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My  life  today  is  taking  on the  character of a fabric,  a woven fabric,
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Francine S. Hall (1984)



Voorwoord

"For careers are, in thejinal analysis, human artifacts."
John Van Maanen (1977)

Gedurende de jaren dat ik aan deze dissertatie heb gewerkt hing deze, inmiddels
nauwelijks nog leesbare zin, thuis boven mijn bureau. Vond ik hem aanvankelijk van
toepassing op de carribres van'mijn' respondenten, steeds meer werd het ook het motto
voor mijn proefschrift. Maar hoewel dit proefschrift mijn eigen artefact is, was het nooit
tot stand gekomen zonder de hulp en belangstelling van anderen. Hen wil ik hier dan
ook zeer hartelijk danken.

In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotoren. Ieder van hen heeft op zijn
of haar eigen wijze bijgedragen aan de totstandkoming van het uiteindelijke resultaat.
Prof.dr. Jules van Dijck heeft mij als mijn 'afstudeerhoogleraar' steeds gestimuleerd
verder te gaan met onderzoek. Toen het plan opkwam om een dissertatie te gaan

schrijven was het zonder meer duidelijk dat hij mijn promotor zou worden. Zijn brede
kennis en belangstelling, zijn opbouwende kritiek en aandacht voor details zonder de

grote lijn uit het oog te verliezen hebben er zeer toe bijgedragen dat het proefschrift is
geworden wat het nu is.

Na haar komst als hoogleraar Vrouwenstudies naar Tilburg was Prof.dr. Tineke
Willemsen bereid als tweede promotor op te treden. Hoewel de dissertatie reeds op de

rails stond, kostte het haar weinig moeite in de rijdende trein te stappen. Haar kennis
van vrouwenarbeidstudies en haar directe commentaar vormden een complementaire
aanvulling. Het waren echter vooral haar persoonlijke aanmoedigingen en onze
collegiale contacten waardoor ik deze dissertatie tot een goed eind heb weten te

brengen.

Prof. drs. Gerard Frinking dank ik voor zijn belangstelling en steun. Door te kunnen

participeren in zijn onderzoeksgroep kwam mijn onderzoek in een kader te staan. De

inspirerende discussies en de prettige samenwerking met twee leden van deze onder-

zoeksgroep, Monique Turkenburg en Ria Vogels, heb ik als zeer waardevol ervaren.

Mijn collega's van de vakgroep vrouwenstudies dank ik voor hun belangstelling en
kritische commentaar op het theoretisch hoofdstuk. Claudia Koerhuis was als student-
assistente een onmisbare schakel in het geheel.

Speciale dank ben ik verschuldigd aan mijn respondenten. Zonder hun bereidheid
uitgebreid over hun werkgeschiedenissen te vertellen had dit proefschrift nooit

geschreven kunnen worden.
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Hoewel we na onze studie verschillende cani8repaden zijn opgegaan, is Helma Thonon
steeds betrokken gebleven bij mijn onderzoek. Haar praktische kennis en vooral haar
vriendschap zijn me zeer tot steun geweest.

Mijn ouders legden de basis voor de mijlpaal die ik met dit proefschrift heb bereikt. Als
zij niet, ondanks commentaar van buren en familie, hadden volgehouden dat hun
dochter naar de middelbare school mocht, was ik nooit zo ver gekomen.

Frans, je hebt steeds gezegd dat ik het kon. Vooral door jouw stimulans heb ik het
aangedurfd om weer te gaan studeren. En ook in het promoveren had je soms meer
vertrouwen dan ik zelf. Nu jij nog....

Marion, het boek, waarvan je je niet kunt voorstellen dat iemand het ooit zal lezen, is
af. Ik draag het boek op aan jou en daarmee aan alle meisjes van jouw generatie.

Thdrlse van den Heuvel
Tilburg, oktober 1997
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1 Inleiding

1.1         CARRIERES VOOR VROUWEN?

Carritre maken is altijd iets voor mannen geweest, maar nu vrouwen in steeds
grotere getale buitenshuis gaan en vooral blijven werken, ligt ook voor hen een
carri8re in het verschiet. Om dit te onderstrepen zien in de jaren tachtig met name
in de Verenigde Staten diverse publicaties het licht met positieve voorbeelden van
vrouwen die het inderdaad gemaakt hebben (Fenn, 1981; Josefowitz, 1980;
Larouche & Ryan, 1985). Deze uitgaven zijn meestal geschreven door vrouwen die
hun sporen op het cambrepad al verdiend hebben en die nu andere vrouwen deel-
genoot willen maken van de spelletjes die ze daarvoor hebben moeten spelen, maar
die hun moeder hen nooit geleerd heeft (Lehan Harragan,1977). Breed wordt
uitgemeten waaraan zij hun succes te danken hebben, opdat hun jongere sekse-
genoten hier lering uit zullen trekken.'

Deze optimistische geluiden worden enigszins getemperd door tegenvallende
statistieken. Ondanks de toename van het aantal vrouwen dat betaald werkt, blijft er
sprake van een sterke segregatie: vrouwen werkten en werken nog steeds voor het
grootste deel in vrouwenberoepen met een dead-end karakter en dientengevolge op
de lagere functieniveaus.

Tegenover de aanbodkantfactoren, waaraan, in de optimistische visie, vrouwen zelf
kunnen sleutelen, worden dan ook, onder andere gernspireerd door de studie 'Men
and Women of the Corporation' van R. Moss Kanter (1979), meer institutionele
factoren geplaatst. Lijkt in bovengenoemde publicaties geen berg te hoog, in de
institutioneel georiiinteerde studies is eerder sprake van een groot tranendal. Er
wordt voornamelijk gesproken in termen van belemmeringen, hindernissen, restric-
ties, plafonds en vicieuze cirkels.

Zoals meestal ligt de waarheid in het midden. Het merendeel van de vrouwen heeft
inderdaad in haar werk weinig mogelijkheden een carri&re op te bouwen. De
discontinuiteit, het part-time werk, het soort banen, alles draagt ertoe bij dat deze
vrouwen, als ze buitenshuis werken, slechts een baantje hebben en geen loopbaan.
Maar er zijn ook steeds meer vrouwen die de weg naar de top met succes weten te
bewandelen. In dit boek komen vrouwen aan het woord die van hun werk meer
hebben weten te maken dan een baantje, maar die (nog) niet in topfuncties werk-
zaam zijn. Deze vrouwen maken deel uit van een steeds groter wordende groep
vrouwen met een goede opleiding voor wie betaald werk een belangrijk onderdeel
van het leven uitmaakt.
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Als vrouwen van tussen 35 en 45 jaar oud behoren ze tot wat Brinkgreve (1988) de
strategische generatie noemt: oud genoeg om opgevoed te zijn met een full-time
thuismoeder als voorbeeld en jong genoeg om van de nieuwe maatschappelijke
kansen en mogelijkheden voor vrouwen gebruik te maken. Het is de eerste generatie
die, als ideaal en niet uit noodzaak, op ruime schaal het moederschap met
buitenshuis werken tracht te combineren. Hoe hebben deze vrouwen betaalde arbeid
in hun dagelijks leven gerntegreerd?

Alvorens verder op deze vraag in te gaan, zal eerst een cijfermatige schets gegeven
worden van de arbeidsmarktpositie van vrouwen. Vervolgens wordt kort ingegaan
op de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar vrouwenarbeid. Binnen dit
kader zal de vraagstelling verder uitgewerkt worden. Tot slot wordt ingegaan op de
opbouw van het boek.

1.2 ARBEIDSMARKTPOSITIE VAN VROUWEN

1.2.1 Arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie van vrouwen is de afgelopen dertig jaar aanzienlijk gestegen.
Nam in 1960 slechts 25% van de vrouwen deel aan de betaalde arbeid, in 1995 is dat
percentage gestegen tot 51% (Jaarboek Emancipatie 1997). De toename is vooral te
danken aan de toegenomen participatie van gehuwde vrouwen van 7% in 1960 tot
49% in 1991 (Hooghiemstra & Niphuis-Nell,  1993). In de jaren zestig was het nog
gebruikelijk dat vrouwen ophielden met betaald werk als ze trouwden. Voor huwen-
de ambtenaressen gold zelfs een arbeidsverbod, een bepaling die in 1957 is
afgeschaft, maar die nog geruime tijd daarna doorwerkte (Van Kessel e.a., 1986).
Vanaf dat moment steeg het percentage gehuwde werkende vrouwen, in eerste
instantie met name omdat steeds meer de geboorte van het eerste kind het einde
markeerde van de betaalde beroepsloopbaan. In de grafieken die de
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen in die tijd weergeven, zien we dan ook een
enorme daling van de arbeidsparticipatielijn rond het vijfentwintigste jaar, de leeftijd
waarop gemiddeld het eerste kind werd geboren.

Deze dalende lijn wordt in de navolgende jaren steeds minder scherp. De leeftijd
waarop het eerste kind wordt geboren, stijgt, maar ook doet het fenomeen van de
herintredende vrouw zijn intrede. Na een aantal jaren hun tijd voornamelijk besteed
te hebben aan de verzorging en opvoeding van hun kinderen, proberen steeds meer
vrouwen opnieuw een plaats op de arbeidsmarkt te verwerven. De participatielijn
wordt ook vlakker, omdat steeds meer vrouwen blijven werken bij de geboorte van
hun eerste kind. Bleef begin jaren zeventig 9% van de nieuwe moeders werken, in
1992 bedraagt het percentage 25-29-jarige moeders van een eerste kind dat werkte
v66r en na de bevalling 53% (SCP, 1994). Weliswaar is het aantal buitenshuis
werkende vrouwen in Nederland flink gestegen en op gemiddeld Europees niveau
gekomen, in tegenstelling tot in andere Europese landen is het merendeel van de
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Nederlandse vrouwen - 61% in 1991- (Hooghiemstra & Niphuis-Nell, 1993) in een
part-time baan werkzaam. Met name vrouwen met kinderen geven de voorkeur aan
een deeltijdbaan.

1.2.2 Segregatie

In welke functies komen buitenshuis werkende vrouwen terecht? Vrouwen stromen
met name in in zogenaamde vrouwenberoepen, beroepen waarin hoofdzakelijk
vrouwen werkzaam zijn. Beroepen ook waarin de combinatie met onbetaalde
zorgarbeid makkelijker te realiseren is, door de mogelijkheid part-time of flexibel
te werken (Rosenfeld, 1979). Een ander kenmerk van deze beroepen is het
nauwelijks of niet aanwezig zijn van loopbaanperspectieven (Baron & Bielby,  1985;
Tijdens & De Ru, 1988). Ondanks de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen
is deze beroepensegregatie eerder toe dan afgenomen (Van Mourik & Siegers,
1988).

Voor een deel liggen de mogelijke keuzen voor een beroep al vervat in de school-
keuze. Hoewel de verschillen tussen meisjes en jongens in niveau van opleiding
inmiddels geminimaliseerd zijn, is het verschil in opleidingsrichting nog steeds
groot. Meisjes volgen met name het algemeen vormend onderwijs of een opleiding
voor een vrouwenberoep (Ten Dam e.a., 1992). Toch verklaart dit maar ten dele de
beroepensegregatie. Ook meisjes met een 'mannelijke' opleiding ontkomen niet aan
de meer 'vrouwelijke' voorkeuren voor bepaalde soorten banen (Sanders,  1991; Bos-
Boers, 1992). Meisjes anticiperen bij hun beroepskeuze op een reeds aanwezige
segregatie, welke door verschillende mechanismen in arbeidsorganisaties versterkt
wordt (Tijdens, 1990). Zo gaat bij het aannemen van nieuw personeel voor een
beroep dat overwegend door mannen dan wel door vrouwen wordt vervuld de
voorkeur van selecteurs uit naar respectievelijk een man of een vrouw (Van Vianen,
1987). Tijdens (1989) wijst op het fenomeen van sociale sluiting. Door groepen in
geprivilegeerde posities wordt er naar gestreefd die privileges te maximaliseren door
de toegang tot het beroep te beperken tot een kleine groep uitverkorenen. Ott (1985)
laat zien dat, voor zover vrouwen weten door te dringen tot een mannenberoep
(politie), hun integratie aanzienlijk moeilijker verloopt dan die van mannen in een
vrouwenberoep (verpleging). Tevens weten mannen in een vrouwenberoep vaker en
makkelijker door te dringen tot de hogere functies.

Hiermee komen we op een laatste kenmerk van de arbeidsparticipatie van vrouwen:
de concentratie op lagere functieniveaus. In 1988 is 71% van de werknemers op het
laagste functieniveau vrouw. In functies op de twee hoogste niveaus is slechts  10%
van de vrouwen werkzaam tegenover 19% van de mannen (Hooghiemstra &
Niphuis-Nell, 1993). Deze functieniveausegregatie hangt nauw samen met de beroe-
pensegregatie. Inherent aan veel vrouwenberoepen is immers dat er nauwelijks of
geen promotiemogelijkheden aanwezig zijn. Ook blijken vrouwenberoepen
doorgaans lager ingeschaald te worden dan mannenberoepen (De Bruyn, 1991).
Heeft men eenmaal de keus gemaakt voor een eerste baan, dan ligt daarmee ook
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voor een belangrijk deel de verdere loopbaan vast (Dex, 1987). Voor vrouwen
betekent dit dat een keus voor een vrouwenberoep ook een keus voor minder
loopbaanperspectief inhoudt. Maar ook vrouwen die op een zelfde positie als
mannen beginnen te werken, blijken na verloop van tijd gemiddeld op een lagere

positie in een minder bedrijfsspecifieke functie met minder door-
stromingsmogelijkheden terecht te zijn gekomen (De Jong, 1985; Veldman &
Wittink, 1990). Heersende opvattingen over vrouw-zijn en het combineren van werk
en gezin dragen er toe bij dat vrouwen niet gestimuleerd en niet opgemerkt worden
bij loopbaanbeslissingen. Maar ook het feit dat er in de hogere en kidinggevende
functies nauwelijks part-time banen worden aangeboden en de heersende opvatting
is dat dit ook niet mogelijk is, sluit vrouwen uit van deze functies. Het overgrote deel
van de vrouwelijke beroepsbevolking geeft immers de voorkeur aan een part-time
baan (Demenint-de Jong, 1989).

De arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland is in dertig jaar tijd flink toegeno-
men. Deze toename is vooral het gevolg van het toenemend participeren van
gehuwde vrouwen. Weliswaar verlaat nog steeds een groot deel van de vrouwen de
betaalde arbeid bij de geboorte van het eerste kind, een steeds groter deel van hen
keert na een aantal jaren weer terug op de arbeidsmarkt. Het merendeel van de
vrouwen is werkzaam in een vrouwenberoep, op een lager functieniveau en in part-
time dienstverband.

Van carriBres in de traditionele zin van het woord, namelijk een opeenvolging van
gerelateerde banen, gerangschikt naar hierarchie of prestige, die door personen in
min of meer voorspelbare volgorde wordt doorlopen (Wilensky aangehaald door
Barley, 1989), is voor de meeste vrouwen nauwelijks sprake. Niettemin is er een
stijging te zien van het aantal vrouwen in beleidsvoerende en hogere leidinggevende
functies. Is in 1977 7% van de personen in deze functies van het vrouwelijke
geslacht, 1991 is dit toegenomen tot 14%. En kijken we naar de wetenschappelijke
en andere vakspecialisten dan zien we een toename van 31% naar 44% (Hoog-
hiemstra & Niphuis-Nell, 1993). Al is er voor veel vrouwen nauwelijks sprake van
doorstroming naar hogere functieniveaus, deze cijfers wijzen toch op een
positieverbetering van vrouwen op de hogere niveaus.

1.3 ONTWIKKELINGEN IN ONDERZOEK: VAN WERKENDE MOEDER NAAR
ZORGENDE WERKNEMER

De 'problematische' deelname aan betaalde arbeid van vrouwen trekt al vele jaren
de aandacht van, met name vrouwelijke, onderzoekers. In deze aandacht voor de
arbeidsparticipatie van vrouwen is de afgelopen dertig jaar een inhoudelijke
verschuiving te constateren2. In de jaren zestig werd in eerste instantie vooral
gekeken naar wat het voor het gezin betekende dat vrouwen buitenshuis gingen wer-
ken. Zoals hiervoor werd aangegeven, nam vanaf 1960 de participatie van (met
name gehuwde) vrouwen op de arbeidsmarkt toe. In deze tijd werd de plaats van
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vrouwen echter nog vooral in het gezin gezien. Daarom werden, ingegeven door het
tekort aan (vrouwelijke) arbeidskrachten en geYnitieerd door het bedrijfsleven,
verschillende onderzoeken verricht naar wat betaalde arbeid van vrouwen voor
invloed had op haar (taak in het) gezin. Aandacht voor de betaalde arbeid zelf van
vrouwen, laat staan voor zoiets als loopbaan, bestond, door de nadruk op gezin, in
deze onderzoeken niet.

Door het gestegen onderwijsniveau, de daling van het kindertal en de verminderde
omvang van het huishoudelijke werk wordt door een toenemend aantal vrouwen het
gezin echter steeds minder als enige levensvervulling gezien. Hun onvrede hierover
luidt mede de opkomst in van de vrouwenbeweging eind jaren zestig. Als startpunt
van deze beweging in Nederland wordt het spraakmakende artikel van Joke Smit
(1967) gezien. In haar analyse van 'Het onbehagen van de vrouw' wordt deelname
aan betaalde arbeid als oplossing gezien voor dit onbehagen. Het ontbreken van
deelname aan betaalde arbeid wordt nu ook benaderd als probleem van/voor
vrouwen. In onderzoeken blijft de gezinssociologische benadering dominant.
Uitgaande van haar positie en rol in het gezin wordt het al dan niet deelnemen van
gehuwde vrouwen aan betaalde arbeid bestudeerd. Het verrichten van betaalde
arbeid wordt gezien als een volwaardiger deelname aan het maatschappelijk leven,
wat de rol van moeder en echtgenote ten goede zal komen. De omvattendheid van
deze rol maakt een meer dan minimale deelname aan een beroepsrol echter
problematisch, wat gedefinieerd wordt in termen van een rolconflict (In 't Veld-
Langeveld, 1969). De roltheoretische benadering en daarmee het centraal stellen en
het niet problematiseren van de positie van vrouwen in het gezin blijft in de jaren
zeventig de belangrijkste benadering om te kijken naar de arbeidsparticipatie van
vrouwen.

Geleidelijk verschuift in de jaren tachtig de aandacht van deze aanbodkant naar de
vraagkant. GeYnspireerd door de studie van Moss Kanter (1979)3 komt de rol van
arbeidsorganisaties bij het innemen van posities door vrouwen op de arbeidsmarkt
in het vizier (zie ook: De Jong, 1985) Verschillende studies zien het licht waarbij de
invloed van de 'structuur en cultuur van arbeidsorganisaties' op de arbeidsposities
van vrouwen centraal staat. Door de aandacht voor deze arbeidsposities komen
automatisch ook de loopbanen en vooral het gebrek daaraan van vrouwen in zicht.
De onderzoeken naar loopbanen van vrouwen en met name naar de verschillen met
mannen vormen het merendeel van de vrouwenarbeidonderzoeken in de jaren tachtig
(De Bruyn, 1989). In alle onderzoeken wordt steeds in meer of mindere mate een
aantal factoren genoemd die een rol spelen: de organisatiestructuur, de organisatie-
cultuur, de maatschappelijke organisatie en psychologische factoren bij vrouwen
zelf. Deze factoren staan niet op zichzelf, maar beYnvloeden elkaar onderling
(Brouns & Schokker, 1990).

Eind jaren tachtig klinkt steeds meer kritiek op de eenzijdige gerichtheid van het
emancipatiebeleid op deelname aan betaalde arbeid van vrouwen. De kritiek richt
zich onder andere op het 'male model of work'. Arbeidsorganisaties zijn zo ingericht
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dat alleen een werknemer die verschoond blijft van zorgtaken en zich dus volledig
kan richten op betaalde arbeid goed kan functioneren (Holtmaat, 1987). Door te
stimuleren dat vrouwen gaan participeren op de arbeidsmarkt, komen genoemde
zorgtaken in de knel. En hiermee komt een ander punt van kritiek in beeld. Door de
nadruk op betaalde arbeid wordt zorgarbeid gediskwalificeerd en gemarginaliseerd
(Zwinkels, 1990).

Waren, als reactie op het centraal stellen van de positie van vrouwen in het gezin in
de jaren zeventig, begin jaren tachtig prive-aspecten taboe bij het bestuderen van
betaalde arbeid van vrouwen, eind jaren tachtig komt in onderzoeken weer meer aan-
dacht voor vraagstukken die samenhangen met de priv6-sfeer. Echter nu niet als
vertrekpunt van waaruit betaalde arbeid van vrouwen wordt bestudeerd, maar in de
zin van mogelijkheden om beide, gezin en arbeid, te combineren. Betaalde arbeid
is het uitgangspunt. De term gezin is vervangen door zorg. En zorg is niet alleen een

bezigheid van vrouwen, maar iets waar iedere werknemer (vrouw dn man) mee te
maken heeft.

1.4 VRAAGSTELLING

Hoewel het probleem van de combinatie van arbeid en zorg inmiddels onderkend is,
zijn er nog weinig Nederlandse onderzoeken die hier expliciet aandacht aan
besteden. Aangezien de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen met gezins-
verantwoordelijkheid in andere westerse geYndustrialiseerde landen omvangrijker is
dan in Nederland, bestaan daar ondertussen wel tal van studies naar de wijze waarop
de combinatie vorm krijgt en welke problemen zich daarbij voordoen (Knijn, 1992).
Twee van deze studies, die de Amerikaanse situatie als uitgangspunt hebben,
vormden een inspiratiebron voor het onderzoek waar hier verslag van wordt gedaan.
Op deze studies zal kort worden ingegaan. Tevens wordt een korte bespreking
gewijd aan een onderzoek naar hoe twee 'generaties' Nederlandse vrouwen zijn
omgegaan met de combinatie: Vervolgens zal de vraagstelling binnen het kader van
deze onderzoeken geplaatst worden.

In 'Hard choices' analyseert Gerson (1985) de levensgeschiedenissen van 63
vrouwen die in de jaren zeventig voor de keus stonden tussen werk en kinderen of
een combinatie van beide. Ze laat zien dat deze vrouwen in hun kinderjaren
weliswaar bepaalde orientaties op werk en gezin ontwikkelen, maar dat de bood-
schappen die tot deze orientaties leiden vaak ambigu en tegenstrijdig zijn. De meeste
vrouwen die Gerson sprak, hebben in hun latere leven dan ook andere orientaties dan
zich in hun kindertijd vormden. De uiteindelijke levensloop kwam voort uit een
reeks van beslissingen die vaak met elkaar samenhingen. Deze beslissingen zijn niet
zo zeer het gevolg van vroegere orientaties maar eerder van wat Gerson 'triggering
events' noemt. De vrouwen werden gedurende hun leven geconfronteerd met diverse
onverwachte gebeurtenissen die de loop van hun leven danig veranderden en hun
orientaties in een geheel andere richting deden gaan. Alle vrouwen kregen hier op
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een of andere manier mee te maken, maar voor elke vrouw leverde het verschillende
beperkingen en mogelijkheden op en iedere vrouw ging daar anders mee om.

Hochschild (1990) doet in 'De late dienst' verslag van een langlopend onderzoek
naar tweeverdienershuishoudens met kleine kinderen in de Verenigde Staten. Vijftig
echtparen werden diepgaand geYnterviewd en een twaalftal gezinnen werd ook thuis
geobserveerd. Centraal in het onderzoek staat hoe in deze gezinnen de vrouwen en
mannen de combinatie van werk en gezin aangingen en hoe de 'tweede dagtaak', het
werk dat binnenshuis gedaan moet worden, werd verdeeld.

Ter verklaring wordt het begrip sekse-ideologie aangevoerd. Deze bepaalt met welke
sfeer (gezin of werk) mannen en vrouwen zich willen identificeren en de hoe-
veelheid macht die zij in een huwelijk willen hebben. Om hun sekse-ideologie te
kunnen toepassen wordt een sekse-strategie ingezet. Deze strategie omvat zowel een
gedragslijn als een emotionele motivatie om die in praktijk te brengen. Hoe de
uiteindelijke interactie van sekse-ideologieen in een relatie zal zijn, hangt af van de
wederzijdse erkentelijkheid van beide partners en hoe ieder van hen met emotionele
conflicten omgaat. Zogenaamde mythen kunnen hier uitkomst bieden. Met mythe
doelt Hochschild op het fenomeen dat mensen de realiteit soms anders voorstellen
dan hij is teneinde de spanningen tussen de sekse-ideologie en de dagelijkse praktijk
het hoofd te kunnen bieden.

De strategieen die Nederlandse vrouwen hanteren om de combinatie van betaalde
arbeid en de zorg voor kleine kinderen mogelijk te maken, staan centraal in het
onderzoek van Morte (1992). Ze vergelijkt de strategieen van vrouwen die deze
combinatie maakten in de jaren vijftig en zestig en van vrouwen in de jaren zeventig
en tachtig. De analyse van deze strategieen vindt plaats tegen de achtergrond van
veranderende rechten en plichten ten aanzien van werk, zorg en vrije tijd van
vrouwen in de onderzochte periode. De idealen, maar ook de concrete
omstandigheden van vrouwen hoeven echter niet samen te vallen met de in hun tijd
aan moeders toegeschreven rechten en plichten. Om hun dagelijkse realiteit toch in
overeenstemming te brengen met de heersende rechten en plichten, staan vrouwen
verschillende (coping)strategiean ter beschikking: probleemoplossende strategiean,
wanneer vrouwen proberen hun situatie daadwerkelijk te veranderen, en
emotieregulerende strategieen als het gaat om het leefbaar maken van hun situatie
die zij als problematisch maar onveranderlijk beleven (Morde,1992:34). De oudere

groep vrouwen hanteerde overwegend emotieregulerende strategieen: zij trachten
vooral hun uitzonderlijke situatie als werkende moeder te rechtvaardigen en namen

de fysieke en psychische overbelasting voor lief. Voor de jongere groep vrouwen
waren overbelasting en gebrek aan vrije tijd niet langer acceptabel. De strategieen
die deze vrouwen hanteerden waren in eerste instantie vooral probleemoplossend
van aard: ze probeerden hun overbelasting te vermijden door aan te dringen op een
groter aandeel van hun partners in de zorg. Omdat de meesten hierin niet slaagden,
waren ze toch genoodzaakt over te stappen op meer emotieregulerende strategieen.
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Alle drie de studies gaan over vrouwen die betaalde arbeid trachten te combineren
met de zorg voor kinderen. En hoewel ze heel verschillend van opzet en uitwerking
zijn, blijkt uit alle drie dat deze combinatie voor de meeste vrouwen geen makkelijke
is. Vrouwen worden voortdurend heen en weer geslingerd tussen enerzijds aan-
spraken van de arbeidsorganisatie, die rekent op een full-time inzetbare werknemer
en anderzijds de verwachtingen die men heeft van een full-time thuismoeder. Zowel
arbeidsorganisaties als het gezin/huishouden kunnen gezien worden als 'gulzige'
instituties; volwaardige deelname aan een van beide vereist volledige beschik-
baarheid. Dit levert per definitie fricties op en vraagt om voortdurende concessies
indien een combinatie wordt nagestreefd. Juist door het gebruik van kwalitatieve
onderzoeksmethoden in de vorm van uitvoerige diepgaande gesprekken (Gerson en
Morte) en observaties (Hochschild) komt in genoemde onderzoeken de
voortdurende worsteling met de dagelijkse realiteit waarin werk en zorg
gecombineerd worden duidelijk naar voren.

De drie onderzoeken vertonen ook verschillen met name wat de gekozen invalshoek
betreft. Bij Gerson staan de onverwachte gebeurtenissen (triggering events) centraal
die het leven van vrouwen en hun oorspronkelijke orientaties een geheel ander
verloop kunnen geven. Tevens richt zij zich vooral op de keuze die vrouwen moeten
maken tussen werk en gezin en waarop de onverwachte gebeurtenissen van grote
invloed zijn. Hoewel Gerson er van uit gaat dat vrouwen zelf een actieve rol spelen
in het creeren van een eigen leven, zijn het toch externe factoren die de uiteindelijke
richting van hun keuzen en daarmee de loop van hun leven bepalen. Hoe individuele
vrouwen (en mannen) omgaan met de combinatie van werk en zorg en de verdeling
van de tweede dagtaak, het werk dat thuis moet gebeuren, en met name de rol die de
sekse-ideologie van beide partners hierbij speelt, is de inzet van de studie van Hoch-
schild. Bij haar ligt het accent vooral bij het individu en hoe men in een relatie
omgaat met de idealen en emoties met betrekking tot man/vrouwverhoudingen en
de verdeling van de taken in een huishouden.

Het onderzoek van Morde betreft de Nederlandse situatie. Bij haar staan de
(coping)strategieen van vrouwen centraal, maar steeds in relatie tot de spannings-
verhouding tussen de dagelijkse praktijk en de heersende rechten en plichten van
vrouwen. Omdat Morde twee generaties Nederlandse vrouwen vergelijkt, wordt ook
duidelijk hoe in de loop van de tijd deze spanningsverhouding verandert. De rechten
en plichten van vrouwen worden geleidelijk diffuser gedefinieerd en opvattingen
over werkende moeders worden liberaler. Wat blijft is ook hier een dagelijkse
praktijk van voortdurend onderhandelen en schipperen.

In het onderzoek waar hier verslag van wordt gedaan gaat het ook over het
spanningsveld tussen werk en gezin in Nederland. Niet de combinatie als zodanig
staat daarbij centraal, maar het betaalde werk zelf van vrouwen en de ontwikke-
lingen die zich daarin voorgedaan hebben. Dit echter steeds tegen de achtergrond
van ontwikkelingen in haar gezin. Betaalde arbeid wordt niet als een op zich zelf
staande entiteit opgevat, maar in relatie gezien met onbetaalde zorgarbeid. Deze
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opvatting leidt tot de volgende vraagstelling:

Hoe hebben vrouwen in het spanningsveld van enerzijds eisen en verwachtingen
van arbeidsorganisaties en anderzijds eisen en verwachtingen van het gezin/huis-
houden hun weg gevonden binnen de betaaide arbeid? Tot wat voor soon
carrieres heeft dit geleid?

1.5          OPBOUW VAN HET BOEK

De opvatting dat betaalde arbeid steeds in relatie gezien moet worden met
onbetaalde arbeid leidt in het onderhavige onderzoek tot een carritre-concept waarin
naast ontwikkelingen in het werk ook ruimte is voor ontwikkelingen in het gezin.
Aansluiting is gezocht bij het carriBrebegrip van sociologen van de Chicago School.
Om inzicht te krijgen in de totstandkoming van de uiteindelijke carri8re wordt
uitgegaan van een theoretisch opvatting die noch externe factoren, noch individuele
factoren centraal stelt, maar uitgaat van een voortdurende wisselwerking tussen
beide. De theoretische noties van de Franse socioloog Bourdieu bieden hier
aanknopingspunten. In hoofdstuk 2 wordt dit theoretisch kader nader uiteen gezet.

In hoofdstuk 3 wordt dit theoretisch kader uitgewerkt tot een onderzoeksopzet. De
data voor het onderzoek zijn verzameld via een schriftelijke vragenlijst en een
uitgebreid mondeling interview. De resultaten van de schriftelijke vragenlijst worden
in hoofdstuk 4 gelegd naast de onderscheiden criteria waaraan doorgaans een
succesvolle carriere wordt afgemeten. Een eerste beeld van de werkgeschiedenissen
van de respondenten wordt verkregen.

