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Stellingen

behorend bij het proefschrift 'Een baan & een kind, aspiraties en strateqiesn van laag
opgeleide vrouwen', van Monique Turkenburg, (Tilburg, 1995).

Ten onrechte is er een geringe sociaal-wetenschappelijke belangstelling voor laag
opgeleide vrouwen, als zouden zij geen aspiraties hebben of strateqieen volgen.

2 Vrouwen die zich gedurende een aantal jaren aan de lOrg en opvoeding van
kinderen hebben gewijd, zijn -ondanks het kleiner worden van hun ervaringswe-
reld- nog altijd minder angstig voor de verandering die het opnieuw intreden op
de arbeidsmarkt met zich mee brengt, dan hun partner voor een verandering
thuis.

3 De waarde van kwalitatief respectievelijk van kwantitatief onderzoek bewijst zich
vooral in een combinatie van beide.

4 Ais hoger opgeleide vrouwen niet voor het moederschap kiezen moet een
oorzaak eerder worden gezocht in weinig uitgesproken kindaspiraties dan in
dominante baanaspiraties.

5 De baanaspiraties van laag opgeleide vrouwen kunnen onder bepaalde omstan-
digheden een variant van hun kind- of moederschapsaspiraties worden genoemd.

6 Het verplichten van bijstandsvrouwen met kinderen om betaalde arbeid te
verrichten, gaat niet aileen voorbij aan de feitelijke arbeidsmarktsituatie waar
zelfs voor vrouwen die graag willen werken bijna geen plaats is, maar ook aan de
wens van vrouwen om exclusief voor hun kinderen te zorgen.

7 Weinig theoretische uitgangspunten roepen zoveel emoties op als de ratione le-
keuzetheorie.

8 Een eerste taak voor een eventueel aan te stellen Minister voor Het Gezin zou
moeten zijn: het verrichten van onderzoek naar de wensen en eisen van de
vrouwenbeweging om arbeid en moederschap te kunnen combineren.

9 Naarmate de vrouwelijke levensloop minder door het 'moeten' trouwen en het
niet 'hoeven' werken kan worden getypeerd, ligt het gebruik van de rationele-
keuzetheorie als verklaringskader meer voor de hand.

10 Het zoqenaarnde 'ik-tijdperk' is aan vrouwen met kinderen goeddeels voorbij
gegaan.
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VOORWOORD
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Moree en dr.Ad Vossen die ik in het begin als kamergenoot en gedurende het hele
project als dagelijks begeleider van het project bijzonder heb gewaardeerd.
Ook het contact met collega's van de vakgroep Vrouwenstudies en in het bijzonder
met Saskia Keuzenkamp, Ria Vogels en Therese van de Heuvel was en is mij zeer
aangenaam.
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contrast met het feit dat hun verhalen het belangrijkste onderzoeksmateriaal van deze
studie vormen.

Irma Cuperus, Mies Grijns en Jacqueline Maenhout hebben samen bijna de helft van
de interviews voor dit onderzoek afgenomen.
Mariette van der Voet heeft de he Ie tekst bekeken op goed Nederlands.
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1 IN LEIDING

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek verricht naar arbeidsmarktparticipatie, relatie-
vorming en vruchtbaarheidsgedrag van vrouwen. De aanleiding voor deze onder-
zoeken is de toegenomen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, waarvan de toename
van gehuwde vrouwen met kinderen in het oog springt. Daamaast hebben zich
veranderingen voltrokken in het vruchtbaarheidsgedrag van vrouwen. Zo is het
gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw in haar leven krijgt gedaald en is de
gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen gestegen. I

Laag opgeleide vrouwen hebben eveneens bijgedragen aan de stijging in het aantal
buitenshuis werkende vrouwen.' Toch kunnen er verschillen zijn met vrouwen van
hogere opleidingsniveaus. Hoger opgeleide vrouwen onderscheiden zich van lager
opgeleide vrouwen in de timing van de geboorten van hun kinderen en in het al dan
niet onderbreken van de arbeidsloopbaan. Hoe hoger opgeleid, des te groter is de kans
dat een vrouw het moederschap zal uitstellen en des te groter ook is de kans dat zij
haar arbeidsloopbaan voor het krijgen van kinderen niet zal onderbreken. Een vaak
gehoorde verklaring voor de verschillen naar opleidingsniveau is dat hoger opgeleide
vrouwen langer onderwijs hebben gevolgd. Eenmaal op de arbeidsmarkt komen zij
vaak terecht in inhoudeJijk interessante en uitdagende banen.' De uitdaging die in het
werk wordt gezien en de carrieredrang leiden tot uitstel van het krijgen van kinderen.
Het uitstel kan een langere peri ode in beslag nemen en leidt soms zelfs tot afstel of de
geboorte van maar een kind, al dan niet door de verminderde vruchtbaarheid op latere
leeftijd (De Vries, 1993; Mozes, 1989). Uiteraard zijn ook de beperkte mogelijkheden
voor vrouwen (of eigenJijk: ouders) om baan en kinderen te combineren van invloed
(De Graaf, 1990; Dykstra, 1991). Kortom: bij hoger opgeleiden concurreren moeder-
schap en werk in sterkere mate dan bij vrouwen die een lagere opleiding hebben
genoten.
Volgens dezelfde redenering zouden lager opgeleide vrouwen daarentegen -zeker op
termijn- weinig uitdaging zien in het werk dat zij doen. Het voltijds moederschap zou
voor hen aantrekkelijker zijn. De gebrekkige kwaliteit van de arbeid zou vrouwen
zelfs tot voltijds moederschap dwingen." Bij hen zullen baan en kind dus in mindere
mate of minder langdurig met elkaar concurreren. Deze veronderstelling is overigens
gebaseerd op onderzoek waarin de nadruk veelal ligt op het gedrag van hoger
opgeleide vrouwen. Het huidige onderzoek gaat na of deze veronderstelling
nuancering behoeft door de aspiraties en de realisering ervan bij laag opgeleide
vrouwen te bestuderen.



1.1 WENSEN EN STRA TEGIEEN VAN LAAG OPGELEIDE VROUWEN MET
BETREKKING TOT EEN BAAN EN KINDEREN

'lk dacht: ik zal wei ooit trouwen en kinderen krijgen. Ja, dat heeft toch altijd
wei in je achterhoofd gespeeld. Ik was ook altijd benieuwd van: goh, met wie
zal ik later trouwen. Dat zijn van die dromen, weet je wei, zonder dat het echt
heel reeel was. lk zag mezelf dan thuis met kindertjes. Niet als werkende
vrouw, nee. Totaal niet, nee.'

Dit is een uitspraak van een van de laag opgeleide vrouwen in dit onderzoek. Het
citaat geeft aan met welke verwachtingen de meeste vrouwen opgroeien: huwelijk,
kinderen krijgen en dan stoppen met werken. De vrouw (respondent 15) die hier
geciteerd wordt, heeft nu een baan, is niet getrouwd en heeft geen kinderen. Tussen de
wensen en verwachtingen van vroeger en haar huidige situatie heeft zich een proces
voltrokken, dat kan verklaren waarom haar leven wat werk en kinderen betreft niet
naar verwachting is verlopen. Daarmee is niet gezegd dat haar leven ook niet naar
wens zou zijn veri open. Dit voorbeeld illustreert het centrale thema van dit onderzoek
naar de wensen, de afwegingen en keuzes die laag opgeleide vrouwen in hun leven
maken ten aanzien van baan en kinderen.

Er is niet een, algemene verklaring voor de manier waarop het leven van een laag
opgeleide vrouw zich voltrekt, waarom de een werkt, de ander kinderen heeft en een
derde beide zaken weet te combineren. In onderzoek worden verschillende accenten
gelegd met als resultaat een micro-economische verklaring, een meer sociologische of
een sociaal-psychologische verklaring. Vanuit deze theoretische invalshoeken wordt
steeds een deel van de problematiek van de vrouwelijke levensloop verklaard. In dit
onderzoek wordt aansluiting gezocht bij het gedachtengoed uit deze verschillende
disciplines om tot een zo volledig mogelijke verklaring te komen.

In empirisch onderzoek naar een verklaring voor het arbeidsmarktgedrag van vrouwen
ligt veelal de nadruk op kenmerken van vrouwen zoals leeftijd, opleiding en het al dan
niet hebben van de zorg voor kleine kinderen. Motivationele aspecten die aan het
feitelijk gedrag ten grondslag Jiggen, worden veelal irnpliciet gelaten, of als derivaat
van het opleidingsniveau beschouwd. In de vele onderzoeken die op het terre in van
arbeid en moederschap zijn verschenen, wordt meestal een vergeJijking gemaakt van
verschillende categorieen vrouwen die verschillen naar sociale klasse, opleidings-
niveau, generatie en geboortecohort. Er is vrij vee I bekend over het gedrag van hoger
opgeleide vrouwen, vrouwen die een carriere nastreven. Relatief gezien is er nog
weinig bekend over de motieven van laag opgeleide vrouwen om te kiezen voor baan,
kinderen of een combinatie van beide.
Het onderhavige onderzoek onderscheidt zich van andere studies op dit terre in door
niet aileen het feiteJijk gedrag van het wei of niet combineren van moederschap en
werk centraal te stellen, maar ook de wensen en afwegingen die hieraan voorafgingen.
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Hoe komen vrouwen tot een bepaalde keuze? Welke invloed hebben hun wensen op
de keuze die uiteindelijk is gemaakt? Het antwoord op deze vragen is een belangrijke
aanvulling op de reeds bestaande kennis van dit onderzoeksgebied.
Dit onderzoek richt zich op de arbeidsmarktparticipatie en het vruchtbaarheidsgedrag
van laag opgeleide vrouwen. In het onderzoek wordt het ene terre in niet boven het
andere gesteld. Het onderzoek beslaat een groot deel van de levensloop van de
vrouwen: vanaf het moment dat zij wensen ontwikkelen tot het moment waarop zij
keuzes moeten maken. Dit zijn geen eenvoudige keuzes.

'AIs ik mijn leven echt gepland zou hebben, zou ik zeggen: eerst mijn
opleiding, dan werken, een man, even doorwerken, kinderen en ... ja, eigenlijk
het standaardleven. Maar ik vind dat ik een chaotische tijd geboren ben. Je
weet helemaal niet meer wat je kan en wat je moet. Want mijn generatie zit
tussen het huisvrouwtje zijn, met kindertjes om je heen, en het maatschappe-
lijk ideaal van zelfstandigheid: een vrouw met kindertjes en werk. Ja, het is
heel moeilijk om daar een weg in te kiezen.'
(Respondent II: moeder van drie kinderen)

1.2 VRAAGSTELLING VAN HET ONDERZOEK

De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt:

In hoeverre kunnen vrouwen met een lage opleiding hun aspiraties realiseren om be-
taalde arbeid te verrichten en kinderen te krijgen en te verzorgen; en welke factoren
zijn hierop van invloed?

Oeelvragen zijn:

a) Welke aspiraties hebben laag opgeleide vrouwen met betrekking tot het
verrichten van betaalde arbeid en het krijgen en verzorgen van kinderen?

b) In welke mate komt de huidige situatie wat betreft baan en kinderen overeen
met de aspiraties?

c) Welke factoren zijn van invloed op het realiseren van de aspiraties?
d) In hoeverre kan het gedrag van de vrouwen om aspiraties te realiseren als

strategie getypeerd worden en welke strategieen kunnen worden onder-
scheiden?

Omdat in het onderzoek de verhouding tussen wensen en mogelijkheden centraal staat,
worden deze vragen niet aIleen onderzocht bij laag opgeleide vrouwen met baan en
kinderen. Ook vrouwen die op dit moment geen betaalde baan hebben of vrouwen die
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geen kinderen hebben, kunnen immers kind- respectievelijk baanaspiraties hebben of
hebben gehad.
Daarom is in het onderzoek een categorie laag opgeleide in Nederland won ende
vrouwen betrokken die op dit moment werken of dat in het verleden hebben gedaan.
De vrouwen zijn geboren tussen 1950 en 1961: op grond van hun leeftijd wordt
verondersteld dat zij reeds een keuze hebben gemaakt om wei of niet kinderen te
krijgen.
Het onderzoek is vervolgens afgebakend tot vrouwen die ten hoogste een mavo-, ulo-,
of Ibo-opleiding hebben genoten of aileen lager onderwijs. Vrouwen die aanvankelijk
laag opgeleid zijn en later in hun leven een opleiding op middelbaar- of hoger
onderwijsniveau hebben afgerond, zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gebleven.

De beantwoording van de onderzoeksvragen vindt plaats aan de hand van twee
empirische onderzoeken die elkaar aanvullen: een secundaire analyse van de survey-
data van het Onderzoek Gezinsvorming 1988 en diepte-interviews met 54 vrouwen.

1.3 OPBOUW VAN DIT BOEK

Hoofdstuk 2 is een theoretisch hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt een beknopt
overzicht gegeven van Nederlands onderzoek naar arbeidsmarktparticipatie en
moederschap. Het doel van deze literatuurstudie is inzicht te krijgen in de invloed van
subjectieve wensen op het feitelijk gedrag van laag opgeleide vrouwen op de terreinen
van betaalde arbeid en moederschap. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven
op de theoretische noties die ten grondslag liggen aan het, eveneens in dit hoofdstuk
gepresenteerde, conceptuele model. De centrale begrippen van het onderzoek,
aspiraties en strategieen, worden toegelicht.
In hoofdstuk 3 wordt een eerste poging gedaan om de centrale vragen te beant-
woorden aan de hand van de resultaten van een secundaire analyse van data uit het
Onderzoek Gezinsvorrning 1988. Het conceptuele model dat is beschreven in
hoofdstuk 2 wordt empirisch vertaald in een causaal model dat de realisaties van
aspiraties kan verklaren.
Deze kwantitatieve analyse en de verklaringen in hoofdstuk 3 worden nader
uitgewerkt en aangevuld met behulp van kwalitatieve gegevens die zijn verkregen uit
interviews met een selectie van laag opgeleide vrouwen. De resultaten van dit kwalita-
tieve empirische onderzoek worden weergegeven in de hoofdstukken 4 tot en met 7.
Hoofdstuk 4 is een inleiding op het kwalitatieve onderzoek. In dit hoofdstuk wordt de
onderzoeksmethode verantwoord en wordt het onderzoeksinstrument toegelicht. Ais
introductie op de feitelijke analyses in de hoofdstukken 5 tot en met 7, sluit hoofdstuk
4 af met vier biografische verhalen van vrouwen die, proto-typisch, een illustratie
geven van vier verschillende levenslooppatronen.
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In hoofdstuk 5 wordt een beschrijving gegeven van de vorming van aspiraties bij laag
opgeleide vrouwen aan de hand van een aantal strategische keuzemomenten in de
levensloop. In dit hoofdstuk worden tevens de resultaten gepresenteerd van een
analyse van de begrippen 'baan- en kindaspiraties'. Dit geschiedt aan de hand van een
inhoudsanalyse van fragmenten tekst. In de aspiratiebegrippen kunnen verschillende
algemene en specifieke dimensies worden waargenomen.
In hoofdstuk 6 wordt nagegaan wat de invloed is van verschillende factoren op het al
dan niet realiseren, het bijstellen of juist handhaven van baan- en kindaspiraties
gedurende de levensloop van vrouwen.
In hoofdstuk 7 worden drie levensverhalen geanalyseerd van vrouwen die ieder een
andere strategie hebben gevolgd om hun aspiraties te realiseren. Dit gebeurt aan de
hand van de argumenten die zij geven voor het maken van bepaalde keuzes in hun
leven.
Een samenvatting van de onderzoeksresultaten, concIusies met betrekking tot de
centrale vraagsteIIing en de deelvragen en een nabeschouwing over de betekenis van
dit onderzoek zijn ten slotte te vinden in hoofdstuk 8.
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2 BAAN EN/OF KIND DILEMMA:
OVERZICHT ONDERZOEK EN THEORETISCH KADER

2.1 INLEIDING

Twee maatschappelijke veranderingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden,
vormen de aanleiding voor dit onderzoek: de toegenomen arbeidsmarktparticipatie
van vrouwen en veranderingen in het vruchtbaarheidsgedrag van vrouwen. Deze
sociale veranderingen op macro-niveau zijn (mede) een weerspiegeling van op micro-
niveau genomen beslissingen over het verrichten van betaalde arbeid en het krijgen
van kinderen. Inzicht in de wijze waarop deze beslissingen worden genomen draagt bij
aan de kennis over de maatschappelijke veranderingen. In het onderhavige onderzoek
is het besluitvormingsproces over baan en kinderen onderzocht bij een specifieke
categorie vrouwen: vrouwen die geboren zijn tussen 1950 en 1961 en die bij het
verlaten van het voUedig dagonderwijs een opleiding hadden genoten op 10-, lbo-, of
ulo/mavo-niveau. Kortom: lager opgeleide vrouwen die de keuze voor baan en/of
kinderen (hebben) moeten nemen. Het doel van deze studie is inzicht te krijgen in de
aspiraties die juist deze groep vrouwen heeft om al dan niet betaalde arbeid te
verrichten en kinderen te krijgen en te verzorgen en bovendien inzicht te krijgen in de
wijze waarop zij erin slagen deze aspiraties te realiseren gedurende de levensloop, dan
wei genoodzaakt zijn deze aspiraties bij te stellen. Er is onderzocht of -en zo ja, hoe-
de besluitvorming en de ontwikkelingen in deze beide process en elkaar gedurende de
levensloop bernvloeden. Pas dan kunnen er uitspraken worden gedaan over de
handelingsruirnte van deze categorie vrouwen, om hun leven rond deze twee activitei-
ten in te richten. Er is getracht zicht te krijgen op de ontwik.kelde strategieen en
tactieken en de 'rationaliteit' van door hen gemaakte keuzes. Een analyse van intra-
individuele, psychologische processen is daarbij buiten beschouwing gebleven. De
nadruk in het onderzoek ligt op de verhouding tussen geuite wensen en ervaren
mogelijkheden met betrekking tot arbeidsmarktparticipatie en moederschap.

In dit hoofdstuk zal bestaande literatuur over het baan- en/of kinddilemma op drie
manieren worden gebruikt. Allereerst is een selectie gemaakt van de vele onderzoeken
die de laatste jaren over arbeid en moederschap zijn verschenen en die een Iicht
kunnen werpen op determinanten voor het al dan niet realiseren van de aspiraties van
deze laag-opgeleide vrouwen. Vervolgens wordt een theoretisch kader geschetst. En
tenslotte is de bestaande literatuur gebruikt om de centrale concepten 'aspiraties' en
'strategieen' toe te Iichten.
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Onderzoek naar arbeidsmarktparticipatie en moederschap

De onderszoeksliteratuur op het terre in van betaalde arbeid en moederschap laat zien
dat vele factoren van invloed zijn op het aspiratie-realisatieproces en de strategieen
die vrouwen in het proces volgen. In paragraaf 2.2 worden enkele van deze onder-
zoeken besproken. Er is gezocht naar sociaal-wetenschappelijke studies waarin de
relatie tussen betaalde arbeid en moederschap centraal staat. De centrale vraag van de
onderhavige studie betreft de aspiraties, de wensen of preferenties, van laag-opgeleide
vrouwen ten aanzien van baan en kinderen. In de bespreking van de onderzoeks-
literatuur wordt daarom speciaal aandacht besteed aan de subjectieve 'wensfactor' (de
aspiraties) in het feitelijk gedrag van laag opgeleide vrouwen, die naast andere
mogelijke determinanten een rol speelt in het realisatieproces. Dit literatuuroverzicht
is zeker niet uitputtend, al was het maar omdat het is beperkt tot relevant Nederlands
empirisch onderzoek op het terrein van arbeidsmarktparticipatie en moederschap, dat
de afgelopen jaren is verschenen.
In de bespreking is een globale indeling van onderzoeken gehanteerd naar discipline
of aandachtsveld waarbinnen de studie is verricht. Deze scheidslijn naar discipline is
evenwel niet altijd zuiver te trekken. Sociologisch, economisch en al dan niet histo-
risch onderzoek wordt besproken in paragraaf 2.2.1; jeugdonderzoek in paragraaf
2.2.2; en meer demografisch georienteerd onderzoek in paragraaf2.2.3.

Theoretische orientaties

Een uitgewerkt theoretisch kader voor de processen van betaalde arbeid, moederschap
en de interacties daartussen is niet zonder meer voor handen. In paragraaf 2.3 wordt
globaal het theoretisch kader geschetst waarin het onderzoek kan worden geplaatst.
Daarbij is ook buitenlandse literatuur betrokken.

Dit onderzoek past in de categorie biografisch onderzoek of levenslooponderzoek.
Voor de schets van het theoretisch kader zijn zowel betaalde arbeid als moederschap
opgevat als complexe en elkaar bemvloedende processen die tijdens een leven vele
veranderingen (kunnen) ondergaan. Wat betreft de verhouding tussen voluntarisme en
determinisme is ervan uitgegaan dat vrouwen actoren zijn die in hun leven vele
beslissingen nemen en keuzes maken. Zij doen dit binnen een sociale structuur die hun
mogelijkbeden biedt, maar ook beperkingen oplegt. Keuzes zullen nooit 'vrije' keuzes
zijn, maar vrouwen zijn ook geen slachtoffer van hun situatie of een slaaf van
maatschappelijke factoren. I

Een conceptuele integratie van elementen van micro-economische en socioiogische of
sociaal-psychologische theorieen, lijkt geschikt ais theoretisch kader. In economische
theorieen wordt doorgaans de nadruk geiegd op de vrije wil: de wensen en preferen-
ties van het individu. In sociologische theorieen wordt de structure Ie bepaaldheid
benadrukt: de determinanten van individueel gedrag. Het theoretisch vertrekpunt van
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deze studie is dat van de rationele-keuzetheorie of rationele-actietheorie. Deze theorie
heeft zowel in economisch onderzoek als in sociologisch onderzoek ruime weerklank
gevonden. De rationele-keuzetheorie wordt in paragraaf2.3.l besproken.
Van vele kanten is echter kritiek geuit op rationele-keuzetheorieen. Een aantal van de
belangrijkste kanttekeningen bij de theorie van rationele keuze komt aan bod in
paragraaf 2.3.2.
Altematieven en aanvullingen op de theorie vanuit andere besluitvormingstheorieen
worden in paragraaf2.3.3 besproken.
In paragraaf 2.3.4 worden conclusies getrokken ten aanzien van de voorwaarden
waaraan een theoretisch kader van dit onderzoek moet voldoen.

Centrale begrippen: aspiraties en strategieen

In het onderzoek nemen twee begrippen een centrale plaats in: aspiraties en
strategieen. Het zijn geen onbekende begrippen in de sociale wetenschappen, maar
van een eenduidige invulling van deze begrippen is geen sprake. In paragraaf 2.4
worden be ide begrippen besproken en hun betekenis in het licht van deze studie nader
uitgewerkt.

Conceptueel model

In paragraaf 2.5 ten slotte worden de resultaten van de literatuurstudie en de
theoretische verkenning samengevat en vertaald in een conceptueel model. Dit model
drukt het proces uit van het realiseren van aspiraties voor baan en kinderen. Aile
relevant geachte factoren zijn in het model opgenomen.

2.2 ONDERZOEK NAAR ARBEIDSMARKTPARTICIPATIE EN MOEDERSCHAP

De arbeidsmarktparticipatie en het vruchtbaarheidsgedrag van vrouwen kan wat
betreft de Nederlandse situatie als voIgt worden getypeerd. Lange tijd heeft Nederland
een lage arbeidsmarktparticipatie van vrouwen gekend: laag in vergelijking met
mannen en laag in vergelijking met vrouwen in de omringende landen. In de jaren
zestig, en vooral de jaren zeventig, stijgt het aantal gehuwde vrouwen dat buitenshuis
betaalde arbeid verricht, meestal in deeltijd. In dezelfde periode daalt het gemiddelde
aantal kinderen per vrouw. In de jaren tachtig/negentig is bovendien de gemiddelde
leeftijd waarop een vrouw haar eerste kind krijgt, sterk gestegen. In diverse onderzoe-
ken is getracht een verklaring te geven voor deze verandering in gedrag en, meer
algemeen, voor de samenhang en causale mechanismen van arbeidsmarktparticipatie
en vruchtbaarheidsgedrag.
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Hoewel deze ontwikkelingen zich bij vrouwen van aile opleidingscategorieen hebben
voorgedaan, is het de vraag of laag opgeleide vrouwen zich in hun motieven voor het
gedrag onderscheiden van hoger opgeleide vrouwen.
In 1990 verschijnt een overzichtsstudie van Brouns en Schokker naar arbeids-
vraagstukken en sekse. Zij hebben het onderzoek naar vrouwenarbeid gemventariseerd
dat is uitgevoerd tussen 1973 en 1989. Een van de conc\usies van Brouns en Schokker
is dat deze inventarisatie 'een verwarrend beeld van mogelijke relaties tussen factoren
uit de privesfeer en de sfeer van betaalde arbeid' oplevert (Brouns, Schokker,
1990: 159). In de jaren tachtig lijkt het onderzoek volgens Brouns en Schokker
bijvoorbeeld 'tegenstrijdige informatie' op te leveren over het betaald buitenshuis
werken van vrouwen met kinderen. Enerzijds wordt geconstateerd dat de kwaliteit van
de arbeid een belangrijke determinant in deze beslissing is2

; anderzijds wordt
geconstateerd dat met name in de lage inkomenscategorieen vee I vrouwen betaald
buitenshuis werken.'
Naast -volgens Brouns en Schokker- moeilijk te verenigen onderzoeksresultaten,
signaleren de auteurs dat de theoretische ontwikkeling achterblijft. 'Na het rolconcept
dat in de loop der jaren aan betekenis inboet, ontstaat geen nieuw theoretisch raam-
werk betreffende de betaalde arbeid (van vrouwen), gekoppeld aan de privesfeer.
Pogingen in die richting vinden we onder andere in begrippen zoals 'economische
zelfstandigheid', 'zorgzelfstandigheid' en 'dubbel levensperspectief, die echter nog
geen van aile theoretisch zijn uitgewerkt' (Brouns, Schokker, 1990: 159).
Na 1990 verschijnt er een groot aantal studies waarin vraagstukken van arbeid,
gender" en moederschap in meer of mindere mate centraal staan.
In de volgende paragraaf worden mogeJijke verklaringen voor de processen ten
aanzien van arbeid en moederschap gegeven, zoals die uit recent (dat wil zeggen, na
19905) Nederlands onderzoek naar voren zijn gekomen. Bij het inventariseren is gelet
op mogelijke verklaringen die de onderzoeken geven voor het gedrag van laag
opgeleide vrouwen. In het kader van het onderhavige onderzoek is een selectie
gemaakt van studies naar de nieuwe inzichten die ze hebben opgeleverd op het terre in
van het door Brouns en Schokker genoemde 'dubbel of tweezijdig levensperspectief".
Dit vormt naast de reeds genoemde aandacht voor mogelijke verschillen in gedrag
tussen vrouwen van verschillende opleidingsniveaus, een tweede punt van aandacht.

2.2.1 SOCIOLOGISCH, ECONOMISCH/HISTORISCH ONDERZOEK

Een eerste categorie in de verschillende onderzoeken naar arbeidsmarktparticipatie en
moederschap, is de categorie sociologisch, economisch en/of historisch onderzoek.
Het onderzoeksonderwerp en de onderzoeksopzet van deze onderzoeken lopen uiteen.
Elk leveren ze voor dit onderzoek waardevolle inzichten op. Verschillen tussen
vrouwen in arbeidsmarktparticipatie en moederschap worden in sommige van deze
studies verklaard vanuit een macro-perspectief. In andere onderzoeken wordt een
verklaring gezocht op meso-niveau: het niveau van de werkplek of arbeidsorganisatie,
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of van de partnerrelatie en het huishouden. En tens lotte is er onderzoek dat de nadruk
legt op verklaringen op micro-niveau: waarin aandacht wordt besteed aan het niveau
van de 'individuele inbreng" (Veldman, Wittink, 1990:7) maar ook aan individuele
beleving en ervaringen.

Pott-Buter (1993) zoekt een verklaring voor het lage aandeel vrouwen op de
arbeidsmarkt met name op het niveau van het instituut moederschap. Zij laat in een
uitgebreid historisch en vergelijkend onderzoek zien dat de situatie in Nederland op
een aantal belangrijke punten afwijkt van de omringende landen. Zij kritiseert een
aantal gangbare verklaringen voor de lage participatiegraad van Nederlandse vrouwen
en verklaart het lage aandeel Nederlandse vrouwen zelf door de (historisch
verankerde) sterke, langdurige voorkeur bij Nederlandse vrouwen om voor eigen
kinderen en eigen huis te zorgen (Pott-Buter, 1993:322). De aanwezigheid van kleine
kinderen is overduidelijk van invloed op de arbeidsmarktparticipatie van gehuwde
vrouwen. Lange tijd is de arbeidsmarktparticipatie van volwassen vrouwen laag
gebleven. Pas de laatste decennia is daar verandering in gekomen. Specifiek voor de
Nederlandse situatie is ook dat het gemiddeld aantal kinderen dat in een kalenderjaar
geboren wordt, tot 1970 hoog was in vergelijking met de omringende landen.
Hoewel Pott-Buter stelt dat de gestegen deelname van meisjes aan het onderwijs een
belangrijke verklaring vonnt voor historische veranderingen in de arbeids-
marktparticipatie van meisjes, wordt de invloed van onderwijs niet verder onderzocht.
WeI wordt geconstateerd dat meisjes meer dan jongens participeren in algemeen
vonnend onderwijs dan in beroepsonderwijs (Pott-Buter, 1993: 152). Mogelijke
verschillen in keuzegedrag van vrouwen met verschillende opleidingsniveaus, of
verschillen in wensen en motieven, vall en buiten deze onderzoeksopzet waarin de
nadruk ligt op trends en ontwikkelingen op macro-niveau.

Plantenga (1993) zoekt eveneens een verklaring voor de lage participatiegraad van
met name gehuwde vrouwen in Nederland. Zij maakt een vergelijking tussen
Duitsland en Nederland naar mogelijke oorzaken op macro- en meso-niveau. Van een
monocausale verklaring kan volgens Plantenga geen sprake zijn. Sociaal-
economische, politiek-institutionele en mentaal-culturele factoren (het ideologisch
klimaat) tezamen kunnen een bevredigende verklaring geven (Plantenga, 1993 :6-7).
Ook zij ziet een verklaring in de sterk historisch gewortelde scheiding tussen mannen-
en vrouwenrollen en het via de verzuiling ver doorgevoerde moederschapsideaal.
Door de relatieve rijkdom was dit ideaal in Nederland eerder te realiseren dan in
andere landen. Een hoge arbeidsproduktiviteit met vrij hoge lonen maakte dat veel
vrouwen het zich konden pennitteren om zich uitsluitend aan het moederschap te
wijden. Pas vanaf de jaren vijftig verdwijnt de eenduidigheid van het kostwin-
nersmodel en daarmee de dominantie van het twee-fasenmodel (werken tot het
huwelijk of de geboorte van het eerste kind). Het drie-fasenmodel (het twee-
fasenmodel en later herintreden) wordt het gangbare model; arbeidsmarktparticipatie
wordt in toenemende mate een nastrevenswaardig ideaal. Vanaf dat moment zouden
de bezwaren voor gehuwde vrouwen om het moederschap en werken te combineren
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vooral van praktische aard zijn: een gebrek aan goede voorzieningen om baan en
kinderen te kunnen combineren. Beroepsarbeid van vrouwen is, zo stelt Plantenga,
gereduceerd tot een individuele keuze. Maar die keuze moet worden gemaakt in een
structuur waarin nauwelijks voorzieningen aanwezig zijn voor zorgarbeid (Plantenga,
1993: 194). Deeltijdarbeid biedt de mogelijkheid om te combineren. Maar door in
deeltijd te werken, blijft de binding van vrouwen met de arbeidsmarkt enigszins
diffuus. 'Men kiest voor een deeltijdse aanstelling om op deze manier betaalde arbeid
buitenshuis te combineren met zorgactiviteiten binnenshuis, niet om de identificatie
met echtgenote, huisvrouw en moeder los te laten. Sekse-identiteit en beroepsarbeid
kunnen met andere woorden met behulp van deeltijdarbeid naast elkaar blijven
bestaan' (Plantenga, 1993: 194).

Het feit dat veel vrouwen ervoor kiezen om na de geboorte van het eerste kind de
arbeidsmarkt te verlaten, vormt de aanleiding voor het onderzoek van lorna en Offers
(1994). In hun onderzoek staan laag opgeleide vrouwen centraal. Zij stellen, evenals
Brouns en Schokker (1990), dat juist bij laag opgeleide vrouwen het patroon van de
arbeidsmarkt verlaten zich in sterke mate voordoet. Laag opgeleide vrouwen bevinden
zich overwegend in de lagere echelons van de arbeidsmarkt waar ze met flexibilisering
en tijdelijke banen worden geconfronteerd. 'Gezien deze zwakke arbeidsmarktpositie
is het niet verwonderlijk dat veel laaggeschoolde vrouwen besluiten de arbeidsmarkt
te verlaten na de geboorte van het eerste kind.' (lorna, Offers, 1994:11) Een verklaring
voor dit patroon wordt door hen gezocht op meso-niveau, waarbij ze een verbinding
proberen te leggen tussen de motivatie van vrouwen en de structuur van de
arbeidsorganisatie.
Ook lorna en Offers hebben kritiek op het idee dat het bij werken en moederschap om
vrije keuzes van vrouwen zou gaan. Waar Plantenga wijst op de gebrekkige
structurele voorzieningen voor zorgarbeid, verwijzen lorna en Offers naar de structuur
van de arbeidsorganisatie. Deze structure Ie kaders van de arbeidssituatie en arbeids-
organisatie zijn van invloed op de levensontwerpen'' van vrouwen, en met name op de
relatie tussen betaald werk en moederschap.
lorna en Offers hebben onderzocht of er -in navolging van Doorewaard (1988)- in de
door hen onderzochte organisaties sprake is van een 'hegemoniale regulering", waarbij
de meer-machtigen met instemming van de minder-machtigen (hier: lager opgeleide
vrouwen) hun (eigen) belangen realiseren.'"
De binnen een bedrijf of organisatie toegepaste produktieprincipes (Tayloristisch en
Human Recources) en de heersende sekseparadigma's (traditioneel en modern), zijn
van invloed op de seksesegregatie binnen die organisaties. Het heersende seksepara-
digma wordt vertaald in de aanwezigheid van voorzieningen die het vrouwen mogelijk
moeten maken baan en moederschap te combineren. lorna en Offers hebben twee
groepen vrouwen aan een onderzoek onderworpen: laaggeschoolde vrouwen die
produktiearbeid verrichten en laaggeschoolde vrouwen die administratief werk
verrichten. Het blijkt dat de vrouwen in de adrninistratieve sector -die kwalitatief
aantrekkelijk werk verrichten- beter bereid zijn een plaats in hun levensontwerp aan
betaalde arbeid toe te kennen dan de produktiemedewerksters. In de arbeids-

12



organisatie van de adrninistratieve sector komt het moderne sekseparadigma meer
voor, terwijl in de produktiebedrijven meer voorstellingen fungeren van het 'traditio-
nele' sekseparadigma. Met enige voorzichtigheid concluderen lorna en Offers dat
kwalitatief minder aantrekkelijke arbeid, een negatief effect heeft op de loopbaanin-
tenties en de loopbanen van de onderzochte vrouwen.

Een andere mogelijk aanvullende verklaring op het meso-niveau voor de arbeids-
marktparticipatie van laag opgeleide vrouwen, is de onderlinge taakverdeling tussen
partners en de machtsverhouding binnen de partnerrelatie.
Vander Lippe (1993) heeft bijvoorbeeld onderzoek verricht naar de arbeidsverdeling
tussen mannen en vrouwen. De onderzoeksresultaten omvatten vergelijkingen van de
deelname aan betaalde arbeid en huishoudelijke arbeid tussen partners, en vergelijkin-
gen per partner tussen het verrichten van betaalde arbeid en huishoudelijke arbeid,
waarbij onder 'huishoudelijke arbeid in ruimere zin' ook kinderverzorging is gerekend.
Uitgangspunt is dat be ide partners doe len nastreven van fysiek welbevinden en sociale
erkenning (Lindenberg, 1991) en dat zij daar als huishoudenseenheid beter in zullen
slagen dan als individu (Van der Lippe, 1993 :49). Dat de individuele wensen van een
vrouw kunnen afwijken van de wensen van haar partner wordt door Vander Lippe
erkend, maar niet nader uitgewerkt.
Komter (l990a) heeft laten zien dat vrouwen verschillende strategieen hanteren
wanneer discrepanties optreden tussen de eigen wensen en verwachtingen, en die van
de partner. Dit hoeven niet altijd manifeste, expliciete wensen te zijn. Komter leidt de
gewenste veranderingen af uit hetgeen vrouwen gedaan of juist nagelaten zouden
hebben in afwezigheid van de macht van de partner (Komter, 1990a:22-23). Een
belangrijke verklaring voor de uitkomst van een discrepantie in wensen tussen
partners, is 'de macht van de vanzelfsprekendheid'.

Moree (1992) legt in haar studie juist de nadruk op de individuele beleving van de
combinatie van baan en moederschap; op micro-niveau, bezien tegen de achtergrond
van maatschappelijke veranderingen in de afgelopen decennia. Zij legt de strategieen
bloot van werkende vrouwen met kinderen die in een verschillende peri ode op de
arbeidsmarkt participeren. Ze hanteert in haar onderzoek een levensloopbenadering
als methode van onderzoek: een 'biografische benadering' (Moree, 1992: 35-71). Haar
studie laat zien hoe de maatschappelijke veranderingen in waarden en normen zich
weerspiegelen in de beleving van 'rechten en plichten' (Schuyt, 1973; Komter, 1990a)
door de onderzochte vrouwen, die zowel moeder als werkneemster zijn of waren.
Athankelijk van het sociale klimaat in de tijd, wenden de vrouwen verschillende
praktische en mentale strategieen aan om de spanning tussen maatschappelijke normen
en hun eigen drijfveren en gedrag te hanteren. Maar vrouwen stellen ook zelf in de
loop van hun leven hun idealen bij of passen hun strategieen aan. De vrouwen die in
de jaren vijftig en zestig werk en moederschap combineren, hanteren
'verantwoordingsstrategieen', De strategieen van vrouwen die in de jaren zestig en
zeventig een combinatie maken, noemt Moree 'veranderingsstrategien'. Ook uit dit
onderzoek blijkt dat de partner een belangrijke rol speelt in de door vrouwen
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ontwikkelde strategieen. Een andere belangrijke factor in het individuele gedrag van
vrouwen is de mate waarin zij zich identificeren of distantieren van 'het ideologisch
klimaat' in een specifieke periode.

2.2.2 JEUGDONDERZOEKl1

Een aparte plaats in deze literatuurbespreking neemt het onderzoek in naar jongeren in
het algemeen, en meisjes in het bijzonder, voor wat hun houding betreft ten aanzien
van betaalde arbeid en ouderschap. In deze categorie onderzoek zijn ook studies
verschenen waarin expliciet aandacht is besteed aan laag opgeleide meisjes (Arends,
1991; Naber, 1991), of aan verschillen naar sociale klassen en verschillen tussen
generaties (Peters, Du Bois-Reymond, 1990; Peters, 1992). De nadruk in dit
onderzoek ligt veelal op een of meer 'transitiefases' tijdens de jeugd: zoals de
overgang van school naar de arbeidsmarkt of van ouderlijk gezin naar relatievorming.
Daarbij wordt aandacht besteed aan subjectieve factoren, zoals de orientatie van
meisjes op arbeid of moederschap. Deze studies hebben vaak expliciet het twee- of
meerzijdig levensperspectief als onderzoeksonderwerp. Het uitgangspunt van deze
onderzoeken en de achterliggende vragen hebben betrekking op een mogelijke
verschuiving in de vrouwelijke levensloop van een 'standaard-biografie' naar een
'keuze-biografie' (Naber, 1991; Van der Zande, 1991; Peters, 1992; Du Bois-Rey-
mond, et al., 1994). In het kader van dit moderniseringsdebat", wordt ook in deze
studies de tweedeling 'traditioneel' - 'modem' gehanteerd, met name om de toekomst-
voorstellingen over de combinatie van werk en ouderschap aan te duiden (Du Bois-
Reymond, et aI., 1994:124).

Zowel jongens als meisjes hebben op school een diffuse orientatie op de arbeidsmarkt.
Maar jongens hebben meer voorbeelden tot hun beschikking, zowel materieel als
symbolisch, als een vanzelfsprekend referentiekader. Jongens kunnen zich op die
manier een identiteit als werkend subject (meestal kostwinner) verwerven. Bij meisjes
is -bij gebrek aan zo'n referentiekader- de visie die zij op arbeid ontwikkelen
grotendeels afhankelijk van hun orientatie op de 'vrouwenrol'. Een arbeidscarriere van
meisjes zou op die manier haast van toeval afhankelijk worden (Meijers, 1991). Toch
is voor jongeren van be ide seksen het verrichten van betaalde arbeid vanzelfsprekend.
Zij weten ook dat ze kwalificaties nodig hebben, maar het ontbreekt hun aan een
handelingsstrategie.
Arends en Meerdink (1989) daarentegen vinden dat niet aileen aile door hen
onderzochte meisjes van het lhno er een sterk arbeidsethos op na houden, maar ook
dat sommige laag opgeleide meisjes een heel duidelijke beroepswens hebben. Ook
Nabers en Peters (1991) stellen dat meisjes bepaalde beroepswensen en aspiraties
koesteren. Meijers (1991) stelt evenwel dat arbeid nauwelijks een rol speelt in het
leven van jongeren. Zij gaan er vanzelfsprekend vanuit dat de arbeid die ze zullen
verrichten en de status die ze zullen krijgen, zallijken op die van hun ouders (Meijers,
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1991). De meisjes uit de lagere milieus hebben in dit onderzoek noch een bepaalde
beroepswens, noch een expliciet onderwijsperspectief. Hun levensperspectief houdt
een voorbereiding in op een leven als huisvrouw en moeder (Meijers, 1990:80).
Meisjes zouden bovendien haast vanzelf in een 'vrouwelijke' school- en beroepsloop-
baan terecht komen (Naber, Lunenberg, 1989). Toch zijn er wei ontwikkelingen waar
te nemen in de toekomstverwachtingen van meisjes. Bij een vergelijking tussen
generaties blijkt het aspiratie-niveau van meisjes uit een laag milieu sterk gestegen
(Meijers, 1993; Peters, 1992; Peters, Du Bois-Reymond, 1990).
Naber en Lunenberg (1989) wijzen op het gevaar om een falen van meisjes op de
arbeidsmarkt te wijten aan de (gebrekkige) orientaties en attitudes van meisjes ten
aanzien van arbeid: verklarende factoren moeten veeleer in de werking van de arbeids-
markt worden gezocht. Arbeidsmotivatie is irnmers tevens het gevolg van het soort
werk dat iemand verricht (Arends, 1991).
Toch blijken veellaag opgeleide meisjes met plezier te werken. De tevredenheid met
het werk ontstaat volgens Naber en Peters (1991) voor een dee I omdat zij hun wensen
hebben bijgesteld en hun ambities hebben ingeleverd. Veel meisjes komen terecht in
banen die ze, inhoudelijk en qua condities aanvankelijk afwezen.

Meisjes hebben in meer of mindere mate naast kinderen een plaats in hun toe-
komstplannen ingeruimd voor betaald werk. De meeste van hen zien werk en kinderen
niet als onverenigbaar (Arends, 1991). Maar kort na het verlaten van school stellen
meisjes hun wensen bij (Naber, Peters, 1991; Du Bois-Reymond, et aI., 1994). De
bijstelling vindt veelal plaats nadat ze enige ervaring op de arbeidsmarkt hebben
opgedaan en een (vaste) vriend krijgen. Hoewel meisjes de nadelen van (volledige)
economische athankelijkbeid inzien, stellen ze hun keuzes bij ten nadele van beroeps-
arbeid. Toch is de algemene trend van dit moment dat meisjes in toenemende mate het
traditionele huisvrouw- en moedermodel een onaantrekkelijk perspectief vinden (Du
Bois-Reymond, et aI., 1994:41). De meerderheid van de meisjes wil in de toekomst
een parttime baan om werk en moederschap te kunnen combineren, of ambieert het
zogenaamde drie-fasen model (Meijers, 1993).
Naber en Peters (1991) constateren echter dat ondanks aile goede voomemens veel
jonge vrouwen zich na verloop van tijd terugtrekken van de arbeidsmarkt (Naber,
Peters, 1991:74). De beslissing van meisjes om de arbeidsmarkt te verlaten kan
volgens hen niet causaal gerelateerd worden aan werkomstandigheden en perspec-
tieven. Maar bij werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of demotiverende werkom-
standigheden wordt het moederschap een aantrekkelijk altematief (Naber, Peters,
1991:71). Het moederschap kan hun een volwassen status verschaffen, die ze door
middel van werk dat hen niet economisch onathankelijk maakt, niet kunnen realiseren
(Naber, Lunenberg, 1989).
Hoe precies voor laag opgeleide jonge vrouwen de wisselwerking tussen subjectieve
aspiraties en objectieve mogelijkbeden en belemmeringen verloopt, blijft onduidelijk
(Meijers, 1990). Peters (1992) concludeert dat er op het niveau van wensen en
verwachtingen zeker sprake is van een keuzebiografie. Maar de mogelijkheden voor
meisjes om deze keuzebiografie te realiseren, lijken beperkt: een nieuwe vrouwelijke
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standaardlevensloop komt in het onderzoek van Peters naar voren. De keuzebiografie
heeft een meer open karakter; de 'nieuwe' standaardlevensloop verschilt weliswaar van
de oude, maar voor moederschap, zo verwachten meisjes uit lage milieus, zullen zij
nog steeds -zij het tijdelijk- de arbeidsmarkt verlaten. Belangrijke verklaringen voor
het volgen van een keuzebiografie of het nieuwe standaardmodel zijn niet zozeer het
milieu, maar het succes in de onderwijsloopbaan -ook voor meisjes met een
aanvankelijk laag opleidingsniveau, het culturele kapitaal in het gezin en de houding
van de ouders ten aanzien van de opvoeding van hun dochter (Peters, 1992:271).

2.2.3 DEMOGRAFISCH ONDERZOEK

Ook in demografisch onderzoek wordt aandacht besteed aan de besluitvormingspro-
cessen van individuen of huishoudens. Tot voor kort lag in demografisch onderzoek
de nadruk op het macro-niveau, het niveau van de populatie (Willekens, 1990:4), en
empirisch onderzoek. Willekens stelde in 1990 dat de demografie behoefte had aan op
een realistisch mensbeeld gestoelde theorieen. In het toepassen van theoretische noties
in het recente demografische onderzoek wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van
micro-economische theorieen, sociaal-psychologische theorieen of modemiserings-
theorieen (zoals in het jeugdonderzoek). De onderzoeksonderwerpen hebben
betrekking op besluitvormingsprocessen op micro-niveau over een of meer aspecten
van de levensloop: bijvoorbeeld relatievorming en -ontbinding (Liefbroer, 1991;
Manting, 1994). In het onderzoek naar vruchtbaarheidsgedrag is de laatste jaren ook
een relatie gelegd met de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen (Dykstra, 1991;
Siegers, et aI., 1991).
Zowel Dykstra (1991) als Willekens (1991) wijzen erop dat de onderzoeksresultaten
geen eenduidig patroon laten zien van de relatie op individueel niveau tussen
moederschap en arbeidsmarktparticipatie. Voor een deel kunnen tegenstrijdige
resultaten verklaard worden omdat cross-sectionele data zijn gebruikt om een causale
relatie te onderzoeken (Willekens, 1991 :29). Dykstra wijst er bijvoorbeeld op dat de
sterk negatieve samenhang tussen de aanwezigheid van jonge kinderen en de
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, vier verschillende verklaringsmogelijkheden
heeft: vrouwen zouden beslissingen over het krijgen van kinderen los van het
buitenshuis werken kunnen nemen; vrouwen zouden beslissingen over het buitenshuis
werken los van het krijgen van kinderen kunnen nemen; vrouwen zouden simultane
beslissingen kunnen nemen, waarbij de resultaten van de beslissingen wederzijds van
elkaar afbankelijk zijn, of het gedrag van vrouwen ten aanzien van baan en kinderen
zou door andere factoren, onafbankelijk van elkaar, verklaard moeten worden.
Longitudinale data die de levensloop geheel of voor een groot deel beslaan, maken het
mogelijk een eventuele dynamische wederzijdse bemvloeding te onderzoeken.
Volgens Willekens wordt de vrouwelijke levensloop gekenmerkt door parallelle
carrieres, die met elkaar en met hun omgeving interacteren (Willekens, 1991:14). Een
belangrijke tekortkoming wordt door hem evenwel gezien in de beperking van het
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onderzoek tot waameembaar gedrag (Willekens, 1991 :29) '( ..) Behavioural patterns
can only be understood if they can be related to the underlying processes that
constitute the causal mechanism' (Willekens, 1991 :30). Een belangrijke verklaring
voor deze causale mechanismen ziet Willekens in de 'carriere-orientatie' van vrouwen
zoals deze voortvloeit uit een hierarchic van persoonlijke behoeften (Maslow, 1954)
en een deel uitmaakt van iemands persoonlijkheidsstructuur (Willekens, 1991 :30). De
carriere-orientatie van vrouwen kan in de loop van een leven een aantal veranderingen
ondergaan.

2.2.4 CONCLUSIES ONDERZOEK

Bovenstaande Iiteratuurbespreking heeft enerzijds een inhoudelijk doel: het inven-
tariseren van mogelijke verklaringen voor het gedrag van lager opgeleide vrouwen
betreffende baan en kind. Anderzijds is de literatuurorientatie bedoeld om de plaats
van het onderhavige onderzoek te bepalen ten opzichte van andere studies die op dit
terre in zijn verschenen.
De verklaringen voor het gedrag van laag opgeleide vrouwen wat baan en kinderen
betreft, kunnen op verschillende niveaus worden gezocht. Onderzoeken die verklarin-
gen voor arbeidmarktparticipatie en moederschap op het macro-niveau zoeken, wijzen
op de historische ontwikkeling van het instituut moederschap en, daarmee samen-
hangend, op de structuur waarin betaalde arbeid wordt verricht. Afwezig in deze
sociologische, economische en/of historische onderzoeken is het individuele
besluitvormingsproces: hoe maken vrouwen keuzes voor een baan en/of kinderen, wat
zijn hun motieven en overwegingen om deze wei of niet te combineren. De nadruk in
deze onderzoeken ligt meer op de structurele aspecten van het gedrag. Hoewel niet
alle hierboven besproken onderzoeken zich expliciet uitlaten over de zogenaamde
'micro-macro-Iink'", mag verondersteld worden dat subjectieve wensen en strategieen
niet alleen ten grondslag liggen aan de op macro-niveau zichtbare patronen, maar ook
zelf weer uitdrukking zijn van deze patronen." Laag opgeleide vrouwen zullen dus
hun wensen mede afstemmen op het ideologische klimaat en de materiele mogelijk-
heden om een baan en kinderen te kunnen combineren.
Een verandering in het gedrag van vrouwen in de loop van de tijd moet dan worden
opgevat als een weerspiegeling van verschuivende ideologieen en/of van veranderende
mogelijkheden. Moree (1992) laat in haar onderzoek zien hoe deze micro-macro-
schake I tussen de individuele beleving en het ideologisch k1imaat er voor vrouwen in
een specifieke historische peri ode kan uitzien.
Van de arbeidsorganisatie en het gezin gaan eveneens een socialiserende werking uit
op de keuzes die vrouwen maken. Onderzoek waarin een verklaring voor de positie en
het gedrag van vrouwen wordt gezocht op het niveau van de arbeidsorganisatie, levert
belangrijke inzichten op in de relatie 'waarde-verwachting' en de structuur van
arbeidsprocessen. Het onderzoek van Joma en Offers (1994) laat zien hoe de structuur
van de arbeidsorganisatie van invloed is op de loopbaanintenties van laag opgeleide
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vrouwen. De structuur van een organisatie lijkt te worden bepaald door het zich
identificeren van individuen, die zich vervolgens conformeren dan wei rebelleren: het
kiezen van alternatieve voorstellingen en gedragshandelingen die zowel binnen als
buiten een arbeidsorganisatie kunnen bestaan. Naarmate meer individuen binnen
dezelfde organisatie rebelleren, verliest de structuur haar vanzelfsprekendheid.
Het is evenwel de vraag of individuele vrouwen volledig afbankelijk zijn van die ene
arbeidsorganisatie waarin ze terecht komen, of dat vrijwel alle arbeidsorganisaties
waar laag opgeleide vrouwen werken gekenmerkt worden door dezelfde structuur. IS

Bovendien is in het onderzoek van Jorna en Offers onderbelicht gebleven hoe bewuste
en actieve instemming van vrouwen met de heersende voorstellingen in de arbeids-
organisatie plaatsvindt, welke 'voorselectie' van werkneemsters reeds heeft plaats-
gevonden en welke vrouwen in de organisatie de 'exit-optie' hebben gekozen (hun
ontslag namen).
Uit de literatuurorientatie bleek verder dat in sommig onderzoek de nadruk ligt op de
wensen van vrouwen en in ander onderzoek op het feitelijk waarneembaar gedrag. In
het algemeen krijgen aspiraties, de subjectieve wensen, die aan het gedrag ten grond-
slag liggen en de strategieen die vrouwen volgen om hun wensen te realiseren minder
aandacht dan de uitkomsten van keuzeprocessen. Het jeugdonderzoek vormt daarop
een uitzondering: daarin wordt expliciet aandacht besteed aan de wensen van meisjes
(en jongens) en hun orintatie op betaalde arbeid en ouderschap. Maar aangezien in
jeugdonderzoek slechts een beperkt dee I van de levensloop onderzocht wordt, blijft
onduidelijk of de aspiraties na verloop van tijd veranderen en op welke manier de
vrouwen trachten hun wensen te realiseren.

Voor een bevredigend antwoord op de centrale vragen in het onderhavige onderzoek
is kennis van het volledige traject nodig: zowel inzicht in de wensen van vrouwen en
eventuele verschuivingen daarvan in de loop van de tijd, als inzicht in de strategieen
en uitkomsten van de keuzeprocessen die dee I uitmaken van het leven van vrouwen.
Een goed werkbaar theoretisch kader zal dus expliciet rekening moeten houden met de
subjectieve wensfactor als sturend mechanisme in de strategieen die vrouwen
aanwenden, onder erkenning van de externe mogelijkbeden en beperkingen, alsook
recht moeten doen aan de ontwikkelingen en dynamiek van deze factoren tijdens een
leven.
In de volgende paragraaf worden de contouren van een dergelijk model zichtbaar
gemaakt. Allereerst wordt het theoretische kader in hoofdlijnen uiteengezet. Vervol-
gens worden de centrale concepten 'aspiraties' en 'strategieen' nader toegelicht.

2.3 THEORETISCHE ORIENTATIES

Om het gedrag van laag opgeleide vrouwen te verklaren die hun wensen ten aanzien
van moederschap en betaalde arbeid willen realiseren, kan een verbinding tussen
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sociologische theorieen en economische theorieen uitkomst bieden. Van verschillende
kanten is gewezen op de vruchtbaarheid van een combinatie van deze disciplines
(Elster, 1986; England, McCreary, 1987; England, Farkas, 1986; Siegers, et aI.,
1991). Zo'n theoretisch kader, waarin het paradigma van de vrije wil en het keuzes
makende individu, is verenigd met de determinerende invloed van de sociale structuur
op het menselijk handelen, lijkt geschikt voor het onderhavige onderzoek.

Als vertrekpunt in deze theoretische orientatie is de rationele-keuzetheorie gekozen.
Om uiteindelijk een zo compleet mogelijk conceptueel kader te kunnen construeren,
worden aanvullingen en altematieven op dit theoretisch perspectief vooral gezocht in
sociologische en sociaal-psychologische theorieen en in de besluitvormingstheorie.

2.3.1 RATIONELE-KEUZETHEORIE

De theorie van ratione Ie keuze (rational choice theory (RCT), ook wei rational action
theory (RAT) genoemd) veronderstelt dat menselijk gedrag kan worden verklaard met
behulp van een preferenties-beperkingen-gedragschema. De theorie is atkomstig uit de
neo-klassieke economische theorie, de utilitaristische theorie en de speltheorie. De
gedachte is dat mensen zich in hun gedrag laten leiden door voorkeuren, preferenties,
of'smaken' (tastes) en streven naar een maximale realisering van deze preferenties."
De theorie is gebaseerd op het methodologisch individualisme; voor een analyse van
collectieve doe len of overtuigingen is derhalve geen plaats (Elster, 1986).

Over de toepassingen van de theorie en het potentieel ervan als verklarend algemeen
raamwerk wordt verschillend gedacht. Voor de aanhangers lijken de mogelijkheden
vrijwel onbeperkt; voor de critici is de theorie in zowel de normatieve als de
beschrijvende variant uiterst beperkt.
In het onderhavige onderzoek wordt aangesloten bij de opvatting dat de theoretische
en empirische mogelijkheden van de rationele-keuzetheorie afhankelijk zijn van de
taak waarvoor de theorie gesteld wordt (Cook, Levi, 1990). Aangezien in dit
onderzoek individuele actie en de subjectieve wensen die hieraan ten grondslag
liggen, centraal staan, is de rationele-keuzetheorie een logisch eerste uitgangspunt
voor een conceptueel verklarend schema. 17

Centrale concepten

Elster (1986)18 stelt dat de rationele-keuzetheorie zich richt op drie aspecten van het
keuzeproces: de zogenaamde 'feasable set', een set van aIle mogelijke hande-
lingswijzen, de perceptie van de causale structuur van een situatie en de subjectieve
ordening van een aantal mogelijke altematieven (Elster, 1986:4). Het subjectieve
karakter van het keuzeproces dient te worden benadrukt: de perceptie en overtui-
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gingen van de actor zijn belangrijk om zijn ofhaar gedrag te kunnen verklaren. Aileen
door het individu zelf kan de set van mogelijkheden worden vastgesteld en aileen door
de waardering van het individu wordt een rangorde aangebracht in de set van
altematieven.

Volgens Elster (1986) kunnen keuzesituaties worden onderscheiden naar situaties
waarin sprake is van volledige informatie over de verwachte uitkomsten van de
verschillende altematieven en situaties van risico en onzekerheid waar niet aile
benodigde informatie beschikbaar is. Keuzesituaties en besluiten kunnen eveneens van
elkaar verschillen naar een positie op de dimensie parametrisch-strategisch: het
onderwerp van de speltheorie. In een parametrische situatie zijn de exteme
beperkingen van de keuzesituatie min of meer gegeven. Een strategische situatie
onderscheidt zich van deze parametrische situatie door een onderlinge verbondenheid
van de besluiten van een actor met die van significante anderen. Die onderlinge
verbondenheid is een beperking voor de actor in het besluitvormingsproces. Dit is
specifiek het onderwerp van de speltheorie (game theory). In de speltheorie wordt een
nader onderscheid gemaakt in 'cooperative' versus 'non-cooperative' situaties, en in
'zero-sum' waarbij de winst voor de ene actor in het spel vanzelfsprekend een verlies
voor de andere actor inhoudt versus 'non-zero-sum' situaties. In vrijwel aile situaties
waarop de speltheorie van toepassing is, kan een equilibrium punt bereikt worden: een
set van keuzes die -ten opzichte van elkaar- optimaal zijn (Elster, 1986:7).
De factor 'tijd' speelt in veel keuzesituaties een belangrijke rol. Uiteraard kunnen er
discrepanties zijn tussen de directe gevolgen van een keuze en de gevolgen van die
keuze op termijn. Het beoordelen van de rationaliteit van keuzes en gedrag nu in
relatie tot de toekomst, hangt afvan het mensbeeld dat men hanteert (Elster, 1986:11).

De rationele-keuzeverklaring

De structuur van een intentionele verklaring is gericht op de relatie tussen de wensen
en opvattingen van een actor en een te verklaren vorm van gedrag van die actor. Een
rationele keuzeverklaring is een vorm van intentionele verklaring, plus een aantal
extra voorwaarden (Elster, 1986:12). Idealiter moet een rationele-keuzeverklaring aan
drie soorten voorwaarden voldoen: optimale condities, consistente condities en
causale condities (Elster, 1986: 16). 19

Elster vindt een a priori veronderstelling dat mensen zich overwegend rationeel zullen
gedragen houdbaar. Mensen zullen over het algemeen consistente wensen en
overtuigingen hebben, en daar eveneens consistent naar willen handelen (Elster,
1986:27). Elster is ervan overtuigd dat het paradigma van toepassing is op heel veel
uiteenlopende vormen van menselijke gedrag. Waar de theorie faalt, moet worden
gezocht naar een meer algemene verklaring voor gedrag. Binnen zo'n verklaring zal
dan eveneens ruimte zijn voor rationaliteit, maar niet exclusief (Elster, 1986:27).
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2.3.2 KRITISCHE KANTTEKENINGEN BIJ DE RATIONELE-KEUZETHEORIE

Het valt buiten het bestek van dit onderzoek om aile discussies en punten van kritiek
op de rationele-keuzetheorie uitvoerig te bespreken. Gekozen is voor een aantal -
onder ling samenhangende- belangrijke kanttekeningen en punten van kritiek, waarmee
in de ontwikkeling van het eigen conceptuele kader in meer of mindere mate rekening
zal worden gehouden.
Onderstaande kritieken zijn niet exclusief door de hier geciteerde auteurs verwoord.
Deze auteurs vertegenwoordigen weI verschillende disciplines of een gedachtengoed
van waaruit de rationele-keuzetheorie is bekritiseerd. Veel kanttekeningen zijn
geplaatst door rationele-keuzetheoretici zelf. Feministische kritiek op de ratione le-
keuzetheorie is onder andere verwoord door een aantal Amerikaanse wetenschappers
(Ferber, Nelson, 1993). Iemand die kritiek heeft geuit vanuit een meer structuralistisch
perspectief" is Bourdieu. Het paradigma van de rationele-keuzetheorie is daarnaast
onder vuur genomen door een meer (wetenschaps)filosofische kring.

Kritiek op de reikwijdte en toepassing

Elster (1986) erkent dat de rationele-keuzetheorie een aantal beperkingen en gebreken
heeft. Mensen hoeven niet altijd te kiezen voor de voorspelde of normatief
voorgeschreven keuze, maar kunnen kiezen voor een 'veilige' strategie, om bepaalde
risico's te vermijden.
Ook is mogelijk dat actoren niet in staat zijn om 'paarsgewijze vergelijkingen' te
maken tussen verschillende altematieven. In zo'n geval is er evenmin sprake van
rationeel gedrag. Ook de mate waarin altematieven van elkaar verschillen, kan bij het
maken van een keuze problemen opleveren."
Een ander probleem doet zich voor in de situatie van keuzes onder onzekerheid. In
zulke situaties kan een rationele overtuiging eveneens achterwege blijven.
Een vierde soort problemen doet zich voor op het terre in van informatieverzameling.
Een actor zal nooit aile beschikbare informatie kunnen verzamelen. Toch kan ook in
dat geval de theorie behulpzaam zijn bij het elimineren van een aantal minder
geschikte opties (Elster, 1986: 19).
Een manco aan het verklarend potentieel van de theorie, stelt Elster, is dat de theorie
niet duidelijk kan maken waarom er tussen verschillende altematieven, die op grond
van ratione Ie overwegingen niet zijn uitgesloten, juist voor dat ene altematief werd
gekozen.
Een ideaal verklaringschema kan een actie of handeling verklaren als het resultaat van
drie 'filters' (Elster, 1986:20):

beperkingen werken zodanig dat zij een set van mogelijke altematieven
definieren;
rationaliteit werkt om bepaalde elementen uit die set te verwijderen, en
andere mechanismen werken om een altematief uit de overgebleven
altematieven te kiezen.
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In het kader van dit onderzoek is het belangrijk te constateren dat sommige
keuzesituaties zich beter lenen voor een verklaring vanuit het rationele-keuzeper-
spectief dan andere. 'What kind of education to take or what kind of person to marry
are problems less suited for the approach, which is not to say that it cannot help us a
good deal even here' (Elster, 1986:20). De meest belangrijke en voor de hand liggende
reden voor een beperkte verklaringskracht van de theorie, is dat mens en niet altijd
rationeel zijn of rationeel kunnen handelen." Dit hangt nauw samen met het volgende
punt van kritiek.

He! mensbeeld

Het centrale paradigma in micro-economische theorieen van de mens die keuzes
maakt, wordt door veel sociale wetenschappers als een te grote abstractie van de
werkelijkheid gezien. Die abstractie roept bij sommigen de vraag op of de 'homo
economicus' zelfs wei enige band met de werkelijkheid heeft (Brouns, 1993). De
homo economicus 'is een emstige vertekening van de realiteit. Het menselijk bestaan
is niet een kleine ondememing die met optimaal gebruik van de beschikbare energie
een maximaal produkt moet afleveren' (De Boer, 1980:86).
Fel in zijn afwijzing is ook Bourdieu (1992) die spreekt van een 'imaginair mens-
beeld', ontsproten aan de geest van de wetenschapper. Het hanteren van dit mensbeeld
staat wetenschappers slechts zeer beperkte inzichten toe. 'De RAT erkent aileen de
'ratione Ie antwoorden' van een onbepaalde, uitwisselbare actor zonder geschiedenis.
Met een dergelijk imaginair mensbeeld wordt gepoogd het (al dan niet economische)
handelen te herleiden tot de intentione Ie keuze van een actor die vrij is van elke
economische of sociale conditionering' (Bourdieu, Wacquant, 1992:79).

Eigenbelang en egotsme

Een met het mensbeeld samenhangend punt van kritiek betreft de assumptie van het
uit eigenbelang handelende individu. In principe hoeft deze assumptie altnnsme niet
uit te sluiten, maar het doet dat, volgens England (1993) in de economische praktijk
veelal weI.23

England (1993) acht een theoretische uitbreiding van de assumptie met de moge-
lijkheid dat de belangen van anderen gemtegreerd kunnen worden in de 'eigen'
be langen, bijzonder gunstig. De opvatting van 'nut' in economische theorieen als het
bevredigen van individuele subjectieve wensen, veronderstelt evenwel een 'separative
self'. England stelt voor dit 'separative self' te onderscheiden, van het 'self' dat emotio-
nee I verbonden is met anderen. Empathie, het zich kunnen verplaatsen in iemand
anders maakt interpersoonlijke nutsvergelijkingen weI mogelijk. Ook anderen
benadrukken dat mensen zich niet aileen laten leiden door egoistische motieven.
Morele en affectieve motivaties kunnen evenzeer een drijfveer zijn voor gedrag (Zey,
1992) en nauw verweven zijn met eigenbelang (Mansbridge, 1992). Het is volgens
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March (1978, 1986) belangrijk om tevens oog te hebben voor de vele keuzes die
mensen maken waarbij ze zich niet laten leiden door de eigen preferenties, zelfs al
hebben ze overduidelijk hun voorkeuren.

Voluntarisme of (historisch) determinisme

De aantrekkingskracht van de rationele-keuzetheorie lijkt vooral te Jiggen in een van
de centrale begrippen: 'keuze'. Het idee dat individuen niet volledig gedetermineerd
worden door de kaders waarin ze gevangen zitten, komt tegemoet aan het verJangen
van mensen zelf een richting aan hun leven te geven en hun toekomst te plannen. Het
biedt een aantrekkelijk mensbeeld van de individu als actor: mondig, in staat
afwegingen en verstandige keuzes te maken. Het kunnen maken van keuzes wordt
geplaatst tegenover de -traditionele- samenleving waarin de levensloop min of meer
volgens een standaardstramien verloopr" en gedragsregels nauw omschreven zijn. '( ..)
Maar tegelijk geldt dat we aIleen maar kunnen kiezen uit de mogelijkbeden die onze
tijd biedt' (Van Asperen, 1993:164).
Van Asperen stelt dat vrije keuzes op twee manieren 'sociaal zijn'. Keuzen verwijzen
naar de samenleving omdat de omvang en de aard van het keuzepakket waaruit
mensen kiezen, afhangt van het type samenleving waarin ze verkeren. En keuzen zijn
sociaal omdat het samenspel van talloze hoogst individuele keuzen op zijn beurt een
klimaat schept waarin sommige dingen mogelijk zijn en andere niet' (Van Asperen,
1993:165).

Bourdieu benadrukt eveneens de historiciteit van de economische actor en de
historische en sociale wording van diens streven en voorkeuren: '(..) de individuele en
collectieve geschiedenis van de actoren, waarin de structuren worden gevormd van de
voorkeuren die ze in zich dragen, in een complexe temporele dialectiek met de
objectieve structuren die hen produceren en die ze geneigd zijn te reproduceren'
(Bourdieu, Wacquant, 1992:79). 'Het individualistische finalisme, waarin het handelen
wordt opgevat als een bewust nastreven van expliciet gestelde doelen, is een 'gegronde
iIIusie': het gevoel voor het spel, oftewel de anticipeerde aanpassing van de habitus
aan de in het veld besloten noodzakelijkbeden en waarschijnlijkbeden, doet zich
inderdaad voor als een geslaagde poging de toekomst te plannen' (Bourdieu,
Wacquant, 1992:81).

Vanzelfsprekendheid kan als een 'scharnier' worden beschouwd tussen een volledig
vrije wil en determinatie of lotsbepaling (Grunell, 1986). Maar ook vanzelf-
sprekendheden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Moederschap of betaalde
arbeid of de combinatie van beide zijn niet vanzelfsprekend. In de sociale arena
strijden concurrerende ideologieen, Concreet zou dit een toename kunnen betekenen
van keuzemogelijkbeden. Het kan ook betekenen dat nieuwe vanzelfsprekendheden
ontstaan of een nieuwe standaard."
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De Boer (1980) biedt in dit opzicht uitkomst door onderscheid te maken tussen
handelingen en gedrag. Handelingen hebben altijd een 'component van denken en
beslissen' in zich. Handelingen zijn altijd gekozen en in zekere vorrn vrij (De Boer,
1980: 120). Die vrijheid kunnen handelingen verliezen wanneer zij verworden tot
rituelen. Gedrag kan dus een vorrn van 'gestolde handelingen' zijn; evenwel altijd met
een sluimerende reflexieve component in zich (De Boer 1980:120-121). Vanzelf-
sprekendheid van gedrag, als een set van 'gestolde handelingen' (De Boer, 1980: 120)
kan dus doorbroken worden door 'kritische vragen', of door strijdende ideologieen.

De werking van mach!

Komter (1990a) stelt dat de ideologische hegemonie van het alledaagse denken onder
andere inhoudt dat het noodzakelijke wordt voorgesteld als een 'vrijheid' of een
'keuze'. De keuze van vrouwen voor kinderen en huishoudelijk werk zou volgens
Komter in twijfel moeten worden getrokken aangezien de gehele maatschappij erop is
ingericht dat zij deze 'keuze' maken. Een verklaring hiervoor moet volgens Komter
worden gezocht in macht, en vooral in de onzichtbare vorrnen van macht die het
gedrag structureren.
Ook zijn er relaties tussen macht en verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid kan
verwijzen naar aansprakelijkheid, toebedeling van taken en deugd (Komter, 1990b:84-
86).
Bourdieu benadrukt het belang van macht om rationeel te kunnen handelen: '( ..) het
bezit van een minimum aan economisch en cultureel kapitaal dat nodig is om de
'potentiele kansen' waar te nemen (in de dubbele betekenis van dat woord) die forrneel
gezien voor iedereen gelden (...) AIle vaardigheden en disposities ( ..) zijn feitelijk
altijd afhankelijk van de macht waarover men in een afzonderlijke economie beschikt'
(Bourdieu, Wacquant, 1992:80).

Structurele machtsverschillen doen zich ook voor in de relaties tussen mannen en
vrouwen. Vanwege de relatiespecifieke investeringen die vrouwen maken en de
'portable' investeringen van mannen in arbeid en opleiding, zou voor mannen de
motivatie om een relatie te bestendigen minder groot zijn dan voor vrouwen. Mannen
zouden derhalve meer onderhandelingsmacht hebben (England, Farkas, 1986).

Preferenties: exogeen en onveranderlijk?

Vanzelfsprekendheden kunnen dwingend regulerend zijn, maar zijn niet
onveranderlijk. Ook preferenties kunnen aan verandering onderhevig zijn. Dat raakt
aan een andere beperking van het conventionele econornisch model: de opvatting dat
smaken of preferenties exogeen (buiten het econornisch model) en onveranderlijk
zouden zijn (March, 1978, 1986; England, 1993). March voegt aan de kritiek op het
economische preferentiebegrip toe, dat 'tastes' niet aIleen exogeen en onveranderlijk
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heten te zijn, maar dat ze ook absoluut, relevant, consistent en precies zouden zijn
(March, 1978, 1986: 153). Ook over de oorsprong van preferenties laten economen
zich niet uit. England (1993) vraagt zich af in hoeverre deze omissie terecht is. In dat
opzicht is het economisch verklaringsschema voor het onderhavige onderzoek dus te
beperkt. Vrouwen kunnen immers onder invloed van nieuwe ervaringen, nieuwe
situaties of interactie met andere mensen, hun preferenties bijstellen.

2.3.3 AANVULLINGEN EN ALTERNATIEVEN

Er zijn concurrerende theorieen die evenals de rationele-keuzetheorie aanspraak
maken op het verklaren van menseJijk gedrag. In sommige gevallen gaat het om een
aanvulling op de rationele-keuzetheorie, in andere gevallen om een vervanging
(Elster, 1986:22).
Door sommige auteurs wordt gewezen op de beperkte werking van het concept 'vrije
keuze'.
Tegenover een verklaring van gedrag vanuit individuele en rationele, min of meer
'vrije' keuzes, staat de opvatting dat gedrag primair aanpassingsgedrag is aan
dwingende structuren. Een strikte of'vulgair' structuralistische theorie voldoet volgens
het door Elster geschetste ideale verklaringsschema aileen aan het eerste filter":
beperkingen werken zodanig dat ze een set van mogelijke altematieven voor gedrag
definieren (Elster, 1986:22). Mensen zouden slechts kunnen handel en binnen de
(smalle) marges van hun omstandigheden. Het concept 'keuze' komt in deze theorie
niet voor.
Een ander altematief is de opvatting dat menselijk gedrag verklaard moet worden in
tennen van sociale nonnen in plaats van individuele rationaliteit. Sociale nonnen gaan
causaal vooraf aan subjectieve nonnen voor gedrag (Elster, 1986:23). Sociale nonnen
doen zich ofwel als een beperking voor (eerste filter), ofwel als een vervanging van
rationaliteit (tweede filter). Het laatste lijkt meer voor de hand te liggen (Elster,
1986:23).
Een strikte theorie van sociale nonnen is volgens Elster onhoudbaar als altematief
verklaringsschema, aangezien deze opvatting ontkent dat er een verschuiving in de
rangorde van gewenste altematieven kan optreden (Elster, 1986:23). Volgens de
rationele-keuzetheorie is zo'n verschuiving wei mogeJijk. Maar het gedrag zal niet
altijd direct worden aangepast aan nieuwe mogeJijkbeden. En hieraan kunnen sociale
nonnen debet zijn (Elster, 1986:24).

Echte bedreigingen van het neo-klassieke paradigma zullen zich volgens Elster
voordoen '( ..) if and when satisficing theory and psychology join forces to produce a
simple and robust explanation of aspiration levels, or social theory comes up with a
simple and robust theory of the relation between sociale norms and instrumental
rationality' (Elster, 1986:27).
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Voor de ontwikkeling van het eigen theoretisch kader is daarom verder gezocht naar
aanvullingen uit theorieen waarin weI aandacht is voor individueel handel en,
besluitvonning en keuzeprocessen en een daarmee samenhangend rationaliteitsprin-
cipe, maar waarin tevens ruimte wordt gelaten om bovenstaande kritische noties te
integreren, respectievelijk te ondervangen.

De theorie van begrensde rationaliteit ('bounded rationality' en 'satisficing') (Simon,
1957; March, 1978, 1986) lijkt een geschikte altematieve verklaringstheorie, die van
een realistischer mensbeeld uitgaat. Mensen zouden niet altijd naar de meest optimale
oplossing streven, maar naar een oplossing die bevredigend is. Mensen zijn immers
niet in staat om aIle infonnatie over altematieven volledig te verwerken (Simon,
1987). Een restrictie in de omvang en aard van de besluitvorming ligt in de
subjectieve perceptuele begrenzing ('framing') van de situatie, waarin sociale nonnen
een belangrijke rol spelen (Tversky, Kahneman, 1981, 1986: 123). Om de processen te
achterhalen die tot een bepaalde perceptie van het besluitvonningsproces leiden, het
'frame', kunnen sociologie en sociale psychologie uitkomst bieden. Van de onderzoe-
ker verlangt dit theoretisch perspectief een 'verstehende' methode van onderzoek.
Het concept van de begrensde rationaliteit onderscheidt zich duidelijk van het in de
neo-klassieke economie gangbare concept van rationaliteit. 'In economics, rationality
is viewed in terms of the choices it produces; in other social sciences, it is viewed in
terms of the processes it employs. The rationality of economics is substantive
rationality, while the rationality of psychology is procedural rationality' (Simon,
1987:26).
Dit paradigma van begrensde rationaliteit lijkt steekhoudend.

Het analysekader van Lipshitz

In feite verwijzen de conventionele rationele-keuzetheorie en de theorie van de
bounded rationality naar twee verschillende typen van besluitvonning. Beide varianten
zijn verbonden met een op de een of andere manier beredeneerde keuze. Iemand die
stelselmatig typen van besluitvonning op een aantal belangrijke kenmerken van het
besluitvormingsproces met elkaar heeft vergeleken, is Lipshitz (1994). Het uitgangs-
punt van de vergelijking is het centrale concept dat de drie onderzochte vonnen van
besluiten verenigt, door Lipshitz 'argument driven action' genoemd. Lipshitz lijkt met
dit analysekader, waarin het handelend individu centraal staat, in belangrijke mate
tegemoet te komen aan de kritische noties bij de ratione Ie keuzetheorie.

De volgende drie besluitvonningsmodellen worden door Lipshitz onderscheiden:
besluitvorming als een vorm van 'consequential choice', het kiezen uit verschillende
altematieven op grond van verwachte consequenties (hieronder valt dus ook de
rationele keuze); besluitvonning als een vonn van 'matching', een sequentiele
evaluatie van altematieven in tennen van toepasselijkheid, gezien de situatie, sociale
nonnen en persoonlijke waarden (hieronder vallen de modellen van 'bounded
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rationality' and 'satisficing'); en besluitvorming aIs 're-assessment', een her-evaluatie
van een handeling waaraan men zich aI eerder verbonden had, een zogenaamd 'pre-
commitment', bijvoorbeeld gebaseerd op besluiten in het verleden (Lipshitz, 1994:49-
50).
Een voorbeeld dat past in dit onderzoek kan de modellen van Lipshitz concretiseren.
Ter ilIustratie neme men het gevaI van een -fictieve- vrouw die na de geboorte van het
eerste kind besluit te blijven werken (voor kinderopvang is gezorgd)."
Een eerste vraag is hoe deze vrouw tot een dergelijk besluit kwam. Volgens de 'conse-
quential choice' kon zij kiezen tussen doorwerken of (al dan niet tijdelijk) stoppen. Zij
heeft gekozen voor werken omdat de consequenties daarvan gunstiger zijn dan in het
geval zij nu zou stoppen en later opnieuw zou intreden.
Volgens 'matching' zou het antwoord luiden, dat zij doorwerkt omdat er aan haar
'matching rule' is voldaan. Haar 'matching rule' is bijvoorbeeld: 'AIs er goede kinder-
opvang geregeld is, kan ik blijven doorwerken; als dat niet het geval is, moet ik mijn
baan opzeggen.' In het geval van matching hoeft er dus niet noodzakelijk gerefereerd
te worden aan een toekomstig resultaat.
Volgens 're-assessment' was de vrouw in kwestie al in een eerder stadium van plan om
door te werken. Haar antwoord is dan een soort her-evaluatie (het taxeren van
mogelijke bezwaren en deze weerleggen) van dit besluit, waar ze zich al eerder aan
verbonden had: 'Er is geen reden om niet door te werken'. Het besluit wordt in dit
geval dus bepaald door een 'pre-commitment'.

Hoewel de drie vormen in hun pure vorm van elkaar te onderscheiden zijn, zijn ook
'hybride' modellen mogelijk (Lipshitz, 1994:50). Op grond van een aantal basis-
kenmerken van besluitvormingsmodellen (zowel de voorspellende als de beschrijven-
de), kunnen de drie modi van het besluitvormingsproces verduidelijkt worden
(Lipshitz, 1994:50-54).

Framing
De 'framing' of representatie van het besluitvormingsprobleem verschilt in de drie
besluitvormingsmodellen. Bij consequential choice wordt het wei of niet werken na de
geboorte van het eerste kind opgevat als een keuzeprobleem. Bij matching wordt het
probleem gepercipieerd als het afstemmen van gedrag op de situatie. En bij re-asses-
sment doet het probleem zich voor als een evaluatie van bezwaren: 'lk wil
doorwerken, maar kan dat wei gezien de volgende bezwaren?' (Lipshitz, 1994:52)

Actie
Daarnaast verschillen de drie modellen in de wijze waarop uiteindelijk voor een
handeling wordt gekozen (door Lipshitz 'decision strategy' genoemd). Bij conse-
quential choice worden doorlopend volgens verschillende methoden alternatieven
geevalueerd. Bij matching bestaat het kiezen van een handeling uit een sequentiele
evaluatie van de mogelijkheden volgens een standaard van persoonlijke opvattingen,
of van sociale normen (in dit geval over werkende moeders met kleine kinderen). Bij
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re-assessment wordt het kiezen van een handeling ofwel retrospectief gerechtvaardigd,
ofwel kritisch geevalueerd (Lipshitz, 1994:52).

Intentionaliteit
Een ander aspect van besluitvonning is de intentionaliteit of 'opzettelijkheid', de
cognitieve inspanning die een actor zich getroost: automatisch versus beheerst,
gedachteloos versus aandachtsvol, en intuitief versus analytisch. Bij consequential
choice en re-assessment is het besluit om door te werken altijd een bewust, opzettelijk
besluit. Bij matching kan het besluit zowel opzettelijk zijn als onbewust plaatsvinden
(Lipshitz, 1994:52).

Commitment
Ook de rol van commitment verschilt binnen de drie modellen. 'Commitment' is de
binding met ofhet geneigd zijn tot een bepaalde vonn van handelen. Bij consequential
choice en bij matching gaat commitment vooraf aan de handeling. Commitment wordt
gegenereerd in het cognitieve proces dat aan de actie vooraf gaat. Bij re-assessment
reflecteert en creeert het cognitieve proces het commitment (Lipshitz, 1994:52).

Onzekerheid
In de drie modellen kan het aspect onderzekerheid steeds verschillend worden
uitgelegd. Onzekerheid en commitment zijn in feite tegengestelde krachten. Bij
consequential choice ligt de onzekerheid in de toekomst. Bijvoorbeeld: 'Zal de keuze
om door te werken in de toekomst een goede keus blijken?'. Bij matching ligt de
onzekerheid in het juist inschatten van de situatie en de meest passende handeling
voor die situatie: 'Is de opvang nu echt goed geregeld?' Of: Is het wei gebruikelijk om
door te werken na de geboorte van het eerste kind?' Bij re-assessment heeft de
onzekerheid betrekking op het reeds bestaande commitment in combinatie met nieuwe
bewijzen of veranderde omstandigheden. Bijvoorbeeld: 'Ook al is de baby te vroeg
geboren, er is geen reden om te stoppen met werken na het verlof (Lipshitz, 1994:53).

Logica
Lipshitz gaat eveneens in op de logica, de redenering om besluiten te rechtvaardigen.
Bij consequential choice is de logica teleologisch: besluiten zijn rationeel of
rechtvaardig als ze expliciet gericht zijn op goede uitkomsten. Bij matching is de
logica de-ontologisch: besluiten zijn rationeel of gerechtvaardigd omdat ze voldoen
aan een bepaalde waarde of standaard, ongeacht de consequenties. Bijvoorbeeld als
het besluit van de vrouw uit het fictieve voorbeeld zou betekenen dat zij, aangezien zij
het belangrijk vindt dat haar kind in de meest gunstige materiele omstandigheden kan
opgroeien, een baan met zeer ongunstige werktijden accepteert. Ook roIopvattingen of
-verwachtingen kunnen een rol spelen. Re-assessmentbesluiten zijn gebaseerd op twee
verschillende soorten logica: retrospectieve rationaliteit en non-justification: het niet
rechtvaardigen van eerdere besluiten, maar deze van kritische opmerkingen vergezeld
doen gaan (Lipshitz, 1994:53).
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Het maken van een 'goede keuze' volgens het principe van consequentieel kiezen kan
verhinderd worden omdat mens en grenzen bij de verwerking van informatie of
inconsistent zijn in de wijze waarop zij dat doen. Een besluit door middel van
matching kan gehinderd worden door een onjuiste inschatting van de situatie, de
hantering van een verkeerde matching-rule of de toepassing van een onjuiste
handeling (Lipshitz, 1994:54). Volgens het re-assessmentprincipe kunnen actoren
gehinderd worden door niet-gerechtvaardigde commitments en onhoudbare voor-
onderstellingen (Lipshitz, 1994: 53-54).

In het kader van dit onderzoek is het relevant te weten welk besluitvormingsmodel in
een bepaalde situatie van toepassing is. Lipshitz doet een poging om deze vraag te
beantwoorden." Voor het juist toepassen van de geschikte criteria in de besluitvor-
ming, kan er voor elk model een ideaaltypische situatie geformuleerd worden. Conse-
quential-choice-modellen zijn slechts beperkt toepasbaar: wanneer een actor bij de
keuze tussen altematieven geen pre-commitment heeft voor een bepaald altematief.
Het model van matching is relevant als het besluit gedefmieerd wordt als een
aanpassingsprobleem, eveneens zonder dat er in de onderhavige situatie sprake is van
pre-commitment. Re-assessmentmodellen zijn het meest geschikt waar reeds bestaand
commitment ter discussie wordt gesteld (of zou moeten worden gesteld) (Lipshitz,
1994:58).
Om evenwel een besluit, een keuze of een handeling werkelijk te kunnen begrijpen
kan het noodzakelijk zijn het besluitvormingsproces vanuit verschillende perspec-
tieven te analyseren. Hoe dan uiteindelijk het besluit van een actor geevalueerd moet
worden, hangt afvan de modus die wordt gehanteerd in de analyse.

2.3.4 CONCLUSIES THEORETISCHE ORIENTATIES

In deze paragraaf is gezocht naar bouwstenen voor het theoretisch kader van dit
onderzoek, dat geschikt moet zijn om empirische bevindingen over betaalde arbeid en
moederschap van laag opgeleide vrouwen te interpreteren en te verklaren.
Het valt buiten de doelstelling en opzet van dit onderzoek om het verklarend
potentieel van verschillende theorieen te toetsen. Gezocht is naar theorieen en
concepten als hulpmiddel bij de beantwoording van de centrale vragen van dit
onderzoek. Dit zijn vragen naar de verschillen in het gedrag van een specifieke
categorie vrouwen op het terrein van baan en kinderen. Er is gezocht naar een
bruikbaar theoretisch referentiekader van door aspiraties gemotiveerd gedrag.

De rationele-keuzetheorie is in veel opzichten een aantrekkelijk verklaringschema
voor het gedrag en de keuzes van actoren. Een conventionele opvatting van de
rationele-keuzetheorie is echter te beperkt om het handelen van de onderzochte
vrouwen te verklaren. De theoretische variant van de 'bounded rationality' en van
'satisficing' vorrnt een belangrijke aanvulling op het verklaringschema. Het abstracte
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mensbeeld van de 'homo economicus' wordt daarmee vervangen door een realistischer
mensbeeld dat geschikter lijkt om de onderhavige problematiek te kunnen verklaren.

Het uitgebreide verklaringsschema van Lipshitz lijkt veelbelovend. Het argument-
driven-action kader met de drie verschillende wijzen om besluiten te evalueren, komt
tegemoet aan een van de belangrijkste punten van kritiek: besluiten doen zich niet
altijd, of misschien zelfs weI zelden, voor als een keuze uit altematieven. Met name de
opvatting van besluitvorming als een vorm van matching komt tegemoet aan de kritiek
op het paradigma van de individuele rationele keuze. Besluitvorming als het afstem-
men van persoonlijke keuzes op het welzijn van anderen kan met behulp van de
matching-modus geevalueerd worden. Empathie of het welzijn van significante
anderen kan meewegen of domineren in het 'frame' van de besluitvorming. Moreel
gedrag is niet uitgesloten; besluitvorming kan plaatsvinden vanuit een reflectie op De
Ander. De kritiek op de rationele-keuzetheorie dat interpersoonlijke nutsvergelijkin-
gen niet mogelijk zouden zijn, worden in dit besluitvormingsschema ondervangen.

De analyse van een besluit kan volgens het action-driven-argumentkader geanalyseerd
en geevalueerd of beoordeeld worden. Een analyse van hetzelfde besluit vanuit
verschillende modi van besluitvorming kan het besluitvormingsproces veel inzich-
telijker maken.

Voordat de theorie wordt verwerkt in het conceptuele kader van dit onderzoek, wordt
eerst dieper ingegaan op twee centrale concepten: aspiraties en strategieen. Dit sluit
aan bij de voorwaarden die Elster (1986:27) stelt aan een altematief verklaringschema
dat het neo-klassieke paradigma onder druk kan zetten: het kunnen verklaren van
procedure Ie rationaliteit of instrumentele rationaliteit en van aspiratie-niveaus.

2.4 ASPIRATIES EN STRATEGIE~N

Een combinatie van ideeen uit de rationele-keuzetheorie, de besluitvormingstheorie en
uit sociologische concepten lijkt een bruikbaar kader te bieden voor de vraagsteliing
van dit onderzoek. Zo'n kader doet recht aan de opvatting dat vrouwen actoren zijn
met een specifieke gender en habitus, die wens en hebben, kunnen beschikken over
hulpbronnen en keuzes kunnen maken voor het krijgen van kinderen, het verrichten
van betaalde arbeid of het combineren van beide. Deze keuzes zijn evenwel niet
volledig vrij.
Een van de belemmeringen voor het volledig bevredigen van de wensen ten aanzien
van baan en kind kan gelegen zijn in het feit dat het hier om een dilemma gaat: er is
sprake van een 'packaged choice' (Gerson, 1985) waarbij een keuze op het ene traject
altijd consequenties heeft voor het andere traject. Dit dilemma kan tot uitdrukking
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komen in de wijze waarop vrouwen bepaalde keuzesituaties perceptueel begrenzen
('framing').
Het is de vraag of en op welke wijze dit dilemma tot uitdrukking komt in de aspiraties
en strategieen van laag opgeleide vrouwen.

Hoewel er vee I onderzoek is verricht naar moederschap en betaalde arbeid is het
veelal onduidelijk gebleven welke wens en de categorie laag opgeleide vrouwen heeft
ten aanzien van moederschap, betaalde arbeid en het combineren van baan en
kinderen. Beide 'wensdomeinen' zijn bovendien nauwelijk vanuit een dynamisch
perspectief onderzocht, of slechts over een korte periode van het leven. Aspiraties en
preferenties zijn evenwel niet exogeen en niet statisch. Dat in deze samenleving een
keuze op het ene terrein consequenties heeft voor mogelijkheden op het andere terrein
is in eerder onderzoek uitvoerig aangetoond. Ais een twee- of meerzijdig levensper-
spectief van vrouwen het onderwerp van onderzoek is, dan zal aan de spanning en
ambivalentie van wensen op beide terreinen expliciet aandacht moeten worden
besteed en niet slechts aan de uitkornsten van het keuzeproces.
Het gedrag van vrouwen ten aanzien van betaalde arbeid en moederschap kan het
resultaat zijn van het zich aanpassen aan de (beperkte) omstandigheden. Maar door
aileen te kijken naar feitelijk gedrag, blijft onzichtbaar welke wensen hieraan ten
grondslag Iiggen. Juist door de nadruk te leggen op het gehele besluitvorrningsproces
kunnen spanning en ambivalentie tussen wens en gedrag zichtbaar worden. De
'framing' van het besluitvormingsprobleem kan duidelijk maken of, en zo ja hoe, de
wensen van vrouwen op beide terreinen met elkaar verband houden en hoe dit tot
uitdrukking komt in hun strategieen,

Centraal in dit onderzoek staan de aspiraties van laag opgeleide vrouwen voor werk en
kinderen en de strategieen die de aspiraties verwezenlijken. Beide begrippen be-
hoeven enige toelichting op hun context en betekenis in deze studie.

2.4.1 ASPIRATIES

In de Nederlandse taal betekent het woord aspiratie volgens Van Dale: 'het streven,
het haken naar iets (hogers)'. Het synoniem voor aspiratie is 'eerzucht, verlangen: zijn
aspiratie is ingenieur te worden; hij heeft hoge aspiraties, zucht naar een hoge positie
of naar het volbrengen van een groot werk enzovoorts; artistieke aspiraties, verlangen
iets te presteren op het gebied van de kunst'. Aspireren betekent het 'dingen naar, sterk
verlangen naar'."
In de sociale wetenschappen en economische wetenschappen worden diverse begrip-
pen gehanteerd die aile verwijzen naar een dergelijke 'streefcomponent' in het gedrag
van individuen. Naast het begrip aspiraties worden ook de begrippen preferenties of
smaken, motieven, attitudes, (waarden- jorienraries, intenties, behoeften, belangen of
doe len gebruikt." Al deze begrippen verwijzen naar een verklarende factor die
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noodzakelijk verondersteld wordt vooraf te gaan aan -of anderszins van invloed is op-
het waarneembaar gedrag of handelen van mensen. (Het ene begrip lijkt meer geschikt
om deze moverende factor aan te duiden dan de ander, maar dat is in hoofdzaak een
kwestie van defmitie.)
De rationele-keuze- of rationele-actietheorie veronderstelt expliciet dat aspiraties (in
de theorie preferenties of 'smaken' genoemd) de moverende factoren voor menselijk
handelen zijn. Maar het als exogeen en onveranderlijk voorstellen van preferenties,
zoals in de ratione Ie keuzetheorie gebeurt, is te beperkt." In het kader van dit onder-
zoek moet een aspiratiebegrip worden gehanteerd met daarin ruimte voor zowel het
onstaan, het ontwikkelen en bijstellen van aspiraties.

Het ontstaan van aspiraties

In onderwijs-sociologisch en sociaal-psychologisch onderzoek worden de begrippen
aspiraties en waardenorientaties eveneens gehanteerd. Een voorbeeld is het in
onderwijs-sociologisch onderzoek gebruikte Parsons-Eccles-model" voor keuze-
processen in het onderwijs. Het model is gebaseerd op beslissingstheorieen en motiva-
tie- en attributietheorieen. Verondersteld wordt dat onderwijskeuzen worden betn-
vloed door elementen die de waardering van vakken door de leerling bemvloeden
(zoals de beeldvorming ten aanzien van de seksespecificiteit van de vakken en
beroepen, de meningen van opvoeders over het Yak, doe len en het zelfbeeld van de
leer ling) en elementen die de verwachtingen van de leer ling ten aanzien van de vakken
bepalen (zoals de geschatte inspanning of moeite, vorige prestaties en ervaringen met
de vakken). De keuzes van leerlingen worden enerzijds in verband gebracht met de
succesverwachting ten aanzien van een bepaalde activiteit en anderzijds de subjectieve
waarde die de activiteit voor het individu heeft. Het gaat met name om elementen op
individueel niveau, waarbij perceptie centraal staat. Deze gedachte is terug te vinden
bij Gottfredson (1981) die een theorie over het ontwikkelen van beroepsaspiraties
heeft uitgewerkt." 8eroepskeuze wordt door haar gedefmieerd als een proces van
voortdurende eliminatie van beroepsmogelijkheden enlofberoepen.
De aantrekkelijkheid van deze (onderwijs- )sociologische en sociaal-psychologische
theorieen is enerzijds dat zij een verklaring geven voor het ontstaan van aspiraties.
Anderzijds kunnen ze een verklaring bieden voor het soort aspiraties dat bijvoorbeeld
juist laag opgeleide vrouwen ontwikkelen. Er worden verschillende accenten gelegd in
de ontstaansgeschiedenis van aspiraties. Voor het aspiratievormingsproces worden
leeftijd, klasse-socialisatie enlof seksespecifieke socialisatie in het gezin en op school
doorgaans als zeer bepalend gezien. In deze gedachtengang overheerst wei een
statisch element: de aspiraties die iemand heeft (en het soort aspiraties) worden
vastgelegd in een formatieve periode van het leven; soms wordt de socialiserende
werking uitgebreid tot verschillende perioden, bijvoorbeeld wanneer het individu gaat
participeren in een arbeidsorganisatie.
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Het ontwikkelen en bijstellen van aspiraties

In andere theorieen wordt evenwel het proceskarakter van aspiraties benadrukt:
aspiraties zouden vooral verbonden zijn met ervaringen. Nieuwe ervaringen brengen
derhalve nieuwe aspiraties mee. Ervaringen met succes of falen leiden tot het
bijsteIIen van aspiratieniveaus. Dit wordt onder andere verwoord in sociale-leer-
theorieen. In Lewin's 'field theory' (1951) worden de begrippen 'aspiratie' en 'aspiratie-
niveau' gebruikt. Er kan van 'aspiratie' worden gesproken als het resultaat van een
handeling beschouwd wordt als een prestatie die reflecteert, waartoe iemand zelf in
staat is (Lewin, 1951 :285). 'Aspiratieniveau' defmieert Lewin als de moeilijkheids-
graad van het doe I waamaar men streeft (Lewin, 195 I :81).34
Het aspiratieniveau wordt deels beuivloed door de mogeIijkbeden van het individu,
zoals die tot uitdrukking komen in zijn vroegere en huidige successen en rnisluk-
kingen. Succes en falen bemvloeden de verwachting over het resultaat van een actie in
de toekomst en laten het aspiratieniveau in overeenstemming daarrnee dalen of
stijgen." Maar, waarschuwt Lewin, deze 'ratione Ie' factor is zeker niet de enige factor
die het aspiratieniveau bepaalt (Lewin, 1951 :82). Het aspiratieniveau wordt bijvoor-
beeld ook bepaald door de groepsstandaard.
De theorie van het 'sociale leren' sluit hier op aan (Rotter et aI., 1972). 'In deze theorie
wordt leren gedefinieerd als een verandering in verwachtingen' (Lindenberg,
1976:23). Het bijsteIIen van verwachtingen is mede afbankeIijk van de mate waarin
het succes of falen van de realisatiepoging door het individu wordt toegeschreven aan
het eigen handelen (interne beheersing) of niet (externe beheersing) (Lindenberg,
1976:23).36
In het algemeen kan worden gesteld dat de hoogte van het aspiratieniveau de
resultante is van de neiging om het aspiratieniveau zo hoog mogelijk te houden, falen
te vermijden en het aspiratieniveau af te stemmen op een zo realistisch mogelijke
inschatting van toekomstig gedrag (Lewin, 1935:252).

Bovenstaande theorie over de invloed van succes en falen heeft veelal betrekking op
het bijsteIIen van een aspiratieniveau op een terrein. Met het oog op het twee- of
meerzijdig levensperspectief van vrouwen is het echter de vraag welke invloed er
eventueel uitgaat van het succes of falen op het ene traject (bijvoorbeeld: de
arbeidsloopbaan) op het andere traject (moederschap) (Naber, Peters, 1991:71-75).
Hoewel Lewin zijn uiteenzetting over de 'substituutwaarde' van de ene activiteit ten
opzichte van een andere baseert op experimenten waarin kinderen en volwassenen
verschillende taken en opdrachten krijgen uit te voeren, zijn er wellicht parallellen te
trekken naar een mogelijke verbondenheid van aspiraties op de terreinen van arbeid en
moederschap."

33



Het begrip aspiratie in dit onderzoek

In dit onderzoek is gekozen voor een breed aspiratiebegrip dat verwijst naar de
wensen van laag opgeleide vrouwen voor het verrichten van betaalde arbeid en het
krijgen en verzorgen van kinderen. De veronderstelling is dat deze wensen verklaard
kunnen worden en dat de wensen onder invloed van verschillende factoren aan
verandering onderhevig zijn.
Mogelijkerwijs bestaat er een dynamische relatie tussen baan- en kindaspiraties (en de
effecten van succes en falen in het realiseren van de ene aspiratie, op het
aspiratieniveau in het andere traject). De vraag zou dan luiden: in hoeverre, voor
welke vrouwen en onder welke condities, kan het moederschap een substituutwaarde
voor betaalde arbeid hebben en vice versa? Is het succes of falen op het ene gebied
van invloed op het aspiratieniveau van het andere gebied, zoals bijvoorbeeld Naber en
Peters (1991) suggereren? Vindt de ontwikkeling van aspiraties van laag opgeleide
vrouwen voor baan en kinderen parallel plaats'" of is er sprake van een seriele ontwik-
keling waarbij aspiraties afwisselend op een bepaald moment in het leven dominant
zijn?
Tijd en energie om aspiraties te realiseren, zijn evenwel schaars. Dit zou er op een of
meer momenten tijdens de levensloop toe kunnen leiden, dat vrouwen gedwongen
worden tot een prioriteitenstelling.

2.4.2 STRATEGIEEN

Het woord strategie heeft in de Nederlandse taal volgens Van Dale twee betekenissen:
de 'kunst van oorlogvoering, met name voorzover deze bestaat in het maken en
uitvoeren van plannen voor bewegingen op grote schaal' en (figuurlijk) het 'beleid,
plan volgens welk men te werk gaat': Bijvoorbeeld: 'De strategieen die de mens leiden
bij het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen.' Van de tweede
betekenis zijn strategiebegrippen in sociaal-wetenschappelijk onderzoek afgeleid.
Het begrip 'strategie' wordt in uiteenlopend sociaal-wetenschappelijke onderzoek ge-
bruikt. Maar ook in onderzoeken met een vergelijkbaar onderzoeksonderwerp blijkt
het begrip strategie te verwijzen naar verschillende vormen van gedrag. Door diverse
auteurs is gewezen op de bezwaren die er aan het gebruik van het begrip strategie
kleven. Dat zijn hoofdzakelijk bezwaren van conceptuele en operationele aard (Moen,
Wethington, 1992; Ni Bhrolchain, 1993; Palomba, Sabbadini, 1993).

Conceptuele afbakening van strategie

In een poging het begrip 'strategie' in te perken en onderzoekbaar te maken, stellen
sommige auteurs dat het begrip 'strategie' slechts van toepassing is wanneer op
rationele gronden doelgericht wordt gekozen uit een set van altematieven. In dit
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hoofdstuk is gewezen op de beperkte toepassing van handelingen als rationele keuzes.
Het maken van keuzes door verschillende altematieven tegen elkaar af te wegen,
waarbij een individu over volledige informatie beschikt, kan worden benoemd als
strategie; dit is echter in een beperkt aantal gevallen van toepassing. Daarnaast komen
ook context-gerichte vormen van handelen voor, waarin het mogelijk is rekening te
houden met de belangen van anderen.
Een andere opvatting van strategie betreft de aanpassing van het individu aan
structure Ie en historische omstandigheden. Een dergelijke opvatting van strategie zou
betekenen dat het gedrag van vrouwen die kiezen voor baan of kind dan wei een baan
en kind cornbineren, primair een vorm van aanpassingsgedrag is: een 'historisch
compromis', en niet zozeer een levensstrategie (Palomba, Sabbadini, 1993). Een
dergelijke opvatting moet als te beperkt worden afgewezen, omdat het te weinig recht
doet aan het actorschap van een individu, en bovendien geen adequate verklaring kan
bieden voor de empirische diversiteit in gedrag. Oppenheimer (1993) stelt dat voor het
verschil in heuristieken als het adaptieve, conformistische gedrag van mensen
enerzijds en het keuzegedrag van rationele actoren die hun persoonlijk geluk of belang
nastreven anderzijds, veelal een historisch argument wordt gehanteerd. De traditionele
mens zou conformistisch gedrag vertonen; de modeme mens zou rationele keuzes
maken. Dit wordt door Oppenheimer als te simplistisch van de hand gewezen.
Toch lijkt de kracht van het concept strategie nu juist te liggen in het begrijpen en
overbruggen van de kloof tussen sociale structuur, sociale verandering en individuele
levens (Moen, Wethington, 1992).
Een bevredigende oplossing voor de conceptualisering van het begrip strategie zou
dan ook betekenen dat niet op voorhand een van de door Lipshitz onderscheiden
varianten van besluitvorming wordt uitgesloten.

Strategie post hoc of ex post facto

In een aantal onderzoeken is onduidelijk of strategieen min of meer bewuste en
intentione Ie doelgerichte handelingen van actoren zijn, die voorafgaan aan het
resultaat, of dat het begrip betrekking heeft op het achteraf (door de onderzoeker)
toekennen van bepaalde vormen van intentionaliteit en instrumentele rationaliteit, die
ten grondslag hebben gelegen aan het resultaat van gedrag.
In biografisch onderzoek wordt dit probleem ondervangen, door respondenten hun
intenties en redenen voor handelen te laten benoemen en als onderzoeker de patronen
in het leven van de respondenten bloot te leggen. Voorbeelden daarvan vormen de
onderzoeken van Komter (1990ai9 en Moree (1992)40.
Er kan dus kortom, een onderscheid worden gemaakt in strategieen als actiegericht,
intentioneel handelen (veelal betrekking hebbend op korte-termijndoelen) enerzijds,
en een wat meer latent of pas na verloop van tijd zichtbaar geworden patroon van
handelen anderzijds. Het is belangrijk daarbij te onderscheiden of het perspectief van
de actor wordt ingenomen of dat van de onderzoeker.
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Het begrip strategie in dit onderzoek

In dit onderzoek is de rationele-keuzetheorie als vertrekpunt genomen. De theoreti-
sche noties van begrensde rationaliteit en van het zoeken naar bevredigende in plaats
van optimale oplossingen, biedt een goed aanknopingspunt voor de definitie van het
begrip 'strategie' in de context van dit onderzoek. Een belangrijke rol wordt daarbij
toegedicht aan 'framing', de perceptuele begrenzing van het besluitvormingsprobleem.
Aangezien het onderzoek niet aIleen betrekking heeft op de besluiten en keuzes van
vrouwen tijdens de jeugdfase, maar ook op andere momenten in de levensloop, kan de
uitkornst van een bepaalde keuze worden beoordeeld in termen van de grotere lijn die
een vrouw in haar leven voIgt.
Gekozen is voor een defmitie van strategie op met name microniveau die pas na
bestudering van de biografische gegevens van laag opgeleide vrouwen, ex post facto,
kan worden vastgesteld.
Onder strategie wordt in dit onderzoek verstaan: de besluitvorming en wijze van
handelen, gericht op het realiseren of bevredigen van wensen voor het verrichten van
betaalde arbeid en het krijgen en verzorgen van kinderen, congruent met bepaalde
verwachtingen en belangen'", en in een specifieke context die zowel mogelijkheden
biedt als beperkingen oplegt.

