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1. Inleiding

De pilot studie die in dit rapport wordt beschreven vormt een onderdeel van een
onderzoeksprogramma dat wordt uitgevoerd in het kader van The European Network on
Policies and the Division of Unpaid and Paid Work, een internationaal verband van
onderzoekers uit EU-landen, ontstaan op initiatief van Frinking & Willemsen, beiden
verbonden als hoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Katholieke
Universiteit Brabant te Tilburg. Om de onderhavige studie in perspectief te plaatsen volgt
allereerst een korte uiteenzetting over doelstelling en werkprogramma van het netwerk,
gevolgd door een beschouwing over de achterliggende problematiek en een bespreking van
het algemene theoretische kader.1

1.1 De algemene doelstelling van het European Network

Centraal in het onderzoeksprogramma staat de vraag naar de invloed van beleidsmaatregelen
op de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid in (zoveel mogelijk) landen binnen de
Europese Gemeenschap. Meer algemeen geformuleerd kan het doel worden omschreven als
het verwerven van inzichten in de condities waaronder bepaalde beleidsmaatregelen meer of
minder effectief inwerken op de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen mannen
en vrouwen. Deze condities worden in grote lijnen gevormd door de economische, culturele
and politieke karakteristieken (zoals de arbeidsmarkt situatie, aan ‘gender’ gerelateerde
houdingen en opinies, het emancipatie streven van de overheid), en zullen tussen landen
verschillen.

1.2 Het onderzoeksprogramma van het European Network

Om deze problematiek te bestuderen zijn binnen het onderzoeksprogramma projecten op twee
niveaus ontwikkeld. Op de eerste plaats zijn er nationale studies opgezet, gebaseerd op een
gemeenschappelijk design, waar met gebruik van gelijke meetinstrumenten zoveel mogelijk
analoge analyses worden uitgevoerd. Deze nationale studies zijn erop gericht onderzoek te
doen naar het gebruik van desbetreffende beleidsmaatregelen, naar de structurele en culturele
contexten waarbinnen deze maatregelen ingebed en geïmplementeerd zijn, en naar de hieruit
resulterende verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. Binnen deze nationale studies zijn
weer twee deelprojecten ontwikkeld: (1) een survey op micro niveau, gebaseerd op een
gestandaardiseerde vragenlijst die op steekproef basis wordt afgenomen, met (2) daarenboven
een project waarbinnen - op macro niveau - een inventarisatie wordt gemaakt van relevante
beleidsmaatregelen. 
De resultaten van deze nationale studies vormen de input voor het tweede project, een
internationaal vergelijkende studie, waarbij gezocht zal worden naar overeenkomsten en
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verschillen zodanig dat uitspraken gedaan kunnen worden over effecten van
beleidsmaatregelen binnen hun specifieke contexten.

Omdat voorzien is dat, door gebrek aan middelen, niet alle landen die in het netwerk
vertegenwoordigd zijn het beoogde survey-onderzoek zullen kunnen uitvoeren is - als ‘low
budget’ substituut - een project voorgesteld waarbij niet feitelijke gedragingen en opvattingen 
van inwoners van deze landen worden gemeten, maar waar nationale deskundigen naar hun
percepties zal worden gevraagd betreffende het gebruik van overheidsmaatregelen en het
effect hiervan op de arbeidsverdeling. Daarnaast echter worden percepties en opinies van
deskundigen als zinvolle additionele informatie beschouwd in situaties waar wèl de
mogelijkheid bestaat het survey-onderzoek uit te voeren.

In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van een pilot studie ter voorbereiding van
het deskundigenonderzoek, met als doel een onderzoeksontwerp te ontwikkelen en uit te testen
dat model kan staan voor toepassing in internationaal netwerkverband.

1.3 De achterliggende problematiek

In bijna alle geïndustrialiseerde landen is de sociale positie van vrouwen aanleiding geweest
voor een critische reflectie op de huidige verdeling van arbeid (OCDE, 1991; UNDP, 1995).
Hoewel de deelname van vrouwen aan betaalde arbeid de laatste decennia gestadig is
toegenomen, heeft dit nog niet geleid tot een gelijke participatie van mannen en vrouwen aan
onbetaald werk, als huishoudelijk werk en de verzorging van kinderen en ouderen. Mannen
worden nog grotendeels als de primaire kostwinners beschouwd, terwijl vrouwen de grootste
verantwoordelijkheid dragen voor de verzorgingstaken binnen het huishouden. Hoewel dit
patroon in globale zin in de meeste Europese landen aangetroffen wordt, zijn onderlinge
verschillen vaak toch niet zonder betekenis. 
Veel Europese landen sympathiseren met het streven naar een meer egalitaire rolverdeling.
Voor een deel onder de druk uitgeoefend door vrouwenorganisaties, scharen deze landen zich
achter het algemene beginsel van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, met name binnen
het onderwijssysteem en de arbeidsmarkt, en hebben zij inmiddels een brede variëteit aan
beleidsmaatregelen en wettelijke bepalingen opgesteld en geïmplementeerd. Het is echter
inmiddels meer dan duidelijk geworden dat de optimistische verwachting, dat met een
toenemende deelname van vrouwen aan betaald werk mannen automatisch een groter deel van
huishoudelijke taken op zich zouden nemen, niet is bewaarheid (EC, 1993, 1994). 
Uit een voorafgaande studie van het Europese Netwerk (Willemsen & Frinking, 1995) werd
reeds geconcludeerd dat de verschillen tussen de Europese landen zowel met betrekking tot de
verdeling van huishoudelijke taken als met betrekking tot hierop gerichte beleidsmaatregelen
niet onaanzienlijk zijn. Desondanks is er, in grote lijnen, tevens sprake van overeenkomsten in
patronen van de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. Zo verrichten vrouwen
gemiddeld minder betaalde arbeid dan mannen en zijn hun uurlonen lager, is er sprake van
horizontale en verticale segregatie naar geslacht, en bestaat er een ongelijke verdeling van
huishoudelijk werk. In alle Europese landen wordt beleid gevoerd dat van invloed is op
bovengenoemde fenomenen. Dit beleid berust - impliciet danwel expliciet - op zekere
effectiviteitsverwachtingen. Vaak is deze aanname gebaseerd op de veronderstelde werking
van een substitutiemechanisme: naarmate vrouwen meer betaalde arbeid verrichten neemt het
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aandeel van mannen in onbetaalde arbeid toe. Deze vooronderstelling kan, haast letterlijk, in
beleidsdoelstellingen worden teruggevonden. Zoals echter uit beschikbare gegevens van een
aantal Europese landen blijkt is er slechts in beperkte mate sprake van substitutie. Voor
Nederland blijkt dit bijvoorbeeld uit een onderzoek van Van der Lippe, Van Doorne-Huiskens
& Siegers (1993). Een andere veronderstelling gaat uit van het spontaan verdwijnen van de
segregatie naar geslacht op het moment dat de verschillen in opleidingsniveau tussen mannen
en vrouwen opgeheven zouden zijn. Uit empirisch onderzoek blijkt echter dat in landen met
een gering verschil in opleidingsniveau tussen mannen en vrouwen (Denemarken en Finland)
nog steeds sprake is van horizontale en verticale segregatie (Willemsen & Frinking, 1995).
Tegen de achtergrond van de hierboven geschetste problematiek heeft het netwerk de invloed
van beleidsmaatregelen op de (her)verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tot haar
centrale thematiek gekozen.

1.4 Het theoretisch kader: Bourdieu’s Theory of Practices 

Binnen een ruimer onderzoeksprogramma, zoals het onderhavige, dat op meerdere
(deel)vragen en op verschillende aggregatieniveaus een antwoord zoekt, is het - terwille van
de integratie tot een totaalbeeld - zaak te zoeken naar een breed theoretisch referentiekader dat
als primair sturend mechanisme een ‘unifying structure’ vormt. Zoals uit het hierboven
beschreven onderzoeksprogramma blijkt, moet dit kader, meer in concreto, onder meer een
integratie kunnen bewerkstelligen tussen micro gegevens (survey onder inwoners van EU-
landen) en macro gegevens (inventarisatie van overheidsmaatregelen en contextuele condities
van de verschillende landen).
Literatuurstudie leert dat er ten behoeve van de verklaring voor de verdeling van betaalde en
onbetaalde arbeid binnen huishoudens, drie gangbare theoretische benaderingen ontwikkeld
en getoetst zijn, te weten: (1) de ‘new home economics’ (Becker, 1981, 1991), (2) de
‘exchange theory’ (Sabatelli & Shehan, 1993; Cook, 1987), en (3) de ‘role theory’ (Scanzoni,
1975; Eagly, 1987). Uit een vergelijkend onderzoek concludeert Van der Lippe (1993) dat de
drie theoretische benaderingen elk weliswaar in staat zijn om bepaalde aspecten van de
arbeidsverdeling binnen huishoudens te verklaren, maar dat er daarnaast duidelijke
contradicties schuilen in zowel assumpties als in empirische bevindingen. De hoofdoorzaak
zou gevonden moeten worden in het monodisciplinaire karakter van deze theorieën. 
Een theoretisch referentiekader dat deze monodisciplinariteit overstijgt en tegelijkertijd een
aanvaardbare integratiemogelijkheid biedt voor het ‘multi level’ probleem binnen
bovengenoemde theorieën, is Bourdieu’s Theory of Practices (1977, 1984, 1994). In zijn visie
is het individu niet enkel een homo economicus die ongehinderd door beperkende
maatschappelijke contexten naar nutsmaximalisatie streeft (‘new home economics’ en
‘exchange theory’), noch is het een ‘slachtoffer’ van de omringende samenleving en
grootdeels gedetermineerd door structurele omstandigheden (‘role theory’).
Beknopt weergegeven stelt Bourdieu dat alle practices resulteren uit de relatie tussen habitus
en capital binnen een gegeven field (Bourdieu, 1984: 101). De habitus van een individu
bestaat uit een systeem van disposities, functionerend als een geheel van duurzame
generatieve classificatieschema’s voor iemand’s perceptie, evaluatie en handelen.
Capital, of kapitaal, waarover een individu beschikt verwijst zowel naar materiële als
symbolische goederen die van nut kunnen zijn in een bepaalde situatie, en wordt
onderscheiden in economisch kapitaal (zoals inkomen, bezit), cultureel kapitaal (zoals kennis,
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waarden-oriëntaties) en sociaal kapitaal (zoals sociale netwerken). De verschillende vormen
van kapitaal worden in verschillende fields, of velden, gekapitaliseerd. Deze velden, die in hun
totaliteit de sociale werkelijkheid vormen, worden door Bourdieu voorgesteld als
configuraties van sociale posities die door het individu of door instituties worden ingenomen,
en die bestaan als relatief autonome netwerken, functionerend  volgens een eigen logica. De
structuur van een veld wordt bepaald door de machtsrelaties tussen de actoren. Bourdieu
onderscheidt een aantal velden, waaronder het field of policy, het field of paid labour en  het
field of family relations het belangrijkst zijn voor onze algemene probleemstelling. Het field of
policy wordt als het dominante veld beschouwd: het is de bron van de hierarchie van
machtsrelaties die structuur geven aan alle andere velden.
Practices, of practijken, tenslotte, verwijzen naar frequent herhaalde acties, gebruiken of
plichten die doorgaans met een zeker automatisme worden gepractiseerd, en vormen hiermee
de basis voor het routineuze ‘dagelijks leven’. Sociale interactie komt tot stand uit een
combinatie van vrijheden en beperkingen, waarbij individuen aangepaste strategieën
ontwikkelen om hun doeleinden te bereiken.
Zoals uit de bovenstaande, beknopte, beschrijving blijkt combineert Bourdieu’s theorie op
coherente wijze het micro niveau (habitus, capital en practise) met het macro niveau (fields)
en vormt hiermee een bruikbaar conceptueel kader dat sturend en integrerend kan
functioneren binnen de centrale vraagstelling van ons onderzoeksprogramma. Hiermee is
echter tevens de beperkte functie van Bourdieu’s theorie bepaald. Met nadruk wordt er op
gewezen dat niet wordt nagestreefd om Bourdieu’s theoretische gedachtengoed formeel te
toetsen maar slechts gehanteerd wordt als ‘unifying structure’. Het model dat in die zin is
afgeleid uit de Theory of Practices is (Engelstalig) in schema weergegeven in Figuur 1. 
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Zoals uit de figuur blijkt is de feitelijke verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid binnen
een huishouden de afhankelijke of te verklaren variabele in het conceptueel model, terwijl het
al of niet gebruik maken van bepaalde overheidsmaatregelen (ouderschapsverlof, van
overheidswege georganiseerde kinderopvang) als primaire en endogene, onafhankelijke
variabele fungeert. Verder zijn als exogene verklarende variabelen de habitus en het kapitaal
van de partners binnen een huishouden opgenomen. Naast deze micro karakteristieken
representeren de velden policy, labour market en family relations de relevante macro
condities. Deze laatste worden binnen een nationele studie als contextuele constanten
beschouwd, die voor elk individu of huishouden gelijke effecten bewerkstelligen, maar die bij
de internationaal vergelijkende studie als verklarende variabelen voor overeenkomsten en
verschillen tussen landen zullen fungeren.
De standaardvragenlijst die ten behoeve van de nationale surveys is opgesteld, is inmiddels
gereed voor vertaling en eventuele aanpassing (Eurpean Network on Policies and the Division
of Unpaid and Paid Work, 1997).

Tot zover een kort overzicht van de belangrijkste programmatische, methodologische en
theoretische grondslagen van het onderzoeksprogramma van het European Network. In het
navolgende deel van deze rapportage wordt verslag gedaan van het voorbereidende
deskundigenonderzoek.
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2. De opzet van het onderzoek

Nadat in de voorafgaande paragraaf het onderzoek zowel in termen van het organisatorisch
kader, de algemene probleemstelling en het algemene theoretisch perspectief is
geïntroduceerd, worden in het navolgende de specifieke doelstellingen en de uitgewerkte
opzet van het onderzoeksproject nader besproken. 

2.1 De doelstelling

Op voorhand wordt gesteld dat dit onderzoek een beperkte doelstelling heeft. Er wordt niet
beoogd een evaluatie onderzoek in de klassieke zin te verrichten dat een geldig en
betrouwbaar antwoord zou kunnen geven op de vraag naar het effect van
overheidsmaatregelen op de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid binnen huishoudens.
Deze vraagstelling vereist een andere, maar vooral ook meer kostbare, en aanzienlijk meer tijd
vergende onderzoeksbenadering. Vertrekkend vanuit het beginsel van triangulatie, is het
streven om - supplementair aan de informatie uit de meer grootschalige internationale,
gestandaardiseerde surveys waarbij gepoogd wordt feitelijke gedragsveranderingen bij
geselecteerde huishoudens vast te stellen - op exploratieve wijze na te gaan welke nuttige
(achtergrond)informatie kan worden verkregen van vertegenwoordigers van verschillende
instituties die beroepshalve affiniteit met de thematiek hebben. De nadruk ligt hierbij op het
verzamelen van kwalitatieve informatie: op het registreren van mogelijke controversiële
standpunten en de onderliggende argumenten, alsmede op de vraag of een directe confrontatie
al of niet naar gemeenschappelijke opinies convergeert. Slechts in functie hiervan wordt het
nuttig bevonden om deelnemers te vragen hun opvattingen in termen van effecten te
kwantificeren. Hiermee wordt enkel beoogd om indicaties te vinden voor de ingeschatte
richting alsmede de geraamde grootte orde van de beleidseffecten, die - weliswaar
noodzakelijk - maar ondergeschikt worden geacht aan het verzamelen van kwalitatieve
informatie. Het uiteindelijke doel is om een onderzoeksvorm te ontwikkelen die, enerzijds
aanvullend op de  internationale surveys kan worden gehanteerd om vanuit een meer indirecte
invalshoek zicht te krijgen op de centrale onderzoeksvraag, maar daarnaast kan dienen als
substituut voor het nationale survey.

2.2 De onderzoeksopzet in hoofdlijnen

Een onderzoek dat zijn informatie verzamelt door een panel van deskundigen te raadplegen
wordt vaak aangeduid als een Delphi-onderzoek: een wat vage typering die in de
onderzoekspractijk tot vele varianten heeft geleid, variërend van simpele eenmalige, feitelijk
weinig gestructureerde brain storming-bijeenkomsten tot uiterst gecompliceerde en
omvangrijke, geformaliseerde projecten (Van Doorn & Van Vught, 1978). Het spreekt voor
zich dat het welslagen van een Delphi-project, naast een gedegen design en organisatievorm
voor een groot deel afhangt van de juiste selectie, de kwaliteit, inzet en tijd van de
deskundigen (Keuzenkamp, 1995). Hoewel in eerste instantie ontwikkeld als grondslag voor
toekomstvoorspellingen, is de Delphi-techniek ook voor beleidsgerichte analyses te gebruiken
(Van Houten, 1988). Een beleidsgerichte Delphi kan dan bijdragen tot het realiseren van één 
der volgende doelstellingen: “to ensure that all possible options have been put on the table for
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consideration; to estimate the impact and consequences of any particular option; to examine
and estimate the acceptability of any particular option” (Linstone & Turoff, 1975: 87). 
In het licht van voornamelijk financiële restricties en beperkingen in de tijd, is mede ook op
grond van voorafgaande ervaringen, voor een volgende opzet gekozen: 

- de panelleden (10 tot 15 in getal) worden gerecruteerd uit velden van de sociale partners
(overheid, werkgevers en werknemers) en het wetenschappelijk onderzoek;

- de panelleden wordt verzocht om middels een vragenlijst een raming te maken van de
effecten van een aantal overheidsmaatregelen op de verdeling betaalde/onbetaalde arbeid,
en met name aan te geven op welke argumentatie hun raming is gebaseerd. De vragenlijst
wordt vergezeld van een informatie-pakket waarin opgenomen meer algemene
achtergrondgegevens betreffende het (recente) emancipatiebeleid van de de overheid en de
situatie op de nationale arbeidsmarkt, alsmede meer specifieke informatie over de inhoud
van de betreffende beleidsmaatregelen en de actuele verdeling van betaalde en onbetaalde
arbeid binnen huishoudens;

- er wordt een bijeenkomst georganiseerd van panelleden en het onderzoeksteam, waarbij de
uitkomsten van de schriftelijke ronde worden gepresenteerd en van commentaar voorzien,
waarbij de nadruk ligt op de meer controversiële ramingen en argumenten. Er vindt
discussie plaats om argumentaties uit te diepen en standpunten te nuanceren.

- er wordt na afsluiting en samenvatting van de discussie een korte vragenlijst ingevuld door
de deelnemers om na te gaan of er sprake is van toegenomen convergentie in de
opvattingen.