De volgende drie hoofdstukken zijn gewijd aan een beschrijving van de resultaten
van de gehouden interviews. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de jeugd en
schoolloopbaan van de respondenten. De werkgeschiedenissen van de vrouwen en
de keuzes en overwegingen die aan het verloop hiervan ten grondslag lagen staan
centraal in hoofdstuk 6. Voor alle vrouwen blijkt het krijgen van en de zorg voor
kinderen van meer of minder invloed op het verloop van hun werkgeschiedenis. Hoe
ze vorm geven aan de combinatie van werk en zorg is het onderwerp van hoofdstuk
7.

In hoofdstuk 8 tenslotte worden een samenvatting en conclusies gepresenteerd.
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2      Carri8res en keuzes: theoretisch kader

2.1 INLEIDING

Centraal in het onderhavige onderzoek staat de vraag hoe vrouwen hun weg hebben
gevonden binnen de betaalde arbeid in het spanningsveld van enerzijds eisen en ver-
wachtingen van arbeidsorganisaties en anderzijds eisen en verwachtingen van het
gezin/huishouden. Naast deze vraag naar de totstandkoming van een carribre ligt ook
de vraag naar wat voor carriBres het uiteindelijke resultaat hiervan zijn. In dit
hoofdstuk zal het theoretisch kader geschetst worden van waaruit deze vragen
benaderd zullen worden. Via een kritische reflectie op een aantal kenmerken van het
op een traditioneel mannelijk arbeidspatroon gebaseerde carri8rebegrip wordt
allereerst getracht te komen tot een carritrebegrip waarin ruimte is voor de
specifieke relatie van vrouwen tot betaalde arbeid. Aansluiting wordt gevonden bij
de opvattingen hierover van sociologen van de Chicago School

Na deze uiteenzetting over een te hanteren carriarel)egrip volgt een zoektocht naar
een theoretisch standpunt met betrekking tot keuzes. Twee benaderingen, die zich
elk aan een kant van een continuum bevinden, tekenen zich hier af. De ene
benadering legt met name de nadruk op de rol van externe factoren bij de totstandko-
ming van keuzes, de andere gaat juist uit van een rationeel, vrij kiezend individu.
Noch de ene benadering noch de andere doet echter recht aan het complexe geheel
van een keuzeproces. De Franse socioloog Bourdieu tracht in zijn werk een
oplossing te vinden voor dit zogenaamde actor/structuurdilemma. Op basis van zijn
theoretische uitgangspunten zal een visie op keuzes ontwikkeld worden.

2.2 CARRIERETHEORIEEN

2.2.1 Inleiding

Hoewel het engelstalige begrip 'career' een ruimere betekenis heeft dan het Neder-
landse 'carritre' worden beide in het dagelijkse taalgebruik en ook in de meeste
theorieiin met betrekking tot werk en beroep doorgaans geassocieerd met een
'opeenvolging van aan elkaar gerelateerde banen of functies, met een toenemend
status- of prestigeniveau, waarlangs een persoon zich via een min of meer voorspel-
baar en vastgelegd pad beweegt' (Barley, 1989). Bij een dergelijke opvatting van
carribre wordt impliciet uitgegaan van het (traditionele) arbeidsparticipatiepatroon
van (goed opgeleide, blanke, gehuwde) mannen, een patroon dat alleen mogelijk is
bij de gratie van een gezinsarrangement waarbij de man de kost verdient en de
vrouw thuis voor hem, zijn huishouden en kinderen zorgt. Dit arrangement is lange
tijd dominant geweest en heeft in theorievorming en praktijk zijn weerslag gekregen.
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Binnen het kader van een dergelijk arrangement heeft de man zijn handen vrij om
zich volledig te richten op het betaalde werk, wat ook in de lijn der verwachtingen
van arbeidsorganisaties ligt. Voor iedereen die niet onder deze begunstigende
condities kan participeren in betaalde arbeid en dat zijn, op een enkele uitzondering
na, alle vrouwen, maar ook bijvoorbeeld ongehuwde mannen, is het zowel in theorie
als in praktijk moeilijk, zo niet onmogelijk een carritre in bovengenoemde zin op
te bouwen.

Het traditionele gezinsarrangement komt echter onder druk te staan nu steeds meer
vrouwen, ook met kleine kinderen, participeren op de arbeidsmarkt. Dit heeft niet
alleen implicaties voor de arbeidsverdeling in huishoudens, maar ook voor de
opvattingen over en theorievorming met betrekking tot arbeid en carritre. Naast de
ervaringen van mannen met betaalde arbeid die tot nog toe doorgaans de basis vorm-
den voor theorievorming op het gebied van arbeid (Dex, 1987; Gallos, 1989), zal er
nu ook plaats ingeruimd moeten worden voor de werkervaringen van vrouwen. Maar
ook de verhouding van mannen tot betaalde arbeid en carriLre is aan verandering
onderhevig nu ze niet meer onvoorwaardelijk op een ondersteunende echtgenote
kunnen bouwen, omdat hun partner eveneens buitenshuis werkt, waardoor ze
bovendien meer op hun verantwoordelijkheid voor het werk binnenshuis gewezen
zullen worden. Hierdoor komt de mogelijkheid van een volledig op betaalde arbeid
gerichte oriantatie ter discussie te staan. Niet alleen heeft dit consequenties voor
individuele loopbanen, ook arbeidsorganisaties zullen bij het efficient inzetten van
personeel rekening moeten houden met 'een nieuwe werknemer' (zie bijvoorbeeld
De Lange & Van Lent, 1994; OESO, 1991). Voeg hierbij veranderingen in het
arbeidsbestel ten gevolge van snelle technologische ontwikkelingen,
ontbureaucratisering, flexibilisering, internationalisering en het is de vraag of
traditionele opvattingen over carriare, zowel in de praktijk als in de theorievorming,
nog wel zo adequaat zijn (Van Dijck, 1994).

Hoewel met name auteurs die betaald werk van vrouwen in hun theorievorming
centraal hebben staan wijzen op de 'male bias' in gangbare theorieen en opvattingen
over carridres, plaatsen ook anderen (bijvoorbeeld Van Maanen, 1977; Barley, 1989)
kanttekeningen bij het op een traditioneel mannelijk arbeidspatroon gebaseerde
carritrebegrip. Een aantal onderling nauw samenhangende kenmerken van dit
carribrebegrip te weten het prescriptieve normatieve karakter, de hierarchische pro-
gressie, de lineaire continuYteit en de centraliteit van betaalde arbeid staan hierbij,
bij de een meer dan bij de ander, centraal. In het navolgende zullen deze kenmerken
besproken en van commentaar voorzien worden.

2.2.2 Prescriptief/normatief karakter

Een eerste kenmerk van het op een traditioneel mannelijk arbeidspatroon gebaseerde
carritrebegrip is het prescriptieve normatieve karakter (Dex, 1985 & 1987; Barley,
1989). Alleen bij een 'opeenvolging van aan elkaar gerelateerde banen of functies,
met een toenemend status- of prestigeniveau, waarlangs een persoon zich via een
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min of meer voorspelbaar en vastgelegd pad beweegt' kan er van een carri8re
gesproken worden (Wilensky, aangehaald door Barley, 1989:47). In feite is er maar
66n carriBrepad mogelijk. Hieraan ligt de assumptie ten grondslag dat iedereen in een
bepaalde positie een zelfde 9rientatie heeft die levenslang vast ligt (Bailyn,
1984:84). Er is sprake van een zekere homogeniteit: iedereen heeft dezelfde
levensomstandigheden, dezelfde verwachtingen en motivatie en komt op een zelfde
manier aan de vereisten van een beroep tegemoet (Bailyn, 1984:86).

Omdat er vanuit gegaan wordt dat er maar 66n carri8repad mogelijk is, is het ook
mogelijk de carriBre te concipieren in termen van bepaalde fasen of stadia. Deze
fasen worden parallel gedacht met de ontwikkelingsgang van de mens (i.c. de man,
zie bijvoorbeeld Gallos, 1989). Loopbaanpaden zijn, veelal impliciet, op deze
ontwikkelingsgang geent. Met name de eerste stappen op een dergelijk pad zijn
belangrijk. Deze bepalen de stappen die verder mogelijk zijn (Bailyn, 1984).

Niet alleen zijn carriBres uit verschillende stappen/stadia opgebouwd, deze stappen
moeten ook in een voorgeschreven tempo worden gezet. Heeft men op een bepaalde
leeftijd niet een bepaald stadium bereikt dan zal men wel niet geschikt zijn en zit
verdere promotie er ook niet meer in (Larwood & Gutek, 1987; Rosenbaum, 1989).
Met name vrouwen die ten behoeve van zorgarbeid thuis hun ambities ten aanzien
van betaalde arbeid (tijdelijk) reduceren, verkleinen daarmee hun kansen op verdere
opwaartse mobiliteit.

Inherent aan het prescriptieve normatieve karakter is tenslotte dat er met name
aandacht is voor wat objectief waarneembaar is. Er is immers alleen sprake van een
carritre als aan een aantal criteria voldaan is. Het pad en de stappen waarmee dit
afgelegd wordt staan centraal en niet het individu dat het pad al dan niet in gewenste
richting en tempo aflegt. Laat staan dat er ruimte is voor subjectieve waarderingen
en overwegingen hoe en waarom iemand het pad al dan niet volgens een vastgelegde
route doorloopt.

Het prescriptieve normatieve karakter van het op een traditioneel mannelijk
arbeidspatroon gebaseerde cambrebegrip vormt een te rigide en statisch kader om
aan de grote verscheidenheid aan ervaringen van mensen met betaalde arbeid recht
te doen. Het is te zeer geent op 66n soort carriare, namelijk die van managers in
grote oligopolistische ondernemingen en overheidsorganisaties in het midden van
twintigste eeuw (Moss Kanter, 1989) en is daardoor een historisch gebonden
beschrijving die tot een voorschrift is geworden (Bailyn, 1984). Alle ervaringen met
werk die niet aan dit voorschrift voldoen, worden gediskwalificeerd als 'falende' of
'minder succesvolle' carribres. Dit betreft niet alleen het werk van het merendeel van
de vrouwen, maar ook van een groot aantal mannen. Wat daarom nodig is, is een
meer descriptieve, niet normatieve benadering van carrieres. Hierdoor ontstaat
ruimte voor varieteiten en een grotere mogelijkheid inzicht te verwerven in de
toegenomen complexiteit van de relatie van een individu met zijn of haar werk.
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2.2.3 Hilirarchische progressie

Een belangrijk onderdeel van het prescriptieve normatieve karakter van carritres is
dat er alleen van carribre gesproken wordt als een zekere mate van hierarchische
progressie onderkend kan worden. Ook de indeling van een carribre in stappen of
stadia impliceert een steeds hoger niveau van ontwikkeling. Weliswaar zijn er
plateaus ingebouwd, maar deze zijn vaak bedoeld als voorbereiding op weer een
volgend, hoger plateau (Marshall, 1989).

Hieraan ligt de assumptie ten grondslag dat iedereen hogerop wil en dat succes op
het werk gelijk is aan het bereiken van hogere posities en af te meten is aan meer
status, hogere beloning en erkenning in de vorm van het soort bureau en de
beschikking over een eigen secretaresse en parkeerplaats (Bailyn, 1984:83). Binnen
arbeidsorganisaties laat een dergelijke opvatting van succes weinig ruimte voor
andere dan hierarchische veranderingen. De overstap naar een andere lijn is daardoor
moeilijk (Bailyn, 1984). Een dergelijke hierarchische progressie komt met name
voor in bureaucratische arbeidsorganisaties, die daartoe hele reeksen van functies
creeren met verschillende rangen en klassen die onderling voldoende verschillen
zodat er op gezette tijden sprake kan zijn van promotie (Moss Kanter, 1989:509).

Maar ook theoretisch levert het primaat van de verticale mobiliteit problemen op. Zo
stelt Barley (1989) dat onderzoekers door uit te gaan van hierarchische progressie
bij het definieren van carritres, a priori, zonder empirische rechtvaardiging, het soort
werk beperken waarop het begrip van toepassing kan zijn. Door alleen management-
carri8res als voorbeelden te nemen wordt in feite van ruim 80% van de Amerikaanse
arbeidskrachten ontkend dat ze een carriBre zouden hebben.

Op de tweede plaats zien onderzoekers door verticale mobiliteit als een noodzake-
lijke voorwaarde voor een carribe te zien het empirische feit over het hoofd dat in
veel beroepen een dergelijke mobiliteit onmogelijk is simpel door de afwezigheid
van een hierarchie. Een huisarts blijft een huisarts en zal zich hooguit nog ontwikke-
len in de breedte (een grotere en/of interessantere praktijk) of de diepte (meer kennis
en vaardigheden).1 Met name voor veel vrouwenberoepen is een geringe hierarchi-
sche progressie kenmerkend. Secretaresses, verpleegsters, onderwijzeressen,
maatschappelijk werksters blijven wat ze zijn:

Als laatste ondergraaft Barley de notie dat succes equivalent zou zijn aan opwaartse
mobiliteit. Succes kan alleen bepaald worden binnen de context van een bepaalde
subcultuur. Barley noemt als voorbeeld de musicus die esthetische normen laat
prevaleren boven commercieel succes en daarmee binnen zijn eigen kring meer
gewaardeerd wordt. Ook Van Maanen plaatst vraagtekens bij het feit dat mensen

altijd georienteerd zouden zijn op opwaartse mobiliteit. 'People do not behave as if
they were iron fillings attached to the magnet of upward mobility' (Van Maanen,
1977:164). Vrije tijd, uitdagingen, leermogelijkheden en ontwikkeling van
vaardigheden kunnen voor werknemers even belangrijk of zelfs belangrijker zijn dan
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voortdurende mobiliteit.

2.2.4 Lineaire continuiteit

Het volgens bepaalde stappen stijgen in de hierarchie van een arbeidsorganisatie
veronderstelt een vaste en deels voorspelbare onafgebroken lijn waarlangs dit
gebeurt. Met name op dit punt wijken vrouwen af van mannen. De discontinuYteit
die kenmerkend is voor de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen wordt dan ook
vooral gezien als de belangrijkste reden waarom vrouwen geen carriare (kunnen)
maken.

Tot voor kort stopten vrijwel alle vrouwen met werken op het moment dat er
kinderen geboren werden. Als ze al na een aantal jaren weer terug keren op de
arbeidsmarkt, is hun carritrelijn in ieder geval onderbroken. En als er niet flink
geYnvesteerd wordt in extra scholing en vaardigheden gedurende de onderbre-
kingsperiode betekent herintreden vrijwel zeker een daling in de carriBrelijn (Vogels
& Van den Heuvel, 1993). Maar ook vrouwen die blijven werken na de geboorte van
een kind, doen dit meestal in een part-time dienstverband en ook dit betekent in feite
een onderbreking van de lijn. Van vrouwen wordt daarom gezegd dat ze hun calliere
afbreken of op een laag pitje zetten ten behoeve van de verzorging van hun kinderen.
Gallos (1989) meent dat door in deze termen over het werk van vrouwen te praten
car:ritres zodanig benaderd worden dat het carritrebegrip alleen van toepassing is op
de werkervaringen van mannen. Zij stelt daar tegenover dat het tijdelijk minder be-
langrijk vinden van betaald werk juist dd manier is van vrouwen om met carritre om
te gaan.

Marshall (1989) is vooral tegen het lineaire denken dat in het carriBrebegrip besloten
ligt. Dit denken dicteert in feite een voortdurende voorwaartse beweging. Alleen
deze vooruitgang betekent ontwikkeling, stagnatie moet vermeden worden. Maar
hierdoor wordt voorbijgegaan aan het feit dat men ook in stilstand zich verder kan
ontwikkelen. Er is dan ruimte om even niet te presteren, even een pas op de plaats
te maken en voorgaande stappen te overdenken en vervolgens eventueel andere,
nieuwe dingen uit te proberen. Marshall pleit daarom voor een meer cyclische
benadering van carritres die volgens haar ook meer bij vrouwen zou passen.
Hedendaagse vrouwen combineren werk, huwelijk en kinderen op een oneindig
aantal manieren en in een oneindig aantal combinaties. Volgens Marshall staat

daarbij hun eigen leven centraal en niet het bereiken van een bepaalde status. Tevens
zijn ze meer gericht op het heden dan op de toekomst en plooien hun werk naar hun
levensritme (Marshall, 1989:288). Gallos stelt dat vrouwen zich meer orienteren op
een geprefereerde levensstijl waarin ruimte is voor werk, relaties en kinderen, en
waarbij ze rekening houden met sociale verwachtingen en kansen op bepaalde
banen, in tegenstelling tot mannen die primair gericht op werk zouden zijn (Gallos,
1989:125). En hiermee komen we op het laatste kenmerk van het op een traditioneel
mannelijk arbeidspatroon gebaseerde carriErebegrip.
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2.2.5     Centraliteit van betaalde arbeid

De premisse van een ononderbroken opwaartse carri8relijn veronderstelt een
onvoorwaardelijke toewijding aan en totale betrokkenheid bij het werk (Bailyn,
1984:82). Er is weinig ruimte voor andere leefsferen. Er wordt zonder meer vanuit
gegaan dat betaalde arbeid centraal staat in iemands leven en een onlosmakelijk
onderdeel uitmaakt van zijn identiteit. Het gezinsleven en andere levenssferen
worden over het hoofd gezien of beschouwd als irrelevant voor carrieretheorieen
(Larwood & Gutek, 1987). Maar niet alleen onderzoekers die arbeid van vrouwen
centraal hebben staan in hun onderzoek ageren tegen het zogenaamde 'male model
of work' (zie bijvoorbeeld Holtmaat, 1987; Zwinkels, 1990), ook anderen tekenen
bezwaar aan tegen de eenzijdige gerichtheid op betaalde arbeid. Zo zegt Van
Maanen (1977) dat iemands werk onmogelijk los gezien kan worden van andere

aspecten van iemands leven. En Hall (1976) en Schein (1978) besteden in hun stan-
daardwerken expliciet aandacht aan het gezin van een werknemer. Ze hebben hierbij
echter wel een traditioneel gezin voor ogen. Een werkgever zal er rekening mee
moeten houden dat bepaalde gebeurtenissen die zich in een gezin kunnen voordoen
van invloed zijn op het werk van zijn medewerkers, maar dat werknemers ook
zorgtaken hebben en een belangrijk deel van hun tijd aan andere bezigheden dan
betaalde arbeid kunnen en willen besteden, valt buiten het referentiekader. Er wordt
min of meer van uit gegaan dat een werknemer ondersteuning vanuit zijn gezin
ondervindt bij het opbouwen van zijn carri8re (Bailyn, 1984). Dit opbouwen gebeurt
echter vooral in de tijd dat ook een gezin in zijn opbouwfase zit.

Dit houdt concreet in dat Mn gezinslid (meestal de man) zijn aandacht en tijd
primair besteedt aan de opbouw van zijn carri8re en het andere (meestal de vrouw)
aan de opbouw van het gezin en de ondersteuning van de carridre van haar man. Nu
echter een toenemend aantal huishoudens bestaat uit twee partners die beide een
loopbaan nastreven, komt de veronderstelling van een ondersteunende echtgenote
steeds minder overeen met de realiteit. Een adequate carritretheorie (en -praktijk)
zal rekening moeten houden met de grotere diversiteit aan werk- en levenspatronen.

2.3 HET CARRIEREBEGRIP VAN DE CHICAGO SCHOOL

In het voorgaande zijn een aantal kritiekpunten geformuleerd op het op een traditio-
neel mannelijk arbeidspatroon gebaseerde carribrebegrip. De vraag komt nu op
waaraan een carriBrebegrip zou moeten voldoen wil het recht doen aan deze kritiek
en met name aan de mogelijkheid de werkervaringen van vrouwen daarin te
incorporeren.

Allereerst moet het een descriptief, niet normatief begrip zijn. Alleen een dergelijk
begrip biedt ruimte aan een grote verscheidenheid van mogelijke carri8res. Niet
alleen objectieve criteria vormen dan een basis om carritres te beschrijven, ook
subjectieve elementen kunnen in de beschrijving meegenomen worden. Niet alleen
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de carritre als zodanig staat centraal, maar ook hoe individuen vormgeven aan deze
carribre en hoe de mogelijkheden die er zijn op hun beurt weer van invloed zijn op
een individu. Een descriptief, niet normatief carrierebegrip is meer gericht op het
proces dan op de uitkomst. Verder moet de assumptie van verticale mobiliteit
verlaten worden. Ook werkervaringen die een horizontale verbreding betekenen of
een opeenvolging van verschillende lijnen omvatten kunnen dan als carritres
aangemerkt worden. Hiermee ontstaat ook ruimte voor discontinuiteit en wordt het
lineaire karakter verlaten. Tot slot moet in een carribrebegrip ruimte zijn voor andere
levenssferen dan alleen betaalde arbeid.

Een sociologische traditie die een carritrebegrip hanteert dat aan bovengenoemde
voorwaarden tegemoet komt is die van de Chicago School. Met name Hughes en
zijn medewerkers onderzochten in de jaren veertig en vijftig tal van individuele
carritres in uiteenlopende beroepen en organisaties. Ze maakten daarbij vooral
gebruik van de levensverhalen van hun respondenten. Deze individuele ethnogra-
fieen vormden de basis voor een theoretisch raamwerk. De inzet van het begrip
career' was daarbij vooral heuristisch en werd op een veel grotere hoeveelheid

situaties toegepast dan in de enge definitie die er nu vaak aan wordt gegeven,
waarbij een carritre vooral gekoppeld is aan een opeenvolging van banen. Hughes
(1937:138) zegt daarover:

'Careers  in our  society  are  thought  of very  much in terms  of jobs, for  these  are
the  characterictic  and  crucial connections  of the  individual with  the  institutional
structure. (...) But the career is by no means exhausted in a series of business and
professional achievements. There are Other points at which one's life touches the
social order:

En hoewel de Chicago sociologen inzagen dat voor bepaalde beroepsgroepen
verticale mobiliteit van groot belang is, was het in hun ogen geen noodzakelijke
voorwaarde om te kunnen spreken van een carritrei. Een ander belangrijk kenmerk
van de opvatting over carritre van de sociologen van de Chicago School is dat in een
carribre zowel subjectieve als objectieve elementen bij elkaar komen. In de woorden
van Hughes (1937:137):

'A career consists, objectively, of a series of status and clearly dejined offices.'

Hij heeft het dan echter over een sterk gestructureerde maatschappij:

'In  a freer one,  the  individual  has  more  latitude for creating  his  own  position or
choosing from a number of existing  ones;  he  has  also less certainty  of achieving
any given position. There are more adventurers and more failures.'

Maar ook hier geldt dat:
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' Unless  complete  disorder  reigns,  there  will  be  typical  sequences  of position,
achievement,  responsibility,  and even  of adventure.'

Immers...

'...The social order will set limits upon the individual's orientation of his life, both
as  to direction of effort  and as  the  interpretation of its meaning:

Over de subjectieve kant van een carriare zegt Hughes:

'Subjectively, a career is the moving perspective in which the person sees his life
as a whole and interprets the meaning of his various attributes, actions,  and the
things which happen to him.'

Op deze manier opgevat vormt een carriBre tevens de schakel tussen het individu en
de sociale structuur. Carriares zijn niet alleen het pad waarlangs gevestigde
instituties het leven van mensen vorm geven, ze zijn tegelijkertijd een voorwaarde
voor het feitelijke bestaan van deze instituties. Want hoewel iemands leven weinig
betekenis heeft buiten de context van bestaande structuren, kunnen deze structuren
ook niet bestaan onafhankelijk van de levens die hen vorm geven (Barley, 1989:51).

Er kan nu geconcludeerd worden dat de opvatting over carritre van de Chicago
School inderdaad aanknopingspunten biedt om de carritres van vrouwen te
bestuderen. Het is zeker geen normatieve opvatting in die zin dat alleen een 'opeen-
volging van aan elkaar gerelateerde banen of functies, met een toenemend status- of
prestigeniveau, waarlangs een persoon zich via een min of meer voorspelbaar en
vastgelegd pad beweegt' in aanmerking komt voor de benaming carriEre. De
carriareopvatting biedt ook ruimte voor andere leefsferen dan alleen betaalde arbeid,
hoewel de opmerking van Hughes (1937:138) dat 'a woman may have a career in
holding together a family or in raising it to a new position' in het kader van een
studie naar betaalde arbeid van vrouwen te ver lijkt te gaan. Verder is een belangrijk
uitgangspunt van de Chicago School sociologen dat er zowel objectieve als subjec-
tieve elementen aan een carritire te onderkennen zijn. Naast uiterlijke kenmerken,
het uiteindelijke resultaat, is er ook aandacht voor de overwegingen en interpretaties
die ten grondslag liggen aan dit uiteindelijke resultaat. Uitgangspunt hierbij is tevens
dat er een voortdurende wisselwerking bestaat tussen individuen en sociale
structuren. Individuen maken carritres, maar deze zijn alleen mogelijk binnen de
grenzen van sociale structuren, welke op hun beurt slechts kunnen bestaan dankzij
de individuen die er deel van uit maken.

De Chicago sociologen hebben zich vooral bezig gehouden met het beschrijven van
carriares binnen diverse settings met als resultaat tal van verschillende ethno-
grafieen. En hoewel ze bij hun beschrijvingen bovengenoemde gemeenschappelijke
uitgangspunten hanteerden, kwam het systematisch onderbrengen van de
verschillende studies onder een gemeenschappelijke theoretische paraplu op de
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tweede plaats (Barley, 1989). In de voorliggende studie zal daarom wel een
opvatting van carriare als leidraad genomen worden die geinspireerd is door de
opvattingen van de Chicago School, maar zal, als het gaat om de keuzes die ten
grondslag liggen aan de totstandkoming van carritres, gezocht moeten worden naar
een ander theoretisch standpunt dat hierop aansluit. In de volgende paragraaf zal dit
uiteengezet worden.

2.4 KEUZETHEORIEEN

2.4.1 Inleiding

Niet alleen de beschrijving van carribres van vrouwen is doel van dit onderzoek, ook
inzicht verwerven in de beweegredenen die ten grondslag liggen aan de
totstandkoming van deze carribes vormt de inzet van deze studie. Waarom maken
vrouwen bepaalde keuzes met betrekking tot arbeid en carribre, welke overwegingen
spelen daarbij een rol?

Ter beantwoording van deze vraag zijn twee extremen te schetsen. Aan het ene
uiterste wordt er van uit gegaan dat er in feite niet te kiezen valt. Individuen worden

gestuurd door maatschappelijke krachten, door factoren die buiten hen liggen. Aan
het andere uiterste staat het rationele, vrij kiezende individu dat overwegingen maakt
tussen opbrengsten en kosten en daarbij streeft naar optimaal nut. Nu doet noch de
nadruk op 'lot' noch die op 'vrije wil' recht aan het complexe geheel van
keuzeprocessen. Veeleer is sprake van een verstrengeling van beide.

Allereerst zal nu ingegaan worden op een aantal externe factoren. Vervolgens zullen

factoren die op het niveau van het individu liggen onder de loep genomen worden.
Op beide benaderingen wordt een aantal kritiekpunten geformuleerd: In feite is het

probleem dat hier geschetst wordt het aloude sociologische dilemma tussen structuur
en actor. In de 'habitus' meent Bourdieu hiervoor een oplossing gevonden te hebben.
Zijn theoretisch standpunt zal uiteengezet worden. Besloten wordt met een visie op
keuze die geYnspireerd is door dit standpunt.

2.4.2 Externe factoren

In deze paragraaf wordt een aantal externe factoren besproken, die van invloed zijn
op de mogelijkheden die er voor vrouwen zijn met betrekking tot arbeid en carriBre.
Deze factoren liggen zowel op macro-niveau (de samenleving als geheel en in het

bijzonder de organisatie van de arbeid) als meer op meso-niveau (in het bijzonder
de arbeidsorganisaties). De factoren op macro-niveau hebben vooral betrekking op
het kunnen participeren aan betaalde arbeid als zodanig, terwijl op meso-niveau het
met name de mogelijkheden betreft om binnen arbeidsorganisaties hogerop te
komen.
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De organisatie van de arbeid die gebaseerd is op het kostwinner/huisvrouwsysteem
wordt door een aantal auteurs (Holtmaat, 1987; Zwinkels, 1990) genoemd als een
belangrijke factor in het niet of niet volledig kunnen participeren van vrouwen op
de arbeidsmarkt. In genoemd systeem wordt er vanuit gegaan dat binnen een gezin
de man middels betaalde arbeid de kost verdient voor zijn vrouw en kinderen en dat
zijn vrouw thuis voor hem, hun kinderen en het huishouden zorgt. Een standaard-
werknemer is daardoor 'zonder zorg'. Aangezien dit systeem jarenlang
overeenkwam met de dagelijkse realiteit van de meeste mannen en vrouwen heeft
het zijn neerslag gekregen in onder andere arbeidswetgeving, sociale wetgeving,
belastingsysteem, maar ook in schooltijden, een tekort aan georganiseerde kinder-
opvang, enzovoort, en vormt daarmee een ernstige belemmering voor vrouwen, en
met name die met jonge kinderen, die willen deelnemen aan de betaalde arbeid.

De structuur van arbeidsorganisaties en met name de beroepen- en functieni-
veausegregatie wordt door een aantal auteurs (Weggelaar e.a., 1986; Tijdens, 1989;
De Jong, 1985) benoemd als een belangrijke hinderpaal voor de mogelijkheden van
vrouwen binnen de betaalde arbeid. Vrouwen werken in andere beroepen en functies
dan mannen. Ondanks de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen is deze
beroepensegregatie eerder toe dan afgenomen (Van Mourik & Siegers, 1988).
Vrouwen stromen met name in in zogenaamde vrouwenberoepen, beroepen waarin
het merendeel van de werkenden vrouw is.

Vrouwen worden ook primair voor vrouwenberoepen geselecteerd en voor mannen-
beroepen gaat de voorkeur uit naar mannen. Vianen (1987) laat zien dat bij de
selectie van kandidaten voor een functie naast kennis en ervaring ook sekse-
specifieke oordelen een rol spelen. Voor een functie die doorgaans door een man
bezet wordt, bestaat een enigszins masculien gedefinieerd ideale-sollicitantbeeld.
Aangezien de persoon die het best voor de functie in aanmerking komt de meeste
overeenkomsten vertoont met de ideale sollicitant en de mannelijke kandidaten in
vergelijking met de vrouwelijke meer masculiene eigenschappen toegedicht krijgen,
ligt het voor de hand dat de kans groter is dat voor de functie een man aangenomen
wordt. Naast deze meer subtiele vorm van uitsluiting bestaan er ook meer expliciete
uitsluitingsmechanismen. Tijdens (1989) wijst op het fenomeen van sociale sluiting.
Door groepen in geprivilegeerde posities wordt er naar gestreefd die privileges te
maximaliseren door de toegang tot het beroep te reguleren onder andere via het
formuleren van opleidingseisen en door de terreinen van het beroep af te bakenen.
In Tijdens' studie naar beroepssegregatie in administratieve beroepen en in het bank-
wezen wordt dit duidelijk in het buitengesloten zijn van vrouwen van bepaalde
interne bedrijfsopleidingen die een voorwaarde zijn om hogerop te komen in de
organisatie. Ook blijken mannen zich vooral de nieuwe taken en functies toegee-
igend te hebben die zijn ontstaan door automatisering:

Als vrouwen wel weten door te dringen tot beroepsdomeinen die voorheen voorna-
melijk door mannen werden bevolkt, blijkt dit niet geheel onproblematisch te
verlopen. Ott (1985) laat in haar onderzoek zien dat de integratie van vrouwen in een
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mannenberoep (politie) aanzienlijk moeilijker is dan die van mannen in een vrou-
wenberoep (verpleging). Tevens weten mannen in een vrouwenberoep vaker en
makkelijker door te dringen tot de hogere functies. Maar doorgaans komen vrouwen
in andere beroepen en functies terecht dan mannen. Dientengevolge hebben ze ook
minder kansen om hogerop te komen. Inherent aan vrouwenberoepen is immers het
ontbreken van of zeer korte carriErelijnen (Baron & Bielby, 1985). Vrouwen werken
dan ook gemiddeld op lagere functieniveaus dan mannen. Moss Kanter (1977) wijst
erop dat iemands positie binnen de structuur van een arbeidsorganisatie van invloed
is op zijn of haar gedrag binnen die organisatie. Een functie met weinig perspectie-
ven, inherent aan veel vrouwenberoepen, geeft weinig aanleiding tot ambitieus
gedrag. Maar ook vrouwen die vanuit eenzelfde startpositie als mannen vertrekken,
bevinden zich na verloop van tijd op een lagere positie in een minder bedrijfs-
specifieke functie met minder doorstromingsmogelijkheden   (De   Jong,    1985;
Veldman & Wittink, 1990).