Het op macroniveau waarneembare gedrag van vrouwen en huishoudens wordt in dit
onderzoek aangeduid met patronen. Patronen als tweeverdieners-huishoudens, her-
intreding en dergelijke zijn het resultaat van de verschillende strategieen op micro- en
mesoniveau. De patronen ilIustreren de wensen, mogelijkheden en beperkingen van
individuele vrouwen om de wensen voor baan en kinderen te realiseren. De patronen
zijn tevens een bron van informatie voor individuen en huishoudens.
Brarmen en Moss (1991) maken een bruikbaar onderscheid in strategie en tactiek.
Strategie verwijst bij hen naar de brede principes en prioriteiten toegepast op het
management van betaalde en onbetaalde arbeid. Tactiek verwijst naar een gedetail-
leerde praktijk die gebruikt wordt in het toepassen van deze principes en prioriteiten."
Het gedrag tijdens een strategisch keuzemoment in het leven, zoals bijvoorbeeld het
besluit om weI of niet te blijven werken na de geboorte van het eerste kind, wordt hier
aangeduid als tactisch gedrag. De besluiten en tactische gedragingen kunnen worden
onderzocht op verschillende momenten in het leven van vrouwen, aan de hand van
hun argumenten voor de door hen gemaakte keuzes. Naarmate een langere periode van
het leven op keuzes is onderzocht, kan ook de onderliggende lijn, de strategie die een
vrouw heeft gevolgd, worden blootgelegd.
Swidler (1986) stelt dat mensen niet graag een bekende strategie willen verlaten,
waarvoor ze de culturele uitrusting hebben. Bovendien ontwikkelen mensen commit-
ments. Commitment kan worden benoemd als de band van een individu met gedrags-
handelingen (Bielby & Bielby, 1984, 1988; Lipshitz, 1994). Commitment verwijst
volgens Bielby & Bielby (1988) in feite naar drie aspecten:

de mate waarin de handelingen een bron van betekenis of identiteit
vormen;
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de intenties waannee de handelingen worden verricht, en een derde
punt betreft de:
distributionele aspecten.

Het ontwikkelen van commitment heeft niet aileen gevolgen voor de identiteitsont-
wikkeling en gedrag volgens deze identiteit. Commitment betekent ook dat in de
intenties van iemand op een bepaald terrein altijd een tijd- en inspanningsfactor
aanwezig is, die dwingt tot een afweging van tijd en energie met andere activiteiten.
Verschillende factoren kunnen van invloed te zijn op de strategieen die vrouwen vol-
gen." Wanneer een verandering in de situatie optreedt kunnen deze factoren tot een
aantal specifieke tactische gedragingen nopen. Bovendien kunnen aspiraties onder
invloed van nieuwe ervaringen worden bijgesteld. Strategie is dus geen statisch begrip
maar laat ruimte voor verandering.

2.5 CONCEPTUEEL MODEL EN HYPOTHESEN

In dit onderzoek worden de aspiraties van laag opgeleide vrouwen voor betaalde
arbeid en voor moederschap en de strategieen om deze aspiraties te realiseren, onder-
zocht. Sommige laag opgeleide vrouwen hebben wellicht aileen aspiraties op het
terre in van moederschap, andere vrouwen aileen voor betaalde arbeid en er zullen ook
vrouwen zijn die aspiraties op beide terreinen hebben. Waarschijnlijk zullen niet aile
vrouwen erin slagen om hun wensen te realiseren. Bij sommige vrouwen zal dus een
discrepantie waarneembaar zijn tussen hun aspiraties en hun feitelijke situatie.

Figuur 2.1 De realisatie van baan- en kindaspiraties

realisaties
baan

realisaties
baan & kind
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Verschillende factoren kunnen vrouwen doen afwijken van hun oorspronkelijke
aspiraties. Bovenstaande figuur illustreert het thema van dit onderzoek in een
momentopname. De stippellijnen kunnen worden opgevat als de te onderzoeken
trajecten in de levensloop van laag opgeleide vrouwen. Voordat het dynamische
proces volledig in schema wordt weergegeven, worden hier eerst de concepten
toegelicht die deze processen sturen.

Als uitgangspunt wordt in dit onderzoek een theorie van ratione Ie keuze genomen. De
veronderstelling van deze theorie is dat het gedrag van vrouwen verklaard kan worden
met behulp van een schema met de elementen: aspiraties/preferenties, mogelijkhe-
denlbeperkingen en gedrag. Historische ontwikkelingen, de ideologische context en de
structuur waarin betaalde arbeid wordt verricht, zijn van invloed op wijze waarop laag
opgeleide vrouwen hun keuzes zullen maken. Er is sprake van schaarste of beper-
kingen in termen van bijvoorbeeld hulpbronnen, tijd en energie. Er is ook sprake van
schaarste in de zin van mogelijkheden op de arbeidsmarkt of binnen de arbeids-
organisatie waarin vrouwen werkzaam zijn, waardoor zij hun verwachtingen afstem-
men op de binnen die organisatie geldende regels en mogelijkheden. De vrouwen
hebben beperkt tijd en energie om hun aspiraties op be ide terreinen te realiseren. Dit
zal hen wellicht dwingen tot prioriteitenstelling. Op verschillende momenten in hun
leven zullen vrouwen keuzes (moeten) maken, die evenwel nooit volledig 'vrije'
keuzes zullen zijn. Vrouwen zullen daarom strategische gedrag vertonen in het
realiseren of bevredigen van hun wens en.
Daamaast zullen ervaringen -succes en falen- met baan of moederschap tot het
bijstellen van aspiraties kunnen leiden.
Maar aspiraties en het bijstellen of handhaven daarvan, kunnen niet los van de context
worden beschouwd. De belangen van significante anderen zoals de partner, spelen
mede een rol in het realisatieproces.

Aspiraties

In dit onderzoek worden 'aspiraties' onderzocht bij een specifieke categorie vrouwen.
In dit onderzoek verwijzen de aspiraties naar de wens en van laag opgeleide vrouwen
voor het verrichten van betaalde arbeid en het krijgen en verzorgen van kinderen.
Aspiraties zijn niet onveranderlijk. Onder invloed van verschillende factoren kunnen
de aspiraties van een vrouw tijdens een leven veranderingen ondergaan.
Aan het feitelijk participeren op de arbeidsmarkt, aan het krijgen en opvoeden van
kinderen of aan het combineren van een baan en kind, gaan de aspiraties of wensen
van vrouwen vooraf.
De aspiraties voor baan respectievelijk kind kunnen verwijzen naar verschillende per-
spectieven of dirnensies.
Aspiraties kunnen zowel richting geven aan deze twee trajecten van de levensloop, als
zelf het resultaat zijn van een bepaald verloop van het leven. Daarom moet in het
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conceptueel model ruimte zijn voor deze twee betekenissen van aspiraties, wat
mogelijk is door een dynamische weergave van het realisatieproces.
Het is de vraag of er, analoog aan Lewin's opvattingen over mogelijke substituut-
waarden tussen twee verschillende activiteiten, een dynamische relatie tussen baan- en
kindaspiraties bestaat.
Is er sprake van een twee- of meerzijdig levensperspectief?

Keuzemomenten

Op verschillende momenten in de levensloop zien vrouwen zich geplaatst voor een
keuze die betrekking heeft op het verrichten van betaalde arbeid en/of op het krijgen
en verzorgen van kinderen. Het zijn momenten die vrouwen dwingen tot het maken
van keuzes. Er is sprake van een verandering ten opzichte van de heersende situatie, of
van een situatie waarbij tussen altematieve mogelijkheden gekozen moet worden.
Een aantal van deze cruciale keuzemomenten do en zich voor in het leven van de
meeste vrouwen en in een min of meer vastliggende volgorde. Het zijn momenten van
een transitie van de ene levensfase naar een volgende levensfase.

In dit onderzoek worden de volgende keuzemomenten onderscheiden:

de overgang van het lager onderwijs naar Ibo of mayo;
de overgang van lbo ofmavo naar vervolgonderwijs;
het verlaten van het volledig dagonderwijs en de eerste intrede op de arbeids-
markt;
de ontrnoeting met de (eerste) levenspartner, en het aangaan van een relatie
(samenwonen of huwelijk);
de zwangerschap en de geboorte van het eerste kind, en
de zwangerschap en de geboorte van volgende kinderen.

Daarnaast worden er ook biografische keuzemomenten onderscheiden, die niet zozeer
een nieuwe levensfase inluiden maar die wei van invloed kunnen zijn op het opnieuw
overwegen van een tot dan toe gevolgde strategie, of nagestreefde of gekoesterde wen-
sen.

Mogelijkheden: belemmerende en stimulerende factoren

Aspiraties worden hier opgevat als de moverende factor van gedrag. Maar wat
vrouwen aspireren met betrekking tot een baan en kinderen zal niet altijd of misschien
zelfs zelden bepalend zijn voor wat ze kunnen realiseren. Mensen zijn beperkt in hun
mogelijkheden. Stimulerende en belemmerende factoren zijn belangrijke deter-
minanten van het realisatieproces. Zij worden ervaren op het individuele niveau maar
kunnen hun oorsprong elders (op macro- of meso-niveau) vinden. De arbeidsmarkt-
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situatie en het overheidsbeleid zijn bijvoorbeeld van invloed op de werkgelegenheid
en de mogelijkheid om baan en kinderen te kunnen combineren. De stand van de
technologie is bijvoorbeeld een factor op macro-niveau die het bepalend kan zijn voor
het vruchtbaarheidsgedrag van een vrouw. De produktie en verspreiding van de pi! en
de beschikbaarheid van de in-vitro-fertilisatietechniek zijn daar twee voorbeelden van.
Ook op meso-niveau kunnen belemmeringen en mogelijkheden optreden: in de
arbeidsorganisatie, het familienetwerk of het gezin.

Bepalend is of en hoe individuen belemmeringen ervaren en wat hun inschatting is van
de controle over een situatie. Het begrip beheersing ('locus of control') geeft aan of het
al dan niet realiseren van een doe I wordt toegeschreven aan het eigen handelen
(interne beheersing) of niet (externe beheersing). Mogelijkheden worden eveneens
ingegeven door de beschikking over altematieven. Naarmate een individu meer
alternatieven kan formuleren zijn de mogelijkheden van dat individu ook groter.
Het concept 'mogelijkheden' komt tot uitdrukking in drie verschillende aspecten:

de mate waarin iemand het resultaat van het eigen handelen toeschrijft aan
exteme of interne beheersing;
het kunnen formuleren van alternatieven, en
de objectieve en subjectieve belemmeringen.

Ervaringen

Belangrijk is het leren: het opdoen van ervaringen in onderwijssituaties en op de
arbeidsmarkt, in het gezin en in relaties. Ervaringen worden grofweg onderscheiden in
positief of negatief en kunnen eventueel aanleiding zijn om aspiraties bij te stellen of
van strategie te veranderen.

interventies

Evenals de keuzemomenten zijn onverwachte gebeurtenissen of interventies be lang-
rijke momenten in de levensloop van een individu. Niet aile keuzemomenten of
interventies zullen daadwerkelijk plaatsvinden. De hier onderscheiden keuzemomen-
ten en het tijdstip waarop deze plaatsvinden, kunnen in meer of mindere mate gepland
of voorspeld worden. Bij interventies is dat niet het geval. Onverwachte gebeurtenis-
sen kunnen tot een herziening van tot dan toe gevolgde strategieen nopen; soms tot het
opnieuw inrichten van het leven. Interventies kunnen van invloed zijn op een van de
trajecten (baan of kind) of op beide tegelijk. lnterventies kunnen aan de individuele
biografie een onverwachte wending geven.
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Partnerfactoren

De partner van een vrouw speelt een belangrijke rol in het realisatieproces van de
baan- en kindaspiraties van de vrouw. De partner neemt in deze opzet van het onder-
zoek een contextuele plaats in en is teen randvoorwaarde' ('hulpbron' of 'belemmering')
voor het gedrag van vrouwen. De partnerfactoren onderscheiden zich van de eerder
besproken mogelijkheden. Belemmeringen die zijn opgeworpen door de partner van
een vrouw, of de mogelijkheden die een vrouw juist dankzij haar partner tot haar
beschikking heeft, zijn van een andere orde.
In dit kader worden de volgende partnerfactoren verondersteld van belang te zijn: de
bouding van de partner ten aanzien van het krijgen en verzorgen van kinderen, het
betaald buitenshuis werken van zijn vrouw, de taakverdeling bij de verzorging en
opvoeding van kinderen en de huishoudelijke taakverdeling.
Ook het inkomen van de partner en het door hem gewerkte aantal uren kunnen van
invloed zijn op het weI of niet participeren van de vrouw op de arbeidsmarkt.

Strategieen

Onder 'strategie' wordt in dit onderzoek verstaan: de besluitvorming en wijze van
handelen, gericht op het realiseren of bevredigen van wensen voor het verrichten van
betaalde arbeid en het krijgen en verzorgen van kinderen, congruent met bepaalde
verwachtingen en be langen, en in een specifieke context die zowel mogelijkheden
biedt als beperkingen oplegt.
De definiering van het strategiebegrip houdt in dat strategieen achteraf gedestilleerd
kunnen worden uit de levensverhalen van respondenten: de nadruk die vrouwen
leggen op hun individuele wensen voor een baan, de invulling die ze willen geven aan
hun relatie en het moederschap, de rol die ze toekennen aan vanzelfsprekendheden en
traditie, en de mogelijkheden en onmogelijkheden die ze benoemen wanneer ze een
baan en kinderen trachten te combineren. Een strategie komt tot uitdrukking in de
wijze waarop een vrouw haar leven organiseert met betrekking tot betaalde baan en
kinderen.
Onder invloed van subjectieve ervaringen, mogelijkheden en beperkingen, partner-
factoren en interventies krijgen strategieen een specifieke invulling. De veronder-
stelling is evenwel dat vrouwen niet zonder meer zullen wisselen van strategie.
Het blootJeggen van de gevolgde strategie kan plaatsvinden door het analyseren van
de argumenten van vrouwen voor de keuzes op verschillende momenten in hun leven,
en de perceptuele begrenzing van hun besluitvorming.
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Realisaties

Het totale realisatieproces kan worden weergegeven als een functie van de volgende
factoren:

Rbk = f(K, Abk, Mbk, Ebk, Ibk, Pbk, Sbk) waarbij:

Rbk=

K=
Abk=

Mbk=

Ebk=

Ibk=

Pbk=

Sbk=

de realisaties op het gebied van betaalde arbeid en het krijgenlverzorgen van
kinderen,
de achtergrondkenmerken van een vrouw,
de aspiraties van een vrouw voor betaald werken en het krijgenlverzorgen
van kinderen,
de mogelijkheden voor het verrichten van betaalde arbeid en het krijgenlver-
zorgen van kinderen,
de ervaringen van een vrouw met betaald werken en het krijgenlverzorgen
van kinderen,
de interventies die effect hebben op het betaald werken en het krijgenlverzor-
gen van kinderen,
de partnerfactoren die van invloed zijn op het betaald werken en het krij-
genlverzorgen van kinderen door de vrouw,
de strategieen van een vrouw ten aanzien van het betaald werken en het krij-
genlverzorgen van kinderen.

In modelvorrn ziet het realisatieproces er als voigt uit:

Figuur 2.2

42

Conceptueel model

achtergrond-
kenmerken

B K
strategie6n

BK
asplratles B/K

KB

BK
realisaties B/K



Dit model laat zien dat het realisatieproces wordt verondersteld een dynamisch
causaal proces te zijn. De realisaties rechts in het model geven slechts een moment
weer (bijvoorbeeld het tijdstip van dataverzameling waarop wordt vastgesteld wat een
vrouw heeft gerealiseerd op het terrein van betaalde arbeid en moederschap).
Het model zal zowel kwantitatief als kwalitatief worden getoetst. In hoofdstuk 3
worden de resultaten van de kwantitatieve toetsing gepresenteerd. In de hoofdstukken
ema (hoofdstukken 4 tot en met 7) worden de resultaten van de kwalitatieve toetsing
van het model weergegeven.
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3 SECUNDAIRE ANALYSE

3.1 INLEIDING

In het vorige hoofdstuk is een conceptueel model geconstrueerd dat het gedrag van
laag opgeleide vrouwen ten aanzien van baan en kind kan verklaren. Het model
representeert het proces van aspiratievorming tot realisatie via verschillende
strategieen en onder invloed van diverse factoren. In dit hoofdstuk wordt een eerste
poging gedaan om dat conceptuele model te toetsen aan de werkelijkheid. Voor een
toetsing van het model zijn gegevens nodig van laag opgeleide vrouwen die
betrekking hebben op aile factoren uit het conceptuele model en waarvan veronder-
steld wordt dat ze een rol spelen in de levens loop van vrouwen voor de genoemde
onderwerpen. De gegevens zijn op twee manieren verkregen: door middel van een
secundaire analyse van een beschikbaar databestand en door middel van diepte-
interviews met laag opgeleide vrouwen. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 wordt
verslag gedaan van de resultaten van de diepte-interviews. Op basis hiervan wordt het
model kwalitatief getoetst.
In dit hoofdstuk staat de secundaire analyse centraal. Daarin ligt de nadruk op de
kwantitatieve toetsing van het model. Het doel van de secunda ire analyse is te
onderzoeken inhoeverre de empirisch vertaalde begrippen uit het conceptueel model
een verklaring kunnen geven voor verschillen tussen laag opgeleide vrouwen voor wat
betreft baan en kinderen.

In sociaal-wetenschappelijke empirische studies naar de arbeidsmarktparticipatie van
(Iaag opgeleide) vrouwen kunnen globaal drie typen onderzoek worden onderscheid-
en.
Arbeidsmarktonderzoek: hierin wordt gepoogd een kwantitatieve verklaring te geven
voor de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen op grond van gemeten effecten van in-
dividuele kenmerken zoals het opleidingsniveau, de arbeidservaring, de leeftijd en
dergelijke. Een belangrijk doel in dit soort studies is het (kunnen) veralgemenen van
onderzoeksresultaten naar de gehele populatie vrouwen. Onderzoeken van onder
andere Dessens, et aI., (1990), Tijdens, et aI., (1994) en Diederen (1991, 1993, 1994)
passen in deze categorie.
Arbeidsorganisatie-onderzoek: hierin worden de (mogelijke) loopbaanpaden van of
voor specifieke categorieen vrouwen onderzocht op het niveau van de arbeidsor-
ganisatie. Een belangrijk doel van dit type onderzoek is het exemplarisch beschrijven
en analyseren van organisatiestructuren. Het gaat hier in hoofdzaak om kenmerken
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van functies en organisaties, naast individuele kenmerken van werkneemsters. De
onderzoeken van lorna en Offers (1991, 1993), Van Bottenburg (1990, 1992) en
Tijdens (1989) bijvoorbeeld vall en in deze categorie.
Levenslooponderzoek: hierin is de kwantitatieve verklaring ondergeschikt aan het
verkrijgen van inzicht in motieven, ambivalentie en ervaringen van vrouwen bij het
verrichten van betaalde arbeid. De structure Ie belemmeringen die vrouwen op de ar-
beidsmarkt en in arbeidsorganisaties ondervinden worden in dit onderzoek ge-
analyseerd als geleefde ervaring. Arbeid kan in deze studies het centrale thema zijn
maar ook een van de onderwerpen uit het leven van de ondervraagde. Een belangrijk
doel van dit onderzoek is het zichtbaar maken van diversiteit tussen vrouwen waar het
de betekenis van arbeid betreft in de gehele levensloop. Onderzoek van Moree (1992)
en Peters (1992) vallen bijvoorbeeld in deze categorie onderzoek.

De plaats van kinderen in de bovengenoemde soorten onderzoek is verschillend. In
het arbeidsmarktonderzoek vormt de aanwezigheid van (een aantaVjonge) kinderen
vaak een verklarende of intervenierende variabele. In het arbeidsorganisatie-
onderzoek worden de structuur van de organisatie, de werving en selectieprocedures
en de secundaire arbeidsvoorwaarden (kinderopvang, ouderschapsverlof, calamiteiten-
verlof, het kunnen werken in deeltijd, aan schooltijden en vakanties aangepaste
werktijden) in het bedrijf of de organisatie doorgelicht. Het thema 'kinderen' komt
terug waar mogelijke loopbanen worden onderzocht van vrouwen binnen de or-
ganisatie en de mogelijkheden voor vrouwelijk personeel om binnen de organisatie
werk en kinderen te combineren. In het levenslooponderzoek wordt arbeidsmarkt-
participatie in samenhang met de betekenis van kinderen of moederschap in het hele
leven van de respondent onderzocht. De betekenis die aan baan en moederschap wordt
toegekend, kan per ondervraagde vrouw sterk verschillen.
De levensloop van vrouwen wordt in belangrijke mate vormgegeven door de gevolgde
trajecten bij het verrichten van betaalde arbeid en (relatievorming en) moederschap.
Het weI of niet kunnen combineren van beide zaken is vaak het centrale thema in
bovengenoemde studies.
Het onderhavige onderzoek sluit aan bij de categorie levenslooponderzoek, waarin
zowel baan- en kindaspiraties en de wens en mogelijkheden om beide te combineren,
centraal staan.
Ondanks de vele obstakels wens en de meeste meisjes van nu een werkend bestaan te
combineren met het krijgen en verzorgen van kinderen (Du Bois-Reymond et aI.,
1994, Peters, 1992). De vrouwen in dit onderzoek zijn geboren tussen 1950 en 1961:
zij hebben in de afgelopen decennia al voor de keus gestaan om te werken, voor de
kinderen te zorgen of beide te combineren. Bovendien zijn zij opgegroeid in een tijd
waarin voorbehoedsmiddelen voorhanden waren (Bots en Verheije, 1983; Van Delft
en Ketting, 1992), en waarin de tolerantie in Nederland ten aanzien van vrijwillige
kinderloosheid en ten aanzien van werkende vrouwen met kleine kinderen is toege-
nomen (Hooghiemstra, Niphuis-Nell, 1993:27-28). De vrouwen in dit onderzoek zijn
opgegroeid in een periode waarin ook voor lager opgeleiden, in vergelijking met
generaties daarvoor, de keuzemogelijkheden in het leven zijn toegenomen (Peters,
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1992; Moree, 1992). Het Iijkt evenwel voor laag opgeleide vrouwen niet vanzelfspre-
kend om gedurende een lange periode van het leven betaalde arbeid te verrichten
(Arends, 1989, 1991; Jorna en Offers, 1991, 1994; Naber, 1991, Dessens et al., 1990).
Het is echter onduidelijk wat kenmerkend is aan het afwegingsproces tussen betaald
werken en/of het krijgen en verzorgen van kinderen van juist deze categorie laag
opgeleide vrouwen.
De vraag rijst in hoeverre moederschap en betaaide arbeid in de levensloop van Iaag
opgeleide vrouwen met elkaar concurreren. Wat is de invloed van baan- en
kindaspiraties, naast andere factoren, op de feitelijke arbeidsmarktparticipatie en de
realisatie van het moederschap bij laag opgeleide vrouwen? Dit hoofdstuk beoogt een
eerste empirisch antwoord te geven op deze vragen. Het is een poging de realisering
van baan- en kindaspiraties van laag opgeleide vrouwen in kwantitatieve zin te
verklaren.

In paragraaf 3.2 wordt een toelichting gegeven op de data, de keuze van het
databestand voor secundaire analyse, de methode van onderzoek en de operational i-
satie van de concepten uit het theoretische model.
In paragraaf 3.3 wordt een beschrijving gegeven van de belangrijkste kenmerken van
de categorie Iaag opgeleide vrouwen: achtergrondkenmerken, hun aspiraties voor baan
en kind, kenmerken van de arbeidsloopbaan, interventies, partnerkenmerken en ten-
slotte ook kenmerken van de huidige situatie ten aanzien van baan en kinderen. Het
gaat om de factoren die kunnen worden teruggevonden in het conceptuele model.
In paragraaf 3.4 wordt getracht het gedrag van laag opgeleide vrouwen ten aanzien
van moederschap en betaalde arbeid te verklaren. Het causale conceptuele model is
vertaald in een empirisch model dat met behulp van de data getoetst kan worden.
In paragraaf 3.5, ten siotte, worden de resultaten van de analyses samengevat en con-
c1usies getrokken over de irnplicaties van deze secundaire analyse voor het onderzoek.

In dit hoofdstuk worden de volgende onderzoeksvragen behandeld:
1 Wat zijn de sociale en demografische kenmerken van laag opgeleide

vrouwen geboren tussen 1950 en 1961?
2 Welke aspiraties hebben laag opgeleide vrouwen ten aanzien van het

verrichten van betaalde arbeid en het krijgen en verzorgen van kinderen?
3 In welke mate komen de aspiraties van de vrouwen overeen met hun huidige

'kind- en baan-situatie': een leven met of zonder kinderen en het wei of niet
werken gedurende een aantal uren per week?

4 Welke rol spelen aspiraties in het realisatieproces in relatie tot andere
factoren die van invioed zijn op het weI of niet krijgen van kinderen en het
wel of niet buitenshuis werken? Met andere woorden: welke waarde moet
worden toegeschreven aan de ambities en de motivatie van laag opgeleide
vrouwen in relatie tot factoren die het realisatieproces eveneens bei'nvioeden?
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3.2 DATA. METHODE EN OPERATIONALISATIE

3.2.1 DE DATA

De centrale vragen in dit onderzoek hebben niet aIleen betrekking op het niveau van
wens en motivatie of orientatie (zoals veelal in het jeugdonderzoek), maar ook op het
niveau van feitelijk gedrag. Daarom is ervoor gekozen de bovenstaande vragen te
onderzoeken bij laag opgeleide vrouwen die in de leeftijdscategorie vallen waarin de
keus voor kinderen en/of werk reeds zichtbaar is geworden. De hier uitgevoerde
analyses betreffen de categorie vrouwen in Nederland, die zijn geboren in de periode
1950 en 1961 en die als hoogste opleiding een 10-, lbo- of ulo- Imavo-opleiding
hebben gehad.
Het kunnen beantwoorden van de vragen in de inleiding van dit hoofdstuk, stelt eisen
aan het te gebruiken databestand. De dataset dient gegevens te bevatten over het
aangaan van relaties en het krijgen van kinderen, over de opleiding die vrouwen
hebben genoten en over hun arbeidsverleden. De gegevens dienen zo volledig
mogelijk te zijn over de huidige situatie en de veranderingen die in de loop van het
leven hebben plaatsgevonden. De beantwoording van de probleemstelling in
kwantitatieve termen stelt bovendien eisen aan het aantal vrouwen in de analyse. Het
Onderzoek Gezinsvorming 1988 van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS,
1988) bleek de meeste, voor dit onderzoek relevante en representatieve gegevens van
vrouwen met en zonder kinderen in Nederland te bevatten. Het Onderzoek Gezinsvor-
ming 1988 bevat gegevens van de levensloop van bijna 6000 vrouwen, van hun
huidige situatie, hun situatie in het verleden en van hun verwachtingen voor de
toekomst. In de dataverzameling lag de nadruk op gegevens over het verlaten van het
ouderlijk huis, het aangaan en ontbinden van relaties en het krijgen van kinderen.
Gegevens van de schoolloopbaan en arbeidsloopbaan zijn beperkt verzameld en veelal
gerelateerd aan feitelijke gebeurtenissen op andere terreinen. Gegevens over de
persoonlijke beleving van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het leven van
een respondent zijn vrijwel volledig buiten de dataverzameling gelaten. Ook
ontbreken gegevens met betrekking tot het soort werk dat vrouwen verrichten of
hebben verricht, hun functie en de sector waarin zij werkzaam zijn of zijn geweest.
Ondanks de genoemde beperkingen heeft het Onderzoek Gezinsvorming ook
voordelen ten opzichte van andere toegankelijke databestanden. Zo bevat het veel
gegevens die betrekking hebben op de vruchtbaarheidsgeschiedenis van vrouwen, het
bevat gegevens over motieven van gedrag (bijvoorbeeld om wei of niet te werken) en
de populatie laag opgeleide vrouwen die is geboren tussen 1950 en 1961, is met ruim
1350 vrouwen vertegenwoordigd.
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3.2.2 METHODE

De belangrijkste variabelen in dit onderzoek zijn: de onafhankelijke variabelen
'baanaspiraties' en 'kindaspiraties', de intervenierende variabele 'strategieen' en de
afhankelijke 'realisatie'-variabelen: het verrichten van betaalde arbeid en het krijgen en
verzorgen van kinderen. Daamaast zijn op basis van de literatuur andere relevant
geachte factoren onderscheiden plus een aantal achtergrondkenmerken. Niet aile in het
conceptueel model opgenomen theoretische variabelen kunnen via de secundaire
analyse onderzocht worden. Het databestand bevat bijvoorbeeld geen gegevens over
mogelijkheden en belemmeringen die vrouwen ondervinden bij de realisering van
aspiraties, en hun ervaringen. Aile andere begrippen uit het conceptuele model zijn in
de analyses opgenomen.
Paragraaf 3.3 bevat een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de laag
opgeleide vrouwen aan de hand van uni- en bi-variate analyses. am te kunnen bepalen
of de relevant geachte onafhankelijke variabelen een causaal effect hebben op het
gerealiseerd aantal kinderen en het aantal uren dat buitenshuis gewerkt wordt, zijn
eenweg-variantie-analyses uitgevoerd. De afhankelijke variabelen in de analyses
hebben beide een kwantitatief meetniveau; de onafhankelijke variabelen zijn dummy-
variabelen. I De score op de onafhankelijke variabele wordt als criterium voor de
groepsindeling in de analyse genomen. De hypothese dat de onafhankelijke variabele
een significant verschil in gemiddelden van de afhankelijke variabele teweeg brengt,
wordt zo getoetst voor steeds verschillende deelpopulaties. De resultaten van deze
variantie-analyses staan in bijlage 3.n. Aileen de significante resultaten (een F-prob.
<.05 of <.001) staan vermeld. Een significant resultaat zegt aileen dat steekproef-
verschillen in gemiddelden waarschijnlijk zijn. am een indicatie te krijgen van de
mate van afhankelijkheid is in de tabellen ook de eta-kwadraar' vermeld. Deze eta-
kwadraat geeft de maat van samenhang aan: de correlatieratio. Een eta-kwadraat van
.03 voor het gerealiseerd kindertal (Nkind) bij baanaspiraties (basp) wi! zeggen dat de
variantie in de gerealiseerd kindertal voor 3% verklaard wordt door de variatie in de
baanaspiratiescores. Deze afhankelijkheid is evenwel getoetst op gemiddelden. Ais
een eta-kwadraat gelijk is aan nul, kan er toch verband bestaan als de y-verdelingen
per x-categorie verschillend verdeeld zijn (Nijdam, Van Buuren, 1992: 117).

Met behulp van variant ie-analyse is vervolgens de hypothese getoetst of de huidige
selectie van laag opgeleide vrouwen inderdaad een naar onderwijsniveau en
geboortecohort homogene categorie vrouwen betreft; zodat de variabelen 'opleiding'
en 'Ieeftijd' uit de analyses kunnen worden gelaten.
In kruistabellen is de relatie tussen de aspiraties van de vrouwen en hun huidige
realisaties onderzocht. Bi-variate analyses kunnen een eerste antwoord geven op de
vraag welke factoren samenhangen met de huidige baan-kindrealisaties. Op welke
wijze deze factoren hun invloed uitoefenen -direct, indirect of als schijnverband- blijft
onzichtbaar.
De centrale vragen in dit onderzoek verwijzen naar een multivariaat onderzoeksmodel
met meerdere hierarchische stappen. Tussen de twee afhankelijke variabelen is een
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causale ordening aangebracht: de aanname in deze ordening is, dat het wei of niet
hebben van kinderen een belangrijk effect heeft op werken en op het aantal uren dat
buitenshuis gewerkt wordt. Het omgekeerde wordt niet verondersteld. Het aantal uren
dat een vrouw buitenshuis werkt, is niet causaal van invloed op het wei of niet krijgen
van kinderen.
In het empirisch model zijn baan- en kindaspiraties opgenomen, kenmerken van de
partner, ingrijpende gebeurtenissen, het arbeidsverleden, gevolgde werkpatronen bij
de geboorte van het eerste kind en de huidige gerealiseerde status van vrouwen op het
gebied van kinderen en betaald werk. Al deze variabelen bleken in de een-wegvarian-
tie-analyses significante effecten te hebben op de afhankelijke variabelen. Met behulp
van een pad-analyse (paragraaf 3.4) is onderzocht, in hoeverre het model past bij de
data van het Onderzoek Gezinsvorming.

De data zijn geanalyseerd met behulp van het statistisch computerprograrnma SPSS.

3.2.3 OPERATIONALISATIE VAN DE BEGRIPPEN

In de secundaire analyse van cross-sectionele data is gekozen voor een vrij brede
definitie van het begrip aspiratie. Er is gekozen voor een specifiek strategisch
keuzemoment in de arbeidsloopbaan, namelijk het door een vrouw gevolgde werk-
patroon rond de geboorte van het eerste kind. Wat het begrip realisatie betreft is
gekozen voor twee varianten: een groepsvariabele of groepscriterium en een variant
van twee causaal geordende variabelen.
De definitie van het begrip aspiraties houdt in dat de interpretatie ervan kan verschil-
len per vrouw. Er is gekeken of een vrouw een of meer keren in haar leven duidelijke
aspiraties heeft getoond. Zo heeft bijvoorbeeld een vrouw die op dit moment werkt en
ook in de toekomst wil blijven werken, baanaspiraties. Maar een vrouw zonder baan
die zo snel mogelijk aan het werk wiI, heeft eveneens baanaspiraties. Deze ruime
definiering houdt in dat niet aIleen rekening is gehouden met aspiraties op
verschillende tijdstippen in een leven; het betekent ook dat de constatering van het
'aspiraties hebben', kan verwijzen naar verschillende uitgangssituaties.
Om het gevolgde werkpatroon te kunnen vaststellen, is steeds gekeken naar dezelfde
situatie: de geboorte van het eerste kind, waarvan het tijdstip in de levensloop
uiteraard per vrouw kan varieren, Voor het constateren van realisaties is gekozen voor
het tijdstip dat het survey plaatsvond; voor alle vrouwen uit het onderzoek is dat
tijdstip (vrijwel) gelijk.
Het is niet mogelijk om alle variabelen uit het conceptuele model te onderzoeken met
behulp van de data uit het Onderzoek Gezinsvorming. Afwezig in het databestand zijn
de variabelen die een belemmering voor vrouwen vormen of hen juist de mogelijkheid
bieden om het buitenshuis werken te kunnen combineren met kinderen. Maar ook
gegevens over hun ervaringen met het moederschap en betaalde arbeid ontbreken.
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De (overige) theoretische concepten uit het model zijn als voigt geoperationaliseerd':

Tabel3.1. Theoretische concepten en geobserveerde kenmerken (data OG '88)

Theoretische concepten
._----_._- _ _ .

aspiraties kind

geobserveerde kenmerken

aspiraties baan

baan-kind-realisaties

werkpatroon rond de
geboorte van het eerste
kind

houding partner I

houding partner 2

interventies

achtergrondkenmerken

pogingen gedaan zwanger te raken, ooit een vruchtbaarheids-
bevorderende behandeling ondergaan, had wei kind willen
heb-ben, gestopt met anti-conceptie want wilde een kind, wil
(nog) een kind, kind voorkeur van beide partners of van de
vrouw

wil blijven werken na huidig zwangerschapsverlof, (werkt en)
heeft plannen om te blijven werken, (werkt nu niet en) wil zo
spoedig mogelijk werken, (werkt nu niet en) is werkzoekend,
yond zichzelfte vroeg in verwachting want wilde voorlopig
nog blijven werken

een combinatie van werk- en moederschapsstatus; heeft: geen
baan geen kind, wei baan geen kind, wei kind(eren) geen
baan, zowel baan als kind(eren)

I gestopt met werken na zwangerschapsverlof Ie kind
2 werkt gelijk aantal uren voor en na zw.verlof Ie kind
3 is minder uren gaan werken na zw.verlof Ie kind
4 is op voorhand al gestopt met werken bij zw.schap Ie kind

partner had voorkeur voor het krijgen van een kind

partner wilde kinderloos blijven

I echtscheiding meegemaakt
2 miskraam gehad
3 ongepland zwanger (geweest)
4 ongewenst kinderloos

geboortecohort: 1950-1956 of 1956-1961; burgerlijk staat;
gezinssituatie; opleidingsniveau: 10 of Ibo/mavo

51



3.3 KENMERKEN VAN LAAG OPGELEIDE VROUWEN

In deze paragraaf worden de laag opgeleide vrouwen die geboren zijn tussen 1950 en
1961 beschreven naar achtergrondkenmerken: opleidingsniveau, leeftijd, geboorte-
cohort, burgerlijke staat, glob ale levensloop de daarin onderscheiden keuzemomenten
(paragraaf 3.3.1), aspiraties voor een baan en/of kinderen en attitude ten aanzien van
werk en gezin (paragraaf 3.3.2), het gevolgde werkpatroon bij de geboorte van het
eerste kind (paragraaf 3.3.3), overige factoren uit het conceptuele model: partner-
factoren, huishoudensituatie, arbeidsverleden en interventies (paragraaf 3.3.4) en de
huidige realisaties (paragraaf 3.3.5).
Deze paragraaf kan worden beschouwd als enerzijds een (eerste) beschrijving in
kwantitatieve termen van de factoren uit het conceptuele model en anderzijds als een
introductie op het te toetsen causale model in paragraaf3.4.

3.3.1 ACHTERGRONDKENMERKEN

Opleidingsniveau, leeftijd en geboortecohort

In de onderzoeksopzet is de selectie van vrouwen naar de geboortecohorten 1950-
1961 verantwoord door te stellen, dat vrouwen in deze leeftijdscategorie de keuze
voor het al dan niet krijgen van kinderen hebben moeten maken (ten tijde van de
dataverzameling van het Onderzoek Gezinsvorming, in 1988, zijn de vrouwen tussen
de 28 en 38 jaar oud). Van deze leeftijdscategorie vrouwen wordt bovendien
verondersteld dat zij betaalde arbeid verrichten, dan wei dit hebben gedaan. In het
meeste onderzoek naar arbeidsmarktparticipatie of combinatieproblematiek worden
vrouwen onderzocht die verschillen in opleidingsniveau en leeftijd of generatie. De
variatie naar opleidings-niveau en leeftijd verklaren voor een belangrijk deel de
verschillen in gedrag: daarnaast heeft de aanwezigheid van jonge kinderen een groot
effect (Dessens, et aI., 1990; Tijdens et aI., 1994). Het is interessant om analyses te
verrichten met gegevens van een veeI homogenere groep vrouwen qua leeftijd en
opleidingsniveau. De verklarings-kracht van leeftijd en opleidingsniveau is dan
gereduceerd tot bijna nul. Op die manier kunnen analyses meer inzicht geven in de
zelfstandige effecten van aspiraties en van een tweezijdig levensperspectief op de
levensloop en het gedrag van laag opgeleide vrouwen."
In dit onderzoek is getracht de effecten van opleiding en leeftijd uit te schake len door
de range van opleidingsniveau en leeftijd smal te houden. De veronderstelling is dat
de populatie naar opleiding en leeftijd homogeen is. Met behulp van variantie-analyse
is onderzocht (zie tabellen 3.4. en 3.5) of de variabelen opleiding en leeftijd met de
huidige selectie naar onderwijsniveau en geboortecohort kunnen worden gelaten.
In het Onderzoek Gezinsvorming zijn de lagere onderwijsniveaus niet verder uit-
gesplitst dan naar 'basis' of 'lbo/mavo'. Onderstaande tabel laat zien dat eenderde van
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de vrouwen na de lagere school geen voortgezet onderwijs heeft gevolgd, of daarvan
geen diploma heeft behaald. Tweederde van de vrouwen heeft een lagere opleiding op
Ibo-niveau of ulo-/mavoniveau. Zij hebben deze opleiding wei met een diploma
afgerond.

Tabel3.2 Opleidingsniveau

opleidingsniveau N %
.................... -....-........ ................................. -.....

basisonderwijs 428 31.5

lbo/mavo 929 68.5

totaal 1357 100

Onderstaande tabel laat de verdeling van vrouwen naar geboortecohort zien, waarbij
de marge van tien jaar (\950-1961) is onderverdeeld in twee cohorten (geboren tussen
1950-1956 oftussen 1956-1961).

Tabel3.3 Geboortecohort

geboortecohort

1950-1956

1956-1961

N

765

592

1357

56

%

44

totaal 100

Het is de vraag of de effecten van opleiding en leeftijd (of geboortecohort) op de
afhankelijke variabelen (het aantal uren dat betaald gewerkt wordt en het gerealiseerd
aantal kinderen), bij de huidige selectie van vrouwen inderdaad te verwaarlozen is. In
de onderstaande tabellen staan de resultaten van variantie-analyses van de effecten van
opleidingsniveau (aileen basisonderwijs of een Ibo/mavo-opleiding) en geboor-
tecohort.
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Tabel3.4 Verschil in gemiddeld aantal kinderen en aantal uren werk per week naar
opleidingsniveau

opleiding N kinderen eta kw. N uur werk per week eta kw.

basis
Ibo/mavo

1.84
1.63

.010 5.42
9.33

.017

Hoewel het hier aileen laag opgeleide vrouwen betreft, zijn er toch -zij het zeer
geringe- effecten waarneembaar van het opleidingsniveau. Opleidingsniveau verklaart
1% aan variantie in het gerealiseerd aantal kinderen en ongeveer 2% van de variantie
in het aantal uren dat buitenshuis gewerkt wordt. Beide effecten zijn dermate klein dat
ze geen storende werking zullen hebben op de effecten van de andere onafhankelijke
variabelen.

Tabel3.5 Verschil in gemiddeld aantal kinderen en uren werk per week naar
geboortecohort

geboortecohort N kinderen eta kw. N uur werk per week eta kw.

1950-1956
1956-1961

1.89
1.45

.050 7.35
9.07

.003

Ook het effect van het geboortecohort op de afhankelijke variabelen is gering. Dit
geldt zeker voor het aantal uren werk per week; het geboortecohort verklaart weI 5%
van de variantie in het gerealiseerd aantal kinderen. Vrouwen die ouder zijn, hebben
gemiddeld meer kinderen dan jongere vrouwen. Als naar de leeftijd wordt gekeken
waarop de vrouwen in het onderzoek hun eerste kind kregen, blijkt deze te liggen tus-
sen 15 en 36 jaar (zie tabel 3.7). De gemiddelde leeftijd is 24 jaar (standaard deviatie
3.56).5
De conclusie moet luiden dat de inperking van de range weI voldoet aan het criterium
dat de keuze voor kinderen reeds zichtbaar is geworden. Maar het totale aantal
kinderen dat de vrouwen krijgen, ligt nog niet vast. De variabele KIND (het wei of
niet hebben van kinderen) is dus een meer geschikte centrale variabele dan Nkind (het
aantal kinderen) (zie paragraaf 3.4).

Burger/ijke staat

Onderstaande tabel laat zien dat verreweg de meeste vrouwen gehuwd zijn. Slechts
5% van de laag opgeleide vrouwen (OG'88) woont op het moment ongehuwd samen.
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Tabel3.6 Burgerlijke staat

burgerlijke staat N %

gehuwd 1150 85
gehuwd geweest 89 7

ongehuwd 118 8
totaal 1357 100

'Burgerlijke staat' verklaart 15% van de verschillen in gerealiseerd kindertal (zie:
bijlage 3.11). De meeste vrouwen krijgen hun kinderen nadat ze getrouwd zijn. De
verschillen in gemiddeld aantal kinderen tussen gehuwde en gescheiden vrouwen zijn
niet significant. Ongehuwde vrouwen blijken meer op de arbeidsmarkt participeren.
De hier onderzochte ongehuwde vrouwen werken gemiddeld 21 uur per week. Ze
verschillen daarin significant van de gescheiden en gehuwde vrouwen.?
Burgerlijke staat verklaart 9% van de verschillen in gemiddeld aantal uren werk per
week. Het is niet zo dat vrouwen die gescheiden zijn meer uren werken dan gehuwde
vrouwen.

Globale levensloop en keuzemomenten

In de levensloop van vrouwen is een aantal belangrijke keuzemomenten onderschei-
den. De onderstaande tabel geeft een indicatie van de leeftijd van de onderzochte
categorie vrouwen bij verschillende in de levensloop te onderscheiden keuzemo-
menten. Uiteraard hebben niet aile gebeurtenissen plaatsgevonden in het leven aile
vrouwen. De laatste kolom laat zien bij hoeveel vrouwen van de 1357 laag opgeleide
vrouwen deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
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Tabel3.7 Gemiddelde leeftijd van laag opgeleide vrouwen bij belangrijke keuze-
momenten

keuzemoment lftd st. dey. min max N
-.-.......... ~..--..--- ...-.---- ..-- •.•___ •___ ._ •••__ •____ .____ .H•••__••_ •••••_.H .••_ ••__ .__ ••H••••_·· __ •••••___ ·H. ______ ·_·_

verlaten voltijdsdagonderwijs 16 \.93 7 30 1326

Ie baan 16.6 2.52 7 33 1269

1e keer trouwen 21.4 2.96 15 35 1239

geboorte 1e kind 23.9 3.56 15 36 1146

geboorte 2e kind 26.2 3.27 18 36 878

(1e) echtscheiding 26.4 4.54 16 36 137

jongste kind schoolgaand 33.5 3.52 23 43 1146

Op zeer jonge leeftijd" maken deze laag opgeleide vrouwen hun eerste intrede op de
arbeidsmarkt. Tegen de tijd dat het jongste kind 6 jaar zal zijn, zijn de vrouwen
gemiddeld begin dertig. Het proces van herintreden op de arbeidsmarkt vangt veelal
aan met het moment waarop het jongste kind naar school gaat. (In de tabel is daarom
als laatste kenmerk -fictief- de verwachte leeftijd bij herintreding aangegeven.) De
mening over het werken van een gehuwde vrouw met jonge kinderen is sterk
veranderd de laatste jaren. In 1965 vindt 84% van het bevoiking het bezwaarlijk als
vrouwen met school-gaande kinderen werken en beveelt slechts 2% dit aan. In 1991
vindt nog maar 22% dat bezwaarlijk; en 31% vindt dit aanbevelenswaardig
(Hooghiemstra, Niphuis-Nell, 1993 :28). Het is de vraag of de vrouwen in het
onderzoek, mede als gevolg van de toegenomen maatschappelijk tolerantie, deze stap
ook daadwerkelijk zullen maken. Een aantal vrouwen wijkt af van het gemiddelde
levenslooppatroon, dat standaard is opgebouwd uit de elementen van tabel 3.7. De
elementen staan bovendien in chronologische volgorde. Zo hebben 50 vrouwen al
gewerkt voordat zij het volledig dagonderwijs hebben verlaten. Dit zijn bijvoorbeeld
vrouwen die na de lagere school zijn gaan werken en naderhand de dagmavo voor
volwassenen hebben gevolgd of vrouwen die nog partieel leerplichtig zijn. Zeventien
vrouwen geven expliciet aan nog scholier of student te zijn. (Tabel 3.7 laat evenwel
zien dat 31 vrouwen het volledig dagonderwijs nog niet hebben verlaten). Drieentwin-
tig vrouwen krijgen hun eerste kind wanneer zij nog niet samenwonen of gehuwd zijn.
Zeven vrouwen hebben een kind gekregen voordat ze het volledig dagonderwijs
hebben verlaten. Sommige vrouwen hebben eerst kinderen gekregen en pas daama
hun eerste baan aanvaard. (34 vrouwen zijn gaan werken nadat ze hun eerste kind
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hebben gekregen; 18 vrouwen pas na de geboorte van het tweede kind.)
Van de 1357 vrouwen voigt 10% een van de standaard levensloop afwijkend patroon.

3.3.2 ASPIRATIES

Aspiraties worden in dit onderzoek opgevat als de wensen van vrouwen ten aanzien
van een baan en kind. Deze subjectieve wensfactoren worden verondersteld een effect
te hebben op het feitelijk vertoond gedrag naast een aantal andere -min of meer-
structure Ie detenninanten van gedrag. De eerste vraag is of en hoeveel laag opgeleide
vrouwen het moederschap aspireren. Onderstaande tabel laat zien dat de meeste
vrouwen kindaspiraties hebben.

Tabel3.8 Laag opgeleide vrouwen naar hun aspiraties voor kinderen

kindaspiraties %N

wei 1093

niet

totaal 1357

264
81

19

100

Ook uit onderzoek onder (laag opgeleide) meisjes blijkt dat de meeste later kinderen
willen (Naber, 1991; Peters, 1992; Jorna en Offers, 1994; Du Bois-Reymond et aI.,
1994). De variantie in het gerealiseerd aantal kinderen wordt evenwel slechts voor 3%
verklaard door kindaspiraties (zie: bijlage 3.II). lets groter, maar niet vee I groter, zijn
de verschiIlen tussen vrouwen met en zonder kindaspiraties en het aantal door hen
gewerkte uren. Kindaspiraties verklaart 4% van de variantie in het aantal uren werk
per week. De vrouwen zonder kindaspiraties werken gemiddeld 14 uur; de vrouwen
met kindaspiraties slechts de helft daarvan.
Onderstaande tabellaat zien hoeveel laag opgeleide vrouwen baanaspiraties hebben.

Tabel3.9 Laag opgeleide vrouwen naar hun aspiraties voor een baan

baanaspiraties %N

wei 415

942
1357

geen

totaal

31

69
100
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Een derde van de laag opgeleide vrouwen heeft duidelijke baanaspiraties. Vrouwen
met baanaspiraties werken gemiddeld 18 uur per week. Vrouwen zonder baanaspira-
ties werken gemiddeld slechts 3 uur per week (zie: bijlage 3.II). De vrouwen met
baan-aspiraties hebben gemiddeld minder kinderen gekregen. De versehillen in
gerealiseerd aantal kinderen worden voor 3% verklaard door baanaspiraties.

Vrouwen die zowel baan- als kindaspiraties hebben, versehillen eveneens sterk van de
groep vrouwen die dat niet heeft: ze werken gemiddeld bijna drie maal zoveel dan de
vrouwen zonder aspiraties op be ide terreinen. De vrouwen met zowel baan- als kind-
aspiraties hebben gemiddeld minder kinderen dan de vrouwen die niet op beide
terreinen aspiraties hebben.
De vraag rijst in hoeverre baanaspiraties en moederschap bij laag opgeleide vrouwen
ook eeht eoneurreren. Een vraag die dan eerst beantwoord zou moeten worden, is
hoeveellaag opgeleide vrouwen aspiraties op beide terreinen hebben.
Onderstaande tabel laat zien dat een vijfde van de vrouwen aspiraties op beide
terreinen heeft. De meeste vrouwen hebben aileen kindaspiraties. Ongeveer een derde
van de vrouwen heeft ook duidelijke baanaspiraties, maar daarvan hebben de meeste
vrouwen tevens wens en op het gebied van moederschap. Volgens deze operationele
definitie heeft overigens 11% van de laag opgeleide vrouwen geen baan- en/of kind-
aspiraties.

Tabel3.10 Laag opgeleide vrouwen naar baan- en kindaspiraties

aspiraties N %
............................ -...... ............................................... "." .."., ..... ,,~~,."'...-........ -

aileen kindaspiraties 791 58

aileen baanaspiraties 113 8

baan- en kindaspiraties 302 22

geen aspiraties 151 II

totaal 1357 99'

• Als gevolg van afronding tellen de percentages niet op tot 100

De aspiratievariabelen zijn ten behoeve van de seeundaire analyse van de OG '88
gegevens afgeleid. In het Onderzoek Gezinsvorrning is evenwel ook direct aan de
vrouwen gevraagd, om van zichzelf aan te geven welke houding zij hebben tegenover
het gezin, afgemeten aan werk en andere aetiviteiten. Wellicht kunnen deze gegevens
enig zieht bieden op de mate waarin bij laag opgeleide vrouwen moedersehap en een
baan concurreren, of in de mate waarin sprake is van een tweezijdig levensperspeetief.
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Tabe13.11 Laag opgeleide vrouwen en hun houding ten opzichte van werk en gezin

Houding werk ten opzichte van gezin %N

I aile tijd voor het gezin
2 gezin e.a. activiteiten (opleiding, vrijwilligerswerk enz.) combineren
3 wanneer de situatie thuis (kind. enz.) dat toelaat, wordt baan gezocht of
aangehouden
4 kind. en baan worden als even belangrijk gezien
5 het krijgen v. kind. is gedeelt. afh. vd kans op goedbetaalde werkkring
6 werken komt op de Ie plaats, kind. krijgen is daaraan ondergeschikt
7 geen antwoord
8 weet niet

totaal

523
361
415

38
27
31

II
6

13
16
12

1357 100

De meeste vrouwen vinden in vergelijking met andere activiteiten en met werk, het
gezin het meest belangrijk. Maar het is de vraag in hoeverre dit antwoord uniek is
voor laag opgeleide vrouwen. Ook hoog opgeleide vrouwen of mannen zouden dit
antwoord wei eens kunnen geven. Er is hier slechts gevraagd naar een houding en niet
naar een prioriteitenstelling van persoonlijke wensen of ambities. Bovenstaande
variabele maakt wei duidelijk, dat de vraag naar de concurrentie tussen baan en
moederschap bij laag opgeleide vrouwen nader gespecificeerd dient te worden. De
vraag naar het prefereren van een van be ide op 'wens-niveau', is immers een andere
vraag dan de vraag naar de prioriteitenstelling op realisatie-niveau of het in
normatieve bewoordingen aangeven welke activiteit prioriteit behoort te krijgen.

In de onderstaande tabel zijn de attitudes van laag opgeleide vrouwen afgezet tegen de
aspiraties die ze hebben.
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Tabe13.12 Houding van laag opgeleide vrouwen t.o.V. werk vs. gezin, naar baan- en
kind-aspiraties

aspiratie kind baan baan- & kind- geen
aspiraties aspiraties aspiraties aspiraties

houding N % N % N % N %

I aile tijd voor gezin 391 49 19 17 45 15 68 45
2 combi gezin e.a. 230 29 28 25 61 20 42 28
3 baan afh v situatie thuis 160 20 40 35 180 60 35 23
4 kind & baan even belangr. I 2 2 7 2 I I
5 kind afh van kans werk 3 3 3 I
6 werk op Ie plaats I II 10 I
geen antwoord 4 7 6 2 3 2
weet niet 4 3 3 3 2 I

totaal 791 98· 113 101· 302 100 151 100

* Als gevolg van afronding tellen de percentages niet op tot 100

Ongeacht hun aspiraties, wordt door aile vrouwen het be lang van het gezin benadrukt.
Wei is de mate waarin zij dat benadrukken verschillend voor vrouwen met baanaspi-
raties en vrouwen die geen baanaspiraties hebben.
Bovenstaande tabel zou gezien kunnen worden als een discrepantie-overzicht tussen
subjectieve wensen en houding, maar evenzeer als een nuancering van wensen en de
sterkte van een wens op het ene traject ten opzichte van de wensen op een ander tra-
ject.

3.3.3 WERKPATROON BIJ DE GEBOORTE VAN HET EERSTE KIND

Welk effect hebben de wensen en attitudes van laag opgeleide vrouwen ten aanzien
van werk, kinderen of een combinatie van beide op het door hen gevolgde werk-
patroon? Een cruciaal keuzemoment in de levensloop is de geboorte van het eerste
kind. Onderstaande tabel laat het werkgedrag van laag opgeleide vrouwen rond de
geboorte van het eerste kind zien. De meeste vrouwen zijn gestopt met werken toen ze
hun eerste kind kregen: het merendeel na het bevallingsverlof, een minderheid al
tijdens de zwangerschap. Slechts 10% van de vrouwen werkt door. Daarvan reduceert
nog eens de he1ftvan de vrouwen het aantal uren dat ze per week werkt.
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TabeI3.13 Laag opgeleide vrouwen naar gevolgd werkpatroon bij de geboorte van het
eerste kind

werkpatroon N %

is na zwangerschapsverlof gestopt 631 57

2 werkt even vee I uren voor als na het verlof 52 5

3 is minder uren gaan werken na het veri of 60 5

4 is al op voorhand gestopt met werken 366 33

totaal 1109' 100

• De overige vrouwen werkten niet toen ze zwanger waren van hun eerste kind.

De vrouwen die na het zwangerschapsverlof van het eerste kind even vee I uur werken
als ervoor, blijken op dit moment meer uur per week te werken dan de vrouwen die dit
patroon niet hebben gevolgd (Bijlage 3.11). Veel vaker treden vrouwen uit -al dan niet
tijdelijk. Dit komt overeen met de bevindingen van anderen (lorna en Offers, 1994;
Dessens et ai., 1990; Tijdens et ai., 1994). De meeste vrouwen zijn gestopt met
werken na het zwangerschapsverlof. De vrouwen die zijn gestopt met werken, hebben
gemiddeld meer kinderen gekregen.
Het Onderzoek Gezinsvorming bevat even wei slechts een deel van de loopbaan-
gegevens van vrouwen: het werkgedrag bij de geboorte van het eerste kind. Een
complete arbeidsloopbaan kan dus niet in kaart worden gebracht."

Het is de vraag in hoeverre het gevolgde werkpatroon overeenkomt met de wens en
van vrouwen om wei of niet het werk met kinderen te combineren. Het uiteindelijk
vertoond gedrag kan immers ook duiden op beperkte mogeJijkheden om deze
combinatie te maken. Uit recent onderzoek blijkt dat veel meisjes een baan willen
combineren met moederschap door na de geboorte van hun kind in deeltijd door te
werken. Zij stellen deze wens vaak al bij voordat zij van school gaan. Meer dan
voorheen opteren zij voor het tijdelijk uittreden uit het arbeidsproces (Du Bois-
Reymond et ai., 1994:40-41).
Het Onderzoek Gezinsvorming '88 bevat geen gegevens over de subjectieve en
objectieve mogelijkheden voor het combineren van baan en kinderen.
Onderzoek van Van Amstel (1992) laat zien dat bij de meeste vrouwen de keuze om te
stoppen al van tevoren vaststaat: men wil niet baan en kind combineren." Maar ook de
werkomgeving (bijvoorbeeld het verrichten van zwaar werk, of staand werk) en
gezondheidsfactoren zijn van invloed op de beslissing.'? Het onderzoek van lorna en
Offers (1994) laat eveneens zien dat de kwaliteit van het werk een belangrijke rol
speelt in de beslissing om wei of niet te blijven werken na de geboorte van kinderen.
Maar ook de nadrukkeJijke wens om zelf voor de kinderen te willen zorgen kan een
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verklaring zijn voor het gevolgde werkpatroon. Uit het Onderzoek Gezinsvorrning
blijkt boven-dien dat 52% van de laag opgeleide vrouwen het buitenshuis werken van
vrouwen met kleine kinderen (die nog niet naar de basisschool gaan) veroordeelt. Mits
er een goede kinderopvang is geregeld, vindt 44% dat dit weI samengaat.' ,

3.3.4 OVERIGE FACTOREN

Naast achtergrondkenmerken, aspiraties ten aanzien van een baan en kinderen en
strategieen, bevat het conceptuele model uit hoofdstuk 2 nog een aantal factoren
waarvan verondersteld wordt dat ze van invloed zijn op de arbeidsmarktparticipatie en
het vruchtbaarheidsgedrag van laag opgeleide vrouwen. De volgende factoren kunnen
met behulp van de data van het Onderzoek Gezinsvorming onderzocht worden: de
huishoudenssituatie, partnerfactoren, het arbeidsverleden en een aantal interventies.

Huishoudenssituatie

Onderstaande tabel geeft de woon- en leefsituatie van laag opgeleide vrouwen weer.

Tabe13.14 Laag opgeleide vrouwen naar huishoudenssituatie

%huishoudenssituatie

alleenstaande
huishouden met jongste kind tot 6 jaar
huishouden met jongste kind 6-12 jaar
huishouden met jongste kind 12 +
meerpersoonshuishouden geen kinderen
overig

43
583
420
136
151
24

1357totaal

N

3
43
31
10
II
2

100

De meeste vrouwen in het Onderzoek Gezinsvorming maken dus deel uit van een
huishouden met jonge kinderen. De gezin- en huishoudenssituatie verklaart voor 32%
de verschillen in het gemiddeld aantal uren dat buitenshuis gewerkt wordt (zie: bijlage
3.11). De alleenstaanden werken gemiddeld 29 uur per week. De vrouwen met een
jongste kind tot zes jaar, werken gemiddeld slechts 4 uur per week. Het gemiddelde
aantal uren werk per week loopt langzaam op naarmate de leeftijd van het jongste kind
hoger is.
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Partnerfactoren

In het huidige onderzoek is niet het huishouden de onderzoekseenheid, maar
individuele vrouwen. De rol van de partner in het arbeidsmarktgedrag en vrucht-
baarheidsgedrag van de vrouw behoort daarom tot de context.

Bijna aile onderzochte vrouwen hebben een partner; de meesten zijn met hun partner
getrouwd. Slechts 7% van hen heeft geen partner. Onderstaande tabel geeft een
indicatie van de homo- en heterogamie van het opleidingsniveau tussen partners.

Tabe13.15 Relatie opleidingsniveau laag opgeleide vrouwen en partner

opleidingsniveau N %

-beiden lager onderwijs 132 10
-beiden lbo-zmavo-niveau 279 22
-vrouw lbo-zrnavo-; partner lager onderwijs 134 11
-vrouw 10-; partner lbo-zmavo-niveau 116 9
-partner rniddelbaar-niveau 448 36
-partner serni-hogerniveau 72 6
-partner hoger-niveau 11 1
-opleiding partner onbekend 63 5

totaal 1255 100

Ongeveer de helft van de laag opgeleide vrouwen heeft een relatie met een partner die
eveneens laag opgeleid is. lets minder dan de helft van de vrouwen heeft een partner
die een hoger opleidingsniveau heeft dan zijzelf.

Driekwart van deze vrouwen die een partner hebben, beoordeelt de relatie als goed.
Volgens Gerson (1985) is een stabiele, goede relatie een belangrijke voorspeller voor
het kunnen realiseren van kindaspiraties van vrouwen. Tweentwintig procent van de
vrouwen in het Onderzoek Gezinsvorrning geeft aan dat de kwaliteit van de relatie te
wensen over laat. Maar naast het hebben van een goede relatie spelen ook de
individuele wensen van de partner een belangrijke rol (Mozes, 1989).
Onderstaande tabel laat zien welke houding de partners van de vrouwen hebben ten
aanzien van kinderen. 12
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Tabe13.16 Houding van de partner ten aanzien van kinderen

houding partner N %

positieve houding partner t.a.v. het krijgen van kinderen 900 66

positieve houding partner t.a.v. kinderloosheid 19

De meeste vrouwen blijken een partner te hebben die positief staat ten opzichte van
kinderen. Slechts 19 laag opgeleide vrouwen hebben een partner die nadrukkelijk de
voorkeur geeft aan een leven zonder kinderen. De verschillen in het gerealiseerd
aantal kinderen worden voor 6% verklaard door de positieve houding van de partner
wat kinderen betreft, en voor 4% door een positieve houding van de partner ten
aanzien van kinderloosheid (zie: bijlage 3.II).

Uit de literatuur (Mozes, 1989; Gerson, 1985; Komter, 1990a; Moree, 1992) bIijkt dat
de partner van een vrouw vaak een belangrijke invioed uitoefent op het gedrag van de
vrouw. Niet aIleen op het weI of niet krijgen van kinderen, maar vaak ook op het weI
ofniet buitenshuis werken van de vrouw.

In het Onderzoek Gezinsvorrning is slechts gevraagd naar de houding van de partner
ten aanzien van kinderen. Deze houding reflecteert wellicht een bepaalde rolopvatting
of taakverdeling, maar rolopvattingen of taakverdeling zijn niet gemeten."
De variantie in het aantal door de vrouw buitenshuis gewerkte uren wordt voor 3%
verklaard door een positieve houding van de partner voor wat betreft kinderen, en
voor 1% door de positieve houding ten aanzien van kinderloosheid.

De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen wordt verondersteld samen te hangen met de
arbeidsmarktpositie van de partner. De kans dat een vrouw niet zal werken is groter,
als haar partner evenmin werk heeft (Henkes et aI., 1991). Ook het onderzoek van
Tijdens et al. (1994) laat een effect zien van het aantal uren dat de partner betaald
werkt op het arbeidsaanbod van de vrouw.

Onderstaande tabel laat zien dat 80% van de vrouwen een partner heeft die full-time
werkt.
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Tabel3.17 Aantal uren werk per week van partner

uur werk per week N %

1-9 8

10-19 5

20-29 19

30-37 73 6

38 uur ofmeer 1017 81

geen betaald werk 119 9

onbekend, geen antwoord, weet niet 14

totaal 1255 99'

• Als gevolg van afronden tellen de percentages niet op tot 100

Het weI of niet full-time werken van de partner verklaart echter nauwelijks (een half
procent) enige variantie in het aantal uren dat een vrouw werkt.
Uit ander onderzoek blijkt, dat naarrnate het uurloon van de vrouw hoger is, zij meer
tijd aan betaalde arbeid zal besteden; en dat naarrnate de partner meer verdient, zij
minder uren werkt (Van der Lippe, 1993). Tijdens et al. (1994) vindt daarentegen
geen effect van het inkomen van de partner op de arbeidsmarktparticipatie van de
vrouw. Maar Hendrickx et al. (1995) constateert dat de kans dat werkende vrouwen
stoppen met werken groter is, naarrnate het inkom en van hun partner hoger is.
Helaas bevatten de data van het Onderzoek Gezinsvorming geen gegevens over het
inkomen van de vrouwen of hun partner, zodat bovenstaande hypothesen niet
onderzocht kunnen worden voor laag opgeleide vrouwen en hun partner.

Arbeidsverleden, het totaal aantal gewerkte jaren

am een beter beeld te krijgen van verschillen in arbeidsmarktparticipatie tussen
vrouwen is ook gekeken naar het totaal aantal jaren dat vrouwen hebben gewerkt. Ook
in het arbeidsverleden komt immers tot uitdrukking welke binding laag opgeleide
vrouwen met de arbeidsmarkt hebben.
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TabeI3.18 Laag opgeIeide vrouwen naar het totaaI aantaI gewerkte jaren

aantaI jaren werk N %

geen 82 6

1 tot 6 jaren 295 22

6 tot 11jaren 520 38

11 tot 16jaren 315 23

16 ofmeer jaren 141 \0

onbekend 4

totaaI 1357 99"

* A1sgevolg van afronden tellen de percentages niet op tot 100

Op het moment van onderzoek hebben de vrouwen gemiddeld negen jaar gewerkt.
Bovenstaande tabel laat zien dat er grote verschiIIen bestaan tussen de vrouwen naar
arbeidsverleden." Van de laag opgeleide vrouwen heeft 6% nog nooit betaald
buitenshuis gewerkt. De meeste vrouwen werken tussen de 1 en 16 jaar." Tien
procent van hen werkt al meer dan 16 jaar. Zoals hierboven al werd aangegeven kan
niet met zekerheid van aIle vrouwen worden vastgesteld, hoe het arbeidsverleden is
opgebouwd.

Interventies

Ten slotte geeft het Onderzoek Gezinsvorming informatie over een andere belangrijke
factor uit het conceptuele model: interventies, een aantal ingrijpende gebeurtenissen in
het leven van een vrouw die de levens loop een wending kunnen geven. Onderstaande
tabel laat zien hoe vaak een bepaalde interventie bij deze groep vrouwen voorkomt, en
welk percentage vrouwen deze interventie heeft meegemaakt.
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Tabe13.19 Interventies

interventies N % vrouwen die dat heeft meegemaakt

echtscheiding 139 10

2 miskraarn 237 17.5

3 ongeplande zwangerschap 182 13

4 onvrijwillig kinderloos 7

De interventies zijn slechts beperkt in staat het verschil in de afbankelijke variabelen
te verklaren. Het verschil tussen gescheiden en ongescheiden vrouwen is niet
significant. Opvallend is dat meer dan 17% van de vrouwen een miskraam heeft
meegemaakt.

3.3.5 REALISATIES

De afbankeJijke variabelen in dit onderzoek zijn de kind- en baanrealisaties van laag
opgeleide vrouwen. Het begrip baan-kindrealisaties is een concept uit het theoretisch
model dat als een momentopname de status van een vrouw aangeeft: werkend of niet,
weI of niet moeder van een of meer kinderen. Het is een op een moment waargenomen
resultaat van het gehele, complexe realisatieproces waarin, naast individuele wensen,
andere factoren een rol spelen.

Ten tijde van het survey heeft 16% van de vrouwen geen kind, 20% heeft een kind,
44% heeft twee kinderen en 20% heeft drie kinderen of meer.

De meeste laag opgeleide vrouwen hebben op hetzelfde meetmoment geen baan
(66%). De vrouwen die weI werken, doen dat doorgaans in deeltijd. Een voltijdbaan
heeft slechts 23% van de werkende vrouwen. De laag opgeleide vrouwen lijken hierin
niet af te wijken van aile werkende vrouwen."

De onderstaande tabel laat zien wat de huidige baan- en kind-status (weI of geen
kinderen, weI ofniet werkend) van de vrouwen is.
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Tabe13.20 Laag opgeleide vrouwen naar huidige baan-kindstatus

baan-kind status N %

geen baan, weI kind(eren) 848 62

weI baan, geen kind 157 12

baan en kind(eren) 295 22

geen baan, geen kind 57 4

totaal 1357 100

Het is de vraag of de laag opgeleide vrouwen met het bereiken van deze baan-
kindstatus ook hun aspiraties ten aanzien van baan en kinderen hebben kunnen
realiseren.

Tabe13.21 Aspiraties van laag opgeleide vrouwen en huidige baan-kindstatus

kind- baan-
aspiraties aspiraties

baan-kindstatus N % N %
.... ............................................ ........................ _ ................. .................................. -

geen baan, weI kind(eren) 721 66 71 17

weI baan, geen kind 82 7 89 21

baan en kind(eren) 250 23 235 57

geen baan, geen kind 40 4 20 5

totaal kolom 1093 100 415 100

Bovenstaande tabel geeft een indruk van de mate waarin de aspiraties van vrouwen
gerealiseerd lijken te zijn en de mate waarin discrepanties bestaan tussen aspiraties en
de huidige status quo.
Yan de vrouwen met kindaspiraties is 11% er nog niet in geslaagd deze te realiseren.
De discrepantie tussen baanaspiraties en -realisaties is groter: 22% van de vrouwen
die een baan willen, heeft dat (nag) niet gerealiseerd.

De volgende tabel geeft een totaaloverzicht van de aspiraties van deze categorie laag
opgeleide vrouwen op de terreinen van moederschap en arbeid alsmede de huidige
baan- en kindstatus.
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Tabe13.22 Totaaloverzicht van de verdeling van laag opgeleide vrouwen met baan-
en/of kindaspiraties naar huidige baan-kindstatus, in absolute aantallen en
percentages

aspiraties aileen kind- aileen baan- baan- & geen
aspiraties aspiraties kind- aspiraties

aspiraties
baan-kindstatus N % N % N %

N %

geen baan, wei kinde eren) 667 84 17 15 54 18 110 73

wei baan, geen kind 44 6 51 45 38 12 24 16

baan en kind(eren) 52 7 37 33 198 65 8 5

geen baan, geen kind 28 3 8 7 12 4 9 6

totaal kolom 791 100 113 100 302 99' 151 100

* A1sgevo1gvan afronden tellen de percentages niet op tot 100

Gelet op de overlap en discrepanties tussen wens en en huidige baan-kindstatus lijken,
volgens de tabel, 925 vrouwen (667 + 51 + 198 + 9), ofwel 68%, van de in totaal
1357 laag opgeleide vrouwen hun aspiraties te hebben gerealiseerd.
De indruk die deze tabel geeft, is dat de vrouwen met aileen kindaspiraties het meest
succesvol zijn: maar liefst 84% heeft kinderen en werkt op dit moment niet. Van de
vrouwen die aileen baanaspiraties hebben, verkeert 45% in de door hen gewenste
situatie. Vrouwen met aspiraties op beide terreinen nemen een tussenpositie in; 65%
van hen heeft zowel een baan als kinderen gerealiseerd.
Wat verder nog opvalt aan deze tabel, is dat van de 151 vrouwen zonder aspiraties
94% moeder is, een baan heeft of deze beide zaken combineert.

De vraag of vrouwen hun aspiraties daadwerkelijk gerealiseerd hebben, kan aan de
hand van bovenstaande tabellen echter niet worden beantwoord. Het realiseren van
aspiraties wordt immers als een dynamisch proces opgevat. Deze tabellen geven een
gesimplificeerd (want op cross-sectionele gegevens gebaseerd) antwoord op een veel
complexere vraag. Bovendien zijn in het conceptuele model andere factoren
onderscheiden die eveneens een effect kunnen uitoefenen op de realisaties. Deze
factoren moeten nog worden onderzocht.
De tabellen nodigen uit tot verdergaande analyses.
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3.3.6 CONCLUSIES KENMERKEN

Het conceptuele model uit hoofdstuk 2 bevat een aantal factoren of variabelen en een
aantal relaties, die samen het proces weergeven van het realiseren van aspiraties. In
deze paragraaf is een eerste verkenning gemaakt van de factoren in het model. Aile
factoren die met behulp van de data van het Onderzoek Gezinsvorming konden
worden geoperationaliseerd, zijn onderzocht voor de categorie laag opgeleide
vrouwen: de baan- en kindaspiraties, achtergrondkenmerken, het arbeidsverleden en
het gevolgde werkpatroon rond de geboorte van het eerste kind, partnerfactoren,
interventies. Ook de athankelijke variabelen zijn onderzocht: de realisaties van baan
en kinderen.
De beschrijving van kenmerken is evenwel beperkt gebleven. Bovendien bleken niet
aile in het conceptueel model onderscheiden variabelen onderzoekbaar. De strategieen
die vrouwen volgen, hun ervaringen, hun mogelijkheden en beperkingen zijn voorals-
nog buiten beschouwing gebleven.
Yoor het model als zodanig heeft dit geen implicaties. Wei maakt het duidelijk dat
andere gegevens noodzakelijk zijn om de centrale vragen in het onderzoek volledig te
kunnen beantwoorden.
Yan elk van de in deze paragraaf beschreven factoren is door middel van variantie-
analyses onderzocht Of, en zo ja in welke mate, ze een effect op de afhankelijke
variabelen uitoefenen. Ais twee variabelen uit het he Ie proces correleren of een hoge
eta-kwadraat hebben, zegt dat veel over de samenhang maar nog weinig over
causaliteit. De samenhang tussen de variabelen kan immers een geval van schijnbare
causaliteit zijn, waarbij een andere variabele het verband wegverklaart. Het
omgekeerde is ook denkbaar: de samenhang tussen de variabelen betreft wei een
causale relatie, maar de relatie is indirect en verloopt via een intermediaire variabele.
In de analyses van deze paragraaf is steeds uitgegaan van samenhang tussen twee
variabelen. Er zijn geen relaties tussen de onafhankelijke variabelen geanalyseerd en
er is (nog) geen poging gedaan om de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen
causaal te ordenen."
Nu de factoren uit het conceptuele model zijn geoperationaliseerd en een beschrijving
(in kwantitatieve termen) is gegeven van een aantal belangrijke kenmerken van de
onderzochte groep vrouwen, is de volgende stap: het empirisch onderzoeken van de
veronderstelde relaties in het conceptuele model. Daarvoor is een analyse nodig met
meerdere hierarchische stappen. Het aantal kinderen en het aantal buitenshuis
gewerkte uren moet als probleernrelatie worden geanalyseerd. Er dient een onder-
scheid te worden gemaakt tussen onafhankelijke variabelen en intervenierende
variabelen. Kortom: een 'pad-analyse' is nodig om een verklaring voor de gevonden
samenhangen te kunnen geven.

In de volgende paragraaf wordt een poging gedaan door middel van een pad-analyse
het gedrag van laag opgeleide vrouwen te verklaren met betrekking tot baan en
kinderen.
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3.4 VERSCHILLEN IN ARBEIDSMARKTPARTICIPATIE EN MOEDERSCHAP;
EEN paGING TOT VERKLAREN

3.4.1 INLEIDING: CAUSALE ORDENING

Het in hoofdstuk 2 gepresenteerde conceptuele model is voorgesteld als causaal
model: helemaal rechts staat de afhankelijke variabele baan-kindrealisaties, en links
daarvan staan de onafhankelijke en intervenierende variabelen. Het model geeft een
proces weer dat recht doet aan de dynamiek in het leven van een vrouw met bepaalde
aspiraties en een bepaalde strategie, die onder invloed van een aantal factoren,
ervaringen of mogelijkbeden, de strategie aanpast of aspiraties bijstelt.

Het conceptuele model gaat uit van een causale asymmetrie (dependentie): er wordt
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen.
Het causale model is additief, dat wil zeggen er is geen sprake van interactie-effecten.
In het onderzoek gaat het niet om een afhankelijke variabele, maar om de relatie
tussen twee 'afhankelijke' variabelen: het wei of niet buitenshuis werken van een aantal
uren per week en het weI of niet hebben van een of meer kinderen. Deze variabelen
vertonen, zoals verwacht, een negatieve samenhang.
In de literatuur wordt de causale invloed van het moederschap op het weI of niet
buitenshuis werken en de omvang van de baan, erkend. Vrouwen met kleine kinderen
participeren minder op de arbeidsmarkt dan vrouwen zonder kinderen (Hooghiemstra,
Niphuis-Nell, 1993). Als de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en het krijgen en
verzorgen van kinderen over een langere levensperiode wordt bekeken, is de causale
richting van deze relatie minder duidelijk. Als het kind ouder wordt, gaan vrouwen
vaak weer langer werken of treden zij opnieuw in op de arbeidsmarkt (Bernhardt,
1993; Dykstra, 1991). Met name de laatste jaren treedt er een verandering op in de
arbeids-marktparticipatie van vrouwen en blijven steeds meer vrouwen na de geboorte
van het eerste kind werken (Hooghiemstra, Niphuis-NelI, 1993 :33).
De literatuur geeft verder aan dat terugtreding van de arbeidsmarkt bij de geboorte
van het eerste kind zich vooral voordoet bij laag opgeleide vrouwen (Brouns,
Schokker, 1990; Jorna, Offers, 1994).

Het hebben van kinderen oefent dus bij laag opgeleide vrouwen een duidelijk effect
uit op het weI of niet buitenshuis werken en op de omvang van de baan. Een om-
gekeerde bewering is onhoudbaar: het aantal uren dat een vrouw buitenshuis werkt,
heeft geen causaal effect op het weI of niet hebben van kinderen."
Voorzover een baan of beroep concurreert met moederschap, zal dit tot uitdrukking
komen in de binding van vrouwen met de arbeidsmarkt (het aantal jaren dat vrouwen
werken) en in de baanaspiraties van vrouwen. Deze variabelen moeten in het model
dus weI voorafgaan aan het weI of niet hebben van kinderen.

71



3.4.2 A PRIORI FORMULERING VAN DE HYPOTHESEN EN HET CAUSAAL MODEL

Het doel van deze analyse is te onderzoeken welke factoren de verschillen verklaren
tussen laag opgeleide vrouwen in hun baan-kindrealisaties, en wat daarbij de
verhouding is tussen het effect van de subjectieve wensen van een vrouw en van
andere detenninanten in het proces. In welke mate verklaren de onderzochte factoren
de verschillen in realisaties?

De volgende hypothesen worden gefonnuleerd over de verwachte invloed van de
verschillende variabelen op de baan- en kindrealisaties.

Kinderen

De veronderstelling luidt dat het wei of niet hebben van kinderen direct van invloed is
op het aantal uren dat een vrouw buitenshuis werkt. Bovendien wordt verwacht dat
naarmate een vrouw meer kinderen heeft, zij minder uren buitenshuis zal werken.
Enerzijds omdat verondersteld mag worden dat het vinden van een bevredigende
oplossing voor kinderopvang duurder of lastiger is, naarmate er meer kinderen zijn;
anderzijds omdat vrouwen die laag opgeleid zijn, vaker zijn aangewezen op arbeid die
niet in deeltijd wordt aangeboden. Verwacht wordt dat het hoofdzakelijk een
beslissing is om wei (een aantal uren) ofniet te werken.

Aspiraties

Er wordt een direct positief effect verwacht van de baanaspiraties van een vrouw op
het aantal uren dat zij werkt. De verwachting is wei, dat het effect van baanaspiraties
verzwakt wordt door de objectieve mogelijkheden en belemmeringen voor laag
opgeleide vrouwen om zich in hun arbeidsloopbaan te verbeteren. Ook zullen
negatieve ervaringen op de arbeidsmarkt of binnen een arbeidsorganisatie, de (aan-
vankelijke) baanaspiraties negatief betnvloeden. In deze analyse zijn 'ervaringen', 'mo-
gelijkheden' en 'belemmeringen' echter niet betrokken. Het databestand bevat deze
gegevens niet. De verwachting is dat baanaspiraties het krijgen van kinderen negatief
zal bemvloeden.
Van kindaspiraties wordt een direct positief effect verwacht op het hebben van
kinderen en een direct negatief effect op het aantal uren dat wordt gewerkt.

Werkpatronen

In het model zijn vier variabelen opgenomen die het door vrouwen gevolgde
werkpatroon bij de geboorte van het eerste kind aangeven. De werkpatroonvariabelen
worden verondersteld samen te hangen met het hebben van kinderen, maar deze
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correlaties worden niet in de pad-analyse onderzocht. (In het model wordt dit
weergegeven met eenzijdig gebogen pijlen).
In feite gaat het hier evenwel om een gemeten kenmerk. Om een interpretatie van die
werkpatroon-variabelen mogelijk te maken en een uitspraak te kunnen doen over het
relatieve belang van de variabele 'werkpatroon bij de geboorte van het eerste kind' in
verhouding tot de andere onafhankelijke variabelen, is eenzelfde analyse uitgevoerd
met een totaalvariabele die is geconstrueerd uit de vier afzonderlijke dummies. Ais
gewichten bij deze variabele gelden de ongestandaardiseerde regressiecoefficienten
van de werkpatroonvariabelen uit de voorafgaande analyse. De verklaarde variantie
blijft in beide analyses gelijk."
Er wordt een negatief effect verwacht van het stoppen met werken bij de geboorte van
het eerste kind op het aantal uren dat men nu werkt. Daarentegen wordt er een positief
effect verwacht van de handhaving van het aantal uren voor en na het verlof. Het
effect van minder uren werken na het zwangerschapsverlof dan ervoor laat zich slecht
voorspellen: aan de ene kant geeft het gevolgde patroon uitdrukking aan de wens
actiefte blijven op de arbeidsmarkt, terwijl aan de andere kant het werken van minder
uren werken kan duiden op de wens om baanaspiraties bij te stellen ten gunste van de
kindaspiraties. Het werkpatroon van stoppen op voorhand (tijdens de zwangerschap)
wordt verondersteld een negatief effect te hebben op het aantal uren dat iemand nu
werkt.

Partnerkenmerken

Het is niet duidelijk wat het effect zal zijn van de omvang van de baan van de partner
op het aantal uren dat een vrouw werkt. De literatuur is daar niet eenduidig over.
Enerzijds kan worden verondersteld dat naarmate de partner minder uur werkt,
werkeloos of arbeidsongeschikt is, de vrouw meer uren zal werken.i" Aan de andere
kant zouden juist werkeloze mannen het traditionele rollenpatroon belangrijker vinden
dan werkende mannen. Dat zou betekenen: hoe minder uur de partner werkt, des te
minder uren werkt de vroUW.21

Redenerend vanuit een hulpbronhypothese (Hendrickx et aI., 1995) wordt veron-
dersteld dat het inkomen van de partner een hulpbron is voor een vrouw om haar
kindaspiraties te realiseren; daarom wordt er een positief effect verwacht van de
omvang van de baan van de partner op het hebben van kinderen.
Er wordt een positief effect verwacht van de houding van de partner ten aanzien van
kinderen op het daadwerkelijk krijgen van kinderen. Ook bij vrouwen die zelf geen
uitgesproken kindaspiraties hebben en twijfelen over kinderen, blijkt de houding van
de partner cruciaal (Mozes, 1989). Er is in deze dataset niet gevraagd naar de houding
van de partner ten aanzien van buitenshuis werkende vrouwen met kinderen of naar
rolopvattingen met betrekking tot de zorg van kinderen. Daarom wordt er geen
hypothese geformuleerd over het effect van de partner met een positieve houding ten
aanzien van kinderen, op het aantal uren dat de vrouw werkt. Eveneens wordt er geen
hypothese geformuleerd over het effect van de partner met een positieve houding ten

73



opzichte van kinderloosheid op het aantal uren per week dat de vrouw werkt; wei
wordt er een negatief effect verwacht van deze houdingsvariabele op het wei of niet
hebben van kinderen.

Arbeidsverleden

Zoals hierboven al werd aangegeven, wordt verondersteld dat het aantal jaren dat een
vrouw werkt haar commitment met haar baan uitdrukt. Dit commitment zou het
moederschap in de weg kunnen staan. De verwachting is daarom dat het aantal jaren
dat een vrouw heeft gewerkt, een direct positief effect heeft op de omvang van haar
huidige baan. Het effect op het wei of niet hebben van kinderen is negatief.

Interventies

Het lijkt plausibel dat men de mogelijk materiele onzekerheid die een verbroken
huwelijk met zich meebrengt, tracht te compenseren door meer uren te werken.
Variantie-analyses laten echter geen significante verschillen zien in baanomvang
tussen gehuwde en gescheiden vrouwen. Er wordt daarom geen effect verwacht van
het meemaken van een echtscheiding op het aantal uren dat een vrouw per week
werkt. Er wordt geen hypothese geformuleerd over het effect op het hebben of krijgen
van kinderen.
Het meemaken van een miskraam heeft naar aile waarschijnlijkheid geen effect op de
omvang van de baan. Wei wordt er een negatief effect verwacht op het krijgen van
kinderen. Over het ongepland zwanger worden, worden geen hypothesen
geformuleerd.
Het onvrijwillig kinderloos zijn wordt verondersteld een positief effect te hebben op
het aantal uren dat een vrouw werkt en uiteraard een negatief effect op het krijgen van
kinderen.

Variabelenbeschrijving en het causaal model

De onderstaande variabelen zijn opgenomen in het model.22
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Tabe13.23 Beschrijving variabelen

variabele naarn coderingomschrijving variabele

baanasp
kind asp
werkpatl
werkpat2
werkpat3
werkpat4
werkpatx

uurpart
Njaar
intervl
interv2
interv3
interv4
part I
part2
Nkind
kind
Nuur

baanaspiraties
kindaspiraties
stoppen werk na zw.sch.verlof Ie kind
gelijk uur voor en na Ie k verI. werk
minder uur werk na Ie k verI.
stoppen op voorhand
werkpatroon rond geb. 1e kind

aantal uren werk per week van partner
aantal jaren werk
echtscheiding
miskraarn
ongeplande zwangerschap
onvrijwillig kinderloos
pOS.houding partner tav kind krijgen
neg. houding partner tav kind krijgen
totaal aantal kinderen
kinderen
aantal uren werk per week

1=wei baanasp
1=wei kind asp
1=wei patroon I gevolgd
1=wei patroon2 gevolgd
I=wei patroon3 gevolgd
1=wel patroon4 gevolgd
lineaire comb. v.d. afzonderl.
patronen durnmles'"
0/5/15/25/34/40
0/3/8/13/16
I=wel gescheiden
I=wel miskraarn
I=wei ongepl. zw.
I=wei kinderloos
l=welpos. partner
1=wel neg. partner
0/1/2/3
I=wei kinderen
0/5/15/25/35/40

Het causale model ziet er als voIgt uit:
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Figuur 3.1 Causale model

3.4.3 PADCOEFFICIENTEN EN HET FEITELlJK MODEL

De directe effecten op het weI of niet hebben van kinderen

De volgende factoren blijken een significant effect te hebben op het hebben van
kinderen: het hebben van kindaspiraties, de houding van de partner ten aanzien van
het krijgen van kinderen en een leven met of zonder kinderen, het aantal uren per
week dat de partner werkt, het totale aantal door de vrouw gewerkte jaren, het
meegemaakt hebben van een echtscheiding, van een miskraam, van een ongeplande
zwangerschap en het onvrijwillig kinderloos zijn.
Niet significant zijn de baanaspiraties.
De proportie verklaarde variantie in het weI of niet hebben van kinderen door deze
variabelen is (R2)= .26959.
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De directe effecten op het aanta/ uren werk per week

De vier interventies oefenen geen direct effect uit op het aantal uren dat een vrouw
werkt. Ook het aantal uren dat de partner van de vrouw werkt, heeft geen significant
effect op het door haar gewerkte aantal uren. Het aantal kinderen blijkt eveneens niet
significant.
Wei directe en significante effecten hebben: baanaspiraties, kindaspiraties, de houding
van de partner ten aanzien van kinderen en ten aanzien van kinderloosheid, het hebben
van kinderen, het totaal aantal gewerkte jaren en het werkpatroon dat vrouwen hebben
gevolgd rond de geboorte van het eerste kind. De proportie verklaarde varian tie door
deze variabelen in het aantal uren werk per week is (R2)= .56485.

Padcoefficienten en hetfeite/ijk model

Onderstaande figuur geeft het nieuwe, zuiniger model weer, waarin de coefficienten
zijn weergegeven:

Figuur 3.2 Feitelijk model met coefficienten

Nuur
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am een beoordeling te kunnen geven van het totale effect van een onafhankelijke
variabele op het aantal uren dat een vrouw buitenshuis werkt, moeten ook de
eventuele indirecte effecten van het hebben van kinderen worden meegerekend.
Tussen beide afhankelijke variabelen is irnmers een causale relatie verondersteld.
Onderstaande tabel geeft het overzicht van zowel de directe, de indirecte en de totale
effecten van de onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabelen. Van de
directe effecten is met een oftwee sterren het significantieniveau aangegeven.
In een aparte tabel staan de gegevens van de afzonderlijke werkpatroon-variabelen.

Tabe13.24 Gestandaardiseerde padcoefficienten

pad direct effect op direct effect op indirect effect op totale directe &
Nuur KIND Nuur via KIND indirecte effecten

variabele op Nuur

baanasp .36 ** .36

kindasp -.06 * .09 * -.03 -.09

part I .05 * .17 ** -.06 -.01

part2 -.08 ** -.19 ** .07 -.01

uurpart .18 ** -.06 -.06

Njaar .22 ** -.19 ** .07 .29

kind -.37 ** -.37

Nkind

werkpatx .16 ** .16

intervl .09 ** -.03 -.03

interv2 .08 ** -.03 -.03

interv3 .13 ** -.05 -.05

interv4 -.14 ** .05 .05

N=1336 R2.56485 R2.26959

• sign. <.05
•• sign. <.001
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Tabe13.25 Gestandaardiseerde en ongestandaardiseerde coefficienten werkpatroon"

werkpatroon variabele gestandaardis. coeff ongestand. coeff

werkpatl -.17 -.549214

werkpat2 .03 .283400

werkpat3 .02 .150130

werkpat4 -.08 -.312996

De bovenstaande tabellen bevatten de resultaten van de pad-analyse ter verklaring van
het vruchtbaarheids- en arbeidsmarktgedrag van laag opgeleide vrouwen.
In de volgende paragraaf worden de hypothesen over de effecten vergeleken met de
gevonden effecten.

3.4.4 TERUG NAAR DE HYPOTHESEN

Uit de analyses blijkt dat het aantal uren dat een laag opgeleide vrouw buitenshuis
werkt, met name wordt bepaald door het al dan niet hebben van kinderen en
baanaspiraties. Het is opvallend dat be ide effecten bovendien bijna even groot zijn.
Tegen de verwachting in geven de data aan dat het aantal kinderen dat een vrouw
heeft, niet van invloed is op het aantal buitenshuis gewerkte uren: alleen het wei of
niet hebben van een (ofmeer) kind(eren) lijkt hier van belang te zijn.
De kindaspiraties van een vrouw oefenen een negatief effect uit op haar arbeids-
marktparticipatie. Dit effect wordt versterkt door het indirecte effect van het hebben
van kinderen.
Het totaal aantal gewerkte jaren heeft een sterk (positiet) effect op het buitenshuis
werken van vrouwen. Hoe meer jaren actief op de arbeidsmarkt, des te groter is de
kans dat een vrouw ook nu nog (een substantieel aantal uren) werkt. De arbeids-
marktparticipatie is des te sterker als een vrouw geen kinderen heeft. Dezelfde
variabele (Njaar) oefent een negatief effect uit op het hebben van kinderen.
Terwijl een jarenlange binding met de arbeidsmarkt wei een negatief effect lijkt te
hebben op het krijgen van kinderen, blijken baanaspiraties hierop niet van invloed te
zijn. De hierover geformuleerde hypothese was onjuist.

Het onvrijwillig kinderloos zijn heeft -conform de verwachting- een klein positief
effect op het buitenshuis werken, zij het slechts een indirect effect. De interventie-
variabelen blijken indirect kleine negatieve effecten uit te oefenen op het buitenshuis
werken.
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Wat de werkpatroon-variabelen betreft, blijken de geformuleerde hypothesen te
worden bevestigd. Het belangrijkste negatieve effect op arbeidsmarktdeelname is
uittreding na het zwangerschapsverlof.

De houding van de partner speelt, zoals werd verwacht, een duidelijke rol in de
beslissing om kinderen te nemen.
Een partner die positief staat ten opzichte van een leven zonder kinderen, heeft een
negatieve invloed op het aantal door de vrouw buitenshuis gewerkte uren. Een partner
die positief tegenover kinderen staat, heeft een direct positief effect op het aantal
buitenshuis gewerkte uren; via het indirecte effect van het hebben van kinderen wordt
het effect negatief. In beide gevallen gaat het om geringe totale effecten van de
partnerkenmerken op de arbeidsmarktparticipatie van de vrouw; de totale effecten zijn
negatief. De hypothese dat de omvang van de baan van de partner mede bepalend is
voor het krijgen van kinderen, wordt bevestigd. Dit partnereffect lijkt op een
specialisatie in taken te duiden. Maar dat effect treedt pas op als er kinderen zijn om te
verzorgen. De omvang van de baan van de partner heeft indirect, via de aanwezigheid
van kinderen, een negatief effect op de omvang van de baan van de vrouw. De
behoefte van partners om zich te specialiseren in een huishouden zonder kinderen is
kennelijk gering. Wellicht spelen dan individuele afwegingen van een vrouw om wei
of niet buitenshuis te werken een grotere ro!.
U it bovenstaande modellen en tabellen kan worden afgelezen dat de meeste
onderzochte factoren een effect uitoefenen op het verrichten van betaalde arbeid door
laag opgeleide vrouwen. Een aantal van deze effecten veri open indirect via het wei of
niet hebben van kinderen. Deze laatste factor blijkt tevens de belangrijkste
determinant te zijn van het feit of een vrouw buitenshuis werkt en van het aantal uren
dat zij werkt. Het aantal kinderen dat een vrouw heeft is niet relevant voor haar
arbeidsmarktparticipatie.
Maar het hebben van baanaspiraties is dat we!. Het effect is vrijwel even groot als de
aanwezigheid van kinderen. Baanaspiraties en een substantieel arbeidsverleden
tezamen, overstijgen ruirnschoots het negatieve effect dat de aanwezigheid van
kinderen heeft.
De onderzochte variabelen blijken ook -in beperkte mate- een verklaring te bieden
voor het moederschap bij laag opgeleide vrouwen. Het effect van kindaspiraties op het
realiseren van het moederschap is echter geringer dan het effect van de baanaspiraties
op het realiseren van arbeidsmarktparticipatie. Wellicht spelen andere overwegingen
dan een nadrukkelijke individuele wens voor kinderen een rol in de beslissing om wei
of niet moeder te worden. Opvallend is dat het hebben van baanaspiraties geen enkel
effect heeft op het wei of niet hebben van kinderen. Het besluit van laag opgeleide
vrouwen om kinderen te krijgen, staat kennelijk los van hun aspiraties ten aanzien van
de arbeidsloopbaan. De wensen voor moederschap blijken wei enigszins te concur-
reren met de wensen voor arbeidsmarktparticipatie. Het effect op wensniveau is
evenwel veel geringer dan het effect op 'realisatieniveau'.
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3.5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Uit ander empirisch onderzoek (Dessens et aI., 1990) blijkt dat het bereikte
opleidings-niveau en de leeftijd twee belangrijke factoren zijn die het levensperspec-
tief en het gedrag van vrouwen ten aanzien van baan en kinderen verklaren. In dit
onderzoek wordt een tamelijk homo gene groep vrouwen onderzocht van hetzelfde
opleidings-niveau en dezelfde leeftijd, en is de aandacht gericht op andere factoren: de
aspiraties die laag opgeleide vrouwen hebben en de strategieen die zij volgen bij de
realisatie van deze aspiraties. De veronderstelling luidde dat bij de huidige selectie
van vrouwen (niet hoger opgeleid dan mavo-niveau en geboren tussen 1950-1961) de
effecten van opleidingsniveau en leeftijd verwaarloosbaar zijn. Dat blijkt inderdaad
het geval te zijn. In de analyses van dit hoofdstuk zijn opleidingsniveau en leeftijd of
geboortecohort verder buiten beschouwing gebleven.
Een andere aanname uit het onderzoek is dat de laag opgeleide vrouwen die zijn
geboren tussen 1950-1961, in belangrijke mate -meer dan de generaties voor hen-
uitdrukking kunnen geven in hun levensloop aan hun wensen (Peters, 1992; Moree,
1992). Uit het gevolgde levenslooppatroon zou bovendien blijken dat vrouwen er een
twee- of meerzijdig levensperspectief op na houden.
Aan het begin van dit hoofdstuk is daarom de vraag gesteld welke aspiraties laag
opgeleide vrouwen hebben op het gebied van baan en kinderen.
Het databestand dat in deze secundaire analyse is gebruikt, het Onderzoek Gezins-
vorming '88, blijkt diverse indicatoren te bevatten die een operationalisatie van de
begrippen 'baanaspiraties' en 'kindaspiraties' uit het conceptuele model mogelijk
maken. Indicatoren voor kindaspiraties zijn de antwoorden op de vragen uit het
onderzoek naar de wens, voorkeur en pogingen om zwanger te raken; en het antwoord
op de vraag wiens voorkeur het krijgen van een kind had. Bij deze operationalisatie
van het begrip bleken de meeste laag opgeleide vrouwen kindaspiraties te hebben
(80%). Dit betekent dat 20% van de laag opgeleide vrouwen geen kindaspiraties heeft.
De indicatoren die gebruikt zijn om het begrip baanaspiraties te onderzoeken, hebben
betrekking op de plannen voor een werkend bestaan vanuit de verschillende posities
waarin vrouwen verkeren. De analyses laten zien dat vrouwen in vee I mindere mate
baanaspiraties hebben dan kindaspiraties. Een derde van de vrouwen heeft baan-
aspiraties. Bijna een kwart van aIle vrouwen heeft aspiraties op beide terreinen. Van
een exclusieve orientatie op moederschap is dus geen sprake; maar van een eenzijdige
orintatie op baan en beroep al helemaal niet. Slechts 8% ambieert aileen een baan.
Een vergelijking van de huidige baan- en kind-status van de vrouwen (werkend of
niet, kinderen verzorgend of niet) met de aspiraties van dezelfde vrouwen maakt het
mogelijk om een eerste indruk te krijgen van de mate waarin de vrouwen in staat zijn
uitdrukking te geven aan hun wensen. De tabellen waarin wensen en realisaties
worden vergeleken, laten discrepanties zien. Van de vrouwen met kindaspiraties heeft
11% (nog) geen kind. Van de vrouwen met baanaspiraties heeft 22% op dit moment
geen baan. De meerderheid van de vrouwen verkeert echter in de door hen gewenste
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situatie. Bij maar liefst 68% van de vrouwen valt de gewenste baan-kindstatus samen
met de gerealiseerde baan-kindstatus.
De cross-sectionele analyse kan echter niet aantonen in hoeverre een vrouw haar
aspiratieniveau een ofmeer keren naar boven of bene den heeft aangepast. Wat in feite
werd vastgesteld was slechts een 'realisatie' in theorie. De analyse van het empirisch
model laat wel zien dat de aspiraties een zelfstandig, direct effect uitoefenen op het
buitenshuis gewerkte aantal uren en het wei of niet hebben van kinderen. Opvallend is
dat de baanaspiraties een veel prominentere rol in het proces spelen dan de kind-
aspiraties. Het negatieve effect van kindaspiraties heeft een veel geringer effect dan
werd verwacht op de arbeidsmarktparticipatie, maar de aanwezigheid van kinderen
oefent hierop wel een groot effect uit. Daarentegen hebben baanaspiraties geen
negatief effect op het krijgen van kinderen, maar heeft een jarenIange binding met de
arbeidsmarkt dat weI.

In het algemeen stoppen laag opgeleide vrouwen met werken bij de geboorte van het
eerste kind; de meeste na het verlof, sommige zelfs nog voor het verlof. Dit komt
overeen met de bevindingen in ander onderzoek (Dessens et aI., 1990; Brouns,
Schokker, 1990; Jorna, Offers, 1994). In hoeverre deze beslissing voortkomt uit hun
eigen wensen of een gevolg is van beperkte mogelijkbeden om werk en kinderen te
combineren, kon hier slechts beperkt worden onderzocht. Van aile laag opgeleide
vrouwen blijft 10% (volledig of in deeltijd) doorwerken na de geboorte van het eerste
kind.
Het gevolgde werkpatroon van stoppen met werken bij de geboorte van het eerste
kind, heeft een groot negatief effect op de huidige arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen. In hoeverre de beslissing om te stoppen leidt tot permanent huisvrouwschap,
is nog onduidelijk. De verwachting is dat vee I vrouwen na een aantal jaren opnieuw
zullen intreden. Maar deze verwachting kan met behulp van deze data niet worden
onderzocht.
In dit hoofdstuk is ook een aantal partnerkenmerken en partnerfactoren onderzocht.
De houding van de partner ten aanzien van het krijgen van kinderen is van invloed op
het wei of niet krijgen van kinderen. Bovendien werken vrouwen die kinderen hebben
en een partner die daar positief tegenover staat, minder vaak en minder uur
buitenshuis. Dit lijkt te verwijzen naar een sekse-specifieke taakverdeling, die zijn
intrede pas doet als er kinderen in het gezin zijn geboren.
Ook het effect van het aantal uren dat een partner werkt lijkt dit taakverdelingspatroon
te bevestigen. Vrouwen met een partner die een omvangrijke baan hebben, werken
minder buitenshuis. In het onderzoek van Tijdens et al. (l994) wordt geconstateerd
dat mannen met jonge kinderen meer gaan werken. In dit onderzoek kon de keerzijde
van deze bevinding worden waargenomen: vrouwen met kleine kinderen hebben vaker
een partner die veel buitenshuis werkt, terwijl zij zelfminder vaak buitenshuis werken.
Consequenties voor het inkomen van het gezin konden met behulp van de data niet
worden onderzocht.
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Tenslotte zijn ook de interventies onderzocht die een direct effect op het vrucht-
baarheidsgedrag van vrouwen hebben. Deze interventies bleken slechts indirect, via
het moederschap, van invloed op de arbeidsmarktparticipatie.

Terug naar het conceptueel model

In dit hoofdstuk is het conceptuele model uit hoofdstuk 2 met behulp van de data van
het Onderzoek Gezinsvonning '88 empirisch onderzocht. Door middel van uni- en bi-
variate analyses is een empirische vertaling gegeven van theoretische begrippen in het
model. Aan de hand hiervan zijn belangrijkste sociale en demografische kenmerken
van de geselecteerde vrouwen onderzocht.
In een volgende fase zijn de causale relaties uit het conceptuele model geanalyseerd.
In een pad-analyse zijn deze relaties onderzocht op hun effect voor de baan- en kind-
realisaties van laag opgeleide vrouwen.
Hieronder wordt de betekenis aangegeven van de in dit hoofdstuk gepresenteerde
resultaten voor het conceptuele model.