2.3 De centrale hypothesen en het onderzoeksdesign

Daar binnen het panelonderzoek, om practische zowel als inhoudelijke redenen, niet de zelfde
differentiatie kan worden aangebracht als in het survey-onderzoek, heeft een aanpassing
plaatsgevonden van het centrale conceptueel model dat in paragraaf 1.4 is geïntroduceerd.  Als
uitgangspunt hierbij is gekozen dat een gedeelte van de uitkomsten van het survey
‘vertaalbaar’ moeten zijn in de uitkomsten van het deskundigenonderzoek. Hierdoor ontstaat
de mogelijkheid om een vergelijking te maken tussen feitelijke (survey) en gepercipieerde
(panel) gedragseffecten van beleidsmaatregelen.
Om het deskundigenonderzoek uitvoerbaar te maken heeft een, simplificerende, herordening
van Bourdieu’s centrale concepten en verbanden plaats moeten vinden.
Het primair te bestuderen verband wordt gevormd door de relatie tussen het field policies (de
primaire verklarende factor) en de practices van de huishoudens (de afhankelijke variabele).
Daarnaast worden habitus en capital van een huishouden - beide in een simpele en indirecte
operationalisering - als moderator variabelen opgenomen, die het primaire verband moeten
verbijzonderen. Deze concepten zijn, nu in nog ruwe vorm, als volgt geïndiceerd (voor een
specifieke uitwerking zie paragraaf 2.4). De practices worden bepaald als de gepercipieerde
verandering in de verdeling betaalde/onbetaalde arbeid, het field policies in de desbetreffende
beleidsmaatregelen. Habitus vindt een indirecte, benaderende indicering in het
huishoudenstype, terwijl capital wordt gemeten met het kenmerk opleidingsniveau van
huishoudens. Nogmaals wijzen wij er op dat met name de operationalisering van beide
moderator variabelen is ingegeven door practische beperkingen die inherent zijn aan het uit te
voeren panelonderzoek.
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Het hiermee gepostuleerde verband tussen de vier basisconcepten kan in drie kern-hypothesen
worden uiteengelegd, waarbij de onderzoekselementen worden gevormd door twee-partner
huishoudens met jonge kinderen, die niet zelf als ‘informant’ fungeren, maar waarvan het
gedrag wordt ingeschat door deskundigen:

(1) overheidsmaatregelen, die recentelijk zijn genomen, hebben geleid tot een
verandering in de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid, en wel in die zin dat
er nu sprake is van een meer egalitaire verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid
tussen partners binnen een huishouden;

(2) in huishoudens met een hoger opleidingsniveau zal het betreffende effect sterker zijn
dan in huishoudens met een lager opleidingsniveau;

(3) het effect van overheidsmaatregelen op de verdeling van betaalde en onbetaalde
arbeid zal verschillen naar huishoudenstype, met dien verstande dat het effect in
huishoudens met jongere kinderen sterker zal zijn dan in huishoudens met oudere
kinderen.

Het afgeleide theoretisch model als zodanig is dus tamelijk rudimentair en weinig
gespecificeerd. Deze keuze is mede ingegeven door de noodzaak te anticiperen op de beperkte
keuze ten aanzien van het onderzoeksdesign. Strikt genomen moet een design dat een
ondubbelzinnige uitspraak mogelijk maakt over een causaal verband tussen de variabelen van
de hypothese aan tenminste drie vereisten voldoen, die toegepast op onze onderzoekssituatie
als volgt te concretiseren zijn: 
* het moet aannemelijk zijn dat de onafhankelijke variabele (de oorzaak) in de tijd

voorafgaat aan de afhankelijke variabele (het gevolg). In het onderhavige geval betekent dit
dat de implementatie van de beleidsmaatregelen duidelijk vast te stellen is, en dat er een
zekere tijd verstreken moet zijn tussen de implementatie en het tijdstip waarop het
vermeende effect wordt gemeten;

* er moet - in welke vorm dan ook - een vergelijking mogelijk zijn tussen de
arbeidsverdeling in een situatie zònder beleidsmaatregelen en de arbeidsverdeling in een
situatie mèt beleidsmaatregelen;

* het design moet zodanig worden gekozen dat concurrerende verklaringen voor de
afhankelijke variabele onder controle gehouden kunnen worden. In onze onderzoekssituatie
is het evident dat de verdeling betaalde/onbetaalde arbeid, zoals op een moment
geregistreerd, het gevolg is van een complex van verklaringsgronden. Het isoleren van het
effect van de primair verklarende variabele ‘beleidsmaatregelen’ vraagt in wezen om een
geformaliseerde eliminatie van deze overige verklaringsgronden.

Aan deze formele vereisten kan, gezien de eerder geschetste restricties, slechts in beperkte
mate worden voldaan. Wat het eerste punt betreft is aan de panelleden informatie gegeven
over het tijdstip van inwerking treden van de maatregel, en is vervolgens gevraagd naar het
effect hiervan ‘in de laatste jaren’ op de arbeidsverdeling, waarmee in beginsel de
tijdsvolgorde is vastgelegd. Door de vraag te stellen naar de opgetreden verandering tussen de
situatie vóór en ná de invoering is een zekere vergelijkingsbasis gecreëerd, waardoor in
beginsel statistische samenhang vast te stellen is tussen de onafhankelijke en de afhankelijke
variabele (vereiste 2). Door tenslotte de respondenten nadrukkelijk te instrueren effecten te
ramen uitsluitend als gevolg van overheidsbemoeienissen is bij benadering een situatie
geschapen waarin de concurrerende verklaringen worden geëlimineerd (vereiste 3). 
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Het design dat hiermee in hoofdlijnen vastgelegd is, is - op zuiver methodologische gronden -
niet ideaal te noemen. Deze situatie dwingt ons om op prudente en bescheiden wijze met zijn
resultaten om te gaan. 

2.4 De operationalisering

De vragenlijst is gericht op het verzamelen van zowel kwantitatieve (effect-ramingen) als
kwalitatieve (inhoudelijke argumentatie) informatie bij de geselecteerde deelnemers.
Potentiële deelnemers werden in eerste instantie geselecteerd op basis van hun institutionele
achtergrond en vermeende deskundigheid. Vervolgens werd hen schriftelijk verzocht om tot
het panel toe te treden. Door een verscheidenheid aan redenen (tijdgebrek, niet schikken van
de datum van de plenaire bijeenkomst, gebrek aan deskundigheid) resteerde van de
oorspronkelijk geselecteerden een aantal van 12 deskundigen die aan de schriftelijke ronde
hebben deelgenomen. Daarnaast heeft een 3-tal personen alleen de vragenlijst ingevuld
geretourneerd, waardoor uiteindelijk een bestand ontstond van 15 respondenten. Op
vertegenwoordigers van de overheid na waren alle beoogde geledingen in het panel
vertegenwoordigd. Negen personen hebben aan de plenaire bijeenkomst deelgenomen.
De onderzoekseenheden betreffen, zoals eerder aangegeven, huishoudens met jonge kinderen:
deze selectie ligt voor de hand omdat de relevante maatregelen juist deze huishoudens
betreffen. Bovendien is eerder voor het survey-onderzoek voor dezelfde analyse-eenheden
gekozen. Aangezien verwacht kan worden dat het effect van beleidsmaatregelen samenhang
vertoont met het type huishouden, zijn deze gespecificeerd naar de leeftijd van het jongste
kind (jonger dan 4, respectievelijk jonger dan 18 jaar) en naar de ‘verdiener-situatie’ binnen
het huishouden (tweeverdieners; anderhalfverdieners; éénverdieners en zogenoemde half-
halfverdieners waarbij beide partners in deeltijd werkzaam zijn). Beide criteria gecombineerd
levert 8 onderscheiden huishoudenstypen. Het spreekt voor zich dat het op allerlei gronden
denkbaar is een meer verfijnde typering te preferen met inbegrip van bijvoorbeeld
opleidingsniveau en inkomen, maar om redenen van uitvoerbaarheid heeft een beperking
moeten plaatsvinden. 
Ter operationalisering van de variabele overheidsmaatregelen moesten ter wille van het
overzicht keuzen gemaakt worden uit een grote verscheidenheid van mogelijkheden.
Uiteindelijk is een drietal clusters van maatregelen geselecteerd, te weten:
a) verlofregelingen (zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en calamiteiten- of
verzorgingsverlof);
b) regelingen rond kinderopvang;
c) regelingen rond flexibilisering van arbeid.

Nadere informatie over de inhoud en tijdstip van invoering van deze regelingen werden
uitgewerkt en opgenomen in het informatie-pakket dat aan de deelnemers ter beschikking
werd gesteld (zie hiervoor Bijlage 1 van dit rapport).
Ten aanzien van betaalde arbeid werd het begrip deeltijdarbeid niet nader gedefinieerd in een
zeker aantal uren per week. Dit om onduidelijkheid rond de verschillende definities die in
omgang zijn te voorkomen. De praktische invulling wordt aan de respondenten zelf
overgelaten.
Bij de operationalisering van  onbetaalde arbeid is inhoudelijk een onderscheid gemaakt
tussen het verrichten van huishoudelijk werk enerzijds en het besteden aan zorg voor kinderen
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en overige familieleden anderzijds. In beide gevallen aan te geven in bestede uren per week. 
Door voor beide partners binnen een huishoudenstype na te gaan of zij al of niet betaald werk
verrichten in combinatie met het aantal uren per week dat wordt besteed aan beide vormen
van onbetaalde arbeid, kan een indruk worden gegeven van een meer of minder egalitaire
verdeling van arbeid binnen dat bepaald huishoudenstype.
De variabele opleidingsniveau van het huishouden -  moderator variabele in hypothese (2) - is
zonder nadere beschrijving opgesplitst in hoog opgeleide, middelbaar opgeleide, en laag
opgeleide huishoudens.
De tweede moderator variabele - het huishoudenstype - die met de onafhankelijke variabele
zou interacteren op de afhankelijke variabele, is - zoals hiervoor vermeld - zowel naar de
verdienersituatie als naar de leeftijd van het jongste kind geclassificeerd in een achttal typen.

2.5 De opzet van de vragenlijst

Na de operationalisering van de vier kern-variabelen kan de vragenlijst worden opgesteld die
ter schriftelijke beantwoording aan de deelnemers  wordt toegezonden. De vragenlijst is
integraal opgenomen in Bijlage 1 van dit rapport. Uitgangspunt bij de opstelling van de
vragenlijst was een werkzame balans te vinden tussen de behoefte aan informatie van de zijde
van de onderzoekers en, tegelijkertijd, de vragenlijst een zodanige vorm, inhoud en omvang te
geven dat een optimale respons verwacht kon worden. In sommige gevallen waren de
geselecteerde panelleden gespecialiseerd op een specifiek beleidsterrein (kinderopvang,
ouderschapsverlof, etc.), anderen daarentegen waren meer all round in hun kennis. Om het
effect van dit verschil zoveel mogelijk te neutraliseren wordt - zoals eerder ook al vermeld -
de feitelijke vragenlijst voorafgegaan door een standaard informatiepakket. Bovendien wordt,
vanuit hetzelfde oogmerk, aan de respondenten aan het eind van elk onderdeel van de
vragenlijst gevraagd aan te geven met welke stelligheid zij hun antwoord hebben gegeven. Dit
stelt ons in staat om gewogen scores te bepalen met de stelligheids-scores als
wegingscoëfficiënt.
De vragenlijst bestaat uit vier onderdelen die steeds worden voorafgegaan door een toelichting
en instructies voor de invulling. Onderdeel I heeft betrekking op het effect van de
verlofregelingen, onderdeel II op het effect van kinderopvangregelingen, onderdeel III op het
effect van flexibilisering van arbeid en onderdeel IV, tenslotte, op het gezamenlijk effect van
alle onderscheiden regelingen. 
In Bijlage 1 valt na te lezen dat van de onderdelen I, II en IV (die alle in de vorm van een tabel
worden gepresenteerd) I en II een identieke structuur hebben. De opzet van onderdeel IV wijkt
slechts op onderdelen hiervan af. In de eerste kolom zijn de 8 typen van huishoudens
(resultered uit de combinatie van de leeftijd van het het jongste kind en de verdienersituatie
van het huishouden) weergegeven. Voor wat betreft het verrichten van betaalde arbeid wordt
aan de  respondenten gevraagd om aan te geven met welk percentage elk huishoudenstype is
toe- of afgenomen sinds de invoering van de beleidsmaatregel, enkel als gevolg van de
betreffende regeling. Om een concreet voorbeeld te noemen: met welk percentage is het aantal
tweeverdieners met een jongste kind onder de vier jaar toe- of afgenomen als gevolg van de
inwerkingtreding van verlofregelingen (zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en
verzorgingsverlof)? De twee laatste kolommen van de tabel hebben betrekking op het
verrichten van onbetaalde arbeid. Hier wordt de panelleden gevraagd om voor de 8
huishoudenstypen aan te geven de toe- of afname van het aantal uren per week besteed, voor
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de mannelijke en vrouwelijke partner afzonderlijk, aan huishoudelijk werk enerzijds en het
verzorgen van kinderen en overige familieleden anderzijds, wederom enkel als gevolg van de
ingevoerde maatregelen. In de vorm van een aanvullende vraag wordt de differentiërende
werking van het opleidingsniveau van het huishouden op het verband tussen de
beleidsmaatregelen en de verdeling betaalde/onbetaalde arbeid aan de orde gesteld. De
respondent wordt verzocht met een cijfer van 1 (uiterst gering effect) t/m 5 (uiterst groot
effect) aan te geven in welke mate de effect verschillen tussen de opleidingsniveaus. 
Na dit kwantificerende gedeelte wordt in de vorm van een 5-tal open vragen ingegaan op de
argumentaties die ten grondslag hebben gelegen aan de cijfermatige exercitie. Ter afronding
van elk onderdeel worden nog twee vragen gesteld. De eerste heeft betrekking op de
belangrijkste informatiebronnen waar de respondenten een beroep op hebben gedaan (de
wetenschappelijke literatuur; kennis van statistische gegevens; contacten in het veld; niet
expliciet benoembare bronnen; overige bronnen). Bij de laatste vraag dienen - in de vorm van
een rapportcijfer van 1 t/m 10 - de panelleden aan te geven de stelligheid waarmee zij de
gegevens hebben ingevuld (“wilt U hieronder op een schaal van 1 (hoogst onzeker) tot en met
10 (uiterst zeker) aangeven hoe zeker of onzeker U bent omtrent de plausibiliteit van de door
U ingevulde gegevens?”).
Onderdeel III van de vragenlijst dat betrekking heeft op de effecten van regelingen van
flexibilisering van arbeid is om inhoudelijke redenen minder strak gestructureerd. De
betreffende regelingen zijn zeer pluriform van aard terwijl ook de rol van de overheid hierbij
vaak een indirecte is, die  niet ondubbelzinnig is vast te stellen. Dit zijn de belangrijkste
redenen om te volstaan met twee open vragen van een meer algemeen karakter. De eerste
vraag heeft betrekking op de terreinen waar mogelijk sprake is geweest van indirecte
beïnvloeding, de tweede vraag handelt over een beargumenteerde inschatting van de grootte
orde van een mogelijk effect.
Het laatste onderdeel (IV) van de vragenlijst handelt over het gezamenlijk effect van de
overheidsbemoeienissen. Hierbij is voor een iets afwijkende opzet gekozen. Op basis van
tijdsbestedingsonderzoeken van het SCP uit 1985 en 1995 wordt voor verschillende
huishoudenstypen  aangegeven hoeveel uren door de partners in het huishouden per week
werden besteed aan huishoudelijke- en gezinstaken enerzijds en betaalde arbeid anderzijds. De
verhouding in bestede uren tussen mannen en vrouwen voor betaalde arbeid, onbetaalde
arbeid plus het totaal worden in geslachtsratio’s uitgedrukt voor beide jaren, zodat een
ontwikkeling in de tijd zichtbaar wordt. Vervolgens wordt aan de respondenten gevraagd de
fictieve ratio’s te schatten die in 1995 zou zijn gemeten als de overheid geen
beleidsmaatregelen op de drie terreinen zou hebben uitgevoerd.
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3. De resultaten van de schriftelijke ronde

3.1 Het effect van verlofregelingen

Voor de bespreking van de resultaten uit de eerste schriftelijke ronde is voor de volgende
vorm gekozen. Voor elk onderdeel uit de vragenlijst worden de uitkomsten in de tekst
besproken aan de hand van figuren (Figuur 2, 3 en 4) waarin de gemiddelde scores in de vorm
van staafdiagrammen zijn weergegeven. In de Bijlagen 2 en 3 worden de gemiddeldenscores
en standaarddeviaties cijfermatig, in tabelvorm, gepresenteerd. Daarna volgt een bespreking
van de argumenten en de stelligheid-scores.

3.1.1 Commentaar bij de kwantitatieve effecten van de verlofregelingen

Wanneer we de geschatte effecten van het pakket ‘verlofregelingen’ op de verdeling van
huishoudenstypen naar betaalde arbeid bezien, komen we tot de volgende conclusies (zie
Figuur 2 onder ‘verlof’). In grote lijnen kan gesproken worden van bescheiden veranderingen
die gemiddeld hoger liggen voor huishoudens met jonge kinderen (jk) dan voor huishoudens
met oudere kinderen (ok). In eerstgenoemde categorie wordt de sterkste relatieve toename
verwacht (ruim 5%) bij de anderhalfverdieners (1.5vjk) en de tweeverdieners (2vjk) die met
4.5% iets achterblijven. De half-halfverdieners (hhvjk), waarbij beide partners in deeltijd
werken, vertonen nauwelijks groei (1%). In lijn met de verwachtingen neemt het percentage
éénverdieners (1vjk) relatief sterk af (bijna 7%). De scores voor huishoudens met oudere
kinderen vertonen hetzelfde patroon maar zijn gemiddeld lager. Dit is, gezien de inhoud van
de regelingen, logisch te noemen. De waarden van de standaarddeviaties, die indicatief zijn
voor de mate van consensus, zijn betrekkelijk hoog te noemen (zie Bijlage 2). In dit verband
dient vermeld te worden dat er sprake was van een tweetal ‘out-liers’: waarschijnlijk
respondenten die de vraag in afwijkende zin geïnterpreteerd hebben.  
Voor wat betreft het verrichten van onbetaalde arbeid is een onderscheid gemaakt naar de toe-
of afname van uren per week besteed door beide partners, aan huishoudelijk werk en zorg
voor kinderen en overige familieleden (zie Figuur 3). 
Bij mannen met jonge kinderen is nog enige, zij het uiterst bescheiden, toename van
huishoudelijk werk te zien, waarbij echter eerder in minuten dan uren gerekend moet worden.
(Figuur 3.1). De maximale toename vindt plaats bij de half-halfverdieners, in omvang de
kleinste groep. Maar ook hier bedraagt de winst nog geen 20 minuten per week. Voor mannen
met oudere kinderen is het positief effect (met uitzondering wederom voor de half-
halfverdieners) nagenoeg nihil. Wat de vrouwen betreft is het beeld iets meer geprononceerd,
wederom met een wat sterker effect bij huishoudens met jongere kinderen (Figuur 3.2). Bij de
vrouwelijke partners in huishoudens met oudere kinderen wordt voor twee- en
anderhalfverdieners, wellicht tegen de verwachting, enige toename geconstateerd. Het blijkt
scores te betreffen van beide ‘out-liers’. Waarschijnlijk betaat er in dit verband enige
onduidelijkheid bij de respondenten over de vraag welke partner het betreffende verlof
opneemt. In de categorie zorg voor kinderen en overige familieleden, zijn positieve effecten
van enige substantie te noteren bij mannelijke twee- en anderhalfverdieners met jonge  
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Figuur 2 Effect beleid op de verdeling van huishoudenstypen naar betaalde arbeid

kinderen, alsmede een enkel negatief effect bij vrouwelijke tweeverdieners met jonge
kinderen (Figuren 3.3 en 3.4).