Naast de structuur van arbeidsorganisaties wordt ook de organisatiecultuur
aangewezen als een factor die mede bepaalt welke posities vrouwen (en mannen) in
een arbeidsorganisatie innemen (Veldman & Wittink, 1990). Arbeidsorganisaties
bevinden zich niet in een cultureel vacuum. Maatschappelijke normen en waarden,
dus ook opvattingen over taken die doorgaans aan vrouwen en mannen worden
toegeschreven, vinden hun specifieke vertalingen in onder meer het personeelsbeleid
van arbeidsorganisaties. Dit leidt onder andere tot de gangbare opvatting dat voor
kernfuncties binnen een bedrijf alleen mannen in aanmerking komen. Dergelijke
functies vragen immers een volledige inzet van een werknemer en laten zich dus niet

combineren met de zorg voor een huishouden en kinderen waarvan wordt aangeno-
men dat vrouwen die hebben en mannen niet.

Ook in de beloningsstructuur werken definities van vrouwelijkheid en mannelijkheid
door. Dit heeft tot gevolg dat beroepen waarin overwegend vrouwen werken,
systematisch lager beloond worden (De Bruyn, 1991). Aan veel vrouwenfuncties
inherente functiekenmerken als kunnen omgaan met mensen, tact, inlevingsvermo-
gen, maar ook vingervlugheid, worden gezien als eigenschappen van de (vrouwe-
lijke) functiebezetters en dientengevolge niet of nauwelijks meegewogen in
functiewaarderingssystemen. Dit alles wordt bekrachtigd en bestendigd door de
macht van de vanzelfsprekendheid. Via dit mechanisme wordt de status quo zowel
binnen huishoudens (Komter, 1985) als binnen arbeidsorganisaties (Doorewaard,
1989) bevestigd en gelegitimeerd door te verwijzen naar 'de natuurlijke gang van
zaken'.

2.4.3 Individuele factoren

Na deze bespreking van externe factoren zullen nu factoren die op het niveau van
het individu liggen de revue passeren. Aandacht wordt daarbij allereerst geschonken
aan (sociaal-)psychologische benaderingen die de nadruk leggen op bepaalde
persoonlijkheidseigenschappen van vrouwen om daarna over te stappen op de micro-

20



economische benadering van het rationeel kiezende individu.

Volgens Chodorow (1987) ontwikkelen meisjes een andere persoonlijkheids-
structuur dan jongens. Door de overwegend traditionele taakverdeling binnen
huishoudens is het vooral de moeder die de kinderen verzorgt. Meer dan met haar
zoon(s) ervaart de moeder met haar dochter(s) als representant(en) van dezelfde
sekse een gevoel van eenheid en verbondenheid. Door deze hechtere band met de
moeder dan jongetjes ontwikkelen meisjes een meer empathische houding ten
opzichte van anderen waardoor ze op hun beurt beter toegerust zijn om te 'moede-
ren' en minder om te participeren in de onpersoonlijke wereld van de betaalde
arbeid. Voor zover vrouwen wel participeren, doen ze dat bij voorkeur in beroepen
waar zorg voor anderen centraal staat dan wel die in het verlengde liggen van
huishoudelijke arbeid. Waar vrouwen beter toegerust zijn om te zorgen, ontberen ze
juist eigenschappen die bijdragen aan het bereiken van succes in een cal'riere. Eigen-
schappen die in dit kader genoemd worden en waarop met name mannen hoger
zouden scoren, zijn onder andere prestatiemotivatie, aspiratieniveau, assertiviteit en
meer taakgericht werken. Vrouwen zouden daarentegen bang zijn voor succes,
minder carribre-aspiraties hebben, minder assertief zijn en vooral sociaal en
emotioneel gericht zijn6.

Naast deze (sociaal-)psychologische benaderingen zijn er ook meer economisch
georienteerde benaderingen van de indidividuele keuze van vrouwen om wel of niet
(gedeeltelijk) te participeren op de arbeidsmarkt. Sanders (1991) zoekt de verklaring
voor het feit dat meisjes met een zelfde 'mannelijke' beroepsopleiding als jongens
toch een traditioneel vrouwelijke beroepskeuze maken in het 'dubbel levensper-
spectief van vrouwen. Vrouwen zijn zowel gericht op een toekomst waarin ze
kinderen te verzorgen hebben als op een toekomst waarin ze zullen participeren op
de arbeidsmarkt. Terwijl voor mannen inkomen en sociale waardering slechts te
verkrijgen zijn via betaald werk, staat voor vrouwen naast betaalde arbeid ook de
mogelijkheid open van onbetaald werk en een combinatie van beide. Omdat ze
meerdere mogelijkheden hebben, hoeven ze minder alles op alles te zetten om zich
via betaalde arbeid te doen gelden. Bovendien zullen ze zich bij de keus voor een
baan laten leiden door het argument dat ze ook tijd over moeten kunnen houden voor
hun onbetaalde arbeid.

Nu zijn er maar weinig meisjes die een 'mannelijke' (beroeps)opleiding volgen.
Hoewel inmiddels het onderwijsniveau van jongens en meisjes ongeveer gelijk is,
is de opleidingsrichting nog steeds sekse-specifiek (Ten Dam e.a., 1992). Volgens
de 'human capital' theorie is het logisch om te investeren in een opleiding waarvan
het meeste rendement verwacht kan worden. Vrouwen kiezen voor een 'vrouwen-
opleiding' omdat ze in een baan terecht zullen komen waarin ruimte is voor de zorg
voor kinderen. Aan de andere kant is het zo dat het via opleiding en vervolgens via
werkervaring en verdere opleiding verworven human capital als basis dient voor het
verloop van iemands loopbaan. Vervolgens wordt dan geconcludeerd dat het human
capital van vrouwen achterblijft bij dat van mannen omdat ze andere opleidingen
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volgen en ook minder ervaring opbouwen doordat ze hun beroepsloopbaan onder-
breken ten behoeve van de zorg voor kinderen, waardoor ze niet in aanmerking
komen voor de betere banen en voor een carritre.

Aan de dubbel levensperspectief theorie en aan de human capital theorie ligt de neo-
klassieke economische theorie ten grondslag, ook wel de rationele keuze theorie
genoemd. In zijn meest zuivere vorm gaat deze theorie uit van de volgende uitgangs-
punten: Het gedrag van economische subjecten kan worden beschreven in termen
van nutsmaximalisering onder restrictie(s); de economische subjecten zijn volledig
gernformeerd omtrent alle (huidige en toekomstige) relevante grootheden; de
beslissingen van elk economisch subject worden genomen onafhankelijk van de
beslissingen van andere economische subjecten; en tenslotte is een subjectivistische
waardeleer voorondersteld (Siegers, 1985 aangehaald in Brouns & Schokker,
1990:140). Centraal staat het volledig vrij kiezende individu dat streeft naar eigenbe-
lang en daarbij tracht zijn nut te maximaliseren. Nu is het volledig vrij kiezende
individu een theoretische constructie. Individuen opereren immers niet in een sociaal
vacuum.

Om dit in de theorie tot uitdrukking te laten komen, zijn er verschillende nuan-
ceringen aangebracht. Van Doorne-Huiskes  ( 1992) bijvoorbeeld heeft het  over  een
structureel-individualistisch perspectief. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat bepaalde
omstandigheden, restricties genaamd, het totaal van keuzemogelijkheden beperken.
Binnen deze beperkingen zullen mensen proberen het optimale nut te bereiken. Het
rationeel kiezende individu blijft daarbij echter centraal staan en de restricties
figureren er om heen. Van der Burg (1992) meent de neo-klassieke theorie te moeten
combineren met elementen uit (andere) sociale wetenschappen om te komen tot een

adequate verklaring van de loopbaanverschillen tussen mannen en vrouwen in
arbeidsorganisaties. In haar dissertatie blijft de neo-klassieke benadering echter het

uitgangspunt, omdat het een universeel, robuust verklaringsschema biedt. De
aanvulling is nodig omdat het verklaringsschema inhoudelijk betrekkelijk arm is
(Van der Burg, 1992:8):

2.4.4 Kritiekpunten

Zoals reeds opgemerkt kleven er bezwaren aan zowel de benadering die meer uitgaat
van structuren en krachten buiten het individu om als aan die welke meer de
individuele kant belicht. Een te grote nadruk op de maatschappelijke krachten/stru-
cturen biedt (te) weinig (handelings)ruimte aan individuen en kan dus niet verklaren
waarom zo veel vrouwen w61 werken. Bovendien bestaat het gevaar van een stati-
sche, a-historische benadering. Ook wordt er weinig gedifferentieerd naar verschil-
len tussen individuen. Maar ook een eenzijdige blik op het individu heeft zijn nade-
len. Hier verdwijnt de context, tenzij in de zin van restricties, die inzicht kan geven
in waarom vrouwen 'andere' eigenschappen ontwikkelen, waarom ze bepaalde oplei-
dings- en beroepskeuzes maken, waarom ze een dubbel levensperspectief hebben.
De reden voor hun gedrag wordt vooral bij vrouwen zelf gelegd (blaming the victim)
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en vaak ook nog in termen van 'verkeerd', 'anders', waarbij mannen/mannelijkheid
de norm zijn/is. Een ander punt van kritiek is de onveranderlijkheid van
gedragskenmerken. Gerson (1985) toont bijvoorbeeld aan dat vrouwen, gedwongen
door omstandigheden, een heel nieuwe orientatie op werk kunnen ontwikkelen. Tot
slot bestaat ook hier weinig aandacht voor individuele verschillen. Vrouwen worden
als 66n categorie benaderd en verschillen met mannen worden benadrukt8.

2.5 EEN 6OPLOSSING'VOORHETACTOR/STRUCTUUR-DILEMMA: HETTHEORE-
TISCH STANDPUNT VAN BOURDIEU

In het voorgaande is uiteengezet dat zowel aan het eenzijdig benadrukken van
individuele factoren als aan een exclusieve aandacht voor structurele factoren een
aantal nadelen verbonden zijn. In feite gaat het hier om het grondprobleem van de
sociologie: hoe verhoudt de actor zich tot de structuur? De Franse socioloog
Bourdieu heeft in zijn werk getracht dit zogenaamde actor/structuur-dilemma te
overstijgen. In het nu volgende zal zijn theoretisch standpunt uiteen gezet worden.
Op basis hiervan zal een eigen visie op keuzes ontwikkeld worden.

2.5.1 Veld, habitus en kapitaal

Hoewel Bourdieu ervan uit gaat dat slechts en niet eerder dan in de onder-
zoekspraktijk theoretische noties inhoud krijgen, kunnen in zijn werk drie
grondbegrippen onderscheiden worden: veld, habitus en kapitaal. Deze begrippen
vormen een soort stenografische aanduiding van een theoretisch standpunt (Bourdieu
& Wacquant, 1992:109) en kunnen alleen in hun onderlinge samenhang worden
begrepen (Bourdieu & Wacquant, 1992:57). Via deze begrippen tracht Bourdieu te
ontkomen aan dichotomieen als actor en structuur, individu en maatschappij, micro
en macro (Wacquant,  1992: 12).

Velden zijn relatief autonome sociale universa die volgens een eigen logica werken.
Zo kan men bijvoorbeeld het artistieke veld, het economische veld of het religieuze
veld onderscheiden. En hoewel ze relatief autonoom zijn, kunnen er tussen velden
wel allerlei structurele en functionele homologieen optreden (Wacquant, 1992:12).
In analytische termen kan een veld worden gedefinieerd als een netwerk of
configuratie van objectieverelaties tussen posities (Bourdieu & Wacquant, 1992:58).
Deze posities oefenen dwang uit op de actoren of instituties die deze posities
innemen. De posities zelf worden gedefinieerd door hun objectieve relaties tot
andere posities en hun actuele of potentiele situatie in de verdelingsstructuur van de
verschillende soorten macht (kapitaal). Elk veld kent een specifieke vorm van
kapitaal, die ongelijk verdeeld is en waarvan het bezit toegang geeft tot de specifieke
winst die op dat veld kan worden behaald.

Bourdieu onderscheidt drie kapitaalsoorten: economisch kapitaal, cultureel kapitaal
en sociaal kapitaal (Bourdieu, 1989b). Economisch kapitaal is de materiele kapitaal-
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soort en kan onmiddellijk in geld omgezet worden. De beide andere zijn immateriele
kapitaalsoorten, die onder bepaalde voorwaarden wel omzetbaar zijn in economisch
kapitaal.

Cultureel kapitaal kan worden gedefinieerd als een configuratie van verwor-
venheden, disposities en waardenorientaties en kan in drie vormen optreden. De
eerste vorm is de via overdracht in het gezin verkregen belichaamde staat. In deze
vorm is cultureel kapitaal een eigenschap van een persoon geworden, zijn habitus.
De andere twee vormen zijn de geobjectiveerde staat, cultureel kapitaal in de vorm
van cultuurgoederen en de gernstitutionaliseerde staat, cultureel kapitaal in vorm van
bijvoorbeeld diploma's.

Sociaal kapitaal verwijst naar de participatie aan sociale netwerken en de bronnen
die via dit netwerk gemobiliseerd kunnen worden. Het volume van het sociale
kapitaal dat een bepaalde actor bezit, hangt dus af van het netwerk van relaties dat
hij effectief kan mobiliseren en van de hoeveelheid (economisch, cultureel en
symbolisch) kapitaal die ieder van zijn kennissen in bezit heeft.

Tot slot onderkent Bourdieu ook nog symbolisch kapitaal. De bovengenoemde
kapitaalsoorten putten niet alle belang uit zichzelf, maar zijn vooral belangrijk voor
zover ze symbolisch kapitaal opleveren, dat wil zeggen prestige, roem of reputatie.
Via symbolisch kapitaal worden de verschillende soorten kapitaal legitiem.

Na dit korte expost over kapitaalsoorten, gaan we weer terug naar het veld. Een veld
kan worden vergeleken met een spel'. De spelers gaan een onderlinge competitie aan
om de winst die behaald kan worden te bereiken. Elk veld kent daarbij zijn eigen
spelregels, zoals ook elk kaartspel zijn eigen troefkaarten kent. En zoals bij het
kaartspel de relatieve waarde van de speelkaarten verandert, zo varieert ook de
hitrarchie van de verschillende soorten kapitaal per veld (Bourdieu & Wacquant,
1992:59). Per veld zal dus een specifieke kapitaalsoort inzet van strijd zijn, maar ook
wapen in de strijd.

Om het spel mee te kunnen spelen, om in een veld te kunnen opereren, dient men de
regels van het spel te kennen. Het veronderstelt een praktische beheersing van de
veldmechanismen en tevens een erkenning van de waarde van het spel en de inzet
ervan. Elke deelnemer aan het spel is in feite medeplichtig aan het spel, maar kan
vanuit zijn specifieke positie en kapitaalbezit het spel reproduceren dan wel zich
inzetten om de regels van het spel te veranderen. Er is dan ook sprake van een
voortdurende strijd voor het handhaven dan wel veranderen van de
krachtsverhoudingen. Doordat het veld een structuur is van relaties tussen de
verschillende krachtsposities geeft het richting en houvast aan de strategieen
waarmee de bezetters van die posities, individueel of collectief, trachten hun positie
te behouden of te verbeteren. De strategieen van actoren hangen dan ook samen met
hun positie in het veld, dat wil zeggen met de verdeling van specifiek kapitaal, en
met hun perceptie van het veld, dat wil zeggen met hun gezichtspunt op het veld, wat
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niets anders is dan het zicht dat ze hebben vanuit een punt in het veld (Bourdieu &
Wacquant, 1992:62). Elk veld kent zijn eigen structuur van relaties waardoor ook
de posities van actoren in de verschillende velden varieren en hiermee ook hun
strategieen, aangezien ze pas door de ontmoeting met een specifiek veld in gang
worden gezet (Wacquant, 1992:21).

Hoe weten actoren nu welke strategieen ze waar in moeten zetten? Hoe ontwikkelen
ze een gevoel voor het spel? Waar het begrip veld duidt op de uitwendige,
'dingmatige' structuur van relaties tussen posities, slaat het begrip habitus op
inwendige, 'belichaamde' disposities. En hoewel het om twee onderscheidbare
begrippen gaat, moeten ze steeds in relatie tot elkaar gezien worden. Een habitus
veronderstelt namelijk een veld en andersom. Het veld structureert de habitus. De
habitus is het produkt van de incorporatie van de immanente noodzaak van een veld.
In die zin bestaat er een conditioneringsrelatie tussen habitus en veld. Maar de relatie
tussen beide is ook een kennisrelatie: de habitus draagt bij aan de totstandkoming
van een veld als een wereld die betekenisvol, zinvol en waardevol is en waarin het
de moeite waard is energie te steken (Bourdieu & Wacquant, 1992:82). Dit kan
echter alleen maar gebeuren wanneer en doordat de conditioneringsrelatie hieraan
vooraf gaat.

De objectieve structuren van het veld zijn als het ware neergelaten in afzonderlijke
lichamen. De sociale werkelijkheid bestaat in zekere zin tweemaal, in dingen en in
hoofden, in velden en in habitussen, buiten en binnen actoren (Bourdieu &
Wacquant, 1992:83). Steeds wanneer een individu objectieve condities tegenkomt,
die overeenkomst vertonen met eerder ontmoete condities, 'weet' hij zonder
inspanning wat hij moet doen, er is als het ware een 'gevoel voor het spel'. Bourdieu
spreekt hier van de doxa, het ongezegde en alledaagse weten. Er is echter geen
sprake van noodlot. De habitus is weliswaar duurzaam, maar niet onveranderlijk. Hij
is het produkt van de geschiedenis en staat nog onophoudelijk bloot aan nieuwe
ervaringen waarvan hij voortdurend de invloed ondergaat. Het is echter wel zo dat
de meeste mensen statistisch voorbestemd zijn om dezelfde soort omstandigheden
tegen te komen als waarin hun habitus oorspronkelijk is gevormd en dus ervaringen
opdoen die hun disposities versterken (Bourdieu & Wacquant,1992:87).

Actoren hebben via een voortdurend conditioneringsproces de objectieve kansen, die
hen geboden worden, verinnerlijkt, waardoor ze weten wat ze onder gegeven
omstandigheden moeten doen. Dit wil echter niet zeggen dat alle actoren onder de-
zelfde omstandigheden hetzelfde gedrag vertonen. Elke actor heeft zijn eigen unieke
geschiedenis en daarmee zijn eigen habitus, zijn eigen systeem van disposities,
welke alleen tot uiting komt in relatie tot een specifieke situatie. Niet alleen bestaan
er in een veld verschillende habitussen afhankelijk van de positie die iemand in een
veld inneemt, in verschillende velden kan een zelfde habitus ook tot verschillend
handelen leiden, afhankelijk van de structuur van het veld (Bourdieu & Wacquant,
1992:88).
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Dit   'praktijkgevoel', deze sociaal gevormde  zin  voor  het spel, plaatst Bourdieu
nadrukkelijk tegenover de rationele keuze theorie (Bourdieu, 1989a:64). In zijn ogen
is deze theorie een theoretische constructie die de onderzoeker in staat stelt het
handelen van individuen 'te herleiden tot de intentionele keuze van een actor die vrij
is van elke economische of sociale conditionering' (Bourdieu & Wacquant,
1992:79). De individuele en collectieve geschiedenissen van actoren blijven daarmee
buiten beschouwing, terwijl juist in een complexe temporele dialectiek met de
objectieve structuren die hen produceren en die ze geneigd zijn te reproduceren de
structuren worden gevormd van de voorkeuren die ze in zich dragen. 'Menselijke
handelingen zijn geen instant-reacties op stimuli. In de geringste "reactie" van de ene
persoon op de andere komt de volle geschiedenis van die twee personen en van hun
verhouding tot uitdrukking.' (Bourdieu & Wacquant, 1992:79).

Het historische karakter van de habitus, het gevormd zijn door en in relatie tot
structuren en het daardoor ontwikkelde praktijkgevoel zet Bourdieu in tegen de
mogelijkheid van rationele keuzes. Rationeel handelen komt alleen voor in die
situaties, wanneer de dagelijkse routine doorbroken wordt en het praktijkgevoel niet
langer werkt, en is dan nog alleen voorbehouden aan mensen die over de middelen
beschikken om rationeel te kunnen kiezen. In de dagelijkse praktijk zijn de
mogelijkheden voor rationeel handelen vrijwel nooit aanwezig, omdat de tijd te kort
is, de informatie te schaars, en de alternatieven slecht omschreven. Waarom doen
actoren dan toch wat gedaan moet worden? Volgens Bourdieu, omdat 'ze vooruit
grijpen op de immanente noodzakelijkheid van hun sociale wereld door de
ingevingen te volgen van een praktijkgevoel dat het produkt is van een voortdurende
onderwerping aan condities die lijken op degene waarin zij zich bevinden' (Bourdieu
& Wacquant, 1992:64).

2.5.2 De habitus van vrouwen

Bourdieu besteedt in zijn werk ook aandacht aan sekseverhoudingen, als een van de
vormen van overheersingsrelaties (Bourdieu, 199Ob; Bourdieu & Wacquant,
1992:116-119). Sinds mensenheugenis bestaat er een overheersingsrelatie tussen
vrouwen en mannen. Deze relatie vindt zijn neerslag in zowel de sociale als mentale
structuren. De objectief ongelijke machtsverhouding zit in de habitus van vrouwen
ingegrift en wordt daardoor subjectief als iets vanzelfsprekends ervaren. Vrouwen
worden hiermee 'medeplichtig' aan hun eigen overheersing, omdat ze deze zien met
een blik die wordt voortgebracht door die overheersing zelf. Delhaye (1991) pleit
ervoor te spreken van een afzonderlijke gender-habitus, omdat er voor mannen en
vrouwen een specifieke set van disposities bestaat. Deze habitus zou dan moeten
worden opgevat als enerzijds de interiorisatie van de verschillende bestaanscondities
aan de verschillende seksen toegekend en anderzijds als generator van de verschil-
lende 'modi operandi' van de geslachten (Delhaye 1991: 134).

In deze studie wordt dit gezichtspunt echter niet volledig gedeeld. Het is weliswaar
onmogelijk een persoon te denken zonder te weten of het een man of vrouw is.
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Sekse vormt een belangrijke sociaal indelingscriterium (zie o.a. Fischer e.a., 1993).
Maar daarnaast opereren andere sociale indelingscriteria als klasse, etniciteit en
leeftijd. De vraag is daarom of er wel sprake kan zijn van een gender-habitus en of
niet veel eerder gesproken moet worden van een habitus die ook een genderkarakter
heeft, naast andere disposities. De habitus is het produkt van de ervaringen in ie-
mands leven, inclusief die ervaringen die specifiek met sekse en de verhouding
tussen de seksen te maken hebben. Deze laatste zien er gemiddeld genomen voor
vrouwen en mannen verschillend uit, aangezien het behoren tot een bepaalde sociale
categorie, in dit geval sekse, de waarschijnlijkheid vergroot om bepaalde
gebeurtenissen, verplichtingen en mogelijkheden in de loop van iemands leven mee
te maken (Hagemann-White, 1989). Maar dit geldt ook voor het behoren tot elke
andere sociale categorie. In die zin hebben vrouwen een habitus, waarin ervaringen
met vrouw-zijn een rol spelen, maar die niet volledig tot sekse te herleiden is.

2.6         CARRIERES EN KEUZES

In het voorgaande is uiteengezet waaraan een carriarebegrip zou moeten voldoen wil
het recht doen aan de ervaringen van vrouwen met betaalde arbeid. Aansluiting is
gevonden bij het carridrebegrip van sociologen van de Chicago School. Dit begrip
biedt de mogelijkheid om een breed scala aan ervaringen met werk tot uitdrukking
te brengen, het geeft ruimte aan meerdere leefsferen dan alleen betaalde arbeid en
het besteedt aandacht aan zowel het individu als sociale structuren. Een carribre kan
immers alleen ontstaan in voortdurende wisselwerking tussen beide. En tot slot bevat
deze invulling van carri8re zowel objectieve als subjectieve elementen. Naast het
uiteindelijke resultaat, de carriBres als zodanig, kunnen ook overwegingen en
beslissingen die aan de totstandkoming hiervan ten grondslag liggen aan de orde
komen.

Vervolgens is op zoek gegaan naar een theoretisch kader met betrekking tot keuzes,
dat aansluit bij genoemde opvatting over camdres en dat inzicht kan bieden in de
overwegingen die bijgedragen hebben aan de totstandkoming van een carribre. Noch
de notie van het volledig gestuurde, noch die van het volkomen vrij kiezende
individu blijken voldoende inzicht te bieden in de keuzes die vrouwen maken. Een
oplossing voor dit zogenaamde actor/structuur-dilemma wordt gevonden bij de
Franse socioloog Bourdieul: Deze tracht aan dit dilemma te ontkomen door het
begrip habitus in te zetten. Habitus is zowel produkt van structuur als voorwaarde
voor het voortbestaan ervan. Doordat de habitus zelf voortkomt uit de structuur
waarbinnen een actor opereert, heeft deze een praktisch bewustzijn ontwikkeld, een
gevoel voor het spel, en weet daardoor zonder na te denken wat hij in gegeven

omstandigheden moet doen.

Keuzes van vrouwen komen tot stand in een voortdurende wisselwerking tussen de
betreffende vrouwen en de sociale structuren waarin ze zich bevinden en dat hun
hele leven lang. Omdat vrouwen als categorie gedurende hun leven een grotere kans
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hebben om bepaalde gebeurtenissen, verplichtingen en mogelijkheden tegen te
komen, ontwikkelen ze een habitus die mede gestructureerd wordt door deze
omstandigheden en die in belangrijke mate samenhangt met hun vrouw-zijn. De
objectieve kansen die zich voordoen in hun leven hebben zich als het ware
verinnerlijkt. Vrouwen zullen daarom reageren op mogelijkheden die zich voordoen
op een manier die al in die mogelijkheden verankerd ligt. Op geaggregeerd niveau
kan men stellen dat vrouwen in grote lijnen voor dezelfde keuzes geplaatst worden.
Dit sluit echter niet uit dat individuele vrouwen anders op verschillende situaties
zullen reageren. Want hoewel vrouwen als categorie een collectieve geschiedenis
hebben, kent iedere vrouw afzonderlijk haar eigen unieke geschiedenis en daarmee
haar eigen habitus.

Na deze samenvattende uiteenzetting van een te hanteren carriBrebegrip en een
theoretisch standpunt met betrekking tot keuze, zal nu toegewerkt worden naar een
integratie van beide.

Cal:ri&res krijgen vorm binnen het veld van de arbeid. Arbeid wordt hier gedefinieerd
als alle arbeid, betaald en onbetaald. Betaalde arbeid vindt met name plaats binnen
arbeidsorganisaties. Bij onbetaalde arbeid gaat het voornamelijk om de onbetaalde
zorgarbeid binnen het gezin/huishouden. In de gehanteerde definitie van carridre is
ook voor beide plaats. Beide vormen van arbeid veronderstellen elkaar. Betaalde
arbeid kan alleen verricht worden als voorzien wordt in de onbetaalde zorgarbeid".
Een persoon kan alleen vrijgesteld worden voor het verrichten van onbetaalde
zorgarbeid als op een of andere manier in een inkomen wordt voorzien. In de
Nederlandse samenleving vond dit tot voor kort zijn concretisering in het kostwin-
ner/huisvrouwsysteem. Omdat beide vormen van arbeid onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn, wordt arbeid in zijn geheel als 66n veld opgevat. Binnen het veld
van arbeid zijn dan twee subvelden te onderscheiden: het subveld van de betaalde
arbeid, de arbeidsorganisatie, en het subveld van de zorgarbeid, het ge-
zin/huishouden.

Binnen beide subvelden krijgt arbeid vorm onder verschillende condities. Bij
betaalde arbeid gaat het om zakelijke relaties, bij zorgarbeid zijn meer persoonlijke,
liefdes- en verwantschapsrelaties in het spel. Er is ook sprake van een andere
verdeling van macht, van kapitaal. Verder is de verdeling in betaalde arbeid en
zorgarbeid niet toevallig maar 'gendered', er zijn bepaalde noties van mannelijkheid
en vrouwelijkheid mee verbonden die tevens in een hierarchische verhouding tot
elkaar staan. Het subveld van de betaalde arbeid is met name een mannendomein en
het subveld van de zorgarbeid een vrouwendomein. En hoewel steeds meer vrouwen
het subveld van de betaalde arbeid betreden, blijft het subveld van de zorgarbeid aan
vrouwen voorbehouden. Bovendien bezetten vrouwen in het subveld van de betaalde
arbeid specifieke 'vrouwenposities' (beroepen- en functieniveausegregatie).

Hiermee komen we op de verdeling van kapitaal. Delhaye (1991) stelt dat mannen
hun kapitaal systematisch beter weten om te zetten in symbolisch kapitaal en
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daarmee hun kapitaal beter te gelde weten te maken. Mannen verdienen meer dan
vrouwen (hoger economisch kapitaal), hun diploma's leveren  meer op (hoger
cultureel kapitaal) en hun sociale netwerken (sociaal kapitaal) leveren betere posities
op. De mannelijke posities zijn dan ook de dominante posities. Tevens betekent dit
dat het subveld van de betaalde arbeid, als mannendomein, het dominante subveld
is binnen het veld van de arbeid. Alleen betaalde arbeid levert economisch kapitaal
op. Zorgarbeid levert geen kapitaal op, maar is wel een voorwaarde voor het
vergaren van kapitaal door de ander. Het vergaren van kapitaal kost tijd (Bourdieu,
1989b: 125). Doordat vrouwen de zorgarbeid  voor hun rekening nemen, hebben
mannen tijd tot hun beschikking om meer kapitaal te verzamelen. Vrouwen
ontbreekt deze tijd (Delhaye, 1991:141). En ondanks de toegenomen
arbeidsparticipatie van vrouwen blijken mannen er toch nog in te slagen op hun tijd
beslag te leggen. Zij hebben ondertussen de handeh vrij voor het bezoldigde en
gewaardeerde werk, eventueel voor bijscholing en voor de uitbouw van een
relatienetwerk, nodig voor een opwaartse beweging in de sociale ruimte (Delhaye,
1991:143).Ook binnen het subveld van de zorgarbeid levert het kapitaal van mannen
meer op. De hogere verdiensten van mannen kunnen als argument gehanteerd
worden om bij de verdeling van zorgarbeid het grootste deel van deze arbeid naar
vrouwen toe te schuiven.