De in dit hoofdstuk gepresenteerde analyses, bieden zicht op het relatieve be lang van
de verschillende in het conceptuele model onderscheiden factoren. De belangrijkste
bevinding is dat de aspiraties van een naar opleiding en leeftijd homogene groep
vrouwen de verschillen in de huidige baan-kindstatus voor een belangrijk deel kunnen
verklaren. De resultaten vonnen tevens de legitirnatie voor het handhaven van
onderscheiden factoren in het conceptuele model. Dat betekent evenwel niet dat het
model volledig is getoetst.
In dit onderzoek wordt aangenomen dat laag opgeleide vrouwen verschillen in hun
aspiraties voor baan en kinderen, en dat de aspiraties van een vrouw tijdens het leven
verschillende veranderingen kunnen ondergaan onder invloed van diverse factoren. De
vrouwen blijken inderdaad verschillende aspiraties te hebben. Of, en zo ja in welke
mate, ze hun aspiraties op het ene terre in bijstellen ten gunste van aspiraties op het
andere terrein is op basis van deze analyses niet duidelijk. Dynamische gegevens over
het ontstaan en bijstellen van aspiraties ontbreken. De resultaten spreken evenwel het
conceptueel model niet tegen. Er zijn discrepanties waargenomen tussen aspiraties en
realisaties: dit kan zowel duiden op het bijstellen van wens en na ervaringen van
succes, als het bijstellen van wensen na falen, als op het nog niet realiseren van
wensen.
Welke rol de strategieen van vrouwen spelen bij het realiseren van aspiraties is ook
nog onduidelijk. WeI blijkt het gedrag tijdens een strategisch keuzemoment, de
geboorte van het eerste kind, van invloed op de huidige arbeidsmarktparticipatie.
Maar een operationalisatie van het begrip strategie zoals gedefinieerd in conceptueel
kader, is niet mogelijk. Zo is onduidelijk welke vrouwen die ooit gestopt zijn na de
geboorte van het eerste kind, naderhand weer herintreden op de arbeidsmarkt." Het
begrip 'strategie' behoeft dus nog een nadere invulling.
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Hoewel het begrip 'aspiratie' in het conceptuele kader ruim is gedefmieerd, blijkt de
operationalisatie van het begrip met behuip van de data beperkt onderzoekbaar. Een
aanwijzing voor deze (te) beperkte operationalisatie kan worden gevonden in de
geringe verklaringskracht van kindaspiraties voor het krijgen van kinderen. Een aantal
vrouwen heeft kinderen zonder ooit kindaspiraties te hebben gehad. Dit kan evenwel
ook duiden op een gebrek in het conceptueel model: wellicht dat andere factoren
(beter) in staat zijn het krijgen van kinderen te verklaren."
Onduidelijk blijft ook de vraag welke factoren op het terre in van arbeid een negatief
effect op het realiseren van kinderen uitoefenen en waarom. Uit de secunda ire
analyses blijkt dat baanaspiraties niet concurrerend zijn met moederschap, maar dat
een jarenlange binding van vrouwen met de arbeidsmarkt dat wei is. Dit laatste zou
kunnen wijzen op commitment van vrouwen met hun baan of beroep dat in de loop
van tijd ontstaat (Bielby & Bielby, 1988; SwidIer, 1986). Verder is onduidelijk
gebleven hoe financiele motieven en baanaspiraties samenhangen."
Een verdere empirische onderbouwing van de begrippen baan- en kindaspiraties zal
dus met gegevens uit de diepte-interviews moeten plaatsvinden.
De begrippen 'ervaringen' en 'mogelijkheden' zijn in de secundaire analyse evenmin
aan bod gekomen.
De in het conceptueel model onderscheiden partnerfactoren konden wei met behulp
van deze data worden onderzocht. De partner blijkt een rol te spelen in het wei of niet
krijgen van kinderen en op het buitenshuis werken van vrouwen. Een moeilijk inter-
preteerbaar resultaat betreft het negatieve effect van een partner die graag kinderloos
blijft op de arbeidsmarktparticipatie van de vrouw.
Een belangrijke omissie in de analyse ten slotte is dat de in het conceptuele model
onderscheiden intervenierende invloed van de variabele 'strategie' op de aspiraties,
partnerfactoren en interventies buiten beschouwing is gebleven.

In het conceptuele model zijn de baan- en kindrealisaties weergegeven als een
variabele die verwijst naar verschillende vorrnen van de baan-kindstatus. In de
analyses in dit hoofdstuk is de baan-kindstatus, die in feite verwijst naar twee
verschillende variabelen, uitgelegd als twee causaal geordende variabelen en is de
relatie tussen beide als probleemrelatie geanalyseerd. De aanname is gemaakt dat het
hebben van kinderen een belangrijk effect uitoefent op het feit of en het aantal uren
dat buitenshuis gewerkt wordt. Omgekeerd wordt niet verondersteld dat het aantal
uren dat iemand buitenshuis werkt een causaal effect heeft op het wei of niet krijgen
van kinderen. Causaliteit in cross-sectioneel sociaal-wetenschappelijk onderzoek is
een problematische kwestie. De criteria voor het bepalen van causale richting in een
multivariaat model zijn geenszins onomstreden.f
Als we de variabelen KIND, het wei of niet hebben van kinderen, en Nuur, het aantal
buitenshuis gewerkte uren, beoordelen aan de hand van de criteria die Davis (1985) en
Tacq (1991ab, 1993) noemen", dan lijken de regels van fixatie, stabiliteit van de x-
factor, het actiecriterium en de theorie ervoor te pleiten om het wei of niet hebben van
kinderen ais de oorzakelijke factor te zien van het x-aantal buitenshuis gewerkte uren;
KIND gaat causaal vooraf aan Nuur. Het wel of niet hebben van kinderen oefent een
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effect uit op het wei of niet buitenshuis werken en/of op de omvang van de baan. Een
omgekeerde bewering is onhoudbaar: het aantal uren dat buitenshuis wordt gewerkt is
niet de oorzaak van het wei of niet hebben van kinderen. Heeft men eenmaal kinderen,
dan is het fixatiepunt ingetreden. Men kan moeilijker een verandering teweeg brengen
in het feit dat men kinderen heeft, dan in het aantal uren dat men werkt. Het krijgen
van een kind is het actieve principe dat gevolgen heeft voor de omvang van de baan
('het lijdend voorwerp'),
Voorlopig blijft het conceptuele model gehandhaafd. Vooralsnog is het causale model
ook het meest plausibele model. Hoe de relatie tussen baan en kinderen zich
gedurende een langere periode van het leven ontwikkelt en welke veranderingen deze
relatie tijdens de levensloop ondergaat, kan aileen met dynamische gegevens worden
onderzocht.

De analyses in dit hoofdstuk vorrnen het eerste deel van het empirisch onderzoek. In
dit hoofdstuk ligt de nadruk op de kwantitatieve aspecten van het onderzoekson-
derwerp. Aangezien data van een landelijk onderzoek zijn gebruikt en het Onderzoek
Gezinsvorrning een groot aantal laag opgeleide vrouwen bevat, zijn de resultaten te
veralgemenen. Een nadeel van het Onderzoek Gezinsvorrning is dat het onder-
zoeksinstrurnent is ontwikkeld ten behoeve van ander onderzoek, met andere vragen
en doe len. De vraag naar gezinsvorrning is een andere dan de vraag naar het realiseren
van baan- en kindaspiraties. Toch bleek een aantal kenmerken uit het bestand zonder
enige bewerking direct in de analyses te kunnen worden opgenomen. Andere,
theoretische variabelen uit het eigen onderzoek noodzaken een meer complexe, soms
wat geforceerde operationalisatie.
Het vaststellen van het geboortecohort waartoe een respondente behoort, is relatief
eenvoudig. Het gaat hierbij om een vaststaand feit: men verandert niet van
geboortejaar. De operationele definitie van de begrippen aspiraties, werkstrategieen en
realisaties is complexer. De variabelen van deze begrippen hebben een 'surplus-
betekenis'. Deze begrippen houden veel meer in dan via hun binding met de empirie
kan worden geexpliciteerd (De Groot, 1981 :69-70). Het probleem van de operationele
validiteit wordt versterkt door het feit dat de operationalisering indirect plaatsvindt,
met behulp van een onderzoeksinstrurnent dat prirnair voor een onderzoek naar
gezinsvorrning is ontwikkeld. Het probleem kan evenwel als een keuzeprobleem
worden gezien (De Groot, 1981 :70). Maar er zijn andere operationele defmities
mogelijk dan waarvoor in dit hoofdstuk is gekozen.

Een van de doe len van het tweede deel van dit onderzoek, het houden van interviews,
is dan ook gelegen in het voorzien van deze begrippen van een steviger empirisch
fundament. Het tweede dee I van het empirisch onderzoek is meer kwalitatief van aard.
De procesmatige kant van het conceptuele model, het realisatieproces, is onderzocht
door de levensloop van de gemterviewde vrouwen te reconstrueren. Speciale aandacht
gaat daarbij uit naar de thema's schoolloopbaan, arbeidsloopbaan, relatievorrning en
het krijgen en opvoeden van kinderen.
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'Het meten van waarneembaar gedrag is onvoldoende om causale verbanden
te leggen. De causaliteit dient rechtstreeks gemeten te worden door naar de
motieven te vragen of de achtergronden van gedrag op een andere manier te
registreren' (Willekens, 1990: 16).

Verwacht wordt dat met uitgebreide kennis van de levensloop van laag opgeleide
vrouwen, de richting van de relaties in het conceptuele model nader kan worden
geduid.
De interviews moeten inzicht geven in hetgeen op geaggregeerd niveau onzichtbaar is
gebleven: een nadere invulling van de aspiraties die laag opgeleide vrouwen hebben,
de gepercipieerde handelingsruirnte, de diversiteit aan strategieen om deze aspiraties
ook te realiseren, de motieven voor en de subjectieve beleving van het verrichten van
betaalde arbeid en het krijgen en het opvoeden van kinderen. In de volgende
hoofdstukken wordt deze aanvulling en uitbreiding op de secundaire analyse gepre-
senteerd.
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4 LEVENSVERHALEN VAN LAAG OPGELEIDE VROUWEN

4.1 INLEIDING

In het vorige hoofdstuk is met behulp van kwantitatieve gegevens getracht een eerste
globale beantwoording van de onderzoeksvraag te geven. Verschillende factoren
bleken van invloed op het hebben van kinderen en het betaald werken. De meeste laag
opgeleide vrouwen willen graag een kind. Een veel lager percentage vrouwen heeft
baanaspiraties. Kindaspiraties verklaren slechts in beperkte mate waarom vrouwen
uiteindelijk wei of niet kinderen hebben. De analyses van de data van het Onderzoek
Gezinsvorming '88 laten verder zien dat de baanaspiraties van laag opgeleide vrouwen
wei belangrijk bijdragen aan de verklaring van de door hen buitenshuis gewerkte uren;
baanaspiraties blijken evenwel geen effect uit te oefenen op het hebben van kinderen.
De werkgeschiedenis van een vrouw blijkt daarnaast een belangrijke voorspeller voor
de huidige arbeidsmarktparticipatie.
Maar de analyses hebben ook vragen onbeantwoord gelaten.

Een tekortkoming betreft de operationalisatie van de begrippen baan- en kindaspi-
raties. Deze is noodgedwongen beperkt gebleven tot een paar kenmerken. Wat
vastgesteld kan worden, is of een vrouw baan- en of kindaspiraties heeft gehad op enig
moment in haar leven. De afzonderlijke aspecten van het begrip aspiratie blijven
daarmee buiten beschouwing. Ook de dynamiek, het handhaven of bijstellen van
aspiraties, kan met behulp van deze data niet inzichtelijk worden gemaakt.
Een beperking van de cross-sectionele data van de secundaire analyse, is dat de
strategieen van laag opgeleide vrouwen om hun aspiraties te realiseren, niet
onderzocht zijn. Slechts een strategische handeling oftactiek bleek onderzoekbaar: het
werkgedrag van vrouwen rond de geboorte van het eerste kind. Maar om strategieen te
kunnen destilleren is het noodzakelijk het gedrag van vrouwen op meer keuze-
momenten en over een langere periode in het leven te analyseren. Dynamische
gegevens ontbreken evenwel in het databestand, waardoor zo'n analyse niet mogelijk
is.
Het in hoofdstuk 2 gepresenteerde conceptuele model is dus niet volledig onder-
zoekbaar met behulp van de data van het Onderzoek Gezinsvorming. Naast aspiraties
en strategieen, de centrale concepten van het model, zijn ook de mogelijkbeden,
ervaringen, interventies en partnerfactoren slechts beperkt onderzocht. Om dergelijke
gegevens te onderzoeken, en daarmee een beantwoording van de probleemstelling en
deelvragen mogelijk te maken, worden de levensverhalen van laag opgeleide vrouwen
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geanalyseerd. Door vrouwen naar hun levensverhaal te vragen, kunnen aile in het
conceptuele model opgenomen factoren worden onderzocht op hun relevantie in het
realisatieproces.
Door vrouwen retrospectief na te laten denken over de keuzes die ze in hun leven
hebben gemaakt, kan de specifieke rationaliteit van hun gedrag worden achterhaald.
Ook de betekenis die zij aan hun aspiraties en subjectieve wens en toekennen in het
realisatieproces en de subjectief ervaren mogelijkheden en belemmeringen vormen
een waardevolle en noodzakelijke aanvulling op de andere analyses. Interviews
kunnen informatie geven over de handelingsruimte van de categorie laag opgeleide
vrouwen. En bovenal illustreert dit materiaal welke betekenis zij aan het hebben van
een baan en kinderen geven en welke verschuivingen in betekenis in de loop van de
tijd hebben plaatsgevonden.

In paragraaf 4.2 wordt een verantwoording gegeven van de gehanteerde onder-
zoeksmethode, de werving en selectie van respondenten 1

, het onderzoeksinstrument en
de analyse van de kwalitatieve gegevens.
In paragraaf 4.3 worden de belangrijkste kenmerken van de gemterviewde vrouwen in
vergelijking met de gegevens van de secundaire analyse weergegeven. Voor een
vergelijking met gegevens op populatieniveau -voorzover mogelijk- wordt verwezen
naar de bijlage 4.I1.
In paragraaf 4.4 worden de levensverhalen van vier vrouwen met verschillende baan-
kindrealisaties samengevat. De verhalen zijn prototypisch en gekozen ter illustratie
van de op macro-niveau waarneembare baan-kindrealisaties en werkpatronen. De
levensverhalen geven informatie over factoren die van invloed zijn op de indeling naar
realisatie-categorie: baan, kind, baan plus kind.
In paragraaf 4.4.1 staat het verhaal van een vrouw met kinderen, die geen baan heeft.
Ze is gestopt met werken na de geboorte van het eerste kind. Op het moment van het
interview is het nog onduidelijk of ze in de toekomst zal herintreden. Uit haar verhaal
blijkt dat ze weliswaar gewerkt heeft, maar dat haar baanaspiraties steeds vaag zijn
geweest. Haar aspiraties voor kinderen en het moederschap daarentegen zijn
uitgesproken aanwezig. In de paragrafen 4.4.2 en 4.4.3 staan de levensverhalen van
vrouwen die een baan en kinderen combineren. Beide vrouwen hebben aspiraties voor
zowel een baan als voor kinderen. Het werkgedrag van vrouwen rond de geboorte van
het eerste kind verschilt. Paragraaf 4.4.2 bevat het verhaal van een vrouw die bleef
werken na de geboorte van het eerste kind. In paragraaf 4.4.3 staat het verhaal van een
vrouw die is gestopt met werken na het bevallingsverlof van het eerste kind, en na
verloop van tijd weer is ingetreden. Paragraaf 4.4.4 bevat het verhaal van een vrouw
die wei een baan maar geen kind(eren) heeft.
De vier levensverhalen moeten als een introductie op de hoofdstukken 5, 6, en 7
worden beschouwd. Paragraaf 4.5 tens lotte geeft een nabeschouwing bij de vier
levensverhalen.
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4.2 KWALITATIEF ONDERZOEK: DE INTERVIEWS

4.2.1 LEVENSVERHALEN EN RETROSPECTIEF INTERVIEWEN

De centrale vragen in dit onderzoek zijn onderzocht door middel van twee empirische
onderzoeken; een kwantitatief gericht onderzoek (de secundaire analyse van het
databestand Onderzoek Gezinsvorming '88) en een kwalitatief onderzoek (het
interviewen van een groep laag opgeleide vrouwen). Beide vormen van onderzoek
hebben voordelen en nadelen; een combinatie van beide maakt een volledige
beantwoording van de onderzoeksvragen mogelijk. In de interviews kan veel
diepgaander, fijnmaziger gevraagd worden naar de thema's baan en kinderen. In
interviews kan gevraagd worden naar het proces dat voorafging aan het resultaat
(baan-kindrealisatie). De chronologische volgorde van gebeurtenissen in het leven van
een respondent kunnen bevraagd worden, maar ook een betekenisvol samenhangende
of causale volgorde van gebeurtenissen. Toch kleeft er aan kwalitatief en retrospectief
onderzoek een aantal bezwaren.'
Een mogelijk bezwaar is bijvoorbeeld dat bij kwalitatief onderzoek het gevaar dreigt
om de biografische verhalen van de respondenten slechts beschrijvend weer te geven.
Een ander veelgehoord bezwaar heeft betrekking op de objectiviteit of het 'waar-
heidsgehalte' van in retrospect gedane uitspraken van respondenten. Niet aIleen laat
het geheugen de respondent af en toe in de steek; de uitspraken van respondenten over
zaken in het veri eden zijn bovendien gekleurd door sociale norm en en opvattingen van
de dag.

Aan genoemde bezwaren kan tegemoet worden getreden door het kwalitatief
onderzoek te combineren met andere bronnen zoals historische en/of meer kwanti-
tatieve gegevens. Het eerste opgeworpen bezwaar kan worden ondervangen door
hantering van het conceptuele kader uit hoofdstuk 2 in combinatie met de resuItaten
van de secundaire analyse. De levensverhalen kunnen het descriptieve niveau min of
meer ontstijgen wanneer de verhalen in een analytische context worden geplaatst.
Het tweede bezwaar, dat betrekking heeft op de validiteit van retrospectieve data,
wordt in dit onderzoek eveneens deels ondervangen door te verwijzen naar de
resultaten van de secundaire analyse. Een belangrijker argument is evenwel dat dit
dee I van het onderzoek juist ten doel heeft de 'subjectieve factor' te achterhalen: de
subjectieve interpretatie van gebeurtenissen, 'niet-gebeurtenissen' (non-events) en de
keuzes die gemaakt zijn in het leven. Hoewel er tevens naar feiten en gebeurtenissen is
gevraagd -voor een dee I beschikbaar op een eerder door de respondenten ingevuld
formulier- gaat het in de interviews meer om het achterhalen van de subjectieve
betekenis van een gebeurtenis, dan de gebeurtenis zelf (Portelli, 1991). Hoewel
verschillende vrouwen in hun leven bijvoorbeeld een onvrijwillig ontslag kunnen
hebben meegemaakt, kan de subjectieve betekenis of beleving van een ontslag
verschillen per vrouw, alsook het effect daarvan op de verdere levensloop.
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Evenals deze subjectieve beleving, vormen ook twijfels en contradicties in de verhalen
belangrijke onderzoeksgegevens. Het onderzoek van Moree (1992) laat bijvoorbeeld
zien hoe waardevol juist het blootleggen van deze contradicties in biografische
verhalen is. Een contradictie of ambivalentie kan niet aIleen een waardevol onder-
zoeksgegeven zijn, maar ook een 'betrouwbaar' onderzoeksgegeven. Wei hangt
uiteraard de kwaliteit van de gegevens samen met de duidelijkheid van vragen en
antwoorden. Een van de voordelen van het 'face to face' interviewen is dat ter plaatse
verhelderende vragen kunnen worden gesteld. Tijdens het interview kan een vrouw
verzocht worden om haar uitspraken in de tijd te plaatsen, of gevraagd worden naar
een mogelijke verschuiving in opvattingen van vroeger en nu. Met het retrospectieve
karakter van een interview moet rekening worden gehouden in de structuur van het
interview.

4.2.2 SELECTIE EN WERVING VAN RESPONDENTEN

4.2.2.1 SELECTIECRITERIA EN RESPONS

Er is gestreefd naar sociale en demografische diversiteit binnen de uit de onderzoeks-
opzet voortvloeiende grenzen van sekse, leeftijd en opleidingsniveau. De gemter-
viewde vrouwen voldoen aan de volgende selectiecriteria: het zijn vrouwen die
geboren zijn tussen 1950 en 1961 en laag opgeleid zijn. Onder laag opgeleid wordt in
dit onderzoek verstaan: een onderwijsniveau dat niet hoger is dan 10, lbo, ulo en
mayo; het gaat om het hoogst behaalde onderwijsniveau van de respondent bij het
verlaten van het volledig dagonderwijs en v66r de eerste intrede op de arbeidsmarkt.
Onder 'werk' of 'baan' wordt in het onderzoek verstaan: betaalde arbeid buitenshuis
verricht ofthuiswerk waarvoor eveneens een financiele vergoeding wordt gegeven. Er
zijn geen criteria gesteld voor het aantal uur dat per week wordt gewerkt. Evenzo zijn
er geen criteria gesteld aan de burgerlijke staat van een respondent of het aantal
kinderen.
Er is naar enige landelijke spreiding van respondenten gestreefd; maar niet zo dat per
se aile provincies vertegenwoordigd zouden moeten zijn. De veronderstelling is
evenwel dat het levensverhaal van een vrouw van het Friese platte land zal verschillen
van het verhaal van een vrouw uit de stad Rotterdam.
Verder dienen uiteraard de verschillende categorieen van baan-kindstatus vertegen-
woordigd zijn: vrouwen die aileen kinderen hebben en geen baan, vrouwen die zowel
een baan als kinderen hebben en werkende vrouwen zonder kinderen.' Verondersteld
werd dat de meeste kinderen van de vrouwen uit deze leeftijdsldasse nog thuis zullen
wonen. Het thuiswonen van de kinderen is echter geen selectiecriteriurn.

De werving en selectie van respondenten is uitbesteed aan een marketing-onder-
zoeksbureau. Het bureau heeft een gerichte steekproef getrokken uit een reeds ter
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beschikking staand bestand van personen: mensen die zich ooit, na een eerder door het
bureau uitgevoerde enquete, bereid hebben verklaard tot eventuele medewerking aan
een volgend onderzoek.
Na een screening van het bestand vooraf op sekse, is de vrouwen uit het bestand
telefonisch gevraagd naar leeftijd, opleiding en uiteraard hun bereidheid om aan bet
onderhavige onderzoek mee te werken. In bet telefoongesprek is ook gevraagd of ze
op het moment een baan hadden en is gevraagd naar de aanwezigheid van kinderen. Er
is zowel 's avonds als overdag gebeld. De vrouwen zijn gebeld in willekeurige
volgorde. Het aanvankelijk streven was een min of meer gelijke verde ling te
verkrijgen van respondenten over de drie baan-kindstatus-categorieen. De categorie
'aileen een baan' bleek evenwel slecht vertegenwoordigd. Het marketingbureau heeft
daarom apart voor deze categorie een random telefonische werving gehouden. Toen
twee dagen bellen slechts een extra respondent had opgeleverd is besloten de werving
voor deze categorie stop te zetten. Dit besluit is mede genomen naar aanleiding van
gegevens uit de secundaire analyse. Slecbts een klein aandeel van de laag opgeleide
vrouwen uit deze leeftijdscategorie beeft wei een baan maar geen kinderen. Deze
categorie is beduidend kleiner dan de categorieen 'kind' en 'baan en kind'.

Van de 61 vrouwen die zicb aanvankelijk bereid hadden verklaard mee te werken en
met wie afspraken zijn gemaakt, zijn er om verschillende redenen nog zeven
afgevallen." UiteindeJijk zijn gesprekken gevoerd met 54 vrouwen.
De verde ling van de respondenten over de categorieen 'kind' en 'baan en kind' is niet
precies geJijk gebouden. In deze beslissing hebben de volgende overwegingen een rol
gespeeld. De resultaten van de secundaire analyse waren gebaseerd op gegevens uit
1988. De interviews van het onderhavige onderzoek vinden vijf jaar later plaats: in
1993. De verwacbting was dat een aantal vrouwen uit het Onderzoek Gezinsvorming
die in 1988 in de categorie 'kind' vielen, inmiddels opnieuw zijn ingetreden op de
arbeidsmarkt. Bovendien is in de korte periode tussen de telefonische screening en de
afspraak voor een gesprek, een aantal respondenten van 'werkend' naar 'niet-werkend'
geswitched, en omgekeerd.
De verde ling van de respondenten naar hun baan-kindstatus ten tijde van het interview
(wei of niet een baan, met of zonder kinderen) en over de lagere onderwijstypen wordt
weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel4.1 Respondenten interview naar opleidingsniveau en baan-kindstatus

baan-kindstatus baan kind baan + kind totaal
opleidingsniveau N % N % N % N %

lo/lbo 5 9 10 18 10 18 25 46

ulo/mavo 2 4 7 13 20 37 29 54

totaal 7 13 17 31 30 55 54 100
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4.2.2.2 ORGANISATIE EN VERlOOP VAN DE INTERVIEWS

De 54 interviews vonden plaats in de periode september 1993 - januari 1994. De
vrouwen die overbleven na telefonische screening door het marketingbureau, hebben
een brief ontvangen waarin ze allereerst bedankt werden voor de toegezegde
medewerking aan het onderzoek. Vervolgens werd een korte uitleg gegeven over de
procedure. Zowel in de telefonische werving, als in de brief is het doe I van het
onderzoek vrij algemeen geformuleerd. In de brief is het onderzoeksonderwerp als
voigt benoemd: 'de betekenis van werk en kinderen in het leven van vrouwen. De
onderwerpen zoals die tijdens het gesprek aan bod zullen komen zijn de keuzes die u
in uw leven heeft gemaakt voor een opleiding, werk en -als u ook kinderen heeft-
kinderen, en hoe u daar nu op terugkijkt.'
Met deze brief is een formulier meegestuurd waarop de vrouwen de jaartallen van een
aantal belangrijke gebeurtenissen in hun leven konden invullen. Zij werden verzocht
dit ingevulde formulier bij het gesprek te overhandigen. Tijdens het gesprek fungeerde
het formulier als een (chronologische) leidraad. De interviewvragen zijn niet van
tevoren aan de vrouwen bekend gemaakt. Met de vrouwen is vervolgens een
telefonische afspraak gemaakt op een voor de respondent gunstig tijdstip.
Aile gesprekken vonden plaats bij de vrouwen thuis; geen van hen yond dat bezwaar-
lijk. De meeste gesprekken vonden overdag plaats. Ook de werkende vrouwen konden
veelal op een tijdstip overdag tijd vrijmaken. Slechts een paar werkende vrouwen
gaven de voorkeur aan een afspraak 's avonds. Bij de meeste gesprekken was de
partner afwezig of trok deze zich bij aanvang van het interview terug. Bij een paar
gesprekken waren een ofmeer (hoofdzakelijk kleine) kinderen aanwezig.
De gemiddelde duur van het gesprek bedroeg anderhalf uur. Sommige vrouwen
hadden meer tijd nodig voor hun verhaal. Met een vrouw is tweemaal een gesprek
gevoerd. Een paar vrouwen waren daarentegen niet erg grote vertellers: ze hadden
slechts iets meer dan een uur nodig voor hun verhaal.
Hoewel de vragenlijst zoveel mogelijk thematisch en chronologisch is gehouderr', is
de volgorde van de vragen niet in aile gesprekken aangehouden. am het gesprek geen
geweld aan te doen is in veel gevallen gekozen voor de volgorde die de respondent
zelf spontaan aanhield in haar verhaal. Per onderwerp zijn eerst de primaire vragen
gesteld. Athankelijk van het antwoord van de vrouw zijn vervolgvragen gesteld. In de
vragenlijst in bijlage 4.IlI zijn voorbeelden van deze 'doorvraagvragen' opgenomen.
Het he Ie gesprek is opgenomen op een geluidscassette." lets meer dan de helft van de
interviews zijn door mijzelf gehouden; de andere interviews zijn gehouden door drie
sociaal-wetenschappelijk opgeleide vrouwen met ervaring in interviewen. Deze
interviewsters hebben zich vrij strak aan de interview-richtlijn gehouden. Het
uitbesteden van interviews aan anderen heeft als voordeel gehad dat de interviews in
een relatief korte periode konden worden gepland en dat aile respondenten een (nog
steeds) enthousiaste gesprekspartner op bezoek hebben gekregen. Zeker waar het
vertrouwelijke, persoonlijke informatie betreft kan dat een belangrijk voordeel zijn.
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De aanvankelijke verondersteJling dat wellicht aileen heel tevreden vrouwen aan het
onderzoek zouden willen deeinemen, bleek niet bewaarheid. Naast soepel en naar
vrijwel volledige tevredenheid verlopen levens, zijn er de verhalen van vrouwen die
teleursteJlingen en tegenslagen hebben moeten verwerken of daar nog mee bezig zijn.
Voor sommige vrouwen was het de eerste keer dat zij op deze manier over hun leven
hebben nagedacht. Andere vrouwen gaven aan dat zij vaker over deze thema's en
keuzes in hun leven hadden nagedacht. Aile vrouwen hebben de gesprekken
gewaardeerd. Als dank voor hun medewerking ontvingen ze na afloop van het gesprek
een cadeaubon.
Direct na het gesprek heeft de interviewster een eerste indruk geschreven over de
respondent, de omgeving en het gesprek. Deze eerste indruk behoorde niet tot de
eigenlijke dataverzameling, maar maakte het gemakkelijker om de respondent en het
gesprek later, in de analysefase, voor de geest te halen.
De formulieren met jaartaJlen van belangrijke gebeurtenissen uit de levensloop van de
respondent boden een controlemogelijkheid voor gegevens uit de gesprekken. De
betrouwbaarheid van tevoren op het formulier weergegeven gegevens is naar
verwachting groter dan ter plekke tijdens het interview gevraagde feiten. De
spontaniteit van het gesprek werd zo niet gehinderd door het vragen naar jaartallen en
het plaatsen van een gebeurtenis ten opzichte van andere gebeurtenissen. De
dataverzameling heeft dus ingevulde formulieren, eerste indrukken en protocollen van
de geluidscassettes met de gesprekken opgeleverd.

4.2.3 OPBOUW EN ANALYSE VAN DE INTERVIEWS

4.2.3.1 INHOUD VAN DE VRAGENLlJST

Het doel van de interviews is het verzamelen van gegevens die een beantwoording van
de onderzoeksvraag mogelijk maken. AJle in het conceptueel model opgenomen
factoren moeten daarbij uitgebreid aan bod komen, evenals gegevens over de
continuering of verschuiving van aspiraties in de loop van de tijd. Door open en
gerichte vragen te stellen, is het mogelijk informatie over de levensloop van de
respondent op de trajecten van opleiding en arbeid enerzijds en relatievorming en
moederschap anderzijds te verkrijgen. In de vragenlijst zijn uiteraard ook vragen
opgenomen die een vergeJijking met de gegevens van de secundaire analyse mogelijk
maken. De centrale concepten van het onderzoek die in de secundaire analyse slechts
beperkt konden worden geoperationaliseerd (aspiraties en strategien) zijn in de
interviews uitgebreid aan bod gekomen.
De vragenlijst is zoveel mogelijk thematisch en chronologisch gehouden. De in
hoofdstuk 2 onderscheiden keuzemomenten zijn aile in de vragenlijst opgenomen.
Daarnaast staat de vragenlijst ook vragen toe die betrekking hebben op specifieke
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biografische keuzemomenten: situaties in het leven van een vrouw die tot een reflectie
leiden en eventueel ook aanpassing van aspiraties of strategieen noodzaken.

In de interviews zijn ook vragen opgenomen naar de 'counterfactuals" van een
gebeurtenis of feit. Met het stellen van dit type vragen naar niet-gerealiseerde
altematieven wordt enerzijds getracht het be lang van de gebeurtenis of het feit te
achterhalen voor het verdere verloop van het leven. Door een zo'n gebeurtenis uit het
geheel te lichten en het aan de respondent te presenteren, los van het feitelijk gedrag,
kan wellicht de determinerende waarde of op zijn minst het gewicht van deze
gebeurtenis voor de loop van het leven worden vastgesteld. De vragen die beginnen
met: 'Stel, dat u toen (negatie van voorafgaande) had gedaan ..', zijn anderzijds bedoeld
om te achterhalen in hoeverre de besluitvorming van vrouwen tijdens een verandering
in hun situatie, of tijdens objectieve of subjectieve keuzemomenten in hun leven, is
ingegeven door het afwegen van de tot de beschikking staande altematieven. Uit de
antwoorden op deze vragen wordt duidelijk of de vrouw destijds een rationele keuze
heeft gemaakt. Uit het antwoord kan worden opgemaakt hoe reeel het altematief voor
de vrouw was of hoe vanzelfsprekend haar keuze, vanuit haar perceptie van de
situatie.
In het interview is bijvoorbeeld gevraagd hoe belangrijk de ontmoeting met de (eerste)
levenspartner was voor de bezigheden van de respondent en voor haar toekomst-
plannen. De ontmoeting van de levenspartner heeft betrekking op twee verschillende
zaken. Enerzijds is er de betekenis van juist deze partner (en niet een andere) in het
leven van de vrouw; anderzijds verwijst de betekenis van de ontmoeting naar het
tijdstip Quist toen, en niet later) van de ontmoeting met een partner in het leven van de
vrouw. Om nu beide betekenissen van de ontmoeting te onderzoeken, kan gevraagd
worden naar de counterfactuals. 'Stel het was niet deze partner maar een andere ..', en:
'Stel het yond op een ander (eerder/later) tijdstip in uw leven plaats, wat zou u dan
gaan of blijven doen?' Bij interpretatie van de gegevens moet ervoor worden gewaakt
dat een chronologische volgorde niet noodzakelijkerwijs wordt beschouwd als causaal
significant (Griffm, 1993). Oat was bijvoorbeeld wei het geval bij de respondent die
na de ontmoeting met haar partner besloot haar baanaspiraties niet te realiseren. In
antwoord op de vraag naar de counterfactual gaf deze vrouw aan dat als deze
ontmoeting niet had plaatsgevonden, zij een door haar begeerde baan geaccepteerd
zou hebben (zie paragraaf 4.4.3, het verhaal van mevrouw A.).

In de interviews zijn de volgende thema's aan de orde gekomen: achtergrond van de
respondent, onderwijsloopbaan, relatiegeschiedenis, partner, kinderen, werk, evaluatie
van gemaakte keuzes en eventuele plannen voor de toekomst.

Allereerst is getracht een lacune van de secundaire analyse te ondervangen waar de
sociaal-economische status van de respondent niet anders kan worden bepaald dan
naar het in klassen ingedeelde hoogst behaalde onderwijsniveau. In het interview is de
respondent gevraagd naar het beroep van haar ouders of opvoeders en het soort
onderwijs dat deze hebben gevolgd. De respondent is ook gevraagd een inschatting te
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maken van de noodzakelijkbeid of keuzevrijheid van haar moeder om wei of niet
betaald buitenshuis te werken. Hoewel de betekenis van de ervaringen van vrouwen
met een werkende of thuisblijvende moeder voor het eigen gedrag in ander onderzoek
onduidelijk is gebleven, is toch deze vraag gesteld." De veronderstelling was dat
wellicbt niet het gedrag, maar wei de moederschapsopvattingen van vrouwen (mede)
zijn ingegeven door hun ervaringen met hun moeder. Ook is gevraagd naar het aantal
broers en zusters dat een respondent beeft, om te achterhalen in hoeverre de positie
van de respondent in het ouderlijk gezin mogelijk een rol speelt bij keuzes in de
onderwijsloopbaan.
Vande broers en zusters is eveneens bet opleidingsniveau gevraagd. Vervolgens is de
respondent gevraagd nader in te gaan op haar onderwijsloopbaan: het type gevolgd
onderwijs, het aantal jaren op school totdat de respondent Caldan niet) met diploma de
school heeft verlaten, de wijze waarop de keuze voor het voortgezet onderwijs tot
stand is gekomen en de ervaringen van de respondent op school en met het leren. De
veronderstelling was dat de ervaringen met het voortgezet onderwijs een belangrijke
push/pull-factor vormen bij de keuze voor een eventuele vervolgopleiding. Door het
keuzeproces in de onderwijsloopbaan te reconstrueren, is het bovendien moge/ijk te
achterhalen of de aspiraties voor een baan of beroep daarbij al een rol spelen, of dat
andere factoren bepalend zijn. De vragen naar de onderwijsloopbaan sluiten af met
vragen naar de toekomstverwachting van de respondent bij het verlaten van het
volledig dagonderwijs: het volgende objectieve keuzemoment. De respondent is
gevraagd of zij toen al bepaalde plannen of wensen had voor een baan, of op het
terrein van trouwen en kinderen krijgen. Ook is er gevraagd naar de counterfactuals:
zou baar leven anders zijn verlopen als ze een door haar genoemd, maar niet gevolgd
of afgerond onderwijstype zou hebben gevolgd?
Een ander onderwerp betreft het relatieleven van de respondent. Allereerst zijn
burgerlijke staat en gezinssituatie vastgesteld. Vervolgens is gevraagd in boeverre de
ontmoeting met de eerste partner van invloed is geweest op enerzijds de aspiraties
voor een vervolgopleiding en een baan en anderzijds de aspiraties om te trouwen en/of
kinderen te krijgen. In het in hoofdstuk 2 besproken onderzoek bleek het aangaan van
vaste verkering bij meisjes veelal tot gevolg te hebben dat zij hun baanaspiraties
verbinden aan die van hun partner: vanaf dat moment wordt hoofdzakelijk in zfjn
loopbaan geinvesteerd (Naber, 1991). Ook hier is naar de counterfactual gevraagd:
wat zou er volgens de respondent zijn gebeurd als zij toen die specifieke partner niet
had leren kennen?
Als de respondent kinderen heeft, is naar het aantal, de leeftijden en sekse van deze
kinderen gevraagd. Vervolgens zijn vragen gesteld over de besluitvorming. Hoe
benoemen de vrouwen zelf hun kinderwens: welke motieven komen tot uitdrukking?
Ook is gevraagd naar het tijdstip van zwangerschappen en de 'planning' van de
kinderen. Zijn de kinderen bewust gepland, ongepland, of gewoon 'welkom'? De
respondent is gevraagd in hoeverre het huidige gerealiseerd aantal kinderen
overeenkomt met de wensen over de omvang van het gezin, zowel van haar partner als
van baarzelf. Er is gevraagd naar de eerste ervaringen met het moederscbap en boe de
respondent bet moederschap later beeft ervaren. Ook hier is gevraagd naar een
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counterfactual: kunnen de vrouwen zich nog een leven zonder kinderen voorstellen?
In welke bewoordingen laten zij zich uit over kinderloosheid? Wordt kinderloosheid
als een reeel altematief beschouwd? Op deze manier wordt tevens gevraagd naar de
vanzelfsprekendheid van het krijgen van kinderen.
De vrouwen zonder kinderen is gevraagd of hun kinderloosheid gewenst is. Hebben ze
het krijgen van kinderen definitief uitgesloten? Hebben de vrouwen altijd geringe
aspiraties gehad ten aanzien van kinderen en moederschap, of is hun mening daarover
veranderd?
Het volgende thema betrof de arbeidsloopbaan van de respondenten. Ze zijn gevraagd
om (mede aan de hand van het door hen ingevulde formulier) een reconstructie van
hun volledige arbeidscarriere te maken. Wat zijn en wat waren voor hen redenen om
te werken, van baan te veranderen, (tussentijds) te stoppen of het aantal uren aan te
passen? Hoe wordt in hun antwoorden uitdrukking gegeven aan de verhouding tussen
wensen en mogelijkheden? Ook zijn de vrouwen gevraagd of ze zich hebben kunnen
verbeteren in hun werk en of ze ooit in een cursus of opleiding hebben geYnvesteerd.
Er is gevraagd naar de betekenis van betaalde arbeid in hun leven: is werk ooit meer
of minder belangrijk voor hen geweest en hoe is dat veranderd? Ook is gevraagd naar
ervaringen met werkeloosheid van henzelf of hun partner. Vastgesteld is welk
werkpatroon de vrouwen hebben gevolgd bij de geboorte van het eerste kind. Om na
te gaan welke factoren van invloed zijn geweest op het gevolgde werkpatroon, is de
vrouwen gevraagd om na te gaan of -en zo ja, welke- altematieve keuzes zij hadden
kunnen maken. Wat zijn (objectieve) mogelijkheden geweest en wat is hun
(subjectieve) beleving geweest van deze mogelijkheden? Welke reden noemen de
vrouwen voor de gemaakte keuzes? Het zijn allemaal vragen naar de perceptie en
'framing' van het besluitvormingproces.
Het zesde thema van de vragenlijst gaat over de huidige partner van de respondent. Er
is gevraagd naar zijn opleiding, zijn beroep en het aantal uur dat hij per week werkt.
De respondent is gevraagd een inschatting te maken van het be lang van (de) kinderen
in zijn leven. Ook is gevraagd naar de houding van de partner ten aanzien van het
buitenshuis werken van zijn vrouw. De vragen over de partner zijn bedoeld om te
achterhalen welke rol hij speelt in het realiseren van de aspiraties van de respondent.
Expliciet is gevraagd of zij haar partner (wei eens) heeft moeten overtuigen van haar
standpunten, wensen en keuzes.
Het interview eindigt met een evaluatie van de belangrijkste gebeurtenissen in het
leven van de respondent en de mate waarin zij tevreden is met het verloop van haar
leven. Om vast te kunnen stellen of zij spijt heeft gekregen van een vroegere
beslissing, is ook gevraagd hoe ze haar leven zou inrichten als ze het allemaal nog
eens over mocht doen. Deze vragen en de vraag naar de plannen voor de toekomst,
maken het mogelijk te achterhalen in hoeverre de respondent haar al dan niet
bijgestelde aspiraties heeft gerealiseerd.
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4.2.3.2 VERWERKING EN ANALYSE VAN DE INTERVIEWGEGEVENS

Van alle 54 gesprelcken zijn volledige transcripties gemaakt. De protocollen zijn deels
door de interviewsters zelf getypt. Vanwege de tijdrovendheid is een deel van de
geluidscassettes uitgewerkt door een typiste."
Besloten is voor de analyse van het materiaal gebruik te maken van het computer-
programma Kwalitan." Voordat het materiaal met behulp van dit programma
geanalyseerd kon worden, moesten trefwoorden worden toegekend aan tekstfrag-
menten en feitelijke gegevens van de interviewtransscripties. Van aile 54 interview-
teksten met hun trefwoorden is voor de analyse een tekstbestand gemaakt. Het
programma maakt het snel en systematisch zoeken en selecteren van cases, trefwoor-
den, woorden uit de tekst of een combinatie van deze drie vorrnen mogelijk.
Door middel van de kwalitatieve analyse wordt eerst een selectie gemaakt van het
materiaal. Door het intensief lezen en interpreteren van deze 'dwarsdoorsnedes' tekst,
komen nieuwe onderzoeksvragen naar boven. Daarbij is het steeds nodig om een
terugkoppeling naar het conceptueel model en theoretisch kader te maken. In dit
proces kunnen door middel van een inhoudsanalyse de theoretische begrippen van een
empirisch fundament worden voorzien. Er kunnen ook nieuwe, andere trefwoorden
worden toegekend aan tekstfragmenten tijdens dit iteratieve proces van lezen en
interpretatie. Vervolgens worden nieuwe analyses gemaakt waarbij de aandacht
verschuift van tekstfragmenten naar cases en respondenten. Het maken van over-
zichten en matrices naar kenmerken vereenvoudigt het vergelijken van de cases.
De kwalitatieve analyse van het onderzoek was enerzijds gericht op het uitwerken van
de centrale theoretische begrippen uit het conceptuele model. Door de selecties van
tekstfragmenten steeds fijnmaziger uit te voeren (bijvoorbeeld allereerst 'baan' en later
op 'baanaspiraties') is het mogelijk verschillende dimensies aan het begrip baanaspira-
ties te onderscheiden. Het onderscheiden van keuzemomenten in de levensloop,
maakte het vervolgens mogelijk te onderzoeken hoe aspiraties zijn ontstaan, bijgesteld
en/of gehandhaafd.
Naast het nader uitwerken van het conceptuele kader en het begrip aspiraties, was de
analyse er ook op gericht de strategieen te destilleren die ten grondslag liggen aan de
gedragspatronen van laag opgeleide vrouwen op het gebied van betaalde arbeid en
moederschap. Daarvoor was het nodig de tekst van het interview te overstijgen en
uitspraken te doen over de gevonden samenhang en betekenis van variabelen in het
leven van die respondent. De overzichten en matrices per kenmerken of per
respondent zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel gebleken.

4.3 KENMERKEN VAN DE GE'iNTERVIEWDE VROUWEN II

In deze paragraaf is aan de hand van een aantal tabellen een overzicht gegeven van de
belangrijkste kenmerken van de respondenten. De groep geinterviewde vrouwen
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bestaat uit vrouwen met aileen een baan, vrouwen met alleen kinderen en vrouwen die
zowel een baan als kinderen hebben. Onderstaande tabel laat de verdeling van de
respondenten zien over deze baan-kindstatus-categorieen. Ter vergelijking zijn de
gegevens van het Onderzoek Gezinsvorming van de secundaire analyse uit hoofdstuk
3 opgenomen.

Tabel4.2 Respondenten interview en OG '88 naar baan-kindstatus

baan-kindstatus N interview % NOG'88 %

geen baan geen kind 57 4

geen baan weI kind(eren) 17 31 848 62

weI baan geen kind 7 13 157 12

baan plus kind(eren) 30 55 295 22

totaal 54 99' 1357 100

• a1sgevolg van afronding tellen de percentages niet op tot \00

Voor de geboortecohorten en het opleidingsniveau golden de selectiecriteria uit de
onderzoeksopzet. AIle vrouwen zijn geboren tussen 1950 en 1961. Ten tijde van het
gesprek zijn ze tussen de 33 en 43 jaar oud. Gemiddeld zijn de vrouwen 37,5 jaar oud.

Tabel 4.3 Respondenten interview naar geboortejaar

geboortejaar aantal

1950
1951 3
1952 5
1953 8
1954 10
1955 5
1956 3
1957 5
1958 4
1959 9
1960 2

totaal 54
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De groep gemterviewde vrouwen is ongeveer even oud als de vrouwen van het
Onderzoek Gezinsvorming '88.

Tabel4.4 Respondenten interview en OG '88 naar geboortecohort

geboortecohort N interview % N OG'88 %

1950-1956
1956-1961

31
23

54

57
43

100

765
592

1357

56
44

totaal 100

Het opleidingsniveau van de vrouwen uit de interviews is evenals het opleidingsniveau
in het Onderzoek Gezinsvorming gemeten als het hoogst behaalde opleidingsniveau.
Maar de indeling in het Onderzoek Gezinsvorming is anders: onder 'basis' wordt een
opleiding verstaan tenminste gelijk aan lagere school. Het niveau 'lager' omvat zowel
Ibo als mayo en ulo opgeleiden. Oit maakt een vergelijking van de vrouwen uit het
Onderzoek Gezinsvorming en het interview naar onderwijsniveau niet mogelijk. Het
overzicht laat wei de verde ling van gernterviewde vrouwen over de lagere
onderwijsniveaus zien: er zijn iets meer mavo/ulo opgeleiden geinterviewd dan lo/lbo
opgeleiden.

Tabel4.5 Respondenten interview en OG '88 naar opleidingsniveau

opleidingsniveau N interview % NOG'88 %

lo/lbo 25 46 basis 428 31.5
ulo/mavo 29 54 lager 929 68.5

totaal 54 100 1357 100

Met de invoering van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (de Marnmoetwet) in 1968
is een grote verandering opgetreden in bet onderwijs. Onderstaand overzicht laat zien
boeveel respondenten hun opleiding v66r en hoeveel na invoering van de Marnmoet-
wet hebben gevolgd.

99



Tabel4.6 Respondenten interview naar onderwijsvorm

onderwijsvorm N %

- lagere onderwijsvorm voor de Marnrnoetwet 27 50
- lagere onderwijsvorm na invoering Marnrnoetwet 22 41
- overgangsfase / experimentele fase Mammoetwet 2 4
- lagere onderwijsvorm in het buitenland 3 5

totaal 54 100

Onderstaande tabel toont de burgerlijke staat van de vrouwen.

Tabel4.7 Respondenten interview en OG '88 naar burgerlijke staat

burgerlijke staat N interview % NOG'88 %

ongehuwd 2 4 118 8

w.o. samenwonend 4 7

gehuwd 46 85 1150 85

gescheiden 2 4 89 7

totaal 54 100 1357 100

De meeste vrouwen die zijn geinterviewd, zijn gehuwd en hebben kinderen. Zeven
vrouwen hebben op het moment van het interview geen kinderen. De meeste vrouwen
hebben twee of drie kinderen.
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Tabel4.8 Respondenten interview en OG '88 naar aantal kinderen

N kinderen N interview % N 00'88 %

2

6

22

19

7

54

II

41

35

13

268

601

20

30fmeer 277

44

20

15

99'totaal 100

211

1357

geen

• als gevolg van afronding tellen de percentages niet op tot honderd

Van de getnterviewde vrouwen hebben 36 vrouwen een baan. De omvang van hun
baan, het per week gewerkte aantal uren, varieert.

Tabel4.9 Respondenten interview en OG '88 naar aantal uur werk per week

N uur Nuur interview % N uur 00'88 N %
......••.•...•.•.•..........••........••.•....•... ~..... ........... _.H.· ..H_H ...... __ .. __ ............................ H. __ ................ H •• __ ......

1-10 4 7 <10 82 6

11-20 9 17 10-19 101 7

21-31 8 15 20-29 96 7

32-40 7 13 30-37 67 5

onregelmatig 8 14 380fmeer 106 8

0 18 34 0 902 67

totaal 54 100 totaal 1354' 100

• van 3 vrouwen in het OG'88 is het aantal uren onbekend

Onderstaande kruistabel laat zien hoeveel vrouwen die gemterviewd zijn, een baan en
kinderen combineren.
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Tabel4.10 Respondenten interview naar aantal kinderen en aantal uur werk per week

N kinderen 0 I 2 3 4 N
Nuur

1-10 I 2 I 4

11-20 I 4 4 9

21-31 3 2 3 8

32-40 4 I 2 7

onregelrnatig 4 4 8

0 I 7 9 I 18

totaal 7 6 22 18 I 54

Er zijn dus veelal werkende, combinerende vrouwen gemterviewd. De vrouwen in de
interviews hebben gemiddeld ook meer jaren gewerkt dan de vrouwen in het OG'88.12

Aile 54 vrouwen hebben op enig moment in hun leven gewerkt.

Tabel4.11 Respondenten interview en OG '88 naar totaal aantal gewerkte jaren

totaal aantal jaar werk N interview % N 00'88 %

1-5 3 5 295 23
6-10 II 20 520 41
11-15 17 31 315 25
le of meer 23 43 141 11

totaal 54 99' 1271" 100

• als gevolg van afronding tellen de percentages niet op tot honderd
•• van 4 vrouwen in het 00'88 is het aantal uren onbekend; 82 vrouwen (6%) hebben nooit gewerkt

De 36 geinterviewde werkende vrouwen vervullen momenteel een baan in de
volgende beroepsklassen, -functies en -sectoren.
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Tabe14.12 Respondenten interview naar beroepsklasse of -functie en -sector waarin
werkzaam

Beroepsklasse of -functie en -sector N._---_._-_ __ __ _ _.•...__ .._._ ..- _------_ __ ._-_._--------------- ..•...... __ .__ ._ __ .. _ .._-

Administratief werk, operateurs
- psychiatrisch ziekenhuis
- notariaat
- bibliotheek
- interim management bureau
-OAK
- bank
- vrachtwagentransport (meewerkende echtgenote)
- watertransport (meewerkende echtgenote)

Secretaresse, (pons)typiste

Toezichthoudend-Ieidinggevend transport- en communicatiepersoneel
- afdeling reserveringen reisorganisatie

Telefoniste/telegrafiste
- alarmcentrale

Verplegende, ziekenverzorgster
- bejaardenverzorgster
- kraamverzorgster

Toezichthoudend-leidinggevend huishoudelijk personeel
- huishoudelijke dienst psychiatrische opvang
- camping (meewerkende echtgenote)

Huishoudelijk en verzorgend personeel
- voedingsassistente
- schoonrnaakster prive
- schoonrnaakster schoonmaakbedrijf
- schoonmaakster bij een bedrijf of school

Drukkers en verwante functies
- grafisch medewerkster drukkerij

Kappers, schoonheidsspecialisten e.d.
- kapster (meewerkende echtgenote)

Kleermakers, kostuumnaaisters, stoffeerders en verwante functies
- coupeuse/naaister (thuis)

Bedrijfsleiding horeca en groothuishouding
- serveerster tevens bedrijfsleidster

Winkelbediende, caissiere, verkoopster
- verkoopster, assistent-Ieider afdeling supermarkt

Agrarische arbeiders
- bloemenbindster, bloemenkweekster
- groente- en fruit- kasteelt

9

2

I

3

3

2

5

3
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(vervolg tabel) Beroepsklasse of -functie en -sector N

Overige agrarische en verwante beroepen
- hondentrimster (zelfstandig)

Ambachts- industrieel personeel
- sorteerster fabriek
- inpakster fabriek

Geen betaalde arbeid

2

18

Totaal 54

N. B. In deze tabel is vrijwilligerswerk niet opgenomen

Een belangrijk kenmerk is het werkgedrag van vrouwen rond de geboorte van het
eerste kind. Van de geinterviewde vrouwen hebben 47 vrouwen kinderen. In ver-
gelijking met de vrouwen uit het Onderzoek Gezinsvorming zijn minder vrouwen uit
de interviews gestopt met werken bij de geboorte van het eerste kind.

Tabe14.13 Respondenten interview en OG '88 naar werkpatroon rond de geboorte van
het eerste kind

werkpatroon bij geboorte 1e kind N interview % NOG'88 %

1 stoppen na verlof 21 45 631 57

2 doorwerken, gelijk aantal uren per week 5 II 52 5

3 doorwerken, minder uur per week 8 17 60 5

4 stoppen op voorhand 13 28 366 33

totaal 47 101" 1109 100

• ais gevolg van afronding tellen de percentages niet op tot 100

De data van het onderzoek Gezinsvorrning bevatten geen precieze gegevens over
herintreedsters." Een van de aannamen bij het kwalitatief onderzoek was dat veel
vrouwen die zijn gestopt met werken rond de geboorte van het eerste kind, later weer
zouden intreden. Onderstaande tabel laat zien dat de loopbaan van vrouwen eerder
discontinuiteit dan continuileit vertoont. In de peri ode tussen de geboorte van het
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eerste kind en het interview zijn veel vrouwen weer ingetreden; andere vrouwen die na
de geboorte bleven doorwerken, zijn later alsnog gestopt.

Tabe14.14 (Disjcontinurteit loopbaan respondenten interview met kinderen

onderbreking en continuering loopbaan bij geboorte Ie kind en daama

I stoppen na verlof, niet meer ingetreden
I stoppen na veri of, later weer ingetreden

N %

8 17
13 28

5 II

5 II
3 6

5 II
5 II
3 6

47 101'

2 doorwerken, gelijk aantal uren per week
2 doorwerken, later alsnog gestopt

3 doorwerken, minder uur per week
3 doorwerken, later alsnog gestopt

4 stoppen op voorhand
4 stoppen op voorhand, later weer ingetreden
4 stoppen op voorhand, weer ingetreden, later alsnog gestopt

totaa!

• als gevoJg van afronding tellen de percentages niet op tot 100

Precieze gegevens over het al dan niet herintreden van vrouwen, nadat ze bij de
geboorte van het eerste kind zijn gestopt met werken, ontbraken in de secundaire
analyse." Zoals onderstaande tabel laat zien is 45% van de geInterviewde vrouwen
met kinderen, herintreedster.

Tabe14.15 Herintreding arbeidsmarkt respondenten interview met kinderen

herintrede N %
···········_h.· ........ _....___ ••__ ............... -.- ..----- ..-..~..-....-.-

na werkpatJ (stoppen na verlof) 13 28

na werkpat4 (stoppen op voorhand) 8 17

geen [werkt/(nog) niet ingetreden] 26 55

totaal N vrouwen met kinderen 47 100

In de werving van respondenten is gestreefd naar enige geografische spreiding. Onder-
staande tabel toont hoe de vrouwen zijn verdeeld naar de provincie waarin ze wonen.
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Tabel4.l6 Respondenten interview naar provincie

provincie N %

Groningen
Friesland 3 5
Drente 3 5
Overijssel 2 4
Flevoland
Gelderland 5 9
Utrecht 2 4
Noord-Holland 6 11
Zuid-Holland 12 22
Zeeland 1 2
Noord-Brabant 15 28
Limburg 5 9

totaal 54 99'

• a1s gevolg afronding tellen de percentages niet op tot 100

Kortom
De gernterviewde vrouwen wijken dus in een aantal opzichten af van de vrouwen uit
de secundaire analyse. De veronderstelling is evenwel dat de indeling van vrouwen uit
het Onderzoek Gezinsvorrning '88 naar baan-kindstatus en het werkpatroon rond de
geboorte van het eerste kind geen vaststaande gegevens betreft. Zoals blijkt uit de
tabellen 4.13 en 4.14 bij de vrouwen die geinterviewd zijn, heeft de helft van de
vrouwen het werkgedrag rond de geboorte van het eerste kind gecontinueerd tot op
heden. Dit betekent dat de andere helft na de geboorte van het eerste kind ten minste
eenmaal is veranderd van baan-kindstatus,

4.4 BAAN/KINDREALISATIES;VIER LEVENSVERHALEN

Deze paragraaf bevat vier levensverhalen van vrouwen die verschillende loopbaan-
patronen hebben gevolgd en verschillende realisatiecategorieen representeren. De vier
verhalen vorrnen de illustratie van een mogelijke levensloop van respectievelijk: een
vrouw die zich voltijds aan het moederschap wijdt, een vrouw die -vanaf de geboorte
van het eerste kind- baan en kind heeft gecombineerd, een vrouw die na herintreding
baan en kind combineert, en een werkende vrouw zonder kinderen."

106



4.4.1 WEL KINDEREN, GEENBAAN

Het verhaal van mevrouw L. 16

Ik ben nu 34 jaar. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen: een meisje van vijf en een
jongetje van twee. Ik werk op dit moment niet omdat ik voor mijn kinderen wi!
zorgen. Maar in het verleden heb ik weI gewerkt.

In het dorp waar ik nu woon, ben ik ook geboren en opgegroeid. Ik ben door mijn
beide ouders opgevoed. Mijn vader was fabrieksarbeider. Mijn moeder heeft na haar
trouwen niet meer gewerkt. Dat kon ook bijna niet anders: ik heb nog zes zusters en
drie broers. Mijn moeder had het druk genoeg met ons. Voor haar trouwen heeft ze
weI gewerkt: als huishoudster. Als kind yond ik het eigenlijk heel vanzelfsprekend dat
ze thuis was; leuk. Nadat ik van de lagere school kwam ben ik naar de huishoudschool
gegaan. Dat trok me ook het meest in die tijd. Aile meisjes gingen eigenlijk
vanzelfsprekend naar de huishoudschool. Er waren in die tijd nog Diet van die testen.
Mijn zusters gingen ook allemaal naar de huishoudschool en mijn broers gingen naar
de Its.
Ik heb de huishoudschool niet afgemaakt. Dat kwam omdat ik heel veel spijbelde. Op
een gegeven moment mocht ik niet meer terugkomen op die school. Van huis uit
mochten we natuurlijk niet spijbelen, maar echt gestimuleerd om te leren werden we
toch ook weer Diet. Ik was vijftien toen ik van school kwam. Omdat ik nog
gedeeltelijk leerplichtig was, ging ik twee dagen in de week naar de vonningsschool.
Ik wist echt nog Diet wat ik wilde doen of wat ik wilde worden in die tijd. Ik was
gewoon blij dat ik van die school afwas. Werken leek me weI interessant, maar ik had
geen flauw idee wat voor baan of beroep ik wilde. Op de vonningsschool hebben ze
me toen aan een baan op een naai-atelier geholpen. Ik weet dat ik aileen maar blij was
dat ik van school af was. En ik yond het leuk om zelf geld te verdienen. Overigens
beheerden mijn ouders dat geld voor me. Ik mocht een gedeelte zelf houden, maar de
rest spaarden zij voor mij. Dat was voor later. Op een gegeven moment ben ik ook
kostgeld gaan betalen, maar dat was pas na een paar jaar.
Ik had geen beeld van de toekomst. WeI had ik fantasieen: over trouwen, later en
kinderen krijgen. Ik had weI het idee van als ik kinderen krijg, dan stop ik met werken.
Daarom had ik ook geen zin om verder te leren. Stel je voor dat je een opleiding voigt,
waar je zoveel jaar aan vast zit. Tegen de tijd dat je klaar bent, ben je op de leeftijd
dat je toch een keer wilt trouwen en dan kun je Diet uitvoeren waar je voor geleerd
hebt.
Ik was 22 jaar toen ik mijn man leerde kennen. Daarvoor had ik wei eens vriendjes,
maar dat was niet serieus. Dat duurde nooit lang. Ik was toen al weg bij het naai-
atelier. Zo interessant was het allemaal Diet. Je zat daar maar achter de naaimachine,
zoveel dozen per dag athebben, plakkertjes erop doen enzo. Het was allemaal niles. In
het begin was het weI Ieuk, maar na verloop van tijd niet meer.
Ik keek de advertenties in de krant na voor een nieuwe baan. Toen ben ik bij een
boekbinderij gaan werken. Op dat naai-atelier heb ik uiteindelijk twee jaar gewerkt.
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lnrniddels was ik ook niet meer leerplichtig, dus ik ben toen ook voltijds gaan werken.
Ik moest wei verhuizen voor die baan [de baan bij de boekbinderij] naar de stad. Ik
heb daar toen een flatje gehuurd. En in de weekeinden ging ik dan naar huis. En daar
[thuis] heb ik toen mijn man leren kennen.

Ik ben toen met mijn man, toen nog mijn vriend natuurlijk, in de stad gaan
samenwonen. Ik kon naderhand een huisje krijgen en daar zijn we toen gaan wonen.
Dat was dus niet meer op die flat. Echte ideal en had ik niet in die tijd. Ik wilde pas
trouwen op het moment dat we kinderen zouden willen. Mijn man heeft een Its-
opleiding. Hij is oorspronkeJijk opgeleid voor timmennan. Maar hij had werk als
metselaar. Toen we gingen samenwonen was hij werkeloos. Ik werkte gewoon hele
dagen op de boekbinderij en hij deed het huishouden. Die baan op de binderij beviel
me veel beter dan daar op het naai-atelier. Het was heel afwisselend werk. Het ene
seizoen hadje de schoolboeken die klaar moesten, en daama kreegje de kalenders. En
ik werkte daar op een gegeven moment zo'n beetje als monteur. Dat yond ik leuk. Je
moest steeds die machines repareren en aanpassen voor verschilIende klussen. Ik
kreeg daar niet extra voor betaald, maar ik yond het leuk om te doen. Na een paar jaar
veranderde de sfeer heel erg in het bedrijf. Er gingen heel vee I mensen weg. Ik werkte
nog maar met een paar mensen waarmee ik vanaf het begin had gewerkt. Veel mensen
kregen door wat het werk uiteindelijk inhield. En als je daar tien jaar werkte, was dat
eigenlijk best wei lang. Bovendien werd de werkdruk hoger. We moesten ineens heel
anders gaan werken: vee I meer produktie draaien.
Toen ik daar werkte, heb ik eigenlijk nooit naar een andere baan gezocht. En ik heb
ook nooit meer een opleiding gevolgd. Maar als ze me op het werk hadden gevraagd
een opleiding tot monteur te volgen, had ik dat wei gedaan. Ik denk dat werk veel
belangrijker voor je is, als je een opleiding hebt gevolgd. Ik was toen gewoon al blij
dat ik werk kon vinden. Dat was namelijk helemaal niet zo gemakkelijk in die tijd.
Vooral toen ik nog partieel leerplichtig was. Maar als ik er nu zo op terugkijk, dan is
werken eigenlijk niet belangrijk voor me geweest.
Werken is toch vooral: een bezigheid hebben. En het geld is natuurlijk ook een reden
om te werken. Ik wil ook niet zeggen dat ik het voor niets zou doen. Het is altijd mooi
meegenomen.
Toen we nog samenwoonden en mijn vriend werkeloos was, hadden we naast mijn
inkomen een aanvulling vanuit de bijstand. Ik verdiende in die tijd (begin jaren
tachtig) iets van fl400,- in de maand. Dat werd dan aangevuld tot ongeveer fl600 of
fl700 gulden in de maand. Mijn vriend werkte af en toe eens voor een uitzendbureau.
Maar in feite is hij vier jaar werkeloos geweest. En toen kreeg hij een baan als
houtbewerker. Toen hij een vaste aanstelling kreeg, besloten we ook te trouwen.
Ik ben gestopt met werken toen ik bevallen was van mijn eerste. Ik was toen 29 jaar
oud. In totaal had ik toen twaalf en een half jaar gewerkt. Ik wilde heel graag mijn
kinderen borstvoeding geven. Dus blijven werken leek me heel lastig. Maar ik wilde
ook wei stoppen: ik verlangde er heel erg naar. Ik heb ook geen idee of er daar bij die
boekbinderij iets geregeld was voor vrouwen met kleine kinderen. Voor mij was het
echt een keus om te stoppen met werken, hoor. En natuurlijk moesten we ineens wei
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van een inkomen rond komen. Maar je weet al langer dat je stopt, tenminste: als alles
goed zou gaan. Je houdt er gewoon al rekening mee, je houdt wat achter de hand. Ik
heb geleerd om met een loon rond te komen.

Voor mij hoorde kinderen krijgen er gewoon bij. Volgens mij werd je in die tijd ook
niet geaccepteerd als je ze niet kreeg. Ik kan me niet goed voorstellen hoe mijn leven
eruit zou zien zonder kinderen. Ik denk dat je dan toch een kind wilt adopteren. Want
je blijft dan toch die kinderwens houden, denk ik. Ais ik geen kinderen zou hebben,
zou ik toch ook niet rnijn hele leven blijven werken. Ik denk dat ik met mijn 30e toch
wei gestopt zou zijn met werken. Dan zou ik twaalf en een half jaar gewerkt hebben.
Dat vind ik lang zat.
Het ideale aantal kinderen is voor mij: twee. Ik kreeg mijn eerste kind toen ik daar ook
echt aan toe was. We hadden dat moment bewust zo gepland. Maar de bevalling zelf
was geen pretje. Het ging helemaal niet goed met de baby: re-animatie en alles. Maar
ik heb altijd gezegd: ik wi! er nog een tweede bij. Ik deins er niet voor terug.
Ik heb toen weI na moeten denken over die tweede; wanneer dat het beste zou zijn.
Uiteindelijk zit er tweeenhalfjaar tussen.
Het moederschap was precies zoals ik het me had voorgesteld. Ik was natuurlijk al wat
gewend want ik heb vee I neefjes en nichtjes. Bovendien had ik hele zoete baby's. De
kinderen zijn zo belangrijk voor me. Ik kan me het leven zonder hen niet meer
voorstellen. En ook mijn man is gek op de kinderen. Die zou er het liefste nog eentje
bij willen. Maar dat wil ik niet en dat vindt hij ook best.
Vanaf dat de kinderen geboren zijn, heb ik mij van ons beide het meest met hen
beziggehouden. En ik doe het huishouden. Vroeger toen we nog samenwoonden en hij
hele dagen thuis was, deed hij de huishouding. Hij deed alles, behalve de ramen
zemen buiten. Binnen deed hij het weI. Maar ik ga niet buiten ramen staan zemen, zei
hij. Om de reactie van de mensen denk ik. Nu werkt hij 40 uur per week. En aileen in
het weekend wast hij nog wei eens af.
Ik heb geen idee hoe hij het zou vinden als ik ook een baan had. Daar heb ik eigenlijk
nooit over nagedacht. Ik denk dat hij het weI best zou vinden, als ik het tenminste
thuis maar allemaal kan bijhouden. Dat zou zijn reactie zijn, denk ik. Van nou ja, als
je het thuis bij kan houden, maakt het mij niet uit als je een paar ochtendjes gaat
werken.
Ik heb er wei eens over gedacht hoor, om weer een paar uur per week te gaan werken.
Maar toen werd mijn moeder ziek, en toen liet ik dat plan weer varen. Bovendien heb
je kans dat ik later ook voor mijn vader moet gaan zorgen. Voor mij hoeft het ook niet
per se betaald werk te zijn. En als ik het zou doen, dan zou ik wei de tijden zo
aanpassen, dat ik mijn eigen kinderen naar school kan brengen en van school kan
halen. En dat ik thuis ben, zodat ik ze in ieder geval niet bij een ander hoef te brengen.

Het belangrijkste in mijn leven is echt mijn huwelijk geweest, mijn kinderen en het
samenwonen. En de kinderen zijn toch eigenJijk het meest bepalend. Ik mis niets.
Mijn leven is echt wei volgens plan gelopen. Niet dat ik nu zo'n planner ben; ik zie
gewoon weI wat er gebeurt. Ais ik het allemaal nog een keer over moest doen, zou ik
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het weer precies zo doen. Het enige is misschien dat ik vrij laat was met het kiezen
van een partner. Ik weet ook wei dat ik me daar ooit zorgen over maakte. Of het me
wei zou lukken een levenspartner te vinden, iemand met wie het zo klikt dat ik die ook
vast kon houden.
Voor de toekomst heb ik geen plannen. lk heb eigenlijk alles wat ik hebben wil: ik heb
een man, ik heb kinderen, ik heb een huis. Dat we gezond mogen blijven, maar
verder. ... nee.

4.4.2 ALTIJD BAAN EN KINDEREN GECOMBINEERD

Het verhaal van mevrouw B.17

lk ben getrouwd, en ik ben 39 jaar oud. We hebben een dochter van zeven jaar. Ik heb
mijn hele leven gewerkt bij dezelfde werkgever.

Ik woon nu in een dorp, maar ik ben geboren en opgegroeid in de stad, ook hier in het
zuiden van Nederland. lk heb nog twee broers, die zijn allebei jonger. Mijn vader was
vroeger machinebankwerker en pijpfitter. Hij heeft na de lagere school de
ambachtsschool gedaan en later nog avondschool. Mijn moeder heeft na haar trouwen
niet meer buitenshuis gewerkt. Vroeger was mijn moeder naailerares op een huishoud-
school. Zelf had ze ook huishoudschool en daarna heeft ze een opleiding voor
coupeuse gevolgd. Mijn moeder had denk ik niet willen werken, toentertijd niet. Maar
ze ziet wei de voordelen van deze tijd, waarin je dat waar je voor geleerd hebt ook
kunt uitvoeren.
lk ben na de lagere school naar de huishoudschool gegaan. In hetzelfde gebouw als de
huishoudschool zat ook een ulo. Ik ben toen nog wei doorgegaan naar de ulo, maar
daar heb ik geen diploma behaald. lk had altijd heel veel plezier op school, maar van
leren hield ik niet. lk was in die tijd heel eigenwijs. Daarom heb ik die ulo ook niet
afgemaakt. Mijn ouders hadden daar natuurlijk veel kritiek op. Zij hadden zoiets van:
als je niet wil leren, dan moet je maar gaan werken. Later hebben ze aan mijn broers
wei hogere eisen gesteld: die hebben de havo en de middelbare detailhandelschool
gedaan.
Wat ik het liefste wilde worden, was kapster. Maar daarvoor zou ik elke dag met de
trein moeten reizen, want bij ons in de stad was geen kappersvakschool. Bovendien
zou ik dan ook op zaterdag moeten werken. Dat plan heb ik dus toen maar laten varen.
Echt een altematief plan had ik niet. Ik was 16 jaar toen ik met school stopte.
Uiteindelijk heb ik toen gesolliciteerd op een administratiekantoor. Dat leek me eerst
heel saai. Maar een paar meisjes uit de straat werkten op hetzelfde kantoor. En ik
dacht, och ik heb een typediploma, ik kan het wei eens proberen. Het lijkt me wei
leuk. Lukt het niet, dan kan ik alsnog terug naar school. lk was daar een beetje slordig
in, vrij gemakkelijk. Het loopt wel. En als het niet loopt, dan ga ik terug naar school.
Maar het beviel me daar.
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In die tijd dacht ik nog helemaal niet na over trouwen of kinderen krijgen. Het was
'feesten' met een groep vrienden en vriendinnen, die allemaal nog wei op de
middelbare school zaten. Toen ik mijn man leerde kennen was ik 20 jaar. Hij was vier
jaar ouder dan ik en ook vee I serieuzer. Ik wist toen al wei dat ik niet vroeg kinderen
wilde hebben. Oat wist ik ai, toen ik zo'n beetje verkering met hem kreeg.
Maar we wilden weI trouwen en daarom gingen we sparen. Voor die tijd hadden we
dat niet gedaan. Het geld ging gewoon op aan uitgaan en vakanties. Ik had er eigenlijk
niet zo'n behoefte aan om eerst te gaan samenwonen. Ik had thuis best weI veel
vrijheid. Trouwens, ik had er toen ook het geld niet voor. Ik was 23 jaar toen we
trouwden. Natuurlijk wilde ik gewoon blijven werken. Ik had het naar mijn zin op
mijn werk, en ik yond het daar gewoon leuk.

Ook toen ik getrouwd was, dacht ik nog niet aan kinderen. Een kennis van ons had een
kind en ik yond het eigenlijk maar een gebler, Ik yond kinderen wei Ieuk, maar niet
om op dat moment zelf te hebben. Ik wilde gewoon nog van alles doen, vakanties, en
ja heel veel leuke dingen nog doen. En ik was jong toen ik trouwde he, ik was 23 en
mijn man was 27 en die yond dat ook eigenlijk wei toen.
De eerste vijf jaar heb ik gewoon voltijds gewerkt. Ik heb toen nog een LOI-cursus
gevolgd en een aantal interne cursussen. Maar na die vijf jaar wilde ik meer tijd voor
mezelf hebben. En toen ben ik halve dagen gaan werken. Dat betekent niet dat ik mijn
werk minder belangrijk begon te vinden. Ik heb altijd geweten van: als het enigszins
kan -waarom dat is weet ik niet- wil ik blijven werken.

Slechts een keer in mijn leven heb ik echt een keuze moeten maken. En dat was de
keus voor kinderen. Mijn man wilde heel graag kinderen. En inmiddels wist ik ook,
dat ik toch wei kinderen wilde hebben. We wilden een ander leefpatroon, Het leven
met zijn tweeen kenden we nu weI. We wilden gewoon iets anders. En we hadden
allebei de angst dat we anders te materialistisch zouden worden.
Ik had steeds gezegd: als ik dertig ben, ga ik er eens over nadenken. Maar toen we het
besluit genomen hadden, duurde het nog een paar jaar eer ik zwanger was. Oat gaat
natuurlijk niet meteen. Ik wist al precies hoe ik het met mijn werk zou gaan regelen.
Dat was voor mij ook gauw uitgemaakt: een oppas in huis en dus halve dagen werken.
Ais het kind tenminste gezond zou zijn, he. Ik was 32 toen het kind kwam. Ja, dan
denk je natuurlijk wei anders, dan wanneer je 22 zou zijn. Dan houd je wei in je
achterhoofd: ik wil blijven werken. Maar je hebt voor dat kind gekozen, dus die komt
als eerste. Want ik had toch nog wei een beetje de angst van: ik zal toch wei kunnen
blijven werken?
Het organiseren van mijn leven, zo met een deeltijdbaan en een kind, is altijd goed
verlopen. Toen ik een paar maanden zwanger was, heb ik in mijn vrienden- en
kennissenkring verteld dat ik een jonge oppas voor in huis zocht. Een oude oppas of
een oppas buiten de deur leken me maar niks. En het lukte ook zo'n oppas te vinden.
Die deed naast het oppassen ook nog wat huishoudelijk werk. Aileen waren de kosten
bepaald niet gering. Toen werkte ik praktisch voor een appel en een ei. Zeg maar: drie
en een half jaar lang. Want zo'n oppas is duur, hoor. Toch deed ik het. Ik yond het
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leuk om te blijven werken. Maar dat zeg ik: je moet er achter staan, om te blijven
werken. Want je verdient er niet veel mee. Plus dat je nog zwaarder wordt
aangeslagen natuurlijk, want je man zit wei in een hogere schaal. Maar ik vind dat je
dat gewoon moet blijven doen. Ja, daar moet je zelf voor kiezen. Daar moet je zelf
achter staan.
Ikzelf had aanvankelijk de voorkeur voor twee kinderen. En mijn man wilde er
eventueel wei drie. Maar mijn gezondheid liet me in die tijd helemaal in de steek. Dus
toen hebben we maar besloten het bij een kind te laten.

Mijn man heeft eigenlijk altijd voltijds gewerkt, bij justitie. Na de geboorte van onze
dochter heeft hij zijn werktijden of -uren niet aangepast. Dat ik wilde blijven werken,
heeft wei tot discussies met mijn man geleid. Je partner moet er natuurlijk ook
achterstaan dat jij wilt blijven werken. Want je krijgt het weI veel drukker. Dus dan
moet het wel van twee kanten komen. Dat botst weleens. En het loopt ook weleens een
keer uit de hand. Maar dan is het weer een kwestie van praten. En dan is het eigenlijk
vrij probleemloos, hoor. Ais je daar gewoon goed over kunt praten en je hebt een
beetje strakke regels, dan lukt dat allemaal best. Mijn man stond aanvankelijk een
ander patroon en taakverdeling voor ogen. Vooral in het begin zei hij wei eens: ik zou
stoppen joh, of: blijf lekker thuis en geniet van dat kindje, je hebt al zo lang gewerkt.
Maar toen heb ik daar zelf flink wat van gezegd. Dat ik dat toch niet van plan was.
Nooit van plan was geweest. Dat wist hij eigenlijk ook weI een beetje. Toen zei hij,
nou dat is goed, dan doen we dat samen.
Na verloop van tijd heb ik toen wei geprobeerd om andere werktijden te krijgen. Ik
yond dat ik mijn dochtertje te weinig zag. En toen dacht ik: dan moet ik het eerst eens
bij rnijn eigen werkgever proberen of dat lukt. Lukt het niet, dan kan ik altijd nog zien.
Ik heb altijd iets van: eerst proberen, lukt het niet dan kan ik alsnog zien wat ik ermee
doe. Nou, en het is me toevallig gelukt!
Op dit moment heb ik twee oppassen. Een oppas vangt haar een half uur op na school;
de ander vangt haar voor school drie kwartier op. En dat is ook nog maar een jaar.
Daama gaat ze tot kwart over 12 naar school en dan ga ik eerder beginnen en dan is ze
gelijk met mij thuis.
Ik werk nu al 24 jaar bij dezelfde werkgever. In die tijd ben ik drie maal intern
verhuisd. Deze interne verhuizingen hielden geen promotie naar een hogere rang of
functie, of een taakuitbreiding of opslag in. Het ging eigenlijk steeds om hetzelfde
soort werk, maar dan op een andere afdeling.

Naast mijn betaalde baan doe ik nu ook vrijwilligerswerk op de school van mijn
dochter. En mijn man zit daar in het bestuur.
Wat ik zo leuk aan mijn werk vind, is dat het afwisselend is. En daamaast zijn de
coIlega's natuurlijk belangrijk. En het feit dat ik aIleen's ochtends kan werken. Ik zou
echt niet een onaantrekkelijk aspect van mijn baan kunnen noemen.
AIleen is rnijn toekomst daar toch, vanwege reorganisatieplannen, enigszins onzeker.
Ik denk dat ik eerlijk gezegd, erg weinig kans maak om elders een baan te krijgen. Ik
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kom met mijn opleiding nergens meer aan de slag. En ik ben gewoon te oud, sowieso
al te oud.
Ik hoop dat ik mijn werk nog heel lang kan blijven doen. Sommige mensen zeggen
weleens tegen mij: jij bent gek, je kan toch zo een luizenleven leiden? Maar nee, dat is
niks voor mij.

4.4.3 NA HERINTREDEN BAAN EN KINDEREN COMBINEREN

Het verhaal van mevrouw A.18

Ik ben 37 jaar oud. Ik ben getrouwd en moeder van twee zoons; een van II jaar en een
van 13 jaar. We won en in Zuid-Holland, in de Randstad. Een aantal jaren geleden
hebben we dit huis aan de singel kunnen kopen. Ik werk sinds drie jaar als telefoniste
voor 20 uur per week bij een alarmcentrale.

Ik ben samen met mijn vier jaar oudere zusje opgegroeid in een dorp bij Amsterdam.
Ik ben door mijn ouders opgevoed. Mijn vader was timmerrnan. Mijn moeder heeft
nooit gewerkt toen mijn zus en ik klein waren. Later, toen we naar school gingen,
heeft ze pogingen gedaan om in een winkel te werken, een vaste baan te krijgen. Toen
dat niet lukte, heeft ze altijd mijn vader geholpen met de hoofdzakelijk organisatori-
sche taken die zijn werk met zich meebrachten. Mijn moeder zorgde bovendien voor
mijn opa en oma (haar ouders) die hulpbehoevend waren.
Mijn vader heeft aIleen de lagere school gehad; die heeft z'n hele Ieven gewerkt. Mijn
moeder heeft op de huishoudschool gezeten en daar een coupeuse-opleiding gevolgd.
Na de lagere school ben ik naar de mayo gegaan. Uit de Cito-test die toen is
afgenomen, bleek dat ik ook naar de havo kon. Mijn ouders zagen dat wei zitten, maar
ik niet. Ik koos de mayo. Zelf wilde ik er niet zoveel moeite voor doen. Ik yond het
wei best. Het Iiefst was ik gelijk gaan werken, maar dat kon natuurlijk niet. School op
zich yond ik niet leuk. Ik mocht van mijn ouders naar de mayo, maar dan moest ik die
ook wei afmaken.
In die tijd wist ik al wei wat ik wilde worden: stewardess, zoals aile meisjes. Maar
aangezien ik daar toen ook al niet het postuur voor had (mijn moeder, die mij voor een
desillusie probeerde te behoeden, maakte dat ook duidelijk), viel deze keus af. Mijn
tweede keus was om iets met talen te kunnen doen: bij voorkeur iets in het toerisme.
Ik was 16 jaar toen ik van de mayo kwam. Doorleren wilde ik absoluut niet. Ik heb
toen eerst een open sollicitatie geschreven naar een reisbureau, maar dat liep op niets
uit. Toen ben ik bij een bank op de PR-afdeling gaan werken ais telefoniste.
In die periode van mijn leven had ik geen echte idealen. WeI dacht ik altijd van mezelf
dat ik ooit de wijde wereld in zou gaan. Nog steeds heeft reizen een aantrekkings-
kracht op mij. Wat ik in die tijd al weI wist, was dat ik geen huisvrouw wilde worden.
Bovendien yond ik het belangrijk om geld te kunnen verdienen. Ook toen ik nog op
school zat, had ik al allerlei baantjes om maar iets te kunnen verdienen.
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Ik ben heel jong getrouwd: ik was toen twintig. Eigenlijk had ik dat helemaal niet van
mezelf verwacht. Toen ik nog op school zat, had ik helemaal niet zo'n ideaal van
kinderen krijgen en trouwen. Dat kwam pas later, toen ik mijn partner leerde kennen.
Ja, toen ik de ware had gevonden. Toen was het meteen ook duidelijk dat ik niet meer
verder hoefde te zoeken.
Ik heb mijn man leren kennen tijdens een vakantie in Nederland. Dat is toch wei van
invloed geweest op mijn plannen. In diezelfde periode had ik namelijk de kans om als
grondstewardess te werken; iets wat dus heel dicht bij mijn oorspronkelijke wens lag.
Maar de gedachte dat ik me voor vijf jaar zou verbinden aan dat werk, en natuurlijk
onregelmatige diensten zou krijgen, maakte dat ik er uiteindelijk van heb afgezien.
Mijn man woonde hier in de stad waar we nu wonen, en ik natuurlijk nog thuis bij
mijn ouders. Omdat we bij elkaar wilden zijn, zijn we toen getrouwd. Ik heb toen mijn
baan opgezegd en ben hier naar toe verhuisd. Ik had al wel pogingen gedaan hier ook
een baan te krijgen, maar ik kon niets krijgen wat me beviel. Dus toen heb ik eerst
voor een zwager van mij, die een eigen bedrijf had, diens boekhouding en
administratie op poten gezet. Onderwijl kon ik rustig uitkijken naar een nieuwe baan.
Ik wilde in deeltijd werken, zodat ik ook tijd zou hebben mijn huisje op orde te
houden. Ik ben toen terechtgekomen bij een bedrijf waar ik als telefoniste van 10 uur
's ochtends tot 2 uur 's middags kon werken. Dat was natuurlijk prachtig.

Toen ik 23 was, kreeg ik mijn eerste kind. lk ben toen gestopt met werken na het
bevallingsverlof. Ja, want ik was nog echt zo'n ouderwets iemand die zei: zolang ze
nog niet op school zitten, hoort moeders bij de kinderen. lk had tot die tijd in totaal
zes jaar gewerkt.
Ik yond het heel vanzelfsprekend te stoppen met werken. En mijn man had toch ook
wei een voorkeur voor dit patroon. Nou, hij liet het weliswaar aan mij over. Hij heeft
zeker niet gezegd van je moet blijven werken. Maar als ik dat gewild had, voor een
paar ochtenden of wat dan ook, dan had ie dat zeker niet tegengehouden. Maar ik denk
wei dat hij erg blij was dat ik thuis bleef. En ik yond het zelf ook leuk. Ja, ik genoot
erg van mijn kinderen.
Wij wilden erg graag kinderen. Maar het was echt weI in de tijd (eind jaren zeventig)
dat je geen kinderen moest nemen. Omdat je geen kinderen in deze maatschappij kon
zetten. En ja, Ik yond dat het wel kon. lk yond kinderen leuk. lk wilde graag kinderen
voor mezelf.
Dus toen hebben we met Nieuwjaar het goede voomemen gemaakt, gestopt met de pil,
bewust gepland dus. Allebei trouwens. De twee kinderen schelen precies twee jaar. En
met twee kinderen yond ik het gezin ook weI compleet. Toen zeiden mensen om ons
heen weI: nou moet je doorgaan voor een meisje. En ik zei, ik heb twee gezonde
kinderen, waarom zou ik dat doen. Voor mij was het: twee kinderen, dan kan ik ze
toch nog bijna alles geven wat ik graag wilde. En hoe meer kinderen, hoe meer je zou
moeten gaan verdelen. Toen dacht ik twee kinderen, leuk, die kan ik overal mee naar
toe nemen. Ja, belachelijk, ook de praktische dingen. Twee kan ik op de fiets
meenemen.
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Het moederschap is van het begin af aan precies zoals ik het ook voorstelde. Eigenlijk
was het leuker, want vee I mensen in mijn omgeving hadden een vrij negatief beeld
geschetst van de verandering die een kind in je leven brengt.

Mijn man heeft zijn werktijden niet aangepast. Ook nu werkt hij voltijds. Toen de
kinderen klein waren, bracht ik ze naar de creche. Dat yond ik leuk voor ze, omdat ze
dan ook met andere kindertjes zaten. Maar echt werken deed ik toen nog niet. Pas toen
de jongste op de kleuterschool zat: de volgende dag werkte ik. Dat was voor mij dan
toch wei heel belangrijk. Dat ik dan toch ging werken. Je raakt zo in een bepaald
circuit. Ook al doe je allerlei verenigingswerk. Het wordt zo'n hokje.
Het was heel moeilijk om een baan te vinden. Ik wilde deeltijd werken. En ik moest
natuurlijk concurreren met middelbare scholieren die iets van computers afwisten en
bovendien voltijds goedkoper zijn, dan ik bij een deeltijdaanstelling. Ik ben toen
terechtgekomen bij een bedrijf dat teksten op zogenaamde micro-fiches zet. De
werktijden waren heel gunstig. Bovendien was het mogelijk door overwerken, enige
flexibiliteit in het werkrooster aan te brengen. Het werk was dichtbij huis en de
verdiensten vie len ook wei mee. Maar na anderhalf jaar kreeg ik, bij een reorganisatie,
mijn ontslag. Ik was er natuurlijk het laatst bijgekomen en moest er dus ook het eerst
uit. Inmiddels hadden we hier dit huis gekocht. En omdat we het geld hard nodig
hadden, ben ik 's avonds bij een schoonmaakbedrijf gaan werken. Dat was schoon-
maakwerk in een radio-actieve ruimte; je kreeg daar extra gevarengeld voor. Maar het
werk beviel me niet. Dus ik solliciteerde vee I. Niet omdat het werk me minderwaardig
was, maar het was gewoon niet wat ik wilde. Ik was helemaal niet in contact met
andere mensen. In die radio-actieve ruimte liep je vaak helemaal aileen. Nou ik wilde
contact met mensen.
Na een jaar lukte het me een baan in de kantine van een ziekenhuis te krijgen. Ik had
inmiddels wei op eigen initiatief, en ik betaalde het ook zelf, verschillende
computercursussen gevolgd. Dat heb ik gedaan, omdat ik dacht dat het mijn kansen bij
sollicitaties zou vergroten. Want eigenlijk proefde je gewoon altijd tussen de
antwoorden in van: mevrouw u staat daar met een sopdoek, wat wilt u nu eigenlijk. En
ook in het ziekenhuis gold: als je een broodje smeert, kun je geen computer
vasthouden. Het was gewoon zo moeilijk om een baan te vinden door de tijden die ik
wilde werken, en door de leeftijd die ik inmiddels had.
Toen ben ik maar eens buiten mijn woonplaats gaan solliciteren. En dat lukte wel. Ik
werk nu op iets meer dan een half uur rijden van mijn huis, als telefoniste, in deeltijd.
Ik geloof dat ik hier weggedragen moet worden. Ik geloof dat ik nog wei eens intern
wil solliciteren, maar ik zit hier zo prima. Ik doe weliswaar niets met mijn
computercursus. Het enige wat we met de computer doen, is een eigen soort systeem.
Maar dat leer je zo ook wel,

Werken is voor mij toch heel belangrijk. Hoewel ik er niet echt moeite mee zou
hebben als mijn man de enige kostwinner zou zijn. Want dan zou ik zeggen: ik doe
allerlei andere dingen in huis. Maar doordat je werkt heb je het gemakkelijker, en heel
veel plezier in het omgaan met andere mensen. Niet aileen maar een huisvrouw zijn.
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Kijk toevallig staat hij Chaar man] nu in de keuken het eten voor te bereiden, maar
meestal doe ik dat. Hij heeft er geen moeite mee dat ik werk. Zolang ik maar zorg dat
de rest draaiende blijft, en daar heeft hij natuurlijk wei gelijk in.
In mijn leven zijn echt de geijkte dingen belangrijk geweest. Het zelfstandig gaan
wonen, en later het krijgen van de kinderen. Ik heb niets gemist: wat ik wilde is ook
uitgekomen, en voor de rest heb ik nog tijd.
Mijn huidige baan bevalt me uitstekend. Het is echt zo'n goede baan. Ik had pas mijn
enkel gebroken en toen ik weer wilde gaan werken, ben ik netjes gehaald en gebracht.
Welke baas doet dat? Misschien dat ik in de toekomst nog wei eens intern ga
solliciteren. Maar dat is op een 24-uurs baan. Dat ga ik nu nog uit de weg, dat wil ik
niet. Nu nog niet. Pas als ik van mezelf het gevoel heb dat ik ook op andere tijden kan
werken, ga ik over die baan nadenken. Nu wil ik mijn werktijden nog niet veranderen.
[Wijzend op haar man] Kijk, die daar heeft het ai, dat hij het vervelend vindt om in
een leeg huis terecht te komen. Dus .....

4.4.4 WEL EEN BAAN, GEEN KINDEREN

Het verhaal van mevrouw M.19

Ik ben 36 jaar. Ik ben geboren in Noord-Holland en daar ben ik ook opgegroeid. We
woonden op een dorp. Nu woon ik samen met mijn vriend hier in de stad (ook in
Noord-Holland). Ik heb geen kinderen. Momenteel werk ik als secretaresse 36,5 uur
per week.

Ik heb nog een zus die jonger is dan ik. Mijn vader heeft na zijn Its-opleiding als
metaalbewerker gewerkt. Mijn moeder heeft huishoudschool gehad. Die heeft na haar
trouwen nooit meer buitenshuis gewerkt. Ook niet nadat mijn zus en ik al het huis uit
waren.
Ik ben na de lagere school naar de mayo in een nabijgelegen stad gegaan. Er was
weliswaar een mayo in het dorp waar ik woonde, maar die stond slecht aangeschreven.
Dus toen ben ik naar de stad gegaan. De keus voor de mayo werd bepaald door de
uitslag van de Cito-test.
In die tijd was ik een heel verlegen kind. Dat was ook de reden dat ik veel gepest werd
op school. Toch hield ik wei van leren. Ik heb mijn mavo-diploma gewoon in vier jaar
gehaald. Daama ben ik naar de opleiding voor kleuterleidster gegaan. Wat ik het
liefste wilde was eigenlijk een baan in het toerisme, dat leek me het leukste. Maar in
het laatste jaar van de middelbare school veranderde ik van wens en wilde ik
kleuterleidster worden. Dat kwam omdat ik in de buurt heel goed met de kinderen daar
kon opschieten. En toen ben ik geswitched naar kleuterleidster. Het was een opleiding
die drie jaar duurde, maar het ging niet. Ik ben er na een jaar mee opgehouden. Dat
kwam hoofdzakelijk door een docent: zij had mij verkeerd voorgelicht, waardoor ik
een halfjaar vertraging had opgelopen. Mijn motivatie daalde daar natuurlijk door.
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Bovendien speelde mijn verlegenheid me parten bij het hospiteren. Dus na een jaar
ben ik er mee opgehouden. lk was toen 17 jaar.
In die tijd had ik niet echt van die idealen. lk had vroeger wei het idee, dat ik ooit zou
trouwen en kinderen zou krijgen. In de eerste klas van de lagere school dan wil
iedereen moeder worden, iedereen denkt er zo over, al\e meisjes. Ja, dat is dan toch
het idee dat je hebt: ik zal weI een keer trouwen en kinderen horen daar dan ook
automatisch bij.
Na het jaar op de kleuterieidstersopleiding wist ik dat ik receptioniste wilde worden,
het liefste in een groot hote!. lk heb me toen laten inschrijven bij een instituut waar je
die opleiding kon volgen. Maar nog voordat ik daar aan mijn opleiding was begonnen,
kon ik ineens een baan als receptioniste krijgen. Oat was bij het bedrijf waar mijn
vader werkte. Ik had bij datzelfde bedrijf in de vakantieperiodes al eens gewerkt, zij
het heel ander werk. En toen kon ik daar dus die baan krijgen. lk heb dat toen toch
maar gedaan. Want ja, je weet ook niet of je als je die opleiding afgerond hebt, je dan
nog steeds een baan kan krijgen.

Voordat ik mijn huidige vriend leerde kennen, ben ik getrouwd geweest. Hem leerde
ik kennen toen ik 18 jaar was. Omdat mijn ouders het idee van samenwonen niet
prettig vonden, zijn we toen maar getrouwd.
lk werkte toen nog steeds bij datzelfde bedrijf. Maar ik heb daar wei drie verschil-
lende functies gehad: receptioniste, telefoniste en secretaresse. Al die tijd werkte ik
ook gewoon 40 uur per week.
En toen, na een paar jaar, eigenlijk in een bepaalde vakantie, raakte ik over mijn
verlegenheid heen. Ik yond het geweldig. Maar mijn toenmalige partner yond dat
helemaal niet leuk. Die wilde het liefste dat ik weer veranderde in hoe ik ooit was.
Maar dat wilde ik helemaal niet; dat kon ik ook helemaal niet meer. Toen besloot ik
van hem te scheiden. Het ging gewoon niet meer. Het huwelijk heeft in totaal acht jaar
geduurd.
Na de scheiding moest ik heel erg wennen aan het zelfstandig leven en van een
inkomen rondkomen. lk had me voorgenomen om een langere tijd aileen te blijven.
Maar al vrij snel na de scheiding, leerde ik de vriend kennen die ik nu heb. En ja, je
wordt dan toch verliefd. Met hem woon ik nu vijf jaar samen.

lk heb geen kinderen. lk kan me eigenlijk maar een moment herinneren dat ik weI een
kind wilde. En dat was toen mijn jongere zusje zwanger was. Toen dacht ik: ja, zij
weI, waarom heb ik dat eigenlijk niet? Maar dat moment was maar van korte duur. lk
heb nooit zo'n behoefte aan kinderen gehad. En mijn vriend is negen jaar jonger dan
ik, dus dat scheelt een heel stuk. Hij wil ook geen kinderen. Het is niet zo dat ik het
ook echt helemaal uitsluit, maar dat zal niet gebeuren als ik deze vriend blijf houden.
Op dit moment denk ik ook helemaal niet aan kinderen: mijn vrijheid vind ik het
belangrijkst. lk ben dat leven van nu gewoon zo gewend. Je kunt doen en laten wat je
wi!. lk zie mezelf niet met kinderen. lk kan mezelf ook echt niet voorstellen ... als ik
dan mijn leeftijd neem, dan zou ik gemakkelijk een kind van tien of nog ouder kunnen
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hebben. Maar dat kan ik me niet voorsteilen: met zo'n kind naast me. Dat plaatje zie ik
niet.

Nadat ik iets van acht jaar bij datzelfde bedrijf had gewerkt, besloot ik van baan te
veranderen. De verstandhouding met een chef, waar ik vee I mee te maken had, was zo
slecht dat ik daar gewoon weg wilde. Het was een heel aardige jongen en ik kon eerst
ook heel goed met hem opschieten. Ik kon alleen niet met hem werken. Hij werd mijn
chef. En ja, tegenover elkaar, het was aileen maar werk naar mijn kant schuiven. En
als de telefoon ging dan was het vloeken, niet neerleggen maar erop gooien. Daar
kreeg ik de zenuwen van. Ik ben toen bij een drukkerij gaan werken. Daar heb ik tien
jaar gewerkt, totdat het bedrijf failliet ging. Ik ben echt tot het einde toe gebleven. Bij
die drukkerij heb ik eveneens verschillende functies uitgeoefend: telefoniste en
directiesecretaresse. Ik werd gevraagd om directiesecretaresse te worden. Maar ik had
zo mijn twijfels. Ik had daar noch de opleiding voor, noch enige ervaring in. Maar die
PZ-functionaris zag het wei zitten. En zij stimuleerde mij ook. Maar na een aantal
jaren werd het faillissement over het bedrijfuitgesproken en werd ik werkeloos.
Het was heel moeilijk om aan een baan te komen. Inmiddels had ik ook mijn leeftijd
tegen. Bovendien was ik een relatief hoog salaris gewend, want ik vie I natuurlijk
onder de CAO grafische industrie, en die betalen heel goed. Ik yond het vreselijk om
werkeloos te zijn. Ja, want je zat toch met je huis en je moest toch je hypotheek
betalen. En je bent dan je toekomst gewoon even kwijt.
Na een half jaar werkeloosheid, kreeg ik deze baan bij een intemationaal handelsinfor-
matie- en incassobedrijf. Ik werk daar 36 en een half uur per week. Omdat het niet
echt goed gaat met het bedrijf is er veel te weinig te doen. Dat bevalt me helemaal
niet. Geef mij maar een flinke stapel werk, en dan hoor je me niet. Bovendien is de
betaling zoveel slechter dan ik gewend was bij de drukkerij. Maar mijn werktijden
bevallen me wei: ik ben's middags om half vier vrij. Toch zou ik een andere baan
willen die beter betaalt.
Ik heb me in mijn loopbaan een paar keer kunnen verbeteren: qua baan en functie.
Toch zou ik nooit meer directiesecretaresse willen worden. Want dat ben ik toch niet
echt. Daar ben ik te zacht voor. Ik ben geen haaibaai. Ik wi! ook geen ruzie met
iemand. En de telefoniste die onder mij viel, die accepteerde dat niet, en de typiste
ook niet. En dan denk ik: laat maar zo, want ik wi! geen ruzie. Wat ik nu zou willen is
een betere baan. En dat is voor mij: een baan met meer verantwoordelijkheid en een
betere betaling.
Mijn vriend werkt in vier-ploegendienst bij een drukkerij. Van zijn inkomen aIleen
zouden we niet kunnen leven. Maar dat zou ik ook niet willen. Nee, dat zou ik toch
niet prettig vinden. Want net als nu: dit is mijn huis. En mijn vriend zegt ook, ja het is
jouw huis, ik heb niets, betaal jij de hypotheek dan ook maar. Dus ik heb vrij hoge
lasten. Dus ik moet gewoon ook wei werken. Werk is echt heel belangrijk voor me. Al
heb ik er soms wei moeite mee als ik bedenk dat ik dat tot mijn 65e moet blijven doen.

De belangrijkste gebeurtenissen in mijn leven zijn het overwinnen van mijn
verlegenheid en de echtscheiding met mijn eerste man. Ik geniet nu van vrijheden die
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ik in mijn huwelijk absoluut niet had. Als ik toen bijvoorbeeld niet op tijd thuis was
om eten te koken, dan bleef hij gewoon wachten totdat ik thuis was. Als ik om 8 uur
thuiskwam, zat ie nog gewoon op de bank te wachten. Dat is in de relatie die ik nu heb
echt heel anders. Dat is gewoon makkelijk. Zo van: je gaat samen de stad in en je
duikt de kroeg in of je pikt een terrasje zomers. En het maakt niet uit hoe laat je gaat
eten, want er is verder toch thuis niemand die op je wacht. Je hebt geen kinderen die
moeten eten of naar bed moeten.
Wat ik echt nooit meer zou doen is: trouwen. Ik zou altijd gaan samenwonen. En
verder, als ik het allemaal over mocht doen, zou ik toch een baan hebben gekozen in
het toerisme. Maar daar heb ik eigenlijk ook nooit meer pogingen toe gedaan. Aileen
in gedachten, dan.

4.5 NABESCHOUWING VERHALEN

De hier samengevatte levensverhalen geven een illustratie van de op macro-niveau
waarneembare patronen in het gedrag van laag opgeleide vrouwen van betaalde arbeid
en moederschap. Het eerste verhaal van mevrouw L. is het verhaal van een vrouw die
zich exclusief aan het moederschap wijdt. Zij is gestopt met werken na bevallings-
verlof van het eerste kind. Uit de gegevens van de secundaire analyse bleek de
meerderheid (60%) van de laag opgeleide vrouwen (geboortejaar 1950-1961) dit
patroon te volgen. Een verhaal dat eveneens in deze categorie thuishoort is het verhaal
van een vrouw die nog voor haar eerste kind geboren werd al gestopt was met werken.
In de secundaire analyse bleek 30% van de vrouwen dit werkpatroon te volgen. De
verhalen van mevrouw B. en mevrouw A., zijn de verhalen van vrouwen die een baan
en kinderen combineren. Zij hebben ieder een verschillend loopbaanpatroon gevolgd.
Mevrouw B. is evenveel uren blijven werken na het verlof als zij ervoor werkte.
Slechts 10% van de laag opgeleide vrouwen blijkt volgens de secundaire analyse na
het zwangerschapsverlof door te werken. De helft daarvan werkt evenveel uren als
voor het verlof; de andere helft is na het verlof minder uren gaan werken. Het laatste
verhaal is het verhaal van een laag opgeleide werkende vrouw die geen kinderen heeft.

Naast de huidige baan-kindsituatie (aantal uren werk per week en het gerealiseerd
aantal kinderen) en het werkgedrag rond de geboorte van het eerste kind, kunnen in de
samengevatte levensverhalen van de vrouwen ook andere variabelen worden
teruggevonden die in de secundaire analyse als relevant worden onderscheiden: het
totaal aantal gewerkte jaren, de omvang van de baan van de partner, de houding van
de partner over een leven met kinderen en interventies die zich hebben voorgedaan.
De verhalen bevatten bovendien informatie over andere, meer 'verborgen' variabelen:
de aspiraties van vrouwen, verschuivingen in hun aspiraties, hun ambivalentie, en hun
motieven voor continuering of verandering van de door hen gevolgde patronen.
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Naast de onderscheiden meer objectieve keuzemomenten, zijn ook biografische of
subjectieve keuzemomenten in de levensloop van de vier vrouwen te onderscheiden.
Aan de hand van deze keuzemomenten kan worden vastgesteld of, en zo ja welke,
verschuiving is opgetreden in hun aspiraties. Het gaat in de analyse van levensver-
halen niet aileen om het v66rkomen van een gebeurtenis, maar juist ook om de
subjectieve betekenis van zo'n feit of gebeurtenis. De hoofdstukken 5 tot en met 7
bevatten de resultaten van de analyse van bet interviewmateriaal.