In Figuur 4 zijn de scores op een andere manier geordend, en ligt het accent op de
geslachtsspecifieke verschillen. Uit Figuur 4.1 kan worden afgelezen dat verlofregelingen een
grotere invloed zouden uitoefenen op vrouwen dan op mannen, voor zover het huishoudelijk
werk betreft. De leeftijd van het jongste kind is echter bepalend voor de richting van het
effect: bij vrouwen met jonge kinderen leiden verlofregelingen tot een verlichting van het
huishoudelijk werk, bij vrouwen met oudere kinderen zien we echter - grosso modo - het
omgekeerde effect. Voor zover het de zorg voor kinderen en familie aangaat (Figuur 4.2) zien
we wat grotere invloeden bij mannen dan bij vrouwen. De leeftijd van het jongste kind zou
hierbij een geringere rol spelen.

Wanneer - op globale wijze - het verband gedifferentieerd wordt naar opleidingsniveau dan
wordt enige profilering zichtbaar in die zin dat de hoger opgeleide meer profiteren van de
regelingen dan middelbaar opgeleiden, en deze weer meer dan laag opgeleiden (zie Bijlage 2).
De gemiddelde stelligheid-score bedraagt iets minder dan 6, met een standaardafwijking van
1.8. Op individueel niveau was een 9 de maximale, en een 3 de minimale score (zie Bijlage 2).

Resumerend kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
* verlofregelingen zouden enig effect gehad hebben op de toename van twee- en anderhalf

verdieners, en dit ten koste van de éénverdieners;
* verlofregelingen zouden er nauwelijks toe hebben geleid dat mannen significant meer tijd

aan huishoudelijk werk zijn gaan besteden, en dat vrouwen in die zin duidelijk ontlast zijn;
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fig.3.3 effect beleid op zorg kinderen en familie mannen, naar regeling en 
huishoudenstype
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fig.3.4 effect beleid op zorg kinderen en familie vrouwen, naar regeling en 
huishoudenstype
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fig.4.1 effect verlofregelingen op huishoudelijk werk, naar geslacht en 
huishoudenstype
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fig.4.2 effect verlofregelingen op zorg kinderen en familie, naar geslacht en 
huishoudenstype
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fig.4.3 effect kinderopvang op huishoudelijk werk, naar geslacht en 
huishoudenstype
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Figuur 3 Effect beleid op onbetaalde arbeid naar regeling en huishoudenstype

Figuur 4 Effect beleid op onbetaalde arbeid, naar geslacht en huishoudenstype
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* verlofregelingen zouden ertoe geleid hebben dat mannen zich in iets meerdere, maar nog
steeds bescheiden,  mate zijn gaan wijden aan zorgtaken;

* de leeftijd van het jongste kind leidt zowel ten aanzien van betaalde als onbetaalde arbeid
tot de meest markante verschillen;

* aan opleiding wordt een redelijk differentiërende werking toegeschreven.

In termen van de eerder geformuleerde kern-hypothesen, kan tot een zwakke ondersteuning
van hypothese (1) worden geconcludeerd, die een causaal verband veronderstelde tussen
zorgregelingen en de verdeling betaalde en onbetaalde arbeid. Minder twijfels hoeven er te
bestaan over de ondersteuning van hypothesen (2) en (3) waarin gesteld wordt dat
zorgregelingen en opleidingsniveau, respectievelijk huishoudenstype, interacteren op de
verdeling betaalde/onbetaalde arbeid.

3.1.2 Opmerkingen en argumentatie bij de verlofregelingen

Naast de kwantitatieve exercitie is de panelleden gevraagd hun effect-ramingen te
beargumenteren. Hiervoor zijn open vragen gehanteerd met als enige differentiatie de
aanwezigheid van jongere of oudere kinderen.
Hieronder volgen, beknopt weergegeven en zo mogelijk gegroepeerd, de belangrijkste
opmerkingen en argumentaties, met tussen ( ) het aantal malen dat deze zijn opgetekend.

(1)  relatieve toe- of afname van huishoudenstypen in termen van betaalde/onbetaalde arbeid.

* rol van de overheid in deze is slechts voorwaardenscheppend (1)
* rol van de overheid is meer volgend dan sturend (1)
* het effect is gering te noemen (5)
* het effect is gering te noemen en beperkt zich vooral tot het ouderschapsverlof waar vooral

hoger opgeleiden gebruik van maken (1)
* het effect is gering omdat de duur van de regelingen beperkt is (1)
* het effect is gering omdat de regelingen te laat zijn ingevoerd (1)
* het effect is gering: andere factoren als opleiding en deeltijdarbeid spelen een belangrijkere

rol (1)
* het effect zou groter zijn als mannen meer werden gestimuleerd (1)
* het effect beperkt zich met name tot gezinnen met jonge kinderen (3)
* er bestaat een effect met name van ouderschapsverlof (1)
* er bestaat een effect met name van zwangerschaps- en bevallingsverlof (1)
* er bestaat een effect vooral bij éénverdieners (1)
* het risico bestaat dat als gevolg van de verlofregelingen vrouwen zich definitief van de

arbeidsmarkt terugtrekken (1).

In grote lijnen zijn de gemaakte opmerkingen consistent met het kwantitatieve patroon. In het
algemeen wordt bevestigd dat de effecten gering zijn en worden deze gedifferentieerd naar
regeling en huishoudenstype. Als argumenten voor het bescheiden effect worden genoemd: de
beperkte rol van de overheid in deze, het te laat invoeren van de regelingen, de beperkte duur
van de regelingen en het weinig gestimuleerd zijn van mannen.
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(2) effecten op de verdeling van huishoudelijk werk

Respondenten werd hier gevraagd argumenten te noemen die betrekking hebben op de
veranderde taakverdeling binnen huishoudenstypen als gevolg van de ingevoerde
verlofregelingen. Hierbij werden de volgende argumenten en opmerkingen genoteerd.

* in het algemeen geen tot weinig effect (9)
* geen effect op de bijdrage van mannen (1)
* ouderschapsregelingen zijn in feite moederschapsregelingen, dus werkt moeder meer in het

huishouden (2)
* geen toenemende bijdrage van mannen: huishoudelijk werk wordt traditioneel door

vrouwen verricht (1)
* nauwelijks effect omdat verlofregelingen maar van tijdelijke aard zijn (1)
* als er al sprake is tijdwinst dan wordt deze niet aan huishoudelijk werk gespendeerd maar

aan vrije tijd (1)
* nauwelijks effect. Een gering effect bij mannen die ouderschapsverlof opnemen en op deze

manier kennis maken met huishoudelijk werk (1)
* het effect is gering omdat het voornamelijk regelingen betreft die relevant zijn voor

huishoudens met jonge kinderen (3)
* het (geringe) effect bestaat hierin dat vrouwen iets minder tijd aan huishoudelijke taken

besteden en mannen niets meer (1)
* het effect is gering omdat de overheid weinig sturend optreedt (1)
* de tijdsbesteding van vrouwen neemt iets af omdat ze huishoudelijk werk uitbesteden (1)
* er is sprake van een generatie-effect bij huishoudens met oudere kinderen: huishoudens

met oudere kinderen zijn ‘ouderwetser’ dan huishoudens met jongere kinderen (2)

Opnieuw liggen de opmerkingen en argumenten in lijn met met het kwantitatieve patroon. De
effecten van overheidsbeleid worden doorgaans gering geacht, en sterker geacht voor
huishoudens met jongere kinderen. Er is sprake van een teneur dat de bijdrage van mannen
onveranderd blijft, terwijl die van vrouwen iets toeneemt.

(3) effecten op de verdeling van zorgtaken aangaande kinderen en overige familieleden

Inzake de onderbouwing van de effecten van verlofregelingen op de zorg voor kinderen en
overige familieleden werd het volgende naar voren gebracht.

* geen effecten (3)
* enig effect, maar dan niet zozeer bij huishoudens met oudere kinderen vanwege het

generatie-effect (1)
* als er sprake is van enig effect dan leidt dit tot een meer ongelijke verdeling omdat

vrouwen vaker verlof opnemen dan mannen (2)
* geen effect bij mannen (2)
* mannen zullen meer tijd besteden aan de zorg voor kinderen (1)
* het effect is bij mannen incidenteel van aard en bij vrouwen structureel (1)
* mannen worden gedwongen iets meer te doen als de partner werkt en kiezen dan voor de

zorg van kinderen (1)
* met name twee-verdieners krijgen meer tijd voor zorgtaken (1)
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* vrouwen gaan meer zorgtaken uitbesteden (1)
* bij laag opgeleiden is het effect gering omdat zij weinig mogelijkheden hebben gebruik te

maken van de verlofregelingen (1)

Ook in dit geval worden de effecten bescheiden geacht, alhoewel in het algemeen wat sterker
als bij de herverdeling van huishoudelijk werk. Duidelijk is wel de perceptie dat mannen de
neiging hebben het tijdssurplus eerder aan zorgtaken te besteden dan aan huishoudelijk werk.

Als een eerste en meer algemene opmerking in dit verband kan gesteld worden dat de
resultaten van de inhoudelijke onderbouwing van de kwantitatieve inschattingen enigszins
beneden de verwachting zijn gebleven. Uitgesproken controversiële argumenten en
stellingnamen werden niet zichtbaar. Dit kan voor een gedeelte zijn oorzaak vinden in de aard
en vorm van het meetinstrument. Wellicht leent zich de gehanteerde standaard schriftelijke
vraagstelling in deze situatie minder dan een face-to-face interview met mogelijkheden tot
doorvraging, voor het verkrijgen van een meer gesystematiseerd, geprofileerd en genuanceerd
beeld.

3.2 Het effect van kinderopvangregelingen

3.2.1 Commentaar bij de kwantitatieve effecten van de ‘kinderopvangregelingen’                 
        
Uit Figuur 2 blijkt dat de effecten van de kinderopvangregelingen op de verdeling van de
betaalde arbeid zowel overeenkomsten als verschillen vertonen met de effecten van de 
zorgregelingen. In twee opzichten zijn overeenkomsten te constateren. Op de eerste plaats
zien we een soortgelijke differentiatie van de effecten naar huishoudenstype: een toename van
twee- en anderhalfverdieners, gepaard gaande met een afname van de éénverdieners.
Daarnaast valt te constateren dat de effecten bij huishoudens met jongere kinderen groter zijn
dan de efecten bij huishoudens met oudere kinderen. De verschillen schuilen voornamelijk in
de groottte orde van de effecten, alsmede in het geringere verschil tussen huishoudens met
jongere en oudere kinderen. Volgens de geraadpleegde deskundigen hebben
kinderopvangregelingen in het algemeen gesproken in hogere mate bijgedragen aan de
vermindering van éénverdieners dan verlofregelingen. Het percentage éénverdieners met
jongere kinderen zou als gevolg van het overheidsbeleid op het gebied van kinderopvang met
bijna 8.5% zijn gedaald en als gevolg van zorgregelingen met 6.7%. De percentages voor
huishoudens met oudere kinderen zijn respectievelijk 4.4% en 2.3%. 
Eén respondent week in de beoordeling duidelijk af van de anderen en scoorde extreem hoog,
hetgeen merkbaar is aan de de relatief hoge standaarddeviatie.
Kijken we vervolgens naar de effecten van kinderopvang op de verdeling van onbetaalde
arbeid (Figuur 3). Een eerste blik op de cijfers leert dat de desbetreffende
overheidsmaatregelen - conform de verwachting -  nauwelijks bijgedragen zouden hebben tot
een significante herverdeling van huishoudelijk werk. Ongeacht de leeftijd van het jongste
kind besteden vrouwelijke tweeverdieners en anderhalfverdieners slechts enkele minuten
minder tijd per week aan huishoudelijke taken (Figuur 3.2). Bij de mannen is een lichte, maar
ook weinig betekenisvolle, toename te zien (Figuur 3.1). 
Hebben kinderopvangregelingen kennelijk weinig effect op de herverdeling van huishoudelijk
werk, anders ligt dat - in bepaalde categorieën althans - bij de zorg voor kinderen en overige
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familieleden. Mannelijke twee- en anderhalfverdieners gaan iets meer tijd aan deze zorgtaken
besteden (Figuur 3.3), maar voor hun vrouwen - en dit geldt met name voor vrouwen met
jongere kinderen - leidt dit tot een substantiële daling in zorgbelasting, van 3.5 uur voor
vrouwelijke tweeverdieners en ruim twee uur voor vrouwelijke anderhalfverdieners (Figuur
3.4). 

In Figuur 4.3 en Figuur 4.4 ligt weer het accent op de geslachtspecifieke werking van
kinderopvangregelingen op huishoudelijk werk respectievelijk de zorg voor kinderen en
familie. Hiermee benaderen we het concept herverdeling van onbetaalde arbeid het meest
expliciet. Vanuit dit perspectief beschouwd leiden kinderopvangregelingen nauwelijks tot
enige herverdeling op het terrein van het huishoudelijk werk (Figuur 4.1), maar - zoals ook al
eerder werd geconstateerd - dragen deze regelingen wat meer substantieel bij tot herverdeling
op het terrein van zorg voor kinderen en familie, en meer in het bijzonder bij twee- en
anderhalfverdieners huishoudens.

Uit de beantwoording van de vraag in hoeverre het opleidingsniveau van een tweeverdieners
huishouden met jongere kinderen leidt tot verschillende effecten, resulteert  nagenoeg
hetzelfde patroon als bij de verlofregelingen, met die aantekening dat de scores gemiddeld wat
hoger liggen. Ook hier wordt het profijt van hoog opgeleide huishoudens (3.00) hoger
ingeschat dan dat van middelbaar (2.69) en laag opgeleide huishoudens (1.69) (zie Bijlage 3).

De gemiddelde stelligheid-score ligt een fractie hoger (5.96 versus 5.89), terwijl de consensus
(geïndiceerd door de standaarddeviatie) iets groter is (zie Bijlage 3).

Resumerend kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
* verlofregelingen zouden enig effect gehad hebben op de toename van twee- en anderhalf

verdieners, en dit ten koste van de éénverdieners. Dit geldt in iets sterkere mate voor
huishoudens met jongere kinderen. Relatief gezien worden de effecten van  hoger ingeschat
dan die van verlofregelingen;

* kinderopvangregelingen hebben niet geleid tot betekenisvolle verschuivingen in de
taakverdeling tussen mannen en vrouwen voor zover dit huishoudelijk werk betreft. Van
verlofregelingen werd in dit verband een wat groter effect verwacht;

* kinderopvangregelingen leiden met name bij vrouwen uit twee- en anderhalfverdieners
huishoudens met jongere kinderen tot een relatief aanzienlijke verlaging van de zorglast.
Bij hun mannelijke partners is een lichte stijging waar te nemen;

* de leeftijd van het jongste kind leidt - een enkele uitzondering daargelaten - tot minder
grote verschillen in vergelijking met de verlofregelingen;

* aan opleiding wordt een redelijk differentiërende werking toegeschreven.

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat - zij het niet in formele zin - een
(zwakke) bevestiging wordt gevonden voor het drietal hypothesen.

3.2.2 Opmerkingen en argumenten bij de kinderopvangregelingen

Hieronder volgen, beknopt weergegeven en zo mogelijk gegroepeerd, de belangrijkste
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opmerkingen en argumentaties, met ( ) het aantal malen dat deze zijn opgetekend.

(1) relatieve toe- of afname van huishoudenstypen in termen van betaalde/onbetaalde arbeid.

* het effect is gering: de meeste kinderopvang wordt op informele basis geregeld (5)
* het effect is gering: elk aanbod schept een vraag (1)
* het effect is gering: kinderopvang is bijna nooit de doorslaggevende factor om wel of niet

te gaan werken. Uiteraard kan het niet beschikbaar zijn wel een practisch probleem
opleveren (1)

* het effect is groot: de zorg voor kinderen is de hoofdreden van vrouwen om niet te gaan
werken (1)

* kinderopvang speelt een grotere rol dan verlofregelingen (3)
* het effect van kinderopvang is vergelijkbaar met het effect van verlofregelingen (1)
* het beleid van de overheid is eerder reactief dan actief (1)
* het effect is groter bij huishoudens met jongere kinderen dan bij huishoudens met oudere

kinderen (4)
* de afname is het grootst bij éénverdieners (1)
* er is geen effect bij lager opgeleiden omdat zij eerder een beroep op informele

kinderopvang doen (1)

Zoals uit het bovenstaande blijkt is het aantal echte argumenten beperkt. In de meeste gevallen
betreft het ook hier eerder een herhaling van de cijfermatig uitgedrukte oordelen in plaats van
een wezenlijk inhoudelijke onderbouwing van standpunten. Dat de commentaren consistent
zijn met de numerieke oordelen hoeft dan ook geen verbazing te wekken.

(2) effecten op de verdeling van huishoudelijk werk.

* geen effect (7)
* gering effect: mannen doen iets meer huishoudelijk werk (1)
* werkende vrouwen doen minder huishoudelijk werk, terwijl mannen alleen meer

huishoudelijk werk verrichten als hun partner een full-time baan heeft (1)
* het effect van kinderopvangregelingen in deze is beperkt: dat mannen meer huishoudelijk

werk doen ligt eerder aan veranderende normen hieromtrent (1)
* de afname van huishoudelijke werk is eerder een gevolg van het feit dat de informele

kinderoppas ook huishoudelijke karweitjes verricht (1)

Ook hier een beperkte inhoudelijke argumentatie maar eerder een bevestiging, en soms
nuancering, van de opvatting dat kinderopvangregelingen weinig invloed hebben op de
herverdeling van huishoudelijke taken.

(3) effecten op de verdeling van zorgtaken aangaande kinderen en overige familieleden.

* bij mannen is er geen of slechts een gering effect (2)
* mannen besteden meer tijd aan hun kinderen (4)
* vrouwen besteden minder tijd aan hun kinderen (5)
* effecten zijn vooral te verwachten waar man en vrouw beiden werken. Het effect is hierbij

afhankelijk van de arbeidsduur (3)
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* kinderopvang is uitbesteding (2)
* weinig effect bij huishoudens met oudere kinderen: de mogelijkheid van buitenschoolse

opvang is nagenoeg afwezig (4)
* tweeverdieners worden anderhalfverdieners door een gebrek aan buitenschoolse opvang (1)
* de effecten bij zorgtaken zijn groter dan bij huishoudelijk werk (1)

Hoewel ook hier een feitelijke argumentatie weinig op de voorgrond treedt, is het wellicht
opvallend te noemen dat volgens een viertal respondenten kinderopvang er toe leidt dat
mannen meer tijd aan de zorg voor hun kinderen besteden. Daarnaast zien we een herhaling
van het beeld dat mannen de tijdsbesparing die als gevolg van kinderopvang ontstaat eerder
spenderen aan zorgtaken dan aan huishoudelijk werk.