Economische zelfstandigheid van vrouwen wordt vaak gezien als een voorwaarde
voor het doorbreken van de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en
vrouwen binnen het subveld van de zorgarbeid. Vrouwen zouden hierdoor een betere
onderhandelingspositie verkrijgen voor de verdeling van het onbetaalde werk. Door
de lagere verdiensten van vrouwen ten gevolge van de lagere beloning van
vrouwenwerk en het part-time werken van vrouwen, is slechts een klein deel van de
vrouwen economisch zelfstandign. Bovendien blijkt uit onderzoek van Morte
(1991) dat vrouwen hun inkomsten nauwelijks inzetten als onderhandelingsinstru-
ment, met andere woorden hun economisch kapitaal weten om te zetten in symbo-
lisch kapitaal.

Volgens Bourdieu heeft een actor een praktisch bewustzijn ontwikkeld, een gevoel
voor het spel, doordat zijn habitus voortkomt uit de structuur waarbinnen de actor
opereert. Een actor weet daardoor, zonder na te denken, wat hij onder gegeven
omstandigheden moet doen. Wanneer de dagelijkse routine onderbroken wordt, zal
het praktijkgevoel echter niet zonder meer zijn werk kunnen doen. Het buitenshuis
werken van vrouwen en vooral van vrouwen met kleine kinderen is met name in
Nederland, ondanks de toegenomen participatie aan betaalde arbeid, nog steeds
moeilijk te scharen onder de dagelijkse routine, zeker niet als er ook nog sprake is
van een zekere opwaartse beweging. Het vanzelfsprekende gevoel voor het spel zal
vrouwen dan ook niet altijd ter zijde staan, zeker niet op die momenten binnen een
levensloop dat er sprake is van belangrijke veranderingen. Met betrekking tot het
onderhavige onderwerp zijn dat met name die momenten waarop gekozen moet
worden voor een opleiding, voor een eerste baan, voor een baansverandering en voor
wel of geen kinderen en de combinatie daarvan met betaalde arbeid.
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Toch zal ook in deze gevallen iemands habitus een belangrijke rol spelen bij de
bepaling van een uiteindelijke keus. Opties zijn immers alleen denkbaar voorzover
ze onderdeel van een habitus uitmaken. Objectieve kansen zijn verinnerlijkt. Dit
betekent echter ook dat er objectieve kansen moeten zijn13. Nu is het zo dat door
diverse maatschappelijke ontwikkelingen als emancipatie en individualisering, een
toename van de dienstensector waar traditioneel veel werkgelegenheid voor vrouwen
is, een ophoging van het opleidingsniveau, een afname van het kindertal de
keuzemogelijkheden voor vrouwen de afgelopen decennia inderdaad zijn
toegenomen. Voor de groep vrouwen tussen de 35 en 45 jaar (in 1992) heeft dit
specifieke consequenties gehad. Brinkgreve (1988) spreekt van een strategische
generatie. Deze vrouwen zijn oud genoeg om opgevoed te zijn met het voorbeeld
van een full-time huisvrouw, en jong genoeg om de hele (emancipatie)beweging
naar een bredere acceptatie van en een grotere deelname aan betaalde arbeid van
vrouwen mee te kunnen maken. Dit gegeven is van belang voor de collectieve
habitus van deze vrouwen. Zowel het zorgend in de wereld staan als de mogelijkheid
hebben tot het verrichten van betaalde arbeid zijn onderdeel van hun habitus
geworden. Voor individuele vrouwen kan dit echter tot een grote variatie aan
verschillende habitussen leiden, afhankelijk van hun biografie.

Ook de verschillende habitussen liggen echter niet vast. Er is sprake van een
voortdurende wisselwerking met de twee subvelden van arbeid, waarbij ook de
ongelijke machtsverhoudingen tussen de seksen de relatie tussen de habitus en het
betreffende subveld kleuren. In deze wisselwerking wordt iemands habitus voortdu-
rend gevormd en hervormd en draagt deze op zijn beurt bij aan verandering in, maar
ook bestendiging van (posities in) het veld. Zo heeft de toegenomen arbeidspar-

ticipatie van vrouwen in de loop der tijd bijgedragen aan veranderingen in beide
subvelden, waardoor de mogelijkheden en kansen om te kunnen participeren groter
zijn geworden, wat op zijn beurt weer zijn neerslag vindt in de individuele
habitussen. Buitenshuis werken wordt gewoner voor vrouwen, maar tegelijkertijd
blijft de ambivalentie ten opzichte van betaalde arbeid bestaan. Het is (nog) geen
vanzelfsprekend onderdeel van het praktisch bewustzijn. En hoewel de
mogelijkheden zijn toegenomen zijn er nog tal van beperkingen. Het zijn immers
met name vrouwen in wiens belang het is dat posities in het veld van arbeid verande-
ren. Zij moeten daarbij echter de strijd aan met andere (met name mannelijke)
actoren in het veld die, met inzet van hun kapitaal dat in het veld meer (symbolische)
waarde heeft en een habitus waarbinnen het verrichten van betaalde arbeid
vanzelfsprekend is, hun eigen posities zullen verdedigen en hiermee de objectieve
kansen die vrouwen hebben beperken.
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Stellingen

behorend bij het proefschrift Over carri res gesproken. Werkgeschiedenissen van hoger
opgeleide vrouwen van Thdrdse van den Heuvel (Tilburg 1997).

1.       Zolang een carridreconcept uitgaat van de carridres van witte mannelijke mana-
gers in grote bureaucratische organisaties zullen de ervaringen met betaald werk
van de meeste vrouwen niet als carritres gezien worden.

2.      Om ervaringen van vrouwen met werk tot hun recht te doen komen is een niet
normatief carritreconcept nodig. De carritreopvatting van de sociologen van de
Chicago School biedt hier mogelijkheden.

3.       Het definieren van een veld van arbeid dat zowel betaalde als onbetaalde arbeid
omvat biedt mogelijkheden de relatie tussen beide te zien.

4.         Over de verdeling van de zorg voor hun kinderen en het huishoudelijk werk kun-
nen partners afspraken maken. Moeilijker wordt het bij het delen van verant-

woordelijkheid.

5.               Dat hoger opgeleide vrouwen vaker betaalde arbeid met kinderen combineren
dan lager opgeleide vrouwen is ook een kwestie van geld. Door een hoger
(gezins)inkomen zijn hoger opgeleide vrouwen beter in staat de zorg voor
kinderen en huishouden (gedeeltelijk) uit te besteden en hebben daardoor meer
tijd beschikbaar voor betaalde arbeid.

6.      De typering combinatiegericht voor de arbeidsorientatie van vrouwen die werk
en kinderen willen combineren doet geen recht aan hun inhoudelijke orientatie

op het werk zelf.

7.        De opmerking van personeelsfunctionarissen dat er geen vrouwen te vinden zijn
voor bepaalde functies zegt meer over hun zoekgedrag dan over de beschikbaar-
heid van vrouwen voor deze functies.

8.            De twee dagen kraamverlof van mannelijke werknemers die vader zijn geworden
staan in schril contrast met de zestien weken bevallingsverlof van vrouwelijke
werknemers die moeder zijn geworden. Om hen vanaf de geboorte bij de zorg
van hun kinderen te betrekken moet een wettelijk geregeld betaald kraamverlof
voor vaders van tenminste twee weken worden ingesteld.

9.     De toenemende ontgroening en vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal
meer bijdragen aan de toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen dan het
tot nu toe gevoerde emancipatiebeleid van de overheid.

10.      De uitdrukking 'Als een vis in het water' gaat alleen op voor schone wateren.
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3 Onderzoeksopzet

3.1 INLEIDING

In het vorige hoofdstuk is het theoretisch kader beschreven. In dit hoofdstuk zal
uiteengezet worden hoe dit theoretisch kader is omgezet in een onderzoeksopzet. Als
eerste wordt van de verschillende begrippen uit het theoretische kader aangegeven
hoe ze in het onderzoek gebruikt zullen worden. Vervolgens wordt de gehanteerde
biografische methode besproken. Voor het onderzoek is zowel gebruik gemaakt van
een schriftelijke vragenlijst als van uitgebreide mondelinge interviews. Op beide zal
kort ingegaan worden. Hoe het onderzoek is uitgevoerd, is het onderwerp van een
volgende paragraaf. Tot slot wordt in de vorm van enig cijfermateriaal een eerste

kennismaking met de respondenten gepresenteerd.

3.2 OPERATIONALISERING

3.2.1 Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk is gekozen voor een carritreconcept, gebaseerd op
opvattingen van sociologen van de Chicago School. In deze traditie kan een carri8re

gedefinieerd worden als: een reeks van individuele werkgerelateerde ervaringen die
tot stand is gekomen in wisselwerking met iemands omgeving en die onlosmakelijk
deel uitmaakt van iemands totale levensgeschiedenis. Een carritre in deze zin
opgevat kan ook gedefinieerd worden als een werkgeschiedenis'. Dit begrip zal in
het onderzoek verder gehanteerd worden. Om dit beschrijvend concept een meer
inhoudelijke aankleding te geven, met name waar het de keuzes betreft die aan de
totstandkoming van een carriBre ten grondslag liggen, is aansluiting gezocht bij
theoretische noties van de Franse socioloog Bourdieu. Centrale begrippen hierbij
zijn habitus, veld en kapitaal.

Aan het eind van hoofdstuk twee is getracht tot een integratie te komen van het
gekozen carriErebegrip en het theoretisch standpunt met betrekking tot keuzes. In
schema kan dit als volgt gepresenteerd worden:

31



Schema 3.2: Totstandkoming van werkgeschiedenissen

HABITUS   Historische
omstandigheden

4

\/

---- ---- -7
SUBVELD VAN SUBVELD VAN         

BETAALDE ARBEID    <   KEUZES       <   ONBETAALDE ARBEID  I
verdeling van kapitaal

<       verdeling
van kapitaal    I

-----4-----

WERKGESCHIEDENIS

= Veld van arbeid

Achtereenvolgens zal nu van de verschillende begrippen uiteengezet worden hoe ze
in het onderzoek gehanteerd zullen worden. Vooropgesteld dient te worden dat deze
begrippen niet getoetst zullen worden in het onderzoek, maar zullen fungeren als
denkkader, als zogenaamde 'sensitizing concepts' (Wester, 1987:28): begrippen die
attenderend en richtinggevend zijn voor de onderzoeker. Ze vormen als het ware een
gereedschapkist met theoretische instrumenten die behulpzaam zijn bij het begrijpen
(verstehen2) hoe de werkgeschiedenissen tot stand zijn gekomen.

3.2.2 Habitus

Habitus is een ruim begrip. Het voordeel hiervan is dat het royaal inzetbaar is. In dit
onderzoek wordt habitus ingezet om inzicht te verkrijgen in de totstandkoming van
de werkgeschiedenissen, om de daarin gemaakte keuzes van vrouwen te begrijpen.
Habitus is het totaal van disposities die een actor zich eigen heeft gemaakt in wissel-
werking met de verschillende velden. Door de cumulatie van individuele mogelijk-
heden en ervaringen is de habitus voor iedere actor uniek, maar gevormd tegen een
collectieve achtergrond: voor de ene groep van actoren, in dit onderzoek vrouwen,
liggen bepaalde mogelijkheden en ervaringen meer voor de hand dan voor anderen.
Veranderende historische omstandigheden kleuren de verschillende mogelijkheden
en ervaringen. De habitus is weliswaar duurzaam, maar niet onveranderlijk. Juist
door de voortdurende interactie met de velden binnen een veranderende
maatschappelijke context is ook de habitus aan verandering onderhevig. De habitus
is grotendeels reeds ontwikkeld voordat de arbeidsmarkt wordt betreden. Het is
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moeilijk te achterhalen hoe hij tot stand is gekomen, maar dat was ook niet het doel
van het onderzoek. Om enigszins inzicht in de ontstaansperiode te krijgen worden
in het onderzoek vragen gesteld naar het gezin van afkomst, naar de schoolloopbaan
en vroegere verwachtingen van respondenten en ouders.

3.2.3 Veld van arbeid

Vrouwen opereren in meerdere velden. Het veld waar dit onderzoek zich echter op
concentreert is het veld van arbeid. In dit veld zijn twee subvelden onderscheiden
die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: het subveld van betaalde arbeid en dat
van zorgarbeid, respectievelijk de arbeidsorganisatie en het gezin/huishouden. De
werkgeschiedenis komt tot stand in wisselwerking met beide subvelden. De
subvelden als zodanig zijn niet geexploreerd: Informatie hierover is verkregen door
wat de respondenten er zelf over meldden. Vrouwen nemen in de subvelden andere
posities in dan mannen en het kapitaal dat ze inbrengen heeft een geringere
symbolische waarde. Omdat dit anders kan zijn in verschillende contexten, is voor
het subveld van betaalde arbeid een indeling gemaakt in een meer door mannen
gedomineerde, een neutrale en een meer door vrouwen gedomineerde arbeids-
context.

3.2.4 Kapitaal

De posities in een veld worden bepaald door de verdelingsstructuur van de verschil-
lende soorten kapitaal. Economisch en sociaal kapitaal zijn in deze studie niet
expliciet onderzocht. Cultureel kapitaal in de vorm van opleiding vormt een
uitgangspunt: er is geworven onder vrouwen met een hogere opleiding.

3.2.5 Keuzes

De keuzes van vrouwen bij de totstandkoming van hun werkgeschiedenis staan
centraal in deze studie. In termen van Bourdieu zijn keuzes op te vatten als sociale
praktijk. Deze sociale praktijk is het resultaat van de interactie tussen habitus en
veld. In een formule, die hij gebruikt als heuristisch instrument, heeft Bourdieu dit
als volgt weergegeven: (Habitus * kapitaal) + veld = praktijk (Mahar, Harker  &
Wilkes, 1990). Door de voortdurende interactie met het veld ontstaat een
praktijkgevoel. Een actor weet daardoor in gegeven omstandigheden wat haar te
doen staat. De omstandigheden waar het hier om gaat zijn verschillende
keuzemomenten (kl-kn) die van belang zijn voor het verloop van de werkgeschie-
denissen van vrouwen, te weten de keus voor een opleiding, voor een eerste baan,
voor baanveranderingen, voor wel of geen kinderen en de combinatie daarvan met
betaalde arbeid. Om inzicht te krijgen in de keuzes is bij elk keuzemoment gevraagd
naar het waarom van de keuze, naar overwegingen daarbij en naar eventuele niet-
gerealiseerde alternatieven. Door te vragen naar mogelijke alternatieven kan de
vanzelfsprekendheid van een wel gemaakte keus duidelijk worden.
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3.2.6 Werkgeschiedenis

Dit is het resultaat van het totaal aan gemaakte keuzes. De werkgeschiedenissen zijn
in kaart gebracht door de respondenten te vragen naar een gedetailleerd overzicht
van elke opeenvolgende functie.

3.3 BIOGRAFISCHE METHODE

Centraal in het onderzoek staat het individueel handelen van vrouwen met betrek-
king tot hun werkgeschiedenis. Dit handelen wordt gezien als een keuzeproces en
door middel van het theoretisch construct habitus wordt getracht hier inzicht in te
krijgen. De habitus is geen statisch gegeven maar ontwikkelt zich in de tijd en
binnen een (ook niet statische) maatschappelijke context. De gehanteerde methode
van onderzoek moet voldoende ruimte bieden aan de verwoording van de keuzes van
vrouwen, het procesmatige karakter van deze keuzes moet erin tot uitdrukking
kunnen komen en er moet aandacht zijn voor de wisselwerking tussen actor en
structuur.

De biografische methode lijkt deze vereisten in zich te verenigen. Aalten en Morde
(1994) verstaan onder de biografische methode (of benadering) onderzoek waarbij
in een direct contact tussen onderzoekster en onderzochte (delen van) levensverhalen
worden verzameld ter beantwoording van een specifieke onderzoeksvraag. Via de
biografische methode kunnen gegevens verkregen worden over motieven, definities,
perspectieven, zin- en betekenisgeving die volgens onderzochten zelf aan hun
handelen ten grondslag liggen. Het gaat daarbij echter niet alleen om motieven en
definities als zodanig, maar ook om hoe die in de loop van iemands leven tot
ontwikkeling zijn gekomen en de ervaringen, belevingen en factoren die daarbij een
rol hebben gespeeld. Het procesmatige, het historische aspect is kenmerkend voor
de biografische methode (Versteynen, 1985:132). Levensgeschiedenissen
(biografieen) of delen daarvan staan daarom centraal. Alleen via de onderzochte
persoon zelf, via het verzamelen van levensverhalen, is een overzicht te verkrijgen
van belangrijke gebeurtenissen in haar leven, die van invloed kunnen zijn geweest
(Wester, 1987:105). Niet alleen komt in de levensverhalen het handelen van actoren
tot uitdrukking, maar tegelijk weerspiegelen de individuele ervaringen 'the structural
facts which impinged upon them and moulded or contrained their experiences and
actions' (Dex, 1991:2). Daarbij maken levensverhalen het mogelijk de implicaties
van structurele veranderingen op het individuele niveau te begrijpen (Walby,
1991:185).

Een laatste argument om de biografische methode te gebruiken is gelegen in het feit
dat de sociologen van de Chicago School bij uitstek worden gezien als
representanten dan wel grondleggers van de methode (Versteijnen, 1985)4. Voor het
opbouwen van hun theoretisch raamwerk en in het bijzonder voor de ontwikkeling
van hun carritrebegrip maakten ze gebruik van de levensverhalen van hun
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respondenten. In dit onderzoek gaat het overigens om gethematiseerde levens-
verhalen (Morae, 1992) niet het hele levensverhaal wordt verzameld, maar slechts
een bepaald thema daarbinnen, in dit geval de werkgeschiedenis.

Om een levensverhaal te kunnen optekenen moet een respondent terug in het
verleden. Deze retrospectie kan tegelijk verheldering en vertekening met zich
meebrengen (Morte, 1992:42). Verhelderend kan zijn dat pas achteraf eerdere van-
zelfsprekendheden zichtbaar worden. Vertekening kan optreden, omdat niet alles
(juist) herinnerd zal worden. Bovendien kan een situatie van vroeger beoordeeld
worden naar de opvattingen van deze tijd. Dit kan met name het geval zijn als het
gaat om opvattingen die sterk aan verandering onderhevig zijn geweest, zoals over
het buitenshuis werken van moeders.

Nu gaat het in dit onderzoek om keuzemomenten in de werkgeschiedenis. Deze
keuzemomenten zijn chronologisch in de tijd te plaatsen en als zodanig traceerbaar
en makkelijk in de herinnering op te roepen. Om die herinnering een extra zetje in
de rug te geven is de respondenten in eerste instantie een schriftelijke vragenlijst
toegestuurd. Door de respondenten eerst die vragenlijst te laten invullen konden de
werkgeschiedenis en de diverse keuzemomenten daarin gereconstrueerd worden. De
vragenlijst gaf de respondenten de mogelijkheid thuis eerst rustig de verschillende
stappen in de werkgeschiedenis te overzien, op een rijtje te zetten en eventueel nog
wat op te zoeken. De gegevens uit de vragenlijst zijn in een schema gezet (voor een
voorbeeld zie bijlage 3C) en tijdens het later gehouden interview aan de respondent
overhandigd. Het schema vormde voor de onderzoekster een leidraad bij het stellen
van de vragen, voor de geinterviewde was het een hulpmiddel bij het herinneren.
Doordat niet nagedacht hoefde te worden over het moment zelf, was er meer ruimte
om in te gaan op overwegingen.

3A UITWERKING

Zoals hierboven reeds is aangegeven bestond het onderzoek uit twee delen: een
schriftelijke vragenlijst en een uitgebreid mondeling interview. De schriftelijke
vragenlijst was bedoeld om de werkgeschiedenissen te beschrijven. De mondelinge
interviews hadden als doel inzicht te krijgen in de totstandkoming van deze
werkgeschiedenissen.

3.4.1 Schriftelijke vragenlijst

De schriftelijke vragenlijst begint met een aantal vragen over persoonlijke gegevens
en een vraag over de schoolloopbaan. Hierna wordt de respondenten gevraagd een
gedetailleerd overzicht te geven van alle banen die gedurende de beroepsloopbaan
zijn vervuld. Ook wordt verzocht veranderingen binnen een baan (bijvoorbeeld in
het aantal uren) en bij een zelfde werkgever (bijvoorbeeld verandering van functie,
promotie) te vermelden. Elke verandering wordt zo in feite opgevat als een nieuwe
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baan. Van elke nieuwe baan wordt gevraagd naar de functie, hoe lang die functie
vervuld wordt, het aantal uren dat men werkzaam is in de baan en of het in vast of
tijdelijk dienstverband is. Ook wordt gevraagd hoe men aan de baan is gekomen en
waarom men van baan is veranderd. Per baan worden ook drie open vragen gesteld
waarin men aan kan geven waarom voor de baan gekozen is en wat nadelige en
prettige kanten van de baan zijn.

Na dit banenoverzicht zijn een aantal open vragen gesteld die de gehele werkge-
schiedenis betreffen. Een eerste vraag is of de respondent vindt dat ze carriere heeft
gemaakt en waarom. In de overige vragen wordt gevraagd te vermelden of er
gebeurtenissen gedurende de werkgeschiedenis hebben plaats gevonden die van
invloed hierop waren en of er zich belemmeringen eWof onverwachte kansen hebben

voorgedaan. Tot slot wordt gevraagd aan te geven wat van belang voor werk wordt
gevonden. De vragenlijst is als bijlage 3A opgenomen.

De respondenten kregen de vragenlijst thuis gestuurd en konden er zo op hun gemak
over nadenken en eventueel nog wat opzoeken. Door middel van deze vragenlijst
werd door de onderzoeker een eerste indruk van de werkgeschiedenissen verkregen
alvorens met de mondelinge interviews begonnen werd. Doordat reeds een gedetail-
leerd overzicht van de werkgeschiedenissen beschikbaar was, konden de interviews
beter voorbereid en gestructureerd worden. Bovendien konden de antwoorden in de
vragenlijst aanleiding zijn tot vragen. De vragenlijsten dienden ook respondenten
voor de interviews te selecteren.

3.4.2 Interviews

De interviews werden gehouden aan de hand van een semi-gestructureerde vragen-
lijst. De vragen zijn in grote lijnen uitgeschreven, maar de antwoordmogelijkheden
zijn open gehouden. Deze werkwijze maakt het mogelijk om door te vragen, dieper
in te gaan op bepaalde antwoorden of vragen anders te formuleren. Het
interviewschema is als bijlage 3B opgenomen. De vragen in het interview zijn
geclusterd rond de volgende items:

Jeugd
De persoonsgegevens uit de schriftelijke vragenlijst worden nog een keer doorgeno-
men. Daarnaast zijn vragen gesteld over het al dan niet buitenshuis werken van de
moeder, de voorbeeldfunctie van de ouders en over eventuele toekomstverwachtin-
gen. Tevens is de schoolloopbaan doorlopen en is gevraagd naar de keuzes die
daarbij gemaakt zijn.

Subveld van betaalde arbeid
De via de schriftelijke vragenlijst verkregen gegevens over de werkgeschiedenis zijn
per respondent in een schema weergegeven en aan de respondent overhandigd. Aan
de hand van dit schema is de gehele werkgeschiedenis doorgelopen. Steeds is daarbij
gevraagd naar het waarom van veranderingen. Daarna is de respondent gevraagd te
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vertellen over haar huidige baan en wat haar toekomstperspectief is. Om meer
inzicht te verkrijgen in het verloop van de werkgeschiedenis is vervolgens een aantal
evaluatieve vragen gesteld over de totale werkgeschiedenis. Gevraagd is naar
gelukkige en ongelukkige periodes en naar respectievelijk functies en factoren die
specifiek hebben bijgedragen aan de werkgeschiedenis. Ook is gevraagd een schets
te geven van een eventueel alternatieve werkgeschiedenis. Tevens zijn twee
specifieke vragen opgenomen over de arbeidscontext, te weten over collega's en
over emancipatiebeleid. Tot slot is gevraagd hoe men tegen werk aankijkt en of daar
in de loop van de tijd verandering in is gekomen.

Subveld van onbetaal(ie arbeid
Na een vraag over de gezinssamenstelling wordt ingegaan op het waarom van het
wel of niet kinderen hebben. In het geval van kinderen wordt gevraagd wat dit
betekende voor de arbeidsparticipatie en wat er is gedaan om te kunnen (blijven)
werken. Tevens worden een aantal alternatieven voorgelegd. Vervolgens wordt
ingegaan op de verdeling van het huishoudelijk werk, op het werk en de houding van
de partner en strategieen om werk en huishouden te combineren.

Evatuatie levensloop
Als afsluiting van het interview wordt nog een aantal vragen over de totale
levensloop gesteld. Dit is gebeurd om nog even stil te staan bij eventuele belangrijke
of invloedrijke gebeurtenissen. Ook is gevraagd of vroegere verwachtingen zijn
uitgekomen en of men vindt dat men zelf invloed op de levensloop heeft kunnen
uitoefenen.

Tot slot is gevraagd of de respondent zelf nog op- of aanmerkingen had.

3.5 UITVOERING

3.5.1     Keuze van respondenten

Gekozen is voor hoger opgeleide vrouwen (HBO of hoger) tussen 35 en 45 jaar. De
keuze voor hoger opgeleide vrouwen is ingegeven door het feit dat het merendeel
van hen betaald werk heeft en door het opleidingsniveau meer kansen en
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Bij de keus voor de leeftijdscategorie hebben een
aantal argumenten een rol gespeeld. Op deze leeftijd hebben de vrouwen al een deel
van hun werkgeschiedenis achter de rug, waardoor tendensen en ontwikkelingen
duidelijk kunnen zijn geworden. Maar ze hebben ook nog een deel voor de boeg met
eventuele nieuwe perspectieven en mogelijkheden. Verder is de cruciale keus voor
wel of geen kinderen door het merendeel noodzakelijkerwijs al gemaakt of niet meer
echt relevant. Bovendien groeiden deze vrouwen op in een tijd waarin het 'normale'
levenspatroon van vrouwen (werken tot het huwelijk of het eerste kind en
vervolgens full-time huisvrouw- en moederschap) zijn dominantie verloor en er
meerdere alternatieven denkbaar werden.
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Verder is een keus gemaakt voor respondenten werkzaam in de zakelijke dienstver-

lening, de maatschappelijke dienstverlening en het onderwijs, resp. een traditioneel
meer door mannen gedomineerde (22% hoger opgeleide vrouwen in dienst), een
meer door vrouwen gedomineerde (57%) en een meer neutrale (41%) beroepscon-
text3.

3.5.2    Werven van respondenten

Voor het werven van respondenten zijn een aantal tijdschriften aangeschreven met
het verzoek een oproep te plaatsen. In drie tijdschriften heeft een oproep gestaan:
Vrouw & Bedrijf, VVAO-Mededelingen en Opzij. In totaal reageerden 73 vrouwen
op de oproep. Hen werd een vragenlijst gestuurd. 60 ingevulde vragenlijsten werden

geretourneerd. 56 hiervan waren bruikbaar. De overige vier waren ofwel onvolledig
ingevuld, of de respondent was te jong of had niet de juiste opleiding.

Aan het eind van de vragenlijst was een vraag opgenomen waarop de respondent kon
aangegeven of zij aan een vervolgonderzoek in de vorm van een uitgebreid
mondeling interview wilde deelnemen. Alle respondenten reageerden positief op
deze vraag. Hiervan zijn twintig respondenten geselecteerd.

Voor de selectie van respondenten voor de interviews zijn de antwoorden op de
vragenlijsten nagekeken op de volgende punten: argumenten waarom voor baan
gekozen, redenen voor verandering van baan en waargenomen ervaringen,
belangrijke gebeurtenissen en belemmeringen en kansen. Hierbij is met name gelet
op argumenten/waarnemingen die betrekking hebben op zowel eisen en verwach-
tingen van arbeidsorganisaties als eisen en verwachtingen van het gezin, zowel in
positieve als negatieve zin. Vragenlijsten die veel en/of opvallend op deze aspecten
scoorden, zijn apart gelegd. Vervolgens is aan de hand van de in schema gezette
werkgeschiedenissen bekeken of respondenten veel en/of opvallende veranderingen
(cq keuzes) tijdens hun werkgeschiedenis hebben meegemaakt. Voor zover dit het
geval was, zijn deze schema's apart gelegd.

Beide stapels zijn gematcht. Twintig respondenten bleken in beide stapels voor te
komen. Deze respondenten bleken gelijk over de verschillende beroepssectoren en
-contexten verdeeld. Acht vrouwen waren veertig jaar of jonger, twaalf ouder dan

veertig jaar. Vijf vrouwen hadden geen kinderen. Van de vrouwen met kinderen
stopten drie tijdelijk met werken, twee werkten full-time door en de overige

gingen/bleven part-time werken. Bij negentien vrouwen is een interview afgenomen.
Een vrouw bleek door een verhuizing niet meer te bereiken.

3.5.3 De interviews

De interviews zijn afgenomen in mei en juni 1992. Alle interviews zijn door de
onderzoekster zelf gehouden. Ze duurden gemiddeld ruim twee uur en vonden plaats
op een door de respondent uitgekozen plek. Elf keer was dat op de werkplek van de
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respondent, zeven keer bij de respondent thuis en 66n keer op de werkplek van de
onderzoekster. Het interviewschema werd in grote lijnen gevolgd zonder echter de
vrije loop van het gesprek geweld aan te doen. Het hele interview is op band
opgenomen. Ook zijn tijdens de interviews aantekeningen gemaakt om eventuele
omissies later aan te kunnen vullen. Tevens is een interview-dagboek bijgehouden.
Hierin werden na elk interview gegevens opgenomen over het verloop van het
gesprek, over de omgeving waarin het gesprek plaats had en een aantal eerste
indrukken. Ook als vddr of nd het interview zelf door een respondent interessante
informatie werd verstrekt is dit opgenomen. De gegevens uit het interview-dagboek
zijn niet als zodanig voor het onderzoek gebruikt. Ze vormden wel een ruggesteun
bij een eerste analyse van de interviews.

Alle interviews zijn letterlijk uitgeschreven. De volledige teksten zijn aan de
respondenten toegezonden om door hen op eventuele onjuistheden gewezen te
kunnen worden. Een paar vrouwen hebben daarop telefonisch of schriftelijk enkele
opmerkingen, wijzigingen eWof aanvullingen doorgegeven. Voor de analyse is eerst
een grove indeling gemaakt van de teksten van de interviews aan de hand van de
beoogde hoofdstukindeling. Deze kwam in grote lijnen ook overeen met de
chronologie van het interview. Vervolgens is steeds een stapje verder op de details
van de teksten ingegaan. De interviewteksten zijn als het ware steeds verder
ontrafeld en gefragmenteerd. Hierdoor konden de verschillen en overeenkomsten op
de verschillende keuzemomenten in de werkgeschiedenissen duidelijk worden.
Relevante tekstfragmenten dienden vervolgens in dit boek als ondersteuning of
illustratie van het opgebouwde betoog.

Aan de andere kant is steeds de totale werkgeschiedenis in het oog gehouden.
Ontwikkelingen daarbinnen kunnen immers alleen worden begrepen als het geheel
in ogenschouw wordt genomen. Om de ontwikkeling binnen 66n werkgeschiedenis
duidelijk te krijgen zijn van een aantal prototypen van werkgeschiedenissen de
interviews uitgewerkt tot Mn verhaal. Delen van deze verhalen zijn opgenomen in
de tekst van dit boek. Om de ontwikkelingslijn binnen de verschillende interessante
werkgeschiedenissen te kunnen volgen is daarnaast steeds bij elk tekstfragment of
beschreven deel van een werkgeschiedenis het respondentnummer vermeld.