Aspiraties

Allereerst is het belangrijk om vast te stellen welke aspiraties de vier vrouwen hebben
voor een baan en voor kinderen. Daarom is in de verhalen gezocht naar woorden,
zinnen en verwijzingen die betrekking hebben op de wensen van de vrouwen.
Onderstaand overzicht is een beknopte weergave van verschillende opmerkingen in de
verhalen die betrekking hebben op hun aspiraties, of aspecten daarvan, voor een baan
of kind.

par (aspecten van) baanaspiraties (aspecten van) kindaspiraties

4.4.1
-Ieuk om zelf geld te verdienen - dacht al vroeg positief over kinderen
-niet heel erg belangrijk - als je trouwde hoorde dat er gewoon bij
- je had gewoon werk - bewust zo gepland
- eerst wei leuk, later niet meer - zonder kinderen geen sociale acceptatie
- is wei belangrijk als je een opleiding hebt - kinderloosheid is ongewenst: dan adoptie
- het was allemaal niks - twee kinderen is ideaal

4.4.2
- belangrijk - dacht pas later positief over kinderen
- afwisselend - yond kinderen wei leuk maar niet voor
- de collega's zichzelf; wilde eerst nog van alles doen,
- de werktijden vakanties, werken
- ik wil altijd blijven werken als het kan - later: wei kinderen willen
- kapster - een kind is een bewuste keuze
- vrijwilligerswerk - kinderen zijn garantie tegen materialisme

- twee kinderen had de voorkeur

4.4.3
- vroeger bijbaantjes - dacht positief over kinderen bij ontrnoe-
- contact met mensen ting partner
- niet alleen huisvrouw - ik wilde graag kinderen, maar de tijd was
- wilde deeltijd er niet naar
- eigen geld verdienen - ik yond dat het wei kon, kinderen leuk
- stewardess - ik wilde graag kinderen voor mezelf
- iets met toerisme - bewust zo gepland
- iets met talen - twee kinderen is leuk en praktisch

- sekse van de kinderen is irrelevant
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- toch wei heel belangrijk - had vroeger de verwachting maar nooit de4.4.4
- vreselijk om werkeloos te zijn wens kinderen te krijgen
- thuiszitten is niets - later negatief over kinderen
- wil meer verantwoordelijkheid - een keer kinderwens toen zus zwanger
- betaling belangrijk was

- (wilde wei ooit een baan met kinderen)
- kleuterleidster - het is er eigenlijk nooit van gekomen
- het toerisme in - nu zou ik ze niet willen
- iets met talen - ik zie dat plaatje niet
- receptioniste - partner wil ook geen kinderen
- geen directiesecretaresse; dat ben ik niet

Dit overzicht illustreert hoe de vrouwen onderling verschillen en overeenkomsten
vertonen in de wensen en houding ten aanzien van een baan en kinderen. Mevrouw L.
(respondent 53) heeft al vroeg in haar jeugd de wens te trouwen en kinderen te
krijgen. Haar kindaspiraties vloeien haast vanzelfsprekend voort uit het huwelijk. De
betekenis van werken in haar leven is veranderd van een ontsnapping aan school en
leren, naar een leuke baan in de boekbinderij tot op den duur haar baan aan betekenis
verloor. Mevrouw B. (respondent 43) had daarentegen duidelijke baanaspiraties.
Aanvankelijk stond haar het beroep van kapster voor ogen, maar dat plan liet ze snel
varen. Hoewel een baan in de administratieve sector haar eerst saai leek, werkt ze nu
24 jaar bij dezelfde organisatie. Het verdienen van haar eigen geld werd een
ondergeschikt aspect van werken na de geboorte van haar kind. De oppas moest
betaald worden; het werken leverde nauwelijks nog een fmancieel voordeel op. Maar
ze blijft waarde hechten aan haar baan. Aanvankelijk dacht ze niet erg positief over
kinderen. Later veranderde zij hierin. Haar kindaspiraties stonden met name in het
teken van een vrees 'te materialistisch te worden'. Mevrouw A. (respondent 12) wilde
eveneens graag werken; het liefst zou ze voortijdig van school zijn gegaan om te
kunnen werken. Het verdienen van eigen geld en later: een bijdrage aan het
gezinsinkomen, speelde bij haar een grote ro!. Bovendien maakte de wens tot
maatschappelijke participatie en het 'niet slechts huisvrouw willen zijn' deel uit van
haar baanaspiraties. Mevrouw A. had ook een kinderwens. Haar typering van het
sociale klirnaat in die tijd verschilde van de typering van mevrouw L. die stelde dat
kinderloosheid sociale acceptatie in de weg zou staan. Mevrouw A. gaf daarentegen
aan dat het maatschappelijk omstreden was om kinderen te krijgen. Haar
moederschapsopvattingen deden haar besluiten tijdelijk terug te treden van de
arbeidsmarkt. Na herintrede accepteerde ze noodgedwongen een aantal in haar ogen
minder aantrekkelijke banen. Mevrouw M. (respondent 31) had eveneens duidelijke
baanaspiraties. Eerst wilde ze een baan in het toerisme, later werd het onderwijs aan
kleuters, en nog later een baan als receptioniste. Werk is belangrijk in haar leven. Een
duidelijke kinderwens had mevrouw M. niet. Vroeger had ze wei het idee dat ze later
kinderen zou krijgen, maar die verwachting is nooit een echt duidelijke wens
geworden. Slechts op een kort moment in haar leven heeft ze een kinderwens gehad.
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Met deze zeer globale aanduiding van de aspiraties van de vrouwen is het duidelijk
dat de bier gepresenteerde verhalen, in feite prototypische 'realisatieverhalen' zijn. Het
zijn verhalen die in onderstaand schema op de horizontale lijnen van 'aspiraties' naar
'realisaties' geplaatst zouden kunnen worden. De beide vrouwen met aspiraties voor
zowel een kind als baan (de doorwerkende combinerende vrouw, en de herintreedster)
zijn twee varianten van het middelste aspiratie-realisatie traject.

Figuur 4.1 Theoretisch realisatieschema

aspiraties
baan

realisaties
baan

Maar de verhalen van deze vier vrouwen laten ook zien dat zij hun aspiraties op een of
meer momenten tijdens hun leven hebben bijgesteld. Zoals mevrouw B., die vanwege
haar zwakke gezondheid besloot geen volgend kind te krijgen. Zowel mevrouw B. als
mevrouw A. combineren een baan en kinderen, zij het op verschillende wijze. Beide
hebben een offer moeten maken: mevrouw B. op fmancieel gebied en het bovendien
weinig zien van haar dochter; mevrouw A. vanwege een problematische herintrede
met, gedurende een lange periode, onbevredigend werk.
Uit de verhalen van deze combinerende vrouwen, blijkt hoe vanzelfsprekend zij en
hun partners, de opvang van de kinderen en het huishouden, tot het takenpakket van
de vrouw rekenen. Bij mevrouw B. is dat een terugkerende strijd met haar partner, die
slechts door vee I praten en 'harde' afspraken kan worden beteugeld; bij mevrouw A. is
dat een vanzelfsprekendheid die de harmonie in de relatie niet aantast.
Naast keuzemomenten zoals de geboorte van het eerste kind, spelen ook specifiek
biografische keuzemomenten een rol. Zoals in het verhaal van mevrouw M., waar het
overwinnen van haar verlegenheid van grote betekenis was voor (het beeindigen van)
haar huwelijk.
De levensverhalen geven vier illustraties van een leven met of zonder baan, met of
zonder kinderen. En hoewel bier vier prototypische verhalen (vrijwel zonder
discrepantie tussen aspiraties en huidige realisaties) zijn geselecteerd, bevatten ook
deze verhalen een dynamiek, specifieke kenmerken en verschillen in mogelijkbeden
en belemmeringen.
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Maar wat vrouwen wensen, ambieren en verwachten met betrekking tot een baan en
kinderen, hoeft niet overeen te stemmen met wat ze uiteindelijk ook realiseren. In de
volgende hoofdstukken worden de levensverhalen van aile 54 vrouwen geanalyseerd
om de aspiraties en de achterliggende factoren voor continuering of bijstelling van de
aspiraties te achterhalen. Het zijn verhalen die zich in figuur 4.1 zowel op de
horizontale lijnen tussen aspiraties en realisaties, als op de diagonalen laten plaatsen.
In de volgende hoofdstukken wordt duidelijk dat andere patronen ten grondslag
kunnen liggen aan deze a priori gemaakte indeling naar realisatie-categorieen en
werkgedrag rond de geboorte van het eerste kind die de mate waarin deze laag
opgeleide vrouwen hun wensen hebben gerealiseerd, kunnen verklaren.

Bezien vanuit het conceptuele model van hoofdstuk 2, worden in hoofdstuk 5 de
achtergrondkenmerken en de eerste vorming van baan- en kindaspiraties beschreven.
In dit hoofdstuk worden op grond van verschillende uitspraken van de vrouwen de
beide 'aspiratiebegrippen' nader gespecificeerd. Hoofdstuk 6 bevat een inventarisatie
en analyse van de invloed van de factoren uit het conceptuele model (mogelijkheden,
ervaringen, interventies en partnerfactoren) op het handhaven of bijstellen van
aspiraties tijdens de verschillende keuzemomenten in het leven. Hoofdstuk 7 tens lotte,
biedt een inzicht in de strategieen die de keuzes sturen.
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5 BETAALDE ARBEID EN MOEDERSCHAP: ASPIRA TIES

5.1 INLEIDING

In hoofdstuk 3 werd op grond van de analyse van een landelijk survey geconstateerd
dat de meeste (80%) van de onderzochte laag opgeleide vrouwen die geboren zijn
tussen 1950-1961, een kinderwens hebben. 30% Vande vrouwen uit deze categorie
wil (ook) werken. In de secundaire analyse bebben baanaspiraties betrekking op de
wensen, intenties en het gedrag van vrouwen om betaald buitenshuis te werken. Het
begrip baanaspiraties betekent in deze analyse: het willen werken. De intenties en het
gedrag verwijzen zowel naar het handhaven van een bestaande gewenste situatie (een
vrouw werkt en wil blijven werken) als het creeren van een gewenste situatie (een
vrouw is werkeloos en wil een baan; een vrouw is tijdelijk uitgetreden en wi!
herintreden). De kindaspiraties hebben betrekking op de wensen, intenties en han-
delingen van vrouwen om kinderen te krijgen. Ook hierbij is zowel de huidige situatie
in ogenschouw genomen (een vrouw heeft een kind omdat zij dat ook echt wilde), als
de toekomstige situatie (een vrouw beeft geen kind en wil zwanger worden; een vrouw
heeft een kind en wil er een kind bij). In beide begrippen komt bet streven naar een
gewenste situatie tot uitdrukking.
De indirecte operationalisatie van baan- en kindaspiraties die via de secundaire
analyse heeft plaatsgevonden op een beperkt aantal items, heeft geresulteerd in deze
vrij algemene, defmitie van aspiraties. De beperkte operationalisatie maakt slechts
voorzichtige conclusies over de aspiraties van laag opgeleide vrouwen mogelijk.
De geconstateerde discrepantie -een aantal vrouwen is weI moeder, maar heeft geen
kindaspiraties- kan bijvoorbeeld niet worden verklaard. Misscbien moet het moeder-
schap niet aIleen in termen van aspiraties en keuzes begrepen worden, ondanks
ingeburgerde mogelijkheden voor geboortenregeling. Sommige vrouwen vinden het
krijgen en opvoeden van kinderen iets dat vanzelfsprekend bij het leven hoort (Knijn
en Verheije, 1988).

Maar niet aIleen bet begrip kindaspiraties behoeft een verdere onderbouwing. In
hoofdstuk 2 is een eerste invulling gegeven van het begrip baanaspiraties in de zin van
een 'sensitizing concept' (Glaser & Strauss, 1967). Maar het begrip is nog niet
toegesneden op de specifieke context van laag opgeleide vrouwen.
Zo is in de secundaire analyse onduidelijk gebleven in hoeverre baanaspiraties
voortkomen uit financiele nood. Op grond van bevindingen van onder andere Moree
(1992) moet immers geconstateerd worden dat financiele motieven belangrijk
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bijdragen aan de verklaring van arbeidsmarktparticipatie door vrouwen. Ook bleef
onduidelijk welke banen of welk soort werk laag opgeleide vrouwen wensen.
Evenals het begrip kindaspiraties heeft ook het in de secundaire analyse gebruikte
begrip baanaspiraties een 'surplusbetekenis'. De begrippen houden meer in dan via hun
binding met de empirie kan worden geexpliciteerd (De Groot, 196111981 :69).
In ander onderzoek wordt onder de wens van vrouwen voor betaalde arbeid, nu eens
de aspiraties voor een baan verstaan, of de wens om geld te verdienen en dan weer de
wens om een beroep uit te oefenen of de orientatie van een individu op de arbeids-
markt. AIle begrippen of betekenissen van een begrip staan in feite voor een
verklarende variabele die voorafgaat aan arbeidsmarktparticipatie. De verklarende
variabele betreft een meer hypothetisch dan empirisch begrip. Er wordt een bestaan,
proces of gebeuren verondersteld dat zelf niet direct kan worden waargenomen (De
Groot, 196111981 :68). am beter te begrijpen waarom laag opgeleide vrouwen weI of
niet op de arbeidsmarkt participeren, is het noodzakelijk om in het begrip baanaspira-
tiebegrip verschillende dimensies van aspiraties te onderscheiden.

am de operationele validiteit van de begrippen baanaspiraties en kindaspiraties te
verbeteren, wordt in dit hoofdstuk gezocht naar een steviger empirisch fundament van
beide begrippen. Doel is uiteindeJijk om meer inzicht te verkrijgen in de betekenis van
arbeid en kinderen in het leven van laag opgeleide vrouwen.

Over het belang van vroege aspiraties voor het verdere verloop van het leven wordt
verschillend gedacht. Onderzoek van Gerson (1985) laat bijvoorbeeid zien dat in de
jeugd de 'baselines' voor het volwassen leven worden gelegd, maar dat vrouwen daar
later sterk van kunnen afwijken. Het onderzoek en de theorie van Gottfredson (1981)
over de vorming van baanaspiraties duidt op een stevige afbakening, vroeg in het
leven, van een 'zone van acceptabele beroepsaltematieven'. In hoofdstuk 2 worden
tegenover de vrij statische opvatting over de vorming van aspiraties, sociale leertheo-
rieen geplaatst. In deze theorieen wordt het ontwikkelen en bijstellen van wens en
voorgesteld als een complex proces dat samenhangt met ervaringen in succes en falen
en met de groep waarmee men zich identificeert (Lewin, 1935, 1951).
In dit onderzoek is gekozen voor een theoretisch kader waarin oog is voor het belang
van de formatieve periode als de dynamiek waaraan aspiraties in de tijd onderhevig
zijn. Een statische, exogene en universe Ie uitleg van het begrip 'aspiratie' is
nadrukkeJijk afgewezen.

Het conceptueel model uit hoofdstuk 2 geeft weer dat het realiseren van aspiraties in
dit onderzoek als een proces wordt opgevat. Het model gaat uit van dynamiek, van de
aanwezigheid van een tijdsdimensie. Een belangrijke beperking van de secundaire
analyse is, dat hiervoor cross-sectionele data zijn gebruikt. Aspiraties zijn op een
moment gemeten en hebben per vrouw betrekking op een specifieke situatie in haar
leven. Voor de gehele groep onderzochte vrouwen verwijst hetzelfde begrip 'baan-
aspiratie' dus naar verschillende levensfasen. Naast verschillen in aspiraties tussen
vrouwen, kan er immers ook sprake zijn van intra-individuele verschillen.
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Het vorige hoofdstuk eindigt met de levensverhalen van vier vrouwen met een
verschillende 'baan-kindstatus'. Hun aspiraties en hun status quo lijken volledig te
corresponderen. Maar de verhalen laten tevens zien dat hun aspiraties verschillende
malen in hun leven een verschuiving ondergaan. Niet aileen zijn er momenten aan-
wijsbaar waarin een baan centraler staat in hun leven dan het krijgen van een kind;
ook het aspiratieniveau binnen het traject van betaalde arbeid of moederschap heeft
gedurende het leven een aantal veranderingen ondergaan.
De interviewstructuur heeft het mogelijk gemaakt om eventuele veranderingen en
ontwikkelingen van aspiraties tijdens verschillende keuzemomenten in het leven van
een vrouw vast te stellen. Bovendien wordt duideJijk dat vrouwen die dezelfde baan-
en kindstatus hebben, verschillen naar de subjectieve waarde of betekenis die wordt
gehecht aan het krijgen van kinderen en het hebben van een baan.
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van aspiraties onderzocht, (retrospectief)
waargenomen op een beperkt aantal keuzemomenten in het leven van de vrouwen.
Deze keuzemomenten betreffen de overgang van de lagere school naar het voortgezet
onderwijs, de eerste intrede op de arbeidsmarkt en het leren kennen van de (eerste)
levenspartner. Het zijn de keuzemomenten die in jeugdonderzoek vaak als belangrijke
transitiefases worden aangemerkt.
In het hierop volgende hoofdstuk wordt de invloed nagegaan van de factoren uit het
conceptuele model op het bijstellen of handhaven van de aspiraties en op het rea-
liseren daarvan. Het laatste hoofdstuk over het kwalitatieve onderzoek (hoofdstuk 7)
gaat in op de strategieen die het reaJisatieproces sturen.

Het onderhavige hoofdstuk heeft een tweeledig doe!. Enerzijds wordt een antwoord
gezocht op de vraag welke aspiraties vrouwen al vroeg in hun leven vormen, en of er
dan reeds sprake is van een twee- of meerzijdig levensperspectief Anderzijds wordt
getracht door een inhoude/ijke analyse en interpretatie van het interviewmateriaal een
nadere invulling te geven aan baan- en kindaspiraties door na te gaan welke waarden
van baan en kind voor laag opgeleide vrouwen belangrijk zijn.

In paragraaf 5.2 van dit hoofdstuk worden de aspiraties van de gemterviewde laag
opgeleide vrouwen beschreven met betrekking tot een baan en/of een kind. Deze
beschrijving vindt goeddeels plaats aan de hand van de onderscheiden keuzemo-
menten. In de interviews is getracht om retrospectief de aspiraties van vrouwen op de
keuzemomenten vast te stellen. Zo wordt tevens inzicht gekregen in de wijze en het
tijdstip waarop de aspiraties van laag opgeleide vrouwen voor het eerst vorm krijgen.

In paragraaf 5.3 worden de twee centrale begrippen baanaspiraties en kindaspiraties
voorzien van een empirisch fundament.
In dit onderzoek wordt het begrip aspiratie ruim geYnterpreteerd. De dimensies
waarnaar beide begrippen verwijzen, zijn zelf het object van onderzoek. Een van de
doe len van dit hoofdstuk is juist de begrippen, op grond van empirische bevindingen,
inhoud te geven.
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Waar een vrouw haar wensen uitdrukt in termen van een onderlinge relatie (de
verbondenheid en rangschikking van wensen op de beide terreinen) wordt in dit
onderzoek het begrip 'preferentie' gehanteerd. De begrippen baanaspiraties en
kindaspiraties worden gebruikt voor het streven naar en de wens voor het verrichten
van betaalde arbeid en het krijgen van kinderen. Waar mogelijk worden ter
verduidelijking van de begrippen specifieke dimensies en waarden genoemd.

In paragraaf 5.4 wordt, analoog aan de tabellen met de gegevens van het Onderzoek
Gezinsvorming in hoofdstuk 3, een overzicht gegeven van de mate waarin de 54
gemterviewde vrouwen hun aspiraties ten aanzien van een baan en/of een kind hebben
gerealiseerd. Het onderscheiden van verschillende aspecten en dimensies aan deze
aspiraties maakt dat de overzichten in deze paragraaf betrouwbare informatie geven
over een eventuele discrepantie tussen de wensen van laag opgeleide vrouwen en hun
huidige situatie. Nu kunnen uitspraken worden gedaan over het wei of niet volledig
bevredigen van de wensen van deze groep vrouwen.
In paragraaf 5.5 worden de resultaten samengevat en worden conclusies getrokken.

De centrale vragen in dit hoofdstuk zijn:

Welke aspiraties hebben laag opgeleide vrouwen ten aanzien van een baan en
kinderen?
In welke mate slagen de laag opgeleide vrouwen erin hun aspiraties te
bevredigen?
Welke ondersteuning bieden de verhalen van de vrouwen voor de hypothese
dat het tweezijdig levensperspectief al vroeg wordt ontwikkeld?
In welke dimensies kunnen, na analyse van de verhalen van vrouwen, de
centrale begrippen 'baanaspiraties' en 'kindaspiraties' worden uitgewerkt?

5.2 ASPIRATIEVORMING

5.2.1 ACHTERGROND EN OPLEIDING

In onderzoek waarin de aspiraties van jongeren worden onderzocht, wordt veelal een
aanname gemaakt over de invloed van sekse, sociaal-economische achtergrond (SES),
opleidingsniveau, intelligentie en onderwijsprestaties. In empirisch onderzoek blijken
deze variabelen inderdaad de resultaten in belangrijke mate te kunnen voorspellen
(Peters, 1992; Du Bois-Reymond et aI., 1994; Diederen, 1991, 1993; Dessens et aI.,
1990). De verschillen tussen de categorieen hebben evenwel de neiging de verschillen
binnen de afzonderlijke onderwijs- of SES-categorieen te overschaduwen. Daarenbo-
ven zijn de onderzoeksresultaten niet altijd eenduidig. Een paar van de in hoofdstuk 2
beschreven onderzoeken, waarin de transitiefasen van school naar arbeidsmarkt en
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relatievonning centraal staan, spreken elkaar bijvoorbeeld tegen op het punt van de
beroepsaspiraties van meisjes uit de lagere milieus dan wei van Jaag opgeleide
meisjes. Meijers (1991) concludeert dat deze meisjes noch een bepaalde beroepswens,
noch een expliciet onderwijsperspectief hebben. Anderen komen tot een tegengestelde
bewering (Arends, 1989; Naber en Peters, 1991). Waar andere sociaal-economische
milieus en onderwijsniveaus in het onderzoek betrokken zijn, blijkt de beroepswens
sterker ontwikkeld naar mate het milieu van herkomst hoger is (Peters, 1992) of het
onderwijsniveau (Dessens, et al., 1990) hoger is.
Meijers et al. (1993) stelt dat er in onderzoek nog weinig aandacht is besteed aan de
genderspecifieke constructie van het levensontwerp van jongens en meisjes. Een
uitzondering hierop is het onderzoek van Gottfredson (1981). Volgens Gottfredson's
theorie resulteert de ontwikkeling van het zelfconcept van meisjes in een gender- en
klassespecifiek levensontwerp. V66r de leeftijd van tien jaar is het gedeelte van het
zelfconcept dat betrekking heeft op de sekserol gevormd. Aile beroepen en carriere-
mogelijkheden die niet overeenstemmen met het beeld dat een meisje heeft van
vrouwen, worden geelimineerd, De elirninatie is het gevolg van socialisatieprocessen,
waarin verschillende beelden voor de sociale klassen worden gegenereerd. Rond het
twaalfde jaar wordt een klasse-identiteit toegevoegd aan het zelfconcept, waarna een
tweede elirninatie plaatsvindt van aile beroepen en carriereperspectieven die hiermee
niet in overeenstemming zijn (een te lage status hebben, of teveel inspanning of
investering kosten) (Gottfredson, 1981). Meijers (1993) voegt hieraan toe dat de
sociale omgeving meisjes niet toestaat zich op werk en gezin afzonderlijk te oriente-
ren. De ontwikkeling van een werkidentiteit kan niet los van de orientatie op het gezin
plaatsvinden (Meijers, et al., 1993:387).1
De algemene aanname is dat de genderidentiteit die meisjes vroeg in het leven
ontwikkelen van invloed is op hun latere keuzes, en dat er verschillende discoursen
zijn die meisjes daarin sturen.

In dit onderzoek naar baan- en kindaspiraties staat slechts een categorie centraal: laag
opgeleide vrouwen. Gezien het belang van sociaal-economische achtergrond en
opleidingsniveau voor aspiratievorming en -realisering wordt, voorafgaand aan de
beschrijving van aspiraties eerst de homo- dan wei heterogeniteit onderzocht van de
groep respondenten naar sociaal-economische achtergrond en onderwijsniveau.

Sociaal-economische achtergrond

Onder 'sociaal-economische' achtergrond wordt hier verstaan: het opleidingsniveau en
het beroep van beide ouders van de respondent. Over de sociale mobiliteit van de
respondenten ten opzichte van hun ouders kunnen slechts heel voorzichtig uitspraken
worden gedaan. Veel respondenten hebben er geen idee van of (een van) beide ouders
nog onderwijs heeft gevolgd na de lagere school en welk type onderwijs dat is
geweest. De meeste vrouwen die het wei wisten, hebben een hogere opleiding gevolgd
dan hun ouders. Het opleidingsniveau van de moeder wordt vaker overstegen (31
keer) dan dat van de vader (25 keer)."

129



Andere vrouwen hebben een opleidingsniveau dat gelijk is aan dat van de moeder (12)
en/of de vader (6).
Twee respondenten hebben een lager onderwijsniveau dan hun vader (respondent
heeft mavo-niveau, de vader hbs-niveau), respectievelijk beide ouders (respondent
heeft lhno-niveau, beide ouders hebben ulo-niveau),

Van meer dan de helft van de respondenten (30) heeft de moeder vroeger gewerkt. Het
werk verschilt naar aard en omvang. Soms betreft het werk dat slechts een paar uur
per dag of per week wordt verricht, zoals schoonmaakster of tupperware-dernon-
stratrice (5). Andere vrouwen (10) hebben een moeder die een aandeelleverde in de
eigen zaak (slagerij, groentezaak, garage, elektriciteitszaak, winkel in bouwmaterialen,
agrarisch bedrijt). Ook hebben verschillende vrouwen een moeder die wei aan huis
heeft gewerkt, maar anders dan in de zaak ofhet bedrijfvan hun man. Deze thuiswerk-
sters waren naaister of kapster (5). De overige vrouwen (10) hebben in hun jeugd hun
moeder als buitenshuis werkende vrouw meegemaakt: naaister in een atelier,
winkelfiliaaihoudster, fabrieksarbeidster of administratief medewerkster op een
kantoor.
De moeders van de overige 24 respondenten verrichtten geen betaalde arbeid.

Thuiswerk of meewerken in het eigen bedrijf maken een combinatie van werken en
kinderen niet alleen in praktisch opzicht eenvoudiger dan buitenshuis werken; deze
arbeid is ook minder zichtbaar voor de buitenwereld. De kwaliteit van de zorg voor
het gezin werd daardoor minder snel ter discussie gesteld door de sociale omgeving.
Het verrichten van betaalde arbeid door gehuwde vrouwen was in deze tijd immers
geen vanzelfsprekendheid. Wat de norm was in die tijd en in welke mate de moeders
deze norm gemternaliseerd hebben, blijkt uit de legitimering die een vergelijkbare
groep moeders uit het onderzoek van Moree (1992) geven: 'Mijn kinderen hebben er
niets van gemerkt.'
Voor de laag opgeleide vrouwen uit het onderhavige onderzoek was het werk dat hun
moeder in het agrarisch bedrijf of in de eigen winkel verzette vanzelfsprekend. Het
'buitenshuis' werken werd door sommige respondenten evenwel niet als vanzelf-
sprekend gezien. Een paar vrouwen zeggen zich als kind te hebben gegeneerd voor het
feit dat hun moeder werkte, of voor het soort werk dat hun moeder deed.

'Mijn moeder wilde heel bewust werken. De financien speeiden natuurlijk
duidelijk een rol. Ze was heel nerveus, ook echt weI een type om te gaan
werken. We hadden eigenlijk altijd wat extra's. Ik kan me dat nog goed
herinneren van vroeger. Als ik dan zo bekeek wat er bij ons in de straat
allemaal woonde: wij hadden het eerste autootje en ja, dat werd daar allemaal
van gedaan. En wij gingen eigenlijk als eerste op vakantie. Want niemand
werkte daar ais moeder. Alleen vader. Zij heeft daar weI bewust voor
gekozen, ja, om toch een beetje ..., Diet omdat we het slecht hadden, maar weI
om wat meer te hebben.
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Ik yond het heel vervelend dat ze poetste, dat kan ik me nog heel goed
herinneren. Maar ik heb haar altijd geholpen, dat weI. Als enige. Maar ik
yond het niet leuk. Ik zei ook altijd tegen mijn moeder toen ik mijn eerste
vriendjes had: als je maar niet vertelt dat je poetst. En nu ben ik er trots op.'
(Respondent 36: een met haar man meewerkende vrouw, moeder van twee
kinderen)

Dat de vaders van de respondenten buitenshuis werkten, was voor de respondenten
weI vanzelfsprekend.' Dat bleek uit de antwoorden die de vrouwen op de vraag
'werkten uw ouders?' gaven. Als de vraag met 'nee' beantwoord werd, volgde meestal
de zin 'die was thuis' of 'ze was huisvrouw'. Als de vraag met 'ja' beantwoord werd,
volgde meestal aileen het beroep van de vader.

De beroepen van de vaders van de respondenten laten meer variatie zien dan de
beroepen van de moeders. De vaders zijn ook vaker van baan of beroep gewisseld. De
reden voor baanwisseling is vaak een individuele, medische reden (afgekeurd worden
voor fabrieksarbeid bijvoorbeeld). Een enkele keer heeft de baanwisseling plaats-
gevonden vanwege een structure Ie reden: het sluiten van de Limburgse mijnen of de
gedwongen verkoop van het boerenbedrijf om plaats te maken voor stadsuitbreiding.
De beroepen van de vaders varieren in soort, en minder in niveau: Beroepen die de
vaders van de respondenten uitoefenden, waren: boerenknecht, fabrieksarbeider,
bouwvakker, timmerman, metselaar, monteur, metaalbewerker, steenbakker, machine-
bankwerker, glasblazer, chauffeur, chetkok, tap ijtverkoper, concierge, magazijn-
bediende, (Iagere) gemeente-ambtenaar en beroepsmilitair. Een tiental vaders hadden
een eigen (agrarisch) bedrijf of een winkel. Bij twee respondenten wijkt het
beroepsniveau van de vader af van de rest: aannemer met een eigen bouwbedrijf en
personeelschef bij een multi-nationale ondememing.

Leeftijd en onderwijsniveau

De 54 vrouwen die voor het kwalitatieve onderzoek zijn gemterviewd, zijn geboren
tussen 1950-1961 en allen laag opgeleid. Maar zij varieren naar onderwijstype en het
totale aantal jaren onderwijs dat ze hebben gevolgd. Voor een deel is deze variatie toe
te schrijven aan veranderingen die hebben plaatsgevonden in de onderwijsstructuur.
Het onderwijssysteem is vanaf 1 augustus 1968 volgens de Wet op het Voortgezet
Onderwijs, beter bekend als de Mammoetwet, gewijzigd. In het lagere onderwijs zijn
ten gevolge van de Mammoetwet de onderwijstypen ulo", vglo en de handels-
dagscholen (waaronder de nijverheidsscholen) verdwenen. Hiervoor in de plaats
kwamen lavo, mayo en Ibo; Ihno, Its en leao.
Ook de Leerplichtwet heeft een aantal wijzigingen ondergaan, die bijdragen aan de
variatie in het aantal jaren onderwijs dat de hier onderzochte groep vrouwen heeft
gevolgd. Van 1950 tot 1971 was de leerplicht achtjarig. Met het in 1971 van kracht
worden van de Leerplichtwet werd de leerplicht negenjarig. In augustus 1971 werd de
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wet gewijzigd en werd er een onderscheid gemaakt in volledige en partiele leerplicht.
In augustus 1975 werd de leerplicht verlengd tot tienjaar volledige leerplicht.'
Onderstaande tabellaat zien dat er tussen 1965 en 1974 -de jaren waarin de onder-
zochte vrouwen het onderwijs verlieten- een forse verschuiving is opgetreden in de
leeftijd die meisjes en jongens hebben bij het verlaten van het volledig dagonderwijs.

Tabel5.1 Uitstroom uit het volledig dagonderwijs naar leeftijd in percentages van de
totale absolute uitstroom

% % % %
leeftijd vrouwen vrouwen mannen mannen
in jaren 1965 1974 1965 1974

14 16 .1 8 .2
15 23 12 16 5
16 17 19 19 14
17 I3 21 15 17
18 II 17 II 14
19 6 9 7 10
20 en ouder 14 22 24 40

totale uitstroom 103000 104000 106000 104000

(Bron: CBS, De Nederlandsejeugd en haar onderwijs 1974/(975)

Het gevolgde onderwijstype is van invloed op de leeftijd waarop vrouwen een keus
moeten maken voor een vervolgopleiding of intrede op de arbeidsmarkt. De nominale
opleidingsduur van de lagere onderwijstypen na de lagere school varieert van twee
jaar tot vier jaar." Van de 54 vrouwen heeft de helft (27) het ulo, vglo of nijverheids-
onderwijs gevolgd. De ander helft van de vrouwen is jonger; zij hebben na de
invoering van de Mammoetwet een mavo-, Ihno- of leao-opleiding gevolgd. Drie
vrouwen hebben een vergelijkbare opleiding in Belgie en Suriname gevolgd.
Ook wanneer vrouwen in hetzelfde jaar geboren zijn en hetzelfde type onderwijs
hebben gevolgd, blijken er echter verschillen te bestaan in de leeftijd waarop deze
vrouwen zich voor de eerste keuzemomenten geplaatst zagen. Doubleren, het zijn van
een 'vroege' of 'late' leerling of het voortijdig schoolverlaten, zijn factoren die
eveneens van invloed zijn op de leeftijd die vrouwen hadden toen ze het volledig
dagonderwijs verlieten en de overgang naar de arbeidsmarkt moesten maken. Voor
sommige gemterviewde vrouwen yond dit keuzemoment al op 13- of 14-jarige leeftijd
plaats; voor andere vrouwen kwam dat moment pas op 17 of lS-jarige leeftijd."
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In de beschrijving van de verde ling van respondenten over de verschillende typen
lager onderwijs is uitgegaan van het feitelijk gevolgde onderwijs en het hoogst behaal-
de onderwijsniveau van de vrouwen.
In de volgende paragraaf waarin de keuze voor het voorgezet onderwijs wordt
beschreven, mag duidelijk zijn dat deze indeling op zijn minst enige nuancering
behoeft.

5.2.2 OVERGANG LAGER ONDERWIJS NAAR VOORGEZET ONDERWIJS

Een eerste keuzemoment doet zich voor wanneer de stap naar het voorgezet onderwijs
zich aankondigt. 8 Hadden de vrouwen op dat moment al bepaalde aspiraties voor een
baan of specifieke aspiraties voor onderwijs en een opleiding, als een voorbode van
baanaspiraties? Volgens de theorie van Gottfredson (1981) zou de keuze voor het
voortgezet onderwijs plaatsvinden op het moment dat het zelfconcept al grenzen heeft
gesteld aan de beroeps- en carriereperspectieven naar sekse en milieu. Op het
veertiende levensjaar komt daar dan nog een 'uniek zelf bij, waarin persoonlijke
voorkeuren worden ontwikkeld. Van de hele range van mogelijke beroepen blijft er
slechts een beperkt aantal over, afgegrensd door klasse, sekse en, in een later stadium,
persoonlijke interesse. Meijers et al. (1993) stelt dat de manier waarop vrouwen zich
op werk of beroep orienteren beter geconceptualiseerd kan worden als een leerproces
dan als een keuzeproces. Het leren, de socialisatie en de keuzes van meisjes vinden
niet in een vacuum plaats; significante anderen zoals ouders oefenen invloed uit op
deze processen.
De grootste invloed op het aspiratieniveau van een groep mannen en vrouwen die in
1965 de lagere school verlieten, wordt in het onderzoek van Diederen (1993) terug-
gevonden in de houding van ouders ten aanzien van het bemvloeden van de school- en
beroepskeuze van hun kind. De opvatting van de ouders dat een beroepskeuze voor
meisjes niet belangrijk is, werkt via de individuele prestaties in het basisonderwijs
door op de verdere school- en de beroepsloopbaan (Diederen, 1993:35-37).
Anderen stellen dat ouders bij wie het 'meritocratisch individualisme' zichtbaar is, een
stirnulans vormen voor meisjes om andere dan traditionele, seksespecifieke keuzes te
maken." Diederen (1993) vindt bovendien dat kinderen van wie de ouders van mening
zijn dat de keuze voor opleiding en beroep moet worden overgelaten aan het kind zelf,
relatief vroeg in het leven een beroepswens ontwikkelen. Daarnaast zijn goede
onderwijsprestaties en het belang dat door de scholen zelf wordt gehecht aan een
beroep voor meisjes van invloed op de keuzemogelijkheden van meisjes (Chisholm,
1993).

Centraal staat de vraag hoe de keuze voor het voortgezet onderwijs door de groep laag
opgeleide vrouwen is gemaakt en hoe bovenstaande noties over sekse, achtergrond of
sociaal milieu en individuele prestaties een rol spelen in deze fase van aspiratie-
vorming.
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De meeste vrouwen blijken de keus voor het voortgezet onderwijs niet als een
individuele keuze te hebben ervaren. De keus is veelal gemaakt door anderen.
Bepalend zijn doorgaans: de voorkeur van de ouders of het advies van de onderwijzer
en het hoofd van de lagere school (al dan niet) naar aanIeiding van de uitslag van de
Cito-toets. Van een keuze kan worden gesproken als er sprake is geweest van
altematieven. Die bleken er voor veel respondenten te zijn. Van de 54 vrouwen kregen
20 vrouwen het advies voor een hoger type onderwijs dan ze uiteindelijk hebben
gevolgd.

Er zijn verschillende redenen waarom deze vrouwen uiteindelijk op een lager
onderwijsniveau zijn uitgekomen, dan waar zij op grond van hun intellectuele
capaciteiten de mogelijkheid toe hadden.

De invloed van sociaal milieu en houding ouders

Soms waren de ouders de remmende factor. Zij vonden dat hun dochter maar beter
'voorzichtig' kon beginnen. In de beslissing van de ouders spelen ook milieu- en
sekserolopvattingen mee. Ouders adviseerden hun dochter veelal een onderwijstype te
volgen waar ze enigszins mee bekend waren. Een vrouw koos zelf voor de ulo, omdat
ze voelde dat deze school beter bij haar en haar sociale milieu paste.

'Ik mocht naar de mms. Daar hadden ze op school van die pakjes aan, unifor-
men. En daar hield ik dus helemaal niet van. Dus toen ben ik naar de ulo
gegaan. Naar de mms gingen de kinderen met een air, een beetje 'kak'. Daar
wilde ik niet bij horen.'
(Respondent 44: een werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

Bij een aantal respondenten thuis werd het leren niet belangrijk gevonden. 'Je moest
het met je handen verdienen', aldus een vrouw over de situatie vroeger thuis. Deze
houding van ouders resulteerde eveneens in de keuze voor een lager type onderwijs
en/of de keus voor een korte opleiding."

'Mijn moeder yond het nooit zo belangrijk. Een meisje trouwde en moest
voor het huishouding zorgen; dus wat moest ze dan leren?'
(Respondent 21: een werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

Andere vrouwen komen uit gezinnen waar het leren juist wei belangrijk werd
gevonden: ook voor meisjes. Deze ouders vonden: 'Wat erin zit, moet er ook uit
kunnen komen.'
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'Het [Ieren] werd heel erg gestimuleerd. En omdat ik er best wei moeite mee
had, hielp mijn vader mij veel, ook met het overhoren. En dan waren ze ook
best wei streng. Oat ik ook inderdaad kende, wat ik moest kennen. Mijn
moeder zei altijd: Ik heb nooit de kans gehad. Jij hebt nu de kans, neem hem
dan! Maar op die leeftijd had je het natuurlijk liever gemakkelijker gehad,
minder huiswerk gemaakt.'
(Respondent 32: moeder van twee kinderen)

Ongeacht het type onderwijs dat de vrouwen uiteindelijk volgen, hechten de meeste
ouders belang aan het afronden van de opleiding met een diploma. Voortijdig school-
verlaten is een taboe. De invloed van de ouders op de keuze voor het onderwijstype
van hun dochter ging, in een paar gevallen, dwars tegen de wens van de dochter in.
Twee vrouwen die zelf graag een hoger type onderwijs hadden willen volgen, moesten
naar de huishoudschool omdat hen een verzorgende taak in het ouderlijk gezin was
toebedeeld.
Sommige ouders kiezen uit praktische overwegingen voor een school in buurt; andere
ouders hechten meer waarde aan de denominatie van de school, dan aan de geo-
grafische nabijheid. II

'Aile vriendinnen uit de straat gingen naar de katholieke school. Mijn ouders
waren niet katholiek. Ous ik werd heel bewust naar een openbare lagere
school gestuurd. Oat was achteraf maar goed ook. Want die vriendinnen
gingen allemaal door naar de huishoudschool. En ik ging naar de mayo. Dus
die mayo was een poging van mijn ouders om me meer te laten leren dan
anderen.'
(Respondent 9: een werkende vrouw, moeder van een kind)

Individuele motieven

Vee I vrouwen hebben zich in hun keuze voor een type voortgezet onderwijs laten
leiden door de adviezen en wensen van ouders en onderwijzers. Maar er zijn ook
vrouwen (6) die, hoewel ze op grond van de Cito-toets of het oordeel van de lagere
school een advies voor een lage opleiding hebben gekregen, zelf de bewuste keuze
voor een hoger type onderwijs hebben gemaakt. Deze vrouwen willen duidelijk verder
leren. De aspiraties voor een hogere vorrn van onderwijs blijken veelal gevoed door
het negatieve beeld van (met name) de huishoudschool. Deze vrouwen hadden destijds
al het idee dat hun intellectuele prestaties konden uitstijgen boven lbo-niveau; dat ze
'meer' konden.

Er hebben ook vrouwen gekozen voor een lager onderwijsniveau dan hun was
geadviseerd. Ze willen liever een praktische opleiding -het 'dingen willen doen'-
volgen dan een algemeen vorrnende opleiding. Het leren koken en naaien lijkt hun
aantrekkelijker dan 'puur leren'.
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Andere vrouwen zeggen gemakzuchtig te zijn. Ze hebben geen zin in leren. Of ze
willen niet 'zo'n lange periode van hun leven' onderwijs volgen. Nog een reden die de
vrouwen noemen, is de keuze van hun vriendinnen voor een lager type onderwijs.

-Heeft u bewust gekozen voor de huishoudschool?
'Ja, omdat mijn vriendinnen gingen. De onderwijzer wilde graag dat ik naar
de ulo ging, maar ik yond vier jaar te lang. Oat zag ik niet zitten. Ik ging met
mijn vriendinnen mee naar de huishoudschoo!. Ja het had weI gemogen, want
hij (de onderwijzer) is er thuis nog over komen praten.'
(Respondent 13: een werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

Een vrouw wijkt in haar wens duidelijk af van wat toen gangbare opleidingen waren
voor meisjes: zij vindt zichzelf 'niet zo'n studiebol' en wil heel graag iets technisch
doen, 'iets met haar handen'. Na een jaar op de Its werden de meisjes op deze school
evenwel bij elkaar in een klas gezet en krijgen zij verder een kantoorpraktijk-
opleiding.)
Naast vrouwen die een bepaald type onderwijs willen volgen, zijn er ook vrouwen (6)
die al bij de overgang van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs heel
duidelijke beroepsaspiraties hadden. De baanaspiraties van deze vrouwen blijken niet
conflicterend met gangbare sekserolopvattingen. Twee vrouwen hebben met het oog
op hun baanaspiraties een bewuste keus voor het voortgezet onderwijs gemaakt.

Samenvattend kan worden gesteld dat de meeste vrouwen zich in hun keuze voor het
voortgezet onderwijs laten leiden door anderen. Slechts een paar vrouwen hebben
destijds zelf een keuze gemaakt; maar in beide varianten van deze keuzes komt het
milieu- en seksegebonden karakter tot uitdrukking. De reden waarom vrouwen een
lager onderwijstype hebben gevolgd dan hun geadviseerd werd, wordt door sommige
vrouwen verwoord als een individuele motivatie. Hun keuze voor een lager type
onderwijs werd ingegeven door een inschatting van de inspanning die het hen zou
kosten, doordat zij liever een praktische opleiding wilden volgen dan een algemeen
vormende of door de keuze die vriendinnen maakten. Andere vrouwen zeggen dat de
keuze voor een lager type onderwijs niet door hen zelf werd gemaakt, maar door hun
ouders.
Enkele vrouwen geven aan zelf een hoger type onderwijs te willen volgen, dan hun
was geadviseerd. Ambities spelen hierbij een ro!. Maar ook een negatief beeld van de
huishoudschool bepaa\t hun keuze.
Slechts een paar vrouwen laten zich in hun keuze voor het voortgezet onderwijs leiden
doordat zij op dat moment duidelijke wensen voor een bepaald beroep hebben. Zij
zijn een uitzondering. Door de gemterviewde vrouwen wordt in het algemeen geen
koppeling gemaakt tussen de keuze voor het type voortgezet onderwijs en hun
mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Opvallend is dat geen van de vrouwen zegt zich in haar keuze te hebben laten leiden
door een orientatie op een toekomstige rol als moeder. De vrouwen hebben in deze
fase van hun leven nog geen duidelijke aspiraties voor kinderen. Toch wil dat niet
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zeggen, dat er in het geheel geen sprake van een twee- of meerzijdig levensperspectief
zou zijn. Hoewel in hun keuze dergeJijke overwegingen niet worden genoemd, sluiten
de keuzes van de meeste vrouwen ook niet uit dat men verwacht later kinderen te
krijgen. Het kiezen voor een korte of praktische opleiding zou bijvoorbeeld mede
ingegeven kunnen zijn door deze niet uitgesproken verwachting. Maar het is
belangrijk te constateren dat geen van deze vrouwen op dit moment een expliciete
afweging in de schoolloopbaan heeft gemaakt met het oog op een toekomstig
moederschap. Het is de vraag of, en zo ja wanneer een meerzijdig levensperspectief in
de plannen van de vrouwen terugkomt. V66r het beeindigen van het voortgezet onder-
wijs moet een volgende besJissing worden genomen: de beslissing om verder te leren
ofhet volledig dagonderwijs te verlaten.

5.2.3 VERVOLGONDERWIJS

Ook bij de beslissing over het wei of niet verder leren na de middelbare school spelen
het sociaal-economisch milieu van de respondenten en de sekserolopvattingen van
henzelf en hun ouders een ro!.

Opvallend is dat veel vrouwen de 'keuze' voor een vervolgopleiding niet maken omdat
ze duidelijke baanaspiraties hebben, maar juist omdat hun geen duidelijk beroeps-
perspectief voor ogen staat. Vervolgonderwijs maakt het mogelijk deze keuze een
paar jaar uit te stellen.
Drie vrouwen zijn na het mayo overgestapt naar het havo. Maar slechts een van hen
neemt deze stap vanwege haar baanaspiraties.

-Wi/de u nog verder /eren na de mavo?
'Ja, to en wist ik nog niet wat ik wilde gaan doen. Dus toen ben ik naar de
havo gegaan. Toen heb ik een ongeluk gehad en ben ik een half jaar weg
geweest. En daama heb ik de havo niet meer afgemaakt.'
-En wat bent u toen gaan doen?
'Toen heb ik een jaar vormingsklas gedaan. Ook omdat ik niet wist wat ik
wilde gaan doen. Dat was maar een een-jarige opleiding.'
(Respondent 7: een werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

De zogenaamde vormingsklas biedt eveneens een altematief om de keuze uit te
stellen. Hoewel bedoeld als een voorbereiding op huishoudelijke taken, heeft dit extra
jaar voor de hier gemterviewde vrouwen vooral de functie van overbrugging naar de
arbeidsmarkt.
Niet aile vervolgopleidingen zijn ook atgemaakt." Soms zijn de vrouwen ondanks de
aanvankelijke keuze zelfs niet aan de opleiding begonnen, maar toch gaan werken.
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Voor de meeste gemterviewde vrouwen is de Ibo-, rnavo- of ulo-opleiding eindon-
derwijs. Zij willen zelf graag werken. Maar bij andere vrouwen dringen de ouders op
intrede op de arbeidsmarkt aan. Een vrouw die na de ulo eigenlijk naar de hbs had
gewild, moest haar plannen vlak voor het eindexamen laten varen. De zaak van haar
vader was failliet gegaan; en zij als oudste dochter moest gaan verdienen. Meer ouders
benadrukken het belang van geld verdienen. Een vrouw die eigenlijk de opleiding tot
zieken- en bejaardenverzorgster had willen volgen, zegt hierover:

'Vroeger was het echt zo, je maakt de school maar af, maar als jij een jaar of
22 bent dan ga je toch trouwen. Dan krijg je huisje, boompje, beestje, kindje.
Wat heb jij aan die opleiding? Ja, gewoon he, boerenmensen. En dan:
vroeger was men gewoon anders. Er werd gezegd, meisje wat zit je toch te
zeuren, ga gewoon werken.'
(Respondent 10: een werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

Het ouderlijk milieu en de financiele situatie spelen ook anderszins een roI. Veel
ouders vinden de vervolgopleiding die hun dochter wenst, te duur. \3

Een vrouw hoefde niet al haar aspiraties op te geven, maar werd wei gedwongen te
kiezen voor een goedkopere opleiding. De opleiding kinderverzorgster, haar eerste
keus, was te duur; maar de kappersvakopleiding, waar tijdens de opleiding ook geld
verdiend kon worden, mocht weI gekozen worden.
Athankelijk van de financiele mogelijkheden thuis en een minder seksestereotype
houding van ouders over het beroepsperspectief van meisjes, kunnen somrnige
vrouwen hun baanaspiraties proberen waar te maken door nog een andere opleiding te
volgen. Maar vee I vrouwen hebben die mogelijkheid niet.
In een opzicht stemmen alle ouders overeen: als de vrouwen niet langer naar school
gaan, moeten ze werken. Als een vervolgopleiding niet bevalt, is van herkansing geen
sprake. Of zoals een vrouw zegt: 'Zomaar thuis zitten was er niet bij'.

Vrijwel alle opleidingen die de vrouwen kiezen, leiden op voor een 'vrouwenberoep':
coupeuse, kostuumnaaister, kraam- en kinderverzorgster, ziekenverzorgster, bejaar-
denverzorgster of kapster. De vrouwen met een mavo- of ulo-opleiding kiezen voor
opleidingen tot: verpleegster, kleuterleidster, secretaresse ofreceptioniste.
Twee vrouwen willen een opleiding volgen die afwijkt van de sekseroI. Een vrouw wil
na de mayo naar de politieschool: een in 1973 zeker niet vanzelfsprekende beroeps-
keuze voor een meisje. Een andere vrouw wi! 'pluirnveedeskundige' worden. Haar
ouders hebben een pluirnveebedrijf, waar haar moeder hoofdzakelijk het werk doet.
Maar beide vrouwen moeten al snel hun baanaspiraties bijstellen, De vrouw die naar
de politieschool wi!, wegens gezondheidsredenen; de vrouw die naar de landbouw-
school wil, vanwege de druk vanuit haar omgeving. Zij wordt aan alle kanten ontraden
een opleiding te volgen waar ze het enige meisje in de klas zal zijn en later bij de
uitoefening van het beroep, de enige vrouw in een mannenwereld.
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Samenvattend kan worden gesteld dat niet aile vrouwen die na het voortgezet onder-
wijs nog vervolgonderwijs hebben gevolgd, ook duidelijke baanaspiraties hebben.
WeI blijken sornmige laag opgeleide vrouwen hun beroepswens verder te
concretiseren. Zowel een aantal vrouwen uit het lbo als uit het algemeen vonnend
onderwijs heeft gekozen voor een beroepsgerichte specialisatie. Maar vee I vrouwen
willen hun beroepskeuze door het volgen van een vervolgopleiding juist uitstellen.
Een paar vrouwen (6) kiezen na de mayo voor de havo, of vanuit ulo, mayo of
huishoudschool voor de vonningsklas.
In totaal volgen zeven vrouwen direct na hun lbo-opleiding een vervolgopleiding.
Aansluitend na hun ulo- of mavo-opleiding volgden zes vrouwen een vervolgoplei-
ding. Zij maken deze opleiding veelal niet af. De selectiecriteria voor de respondenten
in dit onderzoek stond evenwel geen hoger opleidingsniveau toe dan ulo of mayo. De
'succesvolle' doorstromers naar havo of anderszins zijn buiten de steekproef gelaten.
Bij de keuze van het vervolgonderwijs kunnen duidelijke milieu-invloeden worden
waargenomen (financiele hulpbronnen en de houding en het aspiratieniveau van de
ouders). De invloed is direct zichtbaar op het moment dat in een vervolgopleiding
moet worden geinvesteerd. Sornmige ouders en/of respondenten achten deze
investeringen onoverkomelijk. Hoewel geen van de vrouwen zelf zegt te hebben
afgezien van een vervolgopleiding vanwege haar aspiraties voor kinderen en
moederschap, is dit wel het beeld dat ze wordt voorgehouden door hun sociale
omgeving. Deze fase van het leven lijkt vrouwen dan ook verder te sturen in een
traditionele seksepecifieke richting.

5.2.4 DE INTREDE OP DE ARBEIDSMARKT

Gottfredson (1981) stelt dat op het moment dat meisjes de arbeidsmarkt betreden, ze
gedwongen zijn compromissen te sluiten: ofwel omdat de ideate baan niet kan worden
gevonden, ofwel omdat de ideeen over een ideale baan niet overeen blijken te komen
met de werkelijkbeid.

'The typical pattern of compromise will be that vocational interests are
sacrificed first, job level second, and sextype last, because the latter are more
central aspects of self-concept and are more obvious cues to one's social
identity' (Gottfredson, 1981: 549).

Meijers et al. (1993) stelt evenwel dat het patroon van compromissen sluiten geen
empirische ondersteuning heeft gevonden. Bovendien zou Gottfredson het sluiten van
compromissen veel te statisch voorstellen, terwijl het veeleer om een proces gaat. De
beroepsaspiratievorming blijft zich ontwikkelen, afbankelijk van de mogelijkbeden die
zich voordoen (Meijers et aI., 1993:384). Hieronder wordt beschreven hoe deze groep
vrouwen de stap naar de arbeidsmarkt heeft gemaakt en welke compromissen zij
hebben moeten sluiten.
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5.2.4.1 BAANASPIRATIES

Bij de eerste intrede op de arbeidsmarkt verschillen de vrouwen in leeftijd. Sommige
vrouwen zijn op het moment dat zij het volledig dagonderwijs verlaten, nog partieel
leerplichtig. Veelal zijn zij nog te jong om direct aan hun vervolgopleiding te kunnen
beginnen, omdat deze opleiding een leeftijdseis stelt. Een paar vrouwen overbruggen
de tussenliggende peri ode met een jaar vormingskJas; anderen zijn gaan werken, met
het voornemen later aan de opleiding te beginnen.
De meeste vrouwen hebben de stap naar de arbeidsmarkt gemaakt in het bezit van een
diploma. Anderen zijn door voortijdig schoolverlaten, zonder diploma op de arbeids-
markt gekomen.
Bij het verlaten van het volledig dagonderwijs moest er een baan worden gekozen. Het
onderzoek gaat na of de laag opgeleide vrouwen zich bij dit keuzemoment hebben
laten leiden door hun aspiraties.

De arbeidsmarkt, en vooral de mogelijkheid zelf geld te kunnen verdienen, oefenen op
vee I vrouwen al tijdens de middelbare-schoolperiode aantrekkingskracht uit.
Daarnaast doen ook negatieve ervaringen met school en leren vijf vrouwen voortijdig
de school verlaten. Maar ook bij vrouwen die hun opleiding wel hebben afgemaakt,
lokt het perspectief van werken.
Vaak hebben de vrouwen v66r zij de arbeidsmarkt betreden, hun eerste baanaspiraties
al moeten bijstellen; bijvoorbeeld omdat ze niet over het vereiste diploma beschikken.
Bij het betreden van de arbeidsmarkt hebben 15 van de 54 vrouwen, op dat moment
geen of slechts een vaag idee wat ze willen gaan doen.
Maar de overige vrouwen weten het weI. Sommige vrouwen hebben een duidelijke
aspiratie voor een bepaald beroep. Dienstverlenende beroepen zijn (bijvoorbeeld):
kapster, schoonheidsspecialiste, mani-/pedicure, naaister, stewardess; verzorgende
beroepen (bijvoorbeeld): verpleegkundige, kinder-, kraam-, zieken-, gezin- of bejaar-
denverzorgster; beroepen in het onderwijs zijn: kleuterleidster, sportlerares en
onderwijzeres; overige beroepen zijn: tolklvertaalster, pluimveedeskundige en politie-
agente, maar ook: mode-ontwerpster, fotografe, eta Ieuse, dierenarts, en psychologe.
Er zijn ook vrouwen die, gevraagd naar hun beroepswens, verwijzen naar arbeids-
sferen of -sectoren zonder dat hun daarbij een specifiek beroep of functie voor ogen
stond: 'iets in' de verzorging, de verpleging, het toerisme, het onderwijs, de
administratieve sector of de detailhandel. Een vrouw wilde heel concreet een baan in
de winkel bij kennissen.

De baanaspiraties van de laag opgeleide vrouwen richten zich op 'vrouwelijke'
beroepen en sectoren. Slechts een enkele vrouw heeft baanaspiraties buiten de
zogenaamde 'vrouwenberoepen en vrouwensectoren'." Maar zowel de vrouw die
pluimveedeskundige wit worden als de vrouw die sportlerares wil worden, hebben een
'vrouwelijk' aspiratie-altematief ontwikkeld: schoonheidsspecialiste en verpleegster.
En de politie-agente in spe heeft uiteindelijk een administratieve functie gekozen.
Sommige vrouwen hebben weinig realistische of anderszins opvallende baan-
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aspiraties: dierenarts en psycholoog of fotografe en etaleuse. Maar deze baanaspiraties
blijven wensdromen.

'Vlak voordat ik klaar was met school, kon ik een heel leuk baantje krijgen.
In een winkeltje met spijkerbroeken, spijkerjassen enzo. Ik wilde wei wat
verdienen. Ik was ook al 17 jaar oud. Dus ik had het gewoon wei gezien.
Daar heb ik nu wei spijt van. Het kwam ook wei een beetje door mijn ouders.
Die vonden dat ik dan maar moest gaan werken. Ik wilde namelijk naar de
kunstacademie. Ik wilde fotografe worden of etaleuse. Dat waren beroepen
die ze niet zagen zitten. Wordt toch verpleegster of ga in de gezinszorg, dat
soort dingen zeiden ze. Maar dat zag ik weer niet zitten. Dus toen dacht ik:
nou dan stop ik er maar mee. Dan ga ik werken.'
(Respondent 54: een met haar man meewerkende vrouw, moeder van drie
kinderen)

Maar ook aspiraties voor de beroepen die niet met de sekserol, het sociaal-economisch
milieu en het eigen prestatieniveau conflicterend lijken, worden achteraf soms door de
vrouwen als 'niet realistisch' afgedaan. Vrouwen die aanvankelijk schoonheids-
specialiste, mode-ontwerpster en mani-/pedicure hadden willen worden, noemen dit nu
'meisjesdromen'."
Bij intrede op de arbeidsmarkt stemmen de vrouwen hun baanaspiraties verder af. Op
dat moment maken zij een reele inschatting van hun mogelijkbeden. Het resultaat is
echter dat veel vrouwen in een eerste baan terecht komen die niet voldoet aan hun
wensen (zie bijlage 5.1).

5.2.4.2 KINDASPIRATIES

In de bovenstaande paragrafen is de vorming van baanaspiraties beschreven tijdens de
eerste onderscheiden keuzemomenten in het leven van de laag opgeleide vrouwen.
Aanvankelijk vaag of zelfs tot de fantasiewereld behorend, worden de baanaspiraties
van de vrouwen allengs concreter wanneer er keuzes in de schoolloopbaan moeten
worden gemaakt en de eerste baan moet worden gezocht. Veel lastiger blijkt het om
de vorming van kindaspiraties vast te stellen. Deze keuzemomenten blijken in mindere
mate te dwingen tot het concretiseren van wensen voor kinderen dan voor een baan.
Bij de vrouwen uit het onderzoek worden tijdens de schoolloopbaan nog geen
kindaspiraties waargenomen. Wellijken aile keuzes in een seksespecifieke richting te
wijzen; maar dit is niet noodzakelijk een uitdrukking van een tweezijdig levensper-
spectief. Vrouwen kunnen aspiraties voor een arbeidsloopbaan in een 'vrouwenberoep'
hebben, zonder zich (al) te orienteren op het moederschap. Het zijn veelal anderen die
hen nadrukkelijk een toekomstig beeld voor ogen houden in de verzorgende rol
binnen het gezin.
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Om toch uitspraken te kunnen doen over het moment in de levensloop waarop de
vrouwen kindaspiraties ontwikkelden, is globaal onderzocht of de laag opgeleide
vrouwen relatief vroeg in hun leven een kinderwens hebben.

Van de 54 vrouwen hadden verreweg de meeste vrouwen (49) kindaspiraties. Ze
hebben een positief beeld van het moederschap en van kinderen. Ongeveer de he 1ft
van hen (24) heeft deze kindaspiraties al vroeg in het leven. Andere vrouwen (13)
zeggen dat een kinderwens pas veel later kwam, soms jaren na hun huwelijk. Zeven
vrouwen met aspiraties voor kinderen konden niet aangeven wanneer ze hun
kinderwens hadden gevormd. Vijf vrouwen dachten aanvankelijk heel negatief over
kinderen en het moederschap, maar zijn daar later positiever over gaan denken. Vijf
vrouwen denken op dit moment negatief over een leven met kinderen: twee van hen al
van oudsher, een van hen pas later en twee vrouwen hadden aanvankelijk wel kind-
aspiraties, maar zijn daar later in hun leven negatief over gaan denken.

Zoals gezegd motiveren geen van de vrouwen hun keuzen voor het voorgezet
onderwijs, een vervolgopleiding en de eerste baan door expliciet te verwijzen naar hun
kindaspiraties; dit soms in tegenstelling tot uitspraken en motieven van hun ouders.
Toch hebben sommige vrouwen al tijdens deze fase van hun leven, zij het vaag, een
kinderwens. De meeste vrouwen hebben weI de verwachting 'ooit' te trouwen en
kinderen te krijgen.
Het blijkt bij de vrouwen in dit stadium van hun leven evenwel meer om een
toekomstbeeld en een verwachtingspatroon te gaan dan om heel concrete kindaspi-
raties.

5.2.5 HET LEREN KENNEN VAN DE PARTNER

Een volgend belangrijk keuzemoment doet zich voor bij het leren kennen van de
(eerste) levenspartner. Ook dit keuzemoment vindt uiteraard niet bij alle vrouwen op
hetzelfde moment in het leven, of op dezelfde leeftijd plaats.
Van de 54 vrouwen hebben tien vrouwen meer dan een langdurige relatie gehad
(samenwonen of huwelijk). De andere vrouwen met een partner blijken in de meeste
gevallen met hun eerste partner samen te wonen of te zijn getrouwd. Een vrouw heeft
geen langdurige relatie gehad.
De leeftijd waarop vrouwen hun eerste partner leren kennen varieert van 15 tot 26 jaar
oud. Negen vrouwen zitten nog op school als ze verkering krijgen met hun partner. De
andere vrouwen werken al enige tijd als ze hun partner ontmoeten. Op een paar
uitzonderingen na, wonen de vrouwen nog thuis bij hun ouders op het moment dat ze
hun partner leren kennen.

Voordat wordt beschreven wat de invloed is van het leren kennen van de partner op de
aspiratievorming van de vrouwen, wordt eerst ingegaan op de achtergrondkenmerken
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van de partner en de mate waarin de sociaal economische status van de partner
overeenkomt met die van de vrouw.

Achtergrondkenmerken partner

De vraag of vrouwen een partner hebben gekozen die overeenkomt met het sociaal-
economisch milieu waaruit zij zelf afkomstig zijn, kan slecht beantwoord worden.
Veel respondenten weten tijdens het interview het opleidingsniveau hun partner niet te
benoemen." De wei genoemde opleidingsniveaus varieren van lager onderwijs plus
een paar jaar Ibo tot havo/hbs plus een hbo-opleiding.!" Van de vrouwen (28) die wei
weten welke opleidingen hun man he eft gevolgd, hebben 17 vrouwen een partner die
hoger is opgeleid dan zij ze If. Zes vrouwen hebben een partner van gelijk onderwijs-
niveau. En vijfvrouwen (van de 28) zijn hoger opgeleid dan hun partner.
Vrijwel aile partners hebben op het moment van het interview een voltijdsbaan. Van
twee vrouwen zijn de mannen deels of geheel afgekeurd voor arbeid.
De beroepen die de partners van de respondenten uitoefenen, zijn: medewerker
reclamebureau, PR en salespromotor, commercieel medewerker, administrateur,
programmeur, computercursusleider, leidinggevende computerdeskundige; bedrijfs-
leider (3): autobranche, verfgroothandel, en een supermarktfiliaal; gemeente-
ambtenaar (3), inspecteur onderdelenfabriek, operator petro-chemische industrie,
technisch adviseur, technisch installateur, demonstrateur magazijninrichting; auto-
branche (4): planneur, elektricien en monteur; rotatiedrukker, winkelbediende super-
marktfiliaal, concierge, magazijnbediende, voorman (2): plaatbewerker, schilder;
machinaal houtbewerker, timmerman/stoffeerder, projectJeider aannemingsbedrijf,
manager vliegtuigindustrie, buschauffeur, afleveringschauffeur, hovenier, agrarisch
arbeider, eigen bedrijf (6): kapsalon, transportbedrijf, bouwmaterialen, tuinbouwad-
vies, camping; leraar (2): onderwijs aan doyen, basisonderwijs; maatschappelijk
werker, hoofd-verpleegkundige, instructeur in het leger, en technisch rechercheur bij
de politie.

5.2.5.1 BAANASPIRATIES

De wens om te trouwen en zelfstandig te wonen, ontstaat bij veel vrouwen als ze hun
partner leren kennen. De verkering met de (eerste) partner oefende in eerste instantie,
bij meer dan de helft van de vrouwen (31), geen invloed uit op hun baanaspiraties. Ze
willen gewoon blijven werken in de baan die ze hebben.
Maar andere vrouwen (22) hebben hun baanaspiraties al tijdens de verkering met de
partner bijgesteld. Zij zijn minder uren per week gaan werken, of op andere dagen; ze
zijn van baan gewisseld, ofzien afvan een geplande vervolgopleiding.

143



'We wilden toch gaan trouwen. En toen ben ik bewust de verpleegstersoplei-
ding niet gaan doen.'
(Respondent 4: moeder van twee kinderen)

Een andere vrouw krijgt, juist als ze haar man leert kennen, de kans om grondste-
wardess te worden, een langgekoesterde wens. De gedachte om haar partner weinig te
kunnen zien wegens weekenddiensten en de contractuele eis van een dienstverband
voor vijf jaar, schrikken haar af. Onregelmatige diensten zijn ook voor een andere
vrouw reden om van baan te verwisselen.

-In hoeverre is het leren kennen van uw man van invloed geweest op uw
plannen?
'Van grote invloed. Op mijn werk. Ik werkte in een winkel, en ik werkte
vrijdagavond en zaterdag en maandag was ik vrij. Toen we een half jaar
verkering hadden, toen kreeg ik daar natuurlijk de balen van. Want we
konden nooit eens een weekend weg. We hadden zo'n vriendenclub, die had
hij eigenlijk ai, en daar kon ik ook goed mee overweg. En die gingen vaak
een weekendje weg. Ja en dan kon ik nooit mee, of eigenlijk wij dan niet.
Want hij ging dan vanzelf ook niet. En vrijdagavond was de uitgaansavond.
Maar ja, dan moest ik zaterdagochtend weer vroeg op. Dus op een gegeven
moment ging dat helemaal tegenstaan natuurlijk en toen ben ik daar wegge-
gaan.'
(Respondent 39: moeder van twee kinderen)

Andere vrouwen stellen nog niet tijdens de verkering, maar wei na het huwelijk hun
baanaspiraties bij. Een vrouw zegt haar functie op, die ze met veel plezier vervult,
omdat haar man dat wi!. Een paar vrouwen gaan na het huwelijk minder uur werken.
Opnieuw is een veelgenoemd argument dat zij door de verschillende werkroosters of
diensten hun partner nauwelijks zien.

'lk heb zeg maar het eerste half jaar van mijn trouwen gewerkt, hele dagen.
Maar dat ging gewoon niet, omdat hij continu-diensten had. En toen ben ik
halve dagen gaan werken.'
(Respondent 26: een werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

Negen vrouwen zijn gedwongen hun baan op te geven, door na hun huwelijk of bij het
samenwonen met hun partner mee te verhuizen. De meeste vrouwen vinden in hun
nieuwe woonplaats echter vrij snel werk. Een vrouw lukte dat niet; zij heeft nooit
meer gewerkt na de verhuizing.
Ook noemt een aantal vrouwen als reden om na haar huwelijk of samenwonen minder
uren te gaan werken, dat zij meer tijd aan het huishouden willen besteden. Het leren
kennen van de partner heeft praktische gevolgen, maar ook de plannen en aspiraties
van vrouwen worden erdoor beinvloed.
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'Mijn eerste man kwam uit Duitsland. Ik ben met hem meegegaan. Ik was
toen 18 jaar. Ik was verliefd. Ik had mijn opleiding al afgerond. Ik heb een
jaar in M. gewoond zonder werk, maar dat gaat ook niet. Mijn man was 13
jaar ouder dan ik. Het ideaal dat ik had: een eigen kapperszaak openen, was
weggevallen. lk had het idee van: nu wordt er voor je gezorgd. Je kan wei
meewerken, maar je gaat toch plannen maken van: trouwen en kinderen krij-
gen.'
(Respondent 11: moeder van drie kinderen)

Om een huis te kunnen krijgen, trouwen sommige vrouwen eerder dan ze aanvankelijk
van plan waren.

'lk wilde heel graag thuis weg, dat was op dat moment ook wei heel urgent.
Gewoon, ik wilde weg. Dus ja, wat dat aangaat wat het een heel logische
keuze. Dus toen ben ik toch heel jong getrouwd, ik was 19. Dat was echt
nooit mijn bedoeling geweest. Voor hem was er toen geen andere keus. Zijn
werk is zo specialistisch. En ik kon natuurlijk wei kiezen, of ik nou in L.
werkte of hier, dat maakte niets uit. Ik geloof dat ik to en eerst een half jaartje
niets heb gedaan. En toen ben ik op een gegeven moment hier begonnen aan
een opleiding voor drogist. Dus ik ben wei weer gewoon doorgegaan; even
een pauze gehouden en toen weer gewoon doorgegaan.'
(Respondent 30: een werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

Verhuizingen zijn voor de betrokken vrouwen min of meer vanzelfsprekend. Maar het
leren kennen van de partner biedt een aantal vrouwen niet aileen de mogelijkheid het
ouderlijk huis te verlaten, maar ook om te reizen.

'Ik liep tegen hem aan en we zijn aan elkaar blijven hangen. Ik was twintig
toen ik hem leerde kennen. Toen werkte ik nog in de herenmode dat ene jaar.
En toen zijn we samen vijf maanden lang naar Australis gegaan. lk kende
hem toen net een paar maanden. Hij was geemigreerd, dus hij moest terug
vanwege zijn visum. Het is best wei vreemd gelopen, maar toch leuk. Toen ik
met hem wegging had ik nog geen vastomlijnde plannen. Ook niet over
trouwen of kinderen krijgen. Ik dacht laten we eerst maar eens even kijken
hoe het loopt tussen ons tweeen. Want ja, ik kende hem pas vijf maanden. Ik
wist trouwens ook niet hoe het zou gaan. Voor het zelfde geld zit je op
elkaars lip en denk je: blij dat-ie weg is. Ja toch? Maar het is allemaal heel
goed gegaan, ja.'
(Respondent 34: werkende vrouw, zwanger van het derde kind)

Twee vrouwen geven expliciet aan dat de ontmoeting met de partner juist een
positieve invloed heeft gehad op hun baanaspiraties. Zij hebben zich gesteund gevoeld
in het doorzetten van hun plannen voor een baan of voor een studie. Zoals deze vrouw
die daardoor in de door haar gewenste sector is terecht gekomen.
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'Daardoor ben ik in de dierenbusiness gegaan. En dat is iets wat ik als kind
vroeger ook al wilde, maar dat mocht van huis uit niet. En toen leerde ik mijn
man kennen, en toen zijn we getrouwd en hebben we een hond, een kat en de
hele handel aangeschaft. En daar is mijn werk eigenlijk uit voortgekomen.
Toen ben ik later helemaal die kant opgegaan, opieidingen gevolgd
enzovoorts. Ja, dat is daar toch weI door gekomen.'
(Respondent 5: een werkende vrouw, moeder van een kind)

Bij de andere vrouw heeft haar eerste partner indirect, door het benadrukken van zijn
kinderwens, haar baanaspiraties gestimuleerd.

'Hij is toch wei van invloed geweest op mijn plannen. In zoverre dat hij mij
afremde. Want hij zei: ga toch lekker thuis zitten. Ja, hij wilde gewoon
kinderen, en ik dan thuiszitten. En dat wilde ik niet. Dat heeft er wei voor
gezorgd dat ik, toen ik weg moest bij het bedrijf waar ik toen werkte, toch
wat fanatieker ben gaan zoeken naar leuker werk.'
(Respondent 9: een werkende vrouw, moeder van een kind)

Een andere vrouw meldt dat de ontmoeting met haar partner aile aanieiding gaf tot
handhaving van de status quo. Zij zag in dat ze voorlopig moest blijven werken.

'( ..) want hij studeerde, dus. En verder had ik daar toen nog niet over
nagedacht. Ja, omdat ik toen met iemand was die studeerde, had ik toen nog
geen plannen om te stoppen met werken, moet ik eerlijk zeggen.'
(Respondent 42: een werkende vrouw, moeder van drie kinderen)

Samenvattend kan worden gesteld dat het leren kennen van de partner bij 22 vrouwen
direct ofna korte tijd gevolgen heeft voor hun baanaspiraties.
Bij een aantal vrouwen worden de aspiraties naar beneden bijgesteld, door
bijvoorbeeld af te zien van een beroepsopieiding. Na het trouwen hebben meer
vrouwen een aanpassing gemaakt in een andere richting. Ze veranderen van baan
omdat ze met hun partner meeverhuizen. Een vrouw heeft haar baan opgezegd, omdat
haar man simpelweg verlangt dat ze thuis blijft. Van twee vrouwen kan worden
gesteId, dat zij door de ontmoeting met hun partner hun baan-aspiratieniveau naar
boven hebben bijgesteld: ze worden ambitieuzer.
Maar bij de meeste vrouwen (31) heeft het leren kennen van hun partner geen direct
effect gehad op hun werk of hun baanaspiraties.
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5.2.5.2 KINDASPIRATIES

Het leren kennen van de partner blijkt van invloed op de aspiraties van vrouwen om te
trouwen en kinderen te krijgen. Bij veel vrouwen nemen de kindaspiraties bij de
relatievorrning concrete vorrnen aan.

'Dan heb je een vaste vriend, al een tijdje, en dan ga je er toch verder over
nadenken, dat komt dan steeds dichter bij moet ik zeggen, mijn man is ook
ouder dan ik, dan praat je er eens over. Op een gegeven moment komt dan
toch dat je gaat trouwen en aan kinderen wilt beginnen.'
(Respondent 51: moeder van twee kinderen)

Andere vrouwen hebben hun 'hele leven ai' kindaspiraties. Voor hen is het krijgen van
kinderen een vanzelfsprekendheid: kinderen 'horen erbij'.

'Ik heb altijd kinderen gewild, zeer zeker.'
'Ja, ik kan me niet indenken dat ik geen kinderen zou willen. Nee. Ik zou er
alles voor gedaan hebben. Ik kan me ook niet voorstellen dat mensen geen
kinderen willen. Ik denk dan: daar krijg je spijt van.'
(Respondent 6: moeder van drie kinderen)

Sommige vrouwen weten niet aIleen dat ze later kinderen willen hebben; ook het
ideale aantal kinderen staat voor hen al vast.

-Waarom wi/de u kinderen?
'Nou dat yond ik gezellig. Ten eerste yond ik het heel erg leuk om zwanger te
zijn. En ik vind baby's hartstikke leuk.'
-Wanneer wist u dat zeker?
'Nou dat wist ik ook eigenlijk al heel jong hoor. Ik heb er ook altijd, van
jongs af aan, maar twee gewild. Ik wou niet zo'n groot gezin als waar ik uit
kwam. Hoe gezellig het ook altijd was. Ik wou altijd twee kinderen, dat heb
ik van jongs af aan gezegd.'
(Respondent 48: een werkende vrouw, moeder van drie (l) kinderen)

Bij sommige vrouwen blijken de aspiraties voor een kind voorwaardelijk: pas als aan
een of meer condities is voldaan, zijn kinderen welkom. Zo is voor sommige vrouwen
de kinderwens gebonden aan leeftijd of bijvoorbeeld de woonsituatie.

'We waren een jaar getrouwd en toen zijn we eraan gaan denken om aan
kinderen te beginnen. We moesten toch wei eerst, vonden we, een jaar aan
elkaar wennen. Het is een heel ander leven, dan als je elkaar alleen overdag
ziet, tenminste dat yond ik. Nu zou dat anders zijn, nu gaan ze vaak samen-
wonen, maar wij zijn van huis uit getrouwd.'
(Respondent 51: moeder van twee kinderen)
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Sommige vrouwen hebben hun mening over kinderen na een aantal jaren herzien.

'Op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik dat [kinderen] weI graag
wilde. Ook door mijn man natuurlijk, dat besluit je niet aIleen. En toen dacht
ik, als het lukken wil, dan nu, want ik word ook ouder en ik wilde niet zo heel
oud zijn voor de eerste kinderen kwamen. En dan maak je op een moment
een heel bewuste keuze. Een kind is toch iets van je beiden, dat is van jou,
tussen aanhalingstekens.'
IJa, op een bepaald moment gaat het een heel grote rol spelen. Het leek mij
mooi, een kind, dat van jouw beiden is en waar jij voor gaat zorgen: heel
spannend ook. Ja, op een bepaald moment was ik er heel erg aan toe. En die
gedachte daaraan ging ook heel erg overheersen. Terwijl ik altijd geroepen
had: ik geen kinderen. Ik vind ze vervelend. Ik vind ze onaardig. Maar toch,
op een bepaald moment... Misschien komt het ook, doordat alles eigenlijk al
is ingevuld zoals jij het had willen hebben. Je hebt een eigen huis gekocht, je
hebt het hartstikke leuk ingericht, je bent sam en al heel vaak op vakantie
gegaan, leuke vakanties. Misschien een nieuwe uitdaging.'
(Respondent 32: moeder van twee kinderen)

Yoor lang niet voor aile vrouwen is het moederschap en het krijgen van kinderen
vanzelfsprekend. Een aantal vrouwen heeft het keuzemoment diffuus gelaten of
uitgesteld. Soms leidt een interventie in de levensloop het keuzemoment in."

'Op het moment dat ik te horen kreeg dat het niet kon, toen kreeg ik echt
zoiets van: en nou moet ik ze! Dat is heel cru gezegd: maar je wordt gewoon
gedwongen om erover na te denken. lk had toen de keuze om er toch iets aan
te gaan doen, om het toch te proberen, of het op zijn beloop te laten en ze
nooit te krijgen. Dan word je gewoon gedwongen. lets wat je normaal
gesproken alsmaar voor je uit schuift. Dat kon toen op dat moment niet
meer.'
(Respondent 46: een werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

Een paar vrouwen verwoorden hun keus om het moederschap uit te stellen omdat zij
andere wens en hebben, of omdat zij hun werk prefereerden.

-u zei daarnet: u wilde toen u trouwde nog geen kinderen krijgen?
'Natuurlijk wilde ik gewoon blijven werken. lk had het naar mijn zin op mijn
werk, en ik yond het daar gewoon leuk. Ook toen ik getrouwd was dacht ik
nog niet aan kinderen. Een kennis van ons had een kind en ik yond het
eigenlijk maar een gebler. lk yond kinderen weI leuk, maar niet om op dat
moment zelf te hebben. Ik wilde gewoon nog van alles doen, vakanties, en ja
heel veelleuke dingen nog doen. Ik heb altijd geweten van: als het enigszins
kan -waarom dat is weet ik niet- wit ik blijven werken.'
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-En toen u kinderen wilde?
'Dan houd je wei in je achterhoofd: ik wi! blijven werken. Maar je hebt voor
dat kind gekozen dus die komt als eerste. Want ik had toch nog wei een
beetje de angst van: ik zal toch wei kunnen blijven werken?'
(Respondent 43: een werkende vrouw, moeder van een kind)

Samenvattend: pas onder invloed van het leren kennen van de partner beginnen de
kindaspiraties bij de meeste vrouwen vorm aan te nemen. Tijdens het huwelijk worden
de kindaspiraties bij veel, maar zeker niet bij aIle vrouwen concreet. Niet aIle laag
opgeleide vrouwen blijken het moederschap te ambieren.
Het huwelijk is op zichzelf niet onlosmakelijk verbonden met het krijgen van
kinderen. De kindaspiraties van vrouwen zijn veelal voorwaardelijk: er moest eerst
aan bepaalde condities zijn voldaan voordat er kideren mogen komen. Baanaspiraties
als concurrentie voor kindaspiraties, worden door slechts een paar vrouwen genoemd.
Hoewel er ook vrouwen zijn die zeggen 'altijd al' kinderen te hebben gewild, kunnen
zij hun wens niet duidelijk koppelen aan een moment in hun leven. Tijdens en vlak na
de schoolloopbaan bleek dat het bij deze vrouwen niet zozeer om concrete
kindaspiraties ging, als wei om de verwachting dat zij later zouden trouwen en
kinderen krijgen. Een twee- of meerzijdig levensperspectief kan dan ook op dit mo-
ment niet worden waargenomen. Bij het leren kennen van de partner (en het ouder
worden) komt daar bij de meeste vrouwen verandering in. Latente kinderwensen
worden manifest, zeker na het huwelijk, en ook in de arbeidsloopbaan wordt door
sommige vrouwen zodanig ruimte gecreeerd wordt dat aan de kinderwens uitdrukking
kan worden gegeven.

In de bovenstaande citaten van vrouwen over de vorming van aspiraties blijkt dat hun
wensen verwijzen naar verschillende aspecten van enerzijds werk of een baan en
anderzijds kinderen ofhet moederschap.

Voordat de invloed van andere factoren uit het conceptuele model wordt geanaly-
seerd, wordt eerst dieper ingegaan op de inhoud van de begrippen aspiraties zelf. In de
volgende paragraaf komen -aIs onderdeel van de kwalitatieve analyse- de resultaten
van een inhoudsanalyse aan bod van aile fragmenten uit de interviews die betrekking
hebben op de wensen van vrouwen rond een baan en kinderen.

5.3 BEGRIPPEN EN DIMENSIES

In verschillende onderzoeken worden begrippen zoals aspiraties, preferenties, 'tastes'
en orientaties gebruikt, vaak zonder dat wordt aangegeven wat er precies onder de
begrippen wordt verstaan. Aanvullend op de vraag naar de wensen of motieven voor
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het verrichten van betaalde arbeid worden respondenten soms ook gevraagd naar hun
'werk-gezinorientatie'; een variabele met een dimensie die de preferentie van 'werk' als
het ene uiterste en de preferentie van het 'gezin' als het andere uiterste lijkt te repre-
senteren."
Het Onderzoek Gezinsvorming '88 bevat gegevens over de vraag welke houding met
betrekking tot werk en gezin de vrouwen het beste bij hen vinden passen." Deze
werk-gezinsorintatie correleert slechts in beperkte mate met de aspiraties van de laag
opgeleide vrouwen uit dit onderzoek, zoals onderstaande tabellaat zien.

Tabel5.2 Correlaties werk-gezinsorientatie en aspiraties

werk-gezinsorientatie Baanaspiraties Kindaspiraties

1 alle tijd voor het gezin
2 combi gezin en andere activiteiten
3 baan athankelijk van situatie thuis
4 kind en baan even belangrijk
5 kind athankelijk van kans werk
6 werk op de eerste plaats

-.3153**
-.0775 **
.3231 **
.1005 **
.1004 **
.1318**

.0564

.0010

.0232
-.0179
-.0514
-.1619 **

.. = signif. niveau .001
N = 1357

De begrippen baan- en kindaspiraties zijn in de secundaire analyse noodgedwongen
beperkt geoperationaliseerd. Maar ronduit verwarrend is de variabele werk-gezins-
orientatie." Bij nadere beschouwing van deze variabele blijken een 'tijdsdistributio-
nee I' aspect, een intrinsieke waardering van baan en kind en een subjectieve inschat-
ting van de mogelijkbeid beide te combineren door elkaar te lopeno Bovendien worden
'kind', 'gezin' en 'thuis' willekeurig gebruikt, evenals 'baan' en 'werk'. Het is de vraag of
deze operationalisatie nog enig recht doet aan een (welke?) empirische realiteit.
Burch (1991) wijst erop dat in grootschalige surveys subjectieve wensfactoren
('properties of an individual actor') dikwijls niet scherp worden gescheiden van sociale
normen (,properties of social systems'): 'What I want to do, what society says I should
do, what I feel I must do and what I intend to do are not necessarily and not always the
same. They are also empirically distinct in the sense that their measures may show
relatively little covariance and seem to represent different underlying dimensions'
(Burch, 1991:61). Burch laat met een factoranalyse zien hoe de interview-items uit
een Canadees survey naar vruchtbaarheid, die betrekking hebben op de subjectieve
perceptie van 'baan' en 'kind', feitelijk andere, onderliggende dimensies representeren.
Een methodologische conclusie van Burch luidt dan ook dat veel meer aandacht in
onderzoek (longitudinaal en cross-sectioneel) zou moeten worden besteed aan het
meten van dergelijke verwarrende begrippen of dimensies (Burch, 1991 :61).
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De interviewgegevens zijn, meer dan de data van het OG '88, geschikt voor een
kwalitatieve analyse van complexe begrippen. Een belangrijke stap in de kwalitatieve
analyse is het uiteenleggen van de centrale begrippen in dimensies en indicatoren. In
deze paragraaf wordt een poging gedaan een zo compleet mogelijke empirische
invulling te geven van de begrippen 'baanaspiraties' en 'kindaspiraties'.

In de beschrijving van de vorming van aspiraties aan de hand van een aantal keuzemo-
menten in het leven van laag opgeleide vrouwen zijn al verschillende aspecten van
zowel het begrip baanaspiraties als het begrip kindaspiraties naar voren gekomen. Een
analyse van aIle relevante passages uit de levensverhalen van vrouwen maakt het
mogelijk aIle, behorend bij deze specifieke categorie vrouwen, belangrijke dimensies
van beide aspiratiebegrippen te destilleren."

Een belangrijk aspect, terug te vinden in beide soorten aspiraties, betreft het verschil
in de bewoordingen van respondenten over een baan en een kind als vanzelfsprekend-
heid of keuze.

Bijvoorbeeld'":
(Vanzelfsprekendheid van kindaspiraties:) 'lk kan me niet indenken dat ik
geen kinderen zou willen.' (6)
(Vanzelfsprekendheid van baanaspiraties:) 'Ik heb altijd geweten van: als het
enigszins kan, waarom dat is weet ik niet, wil ik blijven werken.' (43)

Een ander aspect waarin de aspiraties van vrouwen kunnen verschillen, is de mate
waarin een aspiratie vaag dan weI heel concreet is.

Bijvoorbeeld:
(Vage baanaspiraties:) 'Ik ging werken met het idee van: ik zie weI wat het
wordt'. (9)
(Concrete baanaspiraties:) 'lk wilde altijd al verpleegster worden en het
liefste operatie-assistente.' (16)

Nog een aspect van de aspiraties is of de aspiraties gericht zijn op ze/fverwerkelijking
of op een maatschappelijk nut of de wensen van anderen.

(Kindaspiraties als zelfverwerkelijking:) 'lk yond het weI belangrijk in mijn
leven om zelf kinderen, een gezin te hebben. Anders yond ik het echt
doelloos.' (28)
(Baanaspiraties gericht op anderen:) 'lk wil, zeg maar, voor een ander iets
betekenen.' (36)

Andere verschillen in aspiraties van de vrouwen verwijzen naar een instrumentele
waarde of een meer inhoudelijke, intrinsieke waarde.

(Instrumentele baanaspiraties:) 'Ik vind het omgaan met klanten heel
belangrijk. Ik moet er in feite niet aan denken dat ik aileen in een kantoortje
kom te zitten. Ik mag graag met mensen omgaan, dat vind ik leuk.' (17)
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Nog een ander aspect van de aspiraties dat verschillend uitpakt voor de groep laag
opgeleide vrouwen, zijn de doelen die men nastreeft: uitgedrukt als positief finaal
geforrnuleerde wens en of negatief 'finaal geforrnuleerde wensen.

(Negatieffmale baanaspiraties:) 'Om niet alleen het huishouden te doen.' (4);
'Om niet mijn hand te hoeven ophouden.' (12); 'Anders zou ik afstompen.'
(23)
(Negatief finale kindaspiraties:) 'Helemaal een kinderloos bestaan leek ons
toch wei een beetje angstig.' (17); 'Als je oud wordt en als je kinderen hebt,
komen de kinderen teruninste nog naar je kijken. Dan heb je nog iemand om
je heen.' (41)

En tenslotte kunnen de aspiraties van vrouwen onderscheiden worden naar de mate
waarin hun aspiraties voor een baan en kind voorwaardelijk, (leefuijdgebonden,
conditioneel of contextueel dan wei onvoorwaardelijk; autonoom of (leej)tijdloos zijn.

(Conditionele, leeftijdgebonden kindaspiraties:) 'lk zei altijd: na roijn
dertigste wil ik absoluut geen kinderen meer.' (4); 'Boven de dertig beginoen
we eens aan kinderen, eerst lekker genieten, samen werken.' (20)
(Autonome, niet-conditionele baanaspiraties:) 'AIs ik maar werk heb, het kan
niet schelen wat.' (1)

Samengevat kunnen zowel aan de 'baanaspiraties' als aan de 'kindaspiraties' van laag
opgeleide vrouwen de volgende dirnensies worden onderscheiden:

vanzelfsprekend keuze

vaag

gericht op iemand anders of een
maatschappelijk nut

instrumentele waarde

concreet

gericht op zelfrealisatie

positief fmaal

intrinsieke, inhoudelijke waarde

negatief finaal

autonoom,
onvoorwaardelijk,
(leet)tijdloos

contextueel,
conditioneel,
(leet)tijdgebonden

Specijieke dimensies baanaspiraties
Bij het analyseren van de tekstfragmenten in de levensverhalen blijken de volgende
drie dimensies, in aanvulling op de hierboven genoemde dirnensies die voor beide
begrippen gelden, specifiek betrekking te hebben op werk. Een aspect betreft het
onderscheid onbetaald en betaald werk. Een ander aspect waarin vrouwen met
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baanaspiraties kunnen verschillen is de nadruk die wordt gelegd op economische
zelfstandigheid enerzijds, of het leveren van een bijdrage aan het inkomen van het
gezin anderzijds.
En tenslotte is nog een dimensie onderscheiden die al ter sprake is gekomen bij de
paragraaf over de vorming van baanaspiraties: het aspireren van een baan binnen of
buiten een door sekserolopvattingen begrensde zone van beroepsaltematieven.
Specifiek voor baanaspiraties zijn de volgende drie dimensies:

betaald onbetaald

economische zelfstandigheid bijdrage aan totale (gezins-)inkomen

'mannenberoep' 'vrouwenberoep'

Specifieke dimensies kindaspiraties
De fragmenten uit de levensverhalen die betrekking hebben op de kinderwens van laag
opgeleide vrouwen laten zien dat er naast de algemeen geldende dimensies twee
dimensies specifiek betrekking hebben op kindaspiraties. Deze dimensies sluiten aan
bij de dimensie 'vaag-concreet'. Een aspect waarin de aspiraties van vrouwen kunnen
verschillen, is of deze aspiraties gebonden zijn aan de sekse van een kind. Een ander
aspect is of de kindaspiraties afbankelijk zijn van het aantal kinderen.
Specifiek voor de kindaspiraties zijn de volgende twee dimensies:

ongeachtsekse

ongeacht aantal

seksegebonden

gebonden aan aantal

5.4 ASPIRATIES GEREALISEERD?

Het is de vraag 6f, en zo ja in welke mate, laag opgeleide vrouwen erin slagen hun
aspiraties in de loop van het leven te realiseren.
In hoofdstuk 3 is een eerste poging gedaan om deze vraag te beantwoorden. In de
tabellen 3.21 en 3.22 wordt een overzicht gegeven van de overlap en discrepantie
tussen baan- en kindaspiraties van laag opgeleide vrouwen en hun huidige,
gerealiseerde baan-kindstatus. Op grond van deze tabellen kan worden geconstateerd
dat 68% van de laag opgeleide vrouwen erin geslaagd lijkt de aspiraties voor een baan
enlofkinderen te realiseren.
Het is de vraag hoe deze overzichtstabellen eruit zouden zien als het Onderzoek
Gezinsvorming meer gegevens zou bevatten. Dat wit zeggen: gegevens over aIle
dimensies van de aspiraties van deze groep vrouwen. Dan zou kunnen worden vastge-
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steld op welke dimensies een vrouw haar wensen weI of niet heeft gerealiseerd. In
vergelijking met het Onderzoek Gezinsvonning bevatten de interviews meer
gedetailleerde gegevens: volledige infonnatie over de dynamiek en verandering van
aspiraties, vastgesteld op verschillende strategische keuzemomenten in het leven van
een vrouw, en gegevens die het mogelijk maken in de begrippen baan- en kindaspira-
ties op verschillende dimensies te 'scoren'.
Het is dus mogelijk om in deze paragraaf van de gemterviewde vrouwen een overzicht
te presenteren dat vergelijkbaar is met de tabellen 3.22. en 3.23, maar dan op meer
gegevens gebaseerd. De tabellen die gebaseerd zijn op de interviewgegevens kunnen
tonen of een vrouw aIle waarden van haar aspiraties voor een kind en/of baan gereali-
seerd heeft, of slechts enkele of zelfs geen van de dimensies.
am een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin de 54 gemterviewde vrouwen
hun aspiraties voor een baan, voor kinderen of voor beide hebben gerealiseerd, zijn de
aspiraties van de vrouwen gezet tegenover hun tevredenheid met de huidige situatie
(werkend, niet-werkend, met kinderen, kinderloos).
am vast te kunnen stellen of een vrouw haar kindaspiraties heeft gerealiseerd, is de
overeenkomst of discrepantie bepaald tussen de gewenste en feitelijk omvang en
samenstelling van het gezin van een vrouw. Vervolgens is gekeken of ook aan de
voorwaarden is voldaan die eventueel door de vrouw zijn gesteld. Voor de vrouwen
die kinderloos wensen te blijven, is het criterium of ze dat op dit moment ook
inderdaad zijn. am tot een zo betrouwbaar mogelijke vaststelling van gerealiseerde
aspiraties te komen is tens lotte ook gelet op uitspraken die de betekenis van kinderen
in het leven evalueren en relativeren.
Op dezelfde manier is gekeken naar de elementen in het levensverhaal van een vrouw
waar uitspraken zijn gedaan over baanaspiraties en de betekenis van werken in haar
leven. Als uitgangspunt is de huidige situatie van de vrouw genomen, haar tevreden-
heid met deze situatie, en haar wensen voor een baan in de toekomst.

Bij deze indeling naar gerealiseerde baan- en kindaspiraties is ervan uitgegaan dat een
vrouw ook de waarde 'nul' kan scoren op het hebben van baanaspiraties of
kindaspiraties. Vrouwen die geen kinderen willen bijvoorbeeld en die op dit moment
geen kinderen hebben, hebben volgens de gehanteerde criteria hun kindaspiraties
gerealiseerd. Vrouwen die op dit moment tegen hun zin werkeloos zijn, hebben hun
baanaspiraties niet gerealiseerd. Vrouwen kunnen hun aspiraties op aIle punten van de
door hen belangrijk geachte dimensies hebben gerealiseerd, of slechts op een of
enkele dimensies.

In feite geven onderstaande realisatietabellen een kwantitatieve indruk van de
discrepantie tussen wens en realiteit.
Tabel 5.3 laat zien hoeveel van de gemterviewde vrouwen hun kindaspiraties (kasp)
volledig, niet of slechts ten dele hebben gerealiseerd en wat hun huidige 'kind-status'
is.
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Tabel5.3 Mate waarin vrouwen hun kindaspiraties (kasp) hebben gerealiseerd naar
huidige kindstatus

kind status weI kind geen kind totaal

realisatie N N N

kasp volledig 23 3

4

26
kasp niet of deels 24
totaal N 47 7

28
54

lets minder dan de helft (N=26, 48%) van de geinterviewde vrouwen heeft de
aspiraties voor kinderen volledig gerealiseerd. Bij drie vrouwen betekent dit, dat ze
overeenkomstig hun wens geen kinderen hebben gekregen: bewust kinderloze
vrouwen. De andere vrouwen hebben op dit moment het gewenste aantal kinderen.
lets meer dan de helft (N=28, 52%) van de laag opgeleide vrouwen heeft de aspiraties
voor een kind niet, of niet op aile door haar belangrijk geachte dirnensies kunnen
realiseren. Vier vrouwen met een kinderwens hebben geen kinderen gekregen. Twee
van deze vrouwen krijgen mogelijk in de toekomst nog kinderen; bij de andere twee
vrouwen is dit uitgesloten. AIle andere vrouwen hebben weliswaar kinderen gekregen,
maar hebben daarbij slechts een deel van hun wensen kunnen realiseren.
Acht vrouwen hebben op dit moment minder kinderen dan ze wensen. Negen vrouwen
hebben juist meer kinderen gekregen dan eigenlijk de wens en bedoeling was. Een
vrouw heeft een kind terwijl ze kinderloos wilde blijven. Daarentegen zijn vier
vrouwen ongewenst kinderloos. Bij de overige zes vrouwen spelen andere factoren
een rol: sommigen hebben weliswaar kinderen maar niet in de omstandigheden of
onder de voorwaarden die ze wensen. En een paar vrouwen twijfelen of een leven
zonder kinderen achteraf niet vee I aangenamer zou zijn geweest.

Een zelfde soort analyse van de levensverhalen, waarin uitspraken over de betekenis
van werk en de wensen voor een baan zijn geevalueerd in de context van het
specifieke leven van een vrouw, maakt het mogelijk uitspraken te doen over de mate
waarin vrouwen erin geslaagd zijn hun baanaspiraties te realiseren.
Ook voor baanaspiraties en -realisaties geldt dat vrouwen aIle dirnensies van hun
wensen of slechts een deel daarvan hebben kunnen realiseren. Zo kunnen vrouwen
weliswaar het sooft werk verrichten dat ze ambieren", maar naast de arbeidssector,
het beroep of de baan, stellen de vrouwen ook eisen aan de condities: het contract, het
soort werkrooster of dienst enzovoorts.
Onderstaande tabel laat zien hoeveel vrouwen hun baanaspiraties volledig, niet of
slechts ten dele hebben gerealiseerd.
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Tabel5.4 Mate waarin vrouwen hun baanaspiraties (basp) hebben gerealiseerd naar
huidige 'baan-status'

baanstatus weI baan geen baan totaal

realisatie N N N

basp volledig

basp niet of deels

17

19

7

11

18

24

30

54totaal N 36

Van de 54 geinterviewde laag opgeleide vrouwen heeft 44% (N=24) de aspiraties op
het gebied van een baan volledig gerealiseerd. Zeven vrouwen hebben op dit moment
geen baan en zouden dit ook niet willen. Zeventien vrouwen hebben banen die
overeenkomen met hun baanaspiraties. De banen waarin deze vrouwen werken
varieren sterk." Drie van deze vrouwen geven aan ambities te hebben: zij hebben hun
aspiraties naar boven bijgesteld en willen in de toekomst 'verder komen', meer
bereiken in het werk dan ze op dit moment hebben bereikt.

De overige 56% van de vrouwen (N=30) heeft de aspiraties voor een baan niet of nog
niet gerealiseerd. Elf vrouwen willen graag herintreden of zijn op dit moment
(ongewenst) werkeloos. De andere vrouwen (19) hebben weliswaar een betaalde baan,
maar hebben daarmee niet of slechts ten dele hun aspiraties gerealiseerd. Sommige
van hen willen ander werk doen, zoals een schoonmaakster en een vrouw die in de
tuinbouw werkt. Maar de meeste van deze vrouwen willen een ander rooster: dagdien-
sten bijvoorbeeld in plaats van nachtdiensten, of een part-time baan per week in plaats
van afwisselend een week wei en een week niet werken. Een paar vrouwen willen
meer uren hebben: een fabrieksarbeidster wi! bijvoorbeeld een full-time baan in plaats
van de 25 uur die ze nu werkt. Een thuiswerkende vrouw wil een baan buitenshuis, en
een in het familiebedrijf meewerkende echtgenote wi! er een baan bij, eventueel een
onbetaalde baan.

Onderstaande tabel biedt een totaaloverzicht van de mate waarin de geinterviewde
laag opgeleide vrouwen erin geslaagd zijn hun aspiraties voor een baan en/of kinderen
te realiseren.
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Tabel5.5 Mate waarin vrouwen hun aspiraties voor baan (basp) enlofkind (kasp)
hebben gerealiseerd naar huidige baan-kindstatus

baan-kind aileen baan aileen kind baan+kind totaal
status

realisatie N % N % N % N %

basp + kasp vol\edig 2 2 4 10 18 13 24

basp + kasp niet of deels 2 4 8 15 7 13 17 32

aileen basp vol\edig 2 4 5 9 4 7 11 20

aileen kasp vol\edig 2 4 3 5 8 15 13 24

7 14 18 33 29 53 54 100

Er zijn 17 vrouwen (32%) die er tot op heden niet in zijn geslaagd, hun aspiraties voor
een baan en/of kind volledig te bevredigen. De grootste onvrede, een discrepantie
tussen wens en realiteit, wordt aangetroffen onder de vrouwen die op dit moment niet
werken en wei kinderen hebben. Daarnaast is ook een aantal vrouwen ontevreden die
wei een baan en moederschap combineren.
Van de 54 geinterviewde vrouwen heeft dus 24% zowel hun baanaspiraties als
kindaspiraties volledig gerealiseerd. Een van beide aspiraties volledig gerealiseerd
heeft 44% (baanaspiraties 20% en kindaspiraties 24%).

5.5 CONCLUSIES

In dit hoofdstuk zijn de aspiraties van 54 gemterviewde laag opgeleide vrouwen
onderzocht. De vorming van aspiraties, waargenomen bij een aantal onderscheiden
keuzemomenten vroeg in de levensloop, stond daarbij centraal. Vrouwen vormen hun
aspiraties mede onder invloed van een aantal achtergrondkenmerken: de houding en
het aspiratieniveau van de ouders, de opleiding en het beroep van de ouders, de eigen
ervaringen op school en een perceptie van de mogelijkheden. Aan aspiraties worden
verschillende dimensies onderscheiden, die niet alle of niet in gelijke mate een rol
spelen bij de laag opgeleide vrouwen. Door middel van een analyse van tekstfrag-
menten zijn de beide begrippen kindaspiraties en baanaspiraties inhoudelijk gevuld
met verschillende onderliggende dimensies van de wensen die vrouwen op deze
terreinen hebben. Een vergelijking van alle, door de vrouwen geuite wensen of
aspecten daarvan en de tevredenheid met de huidige situatie, maakte het mogelijk
gespecificeerde uitspraken te doen over de mate waarin vrouwen hun aspiraties in de
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loop van het leven ook weten te realiseren.

Baan- en kindaspiraties

Zes dimensies kunnen worden onderscheiden aan de beide, vooralsnog breed
gedefinieerde aspiratiebegrippen. Ze hebben betrekking op de mate waarin het krijgen
en opvoeden van kinderen dan wei het hebben van een baan:

als vanzelfsprekendheid of als keuze wordt gezien;
uitgekristalliseerd is: vaag versus heel concreet;
een bron van zelfrealisatie betekent dan weI gericht is op een maatschap-
peJijk nut of de ander;
een intrinsieke, inhoudeJijke of een instrumentele waarde vertegenwoordigt;
gericht is op: positief gefonnuleerde doeIen, dan wei het vennijden van iets
negatiefs;
(leef)tijdloos, autonoom en onvoorwaardelijk dan wei aan een specifieke
context, conditie oftijd gebonden.

Naast deze voor beide begrippen geldende dimensies kan het begrip 'kindaspiraties'
nader gespecificeerd worden door het al dan niet benadrukken van de gewenste sekse
voor het (volgende) kind en een specifiek aantal kinderen. Het begrip 'baanaspiraties'
kan verder ingevuld worden met twee financiele dimensies: de mate waarin een baan
financiele armslag geeft: van economische zelfstandigheid tot een bijdrage aan het
totale inkomen; en betaalde arbeid versus onbetaalde arbeid. Daarnaast kan aan
'baanaspiraties' een sekse-dimensie onderscheiden worden: werk in een 'mannenbe-
roep' dan wei een 'vrouwenberoep' (of een sekse-neutraal beroep).

De onderzochte laag opgeleide vrouwen blijken duidelijk van elkaar te verschillen in
baan- en kindaspiraties. De verschillen hebben betrekking op het tijdstip waarop hun
aspiraties ontstaan, de nadruk is komen te liggen op een of op be ide terreinen, de
scores op de verschillende dimensies van hun aspiraties en de mate waarin de vrouwen
erin slagen hun aspiraties te bevredigen.

Bij de keuze voor opleiding en beroep komt bij laag opgeleide vrouwen tot
uitdrukking dat ideologieen aan het verschuiven zijn. Enerzijds spelen traditionele
opvattingen en beperkte verwachtingen, voortvloeiend uit het eigen sociaal milieu, in
het keuzeproces een rol: een (hoge) opleiding of een 'mannelijk' beroep behoren niet
tot de mogeJijkbeden. Anderzijds lijkt de aandacht voor individuele kansen, interesses
en onderwijsprestaties in het keuzeproces te wijzen op een verandering in de richting
van meritocratisering. De confronterende opvattingen komen vooral tot uitdrukking in
de houding van de ouders en leerkrachten over de onderwijs- en beroepskeuze van de
respondenten.
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Het verschil in karakterisering van het keuzeproces, laat onverlet dat door de meeste
vrouwen de 'keus' voor het voortgezet onderwijs niet als keus wordt ervaren; ook al is
er sprake van altematieve mogelijkheden. Het is een keuze die v66r hen wordt
gemaakt door ouders of docenten.

Bij sommige vrouwen prevaleren traditionele opvattingen en milieugebonden factoren
in het besluitvonningsproces boven onderwijsprestaties. Ook financiele factoren
spelen een rol. Dronkers en De Graaf (1995) stellen dat de invloed van financiele
hulpbronnen van ouders op de onderwijskansen van hun kinderen vanaf de Tweede
Wereldoorlog in belangrijke mate afneemt. Bij een aantal van de hier onderzochte
vrouwen hebben financiele hulpbronnen (nog) wei een rol gespeeld in hun
schoolloopbaan. De ouders van deze vrouwen kunnen zich een lange schoolloopbaan
van hun kinderen niet pennitteren. Dit speelt vooral als er meer kinderen in het gezin
zijn. Voor een aantal respondenten is hun sekse een bijkomende (ongunstige) factor:
de ouders investeren wei in de opleiding van hun zoon(s).
Opvallend feit is dat sommige vrouwen van hun ouders en soms ook van de school
een 'voorzichtig' advies krijgen, terwijl men toch de beschikking heeft over een meer
'objectieve' maatstaf van schoolgeschiktheid: het resultaat van de Cito-toets."