3.3 Het effect van beleid op het gebied van flexibilisering van arbeid

Naast de gevolgen van verlofregelingen en regelingen voor kinderopvang op de verdeling van
betaalde en onbetaalde arbeid, bestond ook interesse voor de visie van de panelleden
aangaande de wijze waarop, en de mate waarin overheidsbeleid via flexibilisering van arbeid
van invloed zou kunnen zijn op de verdeling van arbeid. Flexibilisering is hier gebruikt in de
ruime zin van de betekenis en verwijst onder meer naar arbeidsvormen als deeltijdwerk, werk
in ploegendienst, uitzendwerk, oproepwerk en werk op basis van arbeidscontracten met een
bepaalde duur. Deze pluriformiteit van arbeidsvormen is een van de redenen geweest om af te
zien van de eerder gehanteerde, sterk gestructureerde, ondervragingsopzet. In plaats hiervan is
gekozen voor een meer open, exploratieve benadering. 
Aan de deelnemers werden twee vragen voorgelegd, ingeleid door de volgende tekst:

“Hoewel de Nederlandse overheid in directe zin slechts een bescheiden rol heeft gespeeld
bij regelingen betreffende flexibilisering van arbeid, is haar indirecte invloed wellicht van
belang geweest, bijvoorbeeld ten aanzien van deeltijdarbeid, een verschijnsel dat in
Nederland vrij uniek is en waarin ons land binnen de landen van de Europese Unie een
bijzondere positie inneemt. Van indirecte beïvloeding is sprake wanneer er regelingen zijn
getroffen die in eerste instantie niet gericht zijn op of flexibilisering van arbeid maar die
wel aantoonbare effecten hierop hebben.”.

Vervolgens werden de volgende vragen geformuleerd:
(1) Indien volgens U sprake is van indirecte beïnvloeding van de Nederlandse overheid,

op welke terreinen zou een dergelijke invloed zich dan hebben voorgedaan?
(2) Kunt U hieronder in het kort het vermoedelijke effect aangeven, en daarbij

vermelden welke argumenten U hiervoor kunt aanvoeren?

Aangaande vraag (1), die met name gesteld is om meer zicht te krijgen op de diversiteit van de
effecten, werden de volgende reacties genoteerd. Deze worden, grofweg, gerubriceerd naar de
aard van overheidsregelingen in de categorieën wetgeving en overige maatregelen.
Een aantal panelleden wees in dit verband op (bij)effecten van veranderingen in de wetgeving.
Met name werden hierbij genoemd wijzigingen in de sociale zekerheidswetgeving (onder
andere leidend tot een groter risico voor werkgevers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
waardoor het aantrekkelijker wordt contracten voor bepaalde duur aan te gaan), de
arbeidstijdenwet (minder stringente regelingen waardoor de openingstijden van bedrijven
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steeds meer losgekoppeld worden van de werktijd van werknemers), de winkelsluitingswet
(verruiming van de openingstijden met als gevolg meer deeltijdwerk, alsmede een toename
van werk op onregelmatige tijden), en de nog indiscussie zijnde wet op deeltijdwerk (waarin 
het recht op deeltijdwerk, alsmede de rechtspositie van deeltijdwerkenden geregeld worden).
Naast effecten van veranderende wetgeving op flexibilisering werd een aantal andere
beleidsmaatregelen genoemd die flexibilisering in ruime zin in de hand zouden werken.
Geregistreerd werden de opmerkingen dat bezuinigingen in de gezondheidszorg geleid zou
hebben tot de toename van deeltijdbanen, dat in het onderwijs meer part-timers in dienst
genomen zouden zijn, dat verruiming van verlofregelingen en kinderopvang tot een grotere
flexibiliteit hebben bijgedragen, en dat de overheid - als werkgever - een voorbeeldfunctie in
deze heeft vervuld.   
Vraag (2) had betrekking op de aard en de richting van het effect. In nogal wat gevallen werd
gewezen op het positieve effect van flexibilisering op het blijven werken en het herintreden
van vrouwen met kinderen. De relatie met een hiermee samenhangende herverdeling van
taken werd slechts éénmaal gelegd, en in het betreffende geval werd slechts een geringe
positieve invloed verwacht met als argument dat flexibilisering (en deeltijdwerken meer in het
bijzonder) grotendeels betrekking had op mannen. Verder werd opgemerkt dat flexibilisering
van arbeid vooral onder impuls van de arbeidsmarkt zelf was ontstaan, en dat de rol van de
overheid in deze beperkt was. Daarnaast werden in dit verband nog een aantal ‘losse’
opmerkingen gemaakt zoals ‘deeltijdwerk is een typische Nederlandse oplossing’, ‘ondanks
het grootschalig voorkomen van deeltijdarbeid is de emancipatie (nog) niet voltooid’ en ‘door
grotere participatiemogelijkheden van vrouwen is een grotere gelijkheid ontstaan tussen de
geslachten’. 

Ook ten aanzien van flexibilisering van arbeid moet gesteld worden dat weliswaar bepaalde
visies naar voren komen, maar dat in vele gevallen een uitgesproken argumentatie ontbreekt.
Het vermoeden bestaat dat dit, gedeeltelijk, op het conto geschreven moet worden van het
ongestructureerde karakter van de vraagstelling.

3.4 Het gezamenlijk effect

Tot nu toe zijn aan de deelnemers vragen gesteld over de afzonderlijke (groepen) van
regelingen. In het laatste deel van de vragenlijst is de panelleden verzocht  een raming te
geven van het gezamenlijke effect van deze regelingen op de verdeling van betaalde en
onbetaalde arbeid. De bedoeling hierbij was na te gaan in hoeverre de overheidsbemoeienissen
in de laatste jaren hebben bijgedragen tot een meer egalitaire taakverdeling binnen
huishoudens met kinderen. Als vertrekpunt werd aan de panelleden een overzicht gegeven van
de feitelijke tijdsbesteding van (gehuwd) samenwonende mannen en vrouwen naar de leeftijd
van het jongste kind (zie Tabel IV). Deze gegevens zijn gebaseerd op de uitkomsten van
tijdsbestedingsonderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau zoals beschreven in Het
Gezinsrapport (SCP, 1997). 
Zoals uit Tabel IV blijkt is voor zowel 1985 als 1995  voor huishoudenscategorieën, ingedeeld
naar de leeftijd van hun jongste kind (waarbij de leeftijdsverdeling noodgedwongen afwijkt
van de voorheen gebruikte indeling), het aantal uren per week gegeven dat mannen en
vrouwen met kinderen besteden aan huishoudelijke en gezinstaken enerzijds, en aan betaalde
arbeid anderzijds. De mate waarin de tijdsbesteding van mannen en vrouwen per categorie
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arbeid van elkaar verschilt is uitgedrukt in een ratio, die bepaald is door de uren van vrouwen
te delen door de uren van mannen (zie kolom ratio v/m). Als deze ratio een waarde heeft
groter dan 1, betekent dit dus dat vrouwen meer tijd besteden aan een bepaald type arbeid dan
mannen. Omgekeerd wil een waarde kleiner dan 1 zeggen dat mannen meer tijd besteden aan
het betreffend type arbeid dan vrouwen. Een waarde van exact 1 wijst dus op een volstrekt
egalitaire taakverdeling.
Aan de deelnemers is vervolgens gevraagd in de kolom fictieve ratio de waarde in te vullen
die de ratio in 1995 zou bedragen in de fictieve situatie dat er zich geen
overheidsbemoeienissen op de drie terreinen zouden hebben plaatsgevonden. 
De resultaten, uitgedrukt in gemiddelde scores, zijn in de betreffende kolom fictieve ratio
opgenomen. De interpretatie van de uitkomsten gaat dan als volgt. Nemen we als voorbeeld 
de huishoudens met een jongste kind in de categorie 0-5 jaar. Hiervoor geldt dat, in 1995,
voor elk uur dat de man aan huishoudelijke en gezinstaken heeft besteed de vrouwelijke
partner er 2.38 uur heeft tegenover gesteld. Voor elk uur dat de man aan betaalde arbeid heeft
besteed staat 0.21 uur van de vrouw. Of, anders gezegd, tegenover elk uur betaalde arbeid van
de vrouw staan 4.69 uur betaalde arbeid van de man. Indien de overheid geen inspanningen
had gedaan op het gebied van verlofregelingen, kinderopvang en flexibilisering van arbeid zou
de verhouding tussen mannen en vrouwen iets minder egaltair geweest zijn met ratio’s van
2.46 respectievelijk 0.18. In de laatste kolom zijn de effecten in absolute en relatieve waarden
gegeven. De relatieve waarden, uitgedrukt in procenten, geven dus een indicatie van de
geraamde kwantitatieve effecten van het overheidsbeleid op de egalitaire verdeling van
betaalde en onbetaalde arbeid. Uitgaande van deze laatste gegevens blijkt dus dat het
overheidsbeleid - ongeacht de leeftijd van het jongste kind - een grotere impact gehad zou
hebben op de herverdeling van betaalde arbeid dan op de herverdeling van onbetaalde arbeid.
Vergelijken we de huishoudenscategorieën met elkaar dan zou, in de perceptie van de
deelnemers, de verdeling van huishoudelijke en gezinstaken in huishoudens met kinderen van
6-14 jaar sterker beïnvloed zijn dan in huishoudens met jongere kinderen. De verschillen in
termen van betaalde arbeid zijn miniem te noemen. Voor wat betreft de huishoudens met
oudere kinderen schatten de deelnemers de beleidseffecten op de taakverdeling als van weinig
betekenis. 

Vergelijken we de inschattingen van het totaal-effect, zoals hierboven beschreven, met de
denkbeeldige ‘som’ van de geraamde effecten per afzonderlijke regeling, dan is in grote lijnen
sprake van een consistent patroon. 
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TABEL IV Verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid binnen huishoudens

Tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken van (gehuwd) samenwonende mannen vrouwen naar leeftijd van het jongste kind, 1985 - 1995
(in uren per week)

vrouwen mannen       ratio (v/m) fictieve ratio effect overheid op
egalit. verdeling

 
leeftijd jongste kind 1985 1995 1985 1995 1985       1995       1995     1995

absoluut relatief
0-5 jaar

huishoudelijke en gezinstaken 53.9 49.2 20.0 20.7 2.70        2.38       2.46  (0.05)     +0.08 3.4%
betaalde arbeid 4.3 8.4 32.6 39.4 0.13        0.21        0.18  (0.02)     -0.03 14.3%

totaal 58.2 57.6 52.6 60.1 1.11        0.96

6-14 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 45.8 39.9 14.4 17.2 3.18        2.32       2.50  (0.24)     +0.18 7.8%
betaalde arbeid 5.8 11.0 37.4 36.2 0.16        0.30        0.26  (0.03)     -0.04 13.4%

totaal 51.6 50.9 51.8 53.4 1.00        0.95

> 14 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 43.9 37.5 14.9 13.4 2.95        2.80       2.82   (0.03)     +0.02 0.7%
betaalde arbeid 6.6 9.0 34.2 39.4 0.19        0.23        0.22   (0.01)     -0.01 4.4%

totaal 50.5 46.5 49.1 52.8 0.96        0.88
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3.5 Een tussenbalans: de resultaten van de schriftelijke ronde geresumeerd

Welke inzichten heeft de eerste ronde van onze pilot study opgeleverd? Kort en bondig komen
wij tot de volgende bevindingen. 

(A) voor wat betreft de herverdeling van betaalde arbeid:

1. De invloed van de overheidsmaatregelingen, die onderwerp van studie zijn, op de
verdeling van betaalde arbeid, wordt in het algemeen als bescheiden beoordeeld. 

2. Zowel verlofregelingen als kinderopvangregelingen zouden geleid hebben tot een
toename van het aandeel van tweeverdieners- en anderhalfverdieners huishoudens,
gepaard gaande met een afname van het aandeel van éénverdieners huishoudens.

3. De invloed van kinderopvangregelingen wordt wat sterker ingeschat dan de invloed
van verlofregelingen.

4. Voor beide groepen van regelingen geldt dat de invloed groter is op huishoudens met
jongere kinderen dan op huishoudens met oudere kinderen.

5. Voor beide groepen van regelingen geldt dat huishoudens met een hoger
opleidingsniveau meer profijt hebben van de overheidsmaatregelingen dan
huishoudens met een lager opleidingsniveau.

De belangrijkste argumenten en opmerkingen hierbij luidden:
De invloed van de overheid aangaande zorgregelingen is weinig betekenisvol omdat:
- de overheid op dit terrein slechts een beperkte rol speelt;
- regelingen te laat geïmplementeerd werden;
- de duur van de regelingen te kort is;
- de overheid er niet in geslaagd is mannen te bewegen tot herverdeling van betaalde arbeid.

De invloed van de overheid aangaande kinderopvangregelingen is weinig significant omdat:
- de meeste kinderopvang informeel wordt geregeld;
- het overheidsbeleid reactief in plaats van actief is;
- kinderopvang geen bepalende factor is ten aanzien van de het verrichten van betaalde arbeid.

(B) voor wat betreft de herverdeling van onbetaalde arbeid

1. Noch verlofregelingen noch kinderopvangregelingen zouden hebben geleid tot een
substantiële toename van huishoudelijke arbeid door mannen.

2. Verlofregelingen zouden alleen geleid hebben tot een daling van huishoudelijke
arbeid voor vrouwen met jongere kinderen. Kinderopvangregelingen zouden in deze
geen effect hebben gehad.

3. Zowel verlofregelingen als kinderopvangregelingen hebben geleid tot enige toename
van de tijd die vaders spenderen aan hun zorg voor kinderen.

4. Alleen voor tweeverdieners huishoudens met jongere kinderen zouden
verlofregelingen hebben geleid tot enige toename van tijd door vrouwen besteed aan
de zorg voor kinderen. Het meest significante effect wordt in dit verband verwacht
van kinderopvangregelingen binnen de categorieën van twee- en anderhalfverdieners
met jongere kinderen.
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De belangrijkste argumenten en opmerkingen hierbij luidden:

De invloed van de overheid op het gebied van zorgregelingen is van relatief geringe
betekenis, omdat:
- ouderschapsverlof doorgaans moederschapsverlof betekent;
- vaders die ouderschapsverlof opnemen deze tijd eerder besteden aan zorg voor kinderen dan  
  aan huishoudelijk werk;
- het effect op mannen slechts incidenteel is vanwege de beperkte duur van het verlof;
- de overheid nalaat om, meer in algemene zin, mannen te stimuleren meer huishoudelijk werk 
  te doen;
- het effect dat zichtbaar wordt meer het karakter van een generatie-effect heeft.

De invloed van de overheid op het gebied van kinderopvangregelingen is van relatief geringe
betekenis omdat:
- er geen logisch verband bestaat tussen tussen kinderopvang en het verrichten van                    
  huishoudelijk werk;
- alleen als hun partners een voltijdbaan hebben mannen geneigd zijn huishoudelijk werk te      
  verrichten;

Naast de bevindingen van inhoudelijke aard, zoals hierboven kort samengevat, werd het
volgende vastgesteld:

* de consensus onder de deelnemers was - getuige de standaardafwijkingen - in het geheel
genomen bevredigend te noemen.

* de gemiddelde stelligheid-score lag iets beneden de 6 op een schaal van 1 tot en met 10.

* de naar voren gebrachte argumenten zijn zowel in kwantitatieve als in kwaltatieve zin
beneden de verwachtingen gebleven. De onderzoekers zijn geneigd dit niet zozeer toe te
schrijven aan de kwaliteiten van de panelleden dan wel aan de practische uitvoering van het
onderzoek. In dit verband wordt verwacht dat mondelingen inteviews, met mogelijkheid tot
doorvraging, in deze meer bruikbare informatie op zal leveren.

* veel deelnemers gaven blijk van problemen die het invullen van de vragenlijst met zich
mee bracht.
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4. De panel meeting

De tweede ronde van van het Delphi-project bestond uit een panel meeting, met als
oorspronkelijke doelstelling het presenteren van controversiële standpunten en argumenten uit
de eerste ronde, te vervolgen met een plenaire discussie, om tenslotte na te gaan of er sprake
zou zijn van enige convergentie danwel van blijvende verschillen in opvattingen omtrent de
invloed van het overheidsbeleid inzake de herverdeling van arbeid.
Negen deskundigen uit de eerste ronde hebben deelgenomen aan de plenaire meeting, die
plaatsvond te Tilburg in de middag van 24 juni. De overige deelnemers waren om
uiteenlopende redenen verhinderd. Het programma bevatte globaal de volgende onderdelen:

- presentatie van de kwantitatieve resultaten van de eerste ronde;
- inhoudelijke discussie onder leiding van Prof. Frinking;
- invulling korte vragenlijst;
- nabespreking en evaluatie onder leiding van Prof. Willemsen.

Gezien het feit dat er sprake was van een redelijke consensus daar waar het de kwantiteit van
de effecten betrof, maar dat tegelijkertijd de hieraan ten grondslag liggende argumentatie
onder de verwachting was gebleven, werd tevoren besloten de bijeenkomst te concentreren op
het expliciteren van de onderliggende overwegingen, om op dit niveau de discussie te voeren.
Deze werd gestructureerd rond de hoofdthema’s van het onderzoek, te weten:  (1) betaalde
arbeid; (2) huishoudelijke- en zorgtaken; (3) opleidingsniveau, en (4) flexibilisering.

4.1 De inhoudelijke discussie

Elk thema werd ingeleid met een resumé van de bevindingen uit de eerste ronde, waarna een
of meer concrete vragen werden voorgelegd, gevolgd door discussie. In het navolgende wordt
de discussie op benopte wijze weergegeven.

(1) thema betaalde arbeid

Hierbij werden de volgende vragen voorgelegd:

- Welke achterliggende factoren zijn verantwoordelijke voor de geschatte effecten van de
betreffende maatregelen op de toename van twee- en anderhalfverdieners en de afname van
éénverdieners?

- Veranderen de maatregelen de oriëntatie van vrouwen op betaalde arbeid, of nemen deze
bepaalde belemmeringen weg voor het verrichten van betaalde arbeid?

- Hebben de maatregelen de spelregels die op het domein van werk en gezin gelden
gewijzigd, waardoor de betreffende actoren (overheid, sociale partners en ouders) zich
anders zijn gedragen?