3.6 DE RESPONDENTEN

Om een eerste indruk van de respondenten te krijgen wordt nu als slot van dit
hoofdstuk een aantal algemene gegevens gepresenteerd:

-   De respondenten zijn geboren tussen 1945 en 1957. De helft is in 1950 of eerder
geboren, de andere helft in 1951 of later (zie bijlage tabel 3.1). De gemiddelde
leeftijd ten tijde van het onderzoek is 40,1 jaar (in 1991).

-   22 respondenten zijn afkomstig uit een hoger milieu, 25 uit de middenklasse en
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negen uit een lager milieu (zie bijlage tabel 3.2).

- De respondenten zijn geworven onder vrouwen met een hogere opleiding.
Eenenveertig vrouwen hadden ten tijde van het onderzoek een wetenschappelijke
opleiding en vijftien een hogere beroepsopleiding (zie bijlage tabel 3.3). Niet
allen sloten hun schoolloopbaan echter op dit niveau af. Ruim eenderde van de
vrouwen behaalt haar hogere opleidingsniveau eerst gedurende haar werkge-
schiedenis. Twaalf studeren op latere leeftijd alsnog af aan een universiteit en
acht in het hoger beroepsonderwijs. Daarnaast sloten nog eens vijf vrouwen hun
schoolloopbaan weliswaar af op universitair niveau, maar gingen pas naar de
universiteit na eerst een HBO-opleiding te hebben gevolgd. Bij het werven van
de respondenten was dit grote aantal 'tweede-kansers' niet voorzien. Bij nader
inzien zou het echter wel eens een typisch kenmerk van hoger opgeleide vrouwen
van de onderzochte generatie kunnen zijn. In de tijd dat deze vrouwen
opgroeiden, was het minder gebruikelijk dat meisjes, en zeker die uit een lager
milieu, een hogere opleiding volgden, ook al hadden ze de capaciteiten. Slechts
via een omweg en/of op latere leeftijd kon daarom het hogere onderwijsniveau
bereikt worden.6

-  Van de respondenten zijn 35 gehuwd, zeven samenwonend, zes gescheiden en
acht alleenstaand (zie bijlage tabel 3.4). 35 vrouwen hebben kinderen, waarvan
zeven dan kind, twintig twee, zeven drie en 66n vier (zie bijlage tabel 3.5).

-   Alle respondenten zijn op het moment van het onderzoek werkzaam. Veertien
werken in de zakelijke dienstverlening, 23 in het onderwijs, acht in de maatschap-
pelijke dienstverlening, vier bij de overheid en zes in de gezondheidszorg (zie
bijlage tabel 3.6). Hoewel respondenten geworven zijn in verschillende sectoren
blijkt deze indeling bij nader inzien veel te grof. Een docente elektrotechniek
bijvoorbeeld werkt weliswaar in de 'sekse-neutrale' sector onderwijs, maar is op
haar terrein wel de enige vrouw. Bovendien zijn veel vrouwen gedurende hun
werkgeschiedenis een of meerdere keren van sector veranderd en dus binnen
verschillende contexten werkzaam geweest. Maar ook het opklimmen in
functieniveau kan een overgang naar een meer masculien gedomineerde
arbeidscontext betekenen. Het heeft dus meer zin om naar de directe arbeids-
context te kijken. In de interviews is dit ondervangen door daar expliciet naar te
vragen.
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4   Carrieres in kaart

4.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de carribres in kaart gebracht van de 56 vrouwen, waarvan
de werkgeschiedenis via een schriftelijke vragenlijst is verzameld. In deze vragen-
lijst zijn vragen gesteld over de opeenvolgende banen die deze vrouwen gehad
hebben: wat waren het voor banen, wat was de omvang ervan, hoe zijn ze aan de
banen gekomen, waarom hebben ze een bepaalde baan geaccepteerd en waarom zijn
ze van baan veranderd. Ook is gevraagd naar hun opvatting over cal:riare, of ze
belangrijke gebeurtenissen kunnen aangeven die van invloed waren op hun carri8re
en of zich bepaalde belemmeringen of onverwachte kansen gedurende hun carriere
hebben voorgedaan. Omdat het merendeel van de vragen een open karakter had, zijn
naast een kwantitatief overzicht van alle opeenvolgende banen ook meer
kwalitatieve gegevens beschikbaar gekomen over baanwisselingen, perceptie van
caniere en waargenomen kansen en belemmeringen. Een aantal vrouwen gebruikte
de vragenlijst tevens voor allerlei opmerkingen met betrekking tot hun werkge-
schiedenis. Op deze manier is zeer gevarieerde informatie verkregen over de
ervaringen van vrouwen met betaalde arbeid en aan deze arbeid gerelateerde
aspecten. Hoe dit alles nu in kaart brengen?

In het theoretisch kader van dit onderzoek is een aantal gangbare criteria van een
succesvolle carritre aan een kritische blik onderworpen. Deze criteria zijn hierarchi-
sche progressie, lineaire continurteit en centraliteit van betaalde arbeid. Ook is
kritiek geuit op het prescriptieve normatieve karakter van de gangbare carri&reop-
vatting. Gesteld werd dat deze criteria geen recht doen aan de ervaringen met werk
van het merendeel van de werknemers en in het bijzonder niet aan die van vrouwen.
Het carri&rebegrip van de Chicago School of Sociology is als alternatief
gepresenteerd. Omdat dit carri8rebegrip met name beschrijvend is en dus geen
normatieve lading kent, biedt het mogelijkheden om een breed scala aan ervaringen
met werk tot uitdrukking te brengen.

Om de geleverde kritiek op het gangbare carriBrebegrip te staven zullen in dit hoofd-
stuk de genoemde criteria gelegd worden naast de verzamelde werkgeschiedenissen.
Gekeken wordt in hoeverre de criteria van toepassing zijn. Allereerst zal de hie-
rarchische progressie in de werkgeschiedenissen onder de loep genomen worden. Is
er inderdaad sprake van opwaartse mobiliteit of zijn er ook andere vormen van
voortgang en ontwikkeling te onderkennen in de werkgeschiedenissen? Ook wordt
gekeken hoe de perceptie van de vrouwen zelf is van hun mobiliteit. Wat zijn voor
henzelf criteria om hun carribre aan afte meten? De lineariteit en de continuYteit in
de werkgeschiedenissen is een volgend aandachtspunt. Is er een constante lijn in de
werkgeschiedenissen waar te nemen of is er sprake van breuken? En zo ja, wat
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houden die breuken in en wat zijn de consequenties van deze breuken? Tot slot
wordt gekeken naar de centraliteit van betaalde arbeid. In hoeverre neemt betaalde
arbeid een centrale plaats in in de levens van de vrouwen en hebben ze ook ruimte
gecreeerd voor ander levenssferen? In een laatste paragraaf zullen de bevindingen
gerelateerd worden aan het carridrebegrip van de Chicago School. Voor dit
hoofdstuk is gel)ruik gemaakt van zowel de kwantitatieve als kwalitatieve gegevens
die met de schriftelijke vragenlijst verkregen zijn.

4.2 HIERARCHISCHE PROGRESSIE

In de gangbare opvatting over carritre is hierarchische progressie het belangrijkste
criterium om te kunnen spreken van een (succesvolle) carribre. De kritiek op dit
criterium is dat het vooral gebaseerd is op managementcarritres binnen grote
bureaucratische organisaties en daardoor geen recht doet aan andere vormen van
mobiliteit en ontwikkeling. Tevens wordt over het hoofd gezien dat in veel beroepen
opwaartse mobiliteit niet mogelijk is simpelweg door het nagenoeg ontbreken van
een hierarchie. Tot slot wordt opgemerkt dat (het ervaren van) succes niet afhanke-
lijk hoeft te zijn van opwaartse mobiliteit, maar dat dit mede bepaald wordt door de
context.

Hoewel er kritische kanttekeningen gemaakt zijn bij het criterium hierat:chische
progressie, zal in deze paragraaf als eerste gekeken worden in hoeverre er in de
verzamelde werkgeschiedenissen sprake is van opwaartse mobiliteit. Dit is gedaan
vanuit het idee dat alleen door het vaststellen van de mobiliteit in de werkgeschie-
denissen nadere nuancering mogelijk is ten opzichte van het bekritiseerde criterium.
De mobiliteit in de werkgeschiedenissen is gemeten aan de hand van zogenaamde
SEI-scores: De SEI van de eerste functie2 is vergeleken met de SEI van de laatste
functie. In tabel 4.1 (zie bijlage) wordt een overzicht gegeven van de eerste en
laatste functie van de respondenten met de daarbij behorende SEI en het verschil
daartussen. Uit de vergelijking van de SEI van de eerste functie met die van de
laatste functie blijkt dat bij 35 van de werkgeschiedenissen gesproken kan worden
van opwaartse mobiliteit. Vergeleken met hun eerste functie hebben 35 vrouwen ten
tijde van het invullen van de vragenlijst een functie die hoger scoort op de SEI-
index. De functie van twintig vrouwen scoort even hoog en voor hen is er dus geen
sprake van opwaartse mobiliteit. Bij 66n vrouw is sprake van neerwaartse mobiliteit.

Weliswaar kan bij 35 werkgeschiedenissen gesproken worden van opwaartse mobili-
teit, maar sommige vrouwen weten slechts een zeer geringe stijging te realiseren,
terwijl van anderen de huidige SEI aanzienlijk hoger ligt dan die aan het begin van
hun werkgeschiedenis. De grootste stijging bedraagt 28,5. Het gemiddelde van de
stijgers (n=35) komt uit op 9,8. De gemiddelde stijging van alle respondenten
tezamen bedraagt 6,0.

In het nu volgende wordt de mobiliteit verder onder de loep genomen. Waarom is
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in sommige werkgeschiedenissen wel sprake van opwaartse mobiliteit en in andere
niet of nauwelijks? Welke factoren kunnen daarvoor aangegeven worden?

Van de veertien vrouwen die een meer dan gemiddelde stijging in SEI (29,8) wisten
te realiseren, vonden er tien ten gevolge van om- of bijscholing een andere baan met
een hogere SEI. Twee begonnen na hun opleiding op een te laag niveau te werken
en kwamen pas later op het niveau dat bij hun opleiding paste, wat een flinke
stijging in SEI betekende. Van de overige twee bleef dan werkzaam bij de zelfde
werkgever en wist daar een geleidelijke stijging te realiseren. Voor de tweede
betekende de overstap van de maatschappelijke dienstverlening naar een organisatie-
adviesbureau een stijging in SEI.

Van de 21 respondenten met een lager dan gemiddelde stijging in SEI (<9,8)
maakten zes een overstap naar hetzij een leidinggevende functie in het onderwijs
hetzij naar een aan het onderwijs verwante functie als trainer of onderwijskundig
medewerker, na eerst geruime tijd in het onderwijs werkzaam te zijn geweest. Zeven
wisten via aanvullende scholing een betere baan te verwerven en de overige acht
beklommen ofwel bij dezelfde werkgever de gebruikelijke cambreladder ofwel
wisten via baanwisselingen een stijging in SEI te realiseren.

De twintig respondenten waarvan de huidige functie geen hogere SEI-score kent,
zijn op 66n na allen werkzaam in een beroep waarin per definitie weinig opwaartse
mobiliteit mogelijk is: docent/leerkracht, arts, apotheker, onderzoeker en advocaat.
Zelfs na jarenlang werkzaam te zijn geweest zitten ze nog steeds op hetzelfde
niveau:

'Ik sta nog steeds gewoon voor de klas'  (56).

schrijft een leerkracht die 22 jaar werkzaam is in het onderwijs. Een andere vrouw
met zestien jaar onderwijservaring schrijft:

'Eigenlijk doe ik nog steeds hetzelfde' (49).

En een arts die in totaal achttien jaar haar beroep heeft uitgeoefend, merkt op dat ze

:.-steeds met hetzelfde (is) bezig geweest, niet van niveau (is) veranderd, geen
hogere status (heeft) bereikt.'

En ze voegt daar nog aan toe:

'De positie van arts in het algemeen is zelfs slechter geworden' (8).

Dat echter niet alle respondenten waarvan de SEI niet is toegenomen zo negatief
over hun werkgeschiedenis denken zal in de volgende paragraaf duidelijk worden.
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Uit het bovenstaande blijkt dat investeren in opleidingen gedurende de werkge-
schiedenis een flinke stijging in SEI te weeg kan brengen. Alle respondenten hadden
ten tijde van het onderzoek een hogere opleiding (HBO of WO). Niet alle
respondenten, elf in totaal, sloten hun schoolloopbaan echter af op dit opleidingsni-
veau. Zij verwierven hun hogere opleiding gedurende hun beroepsloopbaan. Het zijn
met name deze 'tweede-kansers' die een stijging in SEI wisten te realiseren. Geen
van hen is op hetzelfde niveau gebleven als de aanvangsfunctie. Gemiddeld bedraagt
de stijging in SEI in deze groep 13,9.

Zestien vrouwen sloten hun schoolloopbaan af met een HBO-diploma. Negen van
hen zijn gedurende hun beroepsloopbaan nog een universitaire opleiding gaan
volgen. Bij drie leverde dit geen stijging in SEI op. Het betreft hier in alle drie de
gevallen vrouwen die in het onderwijs werkzaam zijn gebleven. De overige zes
wisten een stijging te realiseren van gemiddeld  11,5.

Van de 29 vrouwen met een universitaire eindopleiding hebben er zeven nog een
vervolgopleiding gedaan in de zin van specialisatie of omscholing na vanwege de
zorg voor kinderen enige tijd geen betaalde arbeid te hebben verricht. Voor de vijf
vrouwen die zich specialiseerden, betekende dit geen stijging van de SEI. Van de
omscholers wisten twee wel een stijging te realiseren. De derde zit nog in het
omscholingsproces en heeft ten tijde van het invullen van de vragenlijst nog geen
baan op dat niveau.

Ten aanzien van de hierarchische progressie kan de conclusie getrokken worden dat
dit criterium in elk geval voor de werkgeschiedenissen van de vrouwen die bij het
onderzoek betrokken waren lang niet in alle gevallen van toepassing is. Volgens de
maatstaven van de SEI kent van een en twintig vrouwen de werkgeschiedenis geen
stijging. Van de overige vijf en dertig weet een aantal niet meer dan een zeer geringe
stijging te realiseren. Een aanzienlijke stijging komt slechts bij weinig vrouwen
voor.

Twee dingen zijn in deze paragraaf opgevallen. Op de eerste plaats is het vooral het
soort werk dat de vrouwen verrichten dat van invloed is op de mobiliteit. Veel
vrouwen bevinden zich of hebben zich gedurende hun werkgeschiedenis in een
werksoort bevonden, waar geen of slechts in geringe mate sprake is van hierarchi-
sche progressie. Met name het onderwijs is een geliefde sector voor vrouwen. Van
alle respondenten zijn er zeven en twintig, dus de helft, ooit in het onderwijs
werkzaam geweest. Niet iedereen is daar werkzaam gebleven, maar van de vrouwen
die wel in het onderwijs bleven heeft slechts een enkeling een hogere positie weten
te verwerven. Nu biedt het onderwijs sowieso weinig doorgroeimogelijkheden, maar
de weinige managementfuncties die er zijn worden ook nog eens voornamelijk door
mannen bezet (Noordenbos, 1995). Ook het beroep van arts dat een aantal vrouwen
uitoefent biedt weinig perspectief, zeker niet in de positie van schoolarts, waar
overigens veel vrouwelijke artsen terecht komen (Hermann, 1984).

44



Wat verder is opgevallen in deze paragraaf is het belang van scholing voor de
stijging in SEI. Dit komt met name omdat een aantal vrouwen hun schoolloopbaan
op een lager niveau afsloot en pas later een hogere opleiding volgde. In de tijd dat
deze vrouwen van de lagere school kwamen, was het minder gebruikelijk dat meisjes
doorleerden, laat staan een universitaire opleiding volgden (Ten Dam e.a., 1992).
Sommige vrouwen maken daar ook met spijt melding van. Op een later tijdstip in
hun werkgeschiedenis wisten ze deze schade echter alsnog in te halen. Juist omdat
deze 'tweede kansers' door hun hogere opleiding in de loop van hun werkgeschie-
denis ook een hogere functie konden krijgen, is met name hun SEI gestegen en wel
met gemiddeld 13,9. Worden alleen de hoger opgeleiden (HBO en WO aan het eind
van de schoolloopbaan) in ogenschouw genomen dan is de gemiddelde stijging veel
lager: 4,2 (tegenover een gemiddelde stijging van 6,0 voor het totaal van de
respondenten).

4.3 PERCEPTIE CARRIkRE

Weliswaar is nu aan de hand van SEI-scores het al dan niet aanwezig zijn van
opwaartse mobiliteit in de werkgeschiedenissen vastgesteld, maar de vraag komt nu
op hoe de respondenten zelf de ontwikkelingen in hun werkgeschiedenis evalueren.
Om dit te weten te komen is aan de respondenten gevraagd om aan te geven of ze,
hun werkgeschiedenis overziend, vonden dat ze wel of geen carriBre hadden
gemaakt. 38 vrouwen beantwoordden deze vraag met ja, zestien vonden van niet,
twee gaven geen eenduidig antwoord. In hoeverre komt nu een positieve of
negatieve perceptie van carriare overeen met het al dan niet stijgen van de SEI?
Daartoe is een vergelijking gemaakt tussen de perceptie van carriBre en de stijging
in SEI (zie bijlage tabel 4.2).

Over het algemeen komt de perceptie van carri8re overeen met het al dan niet stijgen
van de SEI. Bij veertien vrouwen is dat echter niet het geval. Negen vrouwen vinden
dat er in hun werkgeschiedenis sprake is van een carriBre, terwijl er in de zin van SEI
niet van een stijging gesproken kan worden. Daarentegen zeggen vijf vrouwen dat
ze geen carriBre hebben gemaakt, terwijl hun SEI wel gestegen is. Allereerst zal nu
gekeken worden naar de evaluatie van de werkgeschiedenis van de vrouwen
waarvan de perceptie niet overeenkomt met het al dan niet stijgen van de SEI.
Daarna zal aandacht geschonken worden aan de percepties die geen discrepantie
vertonen.

Naast de vraag om aan te geven of men vond dat er wel of geen carridre is gemaakt,
is tevens gevraagd aan te geven waarom men dat vond. De antwoorden op deze
vraag kunnen licht werpen op een eventuele discrepantie tussen perceptie en stijging
in SEI. Van de negen vrouwen die hun werkgeschiedenis positief evalueerden, maar
waarbij geen stijging in SEI is gerealiseerd, zijn er zes werkzaam in het onderwijs
en drie in de medische sector, beiden sectoren waar slechts geringe opwaartse
mobiliteit mogelijk is. Hun positieve perceptie hangt dan ook met name samen met
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ontwikkeling in de breedte en de diepte. Zo geven een aantal vrouwen als antwoord
dat ze zich verder hebben ontwikkeld en gespecialiseerd en een ruime ervaring
hebben opgebouwd:

'Langzamerhand komen twee  lijnen bij elkaar:  voldoende ervaring met  onderzoek
gecombineerd met ruime onderwijservaring geeft nieuwe mogelijkheden'  (11).

Anderen zeggen dat ze nu de positie hebben bereikt die ze graag willen en waar ze
hun kennis en ervaring kunnen toepassen.

'Ik  heb  doelbewust  eerst  klinisch  gewerkt  om  daar  weet  van  te  hebben,   om
vervolgens werkzaam te zijn op het gebied van mijn belangstelling, namelijk de
ontwikkeling van kinderen' (17).

Ook het bereiken van een hoger lesniveau wordt gezien als een promotie.

'Ik ben begonnen op  de volksuniversiteit en van daar via het MEAO-onderwijs
naar het VWO-onderwijs, wat een duidelijke ontwikkeling van lesniveau is'  (20).

E6n vrouw zegt dat ze nu de mogelijkheid heeft om zich naast het les geven te
ontplooien op andere terreinen in en buiten het werk.

Twee vrouwen die weI een stijging in SEI hebben gerealiseerd, maar toch vinden dat
ze geen carriare hebben gemaakt, zijn in diverse functies en sectoren werkzaam
geweest. Ze hebben beide hun werkgeschiedenis onderbroken en nog een hogere
opleiding gevolgd. Een van hen schrijft daarover:

'Ik heb  zoveel  omzwervingen  gemaakt  dat ik nu  in feite  een niet veet hogere
functie heb dan toen ik 23 jaar was. Wel heb ik het idee  langzamerhand van alle
markten thuis te zijn en eindelijk eens echt de stap zou moeten wagen naar een
goede functie, met status en een goede betaling'  06).

De andere vrouwen vinden weliswaar dat ze verder zijn gekomen, maar de algehele
evaluatie valt toch negatief uit. In het ene geval omdat telkens gedaan is wat leuk
leek en naar uitdaging is gezocht en niet zozeer een klimmen in niveau is
nagestreefd. In een ander geval omdat de kinderen prioriteit hadden en daardoor
mogelijkheden onbenut zijn gelaten. Hoe is nu de kijk op hun werkgeschiedenis van
de respondenten waarvan de perceptie wel overeenkomt met een al dan niet stijgen
van de SEI?

Van de vrouwen met meer dan gemiddelde stijging noemt een aantal de hogere
maatschappelijke en/of financiele waardering die in de loop der tijd verkregen is.
Anderen wijzen erop dat ze nu leuker of prettiger werk hebben. Een vrouw schrijft
dat ze...
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'...niet bewust aan een carrikre (heeD) gewerkt, maar bedacht wat ik wilde en
daar naar toe  gewerkt. Achteraf bezien er steeds beter van geworden en steeds

leukere banen' (4).

Het hebben van een grotere verantwoordelijkheid of het bestrijken van een breder
terrein is voor een aantal vrouwen ook een reden om aan te geven dat ze carribe
hebben gemaakt:

'
Hoger niveau, minder marginaal, financieel beter, betere emolumenten, meer

ontplooiingsmogelijkheden, meer uitdagingen, beroep op mijn opgebouwde
kennis en kwaliteiten' 03).

Persoonlijke groei wordt ook door andere vrouwen aangegeven, naast het bereiken
van een hoger niveau of een leidinggevende functie in het werk:

'Gezocht   naar  baan  met  perspectief  (bij   dezelfde  werkgever   of  op   basis  van
opgedane ervaring bij andere werkgever); verbreden en verdiepen van eigen
kennis/vaardigheden om meer kansen te kunnen krijgen op prettige baan (met
redelijk succes)'  (44).

De antwoorden van de vrouwen met lager dan gemiddelde stijging komen in grote
lijnen overeen met die van bovengenoemde vrouwen. Ook hier wordt verwezen naar
de hogere maatschappelijke en financiele waardering, naar een grotere verant-
woordelijkheid en het bestrijken van een breder terrein en het bereiken van een
hoger niveau:

'Ik ben qua verantwoordelijkheid en salaris gestegen en leid nu een afdeling van
15 personen, bestrijk een breder gebied en heb grotere invloed gekregen (zowel
functioneel als persoonlijk)' (24).

'De banen die ik successievelijk heb gehad vertonen een steeds grotere verant-
woordelijkheid op een steeds ruimer terrein, nieuwe gebieden die weer andere
vaardigheden en kennis vereisen. Door mijn werkzame leven heb ik me
ontwikkeld, ben ik gegroeid, wijzer geworden' (21).

'Functies   liggen  op   steeds   interessanter  viak,   veel   ervaring   en   kennis   uit
voorgaande banen opnieuw kunnen toepassen en uitbreiden. Salaris ging
navenant omhoog' (34).

Naast argumenten die vooral samenhangen met het bereiken van een hogere functie
wordt ook vrijwel steeds verwezen naar meer aan de persoon gebonden argumenten.
Dit is met name het geval bij vrouwen die gedurende hun werkgeschiedenis een
hogere opleiding hebben gevolgd:

'Ik ben jinancieel onafhankelijk in de werksoort die ik heb gekozen op  bewuste
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gronden. In de keuze ben ik geslaagd omdat mijn voorkeur tot zijn recht komt.
Mijn eerste banen waren gekozen om praktische redenen, mijn laatste banen
omdat  ik dat  zelf wilde  en op  mijn eigen manier tot  mijn recht  kan komen' (18).

Een ander verwoordt het als volgt:

'Na de MULO wist ik niet wat te doen, dan maar op kantoor. Nu ben ik
bijstandsmaatschappelijk werkster. Ik ben trots op mezelf!'  0).

Een vrouw die haar werkgeschiedenis begon als kleuterleidster en nu directeur van
een basisschool is, vindt wel dat ze cambre heeft gemaakt maar...

:.-niet voldoende en te langzaam' (46).

En hiermee komen we bij de vrouwen die geen stijging in SEI realiseerden en een
negatieve perceptie van carriare hebben. Zes van hen zijn werkzaam in het onder-
wijs. Ze verwijzen naar het feit dat ze nog steeds hetzelfde doen en dat de school
geen mogelijkheden bood. Soms klinkt een bittere ondertoon in hun antwoorden
door:

' Graag   had   ik   meer   uren   gewerkt   en   een zekere carri&re in het onderwijs
gemaakt.  Dat dit niet mogelijk is  gebleken ligt voomamelijk aanfactoren buiten
mij om hetgeen de  situatie  extra frustrerend maakt' (39).

Sommige vrouwen geven aan dat ze de opvoeding van hun kinderen voor lieten
gaan:

'Toen mijn kinders rond de twaalfjaar waren, waren er wel mogelijkheden voor
een staffunctie, maar ik was  bang  dat de  kinders  en baan onder die  keuze  zouden

lijden' (12).

De enige vrouw waarvan de SEI een daling laat zien zegt daarover:

' Het  enige  dat  bereikt  is,  is  dat  ik  een  baan  heb  die  wei  aardig  is,  waarin  ik
gedurende  een paar jaar tot mUn recht en tot rust kan komen en dat ik een paste

aanstelling heb' (30).

Uit het voorgaande blijkt dat niet altijd objectief sprake hoeft te zijn van carritre om
subjectief toch de werkgeschiedenis als een carriare te ervaren. Wat verder opvalt
is dat de vrouwen om aan te geven dat ze vinden dat ze carriere hebben gemaakt
lang niet altijd alleen argumenten gebruiken die met hogerop komen te maken
hebben. Veelvuldig wordt verwezen naar criteria als (persoonlijke) ontwikkeling,
verdieping en verbreding. Dit is met name het geval bij de vrouwen die geen stijging
in SEI realiseerden of die later in hun werkgeschiedenis een hogere opleiding
volgden. Blijkbaar spelen voor de vrouwen meerdere facetten een rol bij het positief
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evalueren van hun werk.

4.4          CONTINUITEIT EN LINEARITEIT

Een volgend criterium van de traditionele opvatting van carri8re is continuYteit en
lineariteit. Volgens dit criterium kan alleen van carriere gesproken worden als de
opwaartse beweging continue en volgens een vaste en deels voorspelbare lijn
gebeurt. Uitgangspunt is daarbij een standaard masculien werkpatroon van veertig
jaar lang onafgebroken acht en veertig weken in het jaar veertig uur in de week
werken. Vrouwen wijken op de eerste plaats van dit patroon af doordat ze, meestal
bij de geboorte van hun eerste kind, stoppen met werken. Betekende dit voorheen
voor de meeste vrouwen het einde van hun werkgeschiedenis, de laatste jaren
betreden steeds meer vrouwen na een aantal jaren de arbeidsmarkt opnieuw. Ook is
er een groeiend aantal vrouwen, met name met een hogere opleiding, dat doorwerkt
bij de geboorte van kinderen. Het merendeel van hen doet dit echter op part-time
basis. En hiermee komen we op een andere afwijking van het standaard patroon:
vrouwen werken in groten getale part-time. Doorgaans betekent dit ook een rem op
de verdere ontwikkelingslijn binnen een werkgeschiedenis.

Hoe zit het nu met de continulteit van de werkgeschiedenissen van de vrouwen die
aan het onderzoek hun medewerking verleenden? Volgt hun werkgeschiedenis een
continue lijn of zijn er breuken aan te wijzen? Zijn er vrouwen die hun werk
onderbroken hebben en wat betekent dit voor de verdere ontwikkeling van hun
werkgeschiedenis? Wat is de invloed van part-time werk? Hebben baanwisselingen
betekenis voor de ontwikkelingslijn van de werkgeschiedenis? Wat valt er in het
algemeen te zeggen over de lineariteit binnen de werkgeschiedenissen?

4.4.1 Onderbreking

Een onderbreking in de werkgeschiedenis betekent vrijwel altijd tenminste een
tijdelijke daling van SEI. Tenzij men tijdens de onderbreking flink ga'nvesteerd
heeft, gaat een terugkeer op de arbeidsmarkt meestal gepaard met een teruggang in
SEI tengevolge van een al dan niet vermeende teruggang in kennis en ervaring
(Vogels, 1995). Wat betekent onderbreking nu voor de respondenten van dit
onderzoek?

In totaal hebben vijftien vrouwen een of meerdere keren hun werkgeschiedenis
onderbroken (zie bijlage tabel 4.3). Tien vrouwen stopten tijdelijk met werken in
verband met de zorg voor hun kinderen. Van deze tien benutten zes deze
onderbrekingsperiode tevens om te investeren in een verdere opleiding. Een van hen
onderbrak haar werk later nog een keer om weer verder te gaan studeren. Vier
andere vrouwen hielden tijdelijk op met werken ten behoeve van een studie. Edn
vrouw tenslotte nam ontslag omdat het werk haar na een reorganisatie met meer
zinde. Vervolgens was het moeilijk om weer aan het werk te komen, naar haar eigen
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zeggen vanwege...

'...reserves  ten opzichte van een werkende  huisvrouw met kinderen'  (1).

Dientengevolge heeft ze haar werkgeschiedenis een drietal jaren moeten onder-
breken.

Drie vrouwen hebben aansluitend op hun opleiding niet gewerkt, waarvan twee
omdat ze kinderen te verzorgen hadden. Met name voor deze vrouwen is het
moeilijk om een baan op niveau te vinden als ze besluiten betaald te willen gaan
werken. Naast gebrek aan werkervaring speelt daarbij ook de wens om part-time te
werken en de eigen onzekerheid een rol. Een van de respondenten schrijft daarover:

'Ik wilde  part-time  participeren op  de  arbeidsmarkt.  Ik heb  naar mogelijkheden
voor omscholing gezocht, maar die zijn veetal zeer intensief (meer danfull-time).

Dat durfde ik toen niet aan met Mee kleine kinderen en onzeker. Bestudering van
personeelsadvertenties leerde dat  er vrij veel  secretaresse-vacatures waren,  ook
part-time. Ik ging solliciteren op vacatures waarop niet specifiek een
secretaresse-opleiding werd gevraagd en had snel succes' (10).

Van de tien vrouwen die hun werk onderbraken voor de zorg voor kinderen zijn er
zes die deze onderbrekingsperiode gebruikten om een opleiding te volgen. Voor drie
was dit de Sociale Academie. Voor alle drie betekende de terugkeer op de arbeids-
markt een daling in SEI in vergelijking met de laatste baan voor uittreden. Uiteinde-
lijk zijn ze geen van drieen op het moment van het onderzoek op een veel hoger
niveau dan voor hun uittreden, maar ze zijn wel alle drie werkzaam in een functie
waarvan ze vinden dat ze er tot hun recht komen.

Twee vrouwen gaan een MO-akte halen. Voor een van hen betekent terugkeer op de
arbeidsmarkt daardoor een flinke stijging. De ander keert op hetzelfde niveau terug
maar weet wel, dankzij deze opleiding, na verloop van tijd haar positie te verbeteren.