Andere vrouwen worden wei degelijk gestimuleerd om een bij hun prestatieniveau
passend type onderwijs te kiezen. Bovendien hechten aIle ouders be lang aan het met
een diploma afronden van de opleiding. Vrouwen die dus de kans krijgen een langere
opleiding te volgen, mogen deze afmaken, ook nadat de leerplichtige leeftijd is
bereikt. Sommige vrouwen vertonen evenwel zelf weinig ambitie, de inspanningen en
argumenten van ouders en docenten ten spijt. De inspanning die zij zich zouden
moeten getroosten bij een opleiding op het niveau dat hun wordt geadviseerd, is voor
deze vrouwen een weinig aanlokkelijk perspectief. Vooral als deze keuze betekent dat
zij van hun vriendinnen moeten scheiden.

Het is opvallend dat uiteindelijk bijna de he 1ft van de gemterviewde vrouwen een
lager type voortgezet onderwijs heeft gevolgd dan ze geadviseerd werd!

In de schooltijd en vlak ema spelen aspiraties voor het moederschap nauwelijks een
rol, en van een concrete kinderwens is (nog) geen sprake. Het is niet eenvoudig een
cruciaal keuzemoment in het leven van laag opgeleide vrouwen te benoemen, waarop
de eerste aspiraties voor een kind kunnen worden vastgesteld. De eerste onder-
scheiden keuzemomenten in de jeugdfase zijn dwingender voor het vonnen van
onderwijs- en baanaspiraties dan voor kindaspiraties. Een duidelijke kinderwens treedt
pas later in het leven naar voren.
De vrouwen die gekozen hebben voor een beroepsgerichte vervolgopleiding
ontwikkelen bijna vanzelf een aspiratie om het 'bijbehorende' beroep uit te oefenen.
Voor vrouwen die na de mayo nog naar de havo gaan, is dat automatisme afwezig: het
volgen van een algemeen vonnende opleiding op een hoger niveau betekent Diet een
verenging oftoespitsing van beroepsperspectieven, maar juist een vergroting daarvan.
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Opvallend zijn de verschillen op dit vlak tussen de laag opgeleide vrouwen. Aan de
ene kant zijn er vrouwen die als het ware staan te popelen om de arbeidsmarkt te
betreden; aan de andere kant zijn er vrouwen die de neiging hebben deze stap zo lang
mogelijk uit te stellen. Bij de keuze voor een baan spelen zeker niet alleen 'push-
factoren' (negatieve ervaringen met school of het leren bijvoorbeeld) een rol, maar
ook 'pull-factoren'. Aan werken wordt veel waarde gehecht door henzelf en hun
ouders; het is een manier om 'mee te tellen', het is een kenmerk van volwassenheid. De
vrouwen die de neiging hebben hun keus uit te stellen, hadden vaak daarvoor al hun
eerste baanaspiratie moeten opgeven.
Bij de eerste intrede op de arbeidsmarkt hebben uiteindelijk de meeste vrouwen vrij
concrete baanaspiraties. Op een paar uitzonderingen na zijn het ook realistische
aspiraties. Het is opvallend dat desondanks slechts weinig vrouwen terechtkomen in
de gewenste baan.
De wijze waarop sommige vrouwen reeds in een vroeg stadium hun aspiraties vormen
en de manier waarop zij deze aanpassen, biedt ondersteuning aan de tbeorie van
Gottfredson (1981). Dit geldt zowel voor de noties van sociaal milieu en sekse, die
grenzen stellen aan de beroepsaltematieven, als voor de wijze waarop vrouwen
uiteindelijk hun compromissen zouden sluiten. Een paar vrouwen hebben getracht de
grenzen op te rekken. Deze pogingen beperken zich evenwel tot het niveau van
aspiraties: tot realisaties is het niet gekomen.

Kindaspiraties spelen zoals gezegd in deze fase van het leven geen rol. Daar komt
voor de meeste vrouwen pas verandering in nadat zij hun (eerste) partner leren
kennen; een volgend onderscheiden keuzemoment in de levensloop.
De meeste vrouwen hebben een kinderwens. Niet aile laag opgeleide vrouwen zijn
even entbousiast over het moederschap of over kinderen. Sommigen hebben een
ronduit negatief beeld van kinderen of van het moederschap; anderen stellen
voorwaarden waaraan eerst voldaan moet zijn. De motieven van vrouwen die het
krijgen van kinderen niet uitsluiten, maar wei willen uitstellen, hebben meestal te
maken met het allereerst willen realiseren van een zekere materiele welvaart.
Er zijn vrouwen die hun aspiraties voor kinderen als een keuze benoemen. In deze
gevallen is ook het altematief in overweging is genomen: geen kinderen. Yoor andere
vrouwen is toekomstig moederschap een vanzelfsprekendheid. Het altematief van een
leven zonder kinderen kunnen zij zich niet voorstellen.
Er kan een tweedeling worden geconstateerd in laag opgeleide vrouwen bij wie de
ontmoeting met de (eerste) levenspartner en de daarop volgende verkering, in staat is
bestaande plannen voor werk en opleiding omver te werpen en vrouwen bij wie de
partner niet van invloed is op de eigen plannen voor werk. Bij de eerste categorie (iets
minder dan de helft van de gefuterviewde vrouwen) blijft de invloed niet beperkt tot
het bijstellen of verwerpen van eerdere plannen: een aantal vrouwen past haar
werktijden of rooster aan de werktijden van de partner aan. Het betekent veelal dat
deze vrouwen minder uren gaan werken, soms zelfs dat zij van baan veranderen om
dit te realiseren.
De bevinding uit het jeugdonderzoek van Naber (1991) dat het bestaan van laag
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opgeleide meisjes zich vanaf het leren kennen van de partner lijkt te concentreren op
partner, huis en huishouden, kan dus op grond van de resultaten slechts ten dele
worden onderschreven: een groot dee I van de laag opgeleide vrouwen raakt kennelijk
niet 'van de wijs' door het leren kennen van de partner.

Een twee- of meerzijdig levensperspectief

Een aantal vrouwen wil zich in belangrijke keuzes niet laten leiden door verwach-
tingen en opvattingen van anderen over een vrouwelijke levensloop, waarin het
moederschap een belangrijke rol speelt of dominant is. Maar het blijkt voor de
vrouwen onmogelijk om tijdens de schoolloopbaan baanaspiraties te ontwikkelen die
slechts gebaseerd zijn op interesses en capaciteiten. Als vrouwen een tweezijdig
levensperspectief ontwikkelen is dus niet aileen het gevolg van subtiele socialisatie-
processen, maar evenzeer een gevolg van actieve geboden en verboden.
Werden sommige vrouwen bij de vorming van hun baanaspiraties gestuurd en
afgeremd door een orientatie op het toekomstig moederschap dat hun veelal door
anderen is voorgehouden of opgelegd; voor een omgekeerde bewering bieden de
verhalen, tijdens dit stadium van het leven, geen ondersteuning. Er is duidelijk een
groep vrouwen te onderscheiden die met enig 'tegenstribbelen' de dominantie van het
vrouwelijke levenslooppatroon erkent. Het zijn vrouwen die zelfbewuste keuzes in
hun schoolloopbaan willen maken, soms andere dan traditioneel 'vrouwenberoepen'
ambieren en met het oog op deze ambities soms ook het intreden op de arbeidsmarkt
willen uitstellen. Ook in de vorming en concretisering van kindaspiraties kan een
groep vrouwen onderscheiden worden die het beeld van toekomstig moederschap
liever diffuus wil laten. Slechts in een paar gevallen wordt de motivatie voor het
uitstel evenwel ingegeven door baanaspiraties. De meeste vrouwen verwoorden dit
gedrag in termen van wensen tot vrijheid.
Aile vrouwen zijn in deze fase van hun leven hoofdzakelijk georienteerd op het
verrichten van betaalde arbeid, het hebben van een baan of het uitoefenen van een
beroep. Van een exclusieve orientatie op het krijgen en opvoeden van kinderen is geen
sprake. Het is de vraag of dit later in de levensloop zal veranderen.

De begrippen en dimensies

Een van de centrale vragen in dit hoofdstuk is de vraag hoe de empirische bevindingen
in dit onderzoek tot een betere onderbouwing, operationeel meer val ide, begrippen
kan leiden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn tekstfragmenten uit de
protocollen van de 54 levensverhalen geanalyseerd. Hierbij is niet aileen interview-
materiaal benut dat betrekking heeft op de vroege aspiraties van vrouwen en de eerste
keuzemomenten. De vragen naar het belang van werk en kinderen in hun huidige
leven en de vragen waarom vrouwen wei of niet werken en wei of niet kinderen
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hebben, geven vee I inzicht in de aspiraties die vrouwen hebben voor werk en
kinderen.
Het resultaat van deze inhoudsanalyse leverde een belangrijk winstpunt op: aan
aspiraties kunnen dirnensies worden onderscheiden die voor een groot deel gelden op
beide terreinen, en voor een kleiner deel specifiek behoren bij baan- respectievelijk
kindaspiraties. Met het onderscheid in dirnensies kunnen vee I gerichter uitspraken
worden gedaan over de wensen en arnbities van de gemterviewde vrouwen. De
dirnensies vullen elkaar aan tot een vrijwel complete lading van aIle 'wens-,
preferentie- of motivatievariabelen' waarvan verondersteld mag worden dat ze
voorafgaan aan het daadwerkelijke gedrag; in dit geval het krijgen en verzorgen van
kinderen en het participeren op de arbeidsmarkt; een 'moederschapsloopbaan' en/of
een arbeidsloopbaan.

Gerealiseerde of bevredigde aspiraties

In dit hoofdstuk is -analoog aan de op cross-sectionele data gebaseerde tabellen uit
hoofdstuk 3- een poging gedaan de mate van bevrediging dan weI discrepantie van de
aspiraties van de getnterviewde vrouwen vast te stellen. Een kwart van de vrouwen is
erin geslaagd hun wensen voor werk en kinderen volledig te bevredigen. Deze
constatering wordt gedaan op basis van een beoordeling door de vrouwen zelf van hun
huidige situatie en de wensen die zij hadden of hebben. Ruirn driekwart van de
vrouwen uit het onderzoek zijn daar (nog) niet of slechts ten dele in geslaagd.
Een volgende stap in de (kwalitatieve) toetsing van het conceptueel model is het
nagaan van de invloed van mogelijkheden, ervaringen, partnerfactoren en interventies
op het realisatieproces. In het volgende hoofdstuk wordt het effect van deze factoren
uit het conceptuele model nagegaan op het bijstellen of handhaven van aspiraties en
het bevredigen van de wensen van laag opgeleide vrouwen. Van deze factoren wordt
de invloed nagegaan op beide trajecten van betaalde arbeid en moederschap tijdens
verschillende momenten in het leven.
In hoofdstuk 7 worden ten slotte de strategieen van vrouwen belicht. In dat hoofdstuk
wordt gekeken naar zowel inter-individuele als intra-individuele verschillen: naar
verschuivingen van aspiraties tijdens het leven en naar de mate waarin aspiraties
worden gerealiseerd. Een belangrijk punt van aandacht in de volgende hoofdstukken is
of er tijdens het realisatieproces verschuivingen optreden in dirnensies van aspiraties,
of dat dimensies en waarden die eenmaal voor een vrouw belangrijk zijn, gehandhaafd
blijven in de tijd.
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6 FACTOREN VAN INVLOED OP HET REALISATIEPROCES

6.1 INLEIDING

De kind- en baanaspiraties van laag opgeleide vrouwen krijgen vorm binnen een
specifieke sociale context. In dit hoofdstuk wordt de invloed van de context onder-
zocht. In het vorige hoofdstuk is nagegaan of bepaalde achtergrondkerunerken invloed
hebben op het proces van aspiratievorming. Daartoe zijn strategische keuzemomenten
onderzocht in de schoolloopbaan, de relatie met de (eerste) levenspartner en de start
van de arbeidsloopbaan. Vrouwen blijken al in een vroeg stadium hun aspiraties voor
een baan bij of uit te stellen.

De gemterviewde vrouwen kennen verschillende waarden toe aan werk en kinderen.
Dit verwijst naar een aantal achterliggende dimensies. Door het concretiseren van de
begrippen baan- en kindaspiraties in dimensies, kan worden vastgesteld of de gemter-
viewde vrouwen op een bepaald moment hun aspiraties geheel of gedeeltelijk hebben
gerealiseerd.
Een kwart van de vrouwen heeft zowel baan- als kindaspiraties gerealiseerd; een kwart
heeft alleen de kinderwens gerealiseerd; een vijfde van de vrouwen heeft de baanaspi-
raties gerealiseerd, en de overige vrouwen zijn er niet of slechts beperkt in geslaagd
hun aspiraties te realiseren.
Bij aile vrouwen -zowel zij die hun wensen hebben gerealiseerd als zij die nog
onvervulde wensen koesteren ten aanzien van werk en/of moederschap- is het
onduidelijk welke factoren hebben geleid tot de huidige (gewenste dan wei onge-
wenste) situatie. Is het aspiratieniveau aangepast naar aanleiding van succes of falen? I

Ging aan de volledige of gedeeltelijke bevrediging van wens en op het ene traject een
falen op het andere traject vooraf? Met andere woorden: is er sprake van een
dynamische relatie tussen de twee terreinen van werk en moederschap (Lewin,
1935:252)? En: welke factoren hebben direct of indirect via het bijstellen van het
aspiratieniveau, een effect uitgeoefend op de gerealiseerde situatie van werk en
moederschap?

Een logische volgende stap in de analyse is daarom na te gaan hoe het realisatieproces
wordt beinvloed door de onderscheiden factoren in het conceptuele model:
mogelijkheden, ervaringen, partnerfactoren en interventies.
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Door middel van de analyse van de cross-sectionele data uit het Onderzoek Gezins-
vorming (hoofdstuk 3) werden verbanden gevonden tussen een aantal onderscheiden
kenmerken van laag opgeleide vrouwen (aspiraties, arbeidsverleden, partnerfactoren
en interventies) en het wei of niet krijgen van kinderen en verrichten van betaalde
arbeid. Uit de analyse blijkt dat de aspiraties voor een baan enlofkind slechts ten dele
het gedrag van laag opgeleide vrouwen op de terreinen van moederschap en
arbeidsmarktparticipatie kunnen verklaren. Een probleem is evenwel dat een aantal
kenmerken van vrouwen gedurende de levensloop aan verandering onderhevig is.
Daarom kunnen slechts met enige voorzichtigheid uitspraken worden gedaan over de
(causale volgorde van de) geobserveerde effecten.
Een andere lacune in de analyse op basis van de bestaande data is dat twee cruciale
factoren uit het conceptuele model, 'mogelijkbeden' en 'ervaringen', niet met deze data
onderzocht kunnen worden.
Een belangrijke doelstelling van dit onderzoek is evenwel te na te gaan in hoeverre de
op macro-niveau zichtbare patronen van arbeidsmarktparticipatie en moederschap
(een baan en kinderen combineren; werken tot de geboorte van het eerste kind en later
herintreden; werken tot de geboorte en vervullen van voltijds moederschap; afzien van
kinderen en werken) de resultante zijn van bevredigde of gerealiseerde individuele
aspiraties en het zich aangepast hebben aan dwingende structure Ie omstandigheden.
Het 'Ieren van ervaringen' wordt in dit onderzoek als een belangrijke schakel in het
realisatieproces beschouwd.
Voor een complete, dynamische analyse van de realisatie van aspiraties zijn daarom
levensloopgegevens nodig, zodat bij ieder keuzemoment in de levensloop kan worden
vastgesteld welke veranderingen optreden en welke factoren daarbij een rol spelen.
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke invloed mogelijkbeden, ervaringen, partner-
factoren en interventies hebben op het bijstellen, handhaven en realiseren van baan- en
kindaspiraties.
am effecten van deze factoren te kunnen vaststellen is het gedrag van vrouwen tijdens
een aantal strategische keuzemomenten in de levensloop geanalyseerd. Getracht wordt
na te gaan of de handeling en tactiek van een vrouw tijdens zo'n keuzemoment wordt
ingegeven door een of meer van deze factoren. In de analyse worden de verschillende
dimensies van baan- en kindaspiraties betrokken om de invloed van de onderscheiden
factoren zo specifiek mogelijk te kunnen vaststellen. Na een volledige inventarisatie
van het gedrag tijdens deze keuzemomenten kunnen uitspraken worden gedaan over
de invloed van de factoren op het realisatieproces.

In de presentatie van de resultaten van de analyse is structuur aangebracht door de
invloed van de factoren te inventariseren en te beschrijven aan de hand van een drietal
fasen of momenten in de levensloop. Allereerst wordt nagegaan welke invloed
factoren hebben in de periode waarin vrouwen nog geen kinderen hebben: de peri ode
vanaf de eerste intrede op de arbeidsmarkt tot aan de zwangerschap van het eerste
kind. Vervolgens wordt de invloed van de factoren nagegaan op het moment dat zij
kinderen krijgen en tens lotte op de fase waarin zij baan en kinderen combineren, dan
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wei een werkend bestaan verruilen voor het moederschap en eventueel later opnieuw
intreden op de arbeidsmarkt.

In paragraaf 6.2 staat de invloed van de factoren op de arbeidsloopbaan tot aan de
geboorte van het eerste kind centraal. Er wordt beschreven op welke wijze vrouwen,
in een poging hun baanaspiraties te realiseren, gebruik maken van hulpbronnen en
mogelijkbeden en omgaan met belemmeringen. Ook hun ervaringen met verschillende
banen komen daarbij aan bod. De ervaringen van vrouwen op de arbeidsmarkt en de
waardering die zij toekennen aan verschillende aspecten van het werk dat zij doen of
gedaan hebben, zijn illustratief voor hun baanaspiraties en indicatief voor de mate
waarin zij een band hebben ontwikkeld met hun baan, betaalde arbeid of een werkend
bestaan.
In de interviews zijn de vrouwen gevraagd waarom zij hun ontslag namen en nieuwe
banen zochten. Baanwisselingen kunnen duiden op het bijstellen van het aspiratieni-
veau na ervaringen van succes of juist met belemmeringen.

In paragraaf 6.3 staat de invloed centraal van de factoren: mogelijkbeden, ervaringen,
partnerfactoren en interventies op de moederschapsgeschiedenis. Hier worden de
factoren zichtbaar die van invloed zijn op de planning van het eerste kind en de timing
van de geboorten van volgende kinderen. Evenals voor de arbeidsloopbaan zijn ook
voor het moederschap ervaringen belangrijk. Ervaringen kunnen leiden tot het hand-
haven ofbijstellen van kindaspiraties en zijn dus invloed op het realisatieproces.
Ook de partner van een vrouw speelt een belangrijke rol bij het maken van keuzes.
Een discrepantie tussen de eigen wens en de wens van de partner voor ouderschap of
kinderloosheid kan leiden tot het (geheel) bijstellen van kindaspiraties.
Interventies kunnen eveneens van invloed zijn op het moederschap (vruchtbaar-
heidsgedrag) van vrouwen. In de secundaire analyse is een aantal van deze inter-
venties onderzocht op hun effect op het krijgen van kinderen en op arbeids-
marktparticipatie. Niet aileen het resultaat (wei of niet moeder zijn), maar ook de
timing van geboorten en de beleving van het moederschap kunnen bemvloed worden
door deze interventies.

In paragraaf 6.4 wordt de invloed van de factoren onderzocht op het organiseren van
een leven met werk en kinderen. Een aantal patronen wordt in de beschrijving
onderscheiden: doorwerken na de geboorte van kinderen, werken tot de geboorte van
het eerste kind en werken tot de geboorte van het eerste kind en later herintreden op
de arbeidsmarkt. Het gevolgde werkpatroon is eveneens geanalyseerd in de secunda ire
analyse in hoofdstuk 3. In deze paragraafwordt duidelijk welke rol wens en mogelijk-
heden spelen in de keuze om een baan en kinderen te combineren.

In paragraaf 6.5 tens lotte wordt geconcludeerd welke factoren op welke wijze een rol
spelen bij het realiseren van aspiraties. De invloed of betekenis van de factoren voor
de levensloop kunnen per vrouw sterk verschillen. In het hoofdstuk 7 wordt uiteen-
gezet hoe deze verschillen gelnterpreteerd kunnen worden, namelijk door de onderlig-
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gende strategie in het gedrag van vrouwen bloot te leggen. Indicatoren van deze
onderliggende strategieen komen evenwel reeds in dit hoofdstuk, zij het gefragmen-
teerd, tot uitdrukking.

6.2 FACTOREN VAN INVLOED OP KEUZES IN DE ARBEIDSLOOPBAAN

6.2.1 DE KEUZE VAN DE EERSTE BAAN

Mogelijkheden en ervaringen

De overgang van school naar de arbeidsmarkt is niet voor aIle vrouwen hetzelfde.
Sommige vrouwen komen direct na het voortgezet onderwijs en op heel jonge leeftijd
in hun eerste baan terecht; andere vrouwen kiezen eerst een vervolgopleiding voordat
ze op hun eerste intrede op de arbeidsmarkt maken. Van de ondervraagde vrouwen
(54) weten 39 vrouwen na het voortgezet onderwijs wat ze willen worden of doen; 15
vrouwen hebben geen of slechts een vaag idee.
De eerste banen van de onderzochte vrouwen wijken in belangrijke mate af van de
door hen geformuleerde baanaspiraties (zie bijlage 5.1). Sommige vrouwen stellen de
aspiraties al snel een of meer keer bij, soms nog voor ze van school zijn. De invloed
van ouders: hun aspiraties, houding en de beschikbare hulpbronnen, maar ook de
houding van leerkrachten bemvloeden de wijze waarop keuzes in de schoolloopbaan
worden gemaakt. In dat proces spelen ook opvattingen over sekse een belangrijke rol.
Vrijwel direct na het verlaten van school moeten de vrouwen een baan kiezen. Ad hoc
sluiten de vrouwen compromissen afhankelijk van hun perceptie van mogelijkheden
en beperkingen. Het is de vraag of de vrouwen daarmee defmitief hun aspiraties
hebben bijgesteld of deze slechts voorlopig hebben uitgesteld.

De mogelijkheden en beperkingen die de vrouwen tot compromissen dwingen, zijn
niet voor aIle vrouwen hetzelfde. De meeste vrouwen kiezen hun eerste baan, zo lijkt
het, door direct de eerste gelegenheid te benutten. Andere vrouwen proberen tot een
selectie van potentiele banen te komen en zoeken actief via advertenties in de krant.
Soms kunnen vrouwen kiezen uit verschillende banen.
In de jaren '60 verloopt de overgang van school naar de arbeidsmarkt voor de meeste
laag opgeleide vrouwen soepel. De vrouwen met een ulo-opleiding hebben veelal al
een baan voordat ze het diploma behalen. Op school hangen lijsten met vacatures
waarop zij naar keuze een baan kunnen aanstrepen, of een leraar of decaan wijst hen
op de mogelijkheid van een baan.
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.t)bent direct na de ulo gaan werken; hoe heeft u toen een baan gevonden?
'Er kwamen toen mensen op school die iets kwamen uitleggen over verschil-
lende beroepen, onder andere twee dames van de PTT, van de intemationale
telefoondienst. En omdat ik talen altijd heel erg leuk heb gevonden ... ik had
altijd in mijn achterhoofd ik word vertaalster [Iachend], dacht ik: daar kan ik
dan tenminste met mijn talen nog een beetje uit de voeten. Ik had beslist geen
zin in een kantoorbaan: typen en steno, aan dat soort dingen moest ik gewoon
niet denken. Toen dacht ik: ik ga daar maar solliciteren; en daar werd ik
eigenlijk vrijwel meteen aangenomen.'
(Respondent 14: een met haar man meewerkende vrouw, moeder van drie
kinderen)

In de baanaspiraties van deze vrouw domineert een intrinsieke waarde: een baan
waarvoor kennis van modeme talen wordt verlangd. Het beroep van tolklvertaalster
lijkt haar de aangewezen manier om de aspiraties te realiseren. Een interventie in het
ouderlijk gezin maakt dat zij haar baanaspiraties moet bijstellen. Na het faillissement
van de zaak van haar vader wordt van haar verwacht dat ze geld gaat verdienen; het
plan om naar de hbs te gaan, moet ze laten varen.
Nu kiest zij voor een altematief waardoor een deel van haar aspiraties direct wordt
bevredigd. In de besluitvorming weegt ook een ander, negatief fmaal geformuleerd,
altematief mee: een baan op kantoor. Dit altematief lijkt ver weg te staan van haar
ideaal.

De vrouwen die van de huishoudschool komen, solliciteren vaak op een advertentie in
de krant, of stappen bijvoorbeeld een winkel binnen. Het besluit van de hieronder
geciteerde vrouw is voomamelijk ingegeven door een negatief fmaal aspect.

-Kunt u beschrijven wat voor werk u daar deed?
'Ja, dat was produktiewerk: een slagerij waar vlees werd voorverpakt voor
een grootwinkelbedrijf.'
-Hoe bent u aan die baan gekomen?
'Via een advertentie, daar heb ik op gesolliciteerd en ik ben aangenomen. lk
zag het niet zitten om de hele dag bij mijn stiefinoeder thuis te zijn, dus toen
ben ik direct naar een baan gaan kijken en gaan werken.'
(Respondent 50: een werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

Een aantal vrouwen heeft niet de vereiste leeftijd voor een door hen gewenste
vervolgopleiding. Met het voomemen een jaar te overbruggen door te gaan werken,
komen ze terecht op de arbeidsmarkt. Het overbruggingsjaar blijkt 'funest'; de meeste
vrouwen laten het plan voor de beroepsopleiding varen. De nieuwe ervaringen met
werken en geld verdienen bemoeilijken de teruggang naar school. De vrouwen zeggen
te zijn 'blijven hangen'.
Ook de ontmoeting met de partner blijkt de plarmen van vrouwen te doorkruisen.
Zoals bij deze vrouw gebeurt.
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.t)wilde de kraamverzorging in, zei u?
'Ja, precies. Maar ik moest dat jaar overbruggen. Toen ben ik in de gezins-
verzorging als gezinshulp gaan werken en daar ben ik blijven hangen.'
-U dacht niet: dat doe ik een jaartje en dan kraarnhulp?
'Nou, in het begin weI, maar naderhand niet meer. Want op een gegeven
moment wist ik al dat ik ging trouwen en daarvoor moest ik verhuizen naar
een andere plaats.'
(Respondent 18: moeder van drie kinderen)

Een aantal vrouwen maakt dus een keuze die indruist tegen eerdere plannen. Ze
accepteren een baan zodra de gelegenheid zich voordoet. Het zijn de vrouwen met een
mavo-opleiding die in de jaren zeventig op de arbeidsmarkt komen, merken dat -
anders dan bij de iets oudere vrouwen in het onderzoek- 'de banen niet meer voor het
oprapen liggen'.
Sommige vrouwen gaan heel actief op zoek naar een bij de aspiraties passende baan.
Zowel formele als informele kanalen worden benut om aan een baan te komen.
Andere vrouwen reageren passief, zoals de vrouw die hieronder aan bod komt. Zij laat
zich in haar keuze leiden door een vriendin.

-Wilde u nog verder leren toen u klaar was met school?
'Ja, dat was ook weer zoiets. Daar was ik eigenlijk nog niet zo uit wat ik
wilde gaan doen. Toen kwarn een vriendin bij mij en zei: "Goh, ik ben
aangenomen bij de AMRO-bank, daar moet je ook eens gaan solliciteren". Ik
dacht, ja, dat kan ik eigenlijk ook weI eens doen. Ik solliciteerde en werd
meteen aangenomen.'
(Respondent 52: een werkende vrouw, zwanger van het eerste kind)

Hoewel voor meer vrouwen de mogelijkheden om te kiezen beperkt zijn, blijft slechts
een vrouw werkeloos als ze van school komt. In het dorp waar zij woont is geen werk
te vinden.

Samenvattend kan worden gesteld dat het voor aile vrouwen vanzelfsprekend is om
werk te zoeken en een baan te vinden; desnoods een die niet (geheel) naar wens is. De
meeste vrouwen hebben hun eerste baan kunnen kiezen uit een (beperkt) aantal
altematieven. Yoor de mavo-opgeleiden van de jaren zeventig zijn de keuzemo-
gelijkheden beperkter dan voor de ulo- en Ibo-opgeleiden. Beperkte mogelijkheden
verklaren mede waarom vrouwen starten in een baan die niet de voorkeur heeft.
Andere verklaringen moeten worden gezocht in: de tijd die de vrouwen nemen om een
baan te zoeken, een zekere berusting die optreedt nadat men heeft ingeschat dat de
eigen aspiraties niet direct of volledig bevredigd kunnen worden en de vage
doelstellingen waarmee sommige vrouwen de arbeidsmarkt betreden, veelal nadat zij -
al dan niet door een interventie- het aspiratieniveau hebben aangepast aan de
verwachtingen of wensen van anderen. Ten slotte zien sommige vrouwen hun eerste
baan slechts als een tijdeJijke bezigheid aangezien zij van plan zijn een vervolg-
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opleiding te volgen zodra zij hiervoor de vereiste leeftijd hebben bereikt. De ervaring
met werken doet een aantal van hen vervolgens echter afzien van deze plannen.

6.2.2 DE VERDERE LOOPBAAN: REDENEN VOOR BAANWISSELINGEN

Direct na school is het 'geld verdienen' voor vrouwen het belangrijkste aspect van
werken. Deze dimensie wordt direct met het aanvaarden van de eerste baan gereaIi-
seerd. Het verdienen van geld geeft een gevoel van vrijheid ook al kan niet een vrouw
de verdiensten volledig vrij besteden. Een deel van het salaris of loon, soms ook het
hele bedrag, wordt aan de ouders afgedragen. Vaak wordt er gespaard voor 'later'.
Ook de aspiraties die betrekking hebben op een specifieke arbeidssector worden
veelal met de eerste baan gerealiseerd. Maar de meeste vrouwen hebben de ideale
baan nog niet gevonden.

Twee van 54 vrouwen werken momenteel nog in hun eerste baan. Het zijn beiden
vrouwen die met heel vage aspiraties de arbeidsmarkt betraden. De ene vrouw heeft al
24 jaar dezelfde administratieve baan; de andere vrouw werkt 19 jaar bij een bank. De
meeste vrouwen zijn echter een keer of meermalen in hun leven van baan veranderd.

Naast het stoppen met werken zijn ook baanwisselingen belangrijke besIissingen in de
arbeidsloopbaan. Het is relevant om te onderzoeken of -en zo ja, op welke wijze- de
factoren uit het conceptuele model (ervaringen, mogeIijkheden, interventies en
partnerfactoren) daarbij een rol spelen.
Onderstaande tabel toont de belangrijkste argumenten die vrouwen noemen voor
baanwisselingen.
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Tabel6.1 Hoofdreden' voor veranderen van baan

reden voor verandering N x veranderd N respondenten

totaal

15
8

13
24
10
14
8
8
8
9
4
I
3
2
1
5

133

11
6

12
18
9
9
6
7
8
6
4
1
3
2
1
4

1 kan betere baan krijgen (inhoud)
2 kan betere baan krijgen (betaling)
3 onprettige collegiale werksfeer of leiding
4 soort werk, gebrek aan kwaliteit, promotie, variatie
5 slechte (arbeids- )voorwaarden, contract
6 (gedwongenldreigend) ontslag
7 (dreigend) faillissement bedrijf
8 wil minder uren, andere diensten
9 verhuizing met partner mee
10 (verandering) woon-werkafstand
II trouwen, rolverdeling partner, fiscale reden
12 gezin zelf wit dati zorg oudersl probleemkind
13 gezondheid
14 zwangerschap 1e kind
15 combinatieprobleem
16 andere reden

• Vaak wordt er van baan veranderd om een mengeling van redenen. Toch noemen vrouwen vaak
een reden die overweegt. Per baanwisseling is steeds maar een reden genoteerd; de reden die
voor vrouwen de doorslag heeft gegeven.
Twee van de 54 respondenten werken nog steeds in eerste baan••

Opvallend vaak veranderen de vrouwen van baan omdat de kwaliteit van het werk te
wens en overlaat (reden 4), of omdat ze een inhoudelijk meer bevredigende baan
kunnen krijgen (reden 1). Het laatste duidt op de aanwezigheid van gunstige mogelijk-
heden: het kunnen kiezen uit altematieven en het benutten van kansen. Reden 4
reflecteert een negatief perspectief. Vrouwen vertrekken uit een baan die onbe-
vredigend is in de veronderstelling dat een nieuwe baan aileen maar een verbetering
kan zijn. Het nastreven van de intrinsieke dimensie van baanaspiraties komt hierin tot
uitdrukking.
Financiele motieven spelen eveneens, zij het in mindere mate, een ro!. Een vrouw is
drie maal van baan veranderd omdat ze ergens anders meer geld kon verdienen; zij
blijft soortgelijk werk doen in verschillende supermarkten. Het gaat om kleine
supermarkten die zich, naar haar zeggen, in die tijd en regio niet houden aan de CAO
voor winkelpersonee!. Maar het financiele motief staat meestal niet op zich; aan de
hoogte van de betaling wordt ook een gevoel van zelfwaardering ontleend.
De sfeer op het werk of een verandering daarin is voor vrouwen eveneens een reden
om van baan te veranderen. De komst van een nieuwe collega of chef kan het werk-
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plezier bederven. Regeirnatig wordt de 'exit-optie' gekozen. Soms nemen vrouwen om
die reden al ontslag voordat ze een nieuwe baan hebben gevonden.
Andere redenen voor vrouwen om van baan te veranderen zijn: slechte arbeidsvoor-
waarden en een slechte rechtspositie. Banen op afroepbasis worden graag verruild
voor banen met een vast contract. Het werken voor uitzendbureaus wordt op den duur
niet als bevredigend ervaren.

Bovengenoemde redenen voor baanwisselingen lijken te wijzen op actieve pogingen
van vrouwen om hun baanaspiraties op aile door hen belangrijk geachte dimensies te
realiseren. De aspiraties van de vrouwen worden gekenmerkt door een inhoudelijke
en/of financiele dimensie.
De genoemde redenen geven de mogelijkheden en de beperkingen aan, zoals de
vrouwen hebben ervaren. De vrouwen die om bovengenoemde redenen een nieuwe
baan zoeken, hebben hun aspiratieniveau niet naar beneden bijgesteld: zij blijven op
zoek naar een baan die beter bevalt.

De overige redenen die vrouwen noemen voor het veranderen van baan betreffen niet
een uiting van ambitie maar van ervaren belemmeringen.
Gezondheidsredenen doen een paar vrouwen van baan veranderen (reden 13). Te
zwaar werk of het ontwikkelen van een beroepsziekte (zoals eczeem in het kappers-
yak) zijn belemmeringen die voor de betreffende vrouwen niet aileen het einde van
hun baan betekenen, maar tevens de mogelijkheden in een bepaalde beroepssector af-
snijden. Een aantal laag opgeleide vrouwen is gedwongen om een andere baan te
zoeken als direct gevolg van de economische recessie in de jaren tachtig (reden 6 en
7).
Een aantal vrouwen wil in deeltijd werken en verandert om die reden van baan. Het
achterliggende motief hiervoor is het huwelijk en de verantwoordelijkheid voor het
huishouden. Ook de verhuizing naar de woonplaats van de partner heeft tot gevolg dat
een aantal vrouwen haar baan moet opzeggen. Een paar vrouwen krijgen het voor
elkaar om overgeplaatst te worden naar een filiaal in hun nieuwe woonplaats; anderen
moeten opnieuw een baan zoeken. Bij vier vrouwen is het huwelijk en/of de fiscale
gevolgen van het trouwen een reden hun baan op te zeggen, zij het met tegenzin. Ook
het zwanger zijn van het eerste kind is een reden om van baan te wisselen.

In totaal veranderen 52 vrouwen 133 keer van baan. In verreweg de meeste gevallen
nemen zij vrijwillig ontslag van hun eerdere functie, zij het niet altijd om een positief
geformuleerde reden. Waar het gedwongen ontslag betreft, heeft dat, op een geval na,
geen langdurige periode van werkloosheid tot gevolg.
In de onderstaande tabel wordt weergegeven, om welke redenen vrouwen zeggen hun
loopbaan defmitief of voor langere tijd te hebben onderbroken.
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Tabel6.2 Hoofdreden' voor langere tijd of definitief stoppen met werk

reden stoppen N x stoppen N respondenten

- onprettige collegiale werksfeer of leiding
- soort werk, gebrek aan kwaliteit, promotie, variatie
- slechte (arbeids- )voorwaarden, contract
- (gedwongen/dreigend) ontslag
- verhuizing met partner mee
- (verandering) woon-werkafstand
- trouwen, rolverdeling partner, fiscale reden
- gezin zelf wil dati zorg oudersl probleemkind
- gezondheid
- zwangerschap Ie kind
- combinatieprobleem
- andere reden

2
2

2
2

totaal

I
5
I
2
2
I

26
I
I

44

I
5
I
2
2
I

26
I
I

38**

Vaak wordt er gestopt met werkenom een rnengelingvan redenen.Toch noemenvrouwenvaak
een reden die domineert.Per keer stoppen is steeds maar een reden genoteerd;de reden die voor
vrouwende doorslagheeft gegeven.
16 vrouwenvan de 54 respondentenzijn nooit voor langere tijd gestopt**

Gebrek aan kwalitatief goed werk of promotiemogelijkheden is voor twee vrouwen
een reden de arbeidsmarkt voorlopig de rug toe te keren. Ook een vervelende sfeer
onder collega's kan voor vrouwen een reden zijn om te stoppen. Deze vrouwen kunnen
rekenen op andere bronnen van inkomsten: meestal bet loon of salaris van de partner,
soms een uitkering. De partner speelt eveneens een rol als vrouwen stoppen met
werken om met de partner mee te kunnen verhuizen. Voor vijf vrouwen beeft dat tot
gevolg dat zij een lange periode zonder werk komen te zitten of zelfs voorgoed de
arbeidsmarkt verlaten.
In dergelijke beslissingen komt tot uitdrukking dat (bet handhaven van) de baan of
beroepsloopbaan van de partner prioriteit beeft. De prioriteitenstelling is een uitdruk-
king van de mate waarin de relatie een seksespecifieke specialisatie kent. In bijna aile
gevallen gebeurt dit vrijwillig. Maar een vrouw wordt door haar man gedwongen baar
baan op te zeggen en thuis te blijven.

Verreweg de belangrijkste reden om defmitief of voor een langere peri ode te stoppen
met werken, is de geboorte van het eerste kind. Het is een reden die niet zonder meer
als een (objectieve dan wei subjectief ervaren) belemmerende factor in het
realisatieproces van baanaspiraties kan worden opgevat. Er blijken verschillen te zijn
tussen vrouwen in de manier waarop zij het besluitvonningsprobleem perceptueel
begrenzen (de 'framing' van het probleem). De variatie is evenwel beperkt: slechts een
vrouw wijt het moeten stoppen met werken in boofdzaak aan de onmogelijkheid om
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baan en moederschap te combineren. De andere vrouwen noemen het krijgen van een
kind als een op zichzelf staande en evidente reden om te stoppen met werken en zich
vervolgens gedurende een aantal jaren exclusief aan het moederschap te wijden. (Zie
ook paragraaf 6.4.1 en 6.4.3).

6.2.3 CONCLUSIES FACTOREN ARBEIDSLOOPBAAN

De arbeidsloopbaan van de laag opgeleide vrouwen uit het onderzoek wordt geken-
merkt door discontinuteit. Slechts twee vrouwen werken nog steeds in hun eerste baan.
Verschillende factoren zijn van invloed op de arbeidsloopbaan. Gebrek aan kwaliteit,
afwisseling of promotiemogelijkheden doen ambitieuze vrouwen van baan veranderen.
Na het verlaten van het voltijds dagonderwijs proberen vee I vrouwen een baan te
zoeken waarmee ze de baanaspiraties kunnen bevredigen. Het zijn jaren die worden
gekenmerkt door 'trial and error'. Sommige banen vervelen de vrouwen na een aantal
jaren. Gebrek aan variatie -meer nog dan een gebrek aan promotiemogelijkheden- is
voor vrouwen een reden om een leukere baan te zoeken. Maar de arbeidsloopbaan
verandert niet aileen onder invloed van de aspiraties van vrouwen. Ervaren mogelijk-
heden en belemmeringen spelen eveneens een rol: de vraag op de arbeidsmarkt neemt
in de loop van de tijd af. Aanvankelijk durven vrouwen nog wei eens 'risico's' te
nemen: banen die niet leuk zijn opzeggen in de veronderstelling dezelfde week of
maand in een nieuwe baan aan de slag te kunnen. Later zeggen de vrouwen hun baan
pas op, nadat ze een nieuwe baan hebben gevonden.

De arbeidsloopbaan na school wordt goeddeels door de vrouwen zelf bepaald. Een
paar vrouwen stemmen de eigen keuzes af op de loopbaan van de partner. Het
meeverhuizen met de partner heeft in alle gevallen gevolgen voor de eigen loopbaan.
In een aantal gevallen leidt dit tot permanente of tijdelijke werkeloosheid; in andere
gevallen slechts tot het verruilen van de ene baan voor de andere. Enkele vrouwen
geven in de interviews aan dat zij het aspiratieniveau na de verhuizing naar beneden
hebben moeten bijstellen.

Van grote invloed op de arbeidsloopbaan van vrouwen is de geboorte van het eerste
kind. In een paar gevallen betekent het dat vrouwen van baan veranderen; maar in
verreweg de meeste gevallen betekent het dat vrouwen zich -al dan niet tijdelijk-
terugtrekken van de arbeidsmarkt.
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6.3 FACTOREN VAN INVLOED OP KEUZES OP HET GEBIED VAN
MOEDERSCHAP

De meeste laag opgeleide vrouwen in het onderzoek hebben een kinderwens.
Sommige vrouwen hebben al vroeg in het leven kindaspiraties; andere vrouwen
ontwikkelen pas veel later een kinderwens. Een groot aantal vrouwen wil weliswaar
moeder worden, maar stelt tegelijkertijd voorwaarden. De kindaspiraties van deze
vrouwen worden gekenmerkt door temporele en/of situationele condities. In de timing
van de zwangerschap van het eerste kind en eventueel volgende kinderen, wordt
zichtbaar welke conditionele dirnensies de onderzochte vrouwen aan het moederschap
verbinden.
In deze paragraaf wordt onderzocht welke factoren een rol spelen bij het realiseren of
bijstellen van de kindaspiraties van vrouwen.

6.3.1 DE PLANNING EN GEBOORTE VAN HET EERSTE KIND

De start van de arbeidsloopbaan begint met het accepteren van de eerste baan; de
zwangerschap van het eerste kind Iuidt de 'moederschapsIoopbaan' in.
Een indicatie van de mogelijkheden van vrouwen om invloed uit te oefenen het
moederschap, is de mate waarin zij het moederschap plannen. De gemiddelde leeftijd
waarop Iaag opgeleide vrouwen volgens de gegevens van de secundaire analyse het
eerste kind krijgen, is 23 jaar.
De meeste vrouwen (28 van de 47 vrouwen met kinderen) plannen de geboorte van
het eerste kind. De overige vrouwen zeggen dat de eerste zwangerschap niet echt is
gepland. Zij stoppen met het gebruik van voorbehoedmiddelen en geven aan dat een
zwangerschap vanaf dat moment welkom is (10). Er zijn ook vrouwen die ongepland
zwanger worden (9). Volgens de gegevens van het OG'88 heeft 13% van de laag
opgeleide vrouwen van deze leeftijdscategorie een ongeplande zwangerschap meege-
maakt.
De geYnterviewde vrouwen krijgen het eerste kind als zij tussen de 19 en 35 jaar oud
zijn.
Zwangerschappen op heel jonge leeftijd vinden zowel gepland als ongepland plaats.
Een vrouw 'moest' op 17-jarige leeftijd trouwen; de eerste (ongeplande) zwangerschap
eindigt voor haar echter in een miskraam.
Een andere vrouw heeft, zoals uit het onderstaande citaat blijkt, al op 19-jarige leeftijd
een bewuste keuze gemaakt voor haar eerste kind.
Daarentegen krijgen sommige vrouwen op jonge leeftijd het eerste kind omdat zij daar
bewust voor gekozen hebben. Deze vrouw is 19 jaar oud als ze haar eerste krijgt.
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-Waarom kreeg ujuist toen uw eerste kind?
'Toen was het onze grootste wens, niet aIleen die van mij maar ook van mijn
partner, om gewoon heel snel kinderen te krijgen. We waren allebei gek op
kinderen en voor ons gevoel was de tijd gewoon rijp. We waren er allebei
van overtuigd dat jonge ouders het meest kunnen betekenen voor kleine
kinderen. Dat was aanvankelijk ook wel zoo En nu heb ik er ook wel een
stukje profijt van want ik ga nog rustig met mijn zoon en dochter naar een
discotheek. Ja, dat is heelleuk, dus ik heb er geen spijt van, absoluut niet.'
(Respondent 37: (pleeg-)moeder van vier uit huis wonende kinderen)

In de besluitvorming speelt duidelijk de opvatting over 'goed moederschap' een rol. de
geciteerde vrouw heeft evenwel, naar eigen zeggen, ook vee I problemen ondervonden
als jonge moeder, en vaak het gevoel gehad haar keuze te moeten legitimeren.
Andere vrouwen maken een bewuste keuze om vanaf een bepaalde leeftijd het
moederschap te plannen.

-Wanneer kreeg u uw eerste kind?
'Toen was ik 31. In 1982.'
-Waarom juist toen?
'Bewust gepland. Boven mijn dertigste hadden we gezegd, dan moeten we er
maar eens aan beginnen.'
(Respondent 20: een werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

In het bovenstaande citaat is duidelijk een conditione le dimensie van kindaspiraties
waarneembaar. Het argument van de vrouw voor de gekozen planning is dat ze nu 'de
juiste leeftijd' voor het moederschap heeft. Maar evenals 'jong' een rekbaar criterium
is, geldt dat ook voor het criterium 'boven de dertig'.

Plannen sommige vrouwen de zwangerschap van het eerste kind zorgvuldig; voor
andere vrouwen zijn kinderen vanaf een bepaald moment gewoon 'welkom'. Hoewel
de kinderwens en het moederschap vanzelfsprekend zijn, worden de kindaspiraties van
deze vrouwen ook gekenmerkt door een conditione Ie dimensie. Bovendien is 'het
moment' niet helder afgebakend, zoals blijkt uit het verhaal van de hieronder
geciteerde vrouw.'

-Waarom juist toen?
'Dat was niet echt gepland. Vanaf dat we getrouwd zijn, hebben we gezegd:
vanaf nu. Toen we op een gegeven moment serieus over kinderen gingen
denken, zeiden we: dan gaan we trouwen, gewoon voor het gemak. Voor de
namen enzovoorts. We wilden wel getrouwd zijn voordat er kinderen zouden
komen. We zeiden: we zien wel of het een jaar duurt of twee, dat maakt niet
uit; als het zo ver is zien we het wel.'
(Respondent 16: moeder van twee kinderen)
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Soms wordt de planning van het eerste kind ingegeven door een gebeurtenis. De
hieronder geciteerde vrouw heeft altijd al graag kinderen willen hebben.

'Het moment dat ik dacht nu wil ik kinderen ... Dat was toen wij nog geen jaar
getrouwd waren. Toen is de man overleden van een nichtje van mijn man. Zij
hadden een baby'tje van een half jaar en ze was net zwanger van de tweede,
toen haar man overleed. Dat was voor mij zo'n aangrijpende gebeurtenis.
Toen zei ik: goh, wat fijn dat ze tenminste de kinderen nog heeft. En toen
dacht ik meteen: goh, stel dat er morgen iets met hem gebeurt, dan heb ik
helemaal niets. Dat heeft voor mij eigenlijk de doors lag gegeven van: nu wil
ik graag kinderen. Ik had mij er tot op dat moment helemaal niet zo mee
bezig gehouden. Wij hadden tot op dat moment zoiets van: wij zien wel.'
(Respondent 14: een met haar man meewerkende vrouw, moeder van drie
kinderen)

Na deze gebeurtenis worden de kindaspiraties manifest en wordt het moederschap
reeel, In de beslissing wordt tevens een negatief altematief overwogen: haar man
verliezen en kinderloos achter te blijven. Daarmee Jijkt de kinderwens een uitbreiding
of verlenging van 'relatie-aspiraties' te zijn.

De conditione Ie dimensie van kindaspiraties heeft zowel betrekking op materiele als
immateriele zaken. Vrouwen hechten aan een stabiele relatie of willen eerst een aantal
jaren met z'n tweeen zijn voordat er kinderen komen. Daamaast willen de
geinterviewde vrouwen eerst een financiele reserve opbouwen of een geschikte
woning hebben; veelal wordt het eerste kind gepland na het betrekken van een grotere
woning.
Soms wordt de timing van de zwangerschap van het eerste kind in verb and gebracht
met een falen in de arbeidsloopbaan.

'Als ik hier werk had kunnen krijgen, had ik misschien ook minder snel
kinderen gekregen. Ik weet het niet. Ik kon toen toch geen werk krijgen, maar
als ik werk had gehad, had ik misschien langer gewacht met kinderen
krijgen.'
(Respondent 1: moeder van een kind)

In het gesprek van waaruit het citaat afkomstig is, zegt de vrouw herhaaldelijk dat zij
'iets om handen wi! hebben'. Bij deze vrouw zou van een 'substituutwaarde' kunnen
worden gesproken; de behoefte aan 'een bezigheid' kan op dat moment in haar leven
zowel door betaalde arbeid als door een kind worden vervuld. In de verhalen van
enkele andere vrouwen kunnen eveneens dergelijke substituutwaarden worden
benoemd. De aspiraties worden in dat geval veelal gekenmerkt door een instrumentele
dimensie.
Bij een andere vrouw wordt de timing van de eerste zwangerschap eveneens
ingegeven door werkeloosheid; maar in haar geval wi! haar man dat zij ontslag neemt.
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Hoewel de baan die ze heeft haar uitstekend bevalt, neemt zij ontslag, op voorwaarde
dat zij direct aan kinderen zullen beginnen.
Het is niet zo dat bij de vrouwen kindaspiraties ontstaan vanwege een falen in de
arbeidsloopbaan; weI wordt bij de vrouwen de timing bepaald door het niet betaald
kunnen werken.
In tabel 6.2 is aileen de belangrijkste reden genoteerd die vrouwen geven voor het
stoppen met werken. De mate waarin laag opgeleide vrouwen zich bij de timing van
geboorte van het eerste kind laten leiden door negatieve ervaringen op het werk, komt
tot uitdrukking in het gevolgde werkpatroon (zie paragraaf 6.4 van dit hoofdstuk).
Sommige vrouwen stoppen met werken nog v66r het zwangerschaps- en bevallings-
verlof. Bij een paar vrouwen is dat het geval omdat het werk hun (ineens) tegenstaat.
Bij deze vrouwen is het lastig te bepalen of negatieve ervaringen in een baan tot het
bijstellen of concretiseren van kindaspiraties leiden, of dat het werk minder aantrek-
kelijk Jijkt als de kinderwens manifest wordt. In de verhalen van de laag opgeleide
vrouwen komt niet tot uitdrukking dat de vrouwen kindaspiraties ontwikkelden als
rechtstreeks gevolg van negatieve ervaringen in de arbeidsloopbaan of op het werk.
WeI wordt bij een aantal vrouwen de kinderwens manifest en de zwangerschap
gepland na negatieve ervaringen met werk of na een gedwongen ontslag.

De eerste periode van het moederschap

De kindaspiraties van de gemterviewde vrouwen worden veelal gekenmerkt door een
conditionele dimensie; de zwangerschap wordt in dat geval veelal bewust gepland
nadat aan de voorwaarden is voldaan. Maar hoewel het een bewuste keuze betreft, kan
het resultaat van die beslissing tegenvallen. Van tevoren zijn de veranderingen door
het hebben van kinderen niet goed ingeschat. De ervaring met het moederschap kan
(sterk) afwijken van de voorstelling die men zich ervan heeft gemaakt. Ervaringen met
het moederschap kunnen nieuwe mogelijkheden creeren, maar ook beperkingen
opleggen aan de (verdere) 'moederschapsloopbaan'.

Een aantal van de geinterviewde vrouwen heeft de peri ode na de geboorte van het
eerste kind negatief ervaren. Hoe graag ze ook een kind wilden: zodra het eerste kind
geboren is, valt het moederschap tegen.

-Toen u uw eerste kind kreeg, wat was toen uw ervaring?
'Die was echt heel slecht: het viel heel erg tegen. Ik zat op een roze wolk toen
ik zwanger was en daar ben ik echt vanaf gedonderd. Ik ben ook hulp gaan
zoeken.'
(Respondent 38: moeder van drie kinderen)

Het rooskleurige plaatje of de 'roze wolk' zoals verschillende vrouwen zeggen, is een
tictie. Vooral het fenomeen 'huilbaby' doet vrouwen wanhopen. Ook deze vrouw heeft
zich de komst van het eerste kind anders voorgesteld.
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-Was het wat u zich ervan heeft voorgesteld?
'Nee, niet altijd [Iacht], zeker niet.'
-Hoe stelde u het zich voor?
'Nou, lekker tuttelen, gezellig. Je stelt je aileen de leuke dingen voor. Maar
dat doe je, denk ik, toch wei altijd. Maar al die was en dingen die erbij
komen, dat is gewoon niet leuk. Het is gewoon niet leuk, nee hoor, nee. Ik
heb weleens tegen mijn moeder gezegd: je zou 'm uit het raam gooien. Die
had zoiets van: hoe kan je dat nou zeggen. Op zo'n moment kun je je toch
voorstellen dat mensen tot kindermishandeling komen. Niet dat ik dat ooit
goed zal keuren, maar je kuntje er wei iets bij voorstellen.'
(Respondent 40: een werkende vrouw, moeder van een kind)

Het kost de vrouwen over het algemeen veel energie om zich over de negatieve
ervaringen met het moederschap heen te zetten. Op dat moment plaatst een aantal
vrouwen ook vraagtekens bij de taakverdeling in het huishouden en de relatie.

'Ik vind dat de grootste verantwoordelijkheid voor het gezin op de schouders
van de vrouw terecht komt. Ais je tenminste niet meer buitenshuis werkt.
Voor een man verandert er niet zo heel veel: hij houdt zijn baan. Ik heb toch
wei altijd het idee gehad dat de grootste verantwoordelijkheid op mij is
neergekomen. Toen ik net de eerste had, had ik dat helemaal, was ik ook
jaloers. Ik dacht: ik wou dat ik me kon aankleden en de deur achter me dicht
kon trekken en weg kon gaan.'
(Respondent 3: een werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

Andere vrouwen zijn eveneens verrast door het moederschap, maar dan in positieve
zm.

-Toen u uw eerste kind kreeg, was dat hoe u he! zich had voorgesteld?
'Ja en nee: ik wist niet dat je zoveel van een kind kon houden. Het is echt een
heel leuke ervaring, dat je meteen van een kind kan houden. Ik dacht: dat
moet groeien. Maar dat was niet zo.'
(Respondent 8: een werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

Ook andere vrouwen ervaren de eerste periode als zeer positief. Voor hen voldoet het
moederschap aan de voorstelling die zij ervan hebben.

'Het kind op zich vie I mij ook duidelijk mee, want men zei altijd: 0, daar
krijg je het zo druk mee; je hele leven verandert. Ja, dat is een duidelijke
zaak. Dat kon ik wei inplannen. Dat vind ik helemaal niet zo vreemd: dat je 's
nachts je bed uit moest dat wist ik weI. En ik had het niet druk, het kind lag
meer te slapen dan het wakker was. In het begin is het eventjes dat je moet
wennen aan de tijd en de voedingen. Nee hoor, ik yond het aileen maar leuk.'
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-Was het wat u zich ervan had voorgesteldl
'Eigenlijk meer, want iedereen maakte het je aIleen maar tegen.'
(Respondent 12: een werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

Behoort in de arbeidsloopbaan een 'trial-and-error' tactiek tot de mogelijkheden; bij
het moederschap zijn de mogelijkheden beperkt. De vraag rijst in hoeverre de eerste
ervaringen van laag opgeleide vrouwen met het krijgen van een kind en het
moederschap van invloed is op het handhaven ofbijstellen van kindaspiraties.

6.3.2 DE PERIODE ERNA: DE GEBOORTE VAN VOLGENDE KINDEREN

De eerste zwangerschap is niet altijd gepland, maar het tweede kind wordt meestal
zorgvuldig gepland. Over het algemeen zijn de ervaringen van de vrouwen met een
tweede kind positief. De vrouwen zeggen vee I beter te weten wat hun te wachten staat.
Geen van de vrouwen krijgen twee 'huilbaby's' achter elkaar.

'Nou, dit was een heel gemakkelijke baby, heel iets anders. Dit was een baby
die altijd tevreden was, weinig huilde en echt een wolk van een baby. Ik was
natuurlijk al veel gewend. Maar ik heb er weI tegen aangehikt. Ik dacht: als
ik nog eens die ellende krijg, jakkes! Je kunt weer net zo'n jankertje krijgen
als de eerste was. Maar dat viel hartstikke mee.'
(Respondent 32: moeder van twee kinderen)

Weliswaar weegt de eerste ervaring met het moederschap mee in het besluit voor een
tweede kind, maar dat weerhoudt de geciteerde vrouw niet een tweede kind te krijgen.
Twee kinderen is ook de wens van haar partner. 3

De meeste vrouwen met kinderen zeggen tijdens het interview dat zij het gezin
compleet vinden. Ze hebben het krijgen van kinderen defmitief afgesloten. Een paar
vrouwen zijn afgeweken van het aanvankelijk door hen gewenste aantal kinderen. Zo
heeft een aantal vrouwen een kind terwijl aile ondervraagde vrouwen als ideaal
kindertal twee of meer kinderen noemen. Vrouwen met een uitzonderlijk zware
bevalling van het eerste kind besluiten soms af te zien van een volgende
zwangerschap. Andere vrouwen met negatieve ervaringen met de eerste zwangerschap
hebben pas na een aantal jaren de moed om aan een tweede zwangerschap te
beginnen.

'lk vind heel duidelijk dat het met het eerste kind in het begin kan
tegenvallen. lk moest er heel erg aan wennen. Ik had ook een huilbaby en ik
dacht: waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Heel negatieve gevoelens in
het begin. Dus ik had zoiets van: is dit het nou? En wat moet ik daar mee? Ja,
ik denk dat ik een postnatale depressie heb gehad in het begin.'

179



'To en hij geboren was dacht ik: ik hoefnooit meer [Iachend). Ik denk: ik heb
mijn portie weI gebad, zo'n schreeuwerd! Hij heeft drie maanden gebuild.
Maar van de ene op de andere dag was het over. Ik dacht: dat was eens maar
nooit weer. Daarom hebben we zo lang gewacht, er zit vijf jaar tussen. Maar
op een gegeven moment denk je: ja een, een is geen. Oat is een beetje
ouderwetse opmerking maar er zit wei wat in. En hij [zoontje] zei zelf op een
gegeven moment: ja mam, ik ben altijd maar aIleen; waarom heb ik geen
broertjes of zusjes? En dan krijg je de wens, ja misschien dat we ooit nog wei
eens een dochter krijgen. AIs dat zou Iukken ... En dan krijg je er toch wei
weer zin in.'

Uit het bovenstaande verhaal blijkt dat wei het gewenste kindertal is gerealiseerd,
maar niet volgens de verwachte planning. De negatieve ervaringen met het
moederschap doen de vrouw haar kindaspiraties bijsteIIen. Nu kan ze ook voordelen
zien aan het uitstellen van de geboorte van het tweede kind, hoewel dit ook een effect
heeft gehad op de arbeidsmarktparticipatie.

-Bent u achteraftevreden met de timing van de twee geboorten?
'Wat ik achteraffijn vind, is datje aIle aandacht kunt schenken aan zo'n baby.
Zo'n kind wordt dus niet even tussendoor geholpen. Wat dat betreft is het wei
goed geweest. Maar aangezien je nu op een leeftijd bent dat je niet meer
buiten de deur kunt gaan werken -want je bent nu gewoon te oud- is het
waarschijnlijk weI beter om de kinderen wat sneller achter elkaar te nemen.
Je bent dan wat jonger op het moment dat ze allebei naar school gaan.'
(Respondent 3: een (thuis)werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

Na de geboorte van het eerste kind treedt er veelal een verschuiving in de kindas-
piraties van de vrouwen op. Soms zijn kindaspiraties heel uitgesproken over het aantal
kinderen of de sekse van het kind -veel vrouwen willen 'van allebei wat'.
Hoewel aspiraties de drijfveer zijn in het realisatieproces doen verschilIende factoren
vrouwen afwijken van het door hen gewenste ideaal. Bij de hieronder geciteerde
vrouw spelen financiele belemmeringen een rol, maar ze relativeert het compromis dat
ze heeft moeten sluiten door zich gelukkig te prijzen met de gezondheid en sekse van
de kinderen.

-Wat was voor u de ideale omvang van een! het gezin?
'Nou ja, als mijn man directeur was geweest [Iachend] dan had ik er
misschien nog wel twee of drie gehad.'
-Dus dat spee/t ook mee?
'Ja echt: fmancieel. AIs je in deze tijd twee kinderen groot kan brengen dan
mag je in je handen kIappen. Er wordt vee I gevraagd, school is duur. Anders
had ik er misschien wei een paar bij gehad. Maar na de geboorte van mijn
dochter dacht ik: ja, twee is genoeg.
Mijn man is een harde werker maar in de winkel verdien je ook niet zoveel.
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Ik zeg: we stoppen ermee. Ja, we hadden een jongen en een meisje; meer
soorten zijn er niet dus wat wil je dan nog. Ais ik twee jongens of twee
meisjes had gehad, zou me dat trouwens net zo lief zijn: als ze maar gezond
zijn.'
(Respondent 21: een werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

Een aantal vrouwen geeft aan liever twee kinderen van dezelfde sekse te willen. Daar
liggen vaak pedagogische motieven aan ten grondslag: de kinderen zouden (beter) met
elkaar kunnen spelen. Hetzelfde geldt voor de timing van tweede en volgende
zwangerschappen. Vaak willen de vrouwen dat er niet teveel tijd tussen de kinderen
zit.

'En toen, een jaar later, zei ik: nu mag de tweede er direct achteraan, als het
enigszins kan.
Miranda was twee jaar en drie maanden en toen kwam Monique.'
-Waarom wilde u dat zo?
'Omdat ik zelf een broertje onder me had met wie ik ruim twee jaar scheel.
Dat is niet echt leuk geweest. En met mijn zusje scheel ik zes jaar. Ik had zo
graag een zusje onder me gewild. Onder mijn broer zat weer een broertje en
die jongens trokken veel met elkaar op. Ik had niets aan de jongste. Dus toen
ik eenmaal Miranda had dacht ik als de tweede nu maar een grietje is. Ik heb
het zo gekregen en ze hebben het ook altijd heel leuk met elkaar gehad en
ook nu nog.'
(Respondent 13: een werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

Materiele factoren spelen eveneens een rol, zoals de grootte van het huis en het
beschikbare aantal kamers. Kinderen worden 'duur' genoemd en sommige vrouwen
zien daarom af van een volgend kind. Ook het feit dat men al gezonde kinderen heeft
en het 'lot niet wil tarten' doet vrouwen afzien van een derde of vierde kind. Een ander
argument is dat men het gezin compleet vind omdat men zowel een jongetje als een
meisje heeft. Sekse is voor andere ouders een reden om er nog een kind bij te willen.
Een vrouw die aanvankelijk geen tweede kind wil laat in haar beslissing sterk mee-
wegen dat ze kans heeft op een dochter.

6.3.3 DE INVLOED VAN DE PARTNER

De wens van de partner is eveneens van invloed op de realisatie van de kindaspiraties
van vrouwen. Soms krijgt een vrouw minder kinderen dan ze zelf wenst. Een vrouw
heeft met moeite haar man een keer weten te overtuigen. Nu het kind geboren is 'is hij
er gek mee', maar van een tweede kind is geen sprake.
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De wensen van de partner kunnen er ook toe leiden dat er meer kinderen geboren
worden dan de vrouw zelf wenst. Een vrouw die haar gezin met twee dochters
compleet vindt, laat zich door haar man overhalen: hij wil graag een zoon.

'Het was eigenlijk gewoon de bedoeling dat het bij twee zou blijven. Maar
omdat ik twee meiden heb... Toen overleed mijn vader en daama mijn
schoonvader. Toen zei mijn man, zo voor de gein, als we nou een jongen
zouden krijgen, dan maak je me zo gelukkig. Ik zeg: ik ben nog jong, ik ben
30, ik wil wei zwanger raken. Maar als het dadelijk een meisje is, hoop ik
niet dat ik continu op mijn kraambed te horen krijg: ah, weer een meisje. Dat
absoluut niet, he. Nou, laat het gelukkig een jongen zijn. Dus tranen met
tuiten want we hadden een zoon. Daarom is het eigenlijk gekomen: door de
twee vaders die overleden zijn. Voor mij was twee kinderen eigenlijk altijd
de bedoeling geweest.'
(Respondent 6: moeder van drie kinderen)

De partner van een andere vrouw heeft het gevoel iets te hebben gemist bij de
geboorte en het opgroeien van het eerste kind.

'Ja, mijn man wilde graag, die begon over een tweede. Ik had gezegd: we
laten het bij een, Maar omdat hij de zaak had en ontzettend veel weg was, zei
hij toen hij op een dag naar onze zoon keek: wat is dat al een groot kind,
waar is die baby gebleven? Daar heb ik helemaal niets van meegekregen.
Want als hij 's zondags thuis was, moest hij zijn administratie bijwerken. Hij
had ook altijd hoofdpijn 's zondags. Wij deden ook nooit iets leuks; daar was
geen tijd voor. Hij had andere dingen aan zijn hoofd. Ik ging dan maar vee I
weg met mijn zoontje, dan kon hij rustig de administratie doen. Dus hij had
het gevoel dat hij heel veel gemist had en dat was natuurlijk ook zoo Nou,
daar praat je natuurlijk veel over, dat is niet een beslissing die je in een keer
neemt. Toen hebben we dan toch gezegd: nou, dan proberen wij het nog een
keer.'
(Respondent 32: moeder van twee kinderen)

Hoewel het krijgen van kinderen een gezamenlijke beslissing is, Iijkt het soms alsof de
vrouw het in deze voor het zeggen heeft. Een paar vrouwen melden expliciet dat hun
partner bereid zou zijn hun aspiraties voor een volgend kind te realiseren.

-Enje man, had hi} bepaalde idealen over de grootte van het gezin?
'Ja hoor, dat was wei hetzelfde, daar waren we het wei over eens. Stel nou dat
ik op een gegeven moment nog een derde kind had gewiJd, nou dan had-ie
daar niet echt moeilijk over gedaan. Achteraf weI. AIs je het 'm nu zou
vragen dan zegt ie: oh nee, in godsnaam niet nog een. Maar toen, zeg maar
toen ze klein waren, als ik toen bijvoorbeeld na een jaar had gezegd: nu wil
ik er nog eentje, ja dan was dat weI gelukt.'
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-En als hij had gezegd ik wil er nog eentje?
'Nee, want na die tweede wist ik heel zeker dat ik niet meer wilde. Dus nee
hoor, dat was geen derde geworden van mijn kant.'
(Respondent 30: een werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

Een partner heeft zijn kindaspiraties bijgesteld omdat zijn vrouw een heel zware
bevalling van het eerste kind heeft gehad. Desondanks wil zij graag een tweede kind;
haar man per se niet.

-En nu heeft u het echt definitieJ aJgesloten?
'Ja, mede ook door mijn man hoor. Die denkt er niet eens over. Die wi! niet
en dat vond ik eerst heel egoistisch [Iachend]. Daar kwam ik niet over uit.'
(Respondent 17: een werkende vrouw, moeder van een kind)

Een vrouw overtuigt haar man om af te zien van een volgend kind. Haar argument is
dat een kind erbij ten koste zal gaan van de kwaliteit van het bestaan van de andere
kinderen. De respondent vindt zelf twee kinderen genoeg:

-Gold dat ook voor uw partner?
'Ja, nou ja, in eerste instantie niet want hij wilde weI een heel huis vol. Maar
ik heb altijd gezegd: twee kinderen die kun je een eigen kamertje geven en de
hobby's van tegenwoordig zijn ook niet meer zo goedkoop, dus. Ik wil ze weI
zoveel mogelijk kunnen geven en dat wordt met drie al minder, dus. Drie had
hij sowieso weI gewild maar op twee zijn we uitgekomen.'
(Respondent 47: moeder van twee kinderen)

Een paar vrouwen stellen hun kindaspiraties door een tweede huwelijk bij en krijgen
meer kinderen dan ze aanvankeJijk wensen.

De vrouwen in het onderzoek en hun partners hebben niet altijd dezelfde wensen ten
aanzien van de timing van de geboorten of het aantal kinderen. Uiteindelijk worden er
oplossingen gevonden in het sluiten van compromissen of het verbreken van de
relatie, zoals bij een vrouw die haar kinderwens niet kan realiseren met de partner die
ze heeft.

6.3.4 DE INVLOED VAN INTERVENTIES

Ongewenst kinderloos

De mogelijkheden van vrouwen om wei of niet kinderen te krijgen, worden mede
bepaald door biologische, technologische en sociale factoren. De beschikbaarheid en
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het gebruik van voorbehoedmiddelen maken, objectief gezien, dat men een expliciete
keuze kan maken voor kinderen. Men kan ook besluiten geen kind te krijgen. Maar
aan kinderloosheid zijn (sociale) 'kosten' verbonden. Oit blijkt uit de antwoorden van
vrouwen met kinderen op de vraag hoe zij een kinderloos bestaan zouden waarderen.
N iet aileen zijzelf, maar ook hun partner en de sociale omgeving zouden negatief
oordelen over zo'n bestaan. Men vindt het 'egostisch' om geen kinderen te nemen. Ook
de vrouwen die onvrijwillig kinderloos zijn, verontschuldigen zich voor opmerkingen
tijdens het interview die op egotsme zouden wijzen.

Sommige vrouwen zijn kinderloos maar hebben wei kindaspiraties. Een vrouw is
kinderloos omdat zij en haar man geen kinderen kunnen krijgen. Noodgedwongen
moet ze haar aspiraties bijstellen. Zij tracht niet haar kindaspiraties op een andere
manier te realiseren. Ze heeft wei eens het plan gehad om in een creche te gaan
werken, maar dat plan heeft ze weer laten varen. Adoptie is voor haar geen altematief.
Ze denkt nu wei anders over een bestaan met kinderen: hoewel ze zich vroeger niet
met de vraag bezig hield, betwijfelt ze nu of je 'in deze tijd' een kind wei een goed
bestaan kan bieden.

Ongewenste kinderloos is evenwel niet altijd aan biologische factoren te wijten. Een
vrouw van 35 jaar die graag kinderen wil, heeft de juiste partner nog niet kunnen
vinden. Ze sluit het moederschap nog niet volledig uit, maar voelt de tijd dringen. Ook
bij haar hebben exteme factoren tot een verschuiving in de dimensie van
kindaspiraties geleid: de optimale leeftijd om aan kinderen te beginnen heeft zij
verschillende malen bijgesteld. Aanvankelijk wil ze voor haar dertigste moeder
worden; nu is ze van mening dat je boven je veertigste geen kinderen meer zou
moeten nemen: 'Het moet ook voor het kind nog leuk zijn'.
Een andere vrouw in het onderzoek heeft altijd al graag kinderen willen hebben. Tot
haar dertigste werkt ze bij haar ouders in de huishouding en zorgt voor haar broertjes
en zusjes. Als haar taak overbodig wordt geacht en zij haar 'ontslag' krijgt, besluit ze
af te zien van kinderen. Na al het zorgen voor anderen wil ze tijd voor zichzelf. Dit
wordt vertaald in een voltijds baan in de bejaardenzorg. Nu ze veertig is, heeft ze spijt
van haar beslissing om kinderloos te blijven. Zij vindt zichzelf echter te oud om het
alsnog te proberen.

Invloed van een miskraam

In een paar gevallen wordt het aantal kinderen of de timing van de geboorten
bemvloed doordat een zwangerschap eindigt in een miskraam.
Een vrouw met twee volwassen dochters uit het eerste huwelijk, krijgt in een tweede
huwelijk nog een dochter. Ze wil er graag nog een kind bij, maar besluit na een
miskraam afte zien van een volgende zwangerschap.
Ook bij andere geYnterviewde vrouwen heeft een miskraam effect op de moeder-
schapsloopbaan. Twee vrouwen die hun eerste kind op heel jonge leeftijd krijgen,
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zouden eigenlijk nog jonger moeder zijn geworden als de eerste zwangerschap niet in
een miskraam was geeindigd.

Invloed van gezondheidsproblemen

Sommige vrouwen hebben hun aspiraties voor kinderen bijgesteld om gezondheids-
redenen. Bij een vrouw is baarmoederkanker geconstateerd tijdens de bevalling van
het eerste kind. Pas nadat ze genezen is verklaard, kan ze nadenken over haar
oorspronkelijk kindaspiraties en de invulling van het moederschap.
Niet aileen de eigen gezondheid, maar ook die van het kind is van invloed op de
beleving van het moederschap en de kindaspiraties. Een vrouw is aanvankelijk heel
positief over het moederschap. Maar jarenlang tobben over de gezondheid van het
derde kind doet haar twijfelen over een vierde kind. Dit komt naar haar zeggen omdat
zij geen plezier heeft beleefd aan de eerste jaren van haar derde kind.
Gezondheidsredenen zijn niet aIleen van invloed op het bijstellen van de kindaspi-
raties van vrouwen en op de beleving van het moederschap. Onzekerheid over de
gezondheid van hun kind is voor een paar vrouwen reden om ook de baanaspiraties
naar beneden bij te stellen.

6.3.5 CONCLUSIES FACTOREN MOEDERSCHAP

De meeste vrouwen plannen in meer of mindere mate de zwangerschap van het eerste
kind. De planning wordt bepaald door conditionele of contextuele dimensie van de
kindaspiraties. VoUedig autonome kindaspiraties (vrouwen die bijvoorbeeld besluiten
om zonder partner een kind te krijgen en op te voeden) worden bij deze groep
ondervraagde vrouwen niet aangetroffen.
De laag opgeleide vrouwen in dit onderzoek willen voordat zij aan kinderen beginnen
eerst een partner hebben, getrouwd zijn en meestal ook een zekere mate van materiele
en financiele zekerheid hebben. Het beschikbaar zijn en het gebruik van
voorbehoedmiddelen biedt vrouwen de mogelijkheid om de zwangerschappen te
plannen. Toch raken negen vrouwen ongepland zwanger.
De conditione Ie of contextuele dimensie van kindaspiraties komt eveneens tot
uitdrukking in de wens van vrouwen om op een bepaalde leeftijd moeder te worden.
Moederschapsopvattingen, opvoedkundige overwegingen, also ok het 'eerst nog van de
vrijheid willen genieten', spelen in deze overweging een rol.

Baanaspiraties spelen soms een rol bij de planning van kinderen. Het zijn vrouwen die
wei een kinderwens hebben, maar ook de (nog) niet gerealiseerde wensen voor een
baan laten meewegen.
Slechts weinig vrouwen kunnen zich van tevoren een concrete voorstelling van het
moederschap maken. Negatieve eerste ervaringen met het moederschap zijn bij
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sommige vrouwen van invloed op de timing van de volgende zwangerschap en/of op
het uiteindelijke aantal kinderen. Negatieve ervaringen doen sommige vrouwen eerder
terugkeren op de arbeidsmarkt dan zij aanvankelijk van plan waren. Positieve
ervaringen doen andere vrouwen naar meer kinderen verlangen, maar materiele
omstandigheden of financiele redenen kunnen hen daarvan weerhouden.

Aspiraties voor kinderen zijn sorns heel specifiek voor het gewenste aantal kinderen of
de samenstelling van het gezin naar sekse. De sekse van een kind kan uiteraard niet
gepland worden, maar de wens voor juist een zoon of dochter weegt wei mee in de
beslissing over een volgende zwangerschap.

Ook de partner beinvloedt de realisatie van de kindaspiraties van vrouwen. De mate
waarin de partner van invloed is, blijkt te verschillen. Het lijkt wei of een aantal
vrouwen aile besluiten neemt op het terre in van gezinsuitbreiding; waarbij het gezin
duidelijk tot het dome in van de vrouw behoort. De mannen lijken daarmee hun eigen
wensen voor kinderen afhankelijk te maken van die van de vrouw. Echter, in lang niet
aile relaties is dat het geval. Zo zijn er bijvoorbeeld vrouwen die zich hebben laten
steriliseren terwille van hun partner hoewel ze zelf nog graag een kind zouden willen.
En in enkele andere gevallen laten vrouwen zich door hun partner overhalen om juist
nog een kind te krijgen, hoewel ze zelf het gezin compleet vinden.

lnterventies doorkruisen de plannen en aspiraties van vrouwen voor kinderen, of de
manier waarop ze het moederschap willen vormgeven. De gesignaleerde interventies
dwingen de vrouwen de aspiraties te herzien of zich anderszins aan te passen aan de
situatie.
Een vrouw ondergaat vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen en krijgt alsnog
kinderen. Maar andere vrouwen blijven kinderloos: deels om biologische redenen,
deels om sociale redenen.
Een miskraam is uiteraard van invloed op de timing van het moederschap; soms ook
op het gerealiseerde aantal kinderen. Ook ziekte of de zwakke gezondheid van een
kind is een ingrijpende interventie op de moederschapsloopbaan. De gevolgen van
dergelijke interventies zijn bovendien waarneembaar in de arbeidsloopbaan; sommige
vrouwen zien zich bijvoorbeeld genoodzaakt minder uren te gaan werken omdat hun
kind niet gezond is.

Uit de verhalen blijkt dat weirug vrouwen van tevoren in staat zijn om een
nauwkeurige inschatting van de consequenties van het moederschap te maken. Toch
zeggen de meeste vrouwen 'gekozen te hebben' voor kinderen. Maar de keuze lijkt
zich in de meeste gevallen te beperken tot het tijdstip waarop men moeder wil worden.
Slechts weinig vrouwen wegen in hun besluitvorming een leven zonder kinderen af
tegen een bestaan met kinderen. De wens om moeder te worden bestaat vaak al
voordat een vrouw haar eerste kind krijgt.
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Zowel de arbeidsloopbaan als de moederschapsloopbaan zijn hier als gescheiden
trajecten beschreven om de factoren te achterhalen die beide processen beinvloeden:
in termen het handhaven, bijstellen ofrealiseren van aspiraties.
In de volgende paragraaf ligt de nadruk op factoren die van invloed zijn op de
gevolgde werkpatronen.

6.4 FACTOREN VAN INVLOED OP HET GEVOLGDE WERKPATROON

De laag opgeleide vrouwen in dit onderzoek zijn geboren tussen 1950 en 1961. De
leeftijd waarop zij moeder worden, varieert. De vrouwen worden in verschillende
perioden moeder: de 'oudste' moeder krijgt haar eerste kind in 1972 en de vrouw die
het meest recent moeder is geworden, krijgt het eerste kind in 1992. In deze twintig
jaar zijn er grote veranderingen opgetreden in de mogelijkbeden en beperkingen om
een baan en kinderen te combineren. Het ideologisch klirnaat is veranderd. In 1972
vindt bijvoorbeeld nog 42-44% van de Nederlandse bevolking het bezwaarlijk als
vrouwen met schoolgaande kinderen werken. In 1991 is dat nog maar 22%, hoewel
ook slechts 31% van de Nederlandse bevolking het in 1991 echt 'aanbevelenswaardig'
vindt als vrouwen met schoolgaande kinderen buitenshuis werken."
Normen over wanneer een vrouw een 'goede moeder' is, zullen zeker meewegen in de
keuzes van de gemterviewde vrouwen om weI of niet een baan en kinderen te
combineren, en zullen tot uitdrukking komen in hun argumenten over gemaakte
keuzes.

Veellaag opgeleide vrouwen combineren baan en kind aanvankelijk niet. Het moeder-
schap betekent voor hen dat zij zich in ieder geval gedurende een aantal jaren
exclusief aan de kinderen zullen wijden. De vrouwen die blijven doorwerken na de
geboorte van het eerste kind zijn een uitzondering. Op basis van de secundaire analyse
kan worden geconcludeerd dat het gaat om 10%.

Het is de vraag welke factoren -naast aspiraties- een rol spelen in het besluit van
vrouwen om weI ofniet te blijven werken wanneer er kinderen komen.
In het onderzoek van lorna en Offers (1991, 1994) blijkt deze beslissing bij laag
opgeleide vrouwen niet aileen samen te hangen met de praktische mogeJijkbeden om
een baan en kind te combineren; in de beslissing speeJt de kwaliteit van de arbeid een
belangrijke roI. Ook uit de diepte-interviews van dit onderzoek bleek, dat een gebrek
aan kwaliteit van het werk een belangrijke reden is voor vrouwen om van baan te
veranderen. Maar zoals blijkt uit de tabellen 6.1 en 6.2, wisselt slechts een van de
gemterviewde vrouwen expIiciet van baan om beide te kunnen combineren en is het
voor slechts een vrouw een reden om geheel te stoppen met werk.
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6.4.1 DOORWERKEN NA DE GEBOORTE VAN HET EERSTE KIND

De tien laag opgeleide vrouwen die besluiten door te werken na de geboorte van het
eerste kind waarderen hun baan in hoge mate. Drie andere vrouwen die aanvankelijk
zijn blijven werken, stoppen later alsnog bij de geboorte van het tweede kind. Een van
hen is na de geboorte van het eerste kind minder uren gaan werken. Ze werkt dan
aIleen nog op 'koopavond' en zaterdag. Haar man past op het kind. Maar op een
gegeven moment lukt dat niet meer.

'Kijk hij zegt ook, als ik thuis ben en ik heb niet zo'n heel drukke baan, dan
kan ik het regelen. Dan zou hij dat ook wei doen. Maar dat is nu gewoon niet
meer mogelijk. Hij heeft tussen de geboorte van de eerste en het tweede kind
een veel drukkere baan gekregen. Oat deed voor mij toch ook wei de das om:
dat werken gaat niet langer.'
-Was dat een gezamen/ijke bes/issing?
'Ja kijk, hij heeft een heel goede baan. Hij zegt: ik verdien gewoon meer,
klaar. Daar was ik het mee eens, dat was ook zoo Dus ja ... [over een creche
als altematief] lk. wilde dat gewoon niet. Ik heb de kinderen gewild, dus ik
zorg ervoor. Je moet er een hoop voor opgeven ook maar daar heb ik geen
spijt van gehad.'
(Respondent 4: moeder van twee kinderen)

Haar beslissing om thuis te blijven en voltijds het moederschap op zich te nemen is
bijna onvermijdelijk. Het combineren van werk en de verzorging van het eerste kind is
afhankelijk van de samenwerking met haar man. Na een promotie kan hij niet langer
flexibel met zijn werktijden omgaan. In de 'afweging' speelt ook mee dat het inkomen
van de partner meer garantie op een redelijk gezinsinkomen biedt dan het inkomen
van de vrouw. Gezien haar moederschapsopvattingen is kinderopvang bovendien geen
optie.

Ook een vrouw die op een naai-atelier werkt, gaat halve dagen werken na de geboorte
van het eerste kind. Binnen het bedrijf is er niets geregeld. Er werken daar veel
vrouwen die in deeltijd zouden willen werken (ook vrouwen zonder kinderen).
Uiteindelijk krijgen de vrouwen bij de directie voor elkaar dat ze halve dagen kunnen
werken. Haar man die in ploegendienst werkt, probeert zijn diensttijden zoveel
mogelijk op het rooster van de vrouw aan te passen. In voorkomende gevallen wordt
er een beroep gedaan op de familie: zij passen op het kind tijdens haar werktijden.
Met de kornst van een tweede kind besluit zij te stoppen, omdat twee kinderen een te
grote belasting vormen voor de familieleden.

Een andere vrouw blijft eveneens doorwerken. Tot de geboorte van het eerste kind
werkt ze voltijds als kraamverzorgster. Na de geboorte gaat ze op afroep particulier
werken voor 12 tot 28 uren per week. Ook nadat het tweede en derde kind geboren
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zijn, blijft ze werken. Haar man heeft zijn uren niet aangepast, maar zorgt in het begin
wei voor de opvang van de kinderen op de tijden dat zij werkt. Later wordt er een
oppas geregeld.
Het is niet gebruikelijk in haar omgeving om te blijven werken. Haar man is
aanvankelijk eveneens tegen.

-Hoe yond uw omgeving het dat u werkte?
'Nou, hoe mensen reageren: het had niet hun instemrning en zeker hier in N.
niet. Ais je een kind hebt en je blijft werken, was je toentertijd niet een goeie
moeder hoor. Nee.'
-Kreeg u ook steun?
'Nou, dat doe ik gewoon zelf. Ais ik iets wil dan doe ik dat gewoon, of
iemand mij daarin steunt ofniet. In eerste instantie was hij [partner] daar niet
zo'n voorstander van denk ik. Want ja, dat waren ze gewoon helemaal niet
gewend. Toentertijd was je een beetje een uitzondering. Nu ben je een
uitzondering als je niet blijft werken, denk ik weleens.'
-En uw partner? Hoe ging hi) met de nieuwe situatie om?
'Ja, hij moest gewoon he [Iacht]. Ja, ik ben niet zo van als hij het niet leuk
vindt, doe ik het niet. Ik bedoel, het is ook mijn leven. Dus ik zeg: ik doe het
gewoon wei en verwacht dat jij op de kinderen past.'
-Heeft hi) zi)n werktijden aangepast?
'Nee.'
(Respondent 35: een werkende vrouw, moeder van drie kinderen)

De boven geciteerde vrouw heeft duidelijk een wens om te blijven doorwerken. Ook
al gaat ze daannee tegen de heersende norm in. Voor haar is de wens om werk en
kinderen te combineren een logische consequentie van haar baanaspiraties.

De hieronder geciteerde doktersassistente is daarentegen nooit van plan geweest om
door te werken na de geboorte van het eerste kind. Ze geeft duidelijk aan nooit naar
mogelijkheden te hebben gezocht om werk en kinderen te combineren.

'Ik denk wei dat er mogeJijkheden waren, maar ik heb er gewoon niet naar
gevraagd, omdat ik toch niet wilde doorwerken. Je kunt het kind wei naar de
creche brengen of een oppas thuis regelen; er zijn best mogelijkheden, maar
ik ben er niet achteraan gegaan.'
-Werkten er meer vrouwen met kleine kinderen?
'Nee.'
-Was er iets geregeld voor vrouwen met kinderen?
'Ze waren er daar bepaald niet voor dat een vrouw met kinderen doorwerkte,
dus het was sowieso niet geregeld. Maar ik hoefde geen oplossing. Ja, ik
wilde gewoon niet doorwerken. Ais je een keuze moet maken, dan moet je
een oplossing zoeken.'
(Respondent 27: moeder van vier kinderen)

189



Wei werkt deze vrouw nog meer dan een jaar -totdat het tweede kind geboren wordt-
thuis aan de patientenadministratie.

Thuiswerken is een praktische oplossing om baan en kinderen te kunnen combineren.
De volgende vrouw heeft heel bewust gezocht naar thuiswerk. Bij het betrekken van
een nieuwbouwwoning was er voldoende ruimte om de baanaspiraties te realiseren.
Op dat moment denkt zij nog niet aan kinderen.
Na verloop van tijd wi! ze wei een kind en tevens blijven werken. Ze besluit haar kind
naar de creche te brengen als het thuiswerk onder de aanwezigheid van het kind gaat
leiden, hoewel haar man en andere familieleden fel gekant zijn tegen het instituut
creche. In deze beslissing spelen haar baanaspiraties een rol.

-Heeft u toen u uw kind kreeg uw werktijden ook aangepast?
'In eerste instantie nog niet. Pas toen ze wat groter werd. Ais baby was ze vrij
gemakkelijk, je hoorde haar nooit. Maar daarna, met een maand of acht, toen
gaf dat wat meer problemen: meer wakker, meer op. Toen ben ik duidelijk
gaan veranderen, toen is ze ook de creche in gegaan. Met acht maanden was
dat, tot ze naar school ging. Ik heb haar toen twee dagen in de week naar de
creche gedaan, dinsdag en donderdag, echt hele dagen van acht tot vijf.
Omdat ik dan die twee dagen flink kon doorwerken, en die andere dagen die
hield ik dan's middags vrij. Ik werkte 's morgens en's middags ging ik met
haar de hort op.'
(Respondent 5: werkende vrouw, moeder van een kind)

Hoewel vaak ook thuiswerkend, is het verhaal van de meewerkende echtgenotes
anders. De vrouw die hiema aan te woord komt, is samen met haar man op de
binnenvaart terecht gekomen. Deze keuze heeft echter grote consequenties voor de
mogelijkheden om haar kindaspiraties te realiseren. Hoewel haar keuzemogelijkheden
beperkt zijn, benoemt ze zelfhet altematief, dat haar minder aantrekkelijk lijkt.

'Mijn leven is natuurlijk wei heel anders geworden. Ik wist wei wat er ging
komen natuurlijk. Ais ik ooit kinderen krijg, dan zal ik ze naar het intemaat
moeten brengen als ze 6 jaar oud zijn; wat natuurlijk heel jong is. Ja, daar
heb ik ook best wei heel lang bij sti! gestaan. Maar op een gegeven moment
is dat toch de keus die je maakt. Tegenwoordig is het zo: je kunt ze ieder
weekend halen en dat heb ik ook altijd gedaan. Mijn kinderen zijn geen
weekend op het intemaat geweest. Waar ik ook vandaan moest komen -en ik
heb heel wat asfalt gezien in die jaren- maar ik heb ze altijd gehaald. Ja daar
ging natuurlijk ook best wei tijd in zitten. Maar als je het niet deed, zag je de
kinderen niet. Dus het is het een ofhet ander.'

Deze vrouw heeft heel bewust voor haar partner gekozen. Het combineren van werk
en moederschap wordt hierdoor een (specifiek) probleem. Ze wi! blijven voldoen aan

190



haar opvattingen van moederschap door de kinderen ieder weekend aan boord te
nemen. Een ander alternatief is er voor haar niet.

'lk heb het ook altijd met veel plezier gedaan. Ais ik er een hekel aan had
gehad dan was ik natuurlijk wei een beetje verkeerd bezig geweest. Dan had
ik het ook niet zo lang volgehouden. Er komt een grote schaduw overheen als
de kinderen naar het intemaat gaan. Maar ja, het klinkt raar, maar het went.
Ais je ze ieder weekend haalt, is daar mee te leven. lk moet er niet aan
denken als ik ze drie, vier weken niet had kunnen zien, hetgeen bij sommige
gezinnen best wei gebeurt. Maar dat had ik denk ik niet vol kunnen houden.
Voor de kinderen was het ook wei te doen. Dan houd je toch wei die band
met elkaar. Dan raak je elkaar niet onderweg ineens kwijt, wat je af en toe
best wei eens ziet gebeuren: dat als ze wat ouder worden, dat de tijd dat ze
niet aan boord zijn gewoon te lang wordt. Dat er toch iets losraakt. lk wilde
dat beslist niet en het is ook niet gebeurd.'

Haar man liet haar 'haar gang' gaan zegt ze. Door de meewerkende echtgenotes wordt
dikwijls de hulp ingeroepen van de familie. Meestal worden een ofmeer familieleden
ingeschakeld om de kinderen op te vangen op tijden dat de vrouw werkt. In dit geval
is het andersom: deze vrouw organiseert het zo dat haar moeder haar taken aan boord
vervult, terwij I zij de kinderen ophaalt.

'Ik heb heel veel steun gehad aan mijn ouders. Op vrijdag stapte ik af
onderweg. Zij kwamen aan boord en zorgden dat aan boord verder altijd alles
draaide. Want het is sowieso altijd al druk bij het varen. Er moet iemand zijn
die zorgt dat de mensen op tijd eten en drinken krijgen. Dat deed mijn
moeder dan en mijn vader ging ook mee. Ik ging dan de kinderen halen. Op
zaterdag. Ik bleef meestal een nachtje in het huis van mijn ouders slapen, dan
het schip achtema, weer terug aan boord en op zondag ging ik er weer af.
Dus het was altijd een heel hectisch gedoe in het weekend.'
(Respondent 14: een met haar man meewerkende vrouw, moeder van drie
kinderen)

Ondanks het feit dat er samen wordt gewerkt, is de kinderopvang geen gezamenlijk
probleem. De vrouwen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Geen
van de partners past na de geboorte van het eerste kind of de volgende kinderen de
werktijden of het aantal uren aan. Wanneer de situatie het toestaat wordt vrij vanzelf-
sprekend gekozen voor een specialisatie in taken.
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6.4.2 WERKEN TOT DE GEBOORTE VAN HET EERSTE KIND

Verreweg de meeste vrouwen stoppen met werken bij de geboorte van het eerste kind.
Dit is bij de vrouwen in het onderzoek het meest gevolgde werkpatroon. Volgens de
gegevens van de secundaire analyse stopt 60% van de laag opgeleide vrouwen na het
zwangerschapsverlof van het eerste kind; 30 % stopt nog v66r het zwangerschaps-
veri of.
Bijna aile geinterviewde vrouwen hebben de beslissing om te stoppen met werken als
een individuele keuze ervaren. Het is echter de vraag in hoeverre de beslissing
voortvloeit uit de wens van vrouwen om hun baan voor het moederschap te verruilen
of het resultaat is van de beperkte mogelijkheden om werk en moederschap te
combineren.

De vrouwen die zijn gestopt na het zwangerschaps- en bevallingsverlof, hebben
overwegend met vee I plezier gewerkt. Vrouwen die al voor het veri of stoppen, hadden
een baan die op dat moment niet (meer) bevalt.
Een vrouw zegt dat de sfeer in het bedrijf de jaren voor de geboorte van haar eerste
kind totaal is veranderd. Na zestien jaar werken, zonder een dag ziek te zijn geweest,
heeft ze er ineens genoeg van. Ze neemt haar vakantiedagen op om nog v66r de
aanvang van het zwangerschapsverlof te kunnen thuisblijven. Zij zegt niet het type te
zijn om 'twee dingen tegelijk te doen' maar er zijn voor haar ook geen mogelijkheden
om de betreffende baan met de verzorging van kinderen te combineren.

-Denkt u dat er iets geregeld had kunnen worden binnen dat bedrijf om te
kunnen blijven werken met een kind?
'0 nee, beslist niet (lachend). Oat was toch een beetje feodaal daar, dus daar
hadden ze nog van gehoord.'
(Respondent 24: moeder van drie kinderen)

Een andere vrouw (respondent 16) werkt naar grote tevredenheid in deeltijd als
doktersassistente. Ze heeft in totaal zeven jaar gewerkt als ze, begin jaren tachtig, haar
eerste kind krijgt. Hoewel er geen structure Ie voorziening voor kinderopvang
aanwezig is, zijn er voor haar persoonlijk wei mogelijkheden om te blijven werken.
Haar moederschapsopvattingen staan haar echter niet toe de verzorging uit handen te
geven.

Vrouwen nemen het besluit hun baan op te zeggen op verschillende gronden: omdat
het gebruikelijk is als vrouw te stoppen met werken bij de geboorte van het eerste
kind, omdat het in overeenstemming is met de eigen moederschapsopvattingen of
omdat er geen mogelijkheden zijn om een baan en kind te combineren.

Met de eventuele gevolgen van hun keuze wordt vooraf weinig rekening gehouden; de
gevolgen zijn niet altijd (volledig) te overzien. Evenals de eerste ervaringen met het
moederschap kunnen tegenvallen, zo kan ook de ervaring met het gevolgde werk-
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patroon negatief zijn. De gemterviewde vrouwen die gestopt zijn met betaalde arbeid
missen het werk, de collega's en het inkomen.

'Toen ging dat salaris weg. Dat was weI even rekenen. Ik heb ook een
huishoudboekje een tijdje gehad, daar word je ook krankjorurn van. Ik kon
het niet bijhouden met schrijven: het was altijd op. Ja, er valt een heel groot
gat. Je hebt natuurlijkjaren op een hoog niveau geleefd.'
(Respondent 32: moeder van twee kinderen)

Voor somrnige vrouwen is met name het inkomen een reden om zo spoedig mogelijk
weer te willen herintreden.

Er zijn vrouwen die al precies weten hoeveel jaar ze thuis willen zijn voor de
kinderen, om vervolgens de arbeidsloopbaan te vervolgen. Toch kunnen er factoren
zijn die vrouwen doen afwijken van hun voomemens en hun aspiraties doen bijstellen.
Een vrouw is van plan zich acht jaar volledig met de zorg van haar tweeling bezig te
houden. Na vier jaar wordt ze door haar oude werkgever gebeld met het verzoek terug
te komen.
Andere vrouwen keren eerder terug op de arbeidsmarkt omdat het thuiszitten ze niet
bevalt.

'Ja, je hebt je kind en dan zit je thuis. Dat ben je niet gewend. Wat moet je
nou. Een beetje verloren .... toch weI. Ja, je weet niet van tevoren niet wat je
kunt verwachten. En ik was natuurlijk weI blij met M. [kind], dat ben ik nog
weI, maar .. ik kan het moeilijk verwoorden. Je voelt jezelf zo verloren. Je
valt ineens in een gat. Collega's zie je bijna niet meer. Het sociale Ieven is in
een klap weg. Ja, dat yond ik heel erg moeilijk.'
(Respondent 10: een werkende vrouw, moeder van twee kinderen)

Ook de volgende vrouw geeft aan dat haar ervaringswereld door thuis te zitten te eng
is geworden. Aanvankelijk is ze niet van plan om opnieuw te gaan werken. De baan
die ze heeft voordat ze met zwangerschapsverlof gaat, bevalt haar niet. Zij stelt na een
aantal jaren thuis te hebben gezeten, haar baanaspiraties weer bij.

'Met kinderen wordt je wereld gewoon zo klein: je staat in principe niet meer
in de maatschappij. Dus als je weer gaat werken, kom je wei weer in de
maatschappij .'
(Respondent 29: moeder van drie kinderen)

Er zijn ookvrouwen die blij zijn, dat ze de arbeidsmarkt voorgoed de rug toe kunnen
keren. Het is voor hen 'genoeg geweest'. Het zijn vrouwen die, hoewel ze met plezier
werkten, hun werk ondergeschikt beschouwen aan hun kindaspiraties. Ze willen
werken totdat ze de kindaspiraties kunnen realiseren en hebben zich in feite al v66rdat
er kinderen komen, verbonden met het voltijds moederschap.
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De meeste vrouwen zijn evenwel van plan na een aantal jaren opnieuw in te treden op
de arbeidsmarkt.

6.4.3 HERINTREDEN

De arbeidsmarkt die de laag opgeleide vrouwen uit 1950-1961 bij de geboorte van het
eerste kind verlaten, is op het moment dat zij willen herintreden sterk veranderd. Met
name in de administratieve sector zijn grote veranderingen opgetreden als gevolg van
automatisering en de invoering van computers.
De meeste vrouwen die stoppen met werken bij de geboorte van het eerste kind en
naderhand opnieuw intreden op de arbeidsmarkt, ondervinden negatieve gevolgen van
het onderbreken van de arbeidsloopbaan. Het blijkt moeilijker dan voorheen om een
baan te vinden, hun vroegere banen betalen beter (mede omdat ze meer uren werken)
of zijn inhoudelijk interessanter en vaak treedt een achteruitgang op in arbeidsvoor-
waarden en rechtspositie ten opzichte van de situatie voor de onderbreking.

Als belangrijke voorwaarde voor herintreding wordt genoemd: de leeftijd of
zelfstandigheid van de kinderen. Op een paar uitzonderingen na noemen de herin-
treedsters deze voorwaarde. Een oppas of andere vorm van kinderopvang kan deze
voorwaarde niet ondervangen.

Een probleem voor vrouwen die opnieuw willen werken, is de vanzelfsprekendheid in
de taakverdeling tussen partners. De hieronder geciteerde vrouw werkt thuis als
naaister. Hoewel het werk haar bevalt, wil ze graag buitenshuis werken. Ze krijgt een
baan aangeboden in een winkel.

'Mijn man zegt: weet weI waar je aan begint, want ik kan niet de kinderen
van school halen 's middags. En ik kan niet zeggen om 6 uur: jongens, ik ga
weg. Hij heeft weI eens late afspraken met klanten, dus dat is gewoon niet te
combineren. Wat ik ook een nadeel vind, is dat je zoveel geld in opvang
moet stoppen dat je nauwelijks iets overhoudt van wat je verdient. Ik heb me
daar weI eens in verdiept en de belasting over gebeld. Mijn man zit nu in een
dusdanige belastinggroep dat ik de helft van wat ik verdien moet afdragen
aan de belasting. Dan moet ik nog mijn oppas betalen en dan houd ik nog iets
van 100 gulden per maand over. Dan denk ik: dat doe ik niet. En mijn man
zei ook: Je moet je dan weI heel goed realiseren dat je helemaal geen vrije
tijd meer hebt als je dat doet'.
(Respondent 3: een thuiswerkende vrouw, moeder van twee kinderen)

Uit het verhaal van de vrouw blijkt dat het regelen van de kinderopvang vanzelf-
sprekend tot haar taken behoort. Van haar man, die haar wens om buitenshuis te
werken lijkt op te vatten als een bedreiging van bestaande zekerheden, hoeft ze geen
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steun te verwachten. Door hen beiden wordt haar beslissing om eventueel buitenshuis
te werken als een individuele keuze beschouwd.

Vrouwen die herintreden, hebben hun baanaspiraties bijgesteld. Ze zijn realistisch en
weten dat het vrijwel onmogelijk is om op hun voorwaarden (werktijden, deeltijd) een
inhoudelijk bevredigende baan te vinden. Slechts een vrouw krijgt de kans bij haar
laatste werkgever haar oude functie op te pakken voor minder uren per week dan
voorheen. De meeste vrouwen krijgen echter te maken met een afroepcontract, avond-
en nachtdiensten, of zien zich genoodzaakt werk aan te pakken in een andere sector,
dan waarin ze voorheen werkzaam waren (tuinbouw, schoonmaakwerk).

Slechts drie vrouwen laten zich positiever uit over de baan die is gevonden na
herintreding dan over de baan voor het zwangerschapsverlof. Een vrouw heeft
bijvoorbeeld eerst gewerkt in de gezinszorg, een baan die haar destijds al steeds
minder beviel. Na veertien jaar treedt ze opnieuw in op de arbeidsmarkt. Ze krijgt een
deeltijdbaan in een leidinggevende functie bij de huishoudelijke dienst van een
psychiatrische inrichting. Een andere vrouw waardeert de deeltijdbaan van
peuterIeidster vee I meer dan de baan van ziekenverzorgster die ze voorheen had. De
derde vrouw waardeert haar baan als oproepkracht bij een grafisch bedrijf meer dan
de administratieve functie die ze vroeger vervulde.

De andere vrouwen die opnieuw zijn ingetreden, hopen na verloop van tijd een betere
baan te vinden en/of meer uren te gaan werken. Hieraan wordt opnieuw de
voorwaarde verbonden dat de kinderen ouder zullen zijn en zelfstandiger.

6.4.4 CONCLUSIES FACTOREN GEVOLGD WERKPATROON

De meeste vrouwen in het onderzoek hebben niet de wens om een baan met
moederschap te combineren. Maar de vrouwen lijken dan ook weinig mogelijkheden
te hebben om beide taken te kunnen combineren. Een paar van de gemterviewde
vrouwen hebben wei de wens om werk en kinderen te combineren.
Verschillende factoren zijn van invloed op de wijze waarop vrouwen voor wat betreft
baan en kinderen hun leven organiseren.
Allereerst moet een belangrijke verklaring worden gezocht in de aspiraties van
vrouwen om zich permanent of gedurende een aantal jaren aan het moederschap te
wijden. De mate waarin vrouwen gehinderd worden door beperkte combinatiemo-
gelijkheden kan pas worden vastgesteld nadat duidelijk is geworden welke vrouwen
beide zaken willen combineren en welke vrouwen niet.

De keuze voor het gevolgde werkpatroon wordt in belangrijke mate bepaald door de
opvattingen van vrouwen over het (exclusieve) moederschap en hun kindaspiraties.
Baanaspiraties spelen bij de vrouwen die het exclusieve moederschap als maatstaf
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hanteren geen rol bij de keuze voor het gevolgde werkpatroon. De baanaspiraties zijn
op het moment dat de kinderwens actueel wordt niet autonoom maar altijd verbonden
met de wens een specifieke invulling aan het moederschap te geven. Objectieve
mogelijkheden die een combinatie mogelijk maken -deeltijd of structurele kinder-
opvang- worden in de beslissing van deze vrouwen niet meegewogen. Ook de waarde-
ring van de baan of werk in het algemeen speelt geen rol in de beslissing om te
stoppen.
Binnen deze categorie onderscheiden zich vrouwen die zich (de laatste tijd) niet
prettig hebben gevoeld in hun werk en besluiten om hun baan nog voor het bevallings-
verlof op te zeggen.
Alle vrouwen nemen het besluit voor een bepaald werkpatroon omdat het past bij hun
perceptie van de situatie en voldoet aan de waarde die zij hechten aan het exclusieve
moederschap. Het besluit dat de vrouwen nemen heeft meestal ook de voorkeur van
hun partner.
Geen van de geinterviewde vrouwen heeft een partner die nadrukkelijk de wens uit dat
de vrouw blijft werken na de geboorte van het eerste kind.

Voor vrouwen die wel willen blijven werken, spelen de mogelijkheden uiteraard weI
een ro!. Bij gebrek aan het bestaan van objectieve mogelijkheden zijn deze vrouwen
bijzonder inventief in het creeren van hun subjectieve mogelijkheden, opdat ze baan
en kind kunnen combineren. Uit de verhalen blijkt hoe deze vrouwen vaak succesvol
en efficient de hulp van partner, familie of oppas inschakelen. De baanaspiraties van
deze vrouwen hebben een sterk intrinsieke component. Het werken is voor veel van
hen vanzelfsprekend. De vrouwen hebben vaak al een paar baanwisselingen achter de
rug en voor ze een baan naar tevredenheid (kwaliteit, betaling en voorwaarden)
hebben gevonden. De voorkeur voor het combineren van baan en kind lijkt een
logisch gevolg te zijn van de baanaspiraties.
Het wil overigens niet zeggen dat de vrouwen die vanzelfsprekend zijn gestopt met
werken bij de geboorte van het eerste kind, geen baanaspiraties hebben. Zij kiezen
echter voor het sequentieel realiseren van kind- en baanaspiraties, in plaats van
gelijktijdige realisatie.