De teneur van de discussie laat zich in de volgende punten samenvatten:
De tendentie dat vrouwen in grotere mate betaalde arbeid zijn gaan verrichten vindt zijn
oorsprong in autonome maatschappelijke ontwikkelingen van sociaal-culturele (emancipatie)
en economische (arbeidsmarkt) aard. Deze hebben er toe geleid dat vrouwen (en hun partners)
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in eerste instantie zelf oplossingen zijn gaan zoeken om betaalde arbeid en zorgarbeid te
combineren. Slechts in tweede instantie is de overheid hierbij een meer volgende dan
sturende, en voornamelijk ‘conditie scheppende’ rol gaan spelen. Deze bemoeienissen kunnen
andere vrouwen weer aangemoedigd hebben om betaalde arbeid te gaan zoeken, omdat
hiermee in zekere zin de combinatie van werk en gezin van overheidswege gelegitimeerd
werd. In dit opzicht kan gesteld worden dat de overheid een (bescheiden) bijdrage heeft
geleverd aan een veranderde oriëntatie t.o.v. betaalde arbeid van vrouwen, meer dan dat zij
feitelijke belemmeringen heeft weggenomen. Op het meer concrete vlak hebben wergevers- en
werknemersorganisaties een rol van grotere importantie gespeeld. Wel heeft de overheid een
rol gespeeld bij de verschuiving van informele naar formele oplossingen.

(2) thema huishoudelijke- en zorgtaken

Hierbij werden de volgende vragen voorgelegd:

- Welke veronderstellingen zijn gehanteerd ten aanzien van de taakverdeling tussen mannen
en vrouwen in de verschillende typen huishoudens?

- Bestaat er een samenhang tussen de toename van betaalde arbeid door vrouwen en de
verdeling van onbetaalde taken? Bestaan er wat dit betreft verschillen tussen
huishoudenstypen?

Blijkens de discussie is het niet eenvoudig om de betekenis van overheidsmaatregelen
aangaande de taakverdeling van niet betaalde arbeid te expliciteren. Wel wordt in zijn
algemeenheid opgemerkt dat de overheid zich in beperkte mate heeft ingespannen om een
mentaliteitsverandering in dit opzicht bij mannen te bewerkstelligen.
De samenhang tussen de toename van betaalde arbeid door vrouwen en de verdeling van
onbetaald werk wordt in de huidige situatie als zwak beschouwd. Wil in deze situatie
verandering komen dan is een eerste vereiste dat deeltijdarbeid van mannen meer substantiële
vormen gaat aannemen. Echter vooral in gezinssituaties waar de bijdrage van mannen aan
zorg- en huishoudelijke taken het meest gewenst is (gezinnen met jonge kinderen) blijkt door
mannen nauwelijks in deeltijd te worden gewerkt, hetzij omdat ze zich dat in finaciële zin niet
kunnen permitteren, hetzij omdat hun carrière-fase deeltijdarbeid niet toelaat. 
Deeltijdwerk van mannen wordt weliswaar als een noodzakelijke, maar nog niet als een
voldoende voorwaarde voor herverdeling van arbeid beschouwd. Betoogd werd dat mannen
die in deeltijd werken wel geneigd zouden zijn om lichtere en plezierigere taken te verrichten
(kinderen, boodschappen, koken), maar de minder plezierige taken binnen het huishouden aan
hun partners overlaten. Daarnaast wordt naar voren gebracht dat de indruk bestaat dat mannen
met jongere kinderen meer huishoudelijk werk verrichten. De vraagt rijst vervolgens of dit
slechts van tijdelijke aard is (leeftijdseffect: neemt weer af als kinderen ouder worden),
danwel meer structureel (generatie-effect: inherent aan de jongere generaties). Tenslotte
worden opmerkingen gemaakt over het positieve effect van het werken in ploegendienst op
het verrichten van onbetaalde arbeid. De indruk bestaat dat binnen deze categorie van mannen,
als gevolg van de omstandigheden, de neiging het grootst is zorg- en huishoudelijke taken op
zich te nemen.
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(3) thema opleidingsniveau
 
Hierbij werden de volgende vragen voorgelegd:

- Hoe komt het dat vooral in laagopgeleide huishoudens het effect van beleidsmaatregelen zo
gering is?

- Zijn laag opgeleide mannen traditioneler dan hoog opgeleide mannen, en derhalve minder
bereid om de taken thuis te delen dan hoog opgeleide mannen?

Er bestaat, voor wat de eerste vraag betreft, een vrij brede consensus aangaande de
belangrijkste verklaringsgrond voor het feit dat hoger opgeleiden meer frequent gebruik
maken van de regelingen dan de lager opgeleiden. Omdat de arbeidsparticipatie van hoger
opgeleide vrouwen groter is dan die van lager opgeleide vrouwen, ligt het voor de hand dat de
eerste groep vaker een beroep doet op verlof- en kinderopvangregelingen. Daarbij komt het
financiële aspect. Het gebruik van regelingen zal vaak gepaard gaan met inkomensderving,
hetgeen voor huidhoudens met hogere inkomens (veelal hoog opgeleiden) minder bezwaarlijk
zou hoeven te zijn dan voor huishoudens met lagere inkomens (veelal laag opgeleiden). In dit
verband wordt gewezen op het feit dat werknemers in dienst van de overheid, die gemiddeld
genomen een relatief hoog opleidingsniveau hebben, vaker van regelingen gebruik maken dan
werknemers uit andere sectoren. Verder wordt nog opgemerkt dat hoger opgeleiden wellicht
beter geïnformeerd zijn over de regelingen dan lager opgeleiden.
De dicussie rond de tweede vraag spitst zich toe op twee afzonderlijke aspecten. Ten eerste
wordt het punt aan de orde gesteld of lager opgeleide mannen traditioneler zijn in hun
opvattingen over de taakverdeling binnen het huishouden. Opinies over dit attitude aspect
lopen uiteen. Een aantal deelnemers betoogt dat in lager opgeleide huishoudens nog steeds
sprake is van een vrij sterk gesegregeerde rolverdeling, in de zin dat de man zich de
hoofdverantwoordelijke acht voor het inkomen en de vrouw voor het huishouden. Slechts
kleinere deeltijdbanen voor vrouwen zouden acceptabel zijn. Er wordt niet zozeer bestreden
dat lager opgeleide vrouwen niet meer betaalde arbeid zouden willen verrichten, echter - in
tegenstelling tot hoger opgeleiden - zou deze wens deels belemmerd worden door het
ontbreken van een ‘onderhandelings’traditie tussen de partners. Volgens andere deelnemers
zou het feit dat lager opgeleiden vaker uit milieus afkomstig zijn, waar men van jongs af
gewend is om thuis de handen uit de mouwen te steken, een gunstige conditie vormen om
open te staan voor een meer egalitaire taakverdeling later in het eigen huishouden.
Naast de discussie over een verschil in predisposities als mogelijke verklaringsgrond voor de
de verschillen tussen het gebruik van de regelingen, werd een aantal practische
omstandigheden genoemd die dan eens positieve, dan eens negatieve condities vormen voor
een meer gelijke taakverdeling. Zo zou, gegeven de lagere beloning van laag opgeleide
vrouwen, de financiële balans tussen de extra looninkomsten en de kosten van het uitbesteden
van huishoudelijk werk voor deze groep relatief gezien ongunstig uitvallen. Verder wordt in
dit verband opgemerkt dat het verrichten van deeltijdarbeid - in het algemeen beschouwd als
een belangrijke voorwaarde voor herverdeling van taken - onder laagopgeleide mannen
minder frequent voor zal komen, voornamelijk vanwege financiële consequenties. Als
practische omstandigheden die zouden bevorderen dat lager opgeleide mannen meer
onbetaalde arbeid zouden kunnen verrichten, worden genoemd het feit dat deze categorie
vaker in ploegendienst werkt, alsmede het feit dat zij minder vaak werk mee naar huis zouden
hoeven te nemen.
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(4) thema flexibilisering

Hierbij werden de volgende vragen voorgelegd:

- In welke mate heeft deeltijdarbeid bijgedragen tot een meer gelijke verdeling van betaalde
en onbetaalde arbeid tussen mannen en vrouwen?

- Welke nadelen zijn aan deeltijdarbeid verbonden als het gaat om het bereiken van een meer
gelijke verdeling?

Voor wat betreft de beantwoording van de eerste vraag wordt in meer algemene zin gesteld
dat de statistische gegevens omtrent deeltijdarbeid - tegen de achtergrond van de onderhavige
problematiek - enigszins misleidend kunnen zijn. Het algemene beeld dat Nederlandse
vrouwen veelal kleine deeltijdbanen hebben, zou vertekend zijn door het feit dat veel
deeltijdbanen door studerende, jongere vrouwen worden bezet. Enige voorzichtigheid is dus
geboden. Een zelfde reserve geldt voor deeltijdbanen onder mannen: voor een niet
onaanzienlijk deel zou het hierbij gaan om oudere, ‘afbouwende’ mannen.
De teneur van de discussie kan als volgt kort worden weergegeven. Het gegeven dat de
toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen niet heeft geleid tot een substantiële
herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid schuilt enerzijds in het feit dat vrouwen
doorgaans toch kleinere deeltijdbanen zijn gaan bezetten, en anderzijds in het gegeven dat
deeltijdarbeid onder mannen nog slechts op beperkte schaal voorkomt. In de combinatie van
beide observaties zou de hoofdoorzaak gevonden kunnen worden voor de nog steeds ongelijke
verdeling van onbetaalde arbeid.

4.2 Leidt de groepsdiscussie tot wijzing in de effect-raming? Een korte vragenlijst.

Met het doel na te gaan of de groepsdiscussie de leden zou bewegen om hun oorspronkelijke
oordeel te herzien, werd hen na afsluiting van de discussie verzocht om opnieuw hun effect-
ramingen te geven, en wel in termen van de in paragraaf 3.4 geïntroduceerde fictieve ratio die
een uitdrukking geeft van het gezamenlijk effect van de besproken maatregelen. De resultaten
hiervan zijn weergegeven in tabel IV, en in de betreffende paragraaf van commentaar
voorzien. In onderstaande tabel zijn drie reeksen van ratio’s opgenomen. Op de eerste plaats
de feitelijk waargenomen ratio’s zoals ontleend aan het tijsbestedingsonderzoek van het SCP
waar eerder reeds naar werd verwezen. Vervolgens de fictieve ratio’s (hypothetische waarden
van de ratio bij afwezigheid van overheidsmaatregelen) gebaseerd op de gemiddelde scores
van de 15 respondenten uit de eerste schriftelijke ronde, en tenslotte de fictieve ratio’s bepaald
als de gemiddelde scores van de 9 deelnemers aan de groepsdiscussie. 
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Tabel V Verdeling onbetaald/betaald werk van (gehuwd) samenwonende mannen en
vrouwen naar leeftijd van het jongste kind, 1995, ratio vrouwen/mannen

feitelijke ratio fictieve ratio fictieve ratio
       (v/m) eerste ronde tweede ronde

(1) (2) (3)
leeftijd jongste kind

0-5 jaar
huishoudelijke en gezinstaken        2.38        2.46     2.46
betaalde arbeid        0.21        0.18 0.18

6-14 jaar
huishoudelijke en gezinstaken        2.32        2.50 2.52
betaalde arbeid        0.30        0.26 0.27

> 14 jaar
huishoudelijke en gezinstaken        2.80        2.82  2.83
betaalde arbeid        0.23        0.22  0.23

Deze gegevens stellen ons uiteraard niet in staat de verschillen tussen de ratio’s van kolom (2)
(effect-raming schriftelijke ronde) en kolom (3) (effect-raming na plenaire discussie) te
benoemen als het pure effect van de groepsdiscussie. Op de eerste plaats vanwege het feit dat
beide groepen zowel naar omvang als samenstelling niet gelijk zijn. Aangezien de
vragenlijsten anoniem zijn ingevuld is een individuele koppeling van ramingen uit de eerste
en tweede ronde niet mogelijk. Los daarvan is het aantal deelnemers gering. Dit is ook de
reden dat de standaardafwijkingen van de reeksen (indicatief voor de mate van consensus) niet
zijn bepaald. 
Ondanks genoemde reserves mag uit de tabel voorzichtig geconcludeerd worden dat de
groepsdiscussie geen drastische verandering teweeg gebracht zal hebben in de opinie van de
deelnemers: de afwijkingen zijn minimaal te noemen.

4.3 Evaluatie van het project door de panelleden

Zoals in de inleidende paragraaf is benadrukt heeft het onderhavige project het karakter van
een pilot studie: qua organisatiestructuur opgezet als een Delphi-procedure, waarin de
panelleden in feite fungeren als een focus group. Het ligt dan ook zeer voor de hand om aan
het einde van het project het onderzoek aan een kritische beschouwing te laten onderwerpen
door de panelleden zelf. In die zin werd de plenaire meeting besloten met een open discussie
rond een een aantal te voren opgestelde punten van algemene tot meer specifieke aard.

De eerste algemene vraag betrof de zinvolheid van het project als zodanig. Is de vraagstelling
op zich (effecten van overheidsbeleid) maatschappelijk relevant, en biedt de gekozen
onderzoeksbenadering (raadpleging van deskundigen als aanvulling op een grootschalig
survey onder de bevolking) de mogelijkheid om de onderzoeksvragen adequaat te
beantwoorden? 
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Ten aanzien van dit meer essentiële punt werd, vrijwel unaniem, positief gereageerd. Er werd
ruim ingestemd met het centrale idee om percepties van deskundigen te inventariseren en deze
in te passen in onderzoeksgegevens uit andere data-bronnen. Enige onduidelijkheid bleek te
bestaan over een mogelijk achterliggende doelstelling van het onderzoek. Moeten de
conclusies gezien worden als een evaluatie van het overheidsbeleid, in die zin dat het
gepercipieerde geringe effect van de overheidsbemoeienissen automatisch wijst op een tekort
schieten van de overheid? De onderzoekers geven hierop een ontkennend antwoord. Het
antwoord op een dergelijke vraag werd niet gezocht, en zou ook een andere onderzoeksopzet
vereisen. Een andere, evenzeer algemene, opmerking betrof de samenstelling van het panel.
Hierbij werd geopperd dat het panel divers van samenstelling was, en zodoende bestond uit
leden met elk hun eigen referentiekader, hetgeen een uiteindelijke consensus in de weg zou
kunnen staan. Hierop werd geantwoord dat juist deze verscheidenheid de mogelijkheid geeft
om een breed scala van percepties en opinies in kaart te brengen.
Vervolgens werden de meer practische kanten rond de uitvoering aan de orde gesteld. Zonder
uitzondering werd het invullen van de vragenlijst, inhoudelijk gezien, als moeilijk ervaren.
Bovendien zou het consciëntieus invullen van de vragenlijst veel tijd vergen. Het grootste
probleem bij het invullen van de vragenlijst zat in het ramen van de kwantitatieve effecten op
het vereiste specificatieniveau van regelingen, huishoudenstypen en categorieën van arbeid.
Hoewel aangekondigd was dat de effect-ramingen niet centraal stonden in het onderzoek, was
de ervaring van de meeste deelnemers dat juist dit onderdeel - vooral ook door de complexe
opzet - een overmaat aan tijd in beslag nam, hetgeen ten koste zou zijn gegaan van de
aandacht besteed aan de argumentatie. Hierop volgde de suggestie om de volgorde van
ramingen en argumentaties om te keren. Bovendien - zo werd gesuggereerd - zou het de taak
van de respondenten aanzienlijk verlichten indien zij een reeks van argumenten, pro en contra,
voorgelegd kregen waaruit een keuze gemaakt zou kunnen worden. Hierop werd door de
onderzoekers gereageerd door te stellen dat functie van de pilot studie nu juist ook gelegen
was in een inventarisatie van betreffende argumenten.
De omvang en kwaliteit van de verstrekte achtergrondinformatie werden als ruim voldoende
beoordeeld. Sommige deelnemers gaven toe - uit tijdgebrek voornamelijk - deze informatie
slechts oppervlakkig geraadpleegd te hebben. Een enkeling had eerst de vragenlijst ingevuld
en naderhand pas de informatie doorgenomen. 
Een andere kritische opmerking had betrekking op de gebrekkige balans tussen het algemene
karakter van de vraagstelling en de veel precisie vereisende beantwoording. 
Een volgend punt dat aan de orde werd gesteld betrof de onduidelijkheid over de exacte
inhoud en betekenis van bepaalde, centrale, begrippen als betaalde arbeid (alleen formele of
ook informele arbeid?) en anderhalfverdieners (waar liggen exact de grenzen?). 
Enkele panelleden gaven te kennen weliswaar over meer specialistische kennis te beschikken
over een enkel onderwerp, maar zeker niet over alle onderwerpen die aan bod kwamen. Op de
opmerking dat de gehanteerde stelligheid-scores hierbij als correctiefactoren zouden kunnen
worden gehanteerd werd de objectieve betekenis hiervan ter discussie gesteld.
In een korte slotoverweging konden velen zich vinden in de suggestie om bij een
vervolgonderzoek de vragenlijst mondeling af te nemen. Het grote voordeel hiervan zou zijn
dat onduidelijkheden ter plaatse zouden kunnen worden opgehelderd, en dat interviewers - 
middels probing - gegeven antwoorden die niet de vereiste diepgang hebben zouden kunnen
laten aanvullen. Bovendien zouden respondenten in een directe confrontatie ook sterker
gecommiteerd zijn optimaal te participeren.
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5. Evaluatie

Besluiten wij deze rapportage met een evaluatie van het uitgevoerde project. Deze zal bestaan
uit een drietal onderdelen, en moet antwoord geven op de volgende vragen:
(1) in hoeverre zijn de doelstellingen gerealiseerd?
(2) wat zijn - inhoudelijk gezien - de belangrijkste resultaten?
(3) suggesties voor een vervolgonderzoek?

(1) in hoeverre zijn de doelstellingen gerealiseerd?

Om deze vraag te beantwoorden zal eerst in het kort de oorspronkelijke doelstelling worden
gememoreerd. Deze werd in paragraaf 2 als volgt geformuleerd:

“Vertrekkend vanuit het beginsel van triangulatie, is het streven om - supplementair aan
de informatie uit de meer grootschalige internationale, gestandaardiseerde surveys
waarbij gepoogd wordt feitelijke gedragsveranderingen bij geselecteerde huishoudens vast
te stellen - op exploratieve wijze na te gaan welke nuttige (achtergrond)informatie kan
worden verkregen van vertegenwoordigers van verschillende instituties die beroepshalve
affiniteit met de thematiek hebben. De nadruk ligt hierbij op het verzamelen van
kwalitatieve informatie: op het registreren van mogelijke controversiële standpunten en de
onderliggende argumenten, alsmede op de vraag of een directe confrontatie al of niet naar
gemeenschappelijke opinies convergeert.”