De zesde vrouw gaat na haar uittreden aanvankelijk werken als vrijwilliger bij de
organisatie waar ze voorheen als betaalde kracht werkzaam was. Na nog vele jaren
diverse soorten vrijwilligerswerk en tientallen sollicitaties vindt ze via een manage-
mentopleiding voor herintredende hoger opgeleide vrouwen een baan die hoger
scoort dan de baan die ze had voor uittreden. Zelf zegt ze daarover:

'In mijn ontwikkeling en daarmee de  nieuwe  start in een betaalde loopbaan is
vrijwilligerswerk heel belangrijk geweest. (...) Ik ben er van overtuigd dat ik
zonder die vrijwilligersactiviteiten niet geaccepteerd zou zijn voor de opleiding
voor herintreedsters, die uiteindelijk geleid heeft tot de baan die ik nu heb'  (43).

Ook de andere herintreedsters maken expliciet melding van divers vrijwilligerswerk
dat ze verrichtten tijdens hun onderbreking. In een aantal gevallen leidde dit, evenals
bij bovengenoemde respondent, tot de eerste baan na herintreden. Voor anderen is
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het, weliswaar onbetaald, werk dat je als goed opgeleide vrouw met jonge kinderen
min of meer vanzelfsprekend doet:

'In  de  tien jaar dat  ik niet  mijn vak uitoefende  werkte  ik wil.  Niet  betaald,  maar
weI zeer intensief in de organisatie van alle vijf en twintig plaatselijke peuter-
speelzaten,  bestuur van een zwembad en de V.V.A.0. Veel jonge vrouwen met
goede opleidingen doen dit soon bestuurlijk werk met veel plezier. Je kunt je
creativiteit kwijt, het geeft invloed/macht en aanzien. Maar het betaalt nief  05).

Concluderend kan gesteld worden dat de vrouwen die een onderbrekingsperiode in
hun werkgeschiedenis hebben deze periode over het algemeen niet hebben stil
gezeten. Naast de vier vrouwen die de onderbreking volledig hebben ingezet om een
opleiding te volgen, zijn er nog zes andere vrouwen die naast de zorg voor kinderen
tijd hebben geYnvesteerd in een opleiding of omscholing. De overige vrouwen
hebben vrijwilligerswerk gedaan, wat een aantal malen resulteerde in een nieuwe
baan. Degenen die een opleiding volgden zagen dit beloond met uiteindelijk een
betere baan met een hogere SEI-score, van de overigen is in elk geval de SEI niet
gedaald.

4.4.2 Part-time werk

Een opvallend kenmerk van de arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen is dat
deze voor een belangrijk deel in een part-time dienstverband plaats vindt. Part-time
werken is in Nederland dB manier om betaalde arbeid met de zorg voor kinderen en
huishouden te combineren. Slechts 7% van de vrouwen met een minderjarig kind
werkte in 1994 meer dan 35 uur per week (Emancipatie in cijfers, 1995). Als het
grote nadeel van part-time werken wordt genoemd dat dit niet mogelijk is in hogere
functies en dat een part-time dienstverband niet bevorderlijk werkt bij het nastreven
van een carriBre. Heeft part-time werken ook invloed gehad op de werkgeschiede-
nissen van de respondenten van dit onderzoek? Het merendeel van de respondenten
heeft inderdaad ooit in een part-time dienstverband gewerkt en/of werkt nog steeds
minder dan het gebruikelijke aantal arbeidsuren (zie bijlage tabel 4.4). Er is
nauwelijks verband tussen het aantal uren dat gewerkt wordt en het al dan niet
stijgen in SEI (zie bijlage tabel 4.5).

Zoals reeds hiervoor werd opgemerkt hangt stijging vooral ook samen met het soort
werk dat iemand doet. Van de vrouwen die part-time werken en waarvan de SEI niet
steeg is het merendeel werkzaam in het onderwijs. De kans om in het onderwijs
hogerop te komen is sowieso klein, maar deze wordt tot nul gereduceerd als er
sprake is van part-time dienstverband. De vrouwen die wel een stijging binnen het
onderwijs weten te realiseren, werken allemaal full-time. Niettemin is het onderwijs
een uitgelezen sector om part-time te werken en zo betaald werk met kinderen te
kunnen combineren. Verschillende respondenten, inclusief een aantal dat nu niet
meer werkzaam is in het onderwijs, hebben juist daarom ooit voor het onderwijs
gekozen. Zelfs bij een full-time baan in het onderwijs zijn de werktijden nog zodanig
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dat een combinatie met de zorg voor kinderen makkelijker te realiseren is:

'Vanwege de kinderen heb ik gekozen voor een baan waar een deel van de
arbeidsuren thuis verricht kan worden' (45).

Maar het part-time werken in het onderwijs biedt ook andere mogelijkheden:

'Hoewel  ik mijn werk heel leuk vind,  mis  ik af en toe  een intellectuele  prikkel.  Dat
is de reden waarom ik weer studeer. Dat kan omdat ik een redelijk salaris als
part-timer heb. Als ik 29 uur les zou moeten geven zou het werk me veel zwaarder
vallen' (49).

Niet iedereen is echter tevreden over het aantal uren dat gewerkt wordt. Een docent
had graag meer uren willen werken, maar ten gevolge van een aantal bezuinigin-

gsrondes van de overheid en de terugloop van het leerlingenaantal kreeg deze vrouw
minder uren. Dit kwam volgens haar echter met name door de slechte verhouding
met de directie die onder andere veroorzaakt werd door haar kritiek op de achterstel-
ling van (gehuwde) vrouwen bij het toekennen van meer uren en extra taken zoals
een decanaat.

Niet alleen in het onderwijs maar ook in andere sectoren waar veel vrouwen werken
stuit het part-time willen werken niet op grote bezwaren. Het betekent wel dat de
keus voor het soort werk beperkt wordt en dat afgezien wordt van doorgroei-
mogelijkheden. Zo merken verschillende respondenten op dat ze weliswaar voor een

bepaalde functie kozen omdat het mogelijk was deze part-time te verrichten, maar
tegelijkertijd geven ze aan dat daarmee de mogelijkheden voor verdere groei beperkt
waren:

'De mogelijkheden om minder te gaan werken gaan ten koste van invloed en
verantwoordelijkheid van functies' (41).

Niet alleen is verdere groei beperkt, soms is er zelfs helemaal geen sprake van:

'Als part-time werkende vrouw wordt totaal niet met mij over een mogelijke
carritre gesproken of van gedachten gewisseld'  (8).

Er zijn echter ook nog andere nadelen aan part-time werk verbonden:

'De  zorg  voor  een  gezin in een  hoge functie wordt  als  een beperking  ervaren,  de
werklast is niet altijd in te passen binnen de part-time uren. Overwerk is voor het
beroepstiinctioneren normaal, voor het gezin belastend' (1).

Een andere vrouw die met hetzelfde probleem kampt, schrijft daarover:
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'Kinderen  beletten  mij  om  een full-time  baan  te  hebben.  Overigens  is  dit  een
bewuste keus geweest, maar soms betreur ik mijn eigen traditievastheid die me
ervan weerhoudt onze kinderen full-time aan een plaatsvervangend opvoeder uit
te  besteden.  Nu,  gezien de  ervaringen  denk  ik toch aan full-time werk' (29).

Maar ook voor collega' s en klanten kan een part-time werkende al dan niet terecht
problemen opleveren. Zo is een vrouw erg blij dat ze het op haar werk als eerste
voor elkaar heeft gekregen om een dag minder te gaan werken toen haar eerste kind
werd geboren, maar...

'...je wordt dan wel een "outcast",  die vrouw die  er nooit  is  (vier hele dagen nota
bene)' (52).

Concluderend: verreweg de meeste van de vrouwen die aan dit onderzoek deelna-
men hebben ooit part-time gewerkt of werken nog part-time. De meesten deden dit
om betaald werk met kinderen te kunnen combineren. Anderen om tijd over te
houden voor andere dingen naast het werk, zoals studeren. Over het algemeen wordt
in de vragenlijsten niet gerept over problemen om minder uren te kunnen werken.
Veel vrouwen werken in sectoren waar part-time werk niet ongewoon is of
solliciteerden naar een part-time functie. Over het concrete effect van part-time werk
op het verloop van de werkgeschiedenis is niet een eenduidig antwoord te geven.
Wel geven verschillende vrouwen aan dat door part-time te werken verdere
groeimogelijkheden beperkt zijn. Dat echter niet alle vrouwen dat een probleem
vinden, blijkt uit het volgende citaat:

' Ik vind dat ik het  beste van twee werelden heb.  Enerzijds  mijn baan waarin ik mij
kan uitleven en waarbij ik "thuis" helemaal kan vergeten, anderzijds genoeg tijd
en aandacht voor mijn dochtertje' (20).

4.4.3 Baanwisselingen

Uitgaande van het traditionele carribrebegrip betekent elke verandering van baan
ook een verbetering. Hierbij wordt vaak uitgegaan van opeenvolgende veranderin-
gen bij een zelfde werkgever (interne arbeidsmarkt). De baanwisselingen moeten
tevens in een bepaald tempo en langs een bepaalde lijn plaatsvinden. Vrouwen zitten
echter vaak niet in lijnfuncties en tengevolge van onderbrekingen en part-time werk
ligt hun tempo ook lager. Hoe zit het met de baanwisselingen van de respondenten?
Zijn er baanwisselingen geweest en waar leidden die toe? Waren de baanwisselingen
vooral bij dezelfde werkgever of betekende het ook verandering van werkgever?

De respondenten is gevraagd alle baanwisselingen op de vragenlijst te vermelden.
Onder baanwisseling werd, naast verandering van werkgever, verstaan elke verande-
ring in omvang en status, dus ook een promotie, een verandering van functie of
contract en een verandering in het aantal gewerkte uren bij een zelfde werkgever.
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Eerst zal nu gekeken worden naar het totaal aantal baanwisselingen. Vervolgens
komen de wisselingen van werkgever aan de orde. Ook zal ingegaan worden op de
redenen die de respondenten opgeven voor baanwisselingen. Tot slot zal nog iets
gezegd worden over het tempo van een eventuele stijging in SEI.

In totaal zijn er 306 baanwisselingen geweest, wat een gemiddelde betekent van 5,3
baanwisselingen per respondent. Nu is het met de gebruikte definitie van
baanwisseling en een gemiddeld aantal dienstjaren van 15,5 jaar niet zo
verwonderlijk dat er een aantal malen van baan gewisseld is. Het aantal

baanwisselingen zegt echter niet veel over een eventuele stijging in SEI (zie bijlage
tabel 4.5). De vrouwen waarvan de SEI geen stijging vertoont, zijn weliswaar
relatief gezien degenen met het minste aantal baanwisselingen. Er zijn echter altijd
nog zes en vijf vrouwen die respectievelijk vier en vijf baanwisselingen hebben
meegemaakt zonder te stijgen, terwijl een zelfde aantal baanwisselingen voor ande-
ren wel bevorderlijk was voor hun mobiliteit. Edn vrouw kreeg in vijf jaar tijd zelfs
dertien verschillende kortlopende contracten als wetenschappelijk assistent en
assistent onderzoeker om tenslotte als vakreferent van een bibliotheek een vaste
betrekking te verwerven. Zij is de enige respondent die momenteel op een functie
werkzaam is met een lagere SEI dan haar eerste functie. De belangrijkste reden dat
een aantal vrouwen geen stijging in SEI realiseren, ondanks een aantal baanwis-

selingen, is omdat het inherent is aan het soort werk dat ze verrichten, zoals in het

voorgaande al vaker gememoreerd is.

Naast het totaal aantal baanwisselingen kan ook gekeken worden of een aantal

wisselingen van werkgever van invloed is op een stijging in SEI. Als een werkgever
voor zijn personeel enigszins vastliggende carriBrepaden heeft uitgestippeld kan het
gunstig zijn voor iemands carribre om bij een en dezelfde werkgever werkzaam te
blijven. Vrouwen weten echter weinig te profiteren van een dergelijk personeels-

beleid, juist door het soort functies dat vrouwen vervullen. Het is daarom ook dat

Tijdens en De Ru (1988) in een overzichtsartikel over loopbanen van vrouwen er op
wijzen dat vrouwen er goed aan doen hun mobiliteit te vergroten door te wisselen

van werkgever. De vrouwen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt zijn
inderdaad relatief vaak van werkgever gewisseld. In totaal werd er 194 keer van
werkgever gewisseld, gemiddeld 3,5 keer per respondent. Lang niet altijd leidde dit
echter tot een stijging van de SEI. Er is dan ook nauwelijks verband tussen het aantal

werkgevers en en een stijging van SEI (zie bijlage tabel 4.5).

Wel was voor een aantal vrouwen de enige mogelijkheid om hogerop te komen
inderdaad het wisselen van werkgever. De overstap naar een organisatieadviesbu-
reau bood voor een aantal van hen een mogelijkheid, anderen konden alleen op een
andere school een leidinggevende functie verwerven. En ook voor het merendeel van
de vrouwen die alsnog een hogere opleiding volgden betekende een wisseling van
werkgever nA hun opleiding een stijging in SEI.
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Blijkbaar zijn de redenen voor baanwisselingen lang niet altijd ingegeven door de
wens hogerop te komen. Wat zijn dan wel redenen om van baan te wisselen? Om
hier inzicht in te krijgen is in de vragenlijst per baan een lijstje met mogelijke
redenen om van baan te wisselen opgenomen waarvan de respondenten er meerdere
konden aankruisen. Het resultaat hiervan wordt in tabel 4.6 (zie bijlage) weer-
gegeven.

Eenderde van de redenen om met een baan te stoppen en aan een nieuwe baan te
beginnen heeft met het werk als zodanig te maken. Men is niet (meer) tevreden met
de baan die men op dat moment heeft en wil graag een andere baan (33 keer ge-
noemd), in een aantal gevallen met meer perspectief en/of uitdaging (8 keer ge-
noemd). In de meeste gevallen (70) ligt bij het stoppen met een baan een dergelijke
baan ook in het verschiet.

Een even grote groep van redenen vormen die welke met werkomstandigheden te
maken hebben. Men is genoodzaakt om met de baan te stoppen, omdat het contract
afloopt (38),er ontslag dreigt of wordt aangezegd (13) of omdat tengevolge van een
reorganisatie de baan is opgehouden te bestaan (8). 21 keer geeft de onprettige werk-
sfeer aanleiding om zelf ontslag te nemen.

Een laatste reden die meer direct met werk te maken heeft is de wens en/of moge-
lijkheid om meer of minder uren te gaan werken. Dit was in totaal 37 keer de reden
om van baan te wisselen.

De overige genoemde redenen (verhuizing, krijgen van een kind, weer gaan
studeren, trouwen/scheiden en gezondheid) hebben niet met het werk als zodanig te
maken, maar liggen meer in de priv6sfeer. In totaal wordt hiervan 73 keer melding
gemaakt. Zes keer wordt aangegeven dat men met de baan is gestopt omdat men,
eventueel tijdelijk, niet meer wilde werken.

Samenvattend kan gesteld worden dat slechts eenderde van de genoemde redenen
voor baanwisselingen direct te maken heeft met de mogelijkheid of wens een betere
baan te verwerven. Lang niet altijd betekende dit echter ook een baan met een
hogere SEI. Opvallend is het even grote aantal keren dat werkomstandigheden nopen
om van baan te wisselen. Apart melding moet hierbij gemaakt worden van een aantal

respondenten dat aangeeft dat hun ontslag te maken had met hun vrouw-zijn. Zo
schrijft tan respondent:

'Er was op basis vanverkeerde  berekeningen een leerkracht  te  veel  aangenomen.
Ik kon vertrekken omdat ik de enige gehuwde vrouw was' (16).

En zo heeft een ander acuut ontslag genomen, omdat...

'...mij was toegezegd op de TH te mogen studeren. Dat mocht niet omdat ik een
vrouw was '(25).
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Ongeveer een kwart van de redenen heeft met privdomstandigheden te maken.
Opvallend is daarbij het aantal verhuizingen, in veel gevallen het werk van de
partner achterna:

'Mijn partner kreeg een baan in L. aangeboden. Aangezien wij geen weekend-
relatie willen, heb ik ook in L.  gesolliciteerd'  (55).

Voor sommige vrouwen leidde het verplicht solliciteren elders tot een betere baan,
maar voor andere leverde het een onzekere tijd en niet altijd de gewenste baan op:

' Door de verandering  van werkkring  van  mijn echtgenoot moest  ik werk  zoeken
in een ander deel van het land. Het was moeilijk weer contacten op te bouwen'
(8).

Een andere vrouw schrijft dat ze tengevolge van haar huwelijk 'zonder meer en
geheel vanzelfsprekend een magnifieke baan met perspectief opgaf en naar een
ander deel van Nederland verhuisde. Van de baan die ze na lang solliciteren
eindelijk gevonden heeft, zegt ze:

'Dit was  de  enige baan die ik als  gehuwde vrouw  kon krijgen.  Men was  bang  dat
er snel kinderen zouden komen' (16).

Geconcludeerd kan worden dat ondanks de vele baanwisselingen waar de respon-
denten melding van maken deze niet zonder meer betekenen dat er ook steeds een
betere baan in het verschiet lag. Hoewel een derde van de redenen om van baan te
wisselen inderdaad met een beter perspectief te maken had, leidde dit desalniettemin
niet altijd tot een baan met een hoger SEI. Opvallender is echter het veel grotere
aantal keren dat een baanwisseling werd aangegaan als gevolg van redenen die niet
met de inhoud van het werk te maken hadden. Het waren vooral redenen die in de
arbeidsvoorwaardelijke sfeer lagen en in mindere mate privdomstandigheden die
noopten tot het zoeken naar een andere baan. Dat in deze context niet altijd de
volgende baan een betere baan is, is niet verwonderlijk.

4.4.4. Tempostijging

Tot slot van deze uiteenzetting over continuTteit en lineariteit in de werkgeschiede-
nissen zal nog kort ingegaan worden op het tempo van een eventuele stijging.
Inherent aan het traditionele carriErebegrip is niet alleen dat elke baanwisseling leidt
tot een betere baan, maar ook dat de stijging in een zeker gelijkmatig tempo
plaatsvindt. Van de 35 vrouwen uit dit onderzoek die in meer of mindere mate een
stijging realiseerden deden slechts acht dat in een gelijkmatig tempo, steeds een
stapje hoger, meestal bij dezelfde werkgever. Ze zijn werkzaam als medewerker
P&0 bij een onderwijsinstelling, bank of grootwinkelbedrijf, als medewerker op het
secret:ariaat van een werkgeversorganisatie, en doorlopen de rangen op een advies-
bureau en een accountantskantoor.
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Negen respondenten maakten 66n keer gedurende hun werkgeschiedenis een (flinke)
stijging mee. Dit zijn de vrouwen die na een opleiding (in een aantal gevallen tijdens
hun onderbreking) een andere baan verwerven op een hoger niveau. Na deze ene
stijging blijft het niveau ongeveer gelijk. Negen vrouwen zaten jarenlang op een
zelfde niveau in het onderwijs tot ze de stap wisten te maken naar ofwel een
leidinggevende functie in het onderwijs ofwel een andere baan, die meestal verwant
is aan hun onderwijsbaan. De overstap naar een organisatieadviesbureau betekende
voor twee vrouwen een stijging na jarenlang op een zelfde niveau te zijn gebleven.
Voor 66n vrouw was het vinden van een baan op het niveau van haar opleiding de
enige stijging die ze meemaakte. Twee vrouwen hebben veel omwegen nodig gehad
om op het huidige, iets hogere niveau uit te komen.

Ging het in het bovenstaande om vrouwen die, weliswaar in wisselend tempo, maar
toch steeds een stijging wisten te realiseren, zeven vrouwen ondervonden gedurende
hun werkgeschiedenis een tussentijdse daling van de SEI. In twee gevallen was dit
na onderbreking van het werk vanwege de geboorte van een kind. Hoewel beide
vrouwen zich tijdens de onderbreking (om)schoolden, betekende hun terugkeer op
de arbeidsmarkt in eerste instantie een daling van de SEI, die ze later wel weer
wisten te compenseren. Twee vrouwen zagen zich genoodzaakt na een verhuizing
ten gevolge van hun huwelijk een baan op een lager niveau te accepteren, 66n deed
dit na ontslag. En een free-lance vertaalster was het eenzame vertaalwerk beu en
ging part-time werken als secretaresse om onder de mensen te zijn.

Dus ook wat het tempo van de stijging betreft kan geconcludeerd worden dat de
invulling van de werkgeschiedenis van het merendeel van de respondenten niet
overeenkomt met wat in de traditionele carriBreopvatting verwoord wordt.

4.5 CENTRALITEIT VAN BETAALDE ARBEID

'Ik vind werk belangrijk Privi echter belangrijker. Werk mag niet  ten koste  gaan
van partner en kinderen. Maar als het thuis goed gaat, stort ik me graag op het
werk' (2).

Volgens de traditionele cambreopvatting betekent het nastreven van een cal'riere het
centraal stellen van betaalde arbeid in iemands leven. Het merendeel van de respon-
denten gaf er al blijk van dat betaalde arbeid niet steeds op de eerste plaats kwam in
hun leven door bijvoorbeeld part-time te gaan werken of hun werk tijdelijk te
onderbreken ten behoeve van de zorg voor hun kinderen en huishouden. In het
voorgaande is er ook herhaaldelijk door respondenten op gewezen dat het feit dat er
kinderen waren van invloed was op de keuzes die ze maakten en de mogelijkheden
die ze hadden op het werk.

Wat valt er verder op te maken uit de schriftelijke vragenlijsten met betrekking tot
het centraal staan van betaald werk in het leven van de respondenten? Op de eerste

57



plaats zijn er de antwoorden op de vraag naar aspecten die van belang voor het werk
gevonden worden. Op de tweede plaats zijn er diverse opmerkingen die responden-
ten bij verschillende antwoordmogelijkheden genoteerd hebben. Voorzover deze nog
niet eerder vermeld zijn, zullen ze in deze paragraaf nog eens aangestipt worden.

4.5.1 Van belang voor werk

De respondenten is gevraagd van een aantal aspecten aan te geven of ze die van
belang vonden voor hun werk. Bovendien is gevraagd aan te geven in welke
volgorde ze van belang gevonden werden. Alleen de drie eerstgenoemde aspecten
zijn verwerkt. In tabel 4.7 (zie bijlage) wordt hiervan een overzicht gegeven.

Opvallend is het relatief grote aantal keren dat 'werk dat ik leuk vind' scoort: Een
grote meerderheid kiest het als een van de drie belangrijkste aspecten. Ruim de helft
van de respondenten plaatst het aspect zelfs op de eerste plaats. Een goede werksfeer
staat op de tweede plaats. Belangrijk is tevens dat het werk aansluit op de opleiding
(als derde belangrijk genoemd). Het zijn dus met name werkinhoudelijke aspecten
die van belang gevonden worden. Minder belangrijk zijn de mogelijkheden om
hogerop te komen (vierde genoemd) en de mogelijkheid tot leiding geven (achtste
genoemd). De mogelijkheid om het werk met kinderen te kunnen combineren en om
part-time te werken komen pas op de vijfde en zevende plaats. Dit laatste bevreemdt
enigszins. Het merendeel van de vrouwen heeft op een of andere manier werk met
kinderen weten te combineren en heeft ooit part-time gewerkt of werkt nog part-
time. Blijkbaar worden die mogelijkhe(len op het moment van het invullen van de
vragenlijst van minder belang gevonden voor het werk. Maar het invullen van deze
rangorde van wat van belang voor het werk wordt gevonden is slechts een
momentopname, zoals ook verschillende vrouwen expliciet aangeven. Op een ander
tijdstip in hun werkgeschiedenis kunnen heel andere aspecten van belang gevonden
zijn. Voor een aantal vrouwen is het combineren van werk met (kleine) kinderen
inmiddels verleden tijd. Ze kunnen zich nu volledig op het werk richten en vinden
dus ook werkgerelateerde aspecten het belangrijkst. Overigens relativeert ook het
feit dat de meeste vrouwen vooral werk willen dat ze 'leuk' vinden het belang van
werk in hun leven.

4.5.2    Werk en gezin

Door part-time te werken of tijdelijk niet betaald te werken ten behoeve van de zorg
voor kinderen, huishouden en partner laten vrouwen al zien dat er ook andere
levenssferen dan alleen betaalde arbeid van belang zijn (geweest) in hun werkge-
schiedenis. Ook blijkt een aantal vrouwen die aspecten van werk van belang te
vinden die ruimte laten voor andere bezigheden dan betaalde arbeid. Welke
verwijzingen naar andere levenssferen zijn er verder nog uit de schriftelijke vragen-
lijsten te distilleren?
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In de vragenlijst zijn hiervoor diverse mogelijkheden. Bij de hiervoor al eerder
genoemde redenen voor baanwisselingen had bijvoorbeeld een kwart van de redenen
te maken met privdomstandigheden. Ook bij de redenen om een baan te accepteren
(zie bijlage tabel 4.8) zitten een aantal verwijzingen naar privdomstandigheden. Zo
werd zestien keer melding gemaakt van het feit dat men minder uur kon gaan
werken en zes keer een opmerking over werktijden in het algemeen. Een respondent
ging bijvoorbeeld werken via een uitzendbureau. Hierdoor kon ze meer haar eigen
werktijden en -perioden bepalen, want, zegt ze:

' Ik  wilde  blijven  werken  toen  de  kinderen  er  waren.   Omdat  mijn  man  dat  niet
goed vond,  koos  ik voor nachtdiensten om in te kunnen werken dn zelf voor de
kinderen te kunnen zorgen' (5).

Anderen regelden het werk zo dat ze altijd thuis waren als de kinderen niet op school
waren:

'Het werk was in de avonduren of late namiddag, vergaderingen werden onder
de schooltijd van de kinderen gepland'  (16).

Was voor deze vrouwen de werktijd een belangrijk argument om een bepaalde baan
te accepteren teneinde het werk te kunnen combineren met kinderen, nog eens
zestien keer werd expliciet melding gemaakt van combinatiemogelijkheden, hetzij
met kinderen, hetzij met iets anders. Een vrouw die altijd haar werk gecombineerd
heeft met de kinderen, schrijft, nu ze, naast haar huidige part-time baan als
coordinator van een welzijnsstichting, een baan als docent voor zes uur aangeboden
heeft gekregen:

'Dit  kon  ik  er nog  wet bij hebben omdat mijn kinderen nu bijna volwassen zijn'

(36).

In de vragenlijst waren ook drie open vragen opgenomen waarin aangegeven kon
worden of er belangrijke gebeurtenissen hadden plaatsgevonden die de loop van de
werkgeschiedenis hadden beYnvloed, of er belemmeringen waren geweest en of er
zich onverwachte kansen hadden voorgedaan. De antwoorden hierop zijn in
beknopte vorm terug te vinden in de tabellen 4.9,4.10 en 4.11 (zie bijlage).

Bij de invloedrijke gebeurtenissen is het merendeel van de antwoorden te scharen
onder privt. Het zijn vooral gebeurtenissen in de privdsfeer die van invloed zijn
geweest op de loop van de werkgeschiedenis. Het krijgen van kinderen staat daarbij
bovenaan. Het hebben van kinderen als zodanig wordt echter lang niet altijd als een
belemmering gezien, wel het combineren van het werk met de zorg voor de
kinderen. Een aparte vermelding behoeft hier nog de opvattingen en het werk van
de partner: Zowel bij invloedrijke gebeurtenissen, als bij belemmeringen en
onverwachte kansen wordt hier melding van gemaakt.
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Slechts 66n vrouw vermeldt dat haar partner ernstige bezwaren had tegen haar werk
buitenshuis. Meestal gaat het om een partner die weliswaar het buitenshuis werk van
zijn vrouw niet afkeurt, maar:

'Mijn  man  zal  altijd  inspringen  als  hij  aanwezig  is,  maar je  kunt  nooit  op  zijn
aanwezigheid rekenen en dus komt het regelen in het gezin op mij neer' (17).

Een andere respondent heeft het over...

'...een echtgenoot die  mij weliswaar nooit tegengewerkt heeft, maar vooral  in het
begin ook beslist geen last wilde hebben van mijn ambities'  06).

Maar er zijn ook andere partners. Zo schrijft een vrouw:

'Ik heb (niet onverwacht) een grandioze man die altijd steun gaf.'

immers:

'Zonder "partner die wilde" kon ik onmogelijk in een studie dn een baan in een
gezin/huishouden met drie kinderen runnen' (50).

Naast steun aan en gedogen van het werk van hun vrouw kunnen partners ook nog
anderszins van invloed zijn op het werk van hun vrouw. Een huisarts die in de
praktijk van haar partner ging werken, verloor ten gevolge van relatieproblemen met
haar man ook haar werk. Twee maal wordt door respondenten melding gemaakt van
het feit dat het kostwinnerschap van hun partner van invloed was op een keus die ze
in hun werk maakten:

' Ik ging  minder uren werken om mijn echtgenoot  door middel van het kostwinner-
schap uit militaire dienst te houden. Hiertoe mocht ik niet meer dan een bepaald
bedrag verdienen' (20).

Een vrouw die na onenigheid op het werk ontslag nam, schrijft daarover:

' Financieel  en  sociaal niet  gebonden  zijn aan werk  geeft  vrijheid  op  het  profes-
sionele vlak (gezin is altijd een openstaande vacature).  Meer dan mijn mannelijke
collega's heb ik de mogelijkheid me onafhankelijk op te stellen. Je kunt als niet-
kostwinner  al«id je  ontstag  nemen.  Ik ben blij  dat  ook een keer te  hebben  kunnen
doen' (1).

Als conclusie van deze paragraaf kan gesteld worden dat voor veel vrouwen op een
of andere manier aspecten naast hun betaalde baan van belang zijn. Slechts elf
respondenten maken in hun antwoorden op vragen in de vragenlijst geen enkele
verwijzing naar dergelijke aspecten.
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4.6 CONCLUSIE

Een eerste blik op de 56 verzamelde werkgeschiedenissen laat een enorme diversiteit
zien. Getracht is in dit hoofdstuk hier enigszins orde in aan te brengen aan de hand
van de in hoofdstuk 2 geschetste kritiek op de op traditioneel mannelijk
arbeidspatroon gebaseerde carritreopvatting. Als de werkgeschiedenissen gelegd
worden naast het binnen deze opvatting belangrijke criterium hierarchische progres-
sie dan wordt al snel duidelijk dat het merendeel van de werkgeschiedenissen geen
carribes zijn in de traditionele zin van het woord. Gemeten met de SEI blijktin
slechts weinig werkgeschiedenissen sprake te zijn van een aanzienlijke stijging.
Ruim eenderde van de respondenten weet zelfs geen enkele stijging te realiseren.
Van de overigen is in de meeste gevallen de stijging gering. Desalniettemin
percipieert ruim tweederde van de vrouwen hun werkgeschiedenis als een carriBre.
Naast criteria als hogere salariering, meer verantwoordelijkheid en het bereiken van
een hoger niveau, wordt daarbij veel verwezen naar criteria als (persoonlijke)
ontwikkeling, verdieping en verbreding van kennis en specialisatie. Hoewel vrijwel
alle vrouwen op een of andere manier verwijzen naar deze laatste criteria, worden
ze met name gehanteerd door vrouwen die geen stijging in SEI realiseerden. Deze
vrouwen zijn allen werkzaam in sectoren en/of functies met weinig opwaartse
mobiliteit zoals het onderwijs, de medische sector, de advocatuur, maar waar wel
mogelijkheden zijn om zich in het vak te ontwikkelen. Overigens zijn er nog altijd
elf vrouwen die in deze sectoren werkzaam zijn met een negatieve perceptie van
carritre. Zij wijzen met name op de geringe mogelijkheden die ze hebben gehad of
op het feit dat ze hun gezin voor hebben laten gaan.