Het combineren van een baan met het moederschap vereist organisatie. De meeste
vrouwen lossen dit op door te zoeken naar een baan in deeltijd"; het liefst gedurende
de uren dat de kinderen naar school zijn.
Maar vrouwen hanteren ook andere tactieken om baan en kinderen te kunnen
combineren. Vee I vrouwen verrichten betaalde arbeid thuis: zelfstandig of als
meewerkende echtgenote. Andere vrouwen combineren een baan en kinderen door
avond- en nachtdiensten te werken; voor hen de enige mogelijkheid om aan hun
moederschapsopvattingen te kunnen voldoen en tegelijkertijd hun baanaspiraties te
bevredigen.
In alle gevallen blijft de traditionele taakverdeling tussen de partners thuis min of
meer gehandhaafd.
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Een andere factor die een rol speelt in het besluit om wei of niet baan en kinderen te
combineren, is de mate waarin een vrouw maatschappelijke normen over goed
moederschap geinternaliseerd heeft. De geinterviewde vrouwen onderscheiden zich
van elkaar in de mate waarin zij ontvankelijk zijn voor eventuele kritiek van de sociale
omgeving of van de partner. Hoewel de vrouwen die willen combineren zelf zeggen
enige bedenkingen te hebben bij het instituut creche, zien zij een creche uiteindelijk
toch als een goede oplossing. Het inschakelen van de hulp van farnilie (moeders en
schoonmoeders) en vrienden wordt echter door verreweg de meeste vrouwen
geprefereerd. Deze oplossing is weliswaar minder onderhevig aan kritiek van de
omgeving, maar is voor de vrouwen zelf vaak meer bezwaarlijk, vooral als er voor
meer dan een kind moet worden gezorgd. Voor een paar vrouwen is het een reden om
hun baan op te zeggen bij ofkort na de geboorte van het tweede kind.

Maatschappelijke normen over werk en moederschap komen eveneens tot uitdrukking
op het niveau van de arbeidsorganisatie. Vee I vrouwen zeggen dat er bij het bedrijf
waarin zij werkzaarn zijn, geen vrouwen met kleine kinderen werken. In de meeste
gevallen worden er door de arbeidsorganisatie geen voorzieningen getroffen om werk
en kinderen te combineren. De vrouwen die zwanger zijn, nemen zelf het initiatief om
de baan op te zeggen. Van een zorgvuldige afweging van mogelijke voor- en nadelen
van het stoppen met werken, is geen sprake.

Een aparte vorm van het combineren van een baan en kinderen is het met de
echtgenoot meewerken. In principe tast het werken bepaalde moederschapsopvattin-
gen niet aan, aangezien het werk in of bij huis plaatsvindt, of er in het bedrijf of de
winkel gelegenheid is om de kinderen op te vangen.

AIle vrouwen constateren dat hun wereld na het stoppen met werken kleiner wordt.
Deze negatieve ervaring wordt niet altijd gecompenseerd door positieve ervaringen
met het moederschap en de baby; bij negatieve ervaringen met het moederschap wordt
het gevoel van gemis versterkt. Veel vrouwen die zijn gestopt met werken, hebben
moeite zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Het missen van collega's, de extra
druk op het huishoudbudget en de komst van een kind, maken deze aanpassing extra
zwaar. Het is voor sornmige vrouwen een reden om vrijwel meteen opnieuw in te
treden op de arbeidsmarkt of dat eerder te doen dan zij eerst van plan waren. Vrouwen
die tot dan toe niet over een kinderdagverblijf hebben willen nadenken, zetten hun
bezwaren alsnog opzij.

Ook arbeidsmarktfactoren spelen een rol bij de herintreding. De vrouwen die zich
destijds hebben teruggetrokken uit het arbeidsproces, hebben een heel realistisch
beeld van hun mogelijkheden en beperkingen bij herintreding. Het vermeende gebrek
aan kwaliteit van de banen waarvoor ze in aanrnerking denken te komen, weerhoudt
sommige vrouwen ervan in te treden. Andere vrouwen zijn bereid hun baanaspiraties
naar beneden bij te stellen: het extra geld, het 'er eens uit zijn', het leggen van nieuwe
contacten of het kunnen opdoen van nieuwe ervaringen zijn voor deze vrouwen
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voldoende reden om te willen herintreden. Het gebrek aan kwaliteit of rechtszekerheid
nemen zij daarbij voor lief. Slechts enkele vrouwen zijn erin geslaagd een inhoudelijk
meer bevredigende baan te verwerven dan ze voor uittreding hadden.
Voor geen van de laag opgeleide vrouwen is de herintreding zonder gevolgen
gebleven.
Vee I vrouwen zeggen dat ze, als de situatie weer verandert (kinderen groter of uit
huis), opnieuw hun baanaspiraties willen bijstellen en andere diensten of meer uren
zullen gaan werken.

Veel vrouwen werken al in deeltijd voordat ze moeder worden. Het huwelijk en/of het
betrekken van een nieuwe woning is een aanleiding voor deze vrouwen om minder
uren te gaan werken. De extra tijd besteden ze aan het huishouden. De aanvang van
een traditionele taakverdeling tussen partners, heeft niet alleen een effect op korte
termijn. Eenmaal geconsolideerd blijkt het moeilijk voor de vrouwen om de
vanzelfsprekendheid van taken of domeinen ter discussie te stellen. Op langere termijn
heeft dit tot gevolg dat sommige vrouwen om die reden hun baanaspiraties niet
volledig kunnen realiseren, ook niet wanneer de kinderen groter zijn.

De gemterviewde vrouwen hebben geen van allen een partner die zijn voltijdsbaan
heeft omgezet in een deeltijdbaan. Wei gaan sommige partners creatiever om met de
bestaande werktijden of roosters. De tijd die door de partner wordt besteed aan de
verzorging en opvang van de kinderen, is in aile gevallen vee I geringer dan de tijd die
hun vrouw daaraan besteedt. Voor alle vrouwen geldt dat kinderopvang tot haar taken
wordt gerekend. De meeste partners (en vrouwen zeit) vinden het (buitenshuis)
werken van de vrouw een individuele keuze, die niet tot een fundamentele aantasting
van primaire zorgverantwoordelijkheden mag leiden. Slechts in de verhalen van een
paar vrouwen komt tot uitdrukking dat de partner haar baanaspiraties of wens om
werk en kinderen te combineren ook actief ondersteunt. De partners lijken, meer dan
de laag opgeleide vrouwen zelf een traditioneel rollenpatroon te prefereren.

6.5 CONCLUSIES FACTOREN

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de verschillende factoren uit het conceptuele model
van hoofdstuk 2 een rol spelen bij het realiseren van aspiraties. Van een aantal
factoren is reeds in de secundaire analyse het effect op de baan- en kindrealisaties
getoetst. Ook uit de interviews valt op te maken dat deze factoren invloed uitoefenen
op de levensloop van de onderzochte vrouwen.
Niet aileen gebeurtenissen of feiten betnvloeden de arbeidsloopbaan en moeder-
schapsloopbaan van de vrouwen, maar ook de beleving van deze gebeurtenissen. In
het conceptuele model is de factor 'ervaringen' opgenomen. Tijdens verschillende
keuzemomenten blijkt dat vrouwen niet altijd een juiste voorstelling hebben van de
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consequenties van hun keuze. Pas nadat ze een keuze hebben gemaakt, blijkt of zij
hun aspiraties (meer) hebben kunnen bevredigen.

De analyse van de verhalen van de vrouwen maakt een beschrijving van de effecten
van deze factoren op het wei of niet handhaven van aspiraties of een verschuiving van
dimensies mogelijk. Toch ontbreekt een heel belangrijk gegeven: het verklarende
principe voor de geconstateerde verschillen in het effect dat een en dezelfde factor
uitoefent op de loopbanen van vrouwen.

De argumenten van vrouwen voor een bepaalde keuze tijdens de onderzochte
keuzemomenten duiden op verschillen in perceptie van het keuzeprobleem. Een
belangrijke factor is de factor 'mogelijkheden' uit het conceptuele model. Om de vraag
te kunnen beantwoorden in hoeverre de levenslooppatronen van vrouwen het resultaat
zijn van individuele wens en of van gegeven mogelijkheden en belemmeringen, zijn in
de interviews vragen gesteld die het mogelijk maken de meer 'objectieve'
mogelijkheden te onderscheiden van de meer 'subjectieve'. De verschillen tussen
vrouwen zijn groot: vrouwen van wie de mogelijkheden om baan en kind te
combineren objectief gezien nauwelijks van elkaar verschillen, komen soms tot heel
andere keuzes.
Ook zijn er grote verschillen in de mate waarin en de wijze waarop vrouwen hun
aspiraties op het ene terrein verbinden met hun aspiraties op het andere terrein.
Sommige vrouwen geven overduidelijk blijk hun kindaspiraties boven hun baan-
aspiraties te stellen. Andere vrouwen lijken geen koppeling tussen beide te maken;
hun wensen op beide terreinen lijken los van elkaar te kunnen bestaan. Bij nadere
beschouwing kunnen -indien meerdere keuzemomenten worden beschouwd- patronen
in het keuzegedrag en handelen worden onderscheiden. Deze patronen wijzen op een
onderliggende structuur die de keuzes en het handelen van vrouwen stuurt. De
onderliggende strategieen, die verschillende varianten kennen, tekenen zich pas
duidelijk af als de levensloop van een vrouw in z'n geheel wordt beschouwd. Deze
onderliggende strategieen maken een interpretatie van de geconstateerde verschillen
tussen vrouwen mogelijk. In het volgende hoofdstuk zal het onderliggende patroon
aan de hand van een analyse van een complete levensloop van vrouwen, worden
geexpliciteerd,
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7 STRATEGIEEN IN HET REALISATIEPROCES

7.1 INLEIDING

De centrale vragen in dit onderzoek richten zich op de mate waarin laag opgeleide
vrouwen erin slagen hun aspiraties voor een baan en kinderen te realiseren en welke
factoren van invloed zijn op dat realisatieproces.

In de vorige hoofdstukken is beschreven welke aspiraties de groep gei'nterviewde
vrouwen heeft op deze beide terreinen, welke dirnensies aan de begrippen 'baanaspira-
ties' en 'kindaspiraties' kunnen worden onderscheiden (hoofdstuk 5) en welke factoren
een effect hebben op het realisatieproces (hoofdstuk 6). Interventies, mogelijkheden
en belemrneringen, nieuwe ervaringen en verschillende partnerfactoren blijken van
invloed op het bijstellen of handhaven van aspiraties voor een baan en/of kinderen. In
hoofdstuk 6 is weliswaar de causale betekenis van de onderscheiden factoren uit het
conceptuele model op de levensloopbaan van laag opgeleide vrouwen duidelijk
gemaakt, maar daarmee zijn de verschillen tussen vrouwen nog niet verklaard. De
empirische bevindingen in hoofdstuk 6 laten zien dat de betekenis van de verschillen-
de factoren pas duidelijk wordt nadat de handelingscontext van vrouwen is benoemd.
Deze context komt tot uitdrukking in de perceptie van het besluitvormingsprobleem en
de argumenten voor hun keuzes en handelen. De 'score' van een respondent op een van
deze factoren, zegt pas iets over de betekenis en richting van het effect op het
realisatieproces, als deze in samenhang met de handelingscontext wordt bekeken.

Vrouwen zullen zich in hun strategieen om aspiraties te realiseren niet (aIleen) als
caIculerende en individuele belangen nastrevende mensen gedragen. In economische
theorieen wordt 'nut' opgevat als de bevrediging van individuele subjectieve wensen.
England (1993) noemt dit de assumptie van bet 'separative self. Echter, ook de
'nutsfunctie' van anderen (bijvoorbeeld de partner en kinderen) kan een integraal dee I
uitmaken van iemands strategie. Deze empatische of emotionele band kan zo sterk zijn
dat het 'separative self ondergeschikt raakt aan of opgaat in wat een 'extended self
genoemd zou kunnen worden. Een analyse van het aspiratie-realisatieproces zou
bijzonder beperkt zijn wanneer geen aandacbt wordt besteed aan de door significante
anderen gemarkeerde marges van de bandelingsruirnte van een respondent. Het
rekening houden met of in hoge mate intemaliseren van de wensen van deze
significante anderen, kan niet zonder meer worden afgedaan als een belemrnerende
factor in bet reaiisatieproces. Het zich irnpliciet of expliciet laten leiden, door het
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inschatten van de belangen of verwachtingen van de significante anderen kan een
belangrijk structurerend principe zijn van iemands strategie. Individuen nemen
beslissingen en maken keuzes, maar deze hoeven niet autonoom te zijn; ze kunnen
deel uitmaken van een strategie die tevens de wensen en belangen van anderen omvat.

Zoals in hoofdstuk 6 werd beschreven, blijkt het bijstellen van aspiraties ofhandhaven
daarvan niet aileen onder invloed van de verschillende factoren uit het conceptuele
model plaats te vinden, maar mede door de mate waarin een vrouw in haar eigen
wensen rekening houdt met de wensen van significante anderen.
Op grond van theoretische en empirische bevindingen wordt daarom een onderscheid
gemaakt in laag opgeleide vrouwen die een meer individuele strategie volgen en
vrouwen die een meer (aan partner of gezin) gebonden strategie volgen. De term
'individueel' is hier bedoeld in de betekenis van: voor of op zichzeIJ. De samenstelling
'-gebonden' heeft volgens Van Dalel de volgende betekenis: verbonden met, bestemd
voor, ajhankelijk van, beperkt tot het in het eerste lid (van de samenstelling) ge-
noemde.
Het gaat in dit onderscheid naar strategie om een glijdende schaal: van het vooral
rekening houden met de eigen wensen naar het vooral rekening houden met de wensen
van de partner of het gezin.

Het begrip strategie

Het begrip 'strategie' is hier in de specifieke empirische context van laag opgeleide
vrouwen onderzocht. Onder strategie wordt in dit onderzoek verstaan: de besluitvor-
ming en wijze van handelen, gericht op het realiseren of bevredigen van wensen voor
het verrichten van betaalde arbeid en het krijgen en verzorgen van kinderen, congruent
met bepaalde verwachtingen en belangen, en in een specifieke context, die zowel
mogelijkheden biedt als beperkingen oplegt.

Strategieen kunnen achteraf, ex post facto, worden gedestilleerd uit de verhalen van de
vrouwen. Aanknopingspunten zijn: de nadruk die vrouwen leggen op hun wensen voor
een baan en voor kinderen, de invulling die zij willen geven aan hun relatie en het
moederschap, de rol die ze toekennen aan vanzelfsprekendheden, hun perceptie van de
mogelijkheden en onmogelijkheden om een baan en kinderen te combineren.
Een strategie komt tot uitdrukking in de wijze waarop een vrouw haar leven met een
betaalde baan en/of kinderen organiseert en beleeft. Hoewel het dus grofweg om een
tweedeling in individuele en gebonden strategieen gaat, krijgt een strategie onder
invloed van ervaringen, mogelijkheden en beperkingen, partnerfactoren en interven-
ties een specifieke subjectieve of biografische invulling. Dit kan ook de varieteit
verklaren binnen een groep vrouwen die eenzelfde strategie volgen.

In tegenstelling tot andere auteurs is in dit onderzoek gekozen voor een strate-
giebegrip dat zich op het rnicroniveau richt. Het op macroniveau waarneembare
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gedrag van vrouwen en huishoudens is hier reeds eerder aangeduid met 'patronen'.
Patronen (zoals tweeverdieners-huishoudens, herintreedsters en dergelijke) zijn het
resultaat van strategieen op micro- en mesoniveau. De patron en illustreren de
mogelijkheden en beperkingen voor individuele vrouwen en voor huishoudens om een
baan en kinderen in het leven te organiseren. De patronen zijn tevens een bron van
informatie voor individuen en huishoudens hoe beide te organiseren. Dat betekent niet
dat bestaande structuren aIleen maar kunnen worden gereproduceerd. Sociale
historische veranderingen en de daaruit voortvloeiende nieuwe wensen en behoeften
kunnen van invloed zijn op de invulling van een strategie of wens tot verandering van
de strategie. Er kunnen bijvoorbeeld veranderingen optreden op de arbeidsmarkt:
veranderingen in vraag en aanbod corresponderen in de jaren zeventig met veranderin-
gen in arbeidsmarktparticipatie van met name gehuwde vrouwen. Veranderingen in
vraag, aanbod en gebruik van kinderopvangvoorzieningen hangen samen met verande-
rende strategieen van mannen en vrouwen rond betaalde en onbetaalde arbeid. Maar
ook de ontwikkelingen en veranderingen in de levensloop zijn van invloed op het
handhaven of veranderen van een gevolgde strategie, of het anders willen invullen
daarvan. 'Strategie' is dus geen statisch begrip, maar laat ruimte voor verandering.

De analyse van besluiten: het geintegreerde raamwerk van Lipshitz (J 994)

In hoofdstuk 2 is betoogd dat de besluitvorming over het krijgen van kinderen en het
verrichten van betaalde arbeid niet altijd zal verlopen volgens het principe van een
rationele keuze die tot stand komt na afweging van aIle mogelijke uitkomsten van
verschillende altematieven. Naast het concept van de rationele keuze zijn andere
concepten noodzakelijk om besluiten en handelingen tijdens specifieke keuzemo-
menten te kunnen begrijpen.
Het analytisch kader voor besluitvorming zoals Lipshitz (1994) dat heeft uitgewerkt
vanuit het 'argument-driven action' perspectief, kan helpen om de argumenten van laag
opgeleide vrouwen te evalueren voor hun gedrag tijdens een aantal belangrijke keuz-
emomenten in hun leven.
Lipshitz beschrijft een raamwerk waarin drie besluitvormingsmodellen zijn onder-
scheiden: besluitvorming als een vorm van 'consequential choice' (het kiezen uit
verschillende altematieven op grond van de verwachte consequenties); besluitvorming
als een vorm van 'matching' (een sequentile evaluatie van altematieven in termen van
toepasselijkheid: gezien de situatie of in overeenstemming met sociale normen en
persoonlijke waarden); en besluitvorming als 're-assessment' (een her-evaluatie van
een handeling waaraan men zich al eerder verbonden had: 'pre-commitment').
Besluiten kunnen worden geanalyseerd en beoordeeld volgens deze drie modellen van
besluitvorming van Lipshitz. De criteria die daarbij worden gehanteerd, vloeien voort
uit het gekozen evaluatiemodel.
In hoofdstuk 6 leek bij bepaalde keuzemomenten in de levensloop de ene modus meer
van toepassing voor de analyse van de besluiten van vrouwen dan de andere. Maar het
kan heel verhelderend werken, om hetzelfde besluit volgens de drie verschillende
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modi te analyseren. Iedere analyse kan nieuwe inzichten opleveren.

Slechts na analyse en interpretatie van het complete levensverhaal kunnen de
onderliggende strategieen van vrouwen worden benoemd. Dit impliceert dat vrouwen
zich in hun keuzes niet per se bewust hoeven te zijn van de grotere, richtinggevende
lijn in hun leven.
Bovendien zullen diverse factoren van invloed zijn op de strategieen die vrouwen
volgen. Deze factoren kunnen tot een aantal specifieke tactische gedragingen' nopen,
bijvoorbeeld als zich veranderingen voordoen in een situatie of als er discrepanties
dreigen tussen wensen en mogelijkheden. De onderliggende strategie wordt evenwel
zichtbaar in de argumenten van vrouwen voor hun keuzes en tactische gedragingen
tijdens verschillende in dit onderzoek onderscheiden keuzernomenten. Een keuze op
zich of een zo'n tactische gedraging kan een overduidelijke indicator van deze
onderliggende strategie zijn, maar hoeft dat niet te zijn. Het resultaat van een keuze
kan uiteraard afwijken van de lijn van deze onderliggende strategie. Zoals in
hoofdstuk 6 werd beschreven, kunnen diverse factoren ertoe leiden dat vrouwen
afwijken van hun oorspronkelijke wensen.
De argumenten van vrouwen geven niet aileen inzicht in hun wensen en de door hen
gepercipieerde mogeJijkbeden en belemrneringen: ze illustreren tevens de
onderliggende strategie. In haar argumenten zal tot uitdrukking komen wiens of welke
belangen een vrouw in het oog houdt bij het realiseren van haar aspiraties, of aan
wiens of welke verwachtingen zij wi! voldoen. Pas dan is het mogelijk om in de
analyse een prioritering of bijstellen van aspiraties op het niveau van wensen te
onderscheiden van een gedwongen prioritering van aspiraties in concrete praktijken,
in feitelijk gedrag. Daarom is het noodzakelijk om de aspiraties en de argurnenten
voor gemaakte keuzes tijdens diverse keuzemomenten in leven van een vrouw te
analyseren en interpreteren in hun onderlinge samenhang.

In dit hoofdstuk wordt gekeken in hoeverre de interpretatie van besluiten van vrouwen
die een verschillende strategie volgen, kan worden verhelderd door gebruik te maken
van het raamwerk van Lipshitz.

Een stap in de analyse die voor de interpretatie van het hele realisatieproces
noodzakelijk is, is het nader aanduiden van de onderliggende strategie. Het doel van
dit hoofdstuk is het gedrag en de keuzes (het realisatieproces) van vrouwen te
begrijpen vanuit de specifieke context van hun leven. Het onderkennen van de
onderliggende strategie laat zien hoe het levensverhaal van een vrouw moet worden
begrepen: zo wordt de betekenis duidelijk van (de verschillende dimensies van) de
aspiraties die juist deze vrouw nastreeft en de betekenis van verschillende factoren die
van invloed zijn op het realisatieproces in het leven van deze ene respondent. In dit
hoofdstuk wordt tevens getracht de logica en rationaliteit van de besluitvorming en
keuzes van vrouwen te duiden.
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Anders dan in hoofdstuk 4, waar levensverhalen van laag opgeleide vrouwen werden
gepresenteerd naar huidige baan- en kindstatus (werkend, niet werkend, met kinderen,
zonder kinderen), worden in dit hoofdstuk een paar prototypische levensverhalen
gepresenteerd naar bovengenoemde strategietypologie.
In paragraaf 7.2.1 wordt een levensverhaal beschreven dat exemplarisch is voor een
gezinsgebonden strategie.
Achtereenvolgens wordt eerst het levensverhaal gepresenteerd, vervolgens de aspira-
ties en verschuivingen daarin en de factoren die richting geven aan het realisatiepro-
ces. Om een uitspraak te kunnen doen over de rationaliteit en logic a van de gemaakte
keuzes is het noodzakelijk kennis te hebben van de wijze van besluitvorming: van het
argument dat ten grondslag ligt aan een handeling of actie of aan het uitblijven van
een actie. Er wordt een analyse gemaakt en een interpretatie gegeven van de
besluitvorming als onderdeel van de strategie die door deze vrouw is gehanteerd.
Uiteraard zijn aile 54 levensverhalen geanalyseerd. In de syntbese en conclusie van
deze paragraaf worden de specifieke kenmerken van de gezinsgebonden strategie
beschreven en wordt aangegeven hoeveel van de geinterviewde vrouwen een hoofd-
zakelijk gezinsgebonden strategie hebben gevolgd.

In paragraaf 7.2.2 en 7.3 worden op dezelfde wijze voorbeelden van een partner-
gebonden en van een individuele strategie besproken.
In de conclusies en nabeschouwing (paragraaf 7.4) wordt ingegaan op het be lang van
het blootleggen van de onderliggende strategie in het realisatieproces.

7.2 GEBONDEN STRATEGIEEN

7.2.1 GEZINSGEBONDEN STRATEGIE

Mevrouw H., Medewerkster drukkerij (27 uur per week), moeder van drie kindererr'

Als kind woont mevrouw H. in een dorp in het midden van het land. Ze heeft twee
zussen en vier broers; zelf is ze het vijfde kind. Haar vader werkt als klusjesman,
totdat het bedrijfwaar hij werkt, failliet gaat en hij werkloos wordt. Haar moeder heeft
altijd gewerkt -op het land of in de fabriek- totdat de kinderen gingen werken.
Na de lagere school gaat mevrouw H. naar de ulo. Na twee jaar verlaat mevrouw H.
het onderwijs, zonder diploma, en maakt zij haar intrede op de arbeidsmarkt. Ze kan
kiezen uit drie, vier 'baantjes' en kiest voor een baan in de bibliotheek. Haar motivatie
om te gaan werken verwoordt ze als volgt:

'lk wilde bij de grote groep horen.'
Een andere motivatie om te werken is de relatieve vrijheid die daarmee wordt verwor-
yen:
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'Met het loon had je toch wei iets meer vrijheid: met vriendinnen uitgaan en
op vakantie gaan. Ais je op school zit, dan ben je afhankelijk van je zakgeld.'

Een 'baan op kantoor', een administratieve baan, vindt mevrouw H. het leukste soort
werk. Ook nu nog, zegt ze, oefent een baan op een kantoor aantrekkingskracht op haar
uit.
Kinderen heeft mevrouw H. altijd graag gewild. Ze is daar altijd heel stellig in
geweest. Ook wil ze graag trouwen. Ze is van plan te stoppen met werken zodra er
kinderen komen.
Ze vindt het belangrijk om afwisselend werk te hebben. Haar eerste baan in de
bibliotheek zegt ze op omdat ze een curs us assistent-secretaresse heeft gevolgd en een
baan wil waarin ze haar nieuw verworven kennis kan toepassen.
Haar tweede baan is eveneens een administratieve baan. Maar het werk waarvoor ze
een cursus heeft gevolgd, krijgt ze niet te doen. Achteraf bezien is het werk op de
bibliotheek veel leuker. Nadat ze onenigheid met haar chef heeft gekregen, en omdat
ze geen steno en handelscorrespondentie mag doen, besluit ze haar baan op te zeggen.
Haar derde baan is een administratieve baan op een accountancy-kantoor. Deze baan
bevalt haar nog het minst: ze snapt nu nog steeds niet waarom ze daar gewerkt heeft.
Haar man leert ze kennen als ze 17 jaar oud is. Ze woont dan nog thuis en werkt op
het accountancy-kantoor. De ontmoeting is niet van invloed op haar baan. Wei komt
het perspectief van trouwen en kinderen in zicht.
Ze heeft nooit overwogen kinderloos te blijven. Een leven zonder kinderen Jijkt haar
een verschrildking.
Ais ze haar man leert kennen, weet ze niet hoe hij over kinderen denkt.

'Maar we zijn allebei opgegroeid in een groot huishouden. Daar heb ik
eigenlijk nooit bij stil gestaan, verdorie. Het is eigenlijk gewoon automatisch
gegaan. C ... ) Oat weet ik echt niet, dat zal ik straks eens vragen.'

Het idea Ie aantal kinderen voor mevrouw H. is twee of drie. Ze heeft zich laten
steriliseren na de geboorte van het derde kind: 'Anders kom ik in de verleiding.'
Mevrouw H. is gestopt met werken nog voor ze zwanger is. Ze is dan 19 jaar en heeft
iets meer dan vier jaar gewerkt. Haar eerste zwangerschap eindigt in een miskraam.
Een jaar later is ze opnieuw zwanger. In 1975 krijgt mevrouw H. haar eerste kind. Ze
is dan 21 jaar oud.

'lk yond dat heerlijk. Ais ik denk aan de tijd dat ik zwanger was: heerlijk.
Echt prachtig, zalig met die dikke buik. lk wilde gewoon graag kinderen. Dat
is een gevoel. Dat kan ik niet goed uitleggen. lk wilde ze gewoon heel graag.'

Over de timing van de eerste zwangerschap zegt mevrouw H.:
'Gewoon, ik wilde gewoon een kind. En ik had eigenlijk best wei genoeg van
werken. lk dacht: laat dat maar even aan anderen over.'

Haar eerste ervaring met het moederschap is niet helemaal wat ze zich ervan heeft
voorgesteld, maar na enige tijd bevalt het moederschap en het 'thuiszitten' haar
uitstekend.

'lk yond het echt een enorme vrijheid. Je kon al je aandacht besteden aan het
kind. lk had er echt naar toe geleefd. Aileen die eerste paar weken vielen
tegen.'
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Tegen haar verwachting in mist ze het werk niet. Maar het rondkomen van een
inkomen is in het begin moeilijk.

'Het was wei even een financiele tegenvaller. Maar ik ben iemand die zich
snel aanpast aan de omstandigheden. Ik moest wei wat dingen laten. Maar
dan spaarde je maar wat langer en dan kwam het er ook, dus.'

Tussen de geboorte van de volgende kinderen zit steeds tweeeneenhalf jaar.

Na negen jaar kiest mevrouw H. opnieuw voor een betaalde baan buitenshuis. Ze wil
om verschillende redenen herintreden. Zelfnoemt ze het een 'onbewuste keuze'.

'De kinderen worden groter, gaan naar school allemaal. lk wilde toch wei
weer werken. Plus wat extra geld bijverdienen. Drie kinderen, dat kost vee!.
En het leek me best een leuk baantje.'

Ze werkt aanvankelijk als oproepkracht een paar uur (4-6 uur) per week bij een
drukkerij. Na verloop van tijd wordt ze steeds vaker gevraagd en ook om langer te
werken.

'En als het eens voorkwam dat ik langer moest werken, dan stootte ik mijn
baas niet voor het hoofd. Maar dan regelde ik gewoon dat mijn kinderen
werden opgevangen. Zij waren gemakkeJijk op mijn werk en dan is het ook
gemakkelijk om iets terug te doen, vind ik.'

Ais het via een sollicitatieprocedure niet lukt iemand voor hele dagen in de drukkerij
te krijgen, vraagt mevrouw H. of zij dat werk mag doen. Men twijfelt of ze dat met
drie kinderen kan. 'Maar ik zeg: ja dat kan.'
Af en toe valt het combineren haar zwaar. Ze heeft er tussentijds weI eens aan gedacht
haar baan op te zeggen.

'lk dacht ik kap ermee, want dit kan ik niet meer aan. ( ...) Maar ik dacht als ik
thuis kom te zitten, dan word ik helemaal gek, als ik hier tussen de muren zit.
Een paar kennissen van mij en mijn zusje, die zaten thuis. Die wilden graag
werken maar konden geen baan vinden. lk dacht nee, ik weet hoe het gaat als
ik dan thuis zit. Ik wilde eigenlijk ook niet die baan opzeggen; ik wilde
gewoon dat iemand wat taken van mij ovemam.'

De laatste paar jaar is de druk evenwel te groot geworden en heeft mevrouw H.
minder uren gevraagd.

'Op een gegeven moment werd het zo druk. Dus ik zeg, als jullie iemand
aannemen, dan houd ik me aanbevolen voor halve dagen. Want het
huishouden lijdt eronder en in het weekend sta ik dikwijls nog te strijken. De
boel moet toch ook opgeruimd worden. Mijn kinderen zie ik amper, mijn
man die lijdt eronder. Ik wilde toen halve dagen, dat heeft nog een he Ie tijd
geduurd voor ik halve dagen kon werken.'

Ze werkt op dit moment 27 uur per week bij dezelfde drukkerij.
Haar denken over werk en het belang van werk is in de loop van haar leven veranderd:

'Ik weet eigenlijk niet of ik het werk vroeger zo leuk Yond, afgezien van de
bibliotheek dan. Vervelend was het ook niet. Je m6est werken. Als ik nu
terugkijk, dan is de periode die ik bij de bibliotheek heb gewerkt, de fijnste
periode geweest. Dat kwam omdat ik daar gezellig gewerkt heb. Ze lieten je
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ook een beetje je gang gaan. ( ...) Van mijn huidige baan vind ik alles leuk. Er
zijn wei eens strubbelingen en ik maak ook best wei eens fouten. En dan krijg
ik ook best wei op mijn sodemieter, hoor. Maar het is gewoon heerlijk werk.
Je hebt met mensen te maken. Je mag zelf dingen beslissen. Je wordt wei een
klein beetje gestuurd natuurlijk, mijn baas heeft ook wat te zeggen. Het is
gewoon heerlijk werk en ik heb ook leuke collega's.'

Mevrouw H. verdient ongeveer een derde van het gezamenlijke inkomen. Ook zonder
haar inkomen zouden ze rond kunnen komen.

'Maar ja, je zit nu met grote kinderen. Ze dragen ook niet alles. Je wilt ze
toch ook fatsoenlijk gekleed laten gaan. En ze willen dit, ze willen dat. En zij
willen dat niet alleen: ik wil ook graag dat ze een beetje lekker kunnen leven.
Dus daar zal je toch ook wat extra voor moeten werken. Plus dat je ook op
vakantie wilt. Dus het is wei gemakkelijk als je ook iets opzij kunt leggen. En
als er iets stuk gaat, is het ook gemakkelijk om te kunnen zeggen: ik heb nog
een reserve.'

Haar huidige 27 uur per week bevallen haar uitstekend: het combineren gaat haar nu
goed af. Ze zegt overal voldoende tijd voor te hebben. Vroeger regelde ze de opvang
van de kinderen zo dat de oudste twee naar de creche gingen en de jongste naar haar
moeder of zus. Op haar beurt ving ze dan regelmatig de kinderen van haar zus op.
Nu zijn de kinderen wat ouder.

'De kinderen gaan nu hun eigen weg. Het gaat allemaal vrij soepel. En ze zijn
wat dat betreft vrij zelfstandig. Je gaat gewoon anders met je kinderen om
denk ik, als je werkt. Ik denk dat als ik de hele dag thuis zou zitten, dat ik
meer zou betuttelen en bemoederen. Het is nu wei goed.'

Haar man werkt 40 uur per week. De verzorging van de kinderen komt hoofdzakelijk
neer op mevrouw H., maar de opvoeding is een gedeelde taak. Evenals de taakver-
deling in huis.

'Dat is ook gedeeld, dat is zalig hoor. Wassen, strijken, eten koken, ramen
zemen. Hij doet het ook allemaal, heerlijk. Binnenkort is hij geloof ik twee
weken thuis. Heerlijk: dan wordt het huis helemaal opgeruimd. En als hij
eens eerder thuis is dan ik, dan staat hij al eten te koken.'

Mevrouw H. heeft niet het gevoel dat ze haar man wei eens heeft moeten overtuigen.
'Eigenlijk zijn we heel goed op elkaar ingespeeld. Want het meeste gaat
vanzelf eigenlijk.'

De belangrijke gebeurtenissen in haar leven zijn haar huwelijk, de geboorte van haar
kinderen en de dood van haar ouders, zegt mevrouw H.. De belangrijkste keuze die ze
in haar leven heeft gemaakt, vindt ze de keuze voor haar partner.

'Oat is echt een goede keuze geweest. Met hem heb ik het gewoon getroffen.
En met mijn kinderen. Het gaat gewoon lekker.'
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7.2.1.1 ASPIRATIES

In het verhaal van mevrouw H. valt op hoe belangrijk het gezin voor haar is. Ze heeft
altijd al kinderen willen hebben. Haar wens voor kinderen is een vanzelfsprekendheid.
Aan de kindaspiraties worden bijna geen voorwaarden verbonden, zij het dan dat er
een huwelijk aan vooraf gaat. Trouwen en kinderen krijgen zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Ook heeft mevrouw H. de wens te stoppen zodra er kinderen
komen. Ze weet dit al in een vrij vroeg stadium. Ze noemt het 'gewoon' om te stoppen
en dat was het ook in 1975.4 Met het leren kennen van haar man en vooral het
voorgenomen huwelijk, komen haar kindaspiraties meer centraaI te staan. Op haar
baanaspiraties heeft deze ontmoeting geen effect.
In het begin is vooraI de instrumentele waarde van een baan belangrijk voor haar.
Werken is een middeI tot volwassenheid ('bij de grote groep horen'). Door geld te
verdienen, wordt een bepaalde mate van vrijheid verworven. Uitgaan met vriendinnen
en op vakantie gaan kan niet van zakgeld aIleen. Haar baanaspiraties zijn breed maar
worden ingeperkt tot de wens van 'een baan op kantoor'. Er zijn verschuivingen
opgetreden voor wat betreft de intrinsieke waarde van haar baanaspiraties. Haar
negatieve ervaringen in de tweede en derde baan, maken dat zij haar aspiraties
tweemaal naar beneden bijstelt. De eerste keer nadat ze haar baan in de bibliotheek
verruilde voor een baan op kantoor. Ze kan daar niet het werk doen dat ze graag had
willen doen. Mede daarom besluit ze weer een andere baan te zoeken. Maar het
zoeken naar variatie pakt verkeerd uit: uiteindelijk blijken haar volgende banen
minder boeiend dan haar eerste baan. Het animo om te werken daalt. Het streven naar
een inhoudelijk bevredigende baan lijkt ze te hebben opgegeven.
Ondertussen worden haar kindaspiraties manifest. Ze leeft naar het moederschap toe.
Een tegenslag is het feit dat haar eerste zwangerschap in een miskraam eindigt.
Hoewel niet direct, voldoet het moederschap al snel aan haar verwachtingen. Haar
kindaspiraties verwoordt mevrouw H. als 'een gevoel', dat zich niet laat uitleggen. Ze
wil 'gewoon' heel graag kinderen. Deze vrijwel autonome kinderwens komt een paar
maal terug in haar verhaal. Wensen omtrent de sekse van een (volgend) kind heeft
mevrouw H. niet. WeI zegt ze een ideaal aantal kinderen voor ogen te hebben, maar
dat aantalligt niet vast: twee of drie kinderen.
De financiele dimensie van een baan wordt door mevrouw H. van ondergeschikt
be lang geacht gedurende de periode dat haar kinderen klein zijn. Maar deze dimensie
wint later aan belangrijkheid. AIs de kinderen naar school gaan, geeft mevrouw H. een
andere invulling aan het moederschap. In plaats van aandacht en zorg te geven aan de
kinderen door thuis te zijn, verschuift haar aandacht en zorg naar het creeren van
ruimere financiele mogelijkheden voor haar kinderen. Haar baanaspiraties komen in
het teken van haar kindaspiraties te staan. Uit haar verhaal bIijkt dat het werken
afbankelijk is van het welzijn van haar man en kinderen en het kunnen combineren
van het werk met de taken thuis.
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7.2.1.2 FACTOREN VAN INVLOED OP HET REALISATIEPROCES

Mogelijkheden

Mevrouw H. heeft zowel kunnen kiezen voor het type voortgezet onderwijs als voor
een baan na het beeindigen van haar schoolloopbaan. Ze had de mogelijkheid de ulo
af te maken. Het leren ging haar goed af. Zij schat zelf in dat het diploma van de ulo
haar nu profijt zou opleveren. Maar de arbeidsmarkt zag er gunstig uit: 'De banen
lagen voor het oprapen.'
Mevrouw H. besluit te investeren in cursussen om haar aspiratie voor 'een baan op
kantoor' te kunnen realiseren. In de baan die ze op dat moment heeft kan ze haar
nieuw verworven vaardigheden en kennis niet kwijt. Ze zoekt een baan die deze
mogelijkheid wei biedt. Maar ook haar nieuwe baan blijkt deze mogelijkheid niet te
bieden.
Mevrouw H. blijkt in staat haar kinderwens te realiseren. De miskraam die daaraan
voorafging, is geen blijvende belemmering gebleken. am niet 'in de verleiding te
komen' heeft ze de mogelijkheid uitgesloten nog meer kinderen te krijgen.
Het lukt mevrouw H. een baan te vinden op het moment dat ze weer wi! intreden. Het
combineren gaat haar in het begin goed af omdat het aantal uren dat zij op afroep
werkt, beperkt is. Na verloop van tijd wordt dat meer. Met hulp van haar familie lukt
het haar om werk en kinderen te combineren. Mevrouw H. regelt dat haar kinderen
worden opgevangen als zij langer moet werken. Haar werkgever biedt haar van zijn
kant een paar keer de mogelijkheid haar uren aan te passen. De huidige omvang van
haar baan, een deeltijdbaan van 27 uur per week, geeft haar de gelegenheid om baan
en kinderen naar tevredenheid te combineren. De taakverdeling thuis tussen mevrouw
H. en haar partner Iijkt daarbij geen belemmering te zijn, integendeel.

Interventies

Een interventie heeft zich voorgedaan in het leven van mevrouw H.. Dat is een
miskraam geweest die voorafging aan de geboorte van haar eerste kind. Deze
interventie is van invloed geweest op haar arbeidsloopbaan: ze is gestopt met werken
tijdens deze zwangerschap. Na de miskraam is ze niet opnieuw gaan werken. Na een
jaar raakt ze opnieuw zwanger. Op het uiteindelijke aantal kinderen dat mevrouw H.
gerealiseerd heeft, zal deze interventie niet van invloed zijn geweest. Het ideale aantal
varieert voor haar van twee tot drie kinderen, en zij is nu moeder van drie kinderen.

Partnerfactoren

Mevrouw H. zegt dat de keuze voor haar partner een goede is geweest. Met hem 'heeft
ze het getroffen'. Mevrouw H. wil heel graag kinderen. Toch weet ze niet van haar
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man hoe hij dacht over vaderschap en kinderen. Ze neemt 'automatisch' aan dat hij weI
kinderen zal willen, aangezien hij net als zij uit een groot gezin komt. Maar mevrouw
H. zegt ook dat in die tijd 'iedereen die trouwde, kinderen kreeg'. De keuze voor
kinderen hebben beiden dus indirect gemaakt door te trouwen. Voor het realiseren van
haar kindaspiraties is de houding van de partner van mevrouw H. geen belemmerende
factor.
Haar man heeft een Its-opleiding gevolgd en werkt 40 uur per week als een demonstra-
teur van magazijninrichtingen. Hij heeft onregelmatige werktijden. Ondanks zijn
drukke werkrooster, zegt mevrouw H., doet hij een dee I van de huishoudelijke taken:
'Wassen, strijken, eten koken, ramen zemen.'
Haar man vindt het prima dat zij buitenshuis werkt. En ook anderszins heeft zij haar
partner nooit hoeven overtuigen: ze zijn 'goed op elkaar ingespeeld'. Hun relatie is
harmonieus, 'het meeste gaat vanzelf eigenlijk.' De partner van mevrouw H. is eerder
een stimulerende factor voor haar arbeidsmarktparticipatie dan een belemmerende.
Het feit dat haar man een volledige baan heeft, is voor mevrouw H. geen reden om
niet buitenshuis te werken. Kinderen zijn duur en een tweede inkom en is zonder meer
welkom, zij het niet noodzakelijk. Hoewel in de praktijk de taakverdeling tussen
mevrouw H. en haar partner niet zonder meer traditioneel is, wordt de traditionele
seksespecifieke ideologie niet wezenlijk aangetast.'
Twee indicatoren in het verhaal van mevrouw H. verwijzen naar een seksespecifieke
taakverdeling. Zo behoren de zorg voor de kinderen en het vinden van opvang tijdens
haar werktijden, tot haar taak. Een tweede indicator voor de seksespecifieke
taakverdeling, zou kunnen worden gezien in de 'taakverdeling' bij de geboorten-
regeling: het is mevrouw H. die zich heeft laten steriliseren.

Ervaringen

In het verhaal van mevrouw H. spelen de ervaringen met banen een belangrijke rol in
het bijstellen van haar baanaspiraties. Haar eerste ervaring met de arbeidsmarkt, de
baan in de bibliotheek, was achteraf bezien de leukste. Ook over haar huidige baan is
ze lovend.
De meest negatieve ervaring op de arbeidsmarkt heeft ze in haar laatste baan voor de
geboorte van haar kinderen. Het is een baan waarvan ze achteraf niet begrijpt hoe ze
daarin terecht is gekomen. Mevrouw H. zegt deze baan te hebben volgehouden 'tot de
kinderen kwamen'. Preciezer is: totdat ze het besluit had genomen kinderen te krijgen.
Maar mevrouw H. zegt ook dat ze op dat moment genoeg had van werken: 'Laat dat
maar even aan anderen over.' Negatieve ervaringen hebben de beslissing om zich na
vier jaar werken aan het moederschap te gaan wijden, ongetwijfeld gemakkelijker
gemaakt. Maar de vraag blijft natuurlijk of mevrouw H. het werken nog weI leuk kon
vinden, voordat ze haar kinderwens had gerealiseerd.
Het moederschap en het thuiszitten zijn -op de eerste weken na- voor haar positieve
ervaringen, maar negen jaar later doen nieuwe aspiraties ('een onbewuste keuze') haar
weer de arbeidsmarkt betreden. Haar eerste ervaringen na haar herintrede zijn positief.
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Het heeft enige tijd geduurd voordat ze de hoeveelheid tijd en energie voor haar werk
en voor het gezin naar tevredenheid op elkaar heeft kunnen afstemmen. Maar de
negatieve ervaring met het combineren die hieraan voorafging, heeft haar niet doen
besluiten de arbeidsmarkt te verlaten.

7.2.1.3 BESLUITVORMING EN RATIONALITEIT

Het gedrag van mevrouw H. kan wellicht verder inzichtelijk worden gemaakt door de
wijze waarop zij besluiten heeft genom en te analyseren met behulp van het analytisch
kader van Lipshitz (1994). In deze poging tot interpretatie van het gedrag van
mevrouw H. tijdens verschillende keuzemomenten in haar leven, is gekeken naar de
argumenten van mevrouw H. voor haar handelen. De argumenten geven een indicatie,
van het besluitvonningsproces als een vonn van: consequentieel kiezen (besluiten
worden genomen door te kiezen uit vele mogelijke altematieven met inschatting van
de gevolgen daarvan), van matching (afstemmen) (besluitvonning als het overnemen
of verwerpen van een mogelijkheid in overeenstemming met een gegeven standaard of
norm) of van re-assessment (her-taxatie) (besluiten worden genomen door altematie-
yen waar men zich gevoelsmatig al mee verbonden voelde, opnieuw te taxeren).
Een dergelijke analyse van de argumenten voor handelen (ofniet handelen), maakt het
mogelijk de specifieke logic a van de besluiten en het gedrag van de onderzochte
vrouwen te achterhalen. Lipshitz onderscheidt verschillende soorten rationaliteit die
voortvloeien uit de verschillende varianten van besluitvorming, maar elkaar niet
uitsluiten. Binnen de kaders van het consequentieel kiezen is een besluit rationeel, als
het is gericht op een goede uitkomst. Bij matching is een besluit rationeel, als het
besluit is afgestemd op de standaard of voldoet aan de norm. Op twee manieren kan
een besluit dat zich het best laat interpreteren als een vonn van her-taxeren, rationeel
zijn: door het achteraf te rechtvaardigen (retrospectieve rationaliteit) of door het
besluit niet te rechtvaardigen maar het van kritisch commentaar te voorzien.

Analyse en interpretatie

Hoewel het niet zo is dat de in dit hoofdstuk: onderscheiden strategieen een van de drie
soorten besluitvonning en rationaliteit representeren, lijken de besluitvonningspro-
cessen in het leven van mevrouw H. zich toch hoofdzakelijk voor te doen als een vonn
van matching: het maken van een keuze voor iets of tegen iets, omdat dat gebruikelijk
is in die situatie of in overeenstemming met bepaalde waarden.

Het eerste keuzemoment dat zich voordoet, is als mevrouw H. na de lagere school
naar het voortgezet onderwijs gaat. Hoewel ze zelfvan plan is naar de huishoudschool
te gaan, heeft ze geen sterke binding met dit plan. Het argument van anderen -als je
goed kunt leren, moet je naar de ulo gaan- geeft bij haar de doors lag. De wijze van
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besluitvonning is als voIgt: de situatie wordt ingeschat en het gedrag (naar de ulo
gaan) vindt plaats omdat het gebruikelijk is in deze situatie. Het besluit is rationeel
aangezien het voldoet aan de standaard: als je goed kunt leren, hoor je een hoger
niveau te kiezen dan de huishoudschool.
Enkele jaren later neemt mevrouw H. het besluit om voortijdig van school te gaan en
een baan te zoeken. Het commitment met school, of het leren, is niet sterk. Ook deze
keer lijkt het besluitvormingsproces zich voor te doen als het afstemmen van haar
gedrag op bepaalde waarden die voor mevrouw H. belangrijk zijn: werken en daarmee
het bereiken van een volwassen status. Van een duidelijke afweging van aile
mogelijke altematieven lijkt geen sprake te zijn. Dit besluit kan dus niet als een vorm
van consequentieel kiezen worden beoordeeld; mogelijk positieve uitkomsten van het
doorleren worden niet in overweging genomen. Vanuit het kader van consequentieel
kiezen zou het besluit om van school te gaan zeker niet als een rationeel besluit
kunnen worden aangemerkt.
Het besluit om te stoppen met werken als er kinderen zouden komen, heeft mevrouw
H. al vroeg in haar leven genomen. Ook deze keuze kan het best als een vorm van
matching worden gezien: het was gebruikelijk om te stoppen. Oaarbij komt dat zij
zich nauwelijks of niet verbonden voelt met haar baan. Het krijgen van kinderen is een
vanzelfsprekendheid en geen echte keuze geweest. Het altematief van kinderloosheid
heeft mevrouw H. bijvoorbeeld nooit overwogen. Het besluit om zich te laten
steriliseren past logisch in een besluitvormingsproces dat zich hoofdzakelijk als het
afstemmen op een standaard of bepaalde waarden laat definieren. Mevrouw H. heeft
het idea Ie aantal kinderen inmiddels gerealiseerd. De standaard waaraan deze
beslissing is afgemeten, is die van een seksespecifieke taakverdeling. Binnen het kader
van consequentieel kiezen zou de beslissing van sterilisatie weleens een minder
logische keuze kunnen zijn. Een altematief dat dan bijvoorbeeld in overweging zou
moeten worden genomen, is de sterilisatie van haar man.
Een andere belangrijke beslissing in het leven van mevrouw H. is de keuze om na
negen jaar exclusief moederschap opnieuw in te treden op de arbeidsmarkt. Mevrouw
H. noemt het een 'onbewuste keuze', maar ze noemt verschillende argumenten voor
haar beslissing. Met haar besluit voor herintreding heeft ze een eerdere keuze opnieuw
beoordeeld, namelijk het stoppen met werken om zich voltijds aan het moederschap te
wijden. Maar de kinderen gaan inmiddels naar school en lijken meer gebaat bij een
ruimer gezinsbudget. Haar keuze is logisch aangezien het voldoet aan haar standaard
van goed moederschap. Oat de combinatie haar soms zwaar valt en ze een paar maal
op het punt heeft gestaan haar keuze te herzien, kan wellicht het beste worden
begrepen als een vorm van her-taxatie (re-assessment). Ze rechtvaardigt haar besluit
niet, maar laat haar argumenten vergezeld gaan van kritiek: 'Je gaat gewoon anders
met je kinderen om denk ik, als je werkt. Ik denk dat als ik de hele dag thuis zou
zitten, dat ik meer zou betuttelen en bemoederen. Het is nu weI goed.'
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7.2.1.4 SYNTHESE EN CONCLUSIE

Hoe kan worden bepaald of aan de levensloop van een vrouw een strategische
gezinsgebonden context ten grondslag ligt? Het volgen van een gezinsgebonden
strategie is een proces dat langzamerhand bepalend is geworden voor de inrichting
van het persoonlijk leven. Deze strategie kan vroeg een aanvang nemen in het leven
van vrouwen, of later. Deze afbakening van handelingscontext kan al plaatsvinden nog
voordat een eventuele prioriteitenstelling van belangen noodzakelijk is. Nog voordat
er sprake is van een gezin, heeft een vrouw vaak al een paar keuzes gemaakt die zo'n
gebonden strategie inleiden. Het is belangrijk op te merken dat het verbinden van
eigen wensen met (potentiele) wensen van partner en kinderen veelal onbewust
plaatsvindt, maar niet noodzakelijk." Dat alles maakt het niet eenvoudig om tot een
eensluidende en kort omschreven set van criteria te komen op grond waarvan vrouwen
kunnen worden ingedeeld naar de onderliggende strategie.
In de analyse is even wei gelet op de ontwikkeling van de waarden en de dimensies van
kind- en baanaspiraties gerelateerd aan de argumenten voor keuzes tijdens verschil-
lende keuzemomenten in het leven.

Aan de hand van de volgende criteria is vastgesteld in hoeverre een respondent een
gezinsgebonden strategie heeft gevolgd.

Bij de keuze voor een vervolgopleiding is al rekening gehouden met de
wensen van een (toekomstige) partner of een toekomstige gezinssituatie;
het leren kennen van de partner was van invloed op de wensen en plannen
voor een baan of opleiding. Dit kan tot uitdrukking komen in bijvoorbeeld
het afzien van een opleiding of het opgeven van een baan die beviel, of het
aanpassen van diensten en werktijden ten gunste van een investering in de
relatie;
de vrouw wisselt van baan of stopt met werken vanwege het huwelijk of
vanwege het meeverhuizen met de partner;
gezinsomstandigheden zijn aangevoerd als reden om te wissel en van baan of
te stoppen met werken;
de eerste zwangerschap na het huwelijk is ongepland of'gewoon welkom';
bij de timing van de geboorte van volgende kinderen spelen pedagogische
motieven een belangrijke rol, en
het besluit om opnieuw in te treden op de arbeidsmarkt is afhankelijk van de
(wensen en behoeften van de) kinderen.

Ais vrouwen voldoen aan de meerderheid van deze criteria zijn zij getypeerd als een
respondent die een meer gezinsgebonden strategie voIgt. Van 37 vrouwen die zijn
getnterviewd kan worden gesteld dat de handelingsruimte waarbinnen zij hun
aspiraties trachten te realiseren, is afgegrensd door het bewust of onbewust afstemmen
van hun gedrag op (een inschatting van) de wensen en behoeften van het gezin:
kinderen en partner.
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Wat kenmerkt verder de vrouwen die een gezinsgebonden strategie volgen? Het zijn
vrouwen die veelal vroeg in hun leven duidelijke aspiraties voor kinderen hebben.
Hoewel er na het verlaten van het volledig dagonderwijs er vanzelfsprekend gewerkt
wordt, verdwijnt deze vanzelfsprekendheid soms al voordat de vrouwen trouwen of
kinderen krijgen. De baanaspiraties zijn veelal conditioneel of optionee!. lndividuele
zelfontplooiing wordt binnen deze strategie prirnair ontleend aan het succes als
moeder en het welzijn van de gezinsleden.
Het werken van vrouwen die een gezinsgebonden strategie volgen, is geen vanzelf-
sprekendheid. De opvattingen van het moederschap kunnen sterk verschillen tussen de
vrouwen, maar aile vrouwen zijn overtuigd van het be lang van hun aanwezigheid
thuis; in ieder geval zolang de kinderen klein zijn. Er zijn ook vrouwen die deze
strategie volgen zonder opnieuw in te treden op de arbeidsmarkt. Bij vrouwen die een
gezinsgebonden strategie volgen concurreren baan- en kindaspiraties niet. De
baanaspiraties zijn nooit autonoom of vanzelfsprekend, tenzij onderdeel van de
kindaspiraties. Zo passen mevrouw H. die niet voItijds wil werken omdat haar man en
kinderen eronder lijden en bijvoorbeeld de voItijds werkende respondent 41 beide in
de typologie naar strategie, aangezien ook respondent 41 zich laat leiden door haar
kindaspiraties.

Dat vrouwen een gezinsgebonden strategie hebben gevolgd, komt eveneens tot
uitdrukking in hun argumenten om van baan te wisselen. Slechte arbeidsvoorwaarden
zijn voor een aantal vrouwen de reden om van baan te wisselen. Vrouwen die een
gezinsgebonden strategie volgen, wisselen van baan omdat ze minder uren willen
werken of een gunstiger werkrooster of diensten wensen. Vee I vrouwen geven als
argument voor deze keuze dat zij tijd aan het huishouden willen besteden. Er wordt
ook van baan gewisseld om redenen die samenhangen met het huwelijk en/of de
daaruit voortvloeiende taakverdeling tussen de partners. Dat kan een fiscale reden
zijn, maar soms ook wordt er druk uitgeoefend door het gezin of andere zorg
behoevende familieleden.

Een ander kenmerk van de gezinsgebonden strategie is de vanzelfsprekendheid van
een seksespecifieke taakverdeling. Toch blijkt in de praktijk deze norm niet aItijd
strikt te worden gehanteerd, zoals in het verhaal van mevrouw H.. Een bijdrage van de
partner aan het huishouden of aan de verzorging van kinderen wordt in deze gevallen
veelal als een gift, als een 'extra' beschouwd. lndien beide partners deze seksespeci-
fieke taakverdeling onderschrijven wordt de relatie eerder door consensus dan door
conflict gekarakteriseerd. Maar onder de geYnterviewde vrouwen zijn er ook die na
verloop van tijd deze strategie van specialisatie ter discussie stellen. Het blijkt een
onderhuids conflict in de relatie. Hun wensen tot verandering worden tijdens het
gesprek direct geuit, of zijn af te leiden uit hun argumenten voor niet-handelen: het
geen pogingen ondememen om de eenmaal ingezette strategie te veranderen. Hun
besluiten en non-decisions doen zicb meer voor als een vorm van re-assessment,
waarbij 'existing commitments are -or ought to be- questioned. Re-assessment in the
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form of objections to a certain course of action, is instigated spontaneously when
decisionmakers experience surprise, threat or moderate failure' (Lipshitz, 1994:58).

De seksespecifieke taakverdeling maakt vrouwen verantwoordelijk voor de opvang
van kinderen tijdens de buitenshuis gewerkte uren. Deze groep vrouwen staat over het
algemeen vrij negatief tegenover het idee hun kinderen naar een kinderop-
vangvoorziening te brengen. Ze prefereren werktijden die aansluiten bij de
schooltijden van hun kinderen. Wanneer dit niet lukt, zoeken zij een oplossing in het
betrekken van familie ofvrienden bij de kinderopvang. Tot de tactiek om baan en kind
te combineren, behoort voor deze groep vrouwen het inschakelen van de familie
(veelal de moeder of schoonmoeder van de respondent, en -zoals bij mevrouw H.- een
zus of vriendin). Mevrouw H. vonnt min of meer een uitzondering door de oudste
kinderen naar de creche te brengen om baan en kinderen te kunnen combineren.
Andere vrouwen die een gezinsgebonden strategie volgen brengen hun kind soms
eveneens naar de creche, maar zij doen dat om pedagogische redenen. Zelf werken ze

d . 7op at moment met.
Maar er zijn ook vrouwen die andere tactieken ontwikkelen om baan en kind te
combineren, terwijl de gezinsgebonden strategie gehandhaafd blijft. Een zo'n tactiek is
het gescheiden houden van werk en gezin door nacht- en/of weekenddiensten te
werken. Opvallend bij de vrouwen die deze strategie van 'volcontinu-combinatie'
volgen is dat, wat ooit een argument was om het aantal door hen gewerkte uren te
reduceren of zelfs hun baan op te zeggen namelijk: het meer tijd aan de partner willen
besteden, na het krijgen van kinderen als offer voor lief genomen wordt.
Hoewel het werken in deeltijd kenmerkend is voor vrijwel aile vrouwen die de
gezinsgebonden strategie volgen, zijn er twee vrouwen die graag voltijds werken. Ook
hun drijfveer is het verhogen van het gezinsbudget zodat de kinderen het beter of
gemakkelijker zullen hebben.

7.2.2 PARTNERGEBONDEN STRATEGIE

Mevrouw Y., heeft met haar man een eigen zaak (werkt 40 uur per week), moeder van twee
kinderen"

Mevrouw V. is opgegroeid in een stad in het zuiden van het land. Ze heeft nog twee
zusjes. Haar vader is ambtenaar, haar moeder is schoonmaakster.
Mevrouw V. helpt haar moeder na schooltijd altijd met haar schoonmaakwerk. Na de
lagere school gaat mevrouw V. naar de ulo. Daar heeft ze ook haar midden-
standsdiploma gehaald.

'De ulo was niet echt een keuze. Ik moest er gewoon naar toe. Mijn vader
heeft dat uitgezocht. We kwamen van een katholieke school waar alles
gemengd was, jongens en meisjes door elkaar. En dat was echt een meisjes-
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school waar we naar toe gingen, streng. Daarom ben ik ook gestopt. lk heb
het afgemaakt en daarna ben ik nooit meer verder gegaan. (...) Hoewel ik best
goed kon leren. Ik was blij dat ik mocht gaan werken.'

Concrete baanaspiraties heeft mevrouw V. na afronding van de ulo niet.
Ilk had weI zoiets van: een ding wat ik nooit ga doen is poetsen. Dat yond ik
maar niks, dat was rninderwaardig.'

De overgang naar de arbeidsmarkt verloopt soepel. Ze kan terecht in een administra-
tieve baan bij het bedrijf waar haar oudere zus werkt. Het werken bevalt haar goed.
Werken betekent relatief meer vrijheid. Het zelf verdienen van geld draagt daar in
belangrijke mate toe bij.

Het leren kennen van haar man is van grote betekenis voor het verloop van haar
verdere leven.

Ilk was 18 jaar toen ik mijn man leerde kennen. En hij had zoveel plannen,
dus ik werd eigenlijk een beetje meegesleurd. Want buiten de zaak hebben
wij ook nog een verhuurbedrijf. Daar ging zoveel tijd in zitten, dat ik
eigenlijk min of meer meegesleurd ben. Toen ik hem leerde kennen, was hij
daar volop mee bezig. Met kopen en verhuren. En daar wordt mijn hele leven
dus door beheerst zeg maar. lk had geen plannen, die had ik niet. Ik denk dat
ik ook heel kinderlijk was. Zover was ik gewoon nog niet. Ik was net vrij. Ik
dacht niet na over de toekomst, wat ik echt wilde, nee. Dus toen kwam hij.
En hij had een heel druk leven. Nou en daar ben ik min of meer ingevallen,
meegesleurd. En dat beheerst eigenlijk nu nog ons hele leven.'

Ze past de werktijden aan die van haar man aan.
Ilk ben toen een dag minder gaan werken. Want hij had natuurlijk andere
vrije dagen. Toen ik trouwde ben ik een dag minder gaan werken. Het
verhuurbedrijf brengt een heleboel werk met zich mee. En daar heb ik
duidelijk in meegewerkt. En toen kwam dus ook het poetsen weer terug.'

Mevrouw V. trouwt als ze 18 jaar is. Haar man is een aantal jaren ouder. Het plan
ontstaat om te sparen voor een zelfgebouwd, vrijstaand huis. Dat is voor mevrouw V.
mede een reden om te blijven werken.

'Maar ik wilde ook niet thuiszitten. Dus ik ben bewust blijven werken, maar
ook voor de financien natuurlijk. Die baan heb ik opgezegd toen ik zwanger
werd. Daama had ik niet de neiging om terug te gaan, bewust niet. Want ik
yond dat ik het toch al druk genoeg had. lk wilde niet meer bij een baas
werken. lk had het wei gezien. En financieel kon het, dus. En ik wilde
eigenlijk voor de kinderen zorgen. Dat was eigenlijk toch mijn doel. I

Haar eerste kind krijgt mevrouw V. als ze 25 jaar oud is. Ze heeft altijd weI verwacht
kinderen te krijgen.

'Wij hebben er nooit over gesproken of we kinderen wilden: we wilden het
gewoon allebei, dat wisten we van elkaar. En ja, op een bepaald moment dan
sta je voor de keuze. Want als je financieel aan een bepaald bedrag gaat
wennen, dan kun je wei eeuwig door blijven werken. Dus wij hadden zoiets
van als we gaan bouwen, dan willen we kinderen. En ik was ook at heel snel
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in verwachting en mijn huis was klaar en ik had een kind. C ... ) Waarom ik
kinderen wilde, weet ik niet goed. Ik denk toch iets van jezelf. Ik vind zelf
wei dat ik een echt moedertje ben. Niet omdat wij een eigen bedrijf hebben,
van die kunnen later het bedrijf overnemen. Nee, het vult je leven en ik zou
ze voor geen goud willen missen.'

Mevrouw V. zegt haar baan op en blijft aanvankelijk thuis voor de kinderen. Maar
regelmatig vraagt haar man haar om mee te helpen in de zaak.

'Als ik in die zaak kwam, kon ik eigenlijk nooit iets anders doen dan poetsen,
en de troep opruirnen. Toen zei hij van: probeer het eens. Maar ik heb me
nooit voor het yak gemteresseerd. En toen ben ik toch gaan praten op zo'n
vakschool. En die heb ik ook afgemaakt. Oat was een dagopleiding. Oat was
weI heel zwaar, met een kind. En 14 dagen voordat de tweede geboren is, ben
ik geslaagd. Toen ben ik doorgegaan met de vervolg-avondopleiding.
Achterafben ik ook heel blij met mijn middenstandsdiploma. Want mijn man
heeft zijn middenstand niet. Anders had een van ons beiden achteraf toch nog
dat diploma moeten gaan halen. En ik weet hoe het is om, als je dan al
eenmaal getrouwd bent en kinderen hebt, om dan nog aan iets te beginnen.
Nou, dat valt echt niet mee. Gewoon het feit van het combineren met je gezin
en je huis en alles. En dan de zaak: regelmatig daar nog helpen. Nee, dat was
best heel moeilijk.'

Mevrouw V. had er graag nog een paar kinderen bij gekregen.
'Het liefst had ik er nog meer gehad. Ik had er zeker nog wei twee bij willen
hebben. En ik denk dat als we geen eigen bedrijfhadden gehad, dat ik ze ook
beslist genomen had. C ... ) En toen zei mijn man: het is eigenlijk het noodlot
verzoeken om nog meer kinderen te willen. Ze zijn allebei gezond. Je hebt
een jongen en een meisje. Hij heeft me eigenlijk min of meer tegengehouden
op dat gebied. Het is genoeg, stoppen. Die yond twee genoeg.'

Het combineren valt mevrouw V. zwaar. Nadat ze haar vakdiploma's heeft behaald,
vraagt haar man haar steeds vaker voor de zaak. In het begin neemt mevrouw V. de
kinderen mee.

'Het was heel druk in het begin. Maar het was eigenlijk altijd hectisch. Wei
heb ik heerlijke kinderen: heel gemakkelijke kinderen, rustige kinderen. Ais
baby hebben ze nooit gehuild. Nooit. We hadden het gewoon gemakkelijk
wat dat betreft. We hebben ze van het begin af aan overal mee naar toe
genomen. Ik geloof dat ik drie reiswiegen versleten heb. Dus ik kon ze overal
droppen, ik kon ze overal neerleggen. Hele gemakkelijke kinderen. Heel in
het begin was ik wei gestressed. Want toen had ik die opleiding gedaan en
dan word je ook vaker gevraagd: spring even mee in. Dus het werd allemaal
wei wat moeilijker, dat weI. Maar de kinderen zijn nooit tot last geweest. '

Wanneer de kinderen naar school gaan, breekt de drukke periode aan. Haar ouders
vangen de kinderen vaak op na school en op zaterdag.

'De drukste periode was toen ze zo rond de drie en vijfjaar waren. Vanafhet
moment dat ze uit school kwamen en buiten wilden spelen, was het een
probleem. Wij haalden ze op en dan namen wij ze mee naar de zaak. Ja, dan
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had ik zoiets van: wat doe ik ze aan. Ze kunnen beter in ons eigen huis, in
hun eigen buurt spelen. Met name zo'n zaterdag is een moeilijke dag voor de
kinderen. In het begin ben ik nog weleens peri odes thuis geweest. Maar je
kreeg natuurlijk toch je eigen klantenkring, mensen die voor mij komen. Dan
sta je voor de keuze he en dat is niet gemakkelijk.'

Haar ouders vangen de kinderen in het weekend op.
'Oat maakt het gemakkelijk. Want het is toch allemaal maar liefdewerk he,
een opa en een oma die dat doen. Dan kwamen ze hier naar het huis. En
zomers dan is het zwemmen in de tuin met vriendjes en vriendinnetjes erbij.
Opa en oma zijn er dan. Oat heeft die peri ode voor mij een stuk
gemakkelijker gemaakt. Maar ik heb ook wei eens gedacht: 6 uur en nog
klanten. Hoe krijg ik ze op tijd naar bed. Dan nog koken en alles erbij. Die
tijd was moeilijk. Oat is nu minder, want ze mogen wat later naar bed. Als ik
nu thuis kom, dan is het koken, en als ze nog vragen hebben over huiswerk
en toestanden, dan is de rest van de tijd voor de kinderen. Dus je moet echt
jezelf opzij schuiven. Oat wel.'

De vrije tijd die overblijft wil mevrouw V. het liefst aan de kinderen besteden. Haar
man wil meer tijd voor hen samen.

'Kijk mijn man is natuurlijk zoveel jaar ouder. Die is met alles vee I verder.
Die is er ook echt aan toe om met z'n tweeen op vakantie te gaan. En ik heb
daar nog problemen mee. Daar praten we ook regelmatig over, van dat het
eens tijd wordt dat ik wat meer afstand neem van de kinderen. En eens een
keer zeg van: nou we laten ze thuis en we gaan weg.'

Want de kinderen zijn heel belangrijk in het leven van mevrouw V.:
'De kinderen zijn misschien wei het belangrijkste, ik denk het weI.'

Maar naast de kinderen is het werken ook belangrijk voor haar. Toch zou ze graag
minder uur in de zaak willen werken dan ze nu doet. Stoppen komt echter niet ter
sprake.

'De belangrijkste reden om te werken is het eigen bedrijf. Ik bedoel, je hebt
iets opgebouwd. En om dan te zeggen: ik stop daarmee ... Dus de reden dat ik
werk, is dat hetgeen je hebt opgebouwd, je nooit meer echt laat vallen.
Alhoewel ik graag minder zou willen. Dit is echt een Yak, waaraan je een
eigen invulling hebt gegeven. Oat is ook de reden. Natuurlijk heb ik ook om
financiele redenen gewerkt. Maar nu is dat minder. Want nu zouden we de
zaak er zo aan kunnen geven. Maar wat je hebt opgebouwd, laat je niet
zomaar vallen. En je bent natuurlijk ook aan een financieel plaatje gewend.'

Mevrouw V. zou haar werk niet op willen geven.
'Werk is voor mij best heel belangrijk. Ik zou wei minder willen. Maar ik zou
niet zonder kunnen. Omdat ik niet een huisvrouwtje ben dat hier de hele dag
thuis gaat zitten, dat is punt een. Niet zo'n voorbeeldige moeder met het potje
thee's middags wachten. En ik wil contact met andere mensen. Ik wil onder
de mensen zijn. En zeg maar voor een ander iets betekenen bij wijze van
spreken. Ook als ik zou stoppen met de zaak, dan zou ik vrijwilligerswerk

219



gaan doen. Ik ging iets doen.'
Maar naast baten zijn er ook kosten.

'Wat ik er wei allemaal van vind is dat je zelf zo'n hoop tijd tekort komt.
Maar daar denk je toch niet bij na. Dat doe je gewoon. Ik tenminste weI. lk
heb vee I tijd aan werken besteed. Dat heb je in ons geval natuurlijk toch.
Maar daar staan die andere dingen tegenover. En dat moet je dan afwegen,
terwijl je toch niet weet wat het beste is. Mijn kinderen zijn echt niets tekort
gekomen, dat weet ik zeker. En ik hoop dat ik dat later ook zal horen. Dat het
allemaal wei is meegevallen in die tijd, dat ik dacht dat het allemaal niet goed
ging. Dan denk ik: ik maak me druk en die kinderen die merken het niet eens.
Je maakt jezelf vaak meer zorgen, dan je aan de kinderen kunt merken. lk
denk dat het allemaal nog weI meevalt.'

Het blijft voor haar een dilemma hoe ze haar tijd tussen werk en kinderen moet
verdelen. Haar man lijkt daar minder problemen mee te hebben dan zij.

'Maar mijn man komt uit een zakengezin. Dus die vindt dat heel gewoon. Dus
ik ben altijd degene die daar problemen over maakt. En ik bescherm alles zoo
Ik schuifnog liever tien keer mezelf opzij, dan dat ik moet zeggen: zij komen
tijd en aandacht tekort. En dat komen ze natuurlijk allicht, want de zaterdag
ben ik er sowieso al niet. Maar ik geloof niet dat het echt verkeerd is.
Misschien heb ik weI teveel gewerkt. Maar ik geloof niet dat het verkeerd is.
Het klinkt heel stom, maar ik denk dat ik meer tijd aan mezelf had willen
besteden. Zo'n bedrijf slokt je gewoon op. Je zit dan in die molen. En dat is
gewoon niet anders.'

Haar man werkt eveneens een volle werkweek in de zaak. Over de taakverdeling thuis
zegt mevrouw V.:

'We houden ons ook evenveel met de kinderen bezig. Het werk thuis doe ik:
ik binnen, hij de tuin.'

Terugkijkend zegt mevrouw V. dat ze ondanks alles dezelfde keuzes zou maken.
Doordat zij is gaan werken is de welvaart van het gezin gestegen. Maar in de toekomst
wil ze meer tijd voor zichzelf.

'Ik wil eigen plannen maken: vooral reizen. Daar begin ik nu pas aan te
denken, weet je.'

7.2.2.1 ASPIRATIES

Zowel het werk als de kinderen zijn belangrijk in het leven van mevrouw V.. Maar zij
is ambivalent in het belang dat ze aan beide toekent.
Mevrouw V. heeft na haar ervaringen op school geen aspiraties om verder te leren.
Ook heeft ze geen concrete baanaspiraties. Ze weet weI dat ze in ieder geval nooit wil
poetsen. Haar zus geeft een voorbeeld dat ze voigt. Haar baanaspiraties bij de eerste
intrede op de arbeidsmarkt zijn negatief finaal: het willen werken om niet meer naar
school te hoeven. Evenals mevrouw H. ervaart mevrouw V. het werken als vrijheid,
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mede door het verdienen van eigen geld.
Met het leren kennen van haar man wordt de instrumentele waarde van het werken
belangrijker: met haar werk draagt mevrouw V. bij aan het gezamenlijk inkomen,
waannee de droom van een zelfgebouwd huis gerealiseerd kan worden. Mevrouw V.
gaat een dag minder in de week buitenshuis werken om mee te helpen in het
verhuurbedrijf van haar man. Een eerste concessie op het terrein van baanaspiraties
maakt ze door zowel voor het verhuurbedrijfvan haar man als in de eigen zaak schoon
te maken. Het altematief van thuis zitten trekt haar niet aan. In feite verwoordt ze
daarrnee een negatief finaal aspect van het werken: werken om niet aileen maar thuis
te hoeven zitten. Daamaast blijft het geld belangrijk.
Na de geboorte van het eerste kind verschuiven haar baanaspiraties in een andere
richting: ze wil niet meer voor een baas werken. Maar ze is ambivalent: ze 'wilde
eigenlijk voor de kinderen zorgen', dat was toch eigenlijk 'haar doe!' zoals ze zelf zegt.
Mevrouw V. heeft duidelijk aspiraties voor kinderen. Maar onduidelijk is wanneer ze
deze ontwikkelt. Haar kindaspiraties zijn vanzelfsprekend: 'We hebben er nooit over
gesproken, we wilden gewoon allebei'. Maar volledig autonoom en tijdIoos zijn haar
kindaspiraties niet: 'Als we gaan bouwen, dan willen we kinderen.' De planning van de
geboorten van kinderen wordt wei als een keuze ervaren. In zinnen als 'dat was toch
eigenlijk mijn doel, ( ...) ik denk toch iets van jezelf. Ik vind zelf wei dat ik een echt
moedertje ben', komt het intrinsieke en op zelfverwerkelijking gerichte aspect van de
kindaspiraties tot uitdrukking: het moederschap als belangrijk deel van de eigen
identiteit. Maar mevrouw V. moet haar kindaspiraties bijstellen naar beneden. Zij wil
meer kinderen dan haar man wi!.
Een tweede concessie op het terre in van werk en baan, is haar besluit te investeren in
een opleiding voor een yak dat haar in eerste instantie niet interesseert. In de
baanaspiraties van mevrouw V. is een dimensie sterk aanwezig: de mate waarin het
werken gericht is op het 'nut' van iemand anders. Die iemand anders is eerst en vooral
de echtgenoot van mevrouw V.. Haar aspiraties zijn min of meer afgeleid van de
aspiraties van haar man.
De financiele dimensie van baanaspiraties is in de loop van de tijd verschoven. Me-
vrouw V. heeft aanvankelijk om financiele redenen gewerkt. Nu is dat minder belang-
rijk. 'Want nu zouden we de zaak er zo aan kunnen geven.'
Na verloop van tijd komen andere aspecten van werken in haar verhaal naar voren.
Finale aspecten van werken zoals (positiet) 'het iets voor iemand willen betekenen' en
(negatiet) 'niet een huisvrouwtje zijn dat de hele dag thuis gaat zitten', komen naar
voren. Tevens is zelfrealisatie een belangrijk dee I gaan uitmaken van de waarde van
werken: 'Een eigen bedrijf, je hebt iets opgebouwd.' Maar vervolgens wordt dit aspect
afgezwakt door een conditionele factor te benoemen: minder uren willen, meer tijd
voor zichzelf willen overhouden.

221



7.2.2.2 FACTOREN VAN INVLOED OP HET REALISATIEPROCES

Mogelijkheden

De leerprestaties van mevrouw V. zijn zodanig dat ze waarschijnlijk gemakkelijk had
kunnen doorleren. Ze kiest evenwel voor een baan. Ze krijgt de mogelijkheid om in
hetzelfde bedrijf als haar oudere zus te komen werken. Later gaat mevrouw V. alsnog
naar school om de benodigde vakdiploma's te halen. Dat valt haar zwaar met een baby
en (later) zwanger van het tweede kind. Gelukkig heeft ze destijds al het midden-
standsdiploma behaald 'anders had een van ons beiden achteraf toch nog dat diploma
moeten gaan halen. ,
Haar mogelijkheden om baan en kinderen te combineren zijn beperkt. Anders dan
mevrouw H. die haar oudste kinderen naar de creche brengt, neemt mevrouw V. de
kinderen -zolang ze klein zijn- gewoon mee naar de zaak. Later wordt de hulp van de
grootouders ingeschakeld: in het weekend blijven de kinderen vrijdagnacht bij haar
ouders; zaterdag zijn haar ouders aanwezig in hun huis, terwijl zij en haar man in de
zaak werken. Mevrouw V. geeft aan dat zij werk en kinderen kan combineren omdat
ze zulke 'gemakkelijke, rustige' kinderen heeft. Het zijn zelfs kinderen die als baby
'nooit' hebben gehuiJd. Daamaast benadrukt ze een paar maal in haar verhaal dat ze
haar kinderen 'overal' kwijt kan. Toch valt de combinatie haar zwaar. De
openingstijden van de zaak, het athelpen van de klanten na 6 uur 's avonds, maken het
combineren niet gemakkeJijk. Het is in feite altijd hectisch. Toch kan mevrouw V. het
wei aan, 'maar je moet echt jezelf opzij schuiven. Dat we!.' Mevrouw V. wil graag
minder uren werken. Maar een belemmering die zich voordoet is dat klanten speciaal
voor haar komen. Daarnaast zijn ze gewend aan 'een fmancieel plaatje'.
In het volledig kunnen realiseren van haar kindaspiraties heeft haar man haar
belemmerd. Hij wit niet meer dan twee kinderen. Mevrouw V. heeft zich daarbij
neergelegd. Maar niet alleen heeft haar man haar 'min of meer tegengehouden', ook
het eigen bedrijfis een belemmering, anders 'had ik ze beslist genomen'.
Wat opvalt in het verhaal van mevrouw V. is dat ondanks de materiele welvaart van
het gezin, het probleem van combineren niet wordt verlicht of opgelost door het kopen
of inhuren van diensten: een werkster, een oppas in huis, of een hulp in de zaak.

Interventies

In het leven van mevrouw V. hebben zich geen ingrijpende interventies voorgedaan.

Partnerfactoren

In het verhaal van mevrouw V. speelt haar zeven jaar oudere echtgenoot een belang-
rijke ro!. Bij gebrek aan concrete eigen wensen worden, al kort na de ontmoeting met
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haar partner, de aspiraties van meneer V. nagestreefd. Mevrouw V. gaat na haar
trouwen een dag minder werken, omdat haar man het weekend niet vrij is. In feite is
deze beslissing een eerste stap naar een partnergebonden strategie gezet. Het bijstellen
van haar baanaspiraties wordt begrijpelijk in het licht van deze strategie. De enige
soort arbeid die mevrouw V. zich had voorgenomen om nooit te verrichten, verricht ze
wei in het eigen verhuurbedrijf en de zaak van haar man. Op dringend verzoek van
haar man voigt mevrouw V. bovendien een opleiding om zich te scholen in een Yak,
waar ze zich niet voor interesseert.
Haar man heeft al van jongs af aan grootse plannen die mevrouw V. voor een deel tot
de hare heeft gemaakt. Het bouwen van een eigen huis is een gezamenlijk streven.
Ook het creeren en handhaven van een zekere levensstandaard is een wens van beiden.
Maar een deel van de aspiraties van mevrouw V., op het terrein van moederschap en
kinderen, wordt niet door de partner gedeeld. De kindaspiraties van mevrouw V.
overstijgen die van haar man, waar ze een duidelijke wens voor meer kinderen heeft.
Haar man heeft haar 'eigenlijk min of meer tegengehouden op dat gebied'. In dit
opzicht is haar partner een belemmerende factor voor het realiseren van haar
kindaspiraties.
Dat haar partner van grote invloed is op de loop van haar leven, wordt tevens gerllus-
treerd aan de hand van de woordkeuze van mevrouw V.. Een paar maal kiest ze
woorden zoals 'meesleuren' en 'beheersen'.
Niet aileen de uitgesproken ambities van haar man, maar ook het leeftijdsverschil
tussen hen beiden wordt een paar maal ter verklaring van haar gedrag aangevoerd.
Haar man heeft plannen omdat hij ouder is. Zij is pas 18 jaar als ze elkaar leren
kennen en noemt zich 'kinderlijk'. Ze heeft nauwelijks de kans gehad plannen te
maken en aspiraties te ontwikkelen.
Het leeftijdsverschil wordt andermaal aangevoerd ter verklaring van de wens van haar
man om zonder de kinderen op vakantie te gaan. Haar man is 'met alles vee I verder'.
Hoewel de kinderen even lang in zijn leven aanwezig zijn als in haar leven, is hij 'er
ook echt aan toe'. Zij 'heeft daar nog problemen mee'.
Mevrouw V. zegt meermalen dat zij het werk minder centraal wil stellen. Ze
benadrukt de betekenis van kinderen in haar leven, waarbij zij zichzelf 'opzij schuift'.
Maar het zijn de wensen en plannen van haar echtgenoot die dominant zijn en richting
geven aan haar leven. Dit maakt dat zij zich onderscheidt van mevrouw H. bij wie de
eigen aspiraties voor kinderen vanzelfsprekend richtinggevend zijn in het gedrag.

Ervaringen

Negatieve ervaringen op de middelbare school doen mevrouw V. besluiten niet verder
te leren, ook al ging het leren haar goed af. Het werk op kantoor bevalt haar. Omdat
zij haar partner te weinig ziet, besluit zij om een dag minder te werken. Vanaf de
geboorte van het eerste kind wordt duidelijk dat het combineren van het moederschap
met (eerst) het volgen van een dagopleiding en (later) het werken in de zaak -en
permanent het eigen verhuurbedrijf- haar voor een dilemma plaatst. Er wordt aan haar
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getrokken om in de zaak te werken, en tegelijkertijd wil zij graag haar kinderen aIle
tijd en aandacht geven ('dat was toch eigenlijk mijn doer). Het is een hectisch bestaan
met haat- en liefde-gevoelens voor de zaak. In haar verhaal klinkt de twijfel door of zij
de kinderen niet tekort heeft gedaan. Het dilemma bestaat eruit dat zij wil voldoen aan
de verwachtingen van haar partner, maar dat dit op gespannen voet staat met haar
wensen voor kinderen en werk.
Na verloop van tijd leert ze het beroep en het werken in de eigen zaak te waarderen.
De concentratie op de plannen van haar man en hun beider streven om een huis te
bouwen en een zaak op te bouwen, is ten koste gegaan van tijd voor zichzelf. Pas de
laatste tijd is zij zich daarvan bewust geworden.

7.2.2.3 BESLUITVORMING EN RATIONALITEIT

Ook het gedrag en de keuzes van mevrouw V., kunnen aan de hand van het door
Lipshitz opgestelde analyse-instrument op hun specifieke rationaliteit worden
geanalyseerd.

Analyse en interpretatie

Opvallend in de analyse van de besluiten die mevrouw V. in haar leven neemt, is dat
deze vaak een vorm van re-assessment, van her-taxatie zijn. Haar argumenten voor
gemaakte keuzes tijdens verschillende keuzemomenten hebben veelal de vorm van het
opwerpen en pareren van bezwaren.

Niet mevrouw V. maar haar vader neemt de beslissing tijdens het eerste keuzemo-
ment: mevrouw V. gaat na de lagere school naar een strenge ulo-school voor meisjes.
Bij het tweede keuzemoment voIgt mevrouw V. het voorbeeld van haar zus. Dit is een
vorm van matching, van het afstemmen op een standaard, in dit geval de bewondering
voor de zelfstandigheid van haar zus. Van het afwegen van altematieven blijkt niets
uit haar verhaal. Een volgend belangrijk keuzemoment in het leven is de ontrnoeting
met de levenspartner. Vanaf dat moment laten de keuzes van mevrouw V. zich het
best typeren als een vorm van re-assessment. Het is belangrijk te constateren dat zij
zich verbindt met de belangen van haar partner. Zij wil voldoen aan zijn al dan niet
expliciet gearticuleerde verwachtingen. Het lijkt een doel op zich te worden, waardoor
individuele aspiraties voor een baan of kind naar de achtergrond worden gedrongen.
Het commitment met de partner is doorslaggevend bij het nemen van besluiten. Deze
onderliggende strategie blijkt ook uit de argumenten die mevrouw V. voor haar keuzes
geeft. Het besluit om een dag minder te gaan werken, verwoordt ze bijvoorbeeld met:
'Want hij had natuurlijk andere vrije dagen.'
De argumenten voor navolgende keuzes hebben veelal de volgende structuur: 'imple-
menteer of ga door met dit gedrag of deze actie, omdat er niets tegen is om dat te
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doen, of omdat de bezwaren weerlegd kunnen worden.' De vorm van besluiten nemen
als een wikken en wegen van bezwaren blijkt bijvoorbeeld uit het argument dat zij
geeft om toch niet thuis te zitten bij de kinderen, er is immers sprake van 'klanten-
binding'. Ook bij keuzemomenten later in haar leven komt regelmatig een vorm van
retrospectieve rationaliteit in haar verhaal tot uitdrukking. Ze rechtvaardigt vroegere
besluiten, met name de besluiten om werk en kinderen te combineren. De partner-
gebonden strategie bIijft steeds gehandhaafd, ook als haar aspiraties daarmee niet
bevredigd bIijken te worden. Soms rechtvaardigt ze haar vroegere besluiten niet, maar
laat ze deze vergezeld gaan van kritiek: 'Misschien heb ik wei teveel gewerkt, maar ik
geloof niet dat ze wat tekort zijn gekomen', en: 'NatuurIijk komen ze tijd en aandacht
tekort, want zaterdag ben ik er sowieso al niet'. Legitimeringen van haar keuzes
blijken in het verhaal van mevrouw V. waar zij een wat overdreven ideaalbeeld schetst
van een moeder, waaraan zij niet kan en wil voldoen. Ook uit de eveneens overdreven
voorstelling van het gemakkelijke karakter en gedrag van haar kinderen: 'nooit huilen',
'overal neerleggen', 'heel gemakkelijke kinderen' blijkt de behoefte van mevrouw V.
haar keuzes te legitimeren. 'Ik denk dat het aIIemaal nog wei meevalt.'

7.2.2.4 SYNTHESE EN CONCLUSIE

Vier van de 54 geYnterviewde vrouwen volgen een sterk met de partner verbonden
strategie.
Indicatoren om vast te kunnen stell en of een respondent moet worden ingedeeld in
deze categorie, zijn de volgende:

bij de keuze voor het wei of niet volgen van een vervolgopleiding wordt al
rekening gehouden met de (wensen van een toekomstige) partner;
het leren kennen van de partner is van invloed op de eigen wensen en
plannen voor een baan of opleiding (dit kan tot uitdrukking komen in het
afzien van een opleiding, het opgeven van een baan die bevalt, het zich
aanpassen aan de diensten en werktijden van de partner);
de respondent wisselt van baan of stopt met werken vanwege het huweIijk;
de respondent wisselt van baan of stopt met werken om met de partner mee te
kunnen verhuizen;
de respondent wisselt van baan of stopt met werken omdat haar partner dat
wil; en
de wens van de partner is bepalend voor de timing van de geboorte van de
kinderen en voor het gerealiseerde aantal kinderen.

Naarmate in het levensverhaal meer van deze criteria teruggevonden kunnen worden,
hebben de betreff'ende vrouwen een in sterke mate met de partner verbonden strategie
gevolgd. Wat kenmerkt vrouwen die deze variant van een gebonden strategie volgen
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en wat onderscheidt hen van de vrouwen die een gezinsgebonden strategie volgen?
Een opvallend verschil met de vrouwen die een gezinsgebonden strategie volgen, is
dat een eventuele prioriteitenstelling tussen wensen voor baan en kind afhankelijk is
van de aspiraties van de partner. Het primair tegemoet willen komen aan de wensen
van de partner kan betekenen dat baan- en kindaspiraties gaan concurreren en met
elkaar in conflict raken; dit in tegenstelling tot de aspiraties van vrouwen die een
gezinsgebonden strategie volgen. In het verhaal van mevrouw V. komt eveneens tot
uitdrukking hoe gemakkelijk het vroeger in haar leven ontstane vacuum (van non-
preferentie, het zelf geen plannen of aspiraties hebben, zoals mevrouw V. zegt)
opgevuld kan worden door zich de aspiraties van de partner letteriijk 'toe te eigenen'.
Ook de gezinsgebonden strategie wordt meestal gestart met het afstemmen van keuzes
op de wensen van de partner, maar later blijkt dat deze vanzelfsprekend kunnen
worden uitgebreid tot de wensen van het hele gezin. Soms ook prevaleren de belangen
van de kinderen boven de partner, bijvoorbeeld in de gevalien waarin vrouwen
afwisselend met hun partner volcontinu-diensten werken of nachtdiensten draaien.

Naast verschillen tussen de partnergebonden en de gezinsgebonden strategie zijn er
ook overeenkomsten. Een overeenkomst is de seksespecifieke specialisatie. 'Het werk
thuis doe ik: ik binnen, hij de tuin.' Ook het regelen van de kinderopvang lijkt tot de
taken van mevrouw V. te behoren. Een andere overeenkomst is dat ook binnen deze
strategie de mate waarin de seksespecifieke taakverdeling wordt geaccepteerd, voor
consensus of conflict in de relatie zorgt. Mevrouw V. accepteert de taakverdeling
volledig; zij en haar man hebben dan ook een harmonieuze relatie. Mevrouw V. is niet
ontevreden met haar dusdanig afgegrensde handelingsruimte, haar relatie of de
taakverdeling in de relatie. Ze is ontevreden met de hoeveelheid tijd die gemoeid gaat
met het eigen bedrijf. Ze stelt het bestaande commitment van 'het hebben van een
eigen zaak' ter discussie, vooral sinds het werken om financiele redenen minder
noodzakelijk wordt en haar individuele aspiraties groeien. De laatste tijd heeft ze het
gevoel iets te hebben gemist.

7.3 INDIVIDUELE STRATEGIE

Mevrouw S., management-secretaresse (28 uur per week), moeder van een kind"

Mevrouw S. is enig kind, ze groeit op in het zuiden van het land. De ouders van
mevrouw S. sturen haar niet naar de lagere school waar aile kinderen uit de straat
naartoe gaan. Dat is een katholieke school en haar ouders zijn niet katholiek. Zelf legt
zij een verband tussen de lagere school en de stap naar de middelbare school. Meisjes
van de katholieke lagere school gaan steevast naar de huishoudschool; meisjes op de
openbare lagere school komen ook nog wei eens op de mayo of havo terecht. De
leerkrachten van de lagere school geven mevrouw S. een 'voorzichtig' mavo-advies.
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Hoewel het leren haar gemakkelijk afgaat, blijft het voorzichtige mavo-advies haar de
gehele schooltijd achtervolgen. Ze ontwikkelt faalangst. Haar onderwijsaspiraties stelt
ze daarom bij naar beneden: doorleren na de mayo hoeft voor haar niet meer. Ze is
aanvankelijk van plan naar de pedagogische academie te gaan. Maar de gedachte dan
nog twee jaar naar de havo te moeten, is haar tevee!. Het niet gerealiseerde altematief
van de havo en de pedagogische academie komt haar niet aantrekkelijker voor dan
hetgeen ze nu heeft bereikt. Ze kijkt er niet op terug als een gemiste kans.

'En het altematief was werken en dat ben ik dus gaan doen. Bovendien
hadden mijn ouders het financieel niet ruim, dus dat was mooi meegenomen.'

Mevrouw S. dacht in de toekomst wei te trouwen en kinderen te krijgen. Dit laat ze
echter niet meewegen in haar beslissing om te gaan werken.

'Ik ben toen niet gaan werken met het idee van: laat ik maar iets zoeken, ik
ga toch zo trouwen. Er waren toen heel veel meisjes die er wei zo over
dachten.'

Een volgend keuzemoment dient zich aan als de vriend waarmee ze inmiddels is gaan
samenwonen, kinderen wil en de wens uit dat zij dan thuis blijft om voor de kinderen
te zorgen.

'En dat wilde ik niet. Dat heeft er wei voor gezorgd dat ik toen ik weg moest
bij het bedrijf waar ik toen werkte, ik toch wat fanatieker ben gaan zoeken
naar leuker werk. ( ...) Ik zag me daar al de hele dag thuis zitten met de vuile
was en kinderen. Gewoon een heel opgesloten leven krijgen; dat wilde ik
niet. En ja, ik ben nooit zo gek geweest met kinderen, nooit zo tuttelend. Ik
ben niet zo.'

Over haar loopbaan zegt mevrouw S.:
'lk zou nooit op mijn vijftiende jaar gezegd hebben: ik word secretaresse.
Maar gaandeweg kreeg ik steeds leukere banen. En het was echt leuk om
secretaresse te zijn. Het is niet echt een bewuste keuze geweest. Het is de
loop van de tijd en een samenloop van omstandigheden. Ja, steeds op een
hoger niveau. Dat is niet iets waarvoor je kiest, maar waar je in groeit. Dat
wat ik op school had moeten doordenken, ging in de praktijk: steeds beter.
Ja, ik beb wei gekozen voor een administratieve baan. En dan gaat het een
bepaalde richting uit. Ik wilde elke keer een stapje hoger komen in een baan
die net iets leuker was dan de vorige. Zo is bet gegaan. Ik heb ecbt 12 bazen
en 13 ongelukken gehad. Nu zit ik dan waar ik zitten wi!. Het was gewoon
elke keer na een jaar of twee: ja dit ken ik nu wei, ik wil gewoon meer. Ik heb
een paar werkgevers gehad die failliet gingen. Dus dan hoefde je niet eens
een keuze te maken. Maar op zich bood dat weer een mooie gelegenbeid
weer iets anders uit te proberen. En ondertussen had ik ook meer geleerd.'

Na verloop van tijd verbreekt ze haar eerste relatie. Daardoor is ze gedwongen een
keuze te maken in haar loopbaan. Ze beeft een baan die haar goed bevalt. Het is
evenwel een deeltijdbaan (meer uren waren niet beschikbaar). Na het verbreken van
de relatie is ze om financiele redenen genoodzaakt een voltijdsbaan te zoeken.

'Er zat misschien een maand tussen, maar op de een of andere manier heb ik
steeds bet geluk gebad dat er een andere baan kwam.'
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Een volgend keuzemoment in haar leven dient zich aan nadat haar baas tweemaal met
zijn bedrijf failliet is gegaan.

'Toen yond ik het welletjes. Ik was rond de dertig en dacht: nu moet ik toch
echt zorgen dat ik in een baan terecht kom waar ik aan mijn pensioen kan
gaan bouwen. Waar ik weet dat ik volgend jaar nog werk heb. ( ...) Dus ik
dacht: bij een groot bedrijf.'

Via een uitzendbureau is ze in aanraking gekomen met het bedrijf waar ze nu werkt.
De baan bevalt haar uitstekend. Al een paar keer is ze 'vanzelf in positie mee ornhoog
geschoven'.

'Het werd wei erg druk. Dus er kwam een collega bij. In eerste instantie yond
ik dat niet zo leuk, want ik houd wei van een drukke stressige baan. Maar
toen raakte ik zwanger. En doordat er een collega bij was gekomen, kon ik in
mijn baan blijven.'

Een belangrijke gebeurtenis in het leven van mevrouw S. is de ongeplande zwanger-
schap als ze 35 jaar is.

'Dat was niet de bedoeling. Het was de bedoeling kinderloos te blijven. Dat
gold zowel voor mij als voor mijn [tweede] partner. (...) Ik was 36 toen ik
hem kreeg. Ik had echt uitgesloten dat er een kind kon komen. We waren
heel erg verrast. Het betekende een enorme aanpassing in rnijn leven en in
mijn werk. ( ...) Door de zwangerschap zijn we getrouwd. Het is een heel
grote verandering in je leven. Maar we hebben er geen dingen voor hoeven
laten: het komt er gewoon bij. Het is een verrijking. Misschien zeg ik over
vijf jaar iets anders, maar op het moment niet.'

Door de ongeplande zwangerschap en de geboorte van haar kind is mevrouw S. zelfs
over een tweede kind gaan nadenken.

'En nu een kind. Ik was zelf enig kind en dat yond ik niet fijn. Maar aan de
andere kant weet ik helemaal niet of een tweede kind nog wei kan. Maar op
dit moment zeggen we niet dat we willen er echt niet nog een willen, nee.'

Ondanks het ingrijpend karakter van de interventie, zegt mevrouw S. dat ze haar leven
zonder kind niet anders had ingericht. Haar uren heeft ze aangepast, omdat het
onduidelijk was of de te vroeg geboren baby zich goed zou ontwikkelen. Mevrouw S.
was van plan gewoon een voUedige baan te houden. Maar ze is tevreden met het feit
dat ze nu meer tijd aan haar kind kan besteden.

'En ik heb gewoon dezelfde baan gehouden, aileen een paar uren minder. Dat
was te realiseren. En deze baan was ik sowieso al van plan een paar jaar te
houden en dan door te stromen. Nu wordt dat dan waarschijnlijk over vijf
jaar in plaats van over drie jaar. Omdat je met part-time werk niet zo
gemakkelijke een baan krijgt. Maar op den duur ga ik denk ik toch weer full-
time werken, als hij op school zit.'

De taken zijn inmiddels verdeeld tussen haar en haar collega.
'Zo'n fijne samenloop van omstandigheden. ( ...) De situatie is ideaal. We
hebben echt een fantastische oppas. Op het werk verleende iedereen aile
medewerking om het contract zo aan te passen. Ook omdat de sfeer op de
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afdeling goed is, en omdat je goed werk aflevert, denk ik. Ja, alles loopt op
rolletjes. En dat is het rare: het is allemaal toevallig gekomen. Niets is van
tevoren gepland. Ik heb zoveel geluk gehad.'

Maar niet aileen geluk. Want mevrouw S. zegt even later.
'Op het werk hadden ze hun twijfels of ik, als ik moeder zou zijn, nog wei
zoveel zou willen werken. Maar mijn coli ega en ik wisten dat het haalbaar
was om het werk te verdelen. Bovendien is het zo: ja wij zeggen dat het
haalbaar is, dus het zal haalbaar zijn ook. Aile bedenkingen die er waren, zijn
inmiddels weg. Want de praktijk heeft laten zien dat het kan. Ik had alles
goed doordacht. Maar ik heb ook de medewerking gekregen om het te
realiseren. '

Werken is voor mevrouw S. heel belangrijk.
'De belangrijkste reden om te werken is de voldoening die je eruit haalt.
Gewoon, het is leuk om contact te hebben met heel veel mensen. De
voldoening. In het begin was werken nog niet zo belangrijk voor me. Oat
begon pas toen ik in die derde baan zat. En daarna had ik het idee nu moet ik
gaan kiezen. Toen werd het ook belangrijker, of ik een baan ook leuk yond.
Meer dan gewoon een baan van Je moet toch werken'.

De aanpassing in het aantal arbeidsuren na de geboorte van haar kind, is iets waarbij
ze zich heeft neergelegd.

'Oat yond ik niet moeilijk omdat ik nog steeds dezelfde baan heb. Als ik had
moeten stoppen, had ik dat heel erg gevonden.'

Haar man heeft zijn uren niet aangepast na de geboorte van hun kind. Hij werkt 40 uur
per week. Hij laat haar vrij in haar keuzes, zegt mevrouw S.. Het huishoudelijk werk
wordt hoofdzakelijk door een werkster gedaan. Over de taakverdeling zegt mevrouw
S.:

'Huishoudelijk werk is een noodzakelijk kwaad. Hij is niet onwillig om in het
huishouden te helpen. Maar soms ziet hij het niet. De taakverdeling zoals we
die nu hebben, bevalt. Aileen de was blijft over. Oat is dit jaar mijn taak,
omdat hij studeert. En volgend jaar is dat andersom. En dan zal er misschien
wei eens wat overtuigingskracht nodig zijn.'

Het bedrijf waar mevrouw S. werkt, heeft een kinderopvangregeling. De werkgever
betaalt een aandeel en mevrouw S. en haar man eveneens.

'Oat loopt toch nog aardig op in de maand, maar ja het is ideaal.'
Zowel het kind als haar baan zijn belangrijk voor haar.

'Het kind staat bovenaan. Ja, daar ben je verantwoordelijk voor. Oat is zoiets
unieks. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, alles daarvoor wijkt. En
als hij naar school gaat, ga ik weer meer uren werken. Ik kan me thuis ook
wei vermaken, maar ik vind in een baan meer uitdaging. Want tegen die tijd
zit ik al vijf of zes jaar in deze baan en dan wil ik verder kijken.'

Mevrouw S. wit zich het komend jaar gaan orienteren op haar toekomst.
'Mijn man is eerst aan de beurt om te studeren; volgend jaar mag ik weer. Ik
wil toch nog meer cursussen volgen of een studie, net wat nodig is om toch
wat meer uitdaging te creeren. Ik hoop dat die lijn van betere banen zich
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voortzet. Ais ik het zelf mag bepalen, wel.'
Ze wil iets vinden waar ze zich 'helemaal op kan storten'.

'Oat heb ik eigenlijk nog niet gevonden. Deze banen zijn heel leuk. Maar je
zit toch in een ondersteunende functie. Ja, je doet wei zelfstandig dingen.
Maar altijd voor iemand anders. Ik probeer zo ver mogelijk te komen. En
komen er wendingen en richtingen, dan probeer ik mijn kansen te pakken.'

7.3.1 ASPIRATIES

Uit het verhaal van mevrouw S. blijkt dat werken belangrijk is in haar leven. Toch zijn
haar baanaspiraties niet altijd constant gebleven. Verschillende keren in haar leven is
er een verschuiving opgetreden in het belang van de dirnensies van baanaspiraties.

Bij de eerste intrede op de arbeidsmarkt zijn de aspiraties van mevrouw S. nog vaag.
Haar plan om naar de pedagogische academie te gaan, laat ze varen door negatieve
ervaringen op de mayo. Nog langer onderwijs volgen wil ze niet. Haar eerste
baanaspiraties kennen, evenals bij mevrouw H. en mevrouw V., een sterk negatieve
fmale component: werken om niet langer te hoeven doorleren. Het is een veelgehoord
argument bij de gehele groep laag opgeleide vrouwen.
Aspiraties voor kinderen heeft ze niet. WeI verwacht ze in de toekomst te trouwen en
kinderen te krijgen, maar dat is geen concrete wens. Ook na de ontrnoeting met de
eerste levenspartner ontwikkelt mevrouw S. geen aspiraties voor kinderen en het
moederschap. lntegendeel: de kinderwens van haar partner leidt ertoe dat ze haar
aspiraties voor een baan naar boven bijstelt. Ze wil meer dan 'gewoon een baan van: je
moet toch werken.' De inhoudelijke waarde wint aan belang; ze zoekt naar leuker
werk. Die kans krijgt ze in de vorm van een part-time baan. Het volgende
keuzemoment in haar leven dient zich aan als de relatie met haar eerste partner
uitraakt. Door het verbreken van deze relatie, is ze gedwongen een voltijdsbaan te
zoeken. De deeltijdbaan die ze had beviel haar weliswaar uitstekend, maar ze kan er
niet van rondkomen. Haar baanaspiraties ondergaan een verschuiving van de nadruk
op de inhoudelijke waarde naar economische zelfstandigheid. Haar volgende baan is
inhoudelijk minder interessant, maar maakt haar weI economisch zelfstandig. De
redenen waarom ze in de volgende peri ode meermalen van baan wisselt, is omdat ze
het werk 'na twee jaar weI gezien heeft', of omdat het bedrijf failliet gaat. Haar
aspiraties ondergaan weer een verandering nadat haar werkgever voor de tweede keer
failliet gaat en zij inmiddels bijna dertig jaar oud is. Haar baanaspiraties krijgen een
nog meer instrumentele waarde: haar economische zelfstandigheid op termijn
(pensioen) gaat een rol spelen. Uiteindelijk heeft ze baan waarin ze zich 'helemaal
kwijt kan'.