Centraal in het onderzoek stonden dus percepties van deskundigen als kenniselementen. Men
kan zich in beginsel kritisch afvragen inhoeverre percepties, zoals in het onderzoek gemeten,
betekenisvolle informatie bieden over de te bestuderen werkelijkheid. Deze vraag kan
uiteengelegd worden in twee deelvragen. Zijn percepties op zich - selectief als deze in
beginsel kunnen zijn door ‘biased viewpoint’ effecten - betrouwbare kenniselementen?  
En: stelt  het gehanteerde meetinstrument ons daadwerkelijk in staat de bedoelde percepties te
meten? Deze laatste vraag is dus in wezen een validiteitsvraag: hebben we in het onderzoek
gemeten wat we meten wilden? 
Op beide vragen is moeilijk een pertinent antwoord te geven. Ten aanzien van de eerste vraag
neigen we, gezien de ervaringen binnen dit onderzoek,  tot een positief antwoord. Het
belangrijkste argument hiervoor is het volgende. Ondanks de pluriformiteit van het panel in
termen van institutionele achtergrond (vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en
wetenschappelijke onderzoekers) en geslacht, is in de meeste gevallen een redelijke mate van
consensus aangetroffen op de belangrijkste vragen. Op basis van het criterium van
intersubjectiviteit is de kans op een systematische vertekening - op een fundamenteel foutief
beeld van de werkelijkheid - daarmee gering te achten. 
De tweede vraag, die verwijst naar de validiteit van het onderzoek, is van een andere orde en
moet beantwoord worden in het perspectief van de functie van het onderzoek. Vanuit het
besef dat de centrale begrippen binnen de vraagstelling, alsmede hun onderlinge relaties,
redelijke complex zijn, was het juist de bedoeling om op exploratieve wijze inzichten te
verkrijgen die zouden kunnen leiden tot een meer adequate conceptualisering en
operationalisering van deze kernbegrippen. Vandaar dat het onderzoek als een pilot studie is
opgezet. Vanuit deze beperkte doelstelling kan gesteld worden dat het onderzoek bruikbaar
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materiaal heeft opgeleverd om enerzijds tot een definitieve, meer uitgebalanceerde,
conceptualisering en operationalisering te komen, en om anderzijds, op basis met name van de
naar voren gebrachte argumenten, tot werkbare hypothesen te geraken. In die zin kan ook
gesteld worden dat het panel heeft gefungeerd als focus group. Meer in concreto komen we
hierop terug bij de beantwoording van vraag (3). 
Voor alle duidelijkheid tenslotte nog een opmerking over de relatie tussen het gehanteerde
theoretisch kader en de uitvoering van het onderzoek. Zoals in de inleiding reeds werd gesteld
is er nooit de pretentie geweest om Bourdieu’s Theory of Action empirisch te toetsen. Vanuit
de centrale vraagstelling van het onderzoeksprogramma als geheel is eerder gezocht naar een
coherent, ‘unifying’ theoretisch begrippenkader, dat de mogelijkheid zou bieden de
uitkomsten van de verschillende deelonderzoeken inpasbaar te maken. Niettemin kunnen we
ons in dit verband de voorzichtige conclusie veroorloven dat plausibel gemaakt is - zij het op
rudimentair niveau - dat er, conform de theoretische verwachtingen, op perceptie-niveau
sprake is van een causale relatie tussen overheidsbemoeienissen en de verdeling van betaalde
en onbetaalde arbeid, en dat zowel de habitus van huishoudens (indirect en enkelvoudig
geïdiceerd door huishoudenstype) als het kapitaal (enkelvoudig geïndiceerd door het
opleidingsniveau) waarover huishoudens beschikken, op deze relatie interacteren. Als
kritische kanttekening hierbij moet opgemerkt worden dat de opdracht aan de respondenten
om alle overige verklarende factoren op de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid
mentaal te controleren - dus in ceteris paribus termen te denken - als moeilijk werd ervaren.

(2) wat zijn - inhoudelijk gezien - de belangrijkste resultaten?

Aangezien de feitelijke uitkomsten in de betreffende paragrafen al in detail zijn besproken en
geresumeerd, volstaan wij hier met enkele algemene bevindingen.
Op de eerste plaats is het beeld ontstaan dat de invloed van overheidsmaatregelen op de
verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid in kwantitatieve zin beperkt is geweest. In de
argumentatie werd de volgende communis opnio waargenomen. In haar directe rol als
wetgever op de terreinen van zorgregelingen, kinderopvang en flexibilisering zou de overheid
zich terughoudend en traag reagerend opstellen, en zich beperken tot (te) ruime wetgevende
kaders, die niet meer dan een conditie-scheppend karakter zouden hebben. Andere
maatschappelijke ontwikkelingen zouden een grotere rol gespeeld hebben. Op de tweede
plaats zou - gegeven de tendentie naar decentralisatie - de centrale overheid als financier van
de betreffende voorzieningen, terugtrekkende bewegingen maken. Zo is de financiering van
kindopvangplaatsen, zonder oormerking, overgeheveld naar de gemeenten. 
Deze percepties laten uiteraard niet toe het overheidsbeleid in negatieve zin te beoordelen. Dat
zou slechts mogelijk zijn als deze conclusies gerelateerd zouden worden aan de doelstellingen
van het overheidsbeleid. Dit oordeel valt duidelijk buiten het bestek van de onderhavige
onderzoeksvragen.
De effect-ramingen zijn bondig als volgt samen te vatten. Wat de herverdeling van betaalde
arbeid betreft werd, als effect van het overheidsbeleid, een (beperkte) verschuiving
gepercipieerd van éénverdienershuishoudens naar anderhalf- en tweeverdienershuishoudens.
Bij de herverdeling van onbetaalde arbeid zou de overheid - gezien de geringe effecten - in
directe zin een slechts weinig betekenisvolle rol gespeeld hebben.

(3) suggesties voor een vervolgonderzoek
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Het directe doel van een pilot studie schuilt kortweg in het onderzoekbaar maken van een
complexe onderzoeksvraag. In deze zin ligt de vraag voor de hand om, tenslotte, te
inventariseren welke lessen getrokken kunnen worden uit deze onderzoekservaring. Als
cenraal uitgangspunt fungeert hierbij de constatering dat - zoals eerder in het verslag al werd
opgemerkt - het niveau en de diepgang van de argumentatie in beide ronden toch beneden de
verwachting is gebleven. Om misverstanden te voorkomen voegen wij hier onmiddellijk aan
toe dat dit naar onze stellige overtuiging zeker niet op de eerste plaats toe te schrijven is aan
gebrek aan kwaliteit en inzet van de deelnemende panelleden. Eerder dient de oorzaak gezocht
te worden in de practische opzet en uitvoering van het onderzoek.
Allereerst leert onze ervaring dat een zorgvuldige, representatieve selectie van ter zake
kundige en gemotiveerde panelleden van wezenlijk belang is. Qua representativiteit is het in
dit onderzoek fungerende panel weinig uitgebalanceerd te noemen als gevolg van een
duidelijke oververtegenwoordiging van wetenschappelijke onderzoekers en tegelijkertijd een
ondervertegenwoordiging van de sociale partners. Daarnaast zou kunnen worden overwogen
om ook representanten van het beleid zelf in het panel op te nemen. 
Een ijzeren wet uit de onderzoekspractijk leert dat de medewerking van derden aan een
onderzoek slechts tot succes leidt als er een zeker evenwicht bestaat tussen de ‘kosten en
baten’ van hun inspanningen. Aangezien in onze situatie de baten als beperkt beschouwd
kunnen worden, is het zaak de kosten beperkt te houden. In deze zin zijn de
moeilijkheidsgraad, en het hiermee samenhangende tijdsbeslag, van de vragenlijst wellicht
door de onderzoekers onderschat. Dit kwam ook duidelijk uit de deelnemersevaluatie naar
voren. Meer specifiek is de oorzaak hiervan te vinden in de, onbedoelde, accentverschuiving
van het kwalitatieve naar het kwantitatieve gedeelte. De indruk bestaat dat de deelnemers
zoveel energie gestoken hebben in het complexe geheel van effect-ramingen dat de
argumentatie hieronder geleden heeft. We concluderen hieruit dat het zaak is, door
vormveranderingen onder meer, de ondergeschikte betekenis van de kwantitatieve gegevens te
benadrukken. Dat dit tot informatieverlies leidt moet dan voor lief genomen worden. 
Aangezien we als resultaat van de pilot studie nu beschikken over een inventarisatie van
argumenten, kan de moeilijkheidsgraad van de vragenlijst worden verlaagd door
opsommingen van deze argumenten ter beoordeling aan toekomstige respondenten voor te
leggen (gesloten antwoordstructuur) in plaats van de nu gehanteerde opzet (open
antwoordstructuur).
Duidelijk is ook gebleken dat nog gewerkt moet worden aan een meer eenduidige definitie
van het begrippenkader. Met name tijdens de paneldiscussie bleek begripsverwarring de
deelnemers parten te hebben gespeeld. 
Tevens stemmen wij in met de suggestie van het panel om, zo mogelijk, de vragenlijst
mondeling af te nemen. De voordelen hiervan zijn evident. Moeilijke vragen kunnen worden
toegelicht, onduidelijkheden over begripsbetekenissen kunnen worden wegenomen en kunnen
zo frustratie en demotivatie voorkomen. Verder biedt ‘probing’ in deze situatie de
mogelijkheid om latente kennis optimaal te benutten. De practische consequenties (tijd en
kosten) van deze suggestie moeten uiteraard afgewogen worden tegen de onmiskenbare
voordelen. 
In een vroeg stadium van de uitwerking van de onderzoeksopzet heeft de keuze ter discussie
gestaan tussen een twee- danwel drie-ronde Delphi-procedure. Slechts op louter practische
gronden is besloten binnen de pilot studie voor de eerste optie te kiezen. Op grond van de
opgedane ervaring lijkt het wenselijk in een vervolgstudie een extra ronde in te lassen.
In de definitieve opzet zou dan voor de volgende structuur gekozen kunnen worden:
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(0) schriftelijke uiteenzetting van doel en opzet van de studie, alsmede de verstrekking
van het pakket achtergrondinformatie;

(I) bezoek aan panelleden en afname van het interview;
(II) terugrapportage resultaten eerste ronde inclusief verzoek om commentaar;
(III) plenaire bijeenkomst panelleden met discussie over uitkomsten van eerste en tweede

ronde.

Sluiten wij af met de algemene conclusie dat de ervaring opgedaan met de pilot studie, zowel
door de onderzoekers als door de deelnemende panelleden, als leerzaam en zinvol beschouwd
werden. Wij zijn er van overtuigd dat hiermee - zoals beoogd - de bouwstenen gelegd zijn
voor een onderzoeksprocedure die, na aanpassing en uitbreiding, geschikt is voor toepassing
binnen het internationale netwerk.

Tilburg, december 1997
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BIJLAGE 1

 

Achtergrondinformatie en vragenlijst zoals verzonden aan de panelleden
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Algemene introductie

De Research Unit on Work, Family and Gender van het aan de Faculteit Sociale Wetenschappen
verbonden onderzoeksinstituut WORC geeft leiding aan een internationaal Europees netwerk dat
onderzoek doet naar de invloed van beleidsmaatregelen op de verdeling van betaalde en onbetaalde
arbeid tussen mannen en vrouwen. Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de
voorwaarden waaronder bepaalde beleidsmaatregelen effect sorteren waar het gaat om de (her)verdeling
van betaalde en onbetaalde arbeid. Van belang is te weten in welke mate deze voorwaarden worden
bepaald door economische, culturele en politieke verschillen tussen de verscheidene landen. Binnen dit
programma is onder meer een project geformuleerd waarin de centrale vraagstelling wordt benaderd
middels het raadplegen van een panel van deskundigen in de vorm van een Delphi-procedure. Meer
concreet wordt aan het panel gevraagd in welke mate overheidsbemoeienissen op het terrein van
zwangerschaps-, ouderschaps- en calamiteiten(verzorgings)verlof, kinderopvang en de flexibilisering
van arbeidsomstandigheden van invloed zijn op de taakverdeling tussen mannen en vrouwen.

Het verheugt ons dat U de uitnodiging om als deskundige deel te nemen aan het onderzoek heeft
aanvaard. 
Zoals per brief aangekondigd kent het onderzoek een eerste schriftelijke ronde, gevolgd door een
centrale bijeenkomst enige tijd later. Bijgaand ontvangt U een document bestaande uit informatie
waarin op kernachtige wijze achtergrondgegevens worden verstrekt, plus de vragenlijst ten behoeve van
de eerste ronde. Als bijlage vindt U een lijst met geraadpleegde literatuur. Hoewel U zich misschien
niet bij uitstek deskundig acht op alle onderdelen verzoeken wij U toch de vragenlijst in zijn geheel
ingevuld te retourneren.
De vragenlijst bestaat uit vier delen, die elk betrekking hebben op één of een cluster van de betreffende
regelingen. Zo betreft deel I van de vragenlijst het gezamenlijk effect van overheidsregelingen op het
terrein van zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en calamiteiten- of verzorgingsverlof. Deel II
handelt over het effect van regelingen rond kinderopvang, terwijl in deel III wat meer algemene vragen
gesteld worden over de invloed van flexibilisering. In het afsluitende deel IV worden vragen gesteld
over het verwachte gezamenlijke effect van de betreffende regelingen. Voorafgaand aan elk onderdeel
wordt meer specifieke informatie verstrekt.

Als gesproken wordt over het effect van overheidsregelingen wordt U verzocht dit begrip ruim te
interpreteren, in die zin dat niet alleen directe effecten in de vorm van - vaak slechts ruime
randvoorwaarden bepalende - wetgeving wordt bedoeld of directe financiële bijdragen, maar ook
indirecte effecten zoals het bepleiten van doelgerichte implementatie bij de sociale partners en het
verlenen van faciliteiten aan werkgevers als stimulering van het realiseren van beleidsdoelstellingen.

In de vragenlijst zal U onder meer worden gevraagd om effecten kwantificeren. Wij beseffen dat dit
geen eenvoudige opgave is. Des te meer waarde hechten wij aan de argumentatie van Uw
gekwantificeerde inschatting.

Voor nadere informatie kunt U steeds terecht bij het onderzoeksteam. Wij wensen U veel succes toe.
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Achtergrondinformatie

De centrale onderzoeksvraag luidt: in welke mate hebben recente overheidsmaatregelen op het gebied
van (1) zwangerschaps-, ouderschaps-, en calamiteitenverlof, (2) kinderopvang, en (3) flexibilisering
van arbeidstijden bijgedragen aan de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid binnen
huishoudens met kinderen.
Omdat misschien niet elk van de panelleden op de hoogte is van alle bovengenoemde regelingen is een
beknopt pakket met achtergrondinformatie samengesteld, opgedeeld in een drietal blokken. Het betreft
meer in het bijzonder algemene informatie over:
Ia - het emancipatiebeleid van de overheid
Ib - de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt
alsmede meer specifieke informatie over:
IIa - regelingen omtrent zwangerschaps-, ouderschaps-, en calamiteitenverlof
IIb - regelingen omtrent kinderopvang
IIc - regelingen omtrent flexibilisering van arbeid
en,
III  - de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid binnen huishoudens

Alvorens U overgaat tot het invullen van de vragenlijst verzoeken wij U onderstaande informatie door
te lezen.

Ia Het emancipatiebeleid van de Nederlandse overheid in kort bestek
Sedert het midden van de zeventiger jaren voert de Nederlandse overheid een emancipatiebeleid met als
centrale doelstelling de maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op te heffen. Deze
doelstelling is onder meer geoperationaliseerd in:

1) het bevorderen van de arbeidsparticipatie van vrouwen, om zodoende ook hun economische
zelfstandigheid (in termen van financiële zelfstandigheid en verzorgingszelfstandigheid) te
verhogen;
2) het bevorderen van de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen mannen en
vrouwen;
3) het bevorderen van een gelijke beloning en behandeling van mannen en vrouwen;
4) het bevorderen van een meer egalitaire verdeling in de relatieve arbeidsposities, zowel in verticale
als horizontale richting.

Als positieve afgeleiden van de (sub)doelstellingen wordt o.a. gewezen op de verbreding van het
draagvlak van de collectieve voorzieningen, het vergroten van het arbeidsaanbod tegen de achtergrond
van de in gang zijnde bevolkingsveroudering, de vermindering van de spanning op de arbeidsmarkt
waardoor de reële lonen zullen dalen, en een verbetering van het rendement van het via onderwijs
gevormde ‘menselijk kapitaal’.
De verantwoordelijkheid voor de realisatie van de emancipatiedoelstelling op het terrein van arbeid en
inkomen wordt gedeeld door diverse actoren. In de visie van de overheid dienen bij de uitwerking en
implementatie van het te voeren beleid de sociale partners een belangrijke rol te spelen. De overheid -
hierbij tot voor kort geadviseerd door de Emancipatie Raad - speelt een voorwaarden scheppende en
stimulerende rol, met alleen een wetgevende taak daar waar ‘minimum ordening en -bescherming’ aan
de orde zijn. De overheid blijft echter primair verantwoordelijk voor de uiteindelijke realisatie.
Voor wat de realisatie van de emancipatiedoelstellingen betreft kan zeer in het kort het volgende
worden opgemerkt. 
- De arbeidsmarktparticipatie van (gehuwde) vrouwen is weliswaar gestegen tot ongeveer 55%, maar

daar het vaak relatief kleine deeltijdbanen betreft (slechts 20% van de betaalde arbeid wordt door
vrouwen verricht) is de doelstelling van economische zelfstandigheid slechts in zeer beperkte mate
gerealiseerd.

- Hoewel er onder de Nederlandse bevolking voor wat betreft de herverdeling van betaalde en
onbetaalde arbeid sprake is van een ideologie van meer gelijkheid en een gedeelde
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verantwoordelijkheid (mannen zouden gemiddeld 32 tot 34 uur willen werken, en vrouwen
gemiddeld 18 tot 20 uur), is de huidige practijk hiermee niet in overeenstemming.

Ib De situatie op de arbeidsmarkt: een selectie van kerngegevens
De Nederlandse arbeidsmarkt telt momenteel ongeveer 6 miljoen betaalde banen, waarvan 60% door
mannen en 40% door vrouwen bezet worden. Met inbegrip van de actief werkzoekenden leidt dit voor
de leeftijdscategorie van 15-64 jarigen, tot een algemene arbeidsparticipatie van bijna 80% voor de
mannen en ruim 58% voor de vrouwen. 
Het leeftijdsprofiel van de netto participatie (werkzame beroepsbevolking als % van de omvang van de
betreffende categorie) geeft, naar geslacht onderscheiden, het volgende beeld.

Tabel 1 netto participatie van personen van leeftijd en geslacht (1996)

mannen vrouwen
leeftijdsgroep  %  %   
15-24 jaar 41 38
25-44 jaar 89 58
45-54 jaar 85 42
55-64 jaar 39 14
bron: Jaarboek Emancipatieraad 1997 

Naar arbeidsduur verdeeld werkt 62% van de werknemers in voltijdse banen, 28% in deeltijdse banen
en 10% in flexibele banen. Het aantal ‘flexibele’ werknemers bestaat voor bijna de helft uit 15-24
jarigen (46.5%).
Vergelijken we de procentuele verdeling van banen naar arbeidsduur voor mannen en vrouwen, dan
geeft dat het volgende beeld.