Als de werkgeschiedenissen worden gelegd naast het volgende criterium dat
bekritiseerd is, namelijk continuYteit en lineariteit, dan blijken ze wederom groten-
deels niet hieraan te voldoen. De werkgeschiedenis van het merendeel van de
respondenten kent een of meerdere discontinuiteiten. Een kwart van de vrouwen
heeft haar werk tijdelijk onderbroken en maar liefst 43 hebben ooit part-time
gewerkt en/of werken nog in een part-time dienstverband. Hiermee wijken de
respondenten uit dit onderzoek in belangrijke mate af van het standaard masculiene
arbeidspatroon dat ten grondslag ligt aan de traditionele carribreopvatting. En ook
de lineariteit en het regelmatig tempo in de baanwisselingen dat kenmerkend is voor
traditionele carriBres is in de onderzochte werkgeschiedenissen ver te zoeken.
Weliswaar zijn de meeste vrouwen meerdere keren van baan en/of werkgever
gewisseld, maar dit kwam lang niet altijd overeen met een positieverbetering.
Belangrijke reden hiervoor is dat aan een baanwisseling vaker een niet-werkinhou-
delijke reden ten grondslag lag. Het waren vooral redenen die in de arbeidsvoor-
waardelijke sfeer lagen en in mindere mate priv6-omstandigheden die noopten tot
het zoeken naar een andere baan.

Uit het feit dat verschillende respondenten hun werk ooit tijdelijk onderbraken en
dat het merendeel gedurende de werkgeschiedenis niet het standaard aantal uren
werkte, blijkt al dat voor de onderzochte werkgeschiedenissen het volgende
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bekritiseerde criterium van de gangbare carribreopvatting, namelijk centraliteit
betaalde arbeid, niet opgaat. Maar ook uit diverse opmerkingen en redenen die in de

vragenlijsten vermeld zijn, kan opgemaakt worden dat door het merendeel van de

respondenten naast hun betaalde werk ruimte overgelaten is voor andere zaken,
meestal (de opvoeding van) de kinderen.

Kortom: als de verzamelde werkgeschiedenissen gelegd worden naast de criteria die
ten grondslag liggen aan de traditionele carribreopvatting dan dringt de conclusie
zich op dat slechts in een enkel geval gesproken kan worden van een carribre in de
traditionele zin van het woord. Wordt echter de eigen perceptie van de respondenten
in ogenschouw genomen en gekeken naar de daadwerkelijke ontwikkeling binnen
de onderzochte werkgeschiedenissen, dan ontstaat, voorzover mogelijk met de
beschikbare gegevens, een gevarieerd beeld van vrouwen die actief bezig zijn met
het binnen de gegeven omstandigheden vorm geven aan en het beste te halen uit hun
betaalde arbeid.

Nu is de inzet van dit onderzoek juist om recht te doen aan de ervaringen van
vrouwen met werk. In het theoretisch hoofdstuk is daarom ook gepleit om te komen
tot een andere opvatting van carriare dan de traditionele, die meer recht zou doen aan
deze ervaringen. Aansluiting is gezocht bij de carriareopvatting van de Chicago
School of Sociology. Met name het descriptieve, niet normatieve karakter van deze

opvatting blijkt mogelijkheden te bieden voor het beschrijven van de werkgeschie-
denissen van vrouwen. Juist door niet voor te schrijven wat een cambre behoort te

zijn, krijgt de diversiteit van de onderzochte werkgeschiedenissen alle kans om tot
zijn recht te komen. Tevens staat in de genoemde carritreopvatting niet alleen de

objectieve cal:ritre als zodanig centraal, maar is er ook ruimte voor subjectieve
ervaringen met werk en voor overwegingen bij het totstandkomen van de werkge-
schiedenis. In dit hoofdstuk is hier aandacht voor geweest voorzover de antwoorden
in de vragenlijsten er aanleiding toe gaven. In de nu volgende hoofdstukken zal
dieper ingegaan worden op de totstandkoming van de werkgeschiedenissen aan de
hand van mondelinge interviews die met negentien respondenten zijn gehouden.
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5      Jeugd en schoolloopbaan

5.1 INLEIDING

In de kinderjaren wordt de basis voor de habitus gelegd. Kinderen worden ingevoerd
in de normen en waarden van het gezin waarin ze opgroeien en in die van de
samenleving. Het eerste culturele kapitaal wordt verworven. Naast deze 'huiselijke'
overdracht van cultureel kapitaal (Bourdieu, 1989b) draagt ook de school bij aan de
verdere verwerving van cultureel kapitaal. De schoolopleiding is een belangrijke
basis voor de werkgeschiedenis. Hierdoor wordt mede bepaald welke soort banen
in aanmerking kunnen komen.

Dit hoofdstuk gaat over de jeugd en de schoolloopbaan van de respondenten.
Ingegaan wordt op de sociale en culturele afkomst van de respondenten. Uit wat
voor gezin komen de respondenten en welke stimulansen en voorbeelden kregen ze?
Welke verwachtingen waren er? Hoe kwamen in deze context schoolkeuzes tot stand
en wat betekende dit voor de uiteindelijke schoolloopbaan?

5.2 GEZIN

5.2.1 Inleiding

Alle respondenten komen uit een gezin waar beide ouders aanwezig waren. Relatief
veel gezinnen kunnen gerekend worden tot de lagere en middelbare milieus (zie
bijlage tabel 3.2). Ten tijde van de interviews hebben alle vrouwen een hogere
opleiding behaald. Aangezien schoolsucces voor een belangrijk deel afhangt van het
cultureel kapitaal dat eerder door de familie is geYnvesteerd (Bourdieu, 1989b) en de
accumulatie van cultureel kapitaal het grootst is in hogere milieus en daarmee
tijdwinst en een voorsprong oplevert, kan gesteld worden dat de respondenten die
aan het onderzoek mee hebben gedaan een uitzonderlijke groep vormen. Zeker als

je daar nog bij betrekt dat in de tijd dat deze vrouwen opgroeiden het totaal aantal

meisjes, dus ook in de hogere milieus, dat een hogere opleiding volgde niet hoog
was.

In deze paragraaf wordt ingegaan op enkele factoren in de gezinnen waar de respon-
denten in opgroeiden, die in hun ogen van invloed waren op deze 'bijzondere'
keuzes, met andere woorden, die constituerend waren voor hun habitus.

5.2.2 Invloed moeder

De moeders hebben gemiddeld een lagere opleiding dan de vaders van de respon-
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denten (zie bijlage tabel 3.2). In de tijd dat de moeders opgroeiden was het minder
gebruikelijk dat meisjes een opleiding volgden. Verschillende respondenten vertellen
dat hun moeders wel hadden willen leren, maar dat het om diverse redenen er nooit
van was gekomen. Sommigen moesten als oudste meisje in het huishouden mee gaan
werken. Andere moeders waren in het eigen bedrijf nodig. In een aantal gevallen
mochten de broers van de moeder wel gaan studeren, wat het extra vervelend
maakte, omdat ze zelf ook de capaciteiten hadden. Omdat ze zelf nooit hadden
mogen studeren en het wel graag hadden gewild zijn deze moeders een extra
stimulans voor hun dochters om de kansen te grijpen die ze zelf nooit hadden
gekregen:

'Ze heeft altijd ontzettend lopen pushen dat wij gingen studeren, omdat ze het zelf
niet mocht. (...) Ik wilde op een gegeven moment verpleegster worden en toen zei
ze,  dat moet je dus niet doen,  dat kun je je hele  leven nog.  Je moet  gewoon  gaan
studeren en als je inderdaad denkt van dat wordt niets dan kun je altijd nog
verpleegster worden' (48).

Terwijl sommige vrouwen deze stimulans van hun moeder noemen was voor andere
vrouwen het al dan niet buitenshuis werken van hun moeder van invloed.

De jaren dat de respondenten opgroeiden, van 1945 tot 1965, zijn de jaren van
opbouw na de tweede wereldoorlog. Mannen en vrouwen dragen daar ieder op hun
specifieke, complementaire manier een steentje aan bij. Mannen door hun kostwin-
nerschap, vrouwen door thuis voor man kinderen en huishouden te zorgen. Arbeid
van gehuwde vrouwen komt nauwelijks voor en is voor gehuwde ambtenaressen
zelfs verboden. Enerzijds is het een tijd van consensus over de taken van mannen en
vrouwen, anderzijds beginnen er scheurtjes in die consensus te komen. Op diverse
niveaus beginnen discussies te ontstaan over de wenselijkheid van betaalde arbeid
door vrouwen, mede ingegeven door het tekort aan arbeidskrachten (zie bijvoorbeeld
Mor6e, 1992; Plantenga, 1993).

Van alle moeders hebben er 38 niet buitenshuis gewerkt toen de kinderen nog thuis
waren. Ze volgden daarmee het patroon van de overgrote meerderheid van de
gehuwde vrouwen in die tijd. Van de geYnterviewde vrouwen werkten dertien
moeders niet. De meeste van deze moeders vonden het vanzelfsprekend dat ze
huisvrouw waren:

'Ze zag dat als haar taak In die tijd geplaatst zijn er weinig vrouwen die anders
waren en zeker niet in die gemeenschap waar ik groot gebracht ben'  (5).

En al hadden sommige moeders misschien wel buitenshuis willen werken, dan nog
was het moeilijk geweest:

'Er is wet eens  sprake van  geweest dat  ze dat  zou willen.  Maar in zo'n dorp,  25
jaar geleden en met weinig opleiding waren er geen mogelijkheden'  (24).
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Andere kozen min of meer bewust voor het huisvrouwschap:

'Dat  is  voor haar altijd een bewuste keus  geweest,  om een  evenwichtig  gezin te
hebben. Een vader die heel veel weg was en een moeder die heel veel thuis was'

(1).

Niet alle moeders waren echter tevreden met hun leven als huisvrouw. Sommige
stortten zich op vrijwilligerswerk of volgden allerlei cursussen:

'Ze  heeft duidelijk heel  graag willen werken, maar dat kwam tiberhaupt nicht im
frage in die tijd, als vrouw. Ik denk dat zij in deze tijd misschien wet beter gepast
had met haar ambities' (16).

E6n moeder werd verboden om buitenshuis te werken, hoewel ze het graag had
gewild:

'Mijn vader zag dat niet zitten. Hij had de broek aan thuis en hij vond dat de
moeder er moest zijn voor de kinderen en voor hem en dus niet buitenshuis mocht
werken.  Hij  heeft een hele poos een bed«if aan huis  gehad,  dan hielp ze  zo nu en
dan wel eens mee, maar dat was geen ideale werksituatie'  (41).

In totaal werkten nog zes andere moeders (onbetaald) mee in het bedrijf van hun
man, waarvan twee moeders van geYnterviewde vrouwen. Soms als het zo uit kwam,
soms ook (meer dan) full time:

'Mijn moeder kwam uit de middenstand, het is een echte zakenvrouw, dus zij vond
het leuk om te doen' (33).

De kinderen vonden het minder leuk dat hun moeder altijd aan het werk was:

'Ik heb altijd geroepen van ik trouw nooit met een man met  een eigen zaak  Ik had
een gloeiende hekel aan ondernemerschap.  Wij moesten zelf natuurlijk veel  doen
in de huishouding. Vaak ook de chaujfeurs over de vloer, koffie en thee zetten, en
klanten,  telefoontjes.  Mijn moeder was  dus  altijd weI thuis,  want  de  zaak was  een

paar deuren verder, maar nee, ik heb het nooit echt leuk gevonden. Maar je wordt
er wel zelfstandig van.'

Door deze laatste toevoeging wordt iets wat negatief ervaren is, toch nog omgezet
in iets positiefs. En zoals deze vrouw al aangeeft, haar moeder werkte wel altijd,
maar ze was ook altijd thuis. In het midden- en kleinbedrijf is het merendeel van de
bedrijven bij of direct naast het huis (Meyer e.a., 1984). Aalten (1991) laat in haar
onderzoek naar vrouwelijke ondernemers zien dat juist het bedrijf aan huis hebben
en daar ook bewust voor kiezen deze vrouwen de mogelijkheid bood hun werk met
de zorg voor hun kinderen op een voor hen acceptabele manier te combineren. In
totaal zestien moeders van respondenten in dit onderzoek werkten buitenshuis. Vier
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geYnterviewde vrouwen hadden een buitenshuis werkende moeder. Sommige van
deze moeders zijn altijd blijven werken en een aantal is daarmee begonnen toen de
kinderen al wat groter waren:

'Toen de jongste kinderen tussen de vijf en tien waren is ze door het werk dat ze
in de kerk deed in het theologische terecht gekomen en godsdienstles  gaan geven
en heeft daar ook een opleiding voor gedaan. (...) Daar is ze heel lang mee bezig
geweest.  Ze  heeft geloof ik stad en land afgezocht en niemand wilde haar hebben,
want ze was ook voor veel dingen te oud inmiddels, want haar jongste kinderen
kreeg  ze toen ze een jaar of veertig was. Maar toen ze eenmaal die baan had,
heeft ze in deze sector ook op verschillende scholen gewerkt en verschillende
lessen gegeven. Op haar manier heeft ze een carri&re opgebouwd' (52).

De meeste moeders werkten part-time. Een enkele full-time. En hoewel het in die
tijd allerminst gebruikelijk was dat moeders buitenshuis werkten, vonden de meeste
dochters het 'gewoon, heel gewoon'. Ze moesten thuis  soms wel meehelpen  of
herinneren zich dat hun moeder wel vaak moe was, maar zoals een vrouw zegt:

'Ik heb  nooit  het  gevoel  gehad van in de steek gelaten te zijn of zo' (6).

Mor6e (1992) laat in haar onderzoek naar buitenshuis werkende moeders zien dat
de vrouwen die in de jaren vijftig en zestig werkten dit rechtvaardigden met de
opmerking 'Mijn kinderen hebben er niets van gemerkt'. Blijkbaar zijn de moeders
van de geinterviewde vrouwen hier ook inderdaad in geslaagd. Slechts 66n vrouw
heeft mindere prettige herinneringen. Deze betreffen niet zozeer het feit dat haar
moeder altijd full-time gewerkt heeft als hoofd van een basisschool, maar wel dat
er buiten schooltijd ook nog soms zeven of acht kinderen in huis waren, waarvan de
ouders in het buitenland waren:

'Het werken  op  zich vond  ik  niet  erg,  want  ik was  ook op  school.  Maar wel de
aandacht die ze buiten school voor alle andere kinderen had. Dat vond ik heel
erg. Nee, dat heb ik nooit leuk gevonden. Wel aandacht voor andere kinderen en
met voor haar eigen kinderen' (50).

Omdat ze het zo gewoon vonden dat hun moeder werkte is het voor deze vrouwen
nooit een punt geweest dat ze zelf gingen werken. Voor een ander vrouw was juist
het niet werken van haar moeder een voorbeeld voor hoe ze het zelf niet wilden:

' Mijn moeder heeft nauwelijks een eigen leven  gehad nadat  ze  getrouwd is.  En  ze
is erg jong  getrouwd.  Het werd eigentijk pas duidelijk dat dat een voorbeeld was
hoe het niet moest op het moment dat mijn ouders gingen scheiden en mijn
moeder dus van de ene dag op de andere toch voor zichzelf moest zorgen. Wel
niet jinancieel,  maar toch,  ze moest toen een eigen  leven gaan leiden en daar was
ze zo totaal met toe in staat, dat ik dacht, zo'n situatie zal ik dus in eeuwigenda-
gen proberen te vermijden. want dat is heel vernederend. Dus eigenlijk niks ten
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nadele  van  haar karakter  of de liefheid die  ze  had,  maar wei  heel  duidelijk een
voorbeeld van zo moet het niet' (47).

Is er nog een duidelijke link te leggen tussen de stimulansen van een moeder die haar
dochter alles wenst wat ze zelf niet heeft kunnen bereiken en het volgen van een
hogere opleiding, de gepercipieerde invloed van het al dan niet buitenshuis werken
van de moeder op de keuzes van de dochter is minder eenduidig. Op tan
uitzondering na wordt zowel het niet als het wel werken van hun moeder door de
meeste dochters als 'gewoon' ervaren. 1

5.2.3 Invloed vader

Waar sommige vrouwen het positieve dan wel negatieve voorbeeld van de moeder
wat buitenshuis werken betreft noemen of de stimulansen om de kansen te grijpen
die hun moeders juist zelf niet gehad hadden, noemen andere vrouwen meer de
invloed van hun vader. Het gaat daarbij met name om eigenschappen die hij in zijn
werk tentoonspreidde, als arbeidsethos en ambitie:

'Mijn vader riep altijd, als je iets witt bereiken dan moet je er hard voor werken,
en dan moet je er heel veel voor over hebben en dan lukt het wet. Dat was heel
stimulerend voor mij' (5).

En een andere vrouw zegt over haar vader:

'Die is heet ambitieus. Heel erg altijd bezig geweest met de gemeenschap en op
die  manier heeft ie ook kans  gezien om vanuit een bloembollenbedrijf zonder enig
diploma directeur van een verzorgingshuis te worden. Door al zijn politieke
activiteiten, door zijn verenigingsactiviteiten, zijn belangenbehartigingsactivi-
teiten. Ja,  ik denk dat ik hem eigenlijk daarom wel bewonderde.  Ik klaagde wel,
want hijwas bijna nooit thuis en als ie thuis was,  gingen toch wel andere dingen
voor.  Ik denk dat  ik hem toch wel interessant vond,  dat ik trots op hem was'  06).

Haar moeder was daarentegen zijn tegenpool:

'Ze is geen geemancipeerde vrouw, geen ambitieuze vrouw, ze is heel onzeker.
Dat ben ik eigenlijk 004 maar daarom wil ik juist haar niet als voorbeeld
hebben.'

Nog een vrouw vertelt over de tegengestelde karakters van haar ouders. Hoewel ze
wel iets van haar moeder in zichzelf terugziet, was ook haar moeder voor haar geen
voorbeeld:

'Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, dat was dat onderdanige wat er in zat en bij
hoorde,  in feite. Nee, eerder mU  vader, ik heb dat een stuk van hem mee, dat
doorgaan, voortgaan, en willen. Ik denk dat ik dat van hem heb.  En het onderda-
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nige van moeder,  dat dat het ook wel  eens  moeilijkmaakt, juist'  0).

Het zijn ook deze twee vrouwen die meerdere malen gedurende het interview
expliciet de invloed van het gezin waar ze geboren zijn zeer bepalend noemen voor
hun verdere ontwikkeling. Beide komen van het platteland, van een boerenbedrijf
en hun vader heeft zich door hard werken opgewerkt. Hun moeder stelde zich in
dienst van het gezin. Voor beide was ULO in eerste instantie het hoogst haalbare en
ze zijn via veel omwegen gekomen waar ze nu zijn. 2

'Maar de eerste keus, he, die gemaakt is, de ULO, waardoor een heleboel andere
wegen bij voorbaat waren afgesneden of die je alleen maar bereiken kon via, via.
Dat is  denk  ik heel  bepalend  geweest  en die  hangt ook weer  samen met  het milieu
en de houding van mijn ouders' (36).

Het was niet zozeer dat haar ouders niet wilden dat de kinderen iets zouden bereiken.

'Aan de ene kant denk ik dat ze hoopten, zeker mijn vader, dat we iets zouden
bereiken, dat we iets nuttigs en iets belangrijks zouden gaan doen. En aan de
andere kant heb ik heel vaak het gevoel gehad dat we zeker niet van het ouderlijk
huis mochten weg vervreem(len.  En dat  betekende dat je  ook lang  niet altijd werd
gestimuleerd om dingen te doen, want dat paste dan toch niet helemaal in het
straatje. Het prachtigste voorbeeld daarvan vind ik, dat ik, toen ik zestien was,
naar de kweekschool voor kleuterleidsters ging en spraakles kreeg. Ik moest het
dialect dus afleren daar, maar bij mij thuis werd er gesproken over mensen die
het dialect niet meer spraken als bekakt en die hoorden er niet meer bij en verloo-
chenden eigenlijk hun afkomst. Dat betekende dat ik 's morgens in de bus stapte
en dat ik dan nog dialect sprak en in de trein naar A. schakelde ik over op A.B.N.,
voorzover ik dat dan kon op dat moment, en in de tram moest ik dan helemaal
omgeschakeld  zijn  en  op  de  terugreis  ging  dat  in omgekeerde  volgorde:

Niet alleen de sociale status van het gezin als zodanig is belangrijk, maar ook de
opvattingen daarbinnen over wat passend is voor jongens en meisjes:

'Het  gezin waar je  uit  komt,  ik  denk  dat  dat  meewerkt,  omdat  het  je  karakter
vormt.  Ik denk dat  dat  ook voor vrouwen zo verschillend is.  Het  gezin waar je  uit
komt, wat krijg je mee. Als ik zeg van nou, bij mij was mulo veel en een ander
zegt, nou bij ons waren de meisjes allemaal gelijk hoor, dat heb ik ook gehoord,
van wat kom jij  uit een achterlijk gezin,  terwijl ik zeg,  dat dat  toen eigentijk heet
nonnaal was, dat de jongens voor gingen in de studie.  Daar heb ik ook geen enkel
probleem mee trouwens. Want ik zou toch aan het eind van het rijtje gekomen
zijn,  sowieso (ze was het jongste kind en enig meisje, TvdH). Dat was gewoon

toen ook zo' (7).

Uit deze laatste citaten blijkt dat voor deze respondenten de invloed van het sociale

milieu op de schoolkeuze groot was. In 5.3 wordt hier verder op ingegaan.
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5.3 SCHOOLLOOPBAAN

5.3.1 Inleiding

Het volgen van een opleiding, het verwerven van cultureel kapitaal in de vorm van
diploma's, is een belangrijke voorwaarde voor mogelijkheden in de werkgeschiede-
nis. Hoe hoger de opleiding, hoe meer mogelijkheden.

In de jaren dat de respondenten de leeftijd hadden om naar een middelbare school
te gaan begon het gebruikelijker te worden dat meisjes deze opleiding volgden
(Oudijk, 1983; Verijdt & Diederen, 1987). Minder gebruikelijk was het dat meisjes
vervolgens doorstudeerden aan de universiteit of HBO. Slechts 5,5% van de meisjes
van 18 jaar bezochten in 1970 deze vorm van onderwijs (CBS, 1992). Ze maakten
in dat jaar 20% uit van alle studenten aan een universiteit. Was studeren aan een
universiteit aanvankelijk voornamelijk voorbehouden aan meisjes uit een hoger
milieu, geleidelijk bezoeken ook meer meisjes uit lagere milieus de universiteit.
Toch komt in 1970 nog slechts 8% uit een lager milieu (Reerink, 1988).3

De vrouwen die aan het onderzoek mee hebben gedaan hebben allen op het moment
van het onderzoek een hogere opleiding. Dit was echter lang niet voor allemaal
vanzelfsprekend. Hoe de respondenten uiteindelijk hun hogere opleidingsniveau
bereikten komt in de nu volgende paragraaf aan de orde. Hierin wordt ingegaan op
factoren die een rol speelden bij de schoolkeuzes. Allereerst komen de vrouwen aan
het woord die na de middelbare school verder studeren aan HBO en/of universiteit.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op hun keus voor middelbare school, de keus voor
HBO of universiteit en de studierichting. Voor sommige is het een continue
loopbaan, bij andere zijn er pauzes ingelast. Heel wat meer inspanning hebben de
vrouwen moeten leveren die hun schoolloopbaan op de ULO begonnen. Hoe het hen
verging vormt het slot van deze paragraaf.

5.3.2 Middelbare school

Als (een van) de ouders zelf gestudeerd hebben, is het gaan studeren onderdeel van
het cultureel kapitaal geworden. Het is dan vanzelfsprekend dat de kinderen het
voorbeeld van de ouders volgen.

'Dat ik ging studeren, dat was helemaal vanzelfsprekend, het was eigenlijk het
meest logische, voor hun ook het meest duidelijke. Dat je middelbare school deed,
dat je  universiteit deed' (23).

En een andere vrouw merkt op:

' Het   grootste   dreigement   als   we   op   school   niet   ons   best   deden, wij hebben
allemaal  gymnasium gedaan,  dat je  dan naar de  huishoudschool zou moeten.  Dat
was het allerergste' (52).
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Naast het vanzelfsprekende is het een voordeel dat hoog opgeleide ouders hun
kinderen ook kunnen helpen:

'Mijn  ouders,   met  name  mijn  vader,   hebben  ook  altijd  heel  erg  met   huiswerk
geholpen en dat soon dingen.  Ik had op een gegeven moment moeite met natuur-
kunde,  of met scheikunde  of met wiskunde en dan sleepte hij me altijd overal
doorheen. Met het gevolg dat ik ook een vrij zwaar B-pakket had, waar ik dus in
feite alles mee had kunnen studeren wat ik wilde. En dat was eigenlijk ook de
doelstelling van dat pakket, he. Die  keuze die moet je zo lang mogelijk uitstellen
en alles voorjezelf openhouden' (52).

En als een middelbare schoolopleiding vanuit de optiek van de lagere school niet
direct voor de hand lag, dan zorgden ouders wel dat hun dochter toch naar deze

opleiding kon:

'Toen ik op de  lagere  school was,  hadden we een of andere  test  en toen bleek ik
goed te zijn voor de huishoudschool. Nou, toen is mijn vader bulderend en
scheldend van "dat gebeurt niet". Zijn dochter ging gewoon naar de HBS en
verder geenjiauwekul (25).

Heel wat minder vanzelfsprekend was het voor vrouwen uit een lager milieu:

'Wij woonden in een arbeidersbuurt. Mijn vader was dan wel geen arbeider,
maar mijn ouders hebben altijd gezegd, vooral mijn moeder, ik heb de kans niet
gekregen en mijn kinderen zullen wet leren.  Dat was vooral toen mijn oudste  zus,
die is  acht jaar ouder dan ik  toen die naar de middelbare  school  ging,  de buurt

verklaarde ons voor gek, want meisjes gingen naar de huishoudschool en daarna
de fabriek in. En die  ging naar de HBS. Ze keken mijn ouders gewoon met de nek
aan, want die mensen verbeeldden zich wat. Maar dat was vooral mijn moeder
hoor. Mijn vader, die vond het ook wel belangrijk, maar mijn moeder was echt
zo van, mijn dochters zullen wel een opleiding krijgen. Want zij kon altijd heel
goed mee komen op de  lagere school,  maar goed,  de oudste van twaalf kinderen,
dus automatisch moest je als meisje mee gaan werken. (...) Ze heeft altijd heel erg
haar best gedaan om bij te blijven. Niet door een moeder-MAVO of moeder-
HAVO te doen, maar door te lezen. Ik heb bij haar nooit het gevoel gehad van ze

weet niks, want op haar manier wist  ze wet een heleboel.  Het  is  gewoon een heel
optimistische vrouw.  Mijn vader was eigenlijk ook wel, alleen door het  lezen van

het plaatselijke krantje, en door naar TV te kijken, weten ze gewoon heel veel. Ze
hebben een hele rijke belangstelling en ze hebben altijd heel erg gestimuleerd dat
wij naar bibliotheken gingen, dat je, ja, dat je toch een bepaalde ontwikkeling

kreeg' (20).

Ook andere vrouwen noemen een moeder die haar kinderen stimuleerde wel de
kansen te grijpen die ze zelf niet gehad had. Brands (1992) merkt in zijn dissertatie
over hoog opgeleide kinderen uit lagere sociale milieus op dat het met name de
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moeders zijn die hun kinderen stimuleerden te gaan studeren. Zij hadden zelf geen

opleiding kunnen doen, maar hadden wel een grote belangstelling voor de dingen om
zich heen en lazen veel. Hij noemt dit 'onbenutte culturele reserve', ze hadden wel
de capaciteiten maar deze nooit kunnen omzetten in een hogere opleidingf

Wat een aantal vrouwen ook stimuleerde om anders dan in hun omgeving gebruike-
lijk toch naar een middelbare school te gaan, was de hoofdonderwijzer van de lagere
school:

'De  hoofdonderwijzer kwam  zelf  ook  uit  een  arbeidersmilieu  en  die  vond  niets
prachtiger dan dat kinderen van zijn school naar een hogere school gingen'  GO).

Wat natuurlijk ook belangrijk was dat ouders zich niet veel aan de mening van
anderen gelegen lieten liggen:

'Mijn vader was een hele evenwichtige man en was niet echt gevoelig voor wat
de omgeving van dingen vond. Toen ik naar de middelbare school ging, was dat
daar dat iedereen zei, dat is toch zonde voor een meisje. Nou, wat mij dan
bijgebleven is, is dat allebei mijn ouders trouwens, die waren niet zo genegen om
zich daar wat van aan te trekken' (24).

Voor andere vrouwen speelde de (mening van) de sociale omgeving wel degelijk een
rol. Hoewel ze goed konden leren, kwamen ze toch op de ULO terecht:

'MULO  was  voor  een meisje  toen  al  veel.  Het  was  eigenlijk  gebruikelijk  in  het

dorp en zeker met mijn drie broers boven mij dat ik de huishoudschool zou gaan
doen. Want een meisje gaat toch trouwen' (7).

Dat het geen huishoudschool wordt en toch MULO komt omdat deze vrouw goed
kon leren:

'Ik was met een ander meisje de beste van de klas. En dat andere meisje ging
naar de HBS.  Ik heb  toen een tijdje gehad,  ik wilde naar de MULO. Toen ik naar
de huishoudschool moest, wilde ik zelf naar de MULO. En toen ging mijn
buurmeisje naar de huishoudschool en toen wilde ik ook naar de huishoudschoot
en toen zei mijn vader en nou blijft het de MULO.'

Even leek het er op dat ze toch via een omweg naar de HBS zou kunnen, maar ook
hier stak haar vader een stokje voor:

'Toen de  keuze  kwam voor A of B,  dat kon ik alle  twee  even  goed,  en toen had ik
een docent die was er erg voor dat ik de B-kant zou doen en vervolgens door zou
stromen naar de  HBS. Toen kreeg je  eigenlijk wel door dat  er ook wei wat  anders
mogelijk was. Maar pa zei dus : "nee!, handelskennis en dan werken, op
kantoor."  Ja, nou ja, dat was zo.  Naar kantoor, klaar, stop, verder niets:
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Een andere vrouw wilde liever met haar vriendinnen de lange weg naar school
fietsen:

' Ik ging naar de ULO omdat mijn vriendinnetjes daar naar toe gingen.  Het hoofd
van de lagere school had HBS geadviseerd. Ik moest naar Enkhuizen naar school,
daar waren het lager beroepsonderwijs, ULO en HBS. Dat waren de
mogelijkheden.  Anders moest je verder van huis.  M(tar er was  een hele  duidelijke
selectie in kinderen die naar die verschillende schooltypes gingen. De arbeiders-
kinderen gingen naar het LBO, de kinderen van kleine zelfstandigen, winkeliers
en akkerbouwers en zo, die gingen naar de ULO, en dan had je nog de kinderen
van de dominee, de notaris en de notabelen en die gingen naar de HBS. En ik
du,fde dat dus niet aan. Ik had zoiets van oh nee, dan moet ik met kinderen naar
school - je moest iedere dag tien kilometer fietsen - waar ik me niet bij thuis voel.
Ik wil gewoon bij mijn eigen soort blijven' (36).