Haar baanaspiraties ondergaan andermaal een verschuiving, wanneer mevrouw S.
onverwacht zwanger wordt. Ze is van plan haar voltijdsbaan gewoon te houden, maar
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na de (te vroege) geboorte van haar kind brengt ze het aantal uren terug tot 28 uur per
week. Minder wi! ze niet, minder kan volgens haar ook niet. Inhoudelijk verandert er
weinig voor haar. De wijze waarop mevrouw S. het belang van een baan aanduidt,
illustreert de zelfVerwerkelijkings-dimensie van haar baanaspiraties. Verscheidene
malen komen dergelijke uitspraken terug in haar verhaal. Werk is vanzelfsprekend
voor haar en de belangrijkste reden om te werken is de voldoening die ze hiervan
krijgt. Het commitment met het werk -en de daaruit voortvloeiende verde ling van tijd
en energie- wordt eveneens gerllustreerd door de uitspraak: 'Ik houd van een stressige
baan'.
Inmiddels heeft mevrouw S. door de geboorte van haar kind ook enige kindaspiraties
ontwikkeld: ze wil wellicht in de toekomst nog een kind. Haar bijgestelde
kindaspiraties zijn gekoppeld aan het aantal kinderen. Haar ervaring is dat het niet
leuk is om enig kind te zijn. Mevrouw S. blijft ook baanaspiraties houden: ze zoekt
uitdaging in haar werk. Ze is bereid en van plan een baan te zoeken waarin ze dat
vindt, een baan waar ze zich 'helemaal op kan storten.' Deze uitspraak verwijst naar de
waarde van zelfrealisatie door werk.
Door de geboorte van haar kind hebben haar baanaspiraties er een tijdsdimensie bij
gekregen. Ze verwacht nu twee jaar (anger in de huidige baan te blijven dan ze
aanvankelijk van plan was. regen die tijd zal haar kind naar de basisschool gaan. Het
blijft een open vraag in hoeverre de aspiraties van mevrouw S. in de toekomst met
elkaar zullen concurreren. Het lijkt evenwel waarschijnlijk dat mevrouw S. ook in de
toekomst zal blijven werken; de tweeverdiener-status van dit gezin zal waarschijnlijk
permanent zijn.

7.3.2 FACTOREN VAN INVLOED OP HET REALISATIEPROCES

Mogelijkheden

Mevrouw S. heeft naar eigen zeggen meer kansen gehad in haar schoolloopbaan
doordat haar ouders haar naar een openbare lagere school hebben gestuurd. Een
belemmerende factor in haar schoolloopbaan is de faalangst die mevrouw S. heeft
ontwikkeld. Na de mayo besluit ze niet meer verder te leren. Maar ook een gebrek aan
fmancile hulpbronnen hebben in deze beslissing waarschijnlijk een rol gespeeld.
Faillissementen van werkgevers zijn een belemmering om haar arbeidsloopbaan te
continueren in dezelfde baan. Maar mevrouw S. ziet de faillissementen als
mogelijkheid om van baan te veranderen. Een stimulerende factor (haast katalysator)
voor haar baanaspiraties is de wens van haar eerste partner voor ouderschap met een
traditionele rolverdeling.
Van aile geinterviewde vrouwen met kinderen is mevrouw S. degene die het meest
recent moeder is geworden. Dat scheelt twintig jaar met een andere getnterviewde
vrouw, die haar eerste kind in 1972 kreeg. Van de 47 vrouwen met kinderen is
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mevrouw S. is de enige die gebruik kan maken van een via de werkgever georga-
niseerde structure le kinderopvangvoorziening, waarvoor door de werkgever een
vergoeding wordt gegeven. AIle andere vrouwen hebben een oplossing buiten het
bedrijf moeten zoeken.
Hoewel de eigen bijdrage voor de opvang 'toch nog oploopt in de maand', lijken
financiele belemmeringen geen rol te spelen. Het probleem van huishoudelijk werk
wordt eveneens opgelost door financiele hulpbronnen aan te wenden. Een werkster
wordt ingehuurd voor dit 'noodzakelijk kwaad'. Eerder in haar leven spelen de
financien wel een rol. Mevrouw S. kan niet zelfstandig leven van haar inkomen uit een
part-time baan."
Opvallend in het verhaal van mevrouw S. zijn de tegenstrijdigheden in haar uitspraken
voor wat betreft haar handelingsruimte. Enerzijds lijkt zij de 'locus of control' volledig
buiten zich te plaatsen, wanneer ze het heeft over 'toeval', een 'fijne samenloop van
omstandigheden' en 'geluk hebben'. Anderzijds zegt zij 'alles goed te doordenken',
kiest zij steeds banen met meer perspectief, doet zij voorstellen om baan en kind te
kurmen combineren en 'probeert zij haar kansen te pakken'; hetgeen op een interne
locus of control duidt. Tot haar mogelijkheden behoort ook de medewerking die zij
van het bedrijf heeft gekregen om, ondanks een geringer aantal uren dezelfde baan te
behouden.

lnterventies

De belangrijkste interventie die zich voordoet in het leven van mevrouw S. is de
ongeplande zwangerschap. De geboorte van het kind heeft gevolgen voor haar
kindaspiraties: ze heeft nu een (latente) wens voor nog een kind. Vanwege haar
zwangerschap is mevrouw S. ook getrouwd. Toch zegt mevrouw S. dat het krijgen van
het kind iets is 'dat erbij komt': 'We hebben er geen dingen voor hoeven laten'. Het is
met name het verloop van de zwangerschap en de te vroege geboorte van het kind die
van invloed zijn op haar baan: ze reduceert haar uren en spreidt haar aspiraties uit
over een langere peri ode dan aanvankelijk gepland.

Partnerfactoren

De eerste partner van mevrouw S. is niet direct van invloed op haar kindaspiraties,
maar op haar baanaspiraties. Hij biedt haar een alternatief dat zij niet wenst:
thuiszitten met kinderen. Een dergelijk 'opgesloten leven' is niet wat mevrouw S.
ambieert. De uitgesproken kinderwens van haar partner heeft er naar haar zeggen toe
geleid dat zij haar baanaspiraties naar boven heeft bijgesteld.
Het verbreken van haar eerste relatie leidt andermaal tot een bijstellen van baan-
aspiraties: deze keer verschuift de nadruk van de inhoudelijke waarde van werken naar
de waarde van economische zelfstandigheid.
Haar tweede partner, met wie ze getrouwd is, heeft zelf altijd een werkende moeder
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gekend. Hij vindt het werken van zijn partner vanzelfsprekend; hij laat haar vrij in
haar keuzes, zegt mevrouw S.. Voor hem is het feit dat ze beiden een kind hebben
gekregen geen reden zijn mening hierover te herzien. Voor hem is het evenmin een
reden om minder uren per week te gaan werken. Haar partner lijkt geen belemmerende
factor in het realiseren van haar aspiraties. De beschikbare tijd voor studie en de
resterende huishoudelijke taken lijkt gelijk tussen hen beide te worden verdeeld.

Ervaringen

Negatieve ervaringen op school, niet met het leren maar met de ontwikkelde faalangst,
hebben mevrouw S. doen afzien van het plan naar de pedagogische academie te gaan.
In het hele levensverhaal van mevrouw S. komt tot uitdrukking dat zij overwegend
prettige ervaringen heeft gehad op de arbeidsmarkt, ook al heeft ze een paar maal een
gedwongen ontslag meegemaakt. Gaandeweg heeft zij steeds betere banen gekregen.
Door dit succes heeft zij haar aspiratieniveau steeds naar boven bijgesteld. II

Haar ervaringen met het moederschap zijn nog vrij recent. Hoewel zij zich gedwongen
voelt minder uren te gaan werken, ervaart zij de extra tijd die ze met het kind kan
doorbrengen als zeer positief.

7.3.3 BESLUITVORMING EN RATIONALITEIT

Andermaal wordt gebruik gemaakt van het door Lipshitz geIntegreerde raamwerk over
besluitvorming om de keuzes die mevrouw S. heeft gemaakt te interpreteren en de
specifieke rationaliteit daarvan te kunnen benoemen.

Analyse en interpretatie

Het is de vraag of vrouwen die een meer individuele strategie volgen zich in hun
besluitvorming onderscheiden van vrouwen die een gebonden strategie volgen.
Aangezien bewuste, veelal zeer concrete individuele aspiraties in de individuele
strategie een belangrijke rol speIen, zou de besIuitvorming van deze categorie
vrouwen weI eens de meeste overeenkomst kunnen vertonen met de besIuitvorming
volgens de rationele-keuzetheorie. Het besluitvormingsproces in de individuele
strategie zou zich dan voordoen ais vorm van consequential choice, het kiezen uit
altematieven terwijl men rekening houdt met de verwachte uitkomsten van het
gekozen altematief. In het verhaal van mevrouw S. komen verschillende keuzes voor
die inderdaad ais een vorm van consequentieel kiezen kunnen worden beschouwd.
Besluitvorming als 'het kiezen uit altematieven', komt voor het eerst duidelijk tot
uitdrukking in haar keuze om geen kinderen te krijgen met haar eerste vriend. De
consequentie teen opgesloten leven' te krijgen, trekt haar niet en doet haar anders
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besluiten. De informatie die zij benut in het besluitvonningsproces is evenwel beperkt;
niet aIle mogelijke altematieven worden tegen elkaar afgewogen. Dit besluit zou
daarom ook als een vonn van matching kunnen worden geYnterpreteerd. Daarbij
neemt zij een besluit omdat het andere altematief niet voldoet aan haar waarden of
standaard: 'Ik. ben niet zo.' In beide vonnen van de besluitvonningsanalyse zou de
keuze van mevrouw S. rationeel of logisch zijn. De keuze is ofwel gemaakt ter
vennijding van een toekomstig opgesloten bestaan ofwel omdat zij 'niet zo tuttelend,
niet zo is'.
Een ander belangrijk strategisch moment is het verbreken van haar eerste relatie. Zij
weegt altematieven tegen elkaar af. Daarbij is zij ook gedwongen een andere baan te
zoeken, maar deze consequenties neemt zij voor lief. Haar verdere arbeidsloopbaan
wordt gekenmerkt door gedwongen of zelf gekozen mogelijkheden om van baan te
wisselen. Hoewel zij veel toeschrijft aan toeval en geluk, neemt zij ook doelbewuste
rationele besluiten: bijvoorbeeld het besluit om een baan te zoeken bij een groot
bedrijf, zodat zij aan haar pensioen kan bouwen en andere zekerheden kan verkrijgen.
Binnen deze individuele strategie is het krijgen van kinderen geen vanzelfspre-
kendheid maar een zelfbewuste keuze. Bij mevrouw S. is de zwangerschap evenmin
een vanzelfsprekendheid, maar daarentegen een interventie. Ze regelt van tevoren hoe
zij haar werk kan blijven doen en heeft oplossingen gevonden voor kinderopvang en
de taken thuis. Door het inhuren en kopen van diensten is het mogelijk werk en
kinderen te combineren. Maar wanneer de baby te vroeg geboren wordt, besluit ze de
omvang van haar baan te reduceren. Ze overziet de gevolgen van deze beslissing voor
haar carriere. Deze keuze kan wellicht ook als een vonn van matching worden
begrepen, waarbij de norm is dat vrouwen geen volledige werkweek werken als de
gezondheid van hun kind te wensen over laat. 'Het kind staat bovenaan. Ja, daar ben je
verantwoordelijk voor. ( ...) Ik. denk dat als het puntje bij paaltje komt, alles daarvoor
wijkt.'

7.3.4 SYNTHESE EN CONCLUSIE

Het cruciale onderscheid tussen vrouwen die een individuele of gebonden strategie
volgen, is de mate waarin vrouwen de realisatie van aspiraties laten bepalen door (het
wi11en voldoen aan) de verwachtingen of de belangen van anderen, of de mate waarin
deze belangen en verwachtingen zijn verweven met de eigen wensen.

Wanneer vrouwen voldoen aan de volgende criteria, wordt hun een 'individuele
strategie' toegeschreven:

de keuze voor het voortgezet onderwijs was een eigen beslissing (al dan niet
tegen het advies van de school in oftegen de wens van de ouders in); -bij de
keuze voor een vervolgopleiding is aIleen rekening gehouden met de eigen
wensen en niet met de wensen van een (toekomstige) partner;
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bij de eerste intrede op de arbeidsmarkt is aileen rekening gehouden met
eigen baanaspiraties en rnogelijkheden;
de eigen wensen en plannen voor een baan of opleiding zijn niet benvloed
door het leren kennen van de partner;
er is van baan veranderd om een inhoudelijke reden, als teken van indivi-
duele ambities;
de eerste zwangerschap is gepland en een duidelijke keuze;
de partner heeft mogelijk niet vervulde kindaspiraties, door andere wens en
van de vrouw;
de mate waarin een vrouw een adequate manier van 'coping' bij interventies
heeft ontwikkeld; en
het opnieuw intreden op de arbeidsmarkt is een keuze om individuele
baanaspiraties te realiseren of een strategie om het als negatief ervaren
exclusieve moederschap ofthuiszitten op te heffen.

Naarmate een vrouw in haar leven meer rekening heeft gehouden met haar eigen
wensen, is de kans groter dat ze een individuele strategie heeft gevolgd. Van de 54
gelnterviewde vrouwen blijken II vrouwen een in hoge mate individuele strategie te
hebben gevolgd.

Een analyse van de argumenten die de vrouwen geven voor hun gedrag tijdens de
keuzemomenten laat zien dat de vrouwen die een individuele strategie volgen, een
sterke interne 'locus of control' bebben.
Er blijken nog andere belangrijke verschillen te zijn tussen vrouwen die een
individuele en vrouwen die een meer met bet gezin of de partner verbonden strategie
hebben gevolgd. Een belangrijk verschil is de betekenis die aan een baan, aan een
werkend bestaan, wordt gehecht. Het is met name de intrinsieke waarde van de
baanaspiraties die sterk aanwezig is bij vrouwen die een individuele strategie volgen.
(Mevrouw S. zegt dat het leuk is 'om secretaresse te zijn'; niet om secretaressewerk te
doen.)
Dit verschil in betekenis van een baan komt onder andere tot uitdrukking in de
keuzemomenten die zich in het leven van de vrouwen hebben voorgedaan. Tekenend
zijn bijvoorbeeld de verschillen die vrouwen noemen als reden voor bet veranderen
van baan. De vrouwen die een individuele strategie volgen, zijn niet van baan
gewisseld omdat zij minder uren willen werken of een ander dienstenrooster willen.
Ook slechte arbeidsvoorwaarden, of een ongunstig contract worden door deze
vrouwen niet genoemd als reden om van baan te wisselen. Het van baan wisselen
omdat een inhoudelijk betere baan kan worden gekregen, komt daarentegen bij deze
groep vrouwen veel vaker voor dan bij de groep vrouwen die een gezinsgebonden
strategie bebben gevolgd. Acht van de elf respondenten die een individuele strategie
volgden, bebben zicb in bun arbeidsloopbaan kunnen verbeteren. Ter vergeJijking:
van de ruim dertig vrouwen die een gezinsgebonden strategie bebben gevolgd, bebben
slecbts zeven respondenten zich in hun arbeidsloopbaan kunnen verbeteren door
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inhoudelijk interessanter werk te krijgen. Verder valt op dat de vrouwen die een
individuele strategie hebben gevolgd, niet van baan zijn gewisseld ten gevolge van het
huwelijk en/of de daaruit voortvloeiende taakverdeling tussen de partners, niet om
fiscale redenen en niet omdat er druk vanuit het gezin of zorg behoevende familie-
leden is uitgeoefend.
Er is slechts een vrouw die expliciet zegt van baan te hebben gewisseld om een baan
en kind te kunnen combineren: het is een vrouw die een individuele strategie heeft
gevolgd.
De vrouwen die een individuele strategie hebben gevolgd, werken vaker door na de
geboorte van hun kind(eren).

Het krijgen van kinderen is voor de vrouwen die een meer individuele strategie volgen
geen vanzelfsprekendheid. De timing van de geboorten is veelal context- en conditie-
gebonden. Het verhaal van mevrouw S. vormt hierop geen uitzondering, zij het dat
haar zwangerschap ongepland is (het kind is iets wat erbij komt). Maar zij zocht een
bevredigende oplossing voor deze situatie.
Athankelijk van de waarde die de partner toekent aan de baan van de vrouw, kan de
partner binnen deze strategie een belemmering of een steun zijn. De eerste partner van
mevrouw S. is meer een belemmerende factor; de tweede partner van mevrouw S.
vormt eerder een steun. Wanneer de partner en de vrouw beiden een sterk individuele
strategie volgen, vormt dit een potentiele risico voor conflicten. Mevrouw S. en haar
partner hebben geanticipeerd op dit conflict door te kiezen voor een sequentiele
planning van de be ide loopbanen: het ene jaar mag hij studeren, het jaar daarna is het
haar beurt. Het is tevens een uiting van een ander kenmerk van de individuele
strategie: de taakverdeling tussen partners is niet vanzelfsprekend seksespecifiek. Wei
vermoedt mevrouw S. dat er in het jaar dat haar partner 'de was' in zijn takenpakket
heeft, nog wei eens wat overtuigingskracht nodig zal zijn.

Een door omstandigheden gedwongen prioriteitenstelling van baan- en kindaspiraties
(en een daarmee samenhangende tijds- en energiedistributie) kunnen een groot
conflict vormen voor de vrouw persoonlijk, de relatie of het gezin. De besluitvorming
en wijze van handelen in de individuele strategie worden niet vanzelfsprekend ge-
stuurd/ingeperkt door de belangen van de partner of kinderen. Hoewel mevrouw V.
moeite heeft met een verdeling van tijd en aandacht tussen baan en kinderen, is de
keuze om zichzelf opzij te schuiven en het belang van haar man in haar besluiten te
laten prevaleren, voor haar acceptabel.

7.4 CONCLUSIES EN NABESCHOUWING

In dit hoofdstuk staan de strategieen van laag opgeleide vrouwen centraal ter realisatie
van hun aspiraties voor een baan en/of kind. Onder 'strategie' wordt hier verstaan: de
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besluitvonning en wijze van handelen, gericht op het realiseren of bevredigen van
wensen voor het verrichten van betaalde arbeid en het krijgen en verzorgen van
kinderen, congruent met bepaalde verwachtingen en belangen, en in een specifieke
context die zowel mogeJijkheden biedt als beperkingen oplegt.
Vrouwen die hun aspiraties voor een baan en kinderen trachten te realiseren gedragen
zich niet slechts als een rationele homo economicus. Mensen die een relatie hebben of
van plan zijn relaties aan te gaan, zullen rekening houden met de ander. Aspiraties
kunnen nooit los worden gezien van sociale interactie (Connell, 1987:220), maar de
mate waarin rekening wordt gehouden met de wensen van ander is variabel. Mede op
theoretische gronden wordt het daarom plausibel geacht om een onderscheid te maken
naar vrouwen die een met het gezin of met de partner verbonden en vrouwen die een
meer individuele strategie volgen. Deze onderliggende strategie kan empirisch worden
waargenomen in het effect van de factoren (ervaringen, mogelijkheden, interventies en
partnerfactoren) op het realisatieproces van aspiraties.

Een analyse van de argumenten van vrouwen voor hun handelen en de keuzes in hun
leven maakt het mogelijk een aantal criteria vast te stellen aan de hand waarvan kan
worden vastgesteld welk bepaaid strategietype een vrouw in haar leven gevolgd heeft.
Het gaat steeds om een arbitrair onderscheid: vrouwen kunnen meer of minder
overeenkomstig hun eigen belangen handelen, dan weI zich in hun gedrag meer laten
leiden door de belangen en verwachtingen van het gezin of een partner. Door een
langere periode in het Ieven (meerdere keuzemomenten) te analyseren, wordt deze
handelingscontext zichtbaar.
Het zichtbaar maken van de onderliggende strategie, de handelingscontext, is een
noodzakelijke voorwaarde om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de mate
waarin de gerealiseerde arbeids- en moederschapsioopbaan van een vrouw het
resuitaat is van haar eigen wensen en van het aanpassen aan de beperkte omstandighe-
den. De onderliggende strategie vonnt een verklaring voor de gevonden verschillen
tussen vrouwen die op een aantal andere kenmerken als opleidingsniveau en
geboortecohort, relatief weinig van elkaar verschillen.

Het zich primair laten leiden door eigen wensen of het (bewust of onbewust)
afstemmen van de eigen wensen op anderen, kan op deze manier empirisch worden
onderscheiden van het bijstellen of afstemmen van de eigen wensen door bijvoorbeeld
beperkte mogelijkheden of negatieve ervaringen. Ook uitspraken over de 'logica' van
de door vrouwen gemaakte keuzes kunnen alleen met kennis van de onderliggende
strategie worden gedaan. Dan kan worden verklaard waarom vrouwen met gelijke
wensen en mogeJijkheden toch verschillende keuzes maken. En bovendien wordt dan
duidelijk waarom binnen de individuele en gebonden handelingscontext de baan- en
kindaspiraties zelf een specifieke invulling en een onderlinge prioriteitenstelling
krijgen.
Elke strategie geeft dus marges aan de waarden en dimensies van baan- en
kindaspiraties, alsook hun onderlinge prioritering. Dat wil niet zeggen dat iedere
strategie een vaste betekenis aan de aspiraties gee ft. Uit de drie prototypische verhalen

237



in dit hoofdstuk wordt duidelijk dat er binnen de handelingscontext van een indivi-
duele of gebonden strategie gedurende de levensloop verschuivingen optreden in de
waarden en dirnensies van baan- en kindaspiraties.

Strategieen en realisaties

In hoeverre kan nu worden gesteld dat mevrouw H. die een gezinsgebonden strategie
voigt, haar aspiraties heeft gerealiseerd? Mevrouw H. heeft altijd al kinderen willen
hebben; dat is voor haar een vanzelfsprekendheid. Een duidelijke wens' omtrent het
aantal en de sekse van de kinderen heeft mevrouw H. niet. Ook conditione le aspecten
van kindaspiraties worden niet door haar genoemd. Mevrouw H. heeft haar kind-
aspiraties haast vanzelfsprekend volledig gerealiseerd.
Haar baanaspiraties heeft mevrouw H. een aantal malen in haar leven bijgesteld.
Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen de eerste en tweede periode
waarin ze werkt. Voordat ze haar kinderwens heeft gerealiseerd, is werk niet echt
belangrijk voor haar. Het zoeken naar variatie in werk, levert niet het gewenste
resultaat op: uiteindelijk is haar eerste baan het meest bevredigend. Werk wordt weer
belangrijk bij herintreding. Haar huidige baan bij de drukkerij bevalt haar uitstekend.
Ze kan met haar baan een financiele bijdrage leveren aan het gezinsinkomen. Ook het
huidige aantal uren bevalt haar goed. Mevrouw H. heeft zowel haar aspiraties voor
een baan als voor kinderen volledig gerealiseerd.

Mevrouw V. heeft een partnergebonden strategie gevolgd. Haar aspiraties voor
kinderen zijn maar ten dele uitgekomen. Ze heeft altijd kinderen willen krijgen, maar
had meer kinderen willen hebben dan ze nu heeft. Aan de inhoudelijke en op zelfreali-
satie gerichte waarden lijkt maar ten dele te zijn voldaan, aangezien mevrouw V. meer
tijd en aandacht aan de kinderen had willen besteden. Zij heeft twijfels over de
invulling die zij aan het moederschap heeft gegeven.
Maar ook de baanaspiraties die zij langzarnerhand in haar leven heeft ontwikkeld
(eerst een afgeleide van de aspiraties van haar man, later meer 'eigen' aspiraties),
lijken niet volledig gerealiseerd. Hoewel het werk haar om een aantal redenen
bevrediging schenkt -het tegemoet komen aan de wensen van haar partner, het
'financiele plaatje', het niet aIleen huisvrouw zijn, de contacten met mensen en iets
voor hen betekenen- herhaalt ze vele malen dat ze het werk een minder belangrijke
plaats willaten innemen. Het werk moet minder tijd kosten. Mevrouw V. heeft haar
aspiraties voor een baan niet of slechts in beperkte mate gerealiseerd.

Ook mevrouw S., die een individuele strategie heeft gevolgd, lijkt niet al haar
aspiraties te hebben gerealiseerd. Mevrouw S. had geen kinderen willen krijgen. De
zwangerschap is niet gepland en niet gewenst: noch door haarzelf, noch door haar
partner. De wens van kinderloosheid (een score nul op de variabele 'kindaspiraties') is
niet gerealiseerd. Vanaf het moment dat ze een kind heeft en haar situatie veranderd
is, zijn haar kindaspiraties weer aan het veranderen. Ze heeft zelfs aspiraties voor het
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aantal kinderen. 'Een kind aileen vind ik niet zo fijn.'
Deze bijgestelde kindaspiraties heeft zij (nog) niet gerealiseerd; iets wat in de
toekomst wellicbt nog gebeurt.
Haar baanaspiraties beeft mevrouw S. volledig gerealiseerd. Uit haar hele verhaal
blijkt hoe belangrijk de intrinsieke en op zelfrealisatie gericbte component van haar
baanaspiraties is. Hoewel ze een paar maal een andere prioriteitenstelling in dirnensies
heeft aangebracht, beeft ze deze geprefereerde dirnensies van baanaspiraties ook
steeds weten te realiseren. Mevrouw S. heeft arnbities op het terre in van betaalde
arbeid. Ze heeft plannen om 'verder te komen' in haar werk. Ze is bereid daarin te
investeren, zodat ze uiteindelijk een baan vindt waarop ze zich volledig kan storten, In
haar verhaal komt de theorie van Lewin (1935, 1951) over het bijstellen van het
aspiratieniveau goed tot uitdrukking. Haar successen, 'de lijn van betere banen', maken
dat zij baar aspiratieniveau steeds naar boven bijstelt.
Het krijgen van een kind heeft bij mevrouw S. niet tot een bijstelling van haar
aspiraties geleid; hooguit is de terrnijn waarbinnen ze verwacht haar baanaspiraties te
realiseren, verlengd. Haar baan en kind concurreren niet op het niveau van aspiraties
maar op bet terrein van de praktische organisatie, het combineren van beide.

De onderstaande tabel toont de verde ling van de gemterviewde vrouwen over de drie
categorieen van strategieen, en de mate waarin zij erin geslaagd zijn hun aspiraties te
realiseren.

Tabel7.1 Mate waarin vrouwen hun aspiraties voor baan (basp) enlofkind (kasp)
hebben gerealiseerd naar gevolgde strategie

strategie gebonden individueel geen van totaal
beide

realisatie gezin / partner

basp + kasp volledig 9 3 13

basp + kasp niet of deels 11 3 2 17

aileen basp volledig 7 4 II

aileen kasp volledig 10 3 13

totaal 37 4 II 2 S4

Twee vrouwen kunnen volgens deze definitie van 'strategie' en de gehanteerde criteria
niet bij een strategie worden ingedeeld. Een vrouw heeft twintig jaar lang thuis
gewerkt in het ouderlijk gezin. In die tijd heeft ze zich niet door eigen wensen, al dan
niet verbonden aan die van een partner of (eigen) gezin laten leiden. Van de
onderscheiden keuzemomenten hebben zich er slechts enkele voorgedaan in haar
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leven. Maar voor een indeling naar type strategie is het nodig het gedrag tijdens
meerdere keuzemomenten te analyseren. De andere vrouw kan evenmin volgens deze
criteria worden ingedeeld. Zij zegt van aile 'keuzes' in haar leven 'dat het gewoon zo
gelopen is'. Plannen of wens en heeft ze nooit echt gehad. Maar ook heeft zij zich niet
laten leiden door de plannen van partner of kinderen. Ze formuleert een wens,
namelijk dat haar leven verandert: 'Er moet toch meer zijn dan dit.' Recent heeft ze
stappen ondemomen haar leven te veranderen. Beide vrouwen hebben pas laat in hun
leven aspiraties voor een baan en voor kinderen ontwikkeld en deze niet volledig
kunnen realiseren.

De realisatie van aspiraties voor baan en kinderen is een complex samenhangend
proces, dat in de levensloop vele veranderingen ondergaat. Hoewel in de verschillende
hoofdstukken een antwoord is getracht te geven op de vraag of vrouwen hun wensen
hebben gerealiseerd, werd tevens geconstateerd dat het om een proces van bevredigen
gaat. Aspiraties zijn richtinggevend, maar zijn tevens ook het resultaat van dat proces.
Daamaast zijn vele andere factoren van invloed, zoals de ervaringen van vorige
gebeurtenissen en met nieuwe situaties, de geboden mogelijkheden en opgetreden
belemmeringen, interventies, en de invloed van verschillende partnerfactoren.

In de levensloop van de hier onderzochte categorie vrouwen, laag opgeleid en geboren
tussen 1950 en 1961 is van de verschillende, waameembare vormen van gedrag de
onderliggende strategie afgeleid. Deze strategie geeft aan aspiraties en de effecten van
de overige factoren een specifieke invulling. De strategieen vormen een belangrijke
schake I in het verklaren van verschillen in realisaties, maar geen directe verklaring.
Dat blijkt ook uit bovenstaande tabel. In de defmitie van dit onderzoek zijn er geen
'succesvolle' strategieen, Het gaat veelal om min of meer onbewuste process en, die
door de betrokkenen soms pas na een interventie of na verloop van tijd geevalueerd
worden. Wei kunnen aan de hand van de criteria voor ieder strategietype, 'ideaaltypen'
worden geconstrueerd. Er zijn evenwel veel factoren die in het realisatieproces een rol
spelen, zodat veel'afwijkingen' van die ideaaltypen kunnen optreden.
Het aldus uitgewerkte strategiebegrip lijkt de kritiek van Moen en Wethington (1992)
te ondervangen, die stellen dat het begrip strategie in sociaal-wetenschappelijk en
demografisch onderzoek zelden de uitwerking van een te testen theorie heeft, en dat
het begrip te vaak als een athankelijke variabele fungeert (Moen, Wethington,
1992:246). De analyse van de levensverhalen in dit hoofdstuk laat zien, dat het begrip
strategie niet slechts een 'sensitizing device' is gebleven. Het begrip strategie moet
worden opgevat als een intervenirende variabele, die zowel van invloed is op de
aspiraties (soort, dimensies, prioriteitenstelling), als op de perceptie van belemme-
ringen en mogelijkheden, naast andere factoren die het realisatieproces bernvloeden.
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8 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Aan het begin van dit boek werd een van de vrouwen geciteerd die in het kader van dit
onderzoek is gemterviewd. Bij deze vrouw werd een discrepantie geconstateerd tussen
het beeld dat zij in haar jeugd van de toekomst had (trouwen, kinderen krijgen en dan
niet meer werken) en het leven dat ze heeft gerealiseerd (een baan, niet getrouwd en
geen kinderen of wens om deze alsnog te krijgen). Geven de onderzoeksresultaten nu
een verklaring voor de overeenstemming of discrepantie tussen de wens en de realiteit
ten aanzien van werk en kinderen in het leven van laag opgeleide vrouwen? Terzijde
is de vraag gesteld in welke mate de resultaten van deze studie de stereotypering van
laag opgeleide vrouwen -in vergelijking met hoog opgeleide vrouwen- kan nuanceren.
In dit hoofdstuk wordt de balans opgemaakt.

In paragraaf 8.1 van dit hoofdstuk worden de belangrijkste onderzoeksresultaten
samengevat, die een antwoord geven op de centrale vragen in het onderzoek. In
paragraaf 8.1.1 wordt beschreven welke aspiraties laag opgeleide vrouwen hebben ten
aanzien van een baan en kinderen. In paragraaf 8.1.2. wordt weergegeven of -en zo ja,
in welke mate- de vrouwen hun wensen hebben gerealiseerd. De invloed van
verschillende factoren op het bijstellen, handhaven en realiseren van aspiraties voor
baan en kinderen komt aan bod in paragraaf 8.1.3. In paragraaf 8.1.4 komen de
strategieen aan bod die vrouwen (on)bewust hanteren om hun aspiraties te realiseren.
Paragraaf 8.2 bevat een theoretische reflectie op de centrale begrippen van het
onderzoek (aspiraties en strategieen), de analyse van besluiten en het conceptuele
model.
Een reflectie op de onderzoeksmethode, het onderzoeksonderwerp van laag opgeleide
vrouwen en de irnplicaties van het onderzoek worden gegeven in paragraaf 8.3.

8.1 SAMENVATTING VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN

De algemene probleemstelling luidde:

In hoeverre kunnen vrouwen met een lage opleiding hun aspiraties realiseren am be-
taalde arbeid te verrichten, kinderen te krijgen en te verzorgen, en welke factoren zijn
hierop van invloed?
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8.1.1 ASPIRATIES

Welke aspiraties hebben laag opgeleide vrouwen mel betrekking lot (het verrichten)
van betaalde arbeid en (het krijgen en verzorgen van) kinderen?

In de literatuur wordt veelal gesproken van de ontwikkeling van een tweezijdig
levensperspectief bij vrouwen. De veronderstelling luidt dat vrouwen en meisjes al in
een vroeg stadium van hun leven rekening houden met hun toekomstige rol als
moeder. Dit perspectief zou doorwerken in de keuzes die vrouwen maken tijdens de
schoolloopbaan en de arbeidsloopbaan. Bovendien zouden er verschilJen in orientatie
bestaan tussen laag en hoog opgeleide vrouwen. Hoger opgeleide vrouwen zouden
veel sterker op arbeidsmarkt georienteerd zijn dan lager opgeleide vrouwen (Dessens,
et al. 1990; Peters, 1992). Volgens de theorie van Gottfredson (1981) hebben vrouwen
bij een eerste intrede op de arbeidsmarkt door sekse, sociaal milieu, mogelijkheden en
persoonlijke voorkeuren afgegrensde beroepsaspiraties ontwikkeld.
Een belangrijke kritische kanttekening bij micro-econornische modellen waarin
preferenties als exogeen en onveranderlijk worden beschouwd en bij de wat statische
sociaal-wetenschappelijke opvattingen over de vorming van aspiraties, komt uit de
sociaal-psychologische hoek. Lewin (1951) en Rotter (1972) benadrukken dat
aspiraties en het aspiratieniveau zich ontwikkelen naar de ervaringen met succes en
falen.
In dit onderzoek zijn de wensen van laag opgeleide vrouwen onderzocht vanuit een
algemene definitie van het begrip 'aspiratie'. In dit onderzoek is algemeen van
baanaspiraties gesproken wanneer vrouwen niet gespecificeerde wensen koesteren
voor een baan of werk. Evenzo is van kindaspiraties gesproken bij een globale wens
van vrouwen voor het krijgen van kinderen.
Op basis van de secundaire analyse en de interviews krijgen de aspiratiebegrippen een
nadere invulling.

Een eerste antwoord op de centrale vraagstelling wordt gegeven in hoofdstuk 3, in
hoofdzakelijk kwantitatieve termen. Op grond van de resultaten van de secundaire
analyse, gebaseerd op de data van het Onderzoek Gezinsvorming 1988, wordt
vastgesteld dat 80% van de laag opgeleide vrouwen die geboren zijn tussen 1950 en
1961 op enig moment kindaspiraties heeft en ongeveer 30% baanaspiraties. De meeste
vrouwen hebben touter aspiraties voor kinderen (58%), een veel kIeiner percentage
heeft wensen op beide terreinen (22%) en slechts 8% heeft aileen baanaspiraties. De
overige vrouwen (11%) blijken volgens deze operationele defmitie geen aspiraties
voor baan of kinderen te hebben.
De gegevens van het Onderzoek Gezinsvorming bevat een direct gemeten variabele:
de houding van de respondenten ten aanzien van werk en gezin. De meeste vrouwen
(38%) plaatsen zichzelf in de antwoordcategorie 'aIle tijd voor het gezin', een van de
zes mogelijke antwoordcategorieen. Slechts 1% geeft aan dat baan en kind even
belangrijk zijn, en 1% geeft de voorkeur aan een baan boven kinderen.
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De vraag of en zo ja, in hoeverre, de aspiraties voor een baan en kind bij laag
opgeleide vrouwen concurreren, kan deels beantwoord worden met behulp van de
resultaten van een pad-analyse.
De baanaspiraties van vrouwen lijken volgens deze analyse niet te concurreren met het
moederschap: het effect van baanaspiraties op het wei of niet hebben van kinderen
blijkt niet significant. Laag opgeleide vrouwen hebben dus evenals hoog opgeleide
vrouwen wei baanaspiraties, maar bij laag opgeleide vrouwen zijn deze aspiraties niet
van invloed op het krijgen van kinderen. Het is de vraag of dit effect bij hoger
opgeleide vrouwen wei bestaat en hoe groot dat effect dan is. I De kindaspiraties
oefenen daarentegen wei een negatief effect uit op het aantal uren dat vrouwen
werken. Ook de baanaspiraties van vrouwen beinvloeden de omvang van hun baan.
Uit de secundaire analyse blijkt verder dat bij laag opgeleide vrouwen het aantal
kinderen niet van invloed is op het aantal uren dat de vrouwen buitenshuis werken.
Opvallend is het geringe directe effect van kindaspiraties op het hebben van kinderen.
De data staan evenwel slechts een beperkte operationalisatie van de aspiratiebegrippen
toe.

Het kwalitatieve onderzoek (54 interviews met laag opgeleide vrouwen geboren tussen
1950 en 1961) geeft inzicht in alle aspecten van de wensen van vrouwen en de
verschuivingen daarin in de loop van hun leven. Dit levert een veel gedetailleerder
aspiratiebegrip op. Aan zowel baan- als kindaspiraties kunnen verschillende dimensies
worden onderscheiden. De wensen van laag opgeleide vrouwen ten aanzien van een
baan enlofkind blijken zich veelal toe te spitsten op een ofmeer van deze dimensies.

Een aantal laag opgeleide vrouwen blijkt al tijdens de schoolloopbaan baanaspiraties
te ontwikkelen. Sommige vrouwen zijn in staat hun schoolloopbaan af te stemmen op
hun prestaties en mogelijkheden. Andere vrouwen hebben onderwijs gevolgd op een
lager niveau dan waartoe zij in staat waren, vanwege een gebrek aan financiele
hulpbronnen of omdat ouders en leerkrachten relatief weinig waarde hechten aan een
opleiding voor meisjes.
De resultaten komen overeen met de bevindingen van anderen (Peters, 1992;
Diederen, 1993) dat succes in de schoolloopbaan en een niet sekse-specifiek
aspiratieniveau van de ouders de ontwikkeling van een verdere schoolloopbaan en van
een beroepsperspectief gunstig bemvloeden.
Opvallend is dat de meeste vrouwen zich tijdens de schoolloopbaan en vlak ema niet
bewust bezig houden met hun toekomst als moeder. De keuzes die vrouwen maken
tijdens deze peri ode van hun leven lijken zich volledig toe te spitsen op het terrein van
opleidingen en banen. De sociale omgeving staat de vrouwen echter veelal niet toe
zich hierop te concentreren (Meijers et al., 1993). Een aantal vrouwen wordt
gedwongen de baanaspiraties bij te stellen in het licht van een toekomstige rol als
echtgenote en moeder. Geen van de vrouwen benoemt dit als een eigen wens. Het
toekomstperspectief is de vrouwen bekend, maar erg concreet is het nu ook weer niet.
Van een concrete kinderwens die tot een marginalisering van baanaspiraties leidt, is
geen sprake.
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Bij de eerste intrede op de arbeidsmarkt weten de meeste laag opgeleide vrouwen al
wat voor werk ze willen doen. Het zijn vrijwel zonder uitzondering reele wensen:
wensen die passen bij hun mogelijkheden en kwalificaties. Een paar vrouwen betraden
de arbeidsmarkt zonder of met slechts heel vage baanaspiraties.
Van het werken -vooral: het geld verdienen- gaat een grote aantrekkingskracht uit.
Deze dimensie van baanaspiraties is voor vrijwel aile vrouwen in het begin van
loopbaan belangrijk. Een werkend bestaan geeft de vrouwen een gevoel van vrijheid.
Dit is een opmerkelijk verschil met hoger opgeleiden die juist vrijheid ervaren in het
verlengen van de schoolperiode of het uitstellen van de beroepskeuze. Ook in ander
onderzoek wordt geconstateerd dat lager opgeleiden minder tijd nemen om te
experirnenteren en eerder de arbeidsmarkt betreden (Du Bois-Reymond et aI.,
1994:120).
De vrouwen wensen vrijwel allemaal een traditionele 'vrouwenbaan'. De paar vrouwen
die aanvankelijk afwijkende wensen en ideeen hebben, voegen zich uiteindelijk ook in
dit stramien.

Een belangrijk moment waarop aspiraties voor baan en kind veranderen is de
ontmoeting met de (eerste) levenspartner en de daarop volgende verkering (Naber,
1991). Soms laten vrouwen vanwege deze ontrnoeting hun plannen voor een cursus of
opleiding varen. Voor een aantal andere vrouwen is de ontrnoeting aanleiding om
meer eisen te stellen aan hun werktijden. Maar de meeste invloed heeft de ontrnoeting
met de partner op de plannen voor een huwelijk en de ontwikkeling van
kindaspiraties.
Uit zowel de secundaire analyse als de interviews blijkt dat de meeste laag opgeleide
vrouwen een kinderwens hebben. Een leven zonder kinderen is voor vrijwel aile
vrouwen een onaantrekkelijk perspectief. Men vindt het 'egotstisch' en materialistisch
om een leven zonder kinderen te leiden. De vrouwen schatten in dat zij door hun
sociale omgeving niet volledig geaccepteerd worden zonder kinderen.
Het blijkt moeilijk vast te stellen wanneer de kindaspiraties in het leven van laag
opgeleide vrouwen precies concrete vormen aannemen. De in het onderzoek
onderscheiden keuzemomenten, tijdens de schoolloopbaan en bij intrede op de
arbeidsmarkt, geven hierover geen uitsluitsel.
Sornmige vrouwen weten dat ze 'altijd ai' kinderen hadden willen hebben. Andere
vrouwen zeggen hun kinderwens langzaam te hebben ontwikkeld. Vrijwel aIle
vrouwen willen pas kinderen na het huwelijk, soms ook na eerst een aantal jaren te
hebben gewerkt of pas als de woonsituatie het toe zou staan. Ook het bereiken van een
bepaalde leeftijd (onder- of bovengrens) is voor veel vrouwen van betekenis. Maar
zeker niet voor aIle laag opgeleide vrouwen is de kinderwens in de levensloop een
vaststaand en onomstreden gegeven. Er zijn ook vrouwen die radicaal van mening
veranderen en hun kinderwens drastisch veranderen.
Volledig onvoorwaardelijke, autonome kindaspiraties komen bij de geYnterviewde
vrouwen niet voor.
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De verhalen van de laag opgeleide vrouwen ondersteunen de hypothese van de
ontwikkeling van een twee- of meerzijdig levensperspectief. Dit komt echter niet tot
stand door middel van actieve en bewuste keuzes. Dat geldt met name voor de fase
van het leven waarin de wens voor kinderen niet actueel is, maar slechts onderdeel
uitmaakt van een vaag toekomstbeeld. 8aan- en kindaspiraties blijken naast elkaar te
kunnen bestaan en worden gescheiden van elkaar ontwikkeld.
Uit zowel de secundaire analyse als de interviews blijkt dat laag opgeleide vrouwen
op arbeid en baan georienteerd te zijn. De dirnensies van baanaspiraties die voor de
vrouwen belangrijk zijn en het moment in hun leven waarop zij baanaspiraties
ontwikkelen, varieren. Uit de interviews blijkt dat hoewel veel laag opgeleide
vrouwen kindaspiraties hebben, dit aanvankelijk nog weinig concrete wensen zijn,
terwijl de baanaspiraties op dat moment al veel concreter zijn. Pas na verloop van tijd
ontwikkelt de kinderwens zich. De ontmoeting met de partner is een belangrijke
stirnulans in die richting. Toch moet ook op dit punt het stereotiepe beeld genuanceerd
worden: niet aile vrouwen hadden de wens om kinderen te krijgen.

8.1.2 REALISATIES

In welke mate is bij /aag opge/eide vrouwen de huidige situatie wat betreft baan en
kinderen een uitdrukking van gerealiseerde aspiraties?

In de literatuurbespreking van hoofdstuk 2 worden bestaande studies op het terrein
van betaalde arbeid en moederschap in twee categorieen ingedeeld. Er zijn studies die
de nadruk leggen op de uitkomsten van keuzeprocessen of de wijze van combineren
van baan en kinderen en de beleving daarvan. En er zijn studies, met name het
zogenaamde jeugdonderzoek, waarin het accent ligt op de orientatie en de wensen van
(jonge) vrouwen voor werk en moederschap. Du Bois-Reymond et al. (1994: 124)
stelt dat het jeugdonderzoek veelal een 'theoretische keuzeruirnte' behandelt,
aangezien in deze studies de vrouwen werk en kinderen nog niet hebben gerealiseerd.
In dit onderzoek is getracht aandacht te besteden aan zowel aspiraties als de
uitkomsten van keuzeprocessen die leiden tot het al dan niet realiseren van aspiraties.
In de literatuur wordt ook geconstateerd dat het realiseren van aspiraties een proces
betreft dat in principe niet eindig is. In dat opzicht is het ook slechts beperkt mogelijk
uitspraken te doen over de mate waarin vrouwen hun wensen gerealiseerd hebben.

Op grond van de secundaire analyse in hoofdstuk 3 wordt in eerste instantie
geconcludeerd dat meer dan de helft van de laag opgeleide vrouwen (68%) erin
geslaagd is de wens en te bevredigen. Vrouwen met aileen kindaspiraties zijn hierin het
meest 'geslaagd' (84%). Van de vrouwen met aspiraties op beide terreinen heeft 66%
zowel een baan als kinderen gerealiseerd. De vrouwen die aileen baanaspiraties
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hadden, lijken het minst succesvol: 45% van de vrouwen belandt in de situatie van wei
een baan en geen kinderen.
Door middel van de secundaire analyse kan slechts een vergelijking worden gemaakt
van aspiraties en de huidige baan-kindstatus van vrouwen. Er is gekeken of vrouwen
die kinderen wilden, moeder zijn en of vrouwen die willen werken een baan hebben.
Of de vrouwen daannee aIle facetten van hun wensen hebben gerealiseerd en of de
wens en aan verandering onderhevig zijn geweest, blijft onduidelijk.

Uiteraard kan de baan- en kindstatus (werkend, Diet werkend, weI kinderen, geen
kinderen) deels of volledig samenvallen met de gerealiseerde baan- en kindaspiraties.
Dat is bijvoorbeeld het geval bij de in hoofdstuk 4 gepresenteerde levensverhalen van
vier vrouwen met een verschillende baan-kindstatus. Het zijn verhalen van vrouwen
van wie de aspiraties corresponderen met hun realisaties: een vrouw met aileen
duidelijke kindaspiraties is moeder van een paar kinderen en heeft geen betaalde baan.
De vrouw zonder kindaspiraties heeft geen kinderen en wei een baan. Twee vrouwen
die aspiraties op beide terreinen hadden, blijken een baan en moederschap te
combineren. De wijze waarop ze deze combinatie tot stand brengen, komt eveneens
overeen met hun wensen: de ene vrouw brengt een nadrukkelijke prioriteitenstelling
tussen de aspiraties aan en is tijdelijk gestopt met werken om zich met de opvoeding
van kinderen bezig te houden: het sequentiele combinatiemodel. Een andere vrouw,
die niet een van beide aspiraties lijkt te prefereren, kiest voor het parallelle
combinatiepatroon.
Maar de vraag naar realisaties is complexer. Een kwantitatieve uitdrukking van de
mate waarin vrouwen geslaagd zijn, is beperkt. De vrouwen kunnen op dit moment
wei of niet een baan hebben en weI of niet moeder zijn van een aantal kinderen. Maar
dit hoeft niet altijd het resultaat te zijn van hun aspiraties. De analyse van de
interviews betekent in dit opzicht een verrijking. Op deze manier wordt het mogelijk
een kwalitatief antwoord op de vraag te formuleren.

Een andere manier om de realisaties van vrouwen vast te steIlen, is het bevragen van
niet-gerealiseerde alternatieven in termen van geluk of een tevredenheid met de
huidige situatie. De uitspraken van vrouwen zijn relevant waarin ze hun Ieven
evalueren en hun tevredenheid met of spijt over gemaakte keuzes uiten, bezien vanuit
de mogelijkbeden en normen van vandaag en met de kennis en ervaring die ze nu
hebben. Veel vrouwen plaatsen kanttekeningen bij hun leven.
Een aantal vrouwen had, als ze alles over had kunnen doen, een hogere opleiding of
langer onderwijs gevolgd. Sommige voortijdige schoolverlaters zeggen spijt te hebben
dat het diploma Diet is behaald. Zeventien vrouwen (van de 54) zeggen andere keuzes
te zullen maken qua opleiding en onderwijs. Als motivatie voor het langer of meer
investeren in onderwijs noemen sommige vrouwen op die manier langer van een
onbezorgde tijd in hun jeugd te kunnen genieten. Maar de meeste vrouwen denken
over meer en andere keuzemogelijkbeden voor een baan te kunnen beschikken.
Een paar vrouwen die destijds zijn getrouwd, zouden dat nu niet meer doen. 'Samen-
wonen is net zo goed,' zegt een van hen. Het huwelijk zijn zij destijds aangegaan
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omdat het een vanzelfsprekendheid was om te trouwen en zo het ouderlijk huis te
verlaten.
Een paar vrouwen twijfelen of ze nog weI kinderen zouden hebben genomen.
Sommige vrouwen hadden achteraf gezien hun kinderen liever op latere leeftijd
gekregen; soms ook om langer van de peri ode 'aIleen met hun partner' te kunnen
genieten. Een eveneens veelgehoorde opmerking is het meer tijd voor zichzelfwillen
hebben. De vrouwen missen een gevoel van vrijheid. Sommige vrouwen denken die
extra tijd in de toekomst nog te zuIlen krijgen.
Een keuze die een paar vrouwen negatief evalueren, is de beslissing om na de
geboorte van het eerste kind te stoppen met werken. Vandaag zouden ze niet meer zijn
gestopt. Het zijn vrouwen die veel moeite (hebben moeten) doen om opnieuw op de
arbeidsmarkt in te treden. Maar dit is niet een onderzoek naar 'gel uk' geweest. Wei
stonden in het onderzoek vragen centraal die zich richtten op de realisatie van wensen
en een discrepantie tussen wens en en realiteit.

Analoog aan de resultaten van de secundaire analyse is het ook op grond van de inter-
view-gegevens mogelijk een uitspraak te doen over de mate waarin de geinterviewde
vrouwen hun aspiraties hebben bevredigd. Daarbij is gelet op de waarden of dimensies
van een baan en kinderen, die voor een vrouw belangrijk waren in haar leven en dat
nog steeds zijn. Een belangrijke aanvulling en daarmee een verrijking ten opzichte van
de secundaire analyse, is dat deze meting op kwalitatieve gegevens is verricht.
Een kwart van aile vrouwen blijkt zowel haar baan- als haar kindaspiraties volledig te
hebben gerealiseerd. Ongeveer een derde van de gemterviewde vrouwen heeft baan-
en kindaspiraties niet of slechts ten dele gerealiseerd. De overige vrouwen hebben
ofwel aileen hun baanaspiraties ofwel aIleen hun kindaspiraties volledig bevredigd.

Wellicht ten overvloede: wanneer hier van het realiseren van aspiraties gesproken
wordt, gaat het steeds om een 'tussenstand'. Een aantal vrouwen kan haar aspiraties
imrners nog in de toekomst realiseren. Zoals blijkt uit de verhalen hebben niet aIle
vrouwen voor het moederschap gekozen. Een paar vrouwen denken hierover in de
zeer nabije toekomst nog een defmitieve beslissing te nemen. En ook het realiseren
van baanaspiraties is een niet afgesloten proces.
Veel belangrijker is daarom de vraag naar factoren die de keuzeprocessen en de
uitkomst ervan bemvloeden.

8.1.3 FACTOREN VAN INVLOED OP ASPIRATIES EN REALISATIES

Welkefactoren zijn van invloed op het proces van realiseren, dan wei herzien van de
aspiraties die /aag opgeleide vrouwen hebben?
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In de secundaire analyse is een beperkt aantal factoren onderzocht waarvan in de
literatuur wordt verondersteld dat zij van invloed zijn op het realisatieproces. Hoewel
het Onderzoek Gezinsvorming 1988 geen gegevens over de mogelijkheden,
belemmeringen en ervaringen van vrouwen bevat, is het toch mogelijk de relatieve
invloed van interventies en partnerfactoren -naast aspiraties voor een baan en
kinderen- op het realisatieproces na te gaan.
De grootte van het effect van deze factoren is vastgesteld en de invloed van deze
factoren is in directe en indirecte effecten onderscheiden.
De huidige omvang van de baan van een laag opgeleide vrouw blijkt in belangrijke
mate door haar 'baancommitment' te kunnen worden verklaard. Haar arbeidsverleden
en baanaspiraties verklaren tezamen de arbeidsmarktparticipatie meer dan het hebben
van kinderen.
Kindaspiraties blijken wei een negatief effect op werk uit te oefenen; het aantal
kinderen is daarentegen niet van invloed op het aantal buitenshuis gewerkte uren.
Een aantal partnerfactoren oefent geringe negatieve effecten uit op de arbeids-
marktparticipatie. Opvallend is dat de omvang van de baan van de partner niet direct
van invloed is op het werken van de vrouw. Kennelijk spelen in dit opzicht individuele
factoren een belangrijkere rol dan afwegingen op huishoudens- of relatieniveau.
Overigens treedt hierin een verandering op als er kinderen worden geboren.
De onderzochte interventies -echtscheiding, een miskraam, een ongeplande
zwangerschap en onvruchtbaarheid- blijken slechts indirect van invloed op de
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Zij zijn wei direct van invloed op het wei of
niet krijgen van kinderen.
De onderzochte partnerfactoren, zoals de kindaspiraties van de partner en de omvang
van zijn baan, blijken eveneens van invloed op het krijgen van kinderen,
Een belangrijke negatieve invloed op het hebben van kinderen oefent het arbeids-
verleden van een vrouw uit: naarmate de binding met de arbeidsmarkt groter is, wordt
de kans op kinderen kleiner. De baanaspiraties op zich blijken niet te concurreren met
het moederschap.

De secundaire analyse is gebaseerd op een 'dwarsdoorsnede' van gegevens van laag
opgeleide vrouwen. De dynamiek en het specifieke of unieke verloop van het leven
van de vrouwen kunnen aileen met behulp van de interviewgegevens worden
onderzocht. Uit de verhalen blijkt welk effect de verschillende factoren uit het
conceptuele model hebben op het bijstellen en realiseren van aspiraties.

lnvloed op de arbeidsloopbaan

Onderscheidend voor de mate waarin laag opgeleide vrouwen hun baanaspiraties
realiseren, is de subjectieve inschatting die zij maken van hun mogelijkheden en
beperkingen. Vrouwen die objectief gezien weinig verschil in 'opleidingskapitaal'
vertonen, blijken heel verschillende arbeidsloopbanen te hebben ontwikkeld.' Deze
verschillen in perceptie hebben zowel betrekking op de kwaliteit van het werk
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(hetzelfde soort werk wordt door vrouwen heel verschillende gewaardeerd), op een
inschatting van de mogelijkheden op de (regionale) arbeidsmarkt (varierend van heel
pessimistisch tot redelijk optimistisch over de kansen op een baan), als op een inschat-
ting van de compatibiliteit van baan en andere taken (varierend van een vrouw met
een kind die werk en moederschap absoluut onverenigbaar acht; tot de opvatting van
een vrouw die -zwanger van het derde kind- een baan met een 24-uurs dienstrooster
combineert met de verzorging van kinderen). Maar uiteraard zijn er ook beperkingen
met een meer objectief karakter die vrouwen hun aspiraties doen bijstellen of
uitstellen; het geringe aanbod van laaggeschoold werk bijvoorbeeld of de inkrimping
van het personeelsbestand als gevolg van economische recessie.
De ervaringen van vrouwen op de arbeidsmarkt zijn van grote invloed op het
realisatieproces. Enkele vrouwen zoeken na negatieve ervaringen niet meer naar
nieuwe mogelijkheden, De meeste vrouwen doen dit -vooral aan het begin van
loopbaan- weI. Vrouwen wisselen van baan om twee verschillende redenen: succes dat
hen naar nieuwe uitdagingen en naar variatie doet verlangen, en teleurstellingen,
waardoor vrouwen eveneens naar een andere baan uitzien. Verschillende interventies
zijn van invloed op het bijstellen van baanaspiraties. Er zijn vrouwen die vanwege hun
gezondheid gedwongen zijn een andere baan (bijvoorbeeld minder zwaar werk of
geen zittend werk) te zoeken, of minder uren te werken dan voorheen.
De gezondheid van het kind is eveneens van invloed op de baanaspiraties van
vrouwen. Een paar vrouwen zien zich genoodzaakt het aantal uren dat ze werken of
van plan waren te blijven werken bij te stellen, omdat de gezondheid van hun
pasgeboren kind te wensen overlaat.
Ook de partner blijkt van invloed op de baanaspiraties van vrouwen. Hoewel de
ontrnoeting met de partner bij de meeste vrouwen geen directe gevolgen heeft voor
haar baanaspiraties, besluiten sommige vrouwen niet hun loopbaanplannen uit te
voeren, maar zich te richten op een toekomst met hun partner. De grootste invloed van
de partner op de arbeidsmarktparticipatie vindt evenwel plaats na het huwelijk.
Trouwen betekent voor een aantal vrouwen dat zij hun baan moeten opzeggen omdat
zij meeverhuizen met hun partner.

Naast de directe effecten van de hierboven beschreven factoren op het verloop van de
arbeidsloopbaan, hebben zij ook in min of meerdere mate een effect op de
moederschapsloopbaan. Negatieve ervaringen op de arbeidsmarkt blijken slechts
beperkt van invloed te zijn op het moederschap.' de vrouwen ontwikkelen geen
kindaspiraties onder invloed van teleurstellingen op de arbeidsmarkt, maar wei kunnen
negatieve ervaringen na verloop van tijd van invloed zijn op de timing van het
moederschap. Dit komt eveneens tot uitdrukking in het tactisch gedrag bij de geboorte
van het eerste kind: het gevolgde werkpatroon wordt bij sommige vrouwen ingegeven
door hun visie op het werk. Vrouwen met negatieve ervaringen in hun laatste baan zijn
vaak al voor het zwangerschapsverlof gestopt met werken. Maar bij de meeste
vrouwen is de waardering voor hun baan niet van invloed op het weI of niet doorwer-
ken na de geboorte van het eerste kind; ook vrouwen die met vee Iplezier werken,
stoppen na de geboorte van hun kind."
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lnvloed op moederschap

Ook de factoren die van invloed zijn op het bijstellen of realiseren van kindaspiraties
kunnen worden samengevat als mogelijkbeden en belemmeringen, ervaringen,
interventies en partnerfactoren.
De mogelijkbeden en belemmeringen hebben in dit geval bijvoorbeeld betrekking op
de stand van de medische techniek: een paar vrouwen worden alsnog zwanger door
gebruik te maken van vruchtbaarheidsbevorderende technieken.
Ook financiele hulpbronnen zijn van invloed op het gerealiseerd aantal kinderen of op
de timing van de zwangerschappen: eerst sparen, dan kinderen.
Belangrijk voor het bijsteUen of handhaven van kindaspiraties zijn de eerste
ervaringen van vrouwen met de zwangerschap, de bevalling en het moederschap.
Negatieve ervaringen doen vrouwen afwijken van het door hen gewenste aantal
kinderen, of zijn van invloed op de timing van een volgende zwangerschap. Maar
somrnige vrouwen willen zelfs meer kinderen dan ze eerst van plan waren, omdat het
moederschap hun zo goed bevalt.
Diverse interventies zijn eveneens van invloed op het realisatieproces. Een miskraam
is van invloed op de timing van het moederschap of op het totale aantal kinderen.
Ongeplande zwangerschappen doorkruisen de wens om geen kinderen te krijgen. Ook
bij de vrouwen die wei kinderen willen, betekent een ongeplande zwangerschap dat
bepaalde dimensies van hun aspiraties niet worden gerealiseerd. Sommige vrouwen
hebben door deze interventie meer kinderen gekregen dan ze wensen. Ongewenste
kinderloosheid kan worden beschouwd als een interventie die betrekking heeft op
biologische factoren of op sociale factoren (het niet 'op tijd' ontmoeten van een partner
waarmee een vrouw kinderen kan en wil krijgen). Een slechte gezondheid blijkt
eveneens van invloed op zowel de timing als het gerealiseerde aantal kinderen.
De partner speelt uiteraard een belangrijke rol in het realisatieproces: hij vormt als het
ware een 'randvoorwaarde' voor de vrouw die haar kindaspiraties wil realiseren. Maar
de partner is tevens van invloed op de timing van de geboorte van kinderen als ook op
het gerealiseerde aantal kinderen. Meestal wordt bij discrepanties tussen de wensen
van de partner en van de vrouw een oplossing gekozen; in een enkel geval leidt dit tot
het verbreken van de relatie.

Naast het directe effect van de bovenbeschreven factoren op het realisatieproces van
kindaspiraties, hebben deze factoren ook een effect op de arbeidsloopbaan.
Negatieve ervaringen met het thuiszitten zijn bijvoorbeeld van invloed op de
baanaspiraties van vrouwen. Sommige vrouwen zijn om die reden opnieuw, soms
eerder dan gedacht, ingetreden op de arbeidsmarkt. Ook positieve ervaringen met het
moederschap zijn van invloed op het bijstellen van baanaspiraties: sommige vrouwen
vinden werken minder belangrijk dan voorheen.

Het al dan niet realiseren van aspiraties kan verschillende oorzaken hebben. Vrouwen
kunnen hun aspiraties blijvend nastreven, maar zij kunnen ook door omstandigheden
gedwongen worden hun wensen bij te stellen. Om te kunnen bepalen of de

250



discrepantie tussen aspiraties en realisaties het gevolg is van de ontwikkeling van
aspiraties dan wei het resultaat is van beperkte mogelijkheden, is kennis nodig van de
strategieen die vrouwen volgen. Pas dan kan worden geconcludeerd of het bijstelien
van aspiraties een vrijwillige of onvrijwillige keuze van de vrouw is geweest.

8.1.4 STRATEGIEEN

In hoeverre lean het gedrag van /aag opge/eide vrouwen am aspiraties te realiseren
a/s strategie getypeerd worden en welke strategieen kunnen worden onderscheiden?

In het onderzoek is gekozen voor een specifieke defmitie van strategie, die zich onder-
scheidt van defmities in ander onderzoek. Strategie is in de context van dit onderzoek
de besluitvorming en wijze van handelen, gericht op het realiseren of bevredigen van
wensen voor het verrichten van betaalde arbeid en het krijgen en verzorgen van
kinderen, congruent met bepaalde verwachtingen en belangen, en in een specifieke
context die zowel mogelijkheden biedt als beperkingen oplegt.
Het is de kennis van de handelingscontext die het mogelijk maakt om de (causale)
invloed van verschillende factoren op het realisatieproces te analyseren.

De strategieen kunnen niet worden onderzocht bij de vrouwen uit het Onderzoek
Gezinsvorming 1988. Voor het kunnen vaststellen van een strategie moeten meerdere
keuzemomenten onder de loep worden gelegd en over zoveel momenten bevat het OG
'88 geen gegevens.
De vrouwen die in het kwalitatieve onderzoek zijn ondervraagd, blijken in hun
aspiratie-gestuurd gedrag grofweg te kunnen worden onderverdeeld in vrouwen die
zich verbonden blijken te hebben met de wensen en behoeften van het gezin of van
hun partner en in vrouwen die heel individuele wensen nastreven. Hoewel veron-
dersteld mag worden dat bij vrijwel ieder type besluitvorming van een actor
significante anderen -direct of indirect- een rol spelen, blijken verschillende
categorieen vrouwen ieder op een andere manier de partner en/of het gezin een rol in
de besluitvonning en het handelen toe te kennen. De impliciete of expliciete
aanduiding van de handelingsruimte van vrouwen blijkt systematisch te verschillen
voor drie groepen van vrouwen.
De strategieen zijn te verde len in gebonden strategieen en individuele strategieen; de
gebonden strategieen zijn verder onder te verde len in gezinsgebonden strategieen en
met de partner verbonden strategieen.
De drie strategieen verwijzen naar het wei of niet afgebakend zijn van de handelings-
ruimte om de 'eigen' aspiraties te realiseren. De (al dan niet vermeende) belangen van
het gezin of partner kunnen sterk verweven zijn met de eigen wensen. Anders gezegd:
de strategieen worden gevonnd door enkelvoudige ofmeervoudige 'nutsfuncties'.
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Het hebben van kinderen en een partner betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze
vrouwen ook een gezinsgebonden strategie volgden. Ook daadwerkelijke plannen
voor het krijgen van kinderen gaan niet noodzakelijk vooraf aan de start van een
gezinsgebonden strategie. Soms wordt daarentegen al bij de ontrnoeting met de
partner een aanvang gemaakt met een gezinsgebonden strategie. Dat blijkt bijvoor-
beeld wanneer vrouwen hun werktijden aanpassen of van baan verwisselen om een
gunstiger en meer bij de partner passend rooster te krijgen. Sommige vrouwen zien af
van de plannen die ze hebben voor een vervolgopleiding. Of ze besluiten een baan die
dicht bij hun oorspronkelijke aspiraties ligt niet te aanvaarden omdat ze daarvan
negatieve gevolgen verwachten voor de ontwikkeling van hun relatie. Ze prefereren
investeringen in de relatie, Andere vrouwen maken pas na het huwelijk een duidelijke
aanvang met een gezinsgebonden strategie. Ook zij reduceren hun arbeidsuren om
meer tijd 'voor zichzelf of het huishouden te hebben.
Het moment in de levensloop waarop de strategie wordt ontwikkeld, kan tussen
vrouwen sterk verschillen. Het tijdstip waarop een strategie wordt gevormd heeft
consequenties voor het verdere verloop van het leven van de vrouw. Dit geldt met
name voor de gebonden strategie; wanneer een gebonden strategie eenmaal is ingezet,
blijkt het moeilijk daarin verandering in aan te brengen. Daarin verschilt de
onderzochte groep vrouwen van de vrouwen in het onderzoek van Moree (1992).
Moree heeft 'mentale strategieen' naast op verandering van een situatie gerichte
strategieen onderzocht. In het onderzoek blijkt een aantal vrouwen het roer volledig
om te gooien en alsnog lang gekoesterde aspiraties na te streven.
Hoewel een aantal vrouwen in het onderhavige onderzoek wei de wens tot verandering
koestert, heeft dat (nog) niet geresulteerd in een verandering van situatie. Een aantal
vrouwen plaatst achteraf kanttekeningen bij gemaakte keuzes. Yoor vrouwen die een
individuele strategie volgen, is het waarschijnlijk gernakkelijker om een gebonden
strategie te gaan volgen, dan andersom. In die zin betekent een gebonden strategie dan
ook letterlijk gebonden. Maar dat neemt niet weg dat een aantal vrouwen in staat is
een nieuwe inhoud aan de door de hen gevolgde strategie te geven.

Het onderscheid tussen de gebonden en individuele strategieen is strikter dan het
onderscheid tussen de partner- en gezinsgebonden strategie. Waar het belang dat een
vrouw hecht aan de wensen van haar partner systematisch uitstijgt boven de wensen
van de kinderen of haarzelf, kan van een partnergebonden strategie worden gesproken.
In deze situatie kunnen kinderen zich eventueel voordoen als 'belemmerende factor'.
In een gezinsgebonden strategie zijn de kinderen nooit een 'belemmerende factor' bij
de realisatie van aspiraties.

Wat kenrnerkt nu de vrouwen die een van deze verschillende strategieen volgen?
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Partner- en/of gezinsgebonden strategie

Vrouwen die een gezinsgebonden strategie volgen, hebben vaak al vroeg in hun leven
duidelijke kindaspiraties. Deze kindaspiraties zijn vrijwel onvoorwaardelijk; het
moederschap wordt als vanzelfsprekend gezien. De baanaspiraties van deze vrouwen
zijn optioneel of conditioneel. De aspiraties van vrouwen zijn in het algemeen sterk
verweven met die van de partner en/of de kinderen. De wensen van het gezin kunnen
ook prevaleren boven de individuele wensen van de vrouw. Vee I vrouwen die deze
strategie volgden, hebben moederschapsopvattingen waarbij hun beschikbare tijd of
aanwezigheid vanzelfsprekend is afgestemd op de kinderen. Een mogelijke tweever-
dienersstatus van het huishouden wordt als tijdelijk of conditioneel gezien. Dit heeft
zo z'n gevolgen voor de besluitvorming en tactische gedragingen tijdens keuzemomen-
ten in de levensloop.
Het gaat hier om een strategie van specialisatie: de man is prirnair kostwinner, de
vrouw is prirnair de verzorgster van huis en kinderen.' Dit model wordt in de
maatschappelijke structuur zowel ondersteund als gecreeerd. De gezinsgebonden
strategie behoeft nauwelijks een legitirnatie. Wanneer de seksespecifieke specialisatie
de instemming van beide partners heeft, wordt de relatie tussen partners eerder door
consensus dan door conflict gekenmerkt.? Zolang de belangen van de vrouw
samenvallen met die van haar gezinsleden, is er weinig reden tot conflict of ontwikke-
ling van stress.
Vanuit de vanzelfsprekendheid van deze taakverdeling is het blijven werken of weer
opnieuw gaan werken van de vrouw een bewuste 'keuze'. Vanuit dezelfde vanzelfspre-
kendheid is de bijdrage van de partner aan het huishouden of aan de verzorging van
kinderen een 'extra', een gift.
Aan de gezinsgebonden strategie zijn risico's verbonden. Een strikte arbeidsdeling
naar sekse vergroot de risico's voor vrouwen en kinderen bij interventies als echtschei-
ding (het risico van een 'armoedeval'). De economische belangen van het gezin (de
behoeften van de kinderen) kunnen op een gegeven moment op gespannen voet staan
met de moederschapsopvattingen van vrouwen.' Vrouwen die 'er voor de kinderen
willen zijn', zien zich bijvoorbeeld genoodzaakt opnieuw in te treden op de
arbeidsmarkt om het gezinsbudget aan te vullen.
Toch blijkt in dit onderzoek een financiele reden nooit de enige reden te zijn en vaak
ook niet de belangrijkste reden voor herintrede.

Zoals al eerder werd aangegeven, is de partnergebonden strategie op een aantal punten
te onderscheiden van de gezinsgebonden strategie. De vrouwen in dit onderzoek die
een in belangrijke mate op de partner gerichte strategie hebben gevolgd, maken hun
eigen aspiraties ondergeschikt aan de wensen van hun partner; of maken zijn wensen
tot hun eigen wensen. Dat kunnen wensen op heel verschillende gebieden zijn. Het
gaat om de drijfveer -de partner- die richting geeft aan het leven van een vrouw."
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lndividuele strategie

Het nastreven van autonome baanaspiraties, en met name de intrinsieke dimensie van
baanaspiraties kenmerkt de vrouwen die een meer individuele strategie volgen. Het
krijgen van kinderen is voor hen geen vanzelfsprekendheid, maar veelal een bewuste
keuze. Baan- en kindaspiraties kunnen tot op zekere hoogte met elkaar concurreren.
De timing van de geboorten van kinderen is context- en conditiegebonden. In de
maatschappij blijkt het volgen van deze strategie problematisch op het moment dat de
vrouwen kinderen krijgen. Een baan en kind zijn imrners niet altijd of niet volledig
naar wens te combineren. De mogelijkheden zijn voor zowel mannen als vrouwen
beperkt, maar worden vrij eenzijdig door vrouwen ervaren. Bij laag opgeleide
vrouwen speelt eveneens een rol dat zij hun banen lang niet altijd in deeltijd kunnen
verrichten. Daabij beschikken zij veelal niet over middelen om goederen en diensten
aan te wenden, die de combinatie van baan en kind kunnen verlichten. Toch blijken de
vrouwen die een individuele strategie volgen en baan en kind combineren, er
opvallend goed in te slagen om deze combinatie te maken. De subjectieve
mogelijkheden, waartoe ook de inventiviteit van deze vrouwen moet worden
gerekend, verschillen duidelijk van de objectieve mogelijkheden.
Als zowel de vrouw als de partner individuele belangen nastreven, is een potentieel
conflict aanwezig. In dat geval zullen specifieke onderhandelingstrategieen moeten
worden ontwikkeld. De partner kan echter ook een steun zijn bij het realiseren van de
aspiraties van zijn vrouw.
De tweeverdienersstatus van het huishouden wordt door vrouwen met een individuele
strategie niet als tijdelijk gezien. Dit is van invloed op de besluitvorming en tactische
gedragingen tijdens verschiIlende keuzemomenten. Het blijven werken of weer gaan
werken was dus vanzelfsprekend. De taakverdeling in het huishouden is niet
vanzelfsprekend traditioneel en kan een potentiele bron van conflict vormen. De
prioriteitenstelling tussen be langen, taken en de te besteden tijd kan problemen
opleveren voor de vrouw persoonIijk en voor de individuele gezinsleden.

Een apart probleem betreft de kinderopvang. Evenals bij vrouwen die andere
strategieen volgen, blijkt het regelen van kinderopvang op conto te komen van de
vrouw. Vloeit dat bij vrouwen die een gezinsgebonden strategie volgen voort uit de
impliciete of expliciete seksespecifieke taakverdeling, in de individuele strategie is
kinderopvang een per definitie individueel probleem.
Aan de individuele strategie zijn minder of andere risico's verbonden dan aan de
gebonden strategieen, Het economische risico van een echtscheiding is voor deze
vrouwen en hun kinderen minder groot dan bij het specialisatiemodel, hoewel ook
voor deze vrouwen, die zich overwegend in de lagere echelons van de arbeidsmarkt
bevinden en veelal in deeltijd werken, het realiseren van volledige economische
zelfstandigheid problematisch zal zijn. Zelfs de vrouwen met een volledige baan
verwachten met moeite rond te kunnen komen van aileen hun inkomen.
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Theoretisch gezien is het eveneens mogelijk dat vrouwen met duidelijke en volledig
autonome kindaspiraties een individuele strategie volgen. Dit zou zich dan kunnen
vertalen in bet bewust ongehuwd moederschap. Zulke vrouwen komen evenwel niet in
de steekproefvoor.

8.2 THEORETISCHE REFlECTIE

8.2.1 HET BEGRIP ASPIRATIE

De begrippen 'kind-' en 'baanaspiraties' kunnen worden ontleed in verschillende
dimensies. Dat blijkt uit de analyse van de 54 interviews met laag opgeleide vrouwen.
De dimensies geven inzicht in de mate waarin aspiraties:

als vanzelfsprekendheid of als keuze worden gezien;
uitgekristalliseerd zijn: vaag versus concreet;
bijdragen aan zelfrealisatie, dan weI gericht zijn op een maatschappelijk nut
of eenlde ander;
een intrinsieke/inhoudelijke of een instrumentele waarde vertegenwoordigen;
gericht zijn op positief geformuleerde doe len of het vermijden van een
negatieve situatie, en
(leet)tijdloos of autonoom zijn dan weI aan een specifieke context, specifieke
condities of aan tijd gebonden.

Specifieke dimensies van het begrip 'kindaspiraties' blijken te zijn: de mate waarin
kindaspiraties verbonden zijn met de wens voor een bepaalde sekse voor het
(volgende) kind of voor een specifiek aantal kinderen. Aan het begrip 'baanaspiraties'
blijken twee financiele dimensies te kunnen worden ontleend, de mate waarin een
baan financiele arms lag geeft: van economische zelfstandigheid tot een bijdrage aan
het totale inkomen en het hebben van betaalde arbeid versus onbetaalde arbeid.
Daamaast kan aan 'baanaspiraties' ook een sekse-dimensie onderscheiden worden;
aspiraties kunnen zich richten op een 'marmenberoep' dan weI 'vrouwenberoep'.
Aspiraties kunnen een globale betekenis hebben, maar ook kunnen een of meer
dimensies op de voorgrond treden. De dimensies geven tezamen een vrijwel complete
range van 'wens- of motivatie-variabelen' weer, die verondersteld worden vooraf te
gaan aan het krijgen van een kind en het participeren op de arbeidsmarkt. De
dimensies kunnen echter ook zelf het resultaat zijn van ervaringen met het moeder-
schap en ervaringen op de arbeidsmarkt.
Het onderscheiden van dimensies aan de begrippen baanaspiraties en kindaspiraties,
heeft een aantal belangrijke winstpunten opgeleverd.
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In de eerste plaats vormen de empirisch onderbouwde begrippen -gebaseerd op de
betekenissen die laag opgeleide vrouwen zelf aan kinderen en een baan geven- een
betrouwbaarder alternatief voor het in het Onderzoek Gezinsvorming 1988 gebruikte
'all-in-one'-construct: 'werk-gezinorintatie'. Ook in ander onderzoek worden dergelijke
constructen gehanteerd. Daarin staat 'zorg' veelal diametraal tegenover 'werk' (Jorna,
Offers, 1994; Keuzenkamp, 1995; Dessens et al., 1990; Drooglever Fortuijn, 1993).
Hoewel er er duidelijke verschillen zijn in de wijze waarop de begrippen zijn gemeten
en welke betekenis wordt toegekend aan de waarnemingen", moeten toch vraagtekens
geplaatst worden bij het hanteren van dergelijke begrippen. Als uitgangspunt geldt de
onverenigbaarheid van beide. De (veranderings- )wensen van vrouwen en hun
eventuele ambivalentie ten aanzien van deze onverenigbaarheid blijven veelal buiten
beschouwing. Met uitzondering van de op factoranalyses gebaseerde variabelen,
worden de vrouwen geforceerd te antwoorden volgens ideologische artefacten
(Abbott, Sapsford, 1987:194), waarvan het de vraag is in hoeverre ze (nog steeds)
recht doen aan de realiteit.
Werk en gezin kunnen niet als twee uiteinden van een 'orientatie-dimensie' worden
beschouwd. Uit dit onderzoek blijkt dat werk-gezin of baan-kind niet als een dimensie
van het levensperspectief van vrouwen kan worden beschouwd. Het een kan namelijk
in dienst staan van het ander. De baanaspiraties van vrouwen kunnen onder bepaalde
omstandigheden een variant van hun kind- of moederschap-aspiraties worden
genoemd."

Een ander winstpunt is dat het onderscheiden van dimensies aan aspiraties het
mogelijk maakt de ontwikkeling van aspiraties in de tijd te illustreren. Daardoor
ontstaat een veeIgenuanceerder beeld van de handhaving, bijstelling en realisatie van
aspiraties dan op grond van de cross-sectionele data van het Onderzoek Gezins-
vorming kan worden geschetst. Laag opgeleide vrouwen stellen hun aspiraties meestal
niet volledig bij, maar hechten onder invloed van gebeurtenissen in hun leven
verschillende betekenissen aan werken en moederschap. Het onderscheid in dimensies
van aspiraties is dus zinvol om duidelijk te kunnen maken dat vrouwen die in dezelfde
baan-kind-situatie verkeren, kunnen verschillen naar de waarde of betekenis die zij
hechten aan werken; verschillen die worden bepaald door een of meer dimensies van
hun aspiraties. Ook kan met de 'scores' op dimensies de dynamiek in het leven van een
bijvoorbeeld altijd werkende vrouw worden blootgelegd. Hoewel ze altijd heeft
gewerkt, kan blijken of de betekenis van het werk al dan niet onder invloed van
bepaalde gebeurtenissen is veranderd.
Door het begrip 'aspiratie' volgens dimensies te operationaliseren, kan nauwkeurig(er)
worden vastgesteld of de huidige baan-kindstatus al dan niet de realisatie is van
aspiraties. En tens lotte geeft een analyse volgens de dimensies een genuanceerd en rijk
beeld van de wensen van (laag opgeleide) vrouwen.
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8.2.2 HET BEGRIP STRATEGIE

Een ander belangrijke onderscheid was het ex post facto onderscheiden van de
strategieen die vrouwen in hun leven volgden.
Strategie is de besluitvonning en wijze van handelen gericht op het realiseren of
bevredigen van wensen voor het verrichten van betaalde arbeid en het krijgen en
verzorgen van kinderen, congruent met bepaalde verwachtingen en be langen, en in
een specifieke context die zowel mogelijkheden biedt als beperkingen oplegt.
Op basis van de interviews kunnen drie typen strategieen worden onderscheiden:
twee gebonden strategieen (een gezinsgebonden en een partnergebonden strategie), en
een (meer) individuele strategie. Aan de hand van de strategieen kunnen de wensen,
motieven en het gedrag van laag opgeleide vrouwen voor werk en kinderen beter
worden onderzocht.
In de onderliggende strategie wordt de samenhang getoond van een aantal losse
kenmerken en tactische handelingen. Ook de minder bewuste handelingen -soms
afgewisseld met heel bewuste keuzes- kunnen deel uitrnaken van een onderliggende
strategie. De rationaliteit van de handelingen van vrouwen kan met dit strategiebegrip
worden achterhaald. De strategieen maken duidelijk waarom bepaalde dimensies van
aspiraties bij de ene vrouw geen rol spelen en bij een andere vrouw weI. Ook het
begrip 'mogelijkheden' kan binnen de handelingscontext van de gevolgde strategie
verschillend worden gemterpreteerd. Kennis van de onderliggende strategie maakt het
mogelijk te verklaren waarom vrouwen die overeenkomst vertonen op een aantal
belangrijke kenmerken, toch zulke verschillende levens kunnen leiden.

In onderzoek wordt niet altijd geexpliciteerd of het begrip strategie een door de actor
gekozen set van handelingen betreft of een door de onderzoeker toegekende betekenis
aan het gedrag van de actor. In dit onderzoek is gekozen voor een definitie waarin het
handelen van de actor niet altijd (h)erkend hoeft te worden als onderdeel van een
bewuste strategie. Het is de onderzoeker die de structuur in het handelen achteraf
zichtbaar maakt. In dat verband is het onzinnig om van 'succesvolle' strategieen te
spreken. DergeJijke uitspraken verwijzen naar een bewust, intention eel en functioneel
handelen: maar dat is slechts een van de mogelijke vonnen van handelen.
Ook is in onderzoek vaak Diet duideJijk of het begrip strategie een verklarende of een
te verklaren variabele is. In het conceptuele model van dit onderzoek kan de strategie
worden verklaard door een aantal factoren in het realisatieproces en de aspiraties van
een vrouw, maar ook draagt de strategie weer zelf bij aan de verklaring van deze
factoren en de bijstelling of handhaving van aspiraties in het realisatieproces.
Door een onderscheid te maken in gebonden en individuele strategieen kan worden
onderzocht in welke mate gezinsbelangen en -verwachtingen een rol spelen in het
individuele handelen van vrouwen. De definitie van 'strategie' in dit onderzoek komt
dan ook in belangrijke mate tegemoet aan de door Moen en Wethington (1992)
gesignaleerde bezwaren tegen het gebruik van het begrip strategie in sociaal-weten-
schappelijk en demografisch onderzoek.
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Wil men de keuzes van vrouwen in de levensloop daadwerkelijk begrijpen, dan moet
worden gezocht naar de onderliggende strategie die duidelijk maakt hoe wensen te
onderscheiden zijn van de op negatieve gronden, door belemmeringen aangepaste
wensen.

Ook voor het probleem van causaliteit of samenbang in het gevonden negatieve effect
van de aanwezigheid van (jonge) kinderen op de arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen, is het belangrijk kennis te hebben van de onderliggende strategie. Moet het
effect gemterpreteerd worden als een gebrek aan mogelijkbeden voor vrouwen om
baan en kinderen bevredigend te kunnen combineren, of kan het effect worden
toegeschreven aan dominante kind- of moederschapsaspiraties? am betrouwbare
uitspraken te kunnen doen over de realisaties van laag opgeleide vrouwen op het
terre in van arbeid en moederschap is kennis van de onderliggende strategie
onontbeerlijk.

8.2.3 THEORETISCH KADER: DE ANALYSE VAN BESLUITEN

De rationele-keuzetheorie blijkt een zinvol vertrekpunt om het gedrag van laag
opgeleide vrouwen te verklaren. Aangezien het paradigma van de ratione Ie keuze te
beperkt is om aile (of zelfs de meeste) keuzes van vrouwen te verklaren, is het
theoretisch kader verder aangevuld met varianten van andere theorieen over
besluitvorming en keuzes. De theoretische noties over 'bounded rationality' en
'satisficing' lijken recht te doen aan een realistischer mensbeeld dan het beeld van een
rationele Homo Economicus. Een mens is nooit volledig geYnformeerd bij het maken
van keuzes en zal niet altijd naar een 'optima Ie' keuze streven, maar veeleer naar een
bevredigende keuze. Een belangrijk aspect van de theorie is het 'frame', het
interpretatiekader van een actor om een bepaalde strategische situatie te definieren.
Op grond hiervan kunnen de gevolgde strategie en de daaruit voortvloeiende keuzes
van vrouwen worden begrepen.

Een andere variant van besluitvorming is ontleend aan de sociale psychologie: het
nemen van besluiten als een vorm van re-assessment. Het analyse-schema van Lipshitz
(1994), waarin de verschillende varianten van besluitvorming in een raamwerk zijn
gezet, blijkt een uitstekend hulpmiddel om de onderliggende strategie en logica van
het gedrag nader aan te duiden.
Alle argumenten die vrouwen geven voor hun handelen tijdens verschillende
keuzemomenten in het leven, kunnen worden geanalyseerd volgens drie verschillende
modi om besluiten te analyseren en de betekenis van de handeling te achterhalen. Het
interpreteren van een actie vanuit verschillende invalshoeken illustreert tevens de
beperking van cross-sectionele analyses. Juist door meer keuzes (en de argumenten
voor de gemaakte keuzes) in de analyse te betrekken wordt duidelijk wat de
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onderJiggende strategie in deze levensloop is en hoe op grond daarvan bepaalde
betekenissen wel of niet uitgesloten moeten worden van de interpretatie.
Het analyseren van de levensloopverhalen van respondenten volgens het raamwerk
van Lipshitz maakt bovendien de interpretatie van de onderzoeker inzichtelijk voor
anderen.

De aandacht in het onderzoek is niet aileen gericht op de uitkomsten van de
besluitvorming, maar ook op het besluitvormingsproces en de achterJiggende strategie.
Binnen de specifieke context van een meer individuele of een met de partner of het
gezin verbonden strategie worden de keuzes van vrouwen inzichtelijk gemaakt en
begrepen. Het ontwikkelde theoretische kader van geordende -en empirisch getoetste-
begrippen maakt niet aileen een altematieve analyse van levensloopverhalen of
levensloopgegevens mogelijk, het is tevens een aanvulling op de theorievorming op
dit terre in.

8.2.4 CONCEPTUEEL MODEL

In dit onderzoek is het conceptuele model op twee manieren getoetst: eenmaal via een
pad-analyse en eenmaal via een kwalitatieve analyse van interview-gegevens.
De vertaling van het conceptuele model naar een empirisch, op grond van een
secundaire analyse, te toetsen causaaJ model maakt het noodzakelijk een ordening aan
te brengen tussen de baan- en kindrealisaties: het aantal buitenshuis gewerkte uren en
het wel of niet hebben van kinderen. Het gaat om een cross-sectionele toetsing -waarin
niet aIle onderscheiden factoren kunnen worden meegenomen- en een statische
vertaling van een dynamisch model.
In de interviews is het uitgewerkte model onderzocht. Een belangrijke stap in de
analyse is het operationaliseren geweest van het strategiebegrip; een intervenierende
variabele in het onderzoek. Het is een onmisbare stap in de analyse om de waarden te
kunnen benoemen die de factoren in het model kunnen aannemen. Het is in de context
van dit strategiebegrip mogeJijk om bijvoorbeeld een partnerfactor die is verweven
met de eigen aspiraties, te onderscheiden van een partnerfactor als een belemmerende
factor in het realisatieproces. Kennis van de strategie is bovendien noodzakelijk om
uitspraken te kunnen doen over de rationaliteit van de keuzes die een vrouw maakt.
Een eerste lezing van levensverhalen laat zien dat het soms ideaal-typische verhalen
lijken te zijn, waarbij de huidige baan-kindsituatie kan worden opgevat als een functie
van de aspiraties van die vrouw voor een baan en/of kind en de prioritering van deze
aspiraties.

baan-kindsituatie
aspiraties)

f (aspiratie baan, aspiratie kind, prioritering van
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Niet alleen de aspiraties van vrouwen en hun prioriteitenstelling blijken evenwel
bepalend voor de baan-kindstatus (werkend, niet werkend, moeder, kinderloos).
Verschillende andere factoren zijn van invloed: mogelijkheden en belemmeringen,
ervaringen, interventies en partnerfactoren. Al die factoren blijken van invloed op het
bijstellen of juist handhaven van de aspiraties voor een baan enlofkind.
De realisatiefunctie moet daarom worden uitgebreid. Het prioriteren van aspiraties
blijkt een onderdeel van de gevolgde strategie te zijn en kan dus uit de functie worden
gelaten.
De huidige baan-kindsituatie kan dan worden weergegeven als:

baan-kindsituatie = f (aspiratie baan, aspiratie kind, mogelijkheden,
ervaringen, interventies, partnerfactoren, strategie)

Een belangrijke uitkomst van de analyses is dat de aanwezigheid van kinderen
weliswaar van invloed is op bet aantal buitensbuis gewerkte uren, maar dat
baanaspiraties en soms ook kindaspiraties of bepaalde moederschapsopvattingen,
eveneens belangrijke, bepalende factoren in het proces zijn.
De vraag naar de verhouding tussen mogelijkheden en beperkingen en de subjectieve
wensen van vrouwen, blijkt met behulp van de pad-analyse niet te kunnen worden
beantwoord.
De kwalitatieve analyses geven wei een antwoord op die vraag, zij het nadat eerst de
onderliggende strategie is benoemd.
Al met al blijkt het conceptuele model ook na empirische toetsing te kunnen worden
gehandhaafd. De belangrijkste uitwerking van bet model heeft plaatsgevonden in het
kwalitatieve onderzoek, waarin de vrijwel als 'black-box' opgenomen variabelen
'aspiraties' en 'strategieen' van een empirisch fundament zijn voorzien.

8.3 REFLECTIEOP HET ONDERZOEK

8.3.1 METHODE: SECUNDAIRE ANALYSE EN INTERVIEWS

In dit onderzoek staat een categorie vrouwen centraal: laag opgeleide vrouwen
geboren tussen 1950 en 1961. Het onderzoek richt zich op hun strategieen om baan
en/of kinderen te realiseren. De vraagstelling is onderzocht door rniddel van een
secundaire analyse van bestaande onderzoeksdata (00 '88) en een kwalitatief
onderzoek: interviews met laag opgeleide vrouwen waaruit de levensloop kan worden
afgeleid. Om de onderzoeksvragen zo goed en zo volledig mogelijk te beantwoorden
zijn beide onderzoeksmethoden noodzakelijk geweest: ze vullen elkaar aan. In
empirisch onderzoek op dit terrein fungeert veelal arbeidsmarktparticipatie, soms
vruchtbaarbeidsgedrag van vrouwen, als afhankelijke variabele. De keuze voor een
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van deze beide als athankelijke variabele, forceert de andere variabele in de positie
van onathankelijke of intervenierende variabele. Hoewel er gegronde redenen zijn om
in een analyse van cross-sectionele data een causale ordening tussen variabelen aan te
brengen, is zo'n analyse beperkt. Bovendien kan de causale betekenis van een
variabele verschillen per vrouw. Het besluit om opnieuw in te treden op de arbeids-
markt kan voor de ene vrouw betekenen zij haar baanaspiraties (alsnog) probeert te
realiseren, voor een andere vrouw dat zij het gezinsinkomen wil verhogen om de
kosten van opgroeiende kinderen het hoofd te kunnen bieden, en voor weer een andere
vrouw dat zij de vrijgekomen tijd wil vullen.
'In a sense, therefore, these are not separate 'variables' for some people, but aspects of
a single life process, and to talk of one as a causal influence on another is grossly to
oversimplify how lives are led' (Abbott, Sapsford, 1987: 194). Het gescheiden
onderzoeken van 'gezin' en 'werk' is een academische, reductionistische benadering
van de werkelijkheid. 'Werk' noch 'gezin' kunnen worden gereduceerd tot een simpele
exogene variabele (Barrere-Maurisson, 1994). lndividuen participeren in beide sferen
tegelijk: de sfeer van relaties en gezin en van betaalde arbeid. Daarom moeten beide
sferen en de manier waarop deze verbonden zijn, tegelijk worden onderzocht (Daune-
Richard, 1988; Barrere-Maurisson, 1994).
Levenslooponderzoek biedt de mogelijkheid om de be ide processen zowel in hun
onderlinge samenhang, als ook gescheiden te kunnen onderzoeken.

De beschikking over de data uit het OG '88 waarbij grote aantallen respondenten zijn
ondervraagd, houdt evenwel de mogelijkheid in de onderzoeksresultaten te verifieren
en veralgemenen voor alle laag opgeleide vrouwen uit de geboortecohorten. Hoewel
in dit onderzoek een eigen survey niet tot de mogelijkheden behoorde, heeft de
secundaire analyse in de representativiteit van gegevens voorzien. Uiteraard kennen
de data die ten behoeve van andere onderzoeksvragen zijn verzameld, beperkingen bij
de operationalisatie voor de begrippen van het eigen onderzoek. Af en toe moeten
daarom kanttekeningen worden geplaatst bij de uitkomsten van de secundaire analyse.
Maar de secundaire analyse blijkt wei een zinvolle eerste stap in het onderzoek. Het
pad-model biedt inzicht in de relatieve invloed van aspiraties op realisaties en van een
aantal andere factoren. Het kunnen benoemen van de grootte van een effect is een
waardevolle aanvulling op het constateren van een effect.
Een bijkomend voordeel is dat op grond van de secundaire analyse kan worden
geverifieerd of de selectie naar leeftijd en lager opleidingsniveau inderdaad een
relatief homogene categorie vrouwen heeft opgeleverd.

In de interviews is heel gericht gevraagd naar een aantal onduidelijkheden uit de
secundaire analyse. Wanneer onderzoek zich beperkt tot aileen een analyse van
survey-data kan aIleen op de theorie worden teruggevaIlen; in dit onderzoek bestaat
meer dan een bron voor ondersteuning en verificatie van de onderzoeksresultaten.
Een evident maar belangrijk aspect van kwalitatief onderzoek is dat respondenten zelf
hun verhaal kunnen vertellen (Aaiten, Moree, 1994). De interviews met laag opgeleide
vrouwen over hun leven met baan en kinderen leveren materiaal op dat inzicht biedt in
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'( ..) not just what people did, but what they wanted to do, what they believed they were
doing and what they now think they did' (Portelli, 1991 :50).
De interviews maken het mogeJijk de begrippen 'kind-' en 'baanaspiraties' te
operationaliseren. Bovendien is het mogelijk de strategie op te sporen die vrouwen
hebben gevolgd om aspiraties te realiseren. Ook andere begrippen die in de secunda ire
analyse beperkt geoperationaliseerd kunnen worden of met de data niet te onder-
zoeken zijn, komen in de interviews aan bod.
In de bewoordingen van de hierboven aangehaalde Abbott en Sapsford (1987)
behoedt een aanvullend kwalitatief onderzoek door middel van interviews onder-
zoekers ervoor een te grove oversimplificatie te maken van (in dit geval) de wijze
waarop laag opgeleide vrouwen hun leven inrichten.

8.3.2 IMPLICATIES VAN HET ONDERZOEK

Gedetailleerde gegevens over de wensen en realisaties van laag opgeleide vrouwen
zijn niet los te begrijpen van de sociale structuur te begrijpen waarin zij leven.
'( ..) A personal life is a path through a field of practices which are following a range of
collective logics, and are responding to a range of structural conditions which
routinely intersect and often contradict each other' (Connell, 1987). Het uitstippelen
van een pad dwingt de vrouwen tot lastige keuzes. Een van de vrouwen uit het
onderzoek zegt expliciet het moeilijk te vinden om keuzes te maken in een tijd waarin
zulke uiteenlopende eisen aan het vrouwelijk bestaan worden gesteld: 'huisvrouwtje
zijn met kindertjes om je heen en het maatschappelijk ideaal van zelfstandigheid: een
vrouw met kindertjes en werk.'

Met dit onderzoek is getracht een lacune in de kennis over de betekenis van werk en
moederschap voor laag opgeleide vrouwen aan te vullen. Hoewel de laatste jaren vele
studies op dit terre in zijn verschenen, zijn de vraagstelling en uitwerking veelal vanuit
het perspectief van hoger opgeleiden verricht. Daardoor zijn veronderstellingen van
onderzoekers over de wensen van laag opgeleide vrouwen ten aanzien van kind en
werk min of meer een eigen leven gaan leiden.
Een grote nadruk wordt bijvoorbeeld gelegd op de geringe mogelijkheden van laag
opgeleide vrouwen om zich in een baan te ontplooien II of om baan en kinderen
bevredigend te combineren.
Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er grote verschillen bestaan tussen laag
opgeleide vrouwen in de subjectieve beleving van mogelijkheden en belemmeringen.
Voor een belangrijk deel worden de subjectieve mogelijkheden bepaald door de
strategie die vrouwen volgen. Aan het volgen van die strategie Iigt evenwel een wens
ten grondslag. Verscheidene vrouwen hebben bovendien succesvolle arbeidsloop-
banen en bevredigende banen. De mogelijkheden om door te stromen zijn in het
algemeen beperkt. De vrouwen in dit onderzoek zoeken meer naar variatie
(,horizontale' loopbanen) dan naar 'carrieres'. (Daarbij moet wel in het oog worden
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gehouden dat vrouwen die door middel bij bijscholing uiteindelijk op een hoger
onderwijsniveau dan Ibo/mavo zijn uitgekomen, buiten de steekproefvallen.)

Een andere nuancering op grond van de resultaten van dit onderzoek moet worden
gemaakt voor de motieven van laag opgeleide vrouwen om betaald buitenshuis te
werken. Dit zouden eerder financiele redenen betreffen dan bijvoorbeeld intrinsieke
motieven." Hoger opgeleide vrouwen zouden daarentegen niet zozeer om financile
redenen werken maar vanwege zelfontplooiing.
De gemterviewde vrouwen werken vrijwel allemaal bij voorkeur tegen betaling. Maar
ook hierin zijn verschillen tussen vrouwen te constateren. Financiele redenen zijn
vrijwel nooit de enige reden om te werken. Financiele redenen worden wei als
argument voor het zoeken naar een baan genoemd, maar het is niet de belangrijkste
reden om te blijven werken. In dit onderzoek blijken de baanaspiraties van laag
opgeleide vrouwen een grote variatie te vertonen: niet aileen tussen vrouwen, maar
ook tussen de verschillende fasen in het leven. Een van de redenen voor laag
opgeleide vrouwen om te werken is ook het streven naar zelfontplooiing. De vrouwen
die dit streven niet kunnen bevredigen via betaalde arbeid, zijn vaak vrijwilligerswerk
gaan doen."

Ook wat betreft het moederschap kunnen in de literatuur conclusies worden gevonden
over verschillen naar opleidingsniveau en soms ook generalisaties. Vrouwen uit de
lagere sociaal-econornische milieus zouden in sterkere mate traditionele moeder-
schapsopvattingen hebben dan vrouwen uit de hogere sociaal-economische milieus. 14

Een 'vruchtbaarheidscarriere' zou bij laag opgeleide vrouwen zelfs 'dominant' zijn (De
Vries, 1993 :61).
Laag opgeleide vrouwen blijken evenwel sterk te verschillen in de mate waarin ze
waarde hechten aan kinderen in hun leven, of aan het moederschap. Lang niet voor
aile vrouwen is het moederschap een vanzelfsprekendheid. En voor de vrouwen met
kinderen is het moederschap lang niet altijd bevredigend.
Hoewel een aantal vrouwen heeft gekozen voor kinderen op grond van negatieve
finale kindaspiraties, worden die op een uitzondering na niet verwoord in termen van
'niet meer willen werken'. Toch worden in ander onderzoek negatieve ervaringen op
de arbeidsmarkt aangevoerd als verklaring voor het zich orienteren op het
moederschap" en niet zozeer de nadrukkelijke wens van vrouwen om zich gedurende
een bepaalde peri ode exclusief aan het moederschap te wijden; dit terwijl nog weer
andere studies juist betogen dat het zeer 'Nederlands' is om zelf voor de kinderen te
willen zorgen (Pott-Buter, 1993; Plantenga, 1993).
De wil om zelf voor de kinderen te zorgen wordt ondersteund door dit onderzoek. De
laag opgeleide vrouwen zijn overwegend tevreden over de banen die zij voor de
geboorte van het eerste kind hebben. 'Toch' stoppen zij met werken. Vee I vrouwen
zeggen dat zij nu vanuit strategische overwegingen deze keuze niet zouden hebben
gemaakt. Maar hun kindaspiraties en moederschapsopvattingen, alsmede een
optimistische inschatting van de kansen bij herintreden op de arbeidsmarkt, maakten
de keuze om te stoppen rationeel.
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Nog een nuancering of ontkracbting betreft de veronderstelling dat zelfontplooiing en
creativiteit aIleen of primair via betaalde arbeid verkregen kunnen worden." Niet
aIleen doet bet geen recbt aan de beleving van bet moederscbap bij boger opgeleide
vrouwen, ook blijken de meeste laag opgeleide vrouwen over meer dan een bron voor
zelfontplooiing en creativiteit te bescbikken.
Maar dat wil niet zeggen dat aIle laag opgeleide vrouwen ook in gelijke mate uit
verscbillende bronnen kunnen putten. In die zin verwijzen de resultaten van bet
onderzoek naar een aantal maatscbappelijke risico's voor juist deze categorie
vrouwen.
Aan het begin van hun arbeidsloopbaan kunnen de vrouwen kiezen uit verschillende
banen. De arbeidsmarkt biedt hun meer mogelijkheden om een gevarieerde loopbaan
uit te stippelen. Maar in de loop van de tijd is de situatie op de arbeidsmarkt
ongunstiger geworden, met name ook voor lager opgeleiden. De meeste vrouwen
hebben inmiddels kinderen gekregen.
Hoewellang niet aIle laag opgeleide vrouwen een baan en kinderen combineren, heeft
een groot aantal vrouwen wei deze wens. Bovendien geeft een aantal vrouwen aan dat
een tweede inkomen een zeer welkome aanvulling op bet gezinsbudget zou zijn.
Volgens deze vrouwen zou de ideale situatie zijn als beide partners in deeltijd zouden
kunnen werken: drie a vier dagen in de week. Een paar vrouwen benadrukken dat zij
ook graag de zorgtaken thuis gelijkwaardig(er) willen verdelen. De realiteit is echter
dat een aantal laag opgeleide vrouwen werk en moederschap vaak onder ongunstige
omstandigheden (moeten) combineren. Bovendien werkt geen van de partners in
deeltijd.
Het soort banen dat de vrouwen aspireren wordt lang niet altijd in de gewenste
omvang en met de gewenste werktijden aangeboden. De realisatie van het ideale
combinatiepatroon lijkt nog ver weg.
Flexibilisering van arbeid is een trend in Nederland: een groeiend aantal arbeidsor-
ganisaties wijkt af van gangbare werktijden en dienstroosters. De discussie over
sluitingstijden van winkels past in de trend van flexibilisering en de mogelijke
ontwikkeling van een 24-uurs-economie. Voor een deel worden laag opgeleide
vrouwen (en hun partners) al geconfronteerd met onregelmatige diensten en werktij-
den. Een paar vrouwen die in de zieken- of bejaardenzorg werken, doen dat na de
geboorte van hun kinderen 's avonds en/of in de weekenden. Een vrouw kan in de
bibliotheek blijven werken, als deze ook bet weekeinde open blijft. In winkels werken
de vrouwen vaak op de wekelijkse 'koopavond', zaterdagen en de extra koopavonden
rond de feestdagen. Een versoepeling van de Arbeidstijdenwet en een toenemende
tlexibilisering in verschillende arbeidssectoren biedt, objectief beschouwd, de
vrouwen waarschijnlijk meer kansen op werk. Maar een toenemende flexibiliteit van
arbeid betekent dat er meer eisen aan de flexibiliteit van werknemers en aan huishou-
dens worden gesteld. En huishoudens zijn flexibel, zoals ook blijkt uit de inventiviteit
van een aantal vrouwen in het onderzoek om werk en kinderen te combineren. De
flexibibliteit is evenwel aan grenzen gebonden, die eerder worden bereikt wanneer de
partner niet in deeltijd kan of wil werken. De opgelegde eenzijdige flexibiliteit bij het
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combineren van werk en moederschap staat voor een aantal vrouwen bovendien haaks
op het ideaal van de excJusieve verzorging van met name jonge kinderen.
Of een flexibilisering van arbeid tot meer maatschappelijke ongelijkheid leidt, valt
nog te bezien. Maar het is niet ondenkbaar dat het onderscheid tussen kwalitatief
goede banen en minder aantrekkelijke banen, nog wordt versterkt door een tweedeling
in banen met een grote of geringe impact op het relatie- en gezinsleven. Het
doorvoeren van de ideeen zoals die door De Bruijn in Het Nationaal Zorg Planl7

(Kraamwinkel, 1993) zijn gepresenteerd zou deze impact kunnen minimaliseren.

Vee I vrouwen blijken na herintreding banen te aanvaarden waarvan de condities en
gevolgen voor het relatie- en gezinsleven, hen aan het begin van hun arbeidsloopbaan
juist naar andere banen deden solliciteren.
Steeds minderlijken uitdrukkingen van dwang of onmacht adequate aanduidingen in
de verklaringen voor de vrouwelijke levens1oop; de uitdrukking 'moeten' trouwen
vanwege een ongeplande zwangerschap doet al enigszins archaisch aan, evenals het
niet 'hoeven' werken van vrouwen -hoewel dit laatste nog door een aantal vrouwen in
dit onderzoek gebezigd wordt. Wellicht moet worden geconstateerd dat de
vrouwelijke levensloop weliswaar een keuzebiografie is, maar dan een met 'meer-
keuzevragen', waarbij de mogelijkheden om te kiezen rigoreus worden ingeperkt door
het antwoord op de vraag: 'Wat is uw hoogst genoten opleidingsniveau?'." Het is
verheugend dat het opleidingsniveau van meisjes de laatste jaren sterk is gestegen.
Maar de kwaliteit van arbeid die voor lager opgeleide vrouwen (en mannen) beschik-
baar is, moet een blijvend punt van maatschappelijke aandacht zijn; een aandacht
expliciet gericht op de wederzijdse betnvloeding van de maatschappelijke organisatie
van betaalde arbeid en de inrichting van een relatie- en gezinsleven.
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NOTEN bij hoofdstuk 1

1. Tussen 1980 en 1993 is de gemiddelde leeftijd waarop een vrouw haar eerste kind kreeg gestegen
van 25.6 naar 28.3 jaar. Bron: Emancipatie in cijfers, 1995.