Tabel 2 procentuele verdeling van banen naar arbeidsduur (1994)

mannen vrouwen
omvang baan %  %
<12 uur 5 17
12-20 uur 2 13
20-35 uur 7 32
>35 uur 86 38
totaal 100 100
Bron: Statisch Jaarboek 1996 

De verschillen zijn evident: ruim 62% van alle werkende vrouwen werkt deeltijds, terwijl het
vergelijkbare percentage voor de werkende mannen ruim 14% bedraagt. Daarnaast werkt bijna één op
de drie vrouwen in een ‘kleinere’ baan.

Zowel bij de mannen als de vrouwen is er een verband tussen arbeidsparticipatie en opleidingsniveau:
hoe hoger de opleiding, hoe hoger de netto participatie (werkzame beroepsbevolking als % van de
omvang van de betreffende categorie).

Tabel 3 netto participatie (%) naar geslacht en opleidingsniveau 1996 (15-64 jarigen) 

mannen vrouwen
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opleiding % %
basisonderwijs 47 18
vbo/mavo 66 31
mbo/havo 79 54
hbo 81 66
universit. 87 79
Bron: CBS -Enquête Beroepsbevolking 1996

Een van de belangrijkste bepalende factoren voor het participeren van vrouwen op de arbeidsmarkt en
voor de omvang van de betaalde baan, is de huishoudenssituatie en meer in het bijzonder de
aanwezigheid van (jonge) kinderen. Gegevens hieromtrent verschaft de volgende tabel waar, wederom
in termen van netto participatie (werkzame beroepsbevolking in %van de bevolking) de betreffende
gegevens voor 1996 zijn weergegeven.

Tabel  4 netto participatie (%) van personen van 15-64 jaar naar geslacht en huishoudenstype 

mannen vrouwen
huishoudens type % %
éénpersoons huish. 65 52
huish. met partner, zonder kinderen 74 54
één-ouder gezin, met kind(eren) onder 18jr. 37 62
twee-ouder gezin, met kind(eren) onder 18jr. 91 42
Bron: CBS - Enquête Beroepsbevolking 1996

Het meest markante verschil in netto participatie tussen beide geslachten wordt aangetroffen in twee-
ouder gezinnen met jongere kinderen, waar de hoogste activiteit van de mannen gepaard gaan met de
laagste activiteit van de vrouwen.

IIa(1) Regelingen omtrent zwangersschaps- en bevallingsverlof
Sinds 1930 hebben werkneemsters recht op een uitkering gedurende het laatste deel van de
zwangerschap en een periode na de bevalling. In 1973 wordt een verbod van kracht om vrouwen te
ontslaan bij huwelijkssluiting, zwangerschap of na bevalling. De meest recente regeling stamt uit 1990.
Hierbij is bepaald dat vrouwen in loondienst recht hebben op 16 weken betaald verlof (100%) in
verband met zwangerschap en bevalling,  met de mogelijkheid om dit verlof flexibel op te nemen.
Partners krijgen een volledig doorbetaald kraamverlof van twee dagen. De werkgever is verplicht de
werkneemster de gelegenheid te bieden haar kind borstvoeding te geven.
Als expliciet doel van de regeling wordt genoemd de bescherming van de werknemers om redenen van
veiligheid, gezondheid en welzijn bij de arbeid, alsmede de combineerbaarheid van arbeid en zorgtaken
te bevorderen.
Uit cijfers blijkt dat 40% van de zwangere vrouwen blijft werken tot zes weken voor de geraamde
datum van bevalling, terwijl 30% nog twee weken langer doorwerkt.

IIa(2) Regelingen omtrent ouderschapsverlof
In 1990 is de wet op het ouderschapsverlof in kracht getreden. Het doel van deze wet is om werknemers
meer mogelijkheden te geven ouderschapstaken te combineren met betaalde arbeid, waarbij de band
met de betaalde arbeid niet wordt verbroken. Meer bepaald ook wil de overheid hiermee bijdragen aan
de oplossing van de herintredeproblematiek van vrouwen, en bovendien de ongelijke verdeling van
betaalde en onbetaalde arbeid verminderen.
Volgens de huidige regeling hebben werknemers recht op onbetaald verlof gedurende maximaal 6
maanden indien zij:
- als ouder of verzorger duurzaam de verzorging en opvoeding van een kind op zich nemen;
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- tenminste één jaar in Nederland in loondienst zijn en minstens 20 uur per week werken;
- een kind verzorgen dat jonger is dan 4 jaar.
Deze wet is in 1994 geëvalueerd. Onder meer bleek hieruit dat 3 jaar na inwerkingtrede van de wet
27% van de vrouwelijke en 11% van de mannelijke rechthebbenden ouderschapsverlof opgenomen
hebben. Deze cijfers liggen hiermee iets beneden de verwachtingen. Verder bleek dat 31% van de
vrouwen en 2% van de mannen na het ouderschapsverlof korter is gaan werken, 25% van de vrouwen
en 86% van de mannen is blijven werken als voorheen, terwijl 17% van de vrouwen en 1% van de
mannen gestopt is met werken. De algemene conclusie die hieruit getrokken wordt luidt dat het
ouderschapsverlof in de huidige vorm slechts tijdelijk  bijdraagt tot een meer gelijke verdeling van de
zorgtaken. Tegelijkertijd is gebleken dat het al of niet gebruik maken van ouderschapsverlof sterk
samenhangt met een bij CAO geregelde, (gedeeltelijke) doorbetaling.
.

IIa(3) Regelingen rond calamiteitenverlof, verzorgingsverlof en loopbaanonderbreking
Onder calamiteitenverlof wordt verstaan een kort verlof in verband met onvoorziene verzorgingstaken,
bijvoorbeeld in geval van ziekte van kinderen en andere huisgenoten, of plotselinge verhindering van
de reguliere verzorger. In het burgerlijk wetboek is een aantal bijzondere omstandigheden genoemd die
recht geven op calamiteitenverlof. In een aantal CAO’s zijn aanvullingen hierop opgenomen.
Regelingen omtrent doorbetaling verschillen per CAO. Uit onderzoek blijkt dat slechts 1% van de
werknemers gebruik maakt van het calamiteitenverlof.
Naast het kortdurige calamiteitenverlof voorzien bepaalde CAO’s in onbetaald verzorgings- of
verpleegverlof. Hieromtrent zijn echter geen wettelijke regelingen getroffen.
Momenteel bestaan tevens wettelijke regelingen omtrent loopbaanonderbreking vanwege zorg of
educatie voor de duur van minimaal 2 en maximaal 6 maanden. Tot op heden wordt slechts spaarzaam
gebruik gemaakt van deze mogelijkheden, voornamelijk vanwege de financiële consequenties. De
overheid dringt er bij de sociale partners op aan om het gebruik van deze regeling te stimuleren, en
komt zelf met voorstellen om via voorzieningen in de sfeer van de sociale zekerheid de regeling
attractiever te maken.

IIb Regelingen rond kinderopvang
Er bestaat een grote verscheidenheid aan vormen van kinderopvang die te rubriceren zijn in termen van
gesubsidieerd/niet-gesubsidieerd, formeel/informeel, en op particulier-/overheidsinitiatief. De rol van de
overheid hierin betreft: 
 (1) het verlenen van subsidies voor kinderopvangplaatsen (sinds 1996 gedecentraliseerd naar de

gemeenten),
 (2) het verlenen van een fiscale tegemoetkoming aan ouders in die gevallen waarin de kosten van
beroepsmatige kinderopvang uitgaan boven de genormeerde ouderbijdragen,
 (3) fiscale regelingen voor bedrijven die bijdragen aan de kosten van kinderopvang via
kindopvangplaatsen,
 (4) vrijstelling van omzetbelasting voor erkende instellingen van kinderopvang.

Aan de CBS-Statistiek Kindercentra ontlenen we per 31/12 1994 het volgende beeld over de aantallen
opvangplaatsen, het aantal deelnemende kinderen en de omvang van de wachtlijsten voor 0-3 jarige
kinderen.

Tabel 5 kinderopvang in Nederland per 31/12 1994 (aantallen x 1000 en als percentage van het
totaal aantal kinderen)

opvangplaatsen deelnemende kinderen op
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kinderen wachtlijsten

                                         absoluut % absoluut % absoluut %
hele-dag verblijven 45,8 5,8 71,4 9,0 47,1 5,9
halve-dagverblijven  3,8 0,5 5,4 0,7 -
bedrijfscrèches  3,3 0,4 5,1 0.6 -
buitenschoolse opvang10,9 1,4 15,2 1,9 -
gastouderopvang 10,8 1,4 12,2 1,5 -
peuterspeelzalen 90,0         11,4 200,6 25,4 77,3 9,8

totaal 164,6 309,9 124,4

Bron: CBS kindercentra 1994

Bij het lezen van deze tabel moet er wel rekening gehouden worden met het feit, dat gezinnen maken
ook regelmatig gebruik van meerdere vormen van kinderopvang.
Binnen de categorie gesubsidieerde instellingen zijn de peuterspeelzalen numeriek gezien het
belangrijkst. In het algemeen gesproken wordt echter kinderopvang in de informele sfeer geregeld,
waarbij de onbetaalde oppas (58 %) het hoogst scoort.

Voor het aantal 4-13 jarige kinderen is zowel het aantal opvangplaatsen (10.800), als het aantal
deelnemende kinderen (13.600) aanzienlijk lager.
In Europees verband bezien is de bemoeienis van de Nederlandse overheid met kinderopvang, met
name in materiële zin,  betrekkelijk pover te noemen.

IIc Regelingen rond flexibilisering van arbeid
Een van de mogelijkheden om tot een meer gelijke verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid te
komen, schuilt in de flexibilisering van arbeid. Flexibilisering van arbeid in de vorm van parttime
banen is ruim dertig jaar geleden in zwang gekomen toen als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt een
beroep gedaan moest worden op het potentieel onder gehuwde vrouwen. Nadien werden flexibele
deeltijdbanen en tijdelijke contracten aangeboden om fluctuaties in de personeelsbehoefte  van
bedrijven en instellingen op te vangen en om structureel te voorzien in extra personeel noodzakelijk als
gevolg van verruimde openingstijden.
Een groot deel van de betaalde arbeid door vrouwen wordt in deeltijd verricht, in de vorm van kleine,
flexibele oproep-, uitzend-, freelance-, en thuiswerkbanen, met betrekkelijk ongunstige
arbeidsvoorwaarden die weinig zekerheid bieden. Veel van deze arbeidscontracten hebben slechts een
beperkte duur. Naast nadelen heeft een flexibel arbeidssysteem voor werknemers onder meer als
voordeel dat zij, in beginsel althans, beter in staat zijn om de omvang van hun werkzaamheden en de
timing ervan aan te passen aan de gezinsomstandigheden. 
De overheid heeft ter bescherming van de vaak kwetsbare arbeidsrechtelijke positie van ‘flexi-werkers’
tot nu toe slechts traag gereageerd op de nieuwe situatie op de arbeidsmarkt. Per 1 januari 1996 is de
Nieuwe Arbeidstijden wet van kracht geworden waarin kwesties rond arbeidsduur en arbeids- en
rusttijden zijn geregeld. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan wettelijke regelingen betreffende het
recht op deeltijdarbeid, alsmede aan een bij de wet geregelde gelijkstelling van de rechtsposities van
voltijd- en deeltijd werkenden in de sfeer van onder andere beloning, ontslagregeling en scholing.

III verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid binnen huishoudens

Als achtergrondinformatie ten behoeve van de schatting van effecten van overheidsregelingen op de
verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid, zijn in het navolgende twee tabellen opgenomen. De
cijfers die U hierin aantreft zijn gebaseerd op een bewerking van nog niet gepubliceerde SCP-data, die
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in de volgende publicatie zullen worden gepresenteerd:

Niphuis-Nell (red.) M. Sociale Atlas van de Vrouw; deel 4: Veranderingen in de primaire leefsfeer.
Rijswijk-Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau - VUGA, 1997 (te verschijnen: zomer 1997). Wij
verzoeken U dan ook deze gegevens vooralsnog vertrouwelijk te behandelen.

Tabel 6 geeft een overzicht van de verandering in tijdsbesteding (in uren per week) aan betaalde arbeid
enerzijds en huishoudelijke en gezinstaken anderzijds van (gehuwd) samenwonende mannen en
vrouwen naar de leeftijd van hun jongste kind in de periode 1985 - 1995. In de laatste kolom van de
tabel (ratio v/m) is het aantal uren door vrouwen besteed aan de onderscheiden activiteiten gedeeld door
het aantal uren door mannen besteed aan dezelfde activiteit. Wanneer de ratio een waarde aanneemt >1
dan wil dat dus zeggen dat vrouwen relatief meer tijd aan deze activiteit besteden. Zo betekent het
eerste cijfer uit de kolom (2.70) dat vrouwen met een jongste kind van 0-5 jaar in 1985 2.7 maal zoveel
uren aan huishoudelijke en gezinstaken besteedden dan mannen. Als de ratio een waarde <1 aangeeft,
geldt uiteraard het omgekeerde.

Tabel 7 geeft voor 1985 en 1995 de relatieve verdeling van twee-partner huishoudens met jonge
kinderen naar de mate waarin de partners betaalde arbeid verrichten. Deze verdelingen zijn ontleend
aan de (nog niet gepubliceerd) uitkomsten van de Tijdbesteding Onderzoeken (TBO) van het SCP. Het
betreft hier op steekproeven gebaseerde survey-onderzoeken.
Uit het betreffende datamateriaal zijn geen gegevens beschikbaar over de huishoudenscategorie
‘halfhalf-verdieners’, waaronder wij een huishouden verstaan waarin beide partners in deeltijd werken.
Hoewel in kwantitatieve zin wellicht minder belangrijk, is deze categorie op inhoudelijke gronden toch
in het onderzoek betrokken, en zullen wij U later in de vragenlijst op basis van een ‘educated guess’
toch naar Uw schatting vragen. Het feit dat gebruik gemaakt is van verschillende databronnen heeft als
vervelende complicatie dat de leeftijdscategorieën van het jongste kind niet steeds overeenstemmen.
Verder spreekt tabel 7 voor zich.

In het algemeen willen we nog het volgende opmerken. De gegevens in de tabellen 6 en 7 zijn, zoals
vermeld, afkomstig uit steekproeven die na uiteenlegging in subcategorieën tot kleine aantallen in de
cellen kunnen leiden. Als gevolg hiervan is voorzichtigheid bij de interpretatie geboden.
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Tabel 6 Tijdsbesteding aan betaalde arbeid en huishoudelijke en gezinstaken van (gehuwd) samenwonende mannen vrouwen naar leeftijd van
het jongste kind, 1985 - 1995 (in uren per week)

vrouwen mannen       ratio (v/m)
 
leeftijd jongste kind 1985 1995 1985 1995 1985       1995

0-5 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 53.9 49.2 20.0 20.7 2.70        2.38
betaalde arbeid 4.3 8.4 32.6 39.4 0.13        0.21

totaal 58.2 57.6 52.6 60.1 1.11        0.96

6-14 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 45.8 39.9 14.4 17.2 3.18        2.32
betaalde arbeid 5.8 11.0 37.4 36.2 0.16        0.30

totaal 51.6 50.9 51.8 53.4 1.00        0.95

> 14 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 43.9 37.5 14.9 13.4 2.95        2.80
betaalde arbeid 6.6 9.0 34.2 39.4 0.19        0.23

totaal 50.5 46.5 49.1 52.8 0.96        0.88

(gebaseerd op een bewerking van nog niet gepubliceerde SCP-gegevens: s.v.p. vertrouwelijk behandelen)
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tabel 7 relatieve verdeling huishoudens met jonge kinderen naar verdeling betaalde arbeid

leeftijd jongste huishoudenstype relatieve verdeling relatieve verdeling
kind naar betaalde arb. 1985 1995

jongste kind
0-5 jaar

tweeverdieners 6.8% 26.1%

anderhalfverdieners 13.7% 25.6%

éénverdieners 79.5% 48.3%

halfhalfverdieners    ? ?

totaal 100% 100%

jongste kind
6-12 jaar

tweeverdieners 15.3% 24.2%

anderhalfverdieners 19.8% 27.5%

éénverdieners 64.9% 48.0%

halfhalfverdieners    ? ?

totaal 100% 100%

jongste kind
> 12 jaar

tweeverdieners 16.5% 31.5%

anderhalfverdieners 20.1% 23.0%

éénverdieners 63.4% 45.5%

halfhalfverdieners    ? ?

totaal 100% 100%

(gebaseerd op een bewerking van nog niet gepubliceerde SCP-gegevens: s.v.p. vertrouwelijk
behandelen)
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 Toelichting deel I van de vragenlijst: het effect van verlofregelingen

In dit gedeelte van de vragenlijst wordt U gevraagd om de effecten van het overheidsbeleid op het
gebied van zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en calamiteiten/verzorgingsverlof. Deze regelingen
worden onder de noemer ‘verlofregelingen’ als totaal-pakket tezamen genomen. Zoals in de algemene
introductie is gesteld dient U het effect van deze regelingen ruim op te vatten in de zin van het resultaat
van directe en indirecte overheidsbemoeienissen.

Als eerste wordt U gevraagd de bedoelde effecten te kwantificeren binnen de daarvoor bestemde ruimte
binnen Tabel I op de volgende pagina.
De eenheden binnen het onderzoek zijn huishoudens bestaande uit twee partners en tenminste één kind
onder de leeftijd 18. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar de leeftijd van het jongste kind, in
combinatie met huishoudenstype naar de verdeling van betaalde/niet-betaalde arbeid (zie kolommen 1
en 2). In deze zin zijn huishoudens onderscheiden in tweeverdieners (man en vrouw werken 20 uur of
meer betaald), anderhalfverdieners (man heeft voltijdbaan van 38 uur of meer, vrouw werkt < dan 20
uur), éénverdieners (man heeft voltijdbaan van 38 uur of meer, vrouw heeft geen betaalde baan) en
halfhalfverdieners (zowel de man als de vrouw werkt in deeltijd).
Verder is de tabel ingedeeld in ‘betaalde arbeid’ (kolom 3) en ‘onbetaalde arbeid’ (kolommen 4 en 5).
In kolom 3 wordt U verzocht aan te geven in welke mate, naar Uw idee, de vier verschillende
huishoudenstypen de laatste jaren percentsgewijze zijn toe- of afgenomen uitsluitend als gevolg van
de overheidsbemoeienissen op het terrein van de verlofregelingen (zie als achtergrondinformatie,
indien nodig, tabel 7).
In de kolommen (4) en (5) verzoeken wij U aan te geven - in uren per week - hoeveel meer of minder
tijd mannen en vrouwen besteed hebben aan respectievelijk huishoudelijk werk en zorg voor kinderen
en overige familieleden (zie als achtergrondinformatie tabel 6). Dit laatste ook weer uitsluitend als
gevolg van de overheidsbemoeienissen.
Op de vervolgpagina vindt U nog een viertal vragen die ons inziens geen nadere toelichting vereisen.
Graag herhalen wij in dit verband nogmaals dat we veel waarde hechten aan Uw argumentatie. 
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Tabel I Effect verlofregelingen op de verdeling betaalde en onbetaalde arbeid binnen twee-partner huishoudens met 
kinderen tot 18 jaar

betaalde arbeid onbetaalde arbeid 

leeftijd jongste huishoudenstype naar procentuele toename (+%) toename (+) of afname (-) toename (+) of afname (-)
kind verdeling betaalde/ of afname (-%) van huis- uren per week besteed aan uren besteed aan zorg voor

onbetaalde arbeid houdenstype huishoudelijk werk  kinderen en overige 
familieleden

    (1) (2)    (3)    (4)   (5)

mannen vrouwen mannen vrouwen
I jongste kind

0 t/m 3 jaar
*tweeverdieners ..... % ..... uur .... uur ..... uur ..... uur

*anderhalfverdieners ..... % ..... uur ..... uur ..... uur ..... uur

*éénverdieners ..... % ..... uur ..... uur ..... uur ..... uur
  

*halfhalfverdieners ..... % ..... uur ..... uur ..... uur ..... uur

II jongste kind
4 t/m 17 jaar

*tweeverdieners ..... % ..... uur .... uur ..... uur ..... uur

*anderhalfverdieners  ..... % ..... uur ..... uur ..... uur ..... uur

*éénverdieners                .....% ..... uur ..... uur ..... uur ..... uur
  

*halfhalfverdieners ..... % ..... uur ..... uur ..... uur ..... uur
(vervolg onderdeel verlofregelingen)
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* AANVULLENDE VRAAG
Uit de literatuur blijkt dat de verdeling betaalde/niet betaalde arbeid verschilt naar het opleidingsniveau
van het huishouden (hier te indiceren naar het opleidingsniveau van de vrouw). In het verlengde
hiervan zou men kunnen veronderstellen dat ook het effect van verlofregelingen verschilt naar het
opleidingsniveau van het huishouden. Graag zouden wij Uw inschatting van het verschil in effect naar
opleidingsniveau vernemen. Wij willen U in dit verband vragen om met een cijfer tussen 1 (uiterst
gering effect) t/m 5 (uiterst groot effect) aan te geven hoe hoog U de bijdrage van de verlofregelingen
inschat op een meer egalitaire verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid binnen types van twee-
partner huishoudens met jongere kinderen, uitsluitend onderscheiden naar opleidingsniveau. Effect op:

- hoog opgeleide huishoudens cijfer .....

- middelbaar opgeleide huishoudens cijfer .....

- laag opgeleide huishoudens cijfer .....

* ARGUMENTATIE
Kunt U hieronder in het kort Uw belangrijkste argumenten geven die tot de invulling van de gegevens
in voorgaande tabel en de aanvullende vraag heeft geleid? Uw argumentatie graag per onderdeel van de
tabel.

- argumentatie bij de veranderende relatieve aandelen van de verschillende huishoudenstypes,
zoals door U als percentages ingevuld in kolom (3) (betaalde arbeid).

- argumentatie bij ‘toe- of afname huishoudelijk werk door mannen en vrouwen verricht (zie kolom
(4))

a) voor huishoudens met een jongste kind van 0 t/m 3 jaar

b) voor huishoudens met een jongste kind van 4 t/m 17 jaar

- argumentatie bij toe- of afname zorg voor kinderen en overige familieleden door mannen en
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vrouwen verricht (zie kolom (5)

a) voor huishoudens met een jongste kind van 0 t/m 3 jaar

b) voor huishoudens met een jongste kind van 4 t/m 17 jaar

* INFORMATIE BRON(NEN)
Mijn kennis terzake ontleen ik voornamelijk aan: (s.v.p. aankruisen; meerdere antwoorden mogelijk)

- de wetenschappelijk literatuur .....
- kennis van statistische gegevens .....
- contacten in het veld .....
- niet expliciet benoembare bronnen .....
- overige bronnen

* STELLIGHEID  waarmee U de gegevens hebt ingevuld:
Wilt U hieronder op een schaal van 1 (hoogst onzeker) tot en met 10 (uiterst zeker) aangeven hoe zeker
of onzeker U bent omtrent de plausibiliteit van de door U ingevulde gegevens?

Stelligheid = ....
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Toelichting deel II van de vragenlijst: het effect van kinderopvangregelingen

In dit gedeelte van de vragenlijst wordt U gevraagd om de effecten van het overheidsbeleid op het
gebied van kinderopvang in te schatten. Evenals in het voorafgaande wordt U verzocht het effect van
deze regelingen ruim op te vatten, in de zin van het resultaat van directe en indirecte
overheidsbemoeienissen.

Als eerste wordt U weer gevraagd de bedoelde effecten te kwantificeren binnen de daarvoor bestemde
ruimte binnen Tabel II op de volgende pagina. De opstelling van deze tabel is identiek aan de
voorafgaande. Achtergrond informatie vindt U onder meer  in de tabellen 6 en 7.
Op de vervolgpagina vindt U nog een viertal vragen die ons inziens geen nadere toelichting vereisen.
Graag herhalen wij in dit verband nogmaals dat we veel waarde hechten aan Uw argumentatie.
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Tabel II Effect kinderopvangregelingen op de verdeling betaalde en onbetaalde arbeid binnen twee-partner 
huishoudens met kinderen tot 18 jaar

betaalde arbeid onbetaalde arbeid 

leeftijd jongste huishoudenstype naar procentuele toename (+%) toename (+) of afname (-) toename (+) of afname (-)
kind verdeling betaalde/ of afname (-%) van huis- uren per week besteed aan uren besteed aan zorg voor

onbetaalde arbeid houdenstype huishoudelijk werk  kinderen en overige 
familieleden

   (1) (2)     (3)      (4) (5)

mannen vrouwen mannen vrouwen
I jongste kind

0 t/m 3 jaar
*tweeverdieners ..... % ..... uur .... uur ..... uur ..... uur

*anderhalfverdieners ..... % ..... uur ..... uur ..... uur ..... uur

*éénverdieners ..... % ..... uur ..... uur ..... uur ..... uur
  

*halfhalfverdieners ..... % ..... uur ..... uur ..... uur ..... uur

II jongste kind
4 t/m 17 jaar

*tweeverdieners ..... % ..... uur .... uur ..... uur ..... uur

*anderhalfverdieners ..... % ..... uur ..... uur ..... uur ..... uur

*éénverdieners .....% ..... uur ..... uur ..... uur ..... uur
  

*halfhalfverdieners ..... % ..... uur ..... uur ..... uur ..... uur
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(vervolg onderdeel kinderopvangregelingen)

* AANVULLENDE VRAAG
Uit de literatuur blijkt dat de verdeling betaalde/niet betaalde arbeid verschilt naar het opleidingsniveau
van het huishouden (hier te indiceren naar het opleidingsniveau van de vrouw). In het verlengde
hiervan zou men kunnen veronderstellen dat ook het effect van verlofregelingen verschilt naar het
opleidingsniveau van het huishouden. Graag zouden wij Uw inschatting van het verschil in effect naar
opleidingsniveau vernemen. Wij willen U in dit verband vragen om met een cijfer tussen 1 (uiterst
gering effect) t/m 5 (uiterst groot effect) aan te geven hoe hoog U de bijdrage van de
kinderopvangregelingen inschat op een meer egalitaire verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid
binnen types van twee-partner huishoudens met jongere kinderen, uitsluitend onderscheiden naar
opleidingsniveau. Effect op:

- hoog opgeleide huishoudens cijfer .....

- middelbaar opgeleide huishoudens cijfer .....

- laag opgeleide huishoudens cijfer .....

* ARGUMENTATIE
Kunt U hieronder in het kort Uw belangrijkste argumenten geven die tot de invulling van de gegevens
in voorgaande tabel en de aanvullende vraag heeft geleid? Uw argumentatie graag per onderdeel van de
tabel.

- argumentatie bij de veranderende relatieve aandelen van de verschillende huishoudenstypes,
zoals door U als percentages ingevuld in kolom (3) (betaalde arbeid).

- argumentatie bij ‘toe- of afname huishoudelijk werk door mannen en vrouwen verricht (zie kolom
(4))

a) voor huishoudens met een jongste kind van 0 t/m 3 jaar

b) voor huishoudens met een jongste kind van 4 t/m 17 jaar

- argumentatie bij toe- of afname zorg voor kinderen en overige familieleden door mannen en



57

vrouwen verricht (zie kolom (5)

a) voor huishoudens met een jongste kind van 0 t/m 3 jaar

b) voor huishoudens met een jongste kind van 4 t/m 17 jaar

* INFORMATIE BRON(NEN)
Mijn kennis terzake ontleen ik voornamelijk aan: (s.v.p. aankruisen; meerdere antwoorden mogelijk)

- de wetenschappelijk literatuur .....
- kennis van statistische gegevens .....
- contacten in het veld .....
- niet expliciet benoembare bronnen .....
- overige bronnen

* STELLIGHEID  waarmee U de gegevens hebt ingevuld:
Wilt U hieronder op een schaal van 1 (hoogst onzeker) tot en met 10 (uiterst zeker) aangeven hoe zeker
of onzeker U bent omtrent de plausibiliteit van de door U ingevulde gegevens?

Stelligheid = ....
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Toelichting deel III  van de vragenlijst: het effect van de flexibilisering van
arbeid

In tegenstelling tot de meer specifieke vraagstelling van de voorafgaande delen van de vragenlijst zullen
over de derde groep van regelingen - de flexibilisering van arbeid - enkele algemene vragen worden
gesteld. 

Aansluitend op de desbetreffende tekst in het pakket ’achtergrondinformatie’  (zie pag. 7) wordt als
inleiding op de vragen nog de volgende kanttekening geplaatst.
Hoewel de Nederlandse overheid in directe zin slechts een bescheiden rol heeft gespeeld bij regelingen
betreffende de flexibilisering van arbeid is haar indirecte invloed wellicht wel van belang geweest,
bijvoorbeeld ten aanzien van deeltijd arbeid, een verschijnsel dat in Nederland vrij uniek is en waarin
ons land binnen de landen van de Europese Unie een bijzondere positie inneemt. 
Van indirecte invloed is sprake wanneer er regelingen zijn getroffen die in eerste instantie niet gericht
zijn op flexibilisering van arbeid maar die wel aantoonbare effecten hierop hebben.

vraag (1):

Indien volgens U sprake is van indirecte beïnvloeding van de Nederlandse overheid, op welke terreinen
zou een dergelijke invloed zich dan hebben voorgedaan?

vraag (2):

Kunt U hieronder in het kort het vermoedelijke effect aangeven, en daarbij vermelden welke
argumenten U hiervoor kunt aanvoeren?
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Toelichting deel IV van de vragenlijst: het gezamenlijke effect van alle
regelingen

Tot nu toe zijn U vragen gesteld over de afzonderlijke (groepen) van regelingen. In het laatste deel van
de vragenlijst verzoeken wij U een raming te geven van het gezamenlijke effect van deze regelingen op
de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. Hierbij leggen wij U een tabel voor die eerder in de
achtergrond informatie is opgenomen. Het betreft de tijdsbesteding aan betaalde en onbetaalde arbeid
van (gehuwd) samenwonende mannen en vrouwen naar de leeftijd van het jongste kind, uitgedrukt in
uren per week. De mate waarin de tijdsbesteding van mannen en vrouwen per categorie arbeid van
elkaar verschilt is uitgedrukt in een ratio, die bepaald is door de uren van vrouwen te delen door de uren
van mannen. Als deze ratio een waarde heeft groter dan 1, betekent dit dus dat vrouwen meer tijd
besteden aan een bepaald type arbeid dan mannen. Omgekeerd wil een waarde kleiner dan 1 zeggen dat
mannen meer tijd besteden aan het betreffend type arbeid dan vrouwen. Een waarde van exact 1 wijst
dus op een volstrekt egalitaire taakverdeling.

Wij willen U nu vragen om in de laatste kolom van de tabel op de volgende pagina (de kolom fictieve
ratio ) op de aangegeven stippellijnen de waarde in te vullen die de ratio naar Uw idee in 1995 zou
bedragen in de fictieve situatie dat er zich geen overheidsbemoeienissen op de drie terreinen zouden
hebben plaatsgevonden. 
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TABEL IV Verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid binnen huishoudens

Tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken van (gehuwd) samenwonende mannen vrouwen naar leeftijd van het jongste kind, 1985 - 1995 (in uren per
week)

vrouwen mannen       ratio (v/m) fictieve ratio
 
leeftijd jongste kind 1985 1995 1985 1995 1985       1995       1995

0-5 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 53.9 49.2 20.0 20.7 2.70        2.38        .....
betaalde arbeid 4.3 8.4 32.6 39.4 0.13        0.21        .....

totaal 58.2 57.6 52.6 60.1 1.11        0.96

6-14 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 45.8 39.9 14.4 17.2 3.18        2.32        .....
betaalde arbeid 5.8 11.0 37.4 36.2 0.16        0.30        .....

totaal 51.6 50.9 51.8 53.4 1.00        0.95

> 14 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 43.9 37.5 14.9 13.4 2.95        2.80        .....
betaalde arbeid 6.6 9.0 34.2 39.4 0.19        0.23        .....

totaal 50.5 46.5 49.1 52.8 0.96        0.88
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Bijlage 2

Uitkomsten van de schriftelijke ronde: effecten van verlofregelingen
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Tabel I Effect verlofregelingen op de verdeling betaalde en onbetaalde arbeid binnen twee-partner huishoudens met 
kinderen tot 18 jaar

betaalde arbeid onbetaalde arbeid 

leeftijd jongste huishoudenstype naar procentuele toename (+%) toename (+) of afname (-) toename (+) of afname (-)
kind verdeling betaalde/ of afname (-%) van huis- uren per week besteed aan uren besteed aan zorg voor

onbetaalde arbeid houdenstype huishoudelijk werk  kinderen en overige 
familieleden

    (1) (2)    (3)    (4)   (5)
mannen vrouwen mannen vrouwen

I jongste kind
0 t/m 3 jaar

*tweeverdieners 4.58% 0.03 uur -1.12 uur 0.40 uur -0.42 uur
(5.33) (0.07) (3.18) ` (0.44) (3.86)

*anderhalfverdieners 5.31% 0.07 uur -0.73 uur 0.36 uur 0.06  uur
(6.06) (0.16) (2.02) (0.48) (2.05)

*éénverdieners -6.69% 0.01 uur  0  uur 0.01 uur 0  uur
  (6.41) (0.03) (0) (0.03) (0)

*halfhalfverdieners 0.92% 0.29 uur -0.44 uur 0.44 uur -0.02 uur
(0.95) (0.64) (1.52) (0.91) (0.37)

II jongste kind
4 t/m 17 jaar

*tweeverdieners 1.65% 0  uur 0.58 uur 0.08 uur 0  uur
(3.34) (0) (1.51) (0.29) (1.95)

*anderhalfverdieners  2.08% 0  uur 0.58 uur 0.08 uur 0.17  uur
(3.64) (0) (1.51) (0.29) (0.72)

*éénverdieners                -2.25% 0  uur 0.17 uur 0  uur 0  uur
  (3.55) (0) (0.58) (0) (0)

*halfhalfverdieners 0.09% 0.18 uur -0.45 uur 0.27  uur -0.09 uur
(0.30) (0.60) (1.51) (0.90) (0.30)
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Aanvullende vraag ‘verlofregelingen’

“Kunt U met een cijfer tussen 1 (uiterst gering effect) t/m 5 (uiterst groot effect) aangeven hoe hoog U
de bijdrage van de verlofregelingen inschat op een meer egalitaire verdeling van betaalde en onbetaalde
arbeid binnen types van twee-partner huishoudens met jongere kinderen, uitsluitend onderscheiden naar
opleidingsniveau?”.

Effect op:
gem. score stand.dev. min. max.

- hoog opgeleide huishoudens: 2.21 0.80 1 3
- middelbaar opgeleide huishoudens: 1.82 0.67 1 3
- laag opgeleide huishoudens: 1.07 0.27 1 2
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Bijlage 3

Uitkomsten van de schriftelijke ronde: effecten van kinderopvangregelingen



67

Tabel II Effect kinderopvangregelingen op de verdeling betaalde en onbetaalde arbeid 

betaalde arbeid onbetaalde arbeid 

leeftijd jongste huishoudenstype naar procentuele toename (+%) toename (+) of afname (-) toename (+) of afname (-)
kind verdeling betaalde/ of afname (-%) van huis- uren per week besteed aan uren besteed aan zorg voor

onbetaalde arbeid houdenstype huishoudelijk werk  kinderen en ov. fam.leden 
   (1) (2)     (3)      (4) (5)

mannen vrouwen mannen vrouwen
I jongste kind

0 t/m 3 jaar
*tweeverdieners 5.96 % 0.12 uur -0.09 uur 0.39  uur -3.53 uur

(8.10) (0.30) (0.67) (0.64) (7.07)
*anderhalfverdieners 5.46 % 0.08 uur -0.01 uur 0.34  uur -2.07 uur

(7.89) (0.19) (0.45) (0.68) (4.14)
*éénverdieners -8.46 % 0.01 uur 0.08  uur 0.01  uur 0  uur

  (9.70) (0.03) (0.28) (0.03) (0)
*halfhalfverdieners 1.00 % 0.11 uur 0.11  uur -0.75 uur -0.62 uur

(1.18) (0.30) (0.35) (2.51) (2.86)
II jongste kind

4 t/m 17 jaar
*tweeverdieners 4.38 % 0.09 uur -0.08 uur 0.26  uur -0.68 uur

(13.74) (0.29) (0.67) (0.62) (2.57)
*anderhalfverdieners 4.12 % 0.01 uur -0.04 uur 0.18  uur -0.18 uur

(13.79) (0.03) (0.45) (0.58) (1.53)
*éénverdieners -4.38 % 0  uur 0.08   uur 0  uur 0  uur

  (13.82) (0) (0.29) (0) (0)
*halfhalfverdieners 0.09 % 0  uur 0.09   uur -0.18  uur 0.09  uur

(0.30) (0) (0.30) (0.60) (1.14)
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Aanvullende vraag ‘kinderopvangregelingen’

“Kunt U met een cijfer tussen 1 (uiterst gering effect) t/m 5 (uiterst groot effect) aangeven hoe hoog U
de bijdrage van de kinderopvangregelingen inschat op een meer egalitaire verdeling van betaalde en
onbetaalde arbeid binnen types van twee-partner huishoudens met jongere kinderen, uitsluitend
onderscheiden naar opleidingsniveau?”.

Effect op:
gem. score stand.dev. min. max.

- hoog opgeleide huishoudens: 3.00 1.29 1 5

- middelbaar opgeleide huishoudens: 2.69 1.25 1 5

- laag opgeleide huishoudens: 1.69 0.89 1 3

Stelligheid scores kinderopvangregelingen

gem. score stand.dev. min. max.

5.96 1.76 3 9