2. In 1993 behoort 43% van de laag opgeleide vrouwen tussen 25-44 jaar tot de beroepsbevolking.
De meeste vrouwen daarvan hebben een opleiding gedaan op lbo-niveau (44%), 31 % op mavo-
niveau en 25% heeft aileen basisonderwijs gevolgd. Van de laag opgeleide vrouwen in deze
leeftijdscategorie die niet tot de beroepsbevolking behoren (57%), heeft 39% aileen
basisonderwijs gevolgd, 40% een lagere beroepsopleiding gevolgd en 21 % een mavo-opleiding.
Vrouwen die alleen basisonderwijs hebben gevolgd behoren vaker tot de niet-werkende beroeps-
bevolking, dan vrouwen die na de lagere school nog een opleiding hebben gevolgd. Bron: CBS,
Enquete Beroepsbevolking, 1993.

3. Zie voor deze constatering o. a. De Vries (1993).
4. Vergelijk Naber en Lunenberg (1989) over laag opgeleide vrouwen: 'Het bereiken van een

volwassen bestaan en status door middel van een beroepsloopbaan, lijlct niet erg waarschijnlijk,
waarmee de positie als huisvrouw en moeder dichterbij komt en zelfs aantrekkelijk wordt'
(1989:84). Zie ook: Brinkgreve (1992) en De Vries (1993).
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NOTEN bij hoofdstuk 2

I. Brouns (1993) spreekt -naar aanleiding van de structuratietheorie van Giddens- van 'cultural
dopes' .

2. Brouns en Schokker verwijzen naar de studie van Elchardus en Martin (1985).
3. Hier verwijzen de auteurs naar de studie van Pott-Buter en Odink (1982).
4. Het begrip 'gender' wijst naar de sociale constructie van en over mannelijkheid en vrouwe-

lijkheid.
5. In een paar gevallen zijn ook studies die in 1989 zijn verschenen in de bespreking opgenomen.

Bijvoorbeeld de onderzoeken van Meijers, en van Arends en Meerdink. Over deze ooderzoeken
werd ook na 1989 gepubliceerd, maar deze publikaties na 1989 zijn secunclair.

6. Saharso en Westerbeek (1983) spreken -in navolging van Myrdal en Klein (1969)- van het diffuse
levensperspectief of diffuse toekomstperspectief. 'Het diffuse, dubbele, duidt op de specifieke
situatie waarin vrouwen zich in onze samenleving bevinden, namelijk clat zij (voora1snog in
tegenstelling tot mannen) naast of in plaats van een baan ook nog een perspectief in de privesfeer
hebben, als moeder of echtgenote bijvoorbeeld' (1983: 105).
Het dubbele levensperspectief wordt gekenmerkt door ambivalentie, en zal zich in de Casevan de
vroege volwassenheid bet sterkst aan vrouwen opdringen (1983: 107).

7. Hieronder vallen factoren die als 'human capital' worden aangemerkt zoa1s: opleiding, leeftijd,
arbeidsverleden en werkervaring, burgerlijke staat en investeringen ter vermeerdering van het
eigen menselijk kapitaal (zoa1s bijscholing).

8. Onder 'levensontwerp' verstaan zij: de inrichting van het (toekomstig) leven (1994: II).
9. De hegemoniale regulering betreft een niet-bewuste machtswerking die bet denken, de

ervaringen en het bandelen van individuen verldaren.
10. Ben van de kenmerken van een arbeidsorganisatie kan het zogenaamde 'management by

seduction' zijn; een strategie van het management vanuit een machtsrelatie die als zodanig niet
ter discussie staat. 'Het gaat om een hegemoniale vorm van beheersing, dus om een niet-bewuste
machtsrelatie, die besloten ligt in de 'regels van de structuur' van modeme fabrieken en
kantoren' (Doorewaard, 1988:170-171). Het gaat daarbij om een onzichthare vorm van macht,
waardoor werknemers zich als ondergeschikten gedragen en bet door werkgevers gewenste
gedrag vertonen, die dit evenwel niet als een 'sluw plan' banteren (Doorewaard, 1988:170-171).
Degenen die in een organisatie werken, stemmen in feite in met de regels van de organisatie en
integreren de voorstellingen waar deze regels op gebaseerd zijn in hun identiteit. Het vormgeven
van hun levensontwerp maakt deel uit van hun identiteit. Indien er consensus bestaat over de
identiteitstypen die ten grondslag liggen aan de arbeidsorganisatie, zullen mensen binnen de
organisatie bandelen vanuit een vanzelfsprekendheid.

II. Naast aanclacht voor het leeftijdsspecifieke karakter van de jeugd wordt in dit type onderzoek ook
aanclacht besteed aan sociaa1-economische factoren, gender en etniciteit. 'Jeugdonderzoek is een
verzamelnaam voor de meest uiteenlopende onderzoeken en benaderingen waarin de jeugd
centraa1 staat' Naber (1991 :23).

12. 'Deze theorie gaat ervan uit clat de keuzeruimte als gevolg van doorzettende individua1isering in
modeme Westerse samenlevingen groter geworden is, maar clat juist daardoor ook de dwang
toeneemt om keuzes daadwerkelijk te maken en te legitimeren' (Du Bois-Reymond, et al.,
1994: 130).

13. Zie voor een discussie over de micro-macro-link bijvoorbeeld: Wippler en Lindenberg (1987).
Zij stellen clat men het in de sociologie erover eens is clat 'micro' naar ldeinere eenheden verwijst
dan 'macro', maar clat er verscbillen zijn in de conceptua1isering van het probleem, waardoor
mogelijk een adequate 'oplossing' van bet probleem gehinderd wordt.

14. Zie bijvoorbeeld ook Zijderveld (1983) die eveneens stelt clat culturele instituties een
uitdrukkingsvorm van de rea1isaties van menselijke aspiraties zijn en zelf weer voor bet individu
een bron van informatie, ofidentificatie vormen (1983:44).

IS. Onderzoek van Van Bottenburg (1990, 1992) laat bijvoorbeeld zien clat de loopbaanmo-
gelijkheden voor laag gescboolde jonge vrouwen bij de Postbank en bij de Hermans Groep b.v.
(een supermarkt) eveneens beperkt zijn. Het onderzoek naar de mogelijkheden in de supermarkt
(1992) liet zien clat er weliswaar verticale doorstroommogelijkheden zijn voor laag-opgeleiden,



maar dat mannen meer dan vrouwen in staat bleken van deze mogelijkheden te profiteren. De
organisatiecultuur (Veldman en Wittink, 1990) blijkt daar debet aan. Veel leidinggevenden
houden door hun eigen denkbeelden deze naar sekse geseggregeerde arbeidsstructuur (en: bij
lorna en Offers: sekseparadigma's) in stand. 10 het onderzoek bij de Postbank (1990) zijn
eveneens stimulerende en belemmerende factoren geinventariseerd, naast de wensen van
vrouwen zelf. De helft van de onderzochte laag opgeleide vrouwen heeft wensen om 'hogerop' te
komen, en hoewel het formele organisatiebeleid hen hiertoe in staat zou moeten stellen, blijkt
daar in de praktijk nauwelijks iets van terecht te kornen.

16. 10 feite kent de rationele-keuzetheorie twee verschillende varianten: een nonnatieve variant en
een beschrijvende variant. De nonnatieve traditie stelt criteria om te kunnen beoordelen of een
actor rationeel gedrag vertoont. De gedachte is dat individuen hun doeJen kunnen bereiken door
rationeel gedrag te venonen. Er wordt gededuceerd wat de optimale arrangernenten zijn,
gegeven de doelen die men heeft. De nonnatieve variant kan verder worden benut in verklarende
zin. De beschrijvende benadering richt de aandacht op het niveau van feitelijk, waarneembaar
gedrag. 10 deze variant gaat het om het beschrijven van het patroon van keuzes die mensen
maken. 10 deze benadering worden individuen beschouwd als rationele actoren van wie de keuzes
en de uitkomsten daarvan voorspeld kunnen worden, als deze actoren kennis hebben van de
regels van het spel en de set van alternatieve keuzes (Cook, Levi, 1990). Maar gedrag en
handelingen kunnen volgens deze variant niet verklaard worden in termen van causaliteit (Elster,
1986:2).

17. Vergelijk Abell (1992) die de rationele-keuzetheorie de 'minst slechte keuze' voor een
theoretisch raamwerk noemt (1992:203).

18. De beschrijving van de rationele-keuzetheorie door Elster (ed) (1986) is weliswaar niet de meest
recente publikatie, maar kan wei als een van de 'klassieke' teksten op dit terrein worden
beschouwd. Daarom is voor de uiteenzetting in deze paragraaf van de algemene principes van de
theorie vrijwel exclusief gebruik gemaakt van Elster. De algemene pricipes zijn binnen de
theorie onverlet. Voor een meer recent overzicht van de (on)mogelijkheden van de RAT zie

bijvoorbeeld: Coleman, Fararo (1992).
19. Elster stelt dat voor beide vormen geldt, dat de oorzaken van gedrag consistent zijn met de

redenen voor gedrag. Maar voor een rationele verklaring moet ook de set van mogelijkheden
intern consistent en rationeel zijn; dat wil zeggen dat deze gebaseerd moet zijn op ondersteunen-
de bewijzen. Of de wensen zelf eveneens rationeel moeten zijn, is een punt van discussie. Een
rationele wens is evenwel een wens die goed is afgestemd op de set van mogelijke alternatieven.
Aanpassing van wensen aan mogelijkheden is pas rationeel als ook de wijze waarop dat gebeurt,
vrijwillig en bewust is. Autonomie is dus een belangrijk kenmerk van de rationele keuze. Verder
moet een actor zich bewust zijn van zijn of haar wensen; gebrek aan wilskracht is uitgesloten van
de verklaring. Gegeven de perceptie van de actor, moet het venoonde gedrag de beste handeling
zijn, gezien de volledige set van de -door de actor- gewogen wensen (Elster 1986: 13-16).

20. Wacquant (Bourdieu, Wacquant, 1992:12-16) spreekt van een 'genetisch structuralisme': een
overstijging van 'sociale fysica' en sociale fenomenologie.

21. Te k1eine verschillen tussen de alternatieve keuzes zouden een actor onverschillig kunnen maken
bijvoorbeeld. En bij te grote verschillen kan het voor de actor onmogelijk zijn om te kiezen
tussen beide alternatieven (Elster, 1986:20).

22. Elster (1986) wijst op voorbeelden van irrationaJiteit zoaJs 'self-deception' en 'wishfull thinking'.
23. Opvallend volgens England is dat de uitsluiting van altrui:sme in economische praktijken een

uitzondering betreft: bij toepassing van het neo-k1assieke model op bet gezin wordt het boofd van
de eenheid altruisme toebedeeld. England duidt op bet werk van Gary Becker (1981, 1988).
Volgens haar worden de rnachtsverschillen tussen mannen en vrouwen binnen bet gezin door
Becker genegeerd. 'Becker ignores male power and it's potential harmful effects on women
while exaggerating male altruism' (1993:47).

24. Vergelijk in paragraaf2.2.2 de onderzoeken van bijvoorbeeld: Peters (1992), Du Bois-Reyrnond,
et al, (1994).

25. Vergelijk Peters (1992) die op grond van haar onderzoek concludeert dat er voor een bepaalde
categorie meisjes sprake zou kunnen zijn van een nieuwe standaardbiografie.

26. Actie kan verklaard worden als het resultaat van drie 'filters':



Beperkingen werken zodanig dat zij een set van mogeJijke alternatieven definiren,
Rationaliteit werkt em bepaalde elementen uit die set te verwijderen,
Andere mechanisrnen werken om een alternatief uit de overgebleven alternatieven te
kiezen (Elster, 1986:20).

27. De nu volgende uitwerking van het overzicht van besluitvormingsmodellen is toegespitst op een -
zij het fictief- voor dit onderzoek relevant voorbeeld, maar is volledig gebaseerd op de
uitwerking van Lipshitz. Lipshitz zelf geeft twee cases waarin besluiten van officieren in het
leger worden geanalyseerd.

28. Lipshitz voigt daarin in principe de indeling van Grandori (1984). In termen van Grandori's
voorschrift kunnen de drie vormen van besluitvorming volgens Lipshitz als voigt geprioriteerd
worden. Als er geen sprake is van onzekerheid of van conflicterende belangen dan is de beste
besluitvormingsstrategie consequential choice. Naarmate deze factoren toenemen kunnen
achtereenvolgens beter matching of re-assessment worden gevolgd (Lipshitz, 1994: 56-57).

29. Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 12e druk, 1992.
30. In stratificatie- en mobiliteitsonderzoek wordt het begrip aspiratie vaak gekoppeld aan de

begrippen waardenorienratie en referentiegroepering, ook wei aspiratiegroepering genoemd: de
groep waarop mensen hun hooding en gedrag willen afstemmen (De Jager. Mok, 1974). Het
begrip aspiraties wordt ook door 'cultuursociologen' gehanteerd, bijvoorbeeld in onderzoek naar
verschillende leefstijlen. Onder aspiraties wordt dan verstaan: de ideeen die weergeven wat
mensen willen zijn, willen worden. willen ervaren en willen doen. De kern van aspiraties zijn
waarden, normen en betekenissen. Aspiraties zijn de motor achter gebeurtenissen en vormen de
energiebron die mensen voortdrijft (Zijderveld, 1983:4243).

31. Deze opvatting lijkt aan te sluiten bij de opvattingen van waardenorientaties van Maslow (1954)
en van 'sociale produktiefuncties' van Lindenberg (1991). Beide veronderstellen een hierarchie in
het soort preferenties dat mensen hebben. De moverende component van individueel gedrag
wordt bij Maslow 'motivatie' genoemd en bij Lindenberg (de subjectieve vertaling) van
'universele doelen' die rnensen nastreven. Inglehard (1990) en Easterlin (1980) benadrukken
tevens dat de aspiraties van individuen generatiegebonden zijn.

32. Voor een kritische retlectie over de mogelijkbeden van het model zie: Eck en Volman (red)
1990.

33. Voor een kritische retlexie op de bruikbaarheid van Gottfredsons theorie in jeugdonderzoek, zie:
Themanummer Comenius: Adolescente meisjes en hun beroepsperspectieven, Comenius 13
(1993).4. 52. Winter, 379469.

34. 'If ( .. ) different degrees of difficulty can be distinguished .•we speak of a level of aspiration. The
level of aspiration is of basic importance for the conduct of human beings and influences most of
their goal-seeking' (Lewin. 1951:285).

35. In de experirnentele economie is eveneens de waarde onderkend van theorieen gebaseerd op het
concept van aspiratieniveaus. Tietz (1983) bijvoorbeeld schetst de contouren van zo'n aspiratie-
georienteerde theorie toegespitst op bilaterale onderhandelingssituaties. Besluitvorming wordt
opgevat als een doelgerichte en bewuste keuze voor een favoriet alternatief uit een range van
alternatieven. Om deze keuze te vergemakkelijken wordt de complexe hoeveelheid van
alternatieven gereduceerd door een 'aspiratie-raarnwerk' met een beperkt aantal aspiratieniveaus.
'The goal orientation is thus transformed into the preference order of the aspiration framework'
(Tietz. 1983:3). De aangehaalde voorbeelden van experimenten hebben evenwel geen betrekking
op intra-individuele 'onderhandelingen', op twee verschillende maar in de subjectieve praktijk
van het dagelijks bestaan samenhangende soorten aspiraties. zoaIs in dit onderzoek: betaalde
arbeid en moederschap.

36. '( .. ) het intemlextern-effect wordt versterkt door het generalisatie-effect. Verwachtingen worden
gegeneraliseerd van een specifieke situatie naar een hele verzameling van situaties die als
verwant of gelijk gezien worden' (Lindenberg. 1976:23). Als het wei of niet kunnen realiseren
van verschillende doelen vaak wordt toegeschreven aan eigen handelen, zal ook in nieuwe
situaties en voor nieuwe doelen de interne beheersing hoog worden ingeschat. Als daarentegen de
realisatie van doelen als extern ervaren wordt -door toeval of door toedoen van anderen gerea-
liseerd- zal deze externe beheersing naar nieuwe doelen en situaties gegeneraliseerd worden
(Lindenberg. 1976:24).



37. Het gaat bier om een ander aspect van de theorie van Lewin, namelijk de substituutwaarde van
een activiteit, ten opzichte van een andere activiteit. Lewin stelt dat de mate waarin het
aspiratieniveau binnen een activiteit van invloed is op een andere activiteit, afhangt van de
overeenkomst tussen beide activiteiten en van de mate waarin vorige ervaringen bet aspiratieni-
veau in deze activiteiten gestabiliseerd heeft. De invloed van succes in een activiteit op het
aspiratieniveau van een andere activiteit is zwak a1s het kind vaardig is in de laatste activiteit
(Lewin, 1951:289). Een voorwaarde voor zo'n bemvloeding is dus dar de twee terreinen een
voldoende dynamische band hebben en dat het doelniveau van her kind op het betreffende terrein
niet te zeer vastligt (Lewin, 1935: 102). Of een substituut aanwezig is, of niet, kan niet worden
vastgesteld aan de hand van de exteme verscbijning van gebeurtenissen. Het is noodzakelijk om
in ieder individueel geval te bekijken of twee feiten een bepaalde dynamische verbinding hebben
(Lewin, 1935:182). Lewin stelt dat de substituutwaarde van een handeling groter is, a1s de
substituutactie niet correspondeert met een voUedig nieuw doel, maar met een andere manier om
hetzelfde innerlijke doel te bereiken (vergelijk Maslow (1954) en Lindenberg (1991». Als er een
effect geconstateerd kan worden van het succes en falen op het ene terrein op het andere terrein,
dan moet verondersteld worden dat er bepaalde dynamische relaties bestaan tussen de twee
velden, en een niet aI te vaststaand aspiratieniveau in het tweede veld (Lewin, 1935 :252).

38. Dit lOU een mogelijk antwoord zijn op Willekens (1991) (zie paragraaf 2.2.3) die een
kennislacune constateert, wat betreft 'het onderliggende proces' dat de causale mechanismen in
de levensloop van vrouwen constitueert.

39. Komter verstaat onder strategie: ( .. ) 'een bewuste of niet-bewuste manier om zichzelf verbaal of
non-verbaal uit te drukken, zodanig dat men bereikt wat men wit, of voorkomt wat men niet
wit'. (Komter, 199Oa:68)

40. Moree hanteert het aan Lazarus & Folkman (1984) ontleende begrip: 'copingstrategie'; waarin
zowel een probleemoplossende a1s een emotiereguierende variant is gevat. De
probleemoplossende strategie staat voor het werkelijk veranderen van de situatie; de emotieregu-
lerende strategie staat voor het leefbaar maken van situatie die door de respondent a1s problema-
tisch en onveranderbaar wordt gezien (Moree, 1992:34). Ook in Amerikaans onderzoek zoals
van Gerson (1985) en Hochschild (1989) wordt het begrip 'copingstrategieen' gehanteerd,

41 . Vergelijk Bourdieu die het begrip strategie zodanig hanteert dat het ruimte laat voor vormen van
handelen die weliswaar congruent zijn met bepaalde belangen, maar zonder dat aI het handel en
'rationeel is en met voorbedachte rade wordt verricht op helder waargenomen doelen.'
(Bourdieu, Wacquant, 1992:23)

42. Ook De Certeau (1984) hanteert bijvoorbeeld dit begrip 'tactiek', opgevat a1s een handelswijze
die afhankelijk is van context en omstandigheden.

43. Er kunnen bijvoorbeeld veranderingen optreden op de arbeidsmarkt: veranderingen in vraag en
aanbod correspondeerden in de jaren zeventig met veranderingen in arbeidsmarktparticipatie van
met name gehuwde vrouwen. Ook veranderingen in vraag, aanbod en gebruik van kinderop-
vangsvoorzieningen hangen samen met veranderende strategieen van mannen en vrouwen ten
aanzien van betaalde en onbetaalde arbeid.



NOTEN bij hoofdstuk 3

I. Een dummy-codering -unieke combinaties van nullen en enen toekennen aan elke categorie-
toepassen op een nominale, categoriale variabele heeft als voordeel dat het meetniveau van de
variabele wordt verhoogd. Er kunnen gemiddelden en spreidingen worden berekend, er kan mee
gerekend worden (Tacq, 1991a:30).

2. De formule voor de berekening van de eta-kwadraat is aIs voigt:

r/ = kstussen - ( k -1)S~innen

kstouuu + S~innen
waarbij:
ks = de kwadraatsomafwijking (binnen groepen, tussen groepen en totaal)
k-I = het aantal vrijheidsgraden
S kw. = de variantie (binnen groepen)

3. Zie bijlage 3.1 voor een compleet overzicht van de variabelen met hun naarn en codering.
4. Onderzoek van Diederen (1994) waarin eveneens een naar geboortecohort en opleidingsniveau

vrij homogene groep mannen en vrouwen is onderzocht, laat bijvoorbeeld zien dat voor het
verloop van de beroepsloopbaan van lager-opgeleiden andere factoren dan de iniriele opleiding
bepalend zijn.

5. De gemiddelde leeftijd van aile vrouwen -ongeacht opleidingsniveau- bij de geboorte van het
eerste kind, is gestegen van 25.6 jaar in 1980, naar 26.5 jaar in 1985, naar 27.6 jaar in 1990, tot
28.3 jaar in 1993. Bron: Bevolkingsstatistieken, in: Ernancipatie in cijfers, 1995.

6. Maar ook gehuwde vrouwen zijn in toenemende mate op de arbeidsmarkt gaan participeren. In
de periode 1960-1991 stijgt het aandeel van gehuwde vrouwen van 7% tot 49% (Hooghiemstra,
Niphuis-Nell, 1993:20).

7. Er is niet echt een verklaring voor de minimum leeftijd van 7 jaar waarop em vrouw in het
onderzoek kennelijk reeds het onderwijs verliet en haar eerste baan aanvaarde.

8. Het Onderzoek Gezinsvorming bevat slechts een direct gemeten variabele over herintreden.
Maar de vraag is slecht beantwoord en levert teveel missing cases op. Het aantal herintreedsters
kan worden afgeleid, door van het aantal vrouwen dat bij de geboorte van bet eerste kind is
gestopt, vast te stellen hoeveel er op dit moment een baan hebben. Van de 631 vrouwen die
gestopt zijn met werken na bet zwangerschapsverlof, werken er op dit moment 152 (dat is 24%).
Van de 366 vrouwen die, zwanger van hun eerste kind, al op voorhand waren gestopt met
werken, werken er op dit moment 49 (dat is 13%). Van aile vrouwen die destijds gestopt zijn
met werken, zou dus 20% herintreedster zijn.

9. Het betreft onderzoek onder een gering aantal vrouwen die bevallen zijn van een kind; niet
noodzakelijkerwijs van het eerste kind.

10. Vergelijk het onderzoek van Brannen & Moss (1991) die de argumenten van vrouwen hebben
onderzocht om wei of niet door te werken en de uiteindelijke keuzes die deze vrouwen hebben
gemaakt.

11. Van de hoog opgeleide vrouwen is slechts 15% van mening dat dit niet kan sarnengaan. In 1993
is er een verschuiving opgetreden onder laag opgeleide vrouwen in vergelijking met bet
Onderzoek Gezinsvorming in 1988. Dan vindt 41 % dat dit niet kan sarnengaan en is een
meerderheid (53%) van mening dat het wei kan, mits er goede kinderopvang is geregeld
(Emancipatie in cijfers 1995).

12. Het gaat bier om twee afzonderlijk gemeten kenmerken: een variabele heeft betrekking op de
vraag of het krijgen van een kind de voorkeur van de partner heeft; en een variabele die
betrekking heeft op de vraag of kinderloosheid de voorkeur van de partner heeft.

13. Vander Lippe (1993) vindt in haar onderzoek naar de taalcverdeling tussen partners, dat in een
huishouden waar beide partners laag opgeleid zijn, vrouwen relatief meer tijd aan sec
huishoudelijke arbeid besteden en minder aan betaalde arbeid dan in huishoudens waar beide



partners hoog opgeleid zijn. Maar van de normatieve context gaat eveneens een belangrijke
invloed uit. Vroowen met een partner die er moderne opvattingen op na houdt, blijken eveneens
meer tijd aan betaalde arbeid te besteden en minder aan huishoudelijke arbeid (1993: 149).

14. De standaarddeviatie van de (niet naar klassen ingedeelde) variabele is 5.067. Het minimum is 0
jaar en het maximum is 23 jaar arbeidsverleden.

15. Corpeleijn (1984) wijst op bet belang van andere factoren die het verlaten van de arbeidsmarkt
door jonge vroowen in verband met huwelijk en gezinsvorming kunnen verklaren. Huwelijk en
moederschap kunnen geen verklaring bieden voor de verblijfsduur op de arbeidsmarkt; huwelijk
en moederschap kunnen immers uitgesteld worden omdat een vroow de wens heeft langer te
werken. Een belangrijke determinant van de verblijfsduur blijkt evenwel het aantal jaren te zijn
dat een vrouw van school is. Zeven jaar na her verlaten van her volledig dagonderwijs zou de
uitstroornkans het grootst zijn (Corpelijn, 1984:719).

16. In 1978 werkte 22% van de vroowen voltijds; in 1982 werkte 23% van de vroowen voltijds, in
1986 19% en in 1991 21 % (Bron: CBS, in: Hooghiemstra, Niphuis-Nell, 1993:52).

17. Causale ordening hoodt in dat een variabele die verondersteld wordt effect te hebben op een
andere variabele ook daadwerkelijk als 'oorzaakvariabele' voorafgaat aan de 'gevolgvariabele'.

18. Een extra argument voor deze causale ordening is dat de meeste werkende vrouwen met kinderen
niet voltijds maar in deeltijd werken.

19. De variabele 'werkpatroon bij de geboorte van het eerste kind' is hier gepresenteerd als vier
afzonderlijke als dummy gecodeerde variabelen. In feite is het echter een nominale variabele met
vier categorieen. Omdat in een pad-analyse alleen interval- of ratio-geschaalde variabelen mogen
worden opgenomen, is deze dummy-codering toegepast. Maar indien nu in een analyse de vier
dummy-werkpatroonvariabelen zouden worden opgenomen, dreigt een interpretatieprobleem.
Uitspraken over het relatieve belang van de variabele 'werkpatroon rond de geboorte van het
eerste kind', in relatie tot de andere variabelen is onmogeJijk. Het niet 'scoren' van een vrouw op
een van de dummy-werkpatroonvariabelen kan immers verschillende betekenissen hebben: deze
vrouw heeft een ander werkpatroon gevolgd rond de geboorte van haar eerste kind, maar het is
niet duidelijk welk patroon. Of: deze vrouw heeft geen kinderen en kan dus geen 'werkpatroon
bij de geboorte van het eerste kind' volgen. Of: deze vroow heeft nog nooit gewerkt en kan dus
ook geen 'werkpatroon' volgen. Om nu toch een vergelijking mogelijk te maken, van de invloed
van bet werkpatroon en de andere onathankelijke variabelen is eerst een analyse uitgevoerd
waarbij de vier patroondurnmy's in het model zijn opgenomen. In een daarop volgende analyse is
in plaats van de vier durnmyvariabelen een nieuw gecreeerde werkpatroonvariabele opgenomen
'werkpatx'. Deze variabele werkpat-x vormt een lineaire combinatie van de afzonderlijke
dummy-variabelen. Als gewichten in deze berekening, gelden de ongestandaardiseerde regressie-
coefficienten. Deze worden vermenigvuldigd met de scores op de afzonderlijke dum-
myvariabelen. Werkpatroon bij de geboorte van bet eerste kind (werkpat-x) is dus: betal x 01 +
beta2 x 02 + beta3 x 03 + beta4 x 04. Dezelfde analyse uitgevoerd met werkpat-x rnaakt dus
wei een vergelijking tussen de werkpatroonvariabelen en de andere onathankelijke variabelen
mogelijk (Steijn, De Witte, 1992). Het effect wordt wei 'coding proportional to effect' (Rossi,
Anderson, 1982:64, In: Steijn, De Witte, 1992) genoemd.

20. Het zogenaarnde 'additional workereffect', Siegers (1976).
21. Henkes, et al., (1991), vinden een sterke sarnenhang tussen de arbeidsmarktpositie (werkend,

werkloos en arbeidsongescbikt) van partners onderling.
22. Vanwege een grote kans op multicollineariteit zijn de volgende variabelen uit de analyse

gehouden: 'burgerlijke staat' en 'Ieefsituatie van een vroow'.
23. Zie noot 19.
24. Voor de berekening van 'werkpat-x' zie noot 19.
25. Hoewel precieze statistische gegevens over herintreedsters ontbreken, is bekend dat de meeste

herintreedsters een laag opleidingsniveau hebben (Hooghiernstra, Niphuis-Nell, 1993).
26. Mogelijk dat een aantal vroowen niet zozeer in termen van een kinderwens denkt, maar bet

moederschap eerder als vanzelfsprekend beschouwt. Vergelijk Knijn en Verbeije (1988).
27. Moree (1992) vindt bijvoorbeeld in haar onderzoek dat veel vroowen financiele motieven

aanvoeren voor bet aanhooden van hun baan buitenshuis.



28. Davis (1985) noemt de volgende regels voor het ordenen van variabele x en variabele y:
De pijl loopt van x naar y als
-Y begint nadat x bevriest
-x verbonden is aan een eerdere stap in een bekende volgorde
-x nooit verandert en y soms verandert
-x stabieler is, moeilijker om te veranderen of meer 'fertile' is. In een noot legt Davis uit dat een
variabele meer 'fertile' is als bet een aantal duidelijke voor de hand liggende effecten heeft,
buiten y. Het argument daarbij is dat een variabele die veel zaken benvloedt veel waarscbijnlijker
een effect heeft op y dan een variabele waarvan het Diet bekend is of er veel effecten zijn.
De Groot (1961,1981) erkent duidelijke asymmetrie waar een tijdsfactor in bet spel is: als y na x
optreedt, dan kan x wei oorzaak van y, maar y moeilijk oorzaak van x zijn. De Groot constateert
dat waar het om een complex systeem van interacties gaat, rogenaarnde causaalnetten, bet nuDig
is bepaalde factoren als oorzaken en andere als gevolgen op te vatten, te kfezen en te definieren
als onafhankelijk of afhankelijk. Het hebben van andere onderzoeksdoelen ZO\l dus tot andere
keuzes kunnen 1eiden.
Tacq (1991a, 1991b, 1993) bespreekt evenals Davis een aantal regels voor de richting van causa-
liteit. In tegenstelling tot De Groot stelt bij dat de aanwezigheid van een tijdsfactor geen
uitsluitsel kan geven over de causale ricbting. Een oorzaak kan bijvoorbeeld gelijktijdig met bet
gevolg optreden. En de opeenvolging van dag na nacht kan Diet causaal gemterpreteerd worden.
Temporele en ook logiscbe en wiskundige criteria, die slechts syntactisch van aard zijn, verwerpt
bij. De criteria die Tacq noemt zijn:
-dispersie: de oorzakelijke factor x vertoont minder dispersie dan het gevolg y
-actiecriterium: de oorzaak bewerkstelligt, bet gevolg ondergaat
-produktie: oorzaak produceert gevolg
-interventie: er bestaat een mogelijkbeid om x te manipuleren en die mogelijkbeid is afwezig bij
y
-fixatie: x komt causaal eerder dan y, als x gefixeerd is terwijl y dat nog Diet is
-theorie; of gezond verstand bijvoorbeeld waar het Diet mogelijk is de fixatie van een variabele te
achterhalen.

29. Zie vorige noot.



NOTEN bij hoofdstuk 4

1. Zie bijlage 4.1 voor een overzicht van de respondenten naar hun huidige baan-kindstatus en
gevolgde werkpatroon -indien van toepassing- bij de geboorte van het eerste kind.

2. Zie voor een discussie over de biografische benadering in vrouwenstudies: Aalten en Moree
(1994); de inleiding van Mossink in: Naar het leven, feminisme en biografisch onderzoek, Aerts
et al. (red.), 1988.
Yoor een reflectie over de verwachtingen, keuzes en problemen van onderzoeksters zelf met de
biografische methode, zie: Aerts et al. (red.), 1988.

3. De categorie 'geen baan, geen kind' is buiten beschouwing gebleven.
4. Een paar vrouwen duurde het te lang voor ze een gesprek konden hebben. Een paar vrouwen zijn

afgevallen omdat ze moesten worden opgenomen in een ziekenhuis of revalidatiecentrurn.
5. Zie bijlage 4.m met de richtlijn voor interviewvragen.
6. Een paar vrouwen hadden aanvankelijk enige aarzeling over het opnemen van het gesprek. Na

een uitleg over het gebruik in het onderzoek en het (nogrnaals) garanderen van privacy, hadden
zij geen bezwaar meer.

7. De term is van Max Weber. Zie ook: Lukes, Power a radical view, MacMilan Londen (1984);
Griffin (1993) (zie Iiteratuurlijst).

8. Gerson (1985) stelt op basis van kwalitatief onderzoek dat deze variabele geen verldaring vormt
voor het gedrag van de respondent. In ander onderzoek verwoorden vrouwen de waarde die ze
hechten aan exclusief moederschap of het combineren van een baan en kinderen, juist door aan
het gedrag van hun moeder en hun eigen jeugd te refereren. (Bijvoorbeeld: Mozes (1989).

9. Om de ordening van het materiaal te vergemakkelijken is eraan gedacht de gesprekken zoveel
mogelijk in het bestaande tekststrarnien van de vragenlijst in te typen, evenwel zonder dat de
volgorde van het gesprek is aangetast.

10. Peters, Y., et al., 1989, 1991.
11. Yoor een vergelijking van de steekproef van de interviews naar opleidingsniveau, positie in het

huishouden en omvang baan, met landelijke gegevens wordt verwezen naar bijlage 4.n.
12. Men moet bij deze vergelijking in het oog houden dat de vrouwen in het OG '88 vijf jaar eerder

zijn geinterviewd.
13. Indirect werd afgeleid dat 20% herintreedster zou zijn. Maar ook vrouwen die aanvankelijk

doorwerken en later stoppen zouden eveneens als herintreedster moeten worden aangemerkt.
14. Zie vorige noot. Tabel 4.14 iIlustreert dat het afgeleide percentage herintreedsters in het OG '88

een onbetrouwbaar gegeven betreft.
15. De steekproef bevatte geen vrouwen die op het moment van het interview geen kinderen en geen

baan hadden.
16. Respondente nummer 53.
17. Respondente nummer 43.
18. Respondente nummer 12.
19. Respondente nummer 31.



NOTEN bij hoofdstuk 5

I. Saharso en Westerbeek (1983) sluiten hierop aan. In hun artikel (dat weliswaar betrekking heeft
op vroowelijke studenten en hun studieloopbaan) stellen zij dat bet toekomstperspectief van
vroowen diffuser en ambivalenter is dan dat van mannen en dat zij -in tegenstelling tot mannen-
niet eenduidig op een baan of carriere afkoersen (1983: 106). 'Het diffuse levensperspektief
bebelst echter meer dan aileen een ambivalente studie- of beroepsmotivatie. Het ontleent zijn
ambivalentie mede aan de mate waarin bet aanknoopt bij hecht met de persoonlijkheidstruktuur
verweven seksespecifieke kapaciteiten en preokkupaties' (1983: 107).

2. De cijfers tussen haakjes geven aan hoeveel vroowen van de 54 respondenten deze status hebben.
De cijfers tellen niet op tot 54 omdat vroowen meerdere statussen kunnen hebben: een vroow kan
bijvoorbeeld de status 'hoger opgeJeid zijn dan haar moeder' bebben, maar ook 'lager opgeleid
zijn dan haar vader' .

3. Met dien verstande dat de vaders van een aantal respondenten een of meermalen zijn afgekeurd
voor bepaalde soorten werk of andere gezondheidsklachten hadden.

4. In 1920 wordt de Lager Onderwijs-wet van kracht. Voor 1920 was er een onderscheid in GLO
(Gewoon Lager Onderwijs) van tenminste 6 jaren; ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) van
tenminste 7 jaren; en MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) van tenminste 9 leerjaren. Na
1920 ontstaat er een ULO-school, apart van de lagere school. De naam MULO verdwijnt uit de
wet (Standaard Encyclopedie voor opvoeding en onderwijs, deel 3, Antwerpen, 1979).

5. Bron: Standaard Encyclopedie voor opvoeding en onderwijs, deel3, Anrwerpen, 1979.
6. Dit geldt voor aile typen uitgebreid of voortgezet lager onderwijs van zowel voor als na

invoering van de Mammoetwet.
7. In de secundaire analyse bleek de gemiddelde leeftijd waarop vroowen hun eerste baan starten

tussen de 16 en 17 jaar te liggen. Het gemiddelde werd evenwel vertekend door vroowen die
afweken van deze 'doorsnee-Ievensloop'; bijvoorbeeld vrouwen die eerst kinderen hebben
gekregen en pas later zijn gaan werken. Zie tabel 3.7 hoofdstuk 3.

8. Jaarsma (1979) stelt: 'Twee keuzemomenten in de schoolloopbaan van het meisje zijn van groot
belang en zelfs bepalend voor haar verdere mogelijkheden.' Deze twee keuzemomenten zijn: de
keus aan het eind van het primair onderwijs voor vervolgonderwijs, en de keus aan het eind van
het secundair onderwijs, waar gekozen moet worden voor een beroep (1979:97-98).

9. Zie bijvoorbeeld: Chisholm (1993) en Peters (1992).
10. In deze argurnentatie komt rowel een sociaal-psychologische factor tot uitdrukking: de

onderwijsaspiraties en hooding van de ouders, als een financiele hulpbronfactor: de financiele
middelen die ouders tot hun beschikking hebben (Dronkers, De Graaf, 1995). De auteurs wijzen
er ook op dat de financiele draagkracht van ooders -met uitzondering wellicht van een-
oudergezinnen- momenteel slechts een k1eine rol speelt in onderwijsloopbanen van de kinderen
(1995:52).

II. Dronkers en De Graaf (1995) wijzen op de extra kosten die verbonden zijn aan het plaatsen van
de kinderen op verder weggelegen scholen. Maar ook culturele overwegingen spelen een rol. 'De
kosten- en batenoverweging kent zeker ook culturele argumenten, zeals de afweging tussen
korte- (zo snel mogelijk de arbeidsrnarkt op) en Iange-termijndoelen (eerst investeren in
diploma's)' (Dronkers, De Graaf, 1995:54).

12. Een criterium dat bij de selectie van de respondenten voor de interviews is gehanteerd, is dat hun
opleidingsniveau bij de eerste intrede op de arbeidsrnarkt niet hoger mocht zijn dan ulo-
lmavoniveau. Dit betekent dat laag opgeJeide vroowen die na hun lbo- of mavo-opleiding een
middelbaar of hoger onderwijsniveau hebben bereikt, buiten de steelcproef vielen.

13. Dronkers en De Graaf (1995) wijzen op de opportuniteitskosten die zich met name na de
leerplichtige leeftijd laten gelden. Er moet een afweging worden gemaakt tussen toekomstige
baten van het verder studeren en directe baten van het betaalde arbeid verrichten (1995:52).
ZoaIs uit de uitspraken van de vrouwen uit bet onderwek blijkt, heeft bij een aanta! ooders deze



afweging een seksespecifieke invulling gekregen: de uitkomst van deze afweging voor een zoon
verschilt sterk met die voor een dochter uit hetzelfde gezin.

14. Er wordt van 'vrouwensectoren' en 'vrouwenberoepen' gesproken als vrouwen oververte-
genwoordigd zijn in deze sector of dat beroep.

15. Vergelijk Gibbons, et al. (1993). 10 vergelijking met een aantal andere landen blijken
Nederlandse meisjes bijvoorbeeld opvallend vaak mode-ontwerpster te willen worden. Een
onrealistisch beroepsperspectief, zo stellen de auteurs, aangezien slechts een gering percentage
van de beroepsbevolking als zodanig werkzaam is.

16. Wellicht dat de directe confrontatie met die vraag hier debet aan is. Een aantal vrouwen was
immers eveneens onzeker over haar eigen opleidingsniveau en vroeg de interviewster uitsluitsel
over het niveau van het door haar gevolgde onderwijs, of de door haar bezochte school. Een
andere mogelijkheid is, dat de additionele scholing van de partner verwarring schept. Sommige
vrouwen zeiden -zonder kennis te hebben van de initiele opleiding van hun man- dat hij tijdens
zijn beroepsloopbaan diverse cursussen in of buiten het bedrijf had gevolgd, maar zij wisten niet
welk onderwijsniveau hij daarmee had gerealiseerd. Het is eveneens plausibel dat de vrouwen het
moment van ontmoeting als referentiepunt beschouwen en dat kennis van zijn (school)loopbaan
geen deel heeft uitgemaakt van het proces van kennismaking en relatievorrning. De vrouwen
weten bijvoorbeeld wei welk beroep hun partner uitoefende toen (of ook voor) zij hem leerden
kennen. (10 dat geval zou dus wellicht de aandacht voor opleidingsniveau in homo- en
heterogamiteitsonderzoek (voor deze categorie) gerelativeerd moeten worden.)

17. Onduidelijk is gebleven of de partners het genoemde onderwijsniveau reeds hadden bereikt toen
ze elkaar leerden kennen, of dat het niveau later in het leven is bereikt.

18. Zie voor de invloed van interventies op de levensloop verder hoofdstuk 6.
19. Jorna en Offers (1994) hanteren een soortgelijk begrip dat zij aanduiden als 'arbeid-prive'

orientatie, of 'arbeid-zorg' orientatie; het belang dat in het levensontwerp wordt toegekend aan
betaalde arbeid in relatie tot de prive-sfeer, 'Onder deze orientatie vallen de volgende aspecten:

het belang dat gehecht wordt aan moederschap en de terrnijn waarop verwacht wordt
dit te realiseren,
het belang van arbeid nu en later, onder andere door de huidige situatie te vergelijken
met een situatie van werkeloosheid,
het belang van econornische zelfstandigheid,
de sekseparadigma's in de directe omgeving van de vrouwen, en
de opvattingen over de taakverdeling nissen vrouwen en mannen in het bijzonder ten
aanzien van ouderschapstaken' (1994:57).

20. Zie ook: hoofdstuk 3, tabel 3.11 en tabel 3.12.
21. De volledige omschrijving per item is:

1 alle tijd voor het gezin
2 gezin en andere activiteiten (opleiding, vrijwilligerswerk enz.) combineren
3 wanneer de situatie thuis (kinderen enz.) dat toelaat, wordt baan gezocht of aangehou-

den
4 kinderen en baan worden als even belangrijk gezien
5 het krijgen van kinderen is gedeeltelijk afhankelijk van de kansen op een goedbetaalde

werkkring
6 werken komt op de eerste plaats, kinderen zijn daaraan ondergeschikt

22. De vragen in het interview die informatie over baanaspiraties bieden, zijn:
alle vragen naar wat vrouwen later willen worden of willen doen,
de vraag aan alle werkende vrouwen gesteld: waarom werkt u?
de vraag aan aile niet-werkende vrouwen gesteld: waarom werkt u nu niet?
de vragen aan alIe vrouwen gesteld: hoe belangrijk is werk voor u in het leven; heeft
u daar ooit anders over gedacht; waardoor is dat meer of minder belangrijk
geworden?

De vragen in het interview die informatie over kindaspiraties bieden, zijn:
alle vragen of vrouwen later kinderen willen,
de vraag aan aile moeders gesteld: waarom wilde u kinderen?



de vraag aan alle kinderloze vrouwen gesteld: is het voor u een keus om kinderloos te
blijven? Sluit u uit dat u in de toekornst een kind krijgt?
de vragen aan alle vrouwen gesteld: hoe belangrijk zijn kinderen voor u in uw leven;
beef! u daar ooit anders over gedacht; waardoor is dat meer of minder belangrijk
geworden?

Zie ook: bijlage 4.m.
23. De volgende fragmenten tekst uit de levensverhalen illustreren de verschillende waarden of

posities op de onderscheiden dimensies. Tussen haakjes staat het nummer van de respondent van
wie de uitspraak is. Niet van elke dimensie van baan- en kindaspiraties zijn citaten weergegeven.
Bij de selectie van citaten bier, is vooral gelet op de Iengte van het citaat, de illustratieve waarde
en de ondubbelzinnigheid. De dimensies van aspiraties konden evenwel niet altijd op grond van
korte zinnen of zinsneden worden vastgesteld.

24. De soort banen die laag opgeleide vrouwen nu (nog steeds) leuk vinden, zijn:
kinderverzorgster, kraamhuJp, leidster van een creche of kinderdagverblijf, 'iets met
kinderen'
bejaardenhuJp, bejaardenverzorgster,
'iets met toerisrne', meestal: het werken op een reisbureau,
telefoniste
het werken in een bibliotheek
een adrninistratieve of huishoudelijke baan in een ziekenhuis of inrichting
etaleuse
secretaresse
het werken in een kantine
het hebben van een eigen zaak: in tweedehands spuJlen, mode, kapperszaak.

Deze wensen komen in grote mate overeen met de vroege baanaspiraties zoals die in bijlage 5.I
staan.

25. Van adrninistratieve beroepen als: secretaresse en telefoniste/ receptioniste, tot zelfstandige
beroepen of meewerkende echtgenote in het gezamenlijk familiebedrijf. tot verkoopster, serveer-
ster en agrarische arbeidster.

26. Wellicht een uiting van 'traditionele meisjespedagogiek' (Jungbluth, 1982).



NOTEN bij hoofdstuk 6

1. Naber en Peters (1991) stellen bijvoorbeeld dat de door hen onderzochte vrouwen tevreden zijn
met hun werk aangezien zij hun aspiratieniveau naar beneden hebben bijgesteld.

2. Yergelijk Oppenheimer (1993, 1994).
3. Palomba en Sabbadini (1993) stellen dat mannen wat betreft de kinderwens een neiging tot

conformeren vertonen en daarom het aantal van twee kinderen als ideaal beschouwen; terwijl
vrouwen een afweging maken van het effect dat een tweede kind heeft op de compatibiliteit met
werk of vrije tijd.

4. Bron: SCP (CY'65, '70, '75, '80, '81, '85, '87, '91) in: Hooghiernstra, Niphuis-Nell (1993).
5. Het werken in deeltijd is niet louter een op negatieve gronden gesloten cornpromis en kan,

volgens Plantenga, worden beschouwd als een positieve strategie om zorgarbeid in de betaalde
sector zichtbaar te maken (1993: 195).



NOTEN bij hoofdstuk 7

1. Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, 1992
2. Brannen en Moss (1991) maken een onderscbeid in strategie en tactiek. Strategie verwijst naar de

brede principes en prioriteiten toegepast op bet management van betaalde en onbetaalde arbeid.
Tactiek verwijst naar een gedetailleerde praktijk die gebruikt wordt in bet toepassen van deze
principes en prioriteiten.

3. Respondent nummer 45.
4. Van de moeders van kinderen die geboren zijn tussen 1975-1979 stopte 61 % met werken, 12 %

werkte door en 27% werkte niet bij bet begin van de zwangerschap.
Bron: CBS (1982 en 1988) In: Hooghiemstra, Niphuis-Nell (1993).

5. Zie ook: Hochschild (1989)
6. Hier Jijkt 'de maebt van de vanzelfsprekendheid' (Komter, 1990) van toepassing. Hoewel

inhoudeJijk zeer toepasselijk gezien de structurende werking die van deze vorm van macbt
uitgaat, zoo in termen van de onderliggende strategie eveneens gesproken kunnen worden van
een positieve, aetieve pendant ervan. Zoiets zoo geformuieerd moeten worden als: '(de kraebt)
van de wens tot plezieren' .

7. Zoals mevroow A. in hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.3.
8. Respondent nummer 36.
9. Respondent nummer 9.
10. Dit geldt voor bijna aile geihterviewde vrouwen, Ben vroow zonder kinderen die aileen woont,

geeft aan dat haar inkomen van twee weken werk per maand laag is. Zij heeft evenwel erg
beseheiden wensen. Hoewel ze meer uren zou willen werken is bet extra geld voor haar geen
reden.

11. Vergelijk Lewin's veldtheorie (zie ook hoofdstuk 2). Lewin stelt dat een persoon na een ervaring
van succes doorgaat op een hoger niveau. Succes beinvloedt de verwaehting over bet resultaat
van een aetie in de toekomst en laat bet aspiratieniveau in overeenstemming daarmee stijgen.
(Lewin, 1951) Mevroow S. zegt: 'Dus ik hoop dat die lijn van betere banen zieh voortzet. Als ik
het zelf mag bepalen weI. '



NOTEN bij hoofdstuk 8

1. Zoals Dykstra (1991) al aangeeft is bet ook voorste1baar dat hoger opge1eide vrouwen
onafhanke1ijk van hun baanaspiraties besluiten om wei of met kinderen te krijgen. De aanname
over hoger opgeleide vrouwen die vanwege interessante banen afzien van het krijgen van
kinderen kan immers door een plausibeler veronderstelling worden vervangen: zij hebben
gewoon geen kindaspiraties.

2. Vergelijk Moree (1992) die eveneens stelt dat opleidingsniveau in dit opzicht geen verldaring
vormt. Vroege ervaringen en het als onrechtvaardig benoemen van sekse-specifieke
mogelijkheden en beperkingen zijn bijvoorbee1d juist een verldaring voor hoge baanaspiraties
(Moree, 1992:216-217).

3. Vergelijk Naber en Lunenberg (1989) die stellen dat er het geen causaal verband bestaat tussen x
en y, maar dat beide toch sterk sarnenhangen.

4. Dit komt overeen met de bevindingen van Brannen & Moss (1991). die stellen dat de meeste
vrouwen al lang van tevoren de beslissing hebben genomen om te stoppen met werken na de
geboorte van bet eerste kind.

5. Deze specialisatie-strategie is met altijd de meest efficiente (Oppenheimer, 1993, 1994) in termen
van stabiliteit van de relatie en handhaving van een bepaald levens- en consumptiepeil.

6. Vergelijk Yeandle (1984) die soortgelijke constateringen doet.
7. Ook Moree (1992), Yeandle (1984) en Hochschild (1989) constateren dit dilemma waarvoor

vrouwen een op1ossing moeten zien te vinden, in termen van coping-strategieen,
8. Vooral voor vrouwen die een partnergerichte strategie volgen -en met name de meewerkende

echtgenotes- zijn de risico's bij echtscheiding groot: zij worden in dat geval gedwongen om na
jaren eigen wensen te formuleren en achteraf hun commitment en loyaliteit ter discussie te
stellen.

9. Dessens et al. (1990) hebben bijvoorbeeld een factoranalyse op 23 items uitgevoerd, waarin zij
een onderscheid hebben aangebracht tussen items in normatieve bewoordingen en items die
hypotbetisch zijn gesteld en die betrekking hebben op de eigen situatie. Er bleek geen verschil te
zijn tussen de normatieve en de op de eigen situatie betrekking hebbende uitspraken (Dessens et
al., 1990:31). Dit begrip dat meer diversiteit in individuele antwoordpatronen toestaat, levert een
beduidend meer valide variabele op dan de met een a priori gemaakte indeling met 6 a 7
antwoordcategorieen ('weet met' is de 7e categorie) van de variabele uit het Onderzoek Gezins-
vorrning.

to. Groenendijk (1994) komt tot een soortgelijke bewering. Zij concludeert in een besprekingsartikel
van het onderzoek van Van der Lippe (1993) en Drooglever Fortuijn (1993) dat 'zorg' en
'arbeid' met zonder meer tegenover elkaar lcunnen worden geplaatst. Groenendijk stelt dat je
waarschijnlijk aileen tot deze conclusie komt nadat je vrouwen diepgaand gei'nterviewd hebt over
hun beweegredenen om wei of met te werken na de geboorte van kinderen. 'En misschien moet
je om de betekenis van werk als zorg te achterhalen en ontrafelen, vooral vrouwen interviewen
die wat verder afstaan van de Nederlandse vanzelfsprekendheden op dit punt. (.. ) Bijvoorbeeld
(.. ) moeders uit de laagste inkomensgroepen, alleenstaande moeders en moeders die afkomstig
zijn uit andere culturen' (Groenendijk, 1994:532).

11. Vergelijk Naber en Lunenberg (1989) die het 'zich ontplooien' in een baan, lijken te definieren
als het lcunnen rnaken van carriere (1989:81-).

12. Vergelijk De Vries: 'De motivatie van lager opgeleide vrouwen voor arbeidsmarktpanicipatie
draagt over het algemeen een ander karakter, en komt in hoofdzaak voort uit financiele en
materiele behoeften. A1s hieraan op andere wijze voldaan wordt, is de motivatie om economisch
actief te zijn naar verwachting gering' (1993:61).

12. Van den Besselaar en Mom (1994) constateren dat er sprake is van een substitutie-effect: in
landen waar minder betaalde arbeid wordt verricht, wordt meer onbetaalde arbeid verricht. Een
analyse van de arbeidsmarktpanicipatie (van vrouwen) op macro-niveau is dan ook met volledig
zonder het in de analyse betrekken van de hoeveelheid vrijwilligerswerk die in een land wordt
verricht. Maar de mate van 'onvrijwilligheid' in het verrichten van vrijwilligerswerk -of in
termen van het ondenoek: met bevredigde baanaspiraties- verdient eveneens aandacht. De



vrouwen in dit onderzook krijgen liever betaald voor het werk dat re verricbten; bet begrip
'vrijwilligerswerk' is die zin dan ook verhullend.

14. Vergelijk de onderzoeksresultaten van Knijn en Verbeije (1988). Hoewel de onderzoekers
benadrukken dat er ook verschillen binnen de sociaal-econorniscbe milieus voorkomen,
overheersen toch de uitspraken over tegenstellingen tussen hogere en lagere milieus. Het
onderzoek van Moree (1992) laat daarentegen zien dat andere verklaringsprincipes ten grondslag
kunnen liggen aan de invulling die vrouwen aan bet moederschap geven. Vergelijk ook Withuis
(1993) die de complexiteit van een begrip als 'sociale klasse' analyseert.

15. Bijvoorbeeld: Naber en Lunenberg (1989). Ook Brinkgreve (1992): die het over een 'baantje'
van laag-opgeleide vrouwen heeft. 'Binnen bet sociale en mentale universum waarin veel
laaggescboolde vrouwen leven, is er veel voor te zeggen om voor een buwelijk te kiezen, ook al
tekenen ze hiermee in onze ogen voor een zeer beperkt bestaan. Het biedt meer zekerheid en
positie dan menig laag en tijdelijk baantje, en het is dan ook eerder een teken van rationele
afweging dan een vorm van te bestrijden achterlijkheid dat ze niet staan te popelen om een
buitenshuis werkend leven tegemoet te gaan. '

16. Vergelijk andermaal De Vries (1993:60) die in een vergelijking in orientaties russen vrouwen
met verschillende opleidingsniveaus stelt dat: 'In het algemeen zullen hoger opgeleide vrouwen,
die over een grote hoeveelheid buman capital beschikken en die zelfontplooiing, creativiteit en
onathankelijkheid hoog waarderen, vaker dominant georinteerd zijn op werk. '

17. Op 8 maart 1993 presenteerde professor De Bruijn in samenwerking met bet maandblad Opzij
'Het Nationaal Zorg Plan' aan de pers. Het Plan omvat een aantal ricbtlijnen die het werknemers
(m/v) mogelijk moeten maken om werk en relatie of gezin bevredigend te kunnen combineren
gedurende bun gebele leven. De strekking van het plan is dat flexibiliteit niet eenzijdig wordt
verhaald op het tijd-ruimte- en financiele budget van de relatie- en gezinssfeer, maar wordt
gespreid over de levensloop en op belde trajecten of sferen. Verder omvat bet plan de
genoegzaam bekende, maar sJecbts in een aantal segmenten van de arbeidsmarkt doorgevoerde,
eisen van: deeltijdarbeid, ouderschapsverlof en pensioengaranties. Opvallend in het voorstel zijn
de oplossingen die worden geboden voor een in de toekomst waarschijnJijk nog toenemende
vraag naar zorgarbeid: belastingvoordelen en deeJtijdpensioonering voor zij die zich
verdienstelijk bebben gemaakt in de zorgsector of maatschappelijke dienstverlening.
Voor een verslag van de bijeenkomst zie: Kraamwinkel (1993).

18. Her CBS maakt melding dat steeds meer gezinnen twee werkende ouders hebben. Het aantal
fulItime huisvrouwen neemt sterk af. (Bron: De Volkskrant 25-8-'95) Tijdens et. al. (1994)
concludeert dat de vrouwen rue huisvrouw zijn, in toenemende mate laag opgeJeide vrouwen
zullen zijn en vergelijkbaar worden met niet-participerende mannen. 'Oat betekent dat het
huisvrouwschap steeds minder de enige verklaring vormt waarom zij niet participeren op de

arbeidsmarkt' (Tijdens et al. (1994:123).
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BIJLAGE 3,1 OVERZICHT THEORETISCHE EN EMPIRISCHE VARIABElEN (OG '88)

Theoret. Geobserveerde kenmerken vanab. Codering
concepten namen

aspiraties pogingen gedaan zwanger te raken, ooit een vrucht- kasp 0= niet
kind baarheidsbevorderende behandeling ondergaan, had 1 = wei

wei een kind willen hebben, gestopt met anticonceptie
want wilde een kind, wil (n6g) een kind, kind voorkeur
van beide partners, of van de vrouw

aspiraties wil blijven werken na huidig zwangerschapsverlof, basp O=niet
baan (werkt en) heeft plannen om te blijven werken, (werkt 1 = wei

nu niet) wil zo spoedig mogelijk werken, (werkt nu niet)
is werkzoekend, yond zichzelf te vroeg in verwachting
want wilde nog blijven werken

werkpatroon 1 gestopt na zwangerschapsverlof eerste kind werkpatl 0= niet
bij geb, v, h. 2 werkt gelijk aantal uur voor en na 1e zw,venor werkpat2 1 = wei
eerste kind 3 minder uren gaan werken na 1e zw.vertot werkpat3

4 is op voorhand al gestopt met werken werkpat4
werkpat-x lin, comb, v,

werkpat1-4

baan-kind- combinatie van werk- en moederschapsstatus: wei of bkreal 1=baan noch kind
realisaties niet een baan, wei of niet kinderen hebben 2=alieen kind

3=alleen baan
4=baan plus kind

gerealiseerd kindertal Nkind 1,2,3 of meer
wei of niet kinderen hebben KIND 0= niet

1 = wei
huidig aantal uur werk per week Nuur 0,5,15,25,35,40

partner 1 partner had voorkeur voor het krijgen van een kind part1 0= niet
1 = wei

partner 2 partner had voorkeur voor het kindertoos blijven part2 0= niet
1 = wei

interventies 1 een echtscheiding meegemaakt interv1 0= niet
2 een miskraam gehad interv2 1 = wei
3 ongepland zwanger geweest interv3
4 ongewenst kindenoos interv4

achter- -geboortecohort cohort 0=1950-1956
grondken- 1 = 1956-1961
merken -burgerlijk staat burg 1 = gehuwd

2 = gescheiden
3 = ongehuwd

-gezinssituatie situatie, 1,2,3,4,5,6
1 alleenstaand situ1 tm 0= niet
2 jongste kind tot 6 jaar situ6 1 = wei
3 jongste kind 6 tot 12 jaar
4 jongste kind ouder dan 12 jaar
5 huish. geen kind en vrouw uil1e geb,cohort
6 huish. geen kind en vrouw uit het 2e geb,cohort

-opleidingsniveau 2=basis (bollo)
lagere school of lbo/mavo opl 3=lager (Ibo/mavo)

partner omvang baan (uren per week) uurpart 0,5,15,25,34,40
kenmerken wei of niet fulltime werkende partner uurpartv 0= nee

1 = ja

arbeidsver- totaal aantal gewerkte jaren Njaar 0,3,8,13,16
leden

houding beoordeling van het relatieve belang van werk en wghoud, 1,2,3,4,5,6
t.a.v. werk gezin door de respondente zelf
versus 1 aile tijd voor he! gezin wghoudl 0= nee
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Theoret
concepten

Geobserveerde kenmer1\en Variab.
namen

Codering

gezin 2 combinatie gezin en andere activiteiten
3 baan afhankelijk van situatie thuis
4 kind en baan even belangrijk
5 kind afhankelijk van de kans op wer1\
6 wer1\ op de eerste plaats

1m
wghoud6

1 - ja

BIJLAGE 3.11 SIGNIFICANTE VERSCHILLEN IN GEMIDDELD AANTAL KINDEREN EN AANTAL
UREN WERK PER WEEK, PER CATEGORIE VAN ONAFHANKELlJKE VARIABELE

aanlal kinderen EIa-kw aanlal uur wer1\ pw EIa-kw (corr. ratio)
(corr. ratio)

totaai 1.69 8.10

geen basp 1.81 .0312 3.56 .2560
wei basp 1.43 18.50

geen kasp 1.33 .0327 13.61 .0384
wei kasp 1.78 6.80

geen wer1\pat1 1.42 .0009 11.63 .0770
wei werkpat1 2.01 4.05

geen wer1\pat2 7.76 .0151
wei werkpat2 16.67

geen wer1\pat3 7.77 .0120
wei werkpat3 15.17

geen wer1\pat4 1.56 .0484 10.26 .0682
wei werkpat4 2.05 2.23

geen volt werk. partner 1.54 .0080 9.86 .0047
wei volt wer1\. partner 1.75 7.54

wer1\t niet om salaris 1.82 .0179 4.55 .0751
werkt om salaris 1.56 11.85

wer1\t niet om conlacten 1.80 .D106 5.45 .0328
wer1\t om conlacten 1.60 10.43

situ1 ( r 0.16 (2,3,4) .5482 28.72 .3180

situ2 2.04 3.66 (1,4,5,6)

situ3 2.06 5.29 (1,5,6)

situ4 1.73 (2,3) 11.64 (1,5,6)

situ5 0.00 (2,3,4) 20.83 (1,6)

situ6 0.00 (2,3,4) 26.46

basis 1.84 .D100 5.42 .0172
lbo/mavo 1.63 9.33

1 gehuwd ()- 1.82 .1529 6.67 (1,3) .0921
2 gescheid 1.75 9.03 (2,3)
30ngehuwd 0.46 (3,213,1) 21.48

1950-1955 1.89 .0504 7.35 .0032
1956-1961 1.45 9.07

geen part1 1.35 .0623 11.45 .0297
wei part1 1.87 6.44

geen part2 1.72 .0414 7.91 .0146
wei part2 0.00 22.50

geen interv1
wei interv1
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aantal kinderen Eta-kw aantal uur werk pw Eta-kw (corr.rafio)
(corr. ratio)

geen interv2 1.64 .0134 8.69 .0083
wei interv2 1.94 5.30
geen interv3 1.63 .0294
wei interv3 2.12

geen interv4 1.70 .0155 7.99 .0113
wei interv4 0.00 28.57

*0

"0

BIJlAGE4.1

= verschillen in gemiddelden zijn niet significant
= tussen haakjes staat situ-x, de groep of groepen waarvan de desbetreffende groep, na paarsgewij-
ze vergelijking, significant van verschilt.
= tussen haakjes staat het paar (!wee groepen burgerlijke staat) die na paarsgewijze vergelijking
significant van elkaar verschillen.

OVERZICHT VAN RESPONDENTEN

Respondent Werkpatroon bij de geboorte van 1e kindBaan- en kindrealisatie

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

moeder van 1 kind

moeder van 3 kinderen

werkende vrouw, moeder van 2 kinderen

moeder van 2 kinderen

werkende vrouw, moeder van 1 kind

moeder van 3 kinderen

werkende vrouw, moeder van 2 kinderen

werkendevrouw, moeder van 2 kinderen

werkende vrouw, moeder van 1 kind

werkende vrouw, moeder van 2 kinderen

moeder van 3 kinderen

werkende vrouw, moeder van 2 kinderen

werkende vrouw, moeder van 2 kinderen

met haar man meewerkende vrouw, moeder
van 3 kinderen

werkende vrouw, geen kinderen

moeder van 2 kinderen

werkende vrouw, moeder van 1 kind

moeder van 3 kinderen

werkende vrouw, geen kinderen

werkende vrouw, moeder van 2 kinderen

werkende vrouw, moeder van 2 kinderen

werkende vrouw, geen kinderen

werkende vrouw, geen kinderen

stoppen op voorhand

stoppen op voorhand

stoppen na verlof

doorwerken, minder uren dan vcor verlof

doorwerken, minder uren dan voor verlof

stoppen op voorhand

stoppen na verlof

stoppen na verlof

doorwerken, minder uren dan voor verlof

stoppen na verlof

stop pen op voorhand

stoppen na vertot

stoppen op voorhand

niet van toepassing

stoppen na verlof

doorwerken, minder uren dan voor vertot

stoppen op voorhand

stoppen na verlof

doorwerken, minder uren dan voor vertot
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Respondent Baan- en kindrealisalie Werkpatroon bij de geboorte van 1e kind

24 moeder van 3 kinderen stoppen op voorhand

25 werkende vrouw, geen kinderen

26 werkende vrouw, moeder van 2 kinderen stoppen op voorhand

27 moeder van 4 kinderen doorwerken, minder uren dan voor verlof

28 met haar man meewerkende vrouw. moeder niet van toepassing
van 3 kinderen

29 moeder van 3 kinderen stoppen na verlof

30 werkende vrouw, moeder van 2 kinderen stoppen op voorhand

31 werkende vrouw, geen kinderen

32 moeder van 2 kinderen stoppen na verlof

33 werkende vrouw, moeder van 3 kinderen stoppen na verlof

34 werkende vrouw, zwanger van 3e kind doorwerken, evenveel uren als voor verlof

35 werkende vrouw, moeder van 3 kinderen doorwerken, minder uren dan voor verlof

36 met haar man meewerkende vrouw, moeder stoppen na verlof
van 2 kinderen

37 (pleeg)moeder van 4 kinderen (uit huis) stoppen op voorhand

38 moeder van 3 kinderen stoppen na verlof

39 moeder van 2 kinderen stoppen na verlof

40 moeder van 1 kind stoppen na verlof

41 werkende vrouw, moeder van 2 kinderen doorwerken, evenveel uren als voor verlof

42 werkende vrouw, moeder van 3 kinderen stoppen na verlof

43 werkende vrouw, moeder van 1 kind doorwerken, evenveel uren als voor verlof

44 werkende vrouw, moeder van 2 kinderen stoppen na verlof

45 werkende vrouw, moeder van 3 kinderen stoppen op voorhand

46 werkende vrouw, moeder van 2 kinderen stoppen na verlof

47 moeder van 2 kinderen stoppen op voorhand

48 werkende vrouw, moeder van 3 kinderen stoppen na verlof

49 moeder van 3 kinderen doorwerken, minder uren dan voor verlof

50 werkende vrouw, moeder van 2 kinderen stoppen na verlof

51 moeder van 2 kinderen stoppen na verlof

52 werkende vrouw, zwanger van 1e kind

53 moeder van 2 kinderen stoppen na verlof

54 met haar man meewerkende vrouw, moeder stoppen op voorhand
van 3 kinderen
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BIJLAGE4.11 VERGELlJKING STEEKPROEF INTERVIEWS MET LANDELlJKE GEGEVENS

TabeI4.11.1 Vergelijking naar opleidingsniveau

lager opleidingsniveau steekproef CBS
.

% %

10 11 33
lbo 35 42
mayo 30 25
ulo 24

Bron: CBS. Enquete Beroepsbevolking, 1993
Deze gegevens hebben betrekking op vrouwen van 25-44 jaar

Tabel 4.11.2Vergelijking naar positie in huishouden

positie in huishouden steekproef positie in huishouden
%

CBS'
%

-eenpersoonshuishouden
w.o. gescheiden

-meerpersoonshuishouden
w.o. gehuwd
w.o. ongehuwd
w.o. weduwelgescheiden

5 -eenpersoonshuishouden
2

94 -meerpersoonshuishouden
85 w.o. gehuwd
5
4

13

86
70

Bron: CBS, Enquete Beroepsbevolking, 1993
* Deze gegevens hebben betrekking op vrouwen van 15-64 jaar

TabeI4.11.3 Vergelijking naar omvang baan

N uur baan per week steekproef N uur baan per week
%

CBS'
%

CBS
U

%

1-10
11-20
21-31
32-40
onregelmatig
o

7
17 12-19 uur
15 20-34 uur
13 35 uur of meer
14
34

6
16
19

15
39
46

Bron: CBS, Enquete Beroepsbevolking, 1993
* Deze gegevens hebben betrekking op vrouwen van 15-64 jaar

Deze gegevens hebben betrekking op de werkzame vrouwelijke beroepsbevolking van 15-64 jaar

BIJLAGE4.111 RICHTLlJN VOOR INTERVIEWVRAGEN

ACHTERGRONDKENMERKEN
Wanneer bent u geboren?
Doorvragen:
-Waar bent u opgegroeid?
-Bent u door uw beide ouders opgevoed?

2 Werkten uw ouders?
Doorvragen:
-Wat deed uw vader?
-Uw moeder werkte ook?
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·Wat deed zij voor werk?

3 Heel! u nog broers of zussen?
Doorvragen:
-Het hoeveelste kind bent uzelf?

4 Toen u en uw broerslzussen klein waren, werkte u moeder toen ook?
Doorvragen:
·Werkte ze hele dagen?

5 Weet u wat voor opleiding uw ouders hebben?

(Als moederwerkte)
6 Denkt u dat het een keus van uw moeder was om te werken?

Doorvragen:
·Was het noodzaak?
·Was ze liever thuis gebleven?
-Hoe yond u het zelf dat uw moeder werkte?

(Als moeder geen baan had)
7 Had ze wei een baan willen hebben?

Doorvragen:
-Hoe yond u het zelf dat uw moeder thuis was?

OPLEIDING

8 Heel! u vroeger aile 6 klassen van de lagere school doorlopen?
Doorvragen:
-En er ook zes jaar over gedaan?

(Bij voortijdig schoolverlaten)
Doorvragen:
·Waarom niet?

(Indien aile klassen doorlopen:)
9 En daarna, bent u nog een andere opleiding gaan volgen?

Doorvragen:
·Was dat meteen na de lagere school?

10 Welke opleidinglschool?
Doorvragen:
-Heeft u bewust gekozen voor die opleiding/school?

(Indien gestopt na de lagere school)
11 Waarom bent u niet verder gaan leren?

Doorvragen:
-Had u dat eigenlijk wei gewild?

En uw broer(s) en zus(sen), welk onderwijs hebben zij gevolgd?
·Waarom hebben zij wel/niet doorgeleerd en u niet /wei?

(Indien vervolgonderwijs gevolgd na 10)
12 U bent toen naar (onderwijstype genoemd door respondent) gegaan, waarom juist

naar die schooVdatonderwijstype?
Doorvragen:
·Was er toen nog sprake van een altematief?
·Waarom bent u dat toen niet gaan doen?

13a Heel! u deze (vervolg)opleiding afgemaakt?
Doorvragen:
-Heett u daar ook uw diploma behaald?
-waarom u heel! de opleiding niet afgemaakt I geen diploma behaald?

13b Werd leren bij u thuis belangrijk gevonden?

14 Wilde u nog verder leren toen u klaar was met die opleiding/school?
Doorvragen:
·Waarom wei of niet?
-Heeft u een prettige tijd op school gehad?
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-Wat maakte het prettig?
-Hield u ook van leren?

(Weer voor alie vrouwen)
15 Hoe oud was u toen u (uiteindelijk) van school kwam?

16 Wat bent u toen (na ...lo/lbo/ulo/mavo) gaan doen?

17a Had u concrete plannen na school?
Doorvragen:
-Wist u wat u met uw opleiding(en) wilde?
-Wilde u een baan of niet? (waarom)
-Ging het u om het uitoefenen van een bepaald beroep? -(waarom)
-Wilde u speciaal bij een bepaald bedrijf gaan werken? -(waarom)
-Ging het u erom dat u uweigen geld kon verdienen? (waarom)

17b En op het gebied van trouwen en kinderen krijgen?
Doorvragen:
-Wilde u kinderen of niet? (waarom)
-Wilde u trouwen of niet? (waarom)
-Had u andere plannen voor uzelf? (welke)
-Wilde u zowel een baan als kinderen?
-Dacht u er toen ook over na hoe u dat zou gaan combineren?

18 Hoe dacht u toen dat uw toekomst eruit zou zien?

(Vrouwen die hun opleiding voortijdig afbraken of uiteindelijk een opleiding toch niet zijn gaan volgen)
19 Als u toen die ....opleiding wei was gaan volgen I de .... school had afgemaakt, had het er

dan anders voor u uitgezien denkl u?
Doorvragen:
-Wat was er volgens u anders verlopen?

RELATIES

20 Heet! u een partner?

21 Maakt hij/zij deel uit van uw huishouden?
Doorvragen:
-Waarom niet?
-Wat is uw burgerlijke staat?

(Heet! nu geen partner)
22 Heet! u in het verleden wei een langdurige relatie gehad?

Doorvragen bij 'ja':
-Wanneer was dat?
-Was u getrouwd in die tijd?
-Hoe lang heet! die relatie geduurd?
-En daama?
-In welk opzicht denkt u dat die (verbroken) relalie uw verdere plannen heet! beinvloed?

Doorvragen bij 'nee in verleden ook geen partner':
-Is dat er nooit van gekomen?
-Dat u nu/nog geen partner heet! Ikunnen vinden Igevonden, heet! dat uw plannen benvloed?
-In welk opzicht?

(Heet! nu partner)
23 Bent u (al eerderlwel eens) getrouwd/lange tijd samengewoond/geweest?

Doorvragen:
-Hoeveel keer?
-Wanneer voor het eerst?
-Is dat de partner met wie u het langst bent samen geweest?
-Hoe oud was u toen u uw eerste partner kennen?
-lat u toen nog op school?
-Werkte u toen?
-Woonde u toen nog bij uw ouders?

24 In hoeverre is het toen leren kennen van uw man Ipartner van invloed geweest op uw
plannen?
Doorvragen:
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-Wat de toekomst betreft?
-Uw plannen voor een baan / werk?
-Of uw plannen voor een opleiding?

25 Wilde u trouwen, kinderen krijgen?
-Waarom (wei of niet)?
-Wilde u wei (gaanlblijven) werken?
-Waarom (wei of niet)?

26 Wilde u zowel een baan als kinderen?
Doorvragen:
-Dacht u er toen ook over na hoe u dat zou gaan doen?
-Had u het idee dat uw plannen op beide terreinen te verenigen / combineren waren?

27 Ais u op dat moment deze partner/man nog niet had leren kennen zou u dan andere
keuzes hebben gemaakt?
Doorvragen
-Nog niet op dat moment maar later
-Misschien niet deze partner maar iemand anders
-Wat was u dan gaanlblijven doen?

(Nu constateren of aspiraties wei of niet uitgesproken zijn. Ais vrouwen nog geen duidelijke aspiraties hebben
geformuleerd bij vertaten van school of bij aangaan eerste vaste relatie:)

28 Wanneer wist u voor het eerst wat u graag wilde worden of doen later?
Doorvragen:
-Moest u voor uw gevoel kiezen?
-Wat waren uw idealen in die tijd?

KINDEREN

29 Heeft u kinderen?
Doorvragen:
-Hoeveel?
-Wonen zij nog thuis?
-Wat zijn hun leeftijden?
-Heeft u nog de zorg (gehad) voor andere kinderen dan die van uzelf?
-Heeft u ook uitwonende kinderen?
-Hoe oud zijn zij?

30 Waarom wilde u kinderen?
Doorvragen:
-Was het voor u vanzelfsprekend dat u kinderen zou krijgen?
-Wanneer wist u dat zeker?

31 Kende u ook vrouwen zonder kinderen?

32 Heeft u zelf wei eens overwogen om kindertoos te blijven?
Doorvragen:
-Waarom?
-Wanneer?
-Hoe zou uw leven er dan hebben uitgezien?
-Zou u zichzelf dan een uilzondering vinden?
-Hoe zou uw omgeving hebben gereageerd?
-Hoe zou uw partner dat hebben gevonden?

33 Wat was voor u de ideale omvang van een/het gezin?
Doorvragen:
-Gold dat ook voor uw partner?
-Had hij meer/minder kinderen willen hebben?

34 Denkt u er wei eens aan om nog een kind te krijgen?
Doorvragen:
-Sluit u uit dat u in de toekomst nog een kind krijgt?

35 a Wanneer kreeg u uw eerste kind?
Doorvragen:
-Waarom juist toen?
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-Hoe oud was u toen?
-Was het bewust zo gepland?

35 b En toen u uw eerste kind kreeg, wat waren uw ervaringen toen?
Doorvragen:
-Hoe ging u om met de nieuwe situatie?
-Was het wat u zich ervan had voorgesteld?
-Waarom wellniet?
-En toen er meer kinderen kwamen?

36 Als u denkt aan de leeflijden van de kinderen, kunt u zich dan neg de drukste periode
herinneren?
Doorvragen:
-Wat maakte dat een zware periode?
-Zou u liever hebben dat ze wat meer in leeftijd zouden verschillen?
-Waarom?

(Vrouwen zonder kinderen)
37 Was het van u een bewuste keus om kinderloos te blijven?

Doorvragen bij 'ja' voor vrouwen die bewust geen kinderen wilden:
-Waarom wilde u geen kinderen?
-Had dat met het momenUde situatie waarin u verkeerde te maken?
-In welk opzicht?
-Wilde u het niet met de partner die u toen had?
-Wilde u ook in de toekomst geen kind(eren)?

38 Stel dat u wei kinderen zou hebben/had, zou u leven er dan heel anders hebben
uitgezien?
Doorvragen:
-Hoe?
-Wat zou dat betekent hebben voor uw werk?
-Voor uw opleiding?
-Of voor uw relatie?

WERK

De volgende vragen gaan over uw werk Ide periode dat u werkte,
(formulier erbij)

(Werkende vrouwen)
39 U werkt momenteel . uur in de week?

Doorvragen:
-Heeft u meer dan 1 baan?
-Heeft u altijd gewerkt?

(Vrouwen die nu niet werken)
40 U werkt op dit moment niet, maar heeft u in het veri eden wei gewerkt?

Doorvragen:
-Waarom vroeger ook niet?
-Waarom werkt u nu niet?

41 Wanneer bent u met betaald werken begonnen?
Doorvragen:
-Hoe oud was u toen?
-Was u toen al van school at?
-Had u toen uw opleiding al afgerond?
-Kon u uw verdiende geld vrij besteden?
-Waaraan besteedde u uw geld hoofdzakelijk?

42 Welke banen heel! u achtereenvolgens gehad (doorlopen van formulier)
Doorvragen:
-Kunt u beschrijven wat voor baan het waslwat voor werk u daar deed?
-Werkte u daar voltijds? (waarom wei of niet?)
-Wat voor soort aanstelling had u daar? lcontract?
-Hoelang heel! u daar in totaal gewerkt?
-Waarom heel! u die baan gekozenlhoe bent u aan die baan gekomen?
-Waarom bent u daar weggegaan?

43 In totaal heeft u in uw leven dus ... jaar gewerkt?
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44a Heeft u wei eens overwogen te stoppen met werken?
Doorvragen:
-Waarom?
-Wanneer was dat?
-Waarom heeft u dat uiteindelijk niet gedaan?

(vrouwen die ooil gestopt zijn met werken)
44b Hoe beviel het u om thuis te zitten en niet meer te werken?

Doorvragen:
-In vergelijking met de tijd dat u nog werkte?
-Miste u het werk?
-Wat miste u precies?
-En het financil!le offer?

44c U heeft verschillende banen gehad in het verleden.
Doorvragen:
-Wat zijn uw ervaringen geweest?
-Wat vond u leuk aan het werk?
-Wat vond u vervelend?

(werkende vrouwen)
45 Wat zijn de leuke kanten van het werk dat u nu doet?

46 Wat zijn de minder leuke kanten?

(aile vrouwen)
47 Mensen werken om heel verschillende redenen. Wat is voor u de belangrijkste reden om

tewerken?
Doorvragen:
-Is dat altijd de belangrijkste reden geweest?
-Wanneer was dat anders?

48 Kunt u ook zeggen wat uw aandeel in het totale gezinsinkomen isJwas?
-Waslis uw inkomen noodzakelijk?
-Zou u zender uw inkomen de eindjes aan elkaar kunnen knopen?

48b (werkende vrouwen)
Kunt u een voorbeeld geven van dingen die u niet zou kunnen doen als u niet zou
verdienen?

(niet-werkende vrouwen)
Kunt u een voorbeeld geven van dingen die U IOU kunnen doen als u (ook) IOU

verdienen?

49 Bent u wei eens werkloos geweest?
Doorvragen:
-Was dat Mn keer of meer keren?
-Wanneer was dat?
-Hoe lang duurde dat?
-En die keer daama?
-Wat heeft u toen ondemomen?

50 Is uw partner/man wei eens werkloos geweest?
Doorvragen:
-Was dat een keer of meer keren?
-Wanneer was dat?
-Hoe lang duurde dat?
-En die keer daama?
-Wat heeft u toen ondemomen?

51 Was die periode van werkloosheid na een ontslag?
Doorvragen:
-Heeft u wei eens te maken gehad met ontslag?
-En uw man/partner?

52 Heeft u wei eens gedurende een bepaalde periode een uitkering gehad?
Doorvragen:
-Om wat voor uitkering ging het?
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-Wanneer was dat?
-Heeft dat lang geduurd?

53 En uw partner heeft hij wei eens gedurende een bepaalde periode een uitkering gehad?
Doorvragen:
-Om wat voor uitkering ging het?
-Wanneer was dat?
-Heeft dat lang geduurd?

54 Als u die periode vergelijkt met de situatie van nu, dat u werk heeft Ide situatie van toen,
waarin u nog werkte, hoe kijkt u daar nu op terug?
Doorvragen:
-Wat islwas er dan beter?
-Wat was het grootste probleem?

55 Heeft u wei eens aileen van uw inkomen moeten rondkomen?
Doorvragen:
-Wanneer was dat?

56 Hoe belangrijk is werk voor u in uw leven?
Doorvragen:
-Heeft u daar ooit anders over gedacht?
-Waardoor bent u daarin van mening veranderd?
-Waardoor is het meer/minder belangrijk geworden?
-Hoe zou uw leven er hebben uitgezien met/zonder werk?

57 U bent wei eens (een langere periode) werkloos geweest, zegt u, heeft dat uw denken
overwerk
beInvloed?
Doorvragen:
-Hoe?
-Bent u daardoor (ook) anders gaan den ken over een gezinsleven?
-In welk opzicht?

58 Hoe belangrijk zijn kinderen voor u in uw leven?
Doorvragen:
-Heeft u daar ooit anders over gedacht?
-Waardoor bent u daarin van mening veranderd?
-Waardoor is dat meer/minder belangrijk geworden?
-Kunt u zeggen hoe uw leven eruit zou zien zonder kinderen?

59 Als u denkt aan de hoeveelheid tijd en energie die u heeft besteed aan Iverdeeld over
/werk en kinderen, huishoudelijke werk en andere activiteiten; is dat dan in overeen-
stemming met hoe belangrijk u deze zaken vindt?
Doorvragen:
-Waaraan had u meer/minder tijd of energie willen besteden?
-Waarom is dat niet gelukt denkt u?
-En zeals het nu verdeeld is?

(Werkende vrouwen)
60 Heeft u in het verleden ooit meer of minder uur gewerkt?

Doorvragen:
-Wanneer?
-Wat waslwaren de reden(en) om meer/minder te gaan werken?
-Hoeveel uur werkte u voorheen?
-Hoeveel ema?

(Vrouwen met kinderen die nu en/of vroeger werk(t)en)
61 Hoeveel uur werkte u aan het begin van uw eerste zwangerschap?

Doorvragen:
-Hoeveel na het verlof?
-Waarom bent u uw uren gaan aanpassen?

(Vrouwen die gestopt zijn met werken bij geboorte eerste kind)
-U bent gestopt met werken rond de geboorte van uw eerste kind en u bent later pas weer gaan
werken?
-Waarom bent u gestopt?
-Wanneer was dat?
-Was dat ander werk of dezelfde baan?
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-Hoeveel uur bent u toen gaan werken?

62 En toen u van het tweede kind zwanger was? Hoeveel uur werkte u aan het begin van uw
tweede zwangerschap?
Doorvragen:
-Hoeveel na het verlor?

(Idem voor eventuele volgende kinderen)

(Aile vrouwen die nu werken, en die gewerkt hebben)

63 Hoe zienlzagen uw werkdagen eruit?
Doorvragen:
-Islwas dat van 8 tot 5 uur?
-Wat islwas uw werkrooster?

(Vrouwen met kinderen)
64 U werkte voor de geboorte van uw eerste kind zegt u. Wat waren uw mogelijkheden om

zowel te blijven werken als een kind te verzorgen?
Doorvragen:
-Zijn /waren er waar u werkte nog meer vrouwen met kleine kinderen?
-Islwas er in het bedrijf iets geregeld?
-Wat islwas voor u de beste oplossing?
-Werd /wordt u gesteund? Door wie? Hoe?

-En uw partner? Hoe ging hij met de nieuwe situatie om?
-Heeft hij zijn werktijden aangepast?
-Waarom wei of niet?

(Aileen aan vrouwen die baan en kinderen combineren)
65 U verkeerde (toen) in de situatie van kinderen en .. uur werk in de week?

Doorvragen:
-Hoe heeft u die periode ervaren?
-Had u het gevoel dat u invloed op de situatie kon uitoefenen?
-Had het volgens u anders lbeter gekund?
-Hoe?
-Wat heeft u destijds ondemomen om alles voor elkaar te krijgen?
-Is u dat ook gelukt?
-Waarom wellniet?
-Werd u gesteund?
-Doorwie?
-Wat voor soort steun?
-En nu ... /de kinderen wat ouder zijn?

66 Uiteindelijk bent u ... (toen) ..... (check)
- Gestopt met werken, was keus
- Minder uur gaan werken, was keus
- Gewoon door blijven werken, was keus
- Gestopt met werken, was niet 1e keus
- Minder uur gaan werken, was niet 1e keus
- Gewoon door blijven werken, was niet 1e keus

Doorvragen:
-Hoe had u het anders willen hebben?
-Had u het gevoel een bewuste keus gemaakt te hebben?
-Voelde u zich gedwongen om u bij de situatie neer te leggen?

67 a Waslbent u van plan om later:
/weer te gaan werken?
Imeer uur te gaan werken?
Ite stoppen met werk?

Doorvragen:
-WistIWeet u ook al wanneer u uw werksituatie weer wilt veranderen?

Wat warenlzijn voor u voorwaarden om:
/weer te gaan werken?
Imeer uur te gaan werken?
/te stoppen met werk?
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67 b Naderhandlna een langere periode niet te hebben gewerkt, bent u weer gaan werken Iherintreden?
Doorvragen:
-Hoe heeft u werk gezochtlgevonden?
-Wat waren toen u ervaringen?
-Hoe ging u om met die verandering?

68 Heeft u zich wei eens in een of meer van uw banen kunnen verbeteren?
Doorvragen:
-Om wat voor verbetering ging het?
-Ging het om een taakuitbreiding?
-Ging het om opslag?
-Ging het om promotie naar een andere functie?

69 Heeft u wei eens pogingen ondemomen om een andere baan Ie krijgen?
Doorvragen:
-Waar werkte u loen?
-Om welke andere banen ging het?
-Om wat voor soort werk ging het?
-Ging het om een betere baan of niet?
-Wat vindt u een betere baan?

-Is u dat ook gelukt?
-Waarom weVniel?
-Werd u daarin gesteund door anderen? Wie?

70 Heeft u n09 wei eens gedacht om (n09) een opleiding te volgen?
Doorvragen:
-Waarom? (niet)
-Wanneer was dat?
-Wat voor soort opleiding?

PARTNER
(Vrouwen met partner)

72 De volgende paar vragen gaan over uw huidige partner. Heeft uw partner werk?
Doorvragen:
-Hoeveel uur in de week?
-Wat voor werk doet hij?
-Weet U ook welke opleiding(en) hij heeft?

73 Welke plaats nemen (de) kinderen in zijn leven in?
Doorvragen:
-Wil(de) hij ook heel graag kinderen?
-Wie van u beiden houdl zich bezig met het verzorgen van de kinderen?
-En verder in het huishouden?

(Werkende vrouwen)
74 Hoe vindt uw partner het dat u een baan heeft?

(Niet-werkende vrouwen)
75 Hoe zou hij het vinden als u ook/wel een baan had?

Doorvragen:
-Hoe was dat vroeger toen u bij........werkte?

76 Heeft u wei eens het gevoel gehad dat u uw man moest overtuigen?
Doorvragenbijv:
-Over het nemen van (n09) een kind?
-Omdat u buitenshuis (wilde) werken?
-De noodzaak van een tweede inkomen?
-Van zijn bijdrage aan huishoudelijk werk?
-Hoe pakte u dat aan?

EVALUATIE EN TOEKOMST

77 Wat zijn belangrijke gebeurtenissen geweest in uw leven?
Doorvragen:
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-We hebben het tot nu toe steeds over kinderen en werk gehad. Hebben zich op andere terreinen
ingrijpende gebeurtenissen voorgedaan?
-Voor welke verandering(en) hebben die in uw leven gezorgd?
-Hoe ging u daar mee om?
-Kunt u zeggen dat het een keerpunt in uw leven was?

78 Heeft u wei eens het gevoel iets te hebben gemisl in uw leven?
Doorvragen:
-Wal?
-Kunt u zeggen op welke momenten u het gevoel had een belangrijke keus in uw leven te moeten
maken?
-En als u nu terugdenkt, wat is dan volgens u (het meest) belangrijk geweest in uw leven?

79 Is uw leven volgens plan venopen vindl u?
Doorvragen:
-Vindt u zichzelf een planner?
-Of neemt u het leven meer zoals het komt?
-Wat zijn de voordelen van zo'n houding vindt u?

80 Als u het allemaal nog eens over mocht doen, hoe zou u het dan hebben gedaan?
Doorvragen:
-Op welke punlen zou u het anders doen?
-Vindt u dat u de tijd mee had of tegen voor het realiseren van uw plannen?

81 En als u aan de loekomsl denkt hoe ziet die er voor u uil?
Doorvragen:
-Heeft u plannen?
-Wat zijn uw plannen?
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resp 1e baanaspiratie

OVERZICHT EERSTE BAANASPIRATIE - EERSTE BAAN VAN DE RESPONDENT

1e baan

BIJLAGE 5.1

naaister

2
3

weetniet

naaister

4 in de verpleging

5 weet niet

6

7

8

9

geld verdienen

kinderverzorgster

politie-agente

10

geenidee

INAS, in de verzorging

INAS, in de verzorging11

12 stewardess

13 in bejaardenverzorgingl -verpleging

14

15

tolklvertaalster

16

17

geenidee

operatie-assistentelverpleegster

schoonheidsspecialiste

18 kraamverzorgster

19 geenidee

20 sporuerares

21 bejaardenverzorgster

verpleegster of mode-ontwerpster

kinderverzorgster geestelijk gehandicapten

22
23

24
25

kapster

kinderverzorgster

in will-I(el bij kennissen

administratieve baan

26

27

28 geenidee

29 kleuterleidster

30 pluimveedeskundige

31 in het toerisme

32

33

schoonheidsspecialiste

onderwijzeres

verkoopster in kruidenierswinkel

administratief medewerkster bank

verkoopster in schoenenwinkel

verkoopster in zuivelwinkel

administratief medewerkster bank

lopende bandwerk: inpakster in textielfabriek

telefoniste/administratief medewerkster notariaat

administratief medewerkster advocatenkantoor

administratief medewerkster pharmaceutisch bedrijf

huishoudelijke hulp in gezin dierenarts

kapster (school en werk tegelijk)

telefoniste met PR-taken bij bank

huishoudelijk medewerkster verpleegtehuis

medewerkster internationale telefoondienst

ziekenverzorgster

doktersassistentellaborante poliklinisch laboratorium

winkelbediende/caissiere in supermarkt

gezinshulp

winkelbediende in supermarkt

ziekenverzorgster A-ziekenhuis

winkelbediende in supermarkt

hulp in de huishouding bij haar ouders

administratief medewerkster ziekenhuis

administratief medewerkster tapijtgroothandel

hulpjn de huishouding

winkelbediende banketbakkerij van kennissen

administratief medewerkster ziekenhuis

hu!p in huishouding ouders, administratief mede-
werkster bloembollenbedrijf

ziekenverzorgster

verkoopster drogisterij, hulp schoonheidssalon

telefoniste/receptioniste printplaatfabriek

verkoopster schoenenzaak

administratief medewerkster pharmaceutisch bedrijf
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resp 1e baanaspiratie 1e baan

34 vaag: kapster, mani-, pedicure hulp slagerij

35 kleuterleidster administratief medewerkster bank (baliewerk)

36 geen idee, wilde werken administratief medewerkster drankenfabriek

37 dierenarls, psycholoog verkoopster warenhuis

38 geen idee, wilde werken verkoopster boekhandel

39 in een winkel verkoopster platen- en boekenclub

40 geen idee, wil geld verdienen administratief medewerkster transportbedrijf

41 weetniet caissisre cosmeticawinkel

42 geenidee administratief medewerkster kledingzaak

43 geenidee administratief medewerkster

44 geen idee, iets administratiefs bankemployee

45 op kantoor administratief medewerkster bibliotheek

46 in de verpleging medewerkster afdeling boekhouding in een
warenhuis

47 geenidee data-typiste

48 gezinsverzorgster huishoudelijke hulp in gezinnen

49 in de verpleging verkoopster groentenzaak

50 in het onderwijs produktiemedewerkster voorverpakking van vlees

51 kleuterleidster telefoniste multinationaal bedrijf

52 geen idee bankemployee

53 weetniet naaister van bh's en corsetten in confectiebedrijf

54 fotografe, etaleuse verkoopster jeanswinkel
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SUMMARY

Ajob and a child

Aspirations and strategies of women with a low level of education

The growing public interest in female labour force participation and the dilemmas
women face when wanting to combine a job with motherhood has resulted in a spate
of publications in recent years. The main focus of these publications was the choices
made by educated women. Much less is known about the aspirations and choices of
women with a low level of education regarding a job and children. This study provides
an answer to the question as to the extent to which women with a low level of
education are able to meet their aspirations of combining paid employment with
having and raising children, and which factors influence this process.

Chapter 2 gives a concise overview of Dutch research into labour force participation
and motherhood. Explanations for the choices and behaviour of women with a low
level of education regarding work and children can be studied at various levels.
Studies which try to find explanations for labour force participation and motherhood
at macro-levei draw attention to the historical development of the institution of
motherhood and the related structures in which paid employment takes place. What is
lacking in these sociological, economic and/or historical studies is the decision-
making process of individuals: how do women choose between a job and children, or
choose to do both, and what are their motives and considerations for combining, or
not combining the two.
Generally speaking, more attention is paid to the outcome of the decision-making
process than to the aspirations, i.e. the subjective wishes, which underlie behaviour
and the strategies which women pursue in order to realise their wishes. One exception
is research carried out among youngsters in which explicit attention is paid to the
wishes of girls (and boys) and their attitudes towards paid employment and
parenthood. However, since this research focuses on youngsters and only studies a
certain period in their lives, it is not known whether their aspirations change with time
and in which way women try to fulfil their wishes.
In order to give a satisfactory answer to the central questions in this research, we must
be able to trace developments from begirming to end: i.e. we need to gain insight both
into women's wishes and how these change with time, if at all, and into the strategies
and consequences of the choices women make during the course of their lives.
A practicable theoretical framework will thus have to give explicit attention to the
subjective wishes which influence the strategies pursued by women, recognising that
there are external opportunities and constraints. Such a framework should, at the same
time, do justice to changes in, and the dynamics of these wishes during the course of a
person's lifetime.
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Since this research project focuses on the relationship between wishes and
opportunities, the central question is not only put to women with a low level of
education who have both a job and children. After all, women who do not have a paid
job at the time of the research or those who do not have children may well have
aspirations in these areas, or they may have had these aspirations in the past. The
research therefore focuses on a category of women with a low level of education
living in the Netherlands who have a paid job or have been employed in the past. The
women were born between 1950 and 1961. In view of their age, we have assumed that
they have already decided whether or not they want children. The research population
was further restricted to women who had completed at most a few years of advanced
primary education (ulo), lower general secondary education (mavo) or lower
vocational education (lbo), or even primary education only. Women who initially had
a low schooling level but who had graduated from secondary school or even went to
university later in life, have not been included in this study.

The research questions are answered on the basis of two complementary empirical
studies: a secondary analysis of the survey data of the 1988 Fertility Survey and in-
depth interviews with 54 women.

Rational choice theory has been taken as the theoretical starting point in Chapter 2.
Rational choice theory assumes that human behaviour can be explained with the aid of
a preference-constraints-action model.
Since the rational choice paradigm is too limited to explain all choices with which
women are faced, additions and alternatives to this theoretical perspective have been
taken from sociological and socio-psychological theories as well as from decision-
making theory. Simon and March's theory of bounded rationality and 'satisficing'
appears to be a suitable alternative explanatory theory based on a realistic view of
human nature.
Conventional rational choice theory and the theory of bounded rationality deal with
two different types of decision-making, yet both types of decision-making are based
on some form of reasoned choice. Another type of decision-making which can be
distinguished has been taken from socio-psychology: the interpretation that decision-
making is a form of reassessment. Lipshitz has systematically compared different
types of decision-making with the aid of a number of important characteristics of the
decision-making process. The comparison is based on the central concept which unites
the three types of decisions studied; Lipshitz calls this 'argument-driven action'.
Lipshitz's analytical framework, which is centred on the individual as agent, appears to
meet the objections regarding rational choice theory. All decisions which women take
at various moments during their lifetime can be analysed and evaluated or assessed
using Lipshitz's argument-driven action framework. Chapter 2 ends with a conceptual
explanatory model.

In Chapter 3 an attempt is made to answer the central questions on the basis of the
results of a secondary analysis of data provided by the Fertility Survey of 1988. The
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conceptual model presented in Chapter 2 is empirically converted into a causal model
to explain the realisation of aspirations.
The database used in this secondary analysis, the 1988 Fertility Survey, includes
various indicators which enable us to operationalise the terms 'job aspirations' and
'child aspirations' used in the conceptual model. Most women with a low level of
education appear to have child aspirations. The analyses show that these women's job
aspirations are far less important than their child aspirations. Almost a quarter of all
women studied have aspirations in both areas. It is therefore impossible to say that
women with a low schooling level are all motherhood-oriented, let alone that these
women are interested exclusively in a job and career. No more than 8% of all women
with a low level of education only want a job.
When we compare the current 'job and child status' of the women studied (with or
without a job, with or without children) with their aspirations, we get a first
impression of the degree to which uneducated women succeed in fulfilling their
wishes. About II % of the women with child aspirations do not (yet) have children,
and 22% of the women with job aspirations do not have a job at this moment.
However, a majority of the women (68%) have realised the job-child situation they
had hoped for.
However, this cross-sectional analysis does not show the extent to which and how
often the women have adjusted their aspirations, either upwards or downwards. The
analysis only shows that there is a theoretical 'realisation' of aspirations.
Empirical path analyses (also dealt with in Chapter 3) do show that the aspirations
have an independent, direct effect on the number of hours spent in paid employment
and on whether or not women have children. Interestingly, job aspirations playa far
more prominent role in this process than child aspirations.
Child aspirations appear to have no more than a slight negative effect on women's
labour force participation, but the actual presence of children has a strong influence on
their labour force participation. Job aspirations, on the other hand, do not have a
negative effect on childbirth whereas a prolonged presence in the labour market does.
This chapter also studies the effect of various partner characteristics and partner
factors as well as the impact of a number of interventions (events with far-reaching
consequences) on childbirth and paid employment.
Women with a low level of education generally stop working when their first child is
born; mostly after their maternity leave, but some even stop before their maternity
leave. The secondary analysis has not provided an answer to the question whether the
decision to stop working is a matter of choice or whether it is dictated by the limited
possibilities to combine a job with having children. No more than 10% of all
uneducated women continue working (either full-time or part-time) following the birth
of their first child. It's not yet clear to what extent the decision to give up one's job
ultimately leads to permanent housewifery. It's expected that many women will re-
enter the labour force after a number of years. We are unable, however, to study the
accuracy of this expectation on the basis of the available data.
The secondary analysis was based on a cross-section of data regarding women with a
low level of education. The quantitative analysis and the explanations in Chapter 3
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have been worked out in more detail and supplemented with qualitative data provided
by interviews with a selection of uneducated women. The dynamics of women's lives
and the specific or unique course of women's lives can only be studied with the aid of
information given during the interviews.

Chapter 4 is an introduction to the qualitative research: interviews with 54 women
with a low level of education. This chapter details the research method and explains
the research instrument used. At the end of Chapter 4 four biographies of women are
presented, providing an illustration of four different prototypical life course patterns.
These biographies serve as an introduction to the analyses presented in Chapters 5 to
7.
Chapter 5 deals with the aspirations of women with a low level of education. It
describes how the aspirations of these women come into being by referring to a
number of strategic decision-making moments during the course of their lives. Chapter
5 also presents an analysis of the concepts of job and child aspirations on the basis of
an analysis of the content of text fragments. Various general and specific dimensions
of the aspiration concepts can be distinguished.
By distinguishing the dimensions of aspirations, we are able to illustrate the
development of aspirations over time. This yields a more detailed and more precise
picture of the persistence, adjustment and realisation of aspirations than what we knew
on the basis of the cross-sectional data provided by the Fertility Survey. Uneducated
women tend not to adjust their aspirations; instead they attribute a certain value to
employment and motherhood based on events which take place in their own lives.
Chapter 6 studies the influence of various factors on whether women realise, adjust or
maintain their job and child aspirations during the course of their lives. The effect of a
number of these factors on the realisation of job and child aspirations has already been
studied in the secondary analysis.
The arguments which women give for the choices they make show that their
perception of the choices they face differs widely. The interviews included questions
which were formulated specifically with a view to distinguishing between more or
less 'objective' opportunities and constraints from more or less 'subjective' of
perceived opportunities and constraints. This enabled us to determine the extent to
which the course of these women's lives was the result of individual choice or of the
opportunities and constraints which they encountered. The answers showed that
women who, from an objective point of view, have more or less equal opportunities to
combine a job with children often make totally different choices.
Big differences also exist with respect to the manner in which women combine their
aspirations in one area with their aspirations in another area. Some women have a
clear preference for either of the two possibilities. Other women do not seem to link
the two; their aspirations in both areas appear to exist side by side. However, if
various choices during the course of a woman's life are analysed in more detail, we see
that certain patterns do exist in the choices they make. These patterns show that there
is an underlying structure to the choices women make and whether they act on these
choices. We could speak of underlying strategies which do not come to the fore until
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we study the course of women's lives from beginning to end. These underlying
strategies enable us to interpret the differences observed between women.
Chapter 7 analyses three life histories of women who have each pursued a different
strategy in order to realise their aspirations. The choices they have made during the
course of their lives are analysed with the aid of Lipshitz's framework. As far as
women's aspiration-driven action is concerned, the women who were interviewed in
the qualitative research can be roughly divided into women who follow the wishes and
needs of their families or their partners and women who try to fulfil their own
individual wishes. The implicit or explicit opportunities and constraints differ
systematically among women. We are able to defme a number of criteria which
determine the type of strategy individual women have pursued on the basis of the
arguments which they give for their actions and for the choices they have made. The
strategies can be divided into connected strategies and individual strategies.
Connected strategies can be further divided into family-related and partner-related
strategies. The distinction is arbitrary: women can act more or less in accordance with
their own interests, or else they can act in accordance with the interests and
expectations of their families or partners.

We can only gain insight into the context of opportunities and constraints by analysing
a prolonged period in the lives of women and various choices at different moments in
their lives. In order to be able to draw reliable conclusions about the extent to which a
woman's realised job and motherhood status is the result of free choice or of the need
to adapt to the limited opportunities available, we must have knowledge of the
underlying strategy, i.e. the behavioural context.
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o wouwen voor ban kind en de
die zij volgen om hun wensen te realiseren.
De vrouwen zijn geboren tusse 1950 en 1961 en
opgegroeid in een periode dat de vrouwelijke
levensloop een grotere varieteit gaat vertonen.
Siagen laag opgeleide vrouwen erin hun specifieke
wensen op het gebied van erk en moederschap te
realiseren en welke factoren -naast individuele wensen-
beinvloeden dat proces?
Op twee manieren is gep90gd een antwoord te •
formuleren op deze v g: cI,oor een analyse van survey-
gegevens en door een analyse van levensverhalen van
laag opgeleide vrouwen.
De aandacht is niet aileen gericht op de feitelijke
keuzes van vrouwen voor werk, moederschap of een
combinatie van beide zaken, maar ook op het
besluitvormingsproces zelf.
De resultaten wijzen uit dat er tussen vrouwen die
naar opleidingsniveau en leeftijd weinig variatie
vertonen, grote verschillen bestaan in de wensen die
ze hebben voor een baa en kinderen en in hun
perceptie van de- mogelijkheden en belemmeringen
om de wensen te realiseren. voor een belangrijk eel
worden de subjectieve mogelijkheden ingegeven door
de strategie die vrouwen volgen. Door een groot deel
van het leven van vrouwen in de analyse te betrekl<en
kan deze onderliggenCle strategie worden blootgelegd.

Monique 'Iurkenburg (1959) studeerde Sociologie aan
de Vri]e Universiteit in Amsterdam. Zij publiceerde
eerder op het terrein van vrouwen en informatica.
Het onderzoek naar de aspiraties en strategieen van
laag opgeleide vrouwen verric:htte %ij. in dienst van
NWO, bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van
de Katholieke Universiteit Brabant.
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