Hoewel in de optiek van deze vrouw het met de vriendinnetjes naar school willen
fietsen de keus voor ULO bepaalde, is de dieper liggende achtergrond de sociale
gelaagdheid van de gemeenschap waar ze uit komt. Iedereen heeft zijn plaats in deze
gemeenschap en kent ook zijn plaats daarbinnen. Objectieve grenzen worden subjec-
tieve mogelijkheden: In de schoolkeuze komt dit sterk tot uiting. Verijdt en Diede-
ren (1987) geven in een inventarisatie van bestaand onderzoek naar school- en
beroepskeuze weer dat hoe lager het milieu, hoe lager de kans op een hogere school-
keuze, ook bij gelijke prestaties. Het meisje-zijn maakt daarbij de kans nog kleiner.
Cijfers van het CBS van het cohort 1964/656 laten eenzelfde tendens zien. In 1964
komt het in hogere milieus relatief vaker voor dat voor een hoger schoolniveau
gekozen wordt dan het schooladvies, terwijl in lagere milieus relatief vaker voor een
lager schoolniveau gekozen wordt. Als alleen naar het VHMO-advies gekeken wordt
dan blijkt dat in de lagere milieus dit advies voor meisjes in meer dan de helft van
de gevallen niet opgevolgd wordt. De meisjes gaan naar een lager niveau (CBS,
1982).

Het verschil in sociale achtergrond wordt ook duidelijk in het volgende voorbeeld.
Twee vrouwen maken melding van de gewoonte van de lagere school om kinderen
die naar de HBS zouden gaan apart te zetten en met extra bijlessen voor te bereiden
op de middelbare school. Beide kwamen daar niet voor in aanmerking. Door tus-
senkomst van haar ouders kwam de ene dochter wel in het 'doorleergroepje':

'Mijn ouders hebben toen toch gezegd, dat zit er volgens ons zeker in. Toen ben
ik een beetje bij gratie gods toegelaten op de bijles. En toen deed je nog
toelatingsonderzoek voor de HBS en van de vijf of zes die  in dat groepje zaten,
was ik de enige die met een zeven gemiddeld slaagde. En dat deed me toentertijd
nogal wat deugd omdat ik er toch een beetje had bij gehangen in dat groepje. At-
thans dat gevoel had ik' (16).

Het was ook weer met name de moeder die een goede opleiding voor haar dochters
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belangrijk vond. De ouders van de andere vrouw wilden ook wel dat hun dochter
verder zou komen dan zij, maar het moest niet veel meer zijn, want 'anders ontgroei
je je milieu'.

' Ik  ben  niet  in dat groeme gezet. En mijn ouders zijn er nooit erg actief in
geweest, dus dat was zo vanzelf, die gaat naar de ULO' (33).

5.3.3 Doorleren

Was niet voor iedereen de stap naar de middelbare school vanzelfsprekend, toen het
diploma eenmaal op zak was, lag de stap naar een vervolgopleiding meer voor de
hand. Alle vrouwen waar mee gesproken is en die naar een middelbare school zijn
gegaan volgden aansluitend een opleiding. Hierboven bij de keus voor de middel-
bare school is al aangegeven dat het voor meisjes uit een hoger milieu heel vanzelf-
sprekend was dat ze gingen studeren. Maar ook voor anderen gold dat, toen ze
eenmaal de middelbare school hadden doorlopen. Het vanzelfsprekend doorleren
daarna was inmiddels onderdeel van de habitus geworden7:

'Dat was  gewoon heel vanzelfsprekend dat je zou gaan,  terwijl dat  dus  helemaal
niet in ons milieu speelde' (20).

Het goed kunnen leren speelde ook een rol.

' Ik  denk  dat  het feit  dat je  op  school  goed  bent  je  toch  wel  stimuleert.  De  leer-

krachten hebben ook bepaalde verwachtingen en dan denkje niet op je achttiende
aan een gezin Ofandere dingen' (1).

Hadden bij deze vrouwen de ouders geen bezwaar tegen een universitaire studie en
achtten sommige het niet meer dan normaal, anderen vonden een (korte) beroepsop-
leiding voor hun dochters ook heel mooi. Zo vonden de ouders van de volgende
vrouw een secretaresse-opleiding heel geschikt voor hun dochter:

'Ikwilde  heel  duidelijkverder  studeren.  Ik  heb  HBS  gedaan, was  zeventien  toen
ik van de middelbare school afkwam en ik ben altijd een ontzettend verlegen kind
geweest dat absoluut niet met de groep van de klas meedeed. Een beetje in de
periferie hing. Dus ik had weinig ervaring en ik had echt zoiets van ik moet nog
meer gezien hebben voordat ik ga werken.  (...) Ik had de optie van een secretares-
se-opleiding voor een jaar en daama aan het werk dat was dus voor mij niet het
beeld. Daar had ik absoluut geen trek in' (43).

Deze vrouw zet door en gaat inderdaad studeren aan een universiteit. Bij anderen
werd het wel HBO. Sommige noemen daarbij uitdrukkelijk de invloed van de
'cultuur van thuis'. Was het voor de een meer dat het niet paste bij het eigen sociale
milieu:
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'Ik heb heel even, maar dat is heel even geweest, gespeculeerd naar universitair
onderwijs,  maar dat was  eigenlijk niet het beeld van de cultuur van huis uit  gaan
studeren. Dat werd al heel gauw heel vanzelfsprekend, dan toch maar
pedagogische academie' (16).

Voor de ander was het meer de opvatting dat studeren niet iets voor een meisje was.

' Het  was  volstrekt  vanzelfsprekend  dat  we  een  opleiding  na  onze  middelbare
opleiding zouden volgen. En daarbij kan ik me herinneren dat het niet vanzelf-
sprekend was dat dat een universitaire opleiding zou zijn, want mijn vader zei
letterlijk, dat is toch een beetje zon(le, want dan ga je een poos studeren en op een
gegeven moment trouw je en dan zal je  toch in ieder geval minder gaan werken
en dat is dan toch een hele investering die je er niet voldoende uit haalt' (47).

Ook bij anderen was het de mening van de vader die de doorslag gaf:

' Het  heeft  denk ik  te maken met  dat mijn vader zelf geen universitaire opleiding
had, hij koos duidelijk meer voor het hoger beroepsonderwijs, want dat is
praktischer. Door zijn werk had hij ook veel meer te maken met mensen met
HEAO of Nijenrode als met mensen uit het wetenschappelijk onderwijs en dat
maakte dat ik toen ook voor het hoger beroepsonderwijs gekozen heb' (45).

Verderop in het gesprek zegt deze vrouw overigens:

'Ik  ben  een  keer  gezakt  trouwens  voor  HBS-B,  het  laatste  jaar,  en  dat  was  niet

zo'n leuke ervaring, en toen had ik zoiets, dan wil ik toch iets met die HBS-B  doen
en ik wilde beslist niet universitair.  Dat  is het  rare,  universitair was  toen nog  zes,
zeven jaar en toen had ik het idee, alsjeblieft dat niet. Toen had ik echt van die

HTS dat is overzichtelijk.'

Blijkbaar was de opvatting van haar vader onderdeel van haar habitus geworden.

5.3.4    Naar de universiteit

Was de stap van de middelbare school naar een vervolgopleiding, hetzij universitair,
hetzij hoger beroepsonderwijs voor de meeste vrouwen min of meer vanzelf-
sprekend, welke studie het dan wel zou gaan worden bleek een heel wat moeilijker
keus. Slechts weinig vrouwen hadden duidelijk voor ogen welke studie ze wilden
gaan volgen.
Edn vrouw koos wel overwogen voor farmacie omdat...

'...ik in die exacte, die natuurwetenschappen altijd veel belangstelling  heb gehad.
Op mijn veertiende las ik al boekjes hoe dingen in elkaar zaten of dat soon din-
gen. En je weet ook dat je daar iets beter in bent dan de rest, dus dat stimuleert
ook weI. Aan de andere kant zocht ik ook wet een vak waarbij ik niet alleen
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technicus zou zijn envandaar dat ikfannacie gekozen heb met het idee van ik kan
ook nog bedrijfsmatig ergens terecht komen. Liever dan dat ik zuivere wiskunde
ofscheikunde zou kiezen' (1).

Op de opmerking dat het toch niet zo'n voor de hand liggende studie is, antwoordde
ze:

'Nou, je praat met verschillende mensen, een lerares biologie, een apotheker in
de  stad, dat soort mensen.  En dan kies je op een gegeven moment wat.  En dan zie
je ook dat men toch een beetje tegen jou als meisje anders aan kijkt. Bijvoorbeeld
een oom van mij is chemicus en als je dan praat met hem,  zal ik scheikunde  doen,
dan voel je  al dat je  richting farmacie  of iets  anders  geduwd wordt,  met  het  idee
van dat zijn tock leukere studies voor een meisje. Dat voel je ook wel.  Maar ik
vond het ook terecht, want ik wou ook iets waar ik in de maatschappij een
duidelijk plaatsje mee zon kunnen vinden:

Enerzijds voelt deze vrouw zich een beetje farmacie opgeduwd met het argument dat
het praktischer was voor een meisje. Anderzijds vindt ze het uiteindelijk ook het best
bij haar passen. Ze heeft dan ook een duidelijk beroepsbeeld voor ogen:

'Ik wilde  na mijn apothekersdiploma verder gaan,  hetzij  ziekenhuisrichting,  hetzij
industrie in, maar toch een voorkeur voor het ziekenhuis, daar zaten
verschillende dingen aan vast,  gewoon omdat ik het een leuk vak vond, ik heb ook
stage gelopen in een ziekenhuis, en ik had toen nog een beetje het idee om
richting ontwikkelingslanden in te gaan, ik heb daar een aantal gesprekken over
gevoerd met organisaties in de laatste jaren en voelde ook wet dat je net
afgestudeerd ontzettend onervaren bent. We hebben toen al wet over wat plekjes
gepraat, maar dan als meisje alleen, zonder ervaring, toen dacht ik, stel dat
traject toch nog maar even uit, en dan is een ziekenhuisopleiding een heel
allround opleiding.'

En een andere vrouw zegt over haar studiekeus:

' Ik  ging  tuin-  en  landschap-architectuur  studeren,  dacht  ik.  Toen  kwam ik daar
en dat wou 20% van de eerstejaars, en ik geloof dat er maar vijftien werden
toegelaten. Ja, en toen zag ik wel dat ik, dat daar zulke hoge eisen gesteld
werden, aan tekenen, ook schetstekeningen kunnen maken, nou, en ik zag daar
mensen na drie jaar alsnog sjesen voor die studierichting. Ik dacht, dat wit ik dus
niet. Ik liep nog geen drie weken in Wageningen rond en toen wist ik dat ik geen
tuin- en landschapsarchitectuur ging studeren. Nou goed, dan ga je  kijken van
wat kan je hier nog meer doen. (...) Je kon overal voorlichting in krijgen.  En
cultuurtechniek trok me heel erg aan. Daar had ik een tijd belangstelling voor.
Dat was een complete mannen-studierichting. En daar werd ook van alles aan
gedaan om je te ontmoedigen dat te gaan studeren, als vrouw dan. We zaten daar
met vijf of zes vrouwen die ook op die voorlichting.- En dat is niet de  reden dat
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ik het niet gedaan heb, maar die andere vier zijn het weI gaan doen. Dat vond ik
eigenlijk best wel sterk, en daar is  er eentje  ook gepromoveerd,  een jaargenoot
van me.  Maar ik ben dat niet gaan doen, want ondertussen zag ik waterzuivering.
Dat vond ik eigenlijk nog veel leuker. En toen werd waterzuivering uitgebreid tot
milieu-hygiene.  Datvondikeigentijknog veelleuker.  Toenbenik milieu-hygiene
gaan studeren' (23).

Mogelijk dat deze vrouwen hun studiekeus zo goed kunnen verwoorden omdat ze
een voor een meisje niet zo voor de hand liggende keus maken, die ze waarschijnlijk
ook al wel vaker hebben moeten verantwoorden. Overigens worden beide ook
geconfronteerd met hun niet gebruikelijke keuze en een meer 'vrouwelijke' richting
in gemanoeuvreerd, wat ze enerzijds ook zo verwoorden maar anderzijds voor
henzelf als toch meer gewenst en beter bij hen zelf passend ervaren.

Voor de meeste vrouwen was de keus heel wat minder duidelijk. Uit onderzoek,
aangehaald door Verijdt en Diederen (1987), blijkt ook dat meisjes, vooral uit de
hogere milieus, in veel gevallen een vaag school- en beroepskeuzeadvies gegeven
wordt, dat ze minder worden gestimuleerd bij hun keuze en meer moeten afgaan op
hun eigen wensen en voorkeuren. Een aantal respondenten koos voor rechten,
'omdat je daar nog alle kanten mee op kunt'. In feite was dit dus een uitgestelde
keus. Anderen liepen verschillende voorlichtingsbijeenkomsten af en kozen dan
uiteindelijk maar voor een bepaalde studie:

'Toen was het een kwestie van studeren,  duidelijk,  maar wat kun je  met  HBS-A?
Dat was heel beperkt. Dat was sociologie, psychologie en pedagogiek. Ik ben aan
het handje van mijn vader naar de voortichtingsdagen van de universiteit  gegaan
en het verhaal van sociologie klonk het mooiste op dat moment, ook met de
meeste toekomstperspectieven, wat voor mijn vader ook duidelijk een rol speelde.
En ik had het gevoel, ik had geen argumenten om een van de anderen meer te
waarderen dan sociologie. Ik had geen idee waar ik het over had. Ik heb heel
onduidelijk toen een keus gemaakt' (43).

Zoals bij deze vrouw maakte de vooropleiding de keuze vaak ook beperkt. Zo wijzen
sommigen op het feit dat ze een typisch alpha-mens zijn en niets snapten van wis-
en natuurkunde. Overigens plaatsen ze daar nu wel kanttekeningen bij:

'Daar  heb  ik later wet eens  mijn twijfels bij  gehad.  Dat was  ook weer een van de
dingen van die tijd, meisjes die niet goed waren in wiskunde dat was de
gewoonste zaak van de wereld' (23).

Andere vrouwen hebben door hun vooropleiding echter wel ruime mogelijkheden
maar dat maakt de keus ook niet altijd even makkelijk:
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'Dat  is  eigenlijk een afstreeprijtje  geweest.  Ik heb  me  laten testen  op  het  eind van
de middelbare school. Dat deden ze overigens bij iedereen. En toen was het resul-
taat, je  kan alles  doen waar je  zin in hebt. Dus daar schoot ik ook niet veel mee
op. Ik heb zitten twijfelen tussen geneeskunde, wiskunde, moderne talen,
pedagogiek en psychologie. Dat was afstrepen. Geneeskunde vond ik te lang. En
ik was  een beetje  bang voor scheikunde. Wiskunde dacht  ik, dan kan je alleen
lesgeven op school. Dat is heel verkeerde informatie geweest. Om dezelfde reden
zijn modeme talen afgevallen. Ik dacht dan kan je alleen les geven op de
middelbare school. En de kinderen "der, die en das" te leren, alsmaar, dat zag ik
niet zitten. Pedagogiek ben ik eens gaan kijken en daar zaten allemaal een beetje
kneuzige onderwijzers, naar mijn gevoel, en nou ja, dan bleef er psychologie over
en het bestuit  is  misschien een beetje  gek  tot  stand gekomen,  maar ja,  het  is wet
een goede keuze geweest' (6).

De meest fundamentele twijfel verwoordt de volgende vrouw:

' Ik vond het heel moeilijk om een vervolgopleiding  te  kiezen,  ik wist niet wat  ik
wilde. Ik heb heel lang gedacht dat ik het onderwijs in wilde en dat schoof dan zo
op,  op de  lagere  school wilde  ik juffrouw worden,  en  op de middelbare  school
terares en toen kwam het moment van wat  ga je  nou verder studeren.  Ik heb een
b-opleiding gedaan, daar was ik goed en slecht in en achteraf denk ik, dat was
heel klassiek wel, ik had toch het idee dat ik dat niet kon, wiskunde studeren dat
kon ik niet, en talen dat lag me niet, dan maar biologie, daar was een numerus
fixus voor, dus moest ik een tweede keus opgeven en uiteindelijk heb ik pedago-
giek gedaan' (10).

Wist deze vrouw moeilijk een keuze te maken voor een studierichting, ook op de
middelbare school twijfelde ze al:

'Ja, dan krijg je dus inderdaad de keuze van vakkenpakket en ik wist het weer
niet, ik wist het niet. Ik weet nog, ik ben bij een beroepskeuzeadviseur of iets
dergelijks  geweest en het enige wat die man zei was, nou kind, als jij die vakken
leuk vindt.  Dat was ook de vraag wat wil je er mee gaan doen, nou dat wist ik
niet.  Waar ben je  dan  goed in,  nou daar en daar, vind je  dat  leuk, ja dat vind ik
leuk,  nou dan  ga je dat  toch doen.  Dus,  toen was  ik nog  niet veel wijzer.'

Tijdens haar studie blijft ze twijfelen:

'Ik heb me  regelmatig zitten af te vragen of dat het nou was wat ik wou.  Op een
gegeven moment, na mijn kandidaats, einde derde jaar of zo, was ik at zover dat
ik een uitnodiging had voor een gesprek voor de Z-opleiding, ik wilde toch meer
praktisch,  maar (je vraagt je af) is dat nou wel wijs. Toen ben ik tock maar weer
doorgegaan. Elke keer, ja maar, ik weet niet wat ik anders wil en laat ik dat nou
maar afmaken en dat is de hele studietijd zo gebleven' (10).
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Na de afronding van haar studie werkt deze vrouw een aantal jaren niet. Er zijn
weliswaar weinig banen voor pedagogen, maar de doorslag geeft de geboorte van
haar kinderen vrij snel na haar afstuderen. Na thuis tegen de muren opgelopen te zijn
vindt ze een baantje als secretaresse. Ze maakt een fusieproces van nabij mee en kan
daarbij de interim-manager assisteren. Hiermee is haar belangstelling gewekt voor
organisatievraagstukken:

' En ik denk dat dat  er wel heel  sterk toe  bij  gedragen heeft  dat  ik de  organisa-
tiekundekant uiteindelijk gekozen heb. Daarom heb ik ook zo iets van: "Waarom
heb ik dat nou nooit eerder bedacht?" Toen ik dan op zoek was van nou,  ik wil

wel weer wat studeren en zal ik nou maar naar de boekwinkel lopen en wat
boeken halen of zal ik toch een opleiding....,  en allerlei documentatie had opge-
vraagd en een heleboel gekregen van iem(ind die  er zelf ook mee  bezig was,  toen
zat ik een avond op de bank dat allemaal door te werken en toen zag ik een
programma van de opleiding bedrijfskunde aan de Erasmus universiteit te Rotter-
dam. Nou, toen school het me echt van mijn tenen tot mijn kmin toe 'vol van
wddrom heb  ik dat  nou  niet  bedacht.  Toen heb  ik  een potje  zitten janken:

Deze vrouw is een aantal modulen gaan volgen op de Open Universiteit en
tegelijkertijd in een omscholingsproject terecht gekomen. Dit had ze nog niet
aangedurfd toen ze besloten had om na een paar jaar thuis geweest te zijn alsnog te
gaan werken. Ze heeft blijkbaar tijd en ervaring nodig gehad om te weten wat ze
wilde.

5.3.5 Naar het HBO

Was het niet eenvoudig een keus voor een universitaire opleiding te maken, ook
voor de vrouwen die naar HBO-opleiding gingen lag een keus niet altijd voor de
hand.

E6n vrouw zat in het eerste jaar van de mammoetwet:

'Het  was  allemaal  nog  in  ontwikkeling  hoe  dat  moest  met  studievoorlichting  en
al die nieuwe opleidingen, die toen van de grond kwamen' (44).

Ze heeft daarom het idee dat ze het allemaal zelf heeft moeten uitzoeken. Het enige
wat ze weet is dat ze in elk geval g66n onderwijzeres wil worden:

'Mijn moeder had heel  graag  onderwijzeres  willen worden.  Dus wilde  ze  dat  wij
dat werden en wij wilden allemaal geen onderwijzeres worden:

En ze wil ook niet naar de universiteit:

'Die  academische wereld  trok mij  niet:
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Geleidelijk begint het idee te ontstaan dat ze wel dietiste wil worden:

'Ik was toen heel erg  gericht op alternatieve  zaken en werd ook vegetarier  in die
tijd, toen raakte ik geinteresseerd in voeding, in vromvenzaken, in opkomen voor
je eigen recht, consumentenzaken, voeding, alternatieve voeding en ik denk ikwil
dietiste worden. Maar dat kon niet, want ik had geen scheikunde in mijn pakket.
En toen zei de directrice daar op die school, we hebben ook nog een andere oplei-
ding,  huishoudkundige  voor  inrichtingen,  ga dat  een jaar doen,  het  is  maar  een
twee-jarige opleiding, dan ben je alvast met voeding bezig, zit je op de school en
intussen doe je staatsexamen.  Ik dacht, okay, dat klonk wel aantrekkelijk,  en ik
wist het verder ook niet, ik had geen enkel alternatief. Daarin ben ik overigens
noch door decanen, noch door mU  ouders geholpen. Toen heb ik dus voor die

opleiding gekozen, maar gaandeweg werd mij duidelijk dat dat op zich wel de
richting was, huishoudkundige voor inrichtingen, dat beviel mij op zich prima.'

Na haar afstuderen komt ze moeilijk aan werk en het werk dat er is, trekt haar niet
echt.

'En  toen kwam ik er dus  achter dat  het  niveau waarschijnlijk  iets  te  laag  voor me
was, omdat het veel te praktisch ingevuld werd.  Dat hindert op zich niks, maar
mijn denkniveau was toch iets hoger.'

Ze leert iemand kennen die huishoudkunde op de lerarenopleiding deed:

'Ik  denk  ddt  moet  ik  gaan  doen.  Dan  kom  ik  terecht  bij  dat wat  ik wit,  namelijk
dat overbrengen aan mensen, dat leren. Nou daar heb ik toen voor gekozen'  (44).

Wilde ze aanvankelijk per se niet naar de pedagogische academie, nu gaat ze toch
in opleiding voor leraar. Haar bewustwording in consumentenzaken en vrijwilligers-
werk voor gehandicapten dragen hiertoe bij. Daar wordt haar duidelijk dat mensen
verantwoordelijk zijn voor zichzelf en aan deze kennis wil ze graag een steentje
bijdragen. Althans zo verantwoordt ze haar uiteindelijke keus. Maar zou de wens
van haar moeder niet toch een onderdeel van haar habitus zijn geworden.

Twee andere vrouwen gaan wel na hun middelbare school naar de pedagogische
academie. Beide waren liever gaan studeren. Voor de een 'paste het niet in de
cultuur van huis uit'. Wel werd een opleiding voor een beroep belangrijk gevonden:

'Vanuit de geschiedenis van mijn moeder waren er heel duidelijk verwachtingen
naar de meisjes toe, dat het voor hen belangrijk was dat  ze  een beroep  kozen.  Een
beroep waarin ze, wat er ook gebeurde, later hun brood zouden kunnen verdie-

nen,  als  ze  niet  zouden  trouwen  of als hun huwelijk stuk zou  lopen.  Dat was  in die
tijd met name onderwijzeres. Dat was heel duidelijk het beeld' (16).
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En dit beeld komt uiteindelijk ook overeen met de wens van deze vrouw om naar de
kweekschool te gaan. De andere vrouw moest naar de MMS omdat ze op het
gymnasium niet genoeg haar best had gedaan. En met MMS kon je niet naar de
universiteit.

' Dus  ik  had  wei  een  bepaaide  frustratie  en  ik  wist  absoluut  niet  wat  ik wilde
worden. Nee. Ik heb din jaar academie voor lichamelijke opvoeding gedaan,
maar dat  ging  dus mis, want  daar moet je  lichamelijk een prestatie leveren en
toen, desnoods, dan maar uit armoede naar de kweekschool' (50).

Daarmee volgde deze vrouw het voorbeeld van beide ouders.

5.3.6    Tweede kans

Voor beide vrouwen blijft de wens om te gaan studeren latent aanwezig. Beide
zetten deze aanvankelijke wens later alsnog in daden om, echter met een heel
verschillende achtergrond. Een vrouw volgt het werk van haar man naar een ander
deel van Nederland. Daarvoor had ze een interessante baan als onderwijskundig
medewerkster aan een universiteit. Waar ze komt te wonen kan ze met moeite alleen
maar weer banen vinden als juf op de lagere school.

'En dan zijn de kindertjes  geboren en toen dacht ik,  van ik wit eigentijk dit  niet
altijd blijven doen. En in die tijd dreigden MO-studies op te gaan houden, die
zouden gaan stoppen in de jaren tachtig, en dat was eigenlijk van waar ik woonde
mijn enige mogelijkheid. Om het universitair te doen, dat zat er gewoon niet in.
De verbindingen zijn zo slecht, als je dat met het openbaar vervoer moest doen,
plus  ik had geen familie  in de  buurt die  op  de  kindertjes kon passen en je  moet
toch altijd een bepaald circuit achter de hand hebben. Plus het ongebruikelijke
dat je  als  getrouwde vrouw nog  eens  ging  studeren met  kleine  kinderen,  als je  een
man had met een goede baan. Nou, dat hele verhaal dat gaat dan spelen. Op een
gegeven moment heb ik de knoop doorgehakt, zo van datgene dat ik gedaan heb
op die  universiteit,  iets  in die  sfeerwit ikweer doen  en daarvoor heb  ik dat papier
nodig en MO pedagogiek is mijn enige weg om dat te gaan doen' (16).

Na MO-A gaat ze ook nog MO-B doen. De andere vrouw kiest voor MO-
Nederlands. Ze ontmoet haar man op de kweekschool en die gaat daarna verder
studeren. Zelf wil ze dat op dat moment niet, want ze wil gaan werken en geld ver-
dienen, want dan kunnen ze gaan trouwen en zij het huis uit. Haar man moet echter
veel studeren en zelf heeft ze op een gegeven alle kasten vol zelfgebreide truien
liggen.

'Dus  op  een  gegeven  moment,  dan ga je  ook studeren' (50).

Het wordt MO-Nederlands om de eenvoudige reden dat ze veel van lezen houdt. Na
MO-A gaat ze naar MO-B en vervolgens doet ze nog doctoraal aan de universiteit.
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Ze ziet het alsnog gaan studeren als een soort revanche op haar ouders. Ze voelde
zich als derde meisje in het gezin eigenlijk niet gewenst:

'Ik   had   een   jongen   moeten   zijn.   Toen   ik   geboren   werd,   hadden   ze   geen
meisjesnaam. Grote frustratie dat ik dus toch een meisje was. De huisarts, dat
werd later dan in geuren en kieuren veneld, de huisarts zei, zal ik ze maar weer
terug  stoppen,  en dat  soort  grappen.  Van jongs  af aan voelde  ik me  niet  gewenst'
(50).

Door te gaan studeren heeft ze...

'...bewezen aan mijn ouders dat ik ze niet nodig had. Mijn ouders hebben mijn
zussen heel erg gesteund. Alles werd altijd voor hen gedaan. En dat wilde ik niet:

Speelde voor de ene vrouw vooral inhoudelijke redenen een rol, alleen door verder
te studeren kon ze weer de interessante baan krijgen die ze had gehad, voor de
andere waren het meer externe factoren. Ze had tijd en energie over en ze had naar
haar ouders toe iets te bewijzen.

Ook de volgende vrouw gaat na haar HBO-opleiding later verder studeren. Voor
haar is het niet een lang verbeide wens. Ze denkt aanvankelijk zelfs dat ze het
helemaal niet kan. Omdat het haar wel leuk lijkt gaat ze HTS voor confectie doen:

'Wij hadden thuis drie meiden van een beetje dezelfde leeftijd en dat betekende
dat wij,  als we  bijvoorbeeld een feestje  hadden,  dan maakten wij  daarvoor  zelf
onze  kleren, dus  ikwas daar best handig  in en op die  leeftijd vindt  iedereen kleren
leuk en ik geloof dat ik iets  in de Margriet  gelezen had over die  school.  En toen
heb ik daar een test voor gedaan en ben ik daar opgekomen'  (45).

En wat ook meespeelde:

'Ik wilde naar Amsterdam. Ik had echt iets dat ik dat heel graag wilde. Weg uit
Harderwijk, op kamers.'

Na deze opleiding gaat ze werken. Ze krijgt nog wel het advies om verder te gaan
studeren, maar dat ziet ze niet zitten:

'Toen ik van die HTS af kwam, toen ben ik daar ook met heel weinig werken,  met
negens door heen gekomen. Toen werd bij de diploma-uitreiking gezegd, nou L.,
je moet door gaan met studeren.  Maar toen had ik zoiets van,  ik heb vier jaar op
die school gezeten en zag het toen echt niet zitten. Bovendien had ik een hekel aan
die directeur, ik denk die man kan dat wel zeggen, maar wat hij zegt, moet ik in
ieder geval niet doen. '

Ze gaat werken als assistent-bedrijfsleider:
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'Wat ik daar wel voelde, was toch dat ik veel te slim was voor dat werk daar.  En
toen ik daar zat, toen dacht ik, ik wil iets doen en toen ben ik 's avonds MO
economie gaan doen.'

Op de vraag, waarom MO economie, antwoordt ze:

'Omdat eh... Het rare is wel dat ik altijd wel een beetje ajjiniteit heb gehad met
het vak economie. Dat ik toen, dat herinner ik me 0014 dat ik op de HBS zat en
dan denk je, nou wat zal ik gaan doen en dan waren er van die voorlichtingsda-
gen, dat ik toen al wet dacht aan economie. Ik herinner me ook dat ik daar heen
geweest ben en ik herinner me ook nog dat de voorlichter toen zei dat er bijna
geen vrouwen die  studie  deden.  Of me dat  nou heeft doen  afschrikken dat weet  ik
niet.  Nee, meer toch de lengte, want toen in HBS B zaten ook al bijna geen vrou-
wen. Ja, ik was ook, die wiskundige aanleg had ik niet, dus ik had heel hard
moeten werken voor die HBS, toen ben ik nog een keer gezakt en toen had ik wei
een beetje op het gebied van leren een soon minderwaardigheidscomplex. Die
HTS had ik zoiets van, dat is zo'n makkelijke opleiding. Toen had ik helemaal niet
het idee dat ik een prestatie leverde als ik een negen haalde. Maar op die MO-
opleiding heb ik me weI gerealiseerd dat ik intellectueel behoorlijk sterk stond,
want ik was de enige die hem in drie jaar gehaald heeft.  En die docenten maakten
dat ook bijna nooit mee. Dus het was daar echt, ik stak met kop en schouders
boven die andere studenten uit, terwijl ik het toch deed naast mijn werk.'

Ze besluit vervolgens ook nog economie te gaan studeren. Dacht deze vrouw op de
middelbare school dat ze niet goed kon leren en verklaarde ze haar hoge punten op
de HTS uit het feit dat het een makkelijke studie was, pas op de MO-opleiding krijgt
ze door dat ze wel degelijk capaciteiten heeft, die ze vervolgens ook nog omzet in
een universitaire opleiding.

5.3.7 Vaders wil is wet

Bij twee andere vrouwen had de mening van de vader bij de verdere schoolkeuze
een belangrijke invloed. Allereerst had hij al uitgemaakt dat het geen universiteit zou
worden maar HBO en vervolgens drukte hij ook nog een groot stempel op welke
richting. Een vrouw gaat eerst een jaar naar Amerika:

'Omdat  ik absoluut  geen  idee  had wat  ik  zou gaan doen,  en ook nog  jong  was,
zeventien toen ik van school afkwam, en het een beetje in de opvoeding paste om
al die meiden toch wet ervaring buiten het eigen gezin en ookwet buiten het eigen
land te bieden, werd het een jaar Amerika' (47).

Aansluitend gaat ze naar een tolkenopleiding:

' Dat  was  eigenlijk helemaal  op  initiatief van  mijn  ouders,  want  ook dat jaar
Amerika had niet gemaakt dat ik nou opeens wist wat ik nou moest gaan doen. En
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zo na januari van het jaar dat ik daar zat, begonnen mijn ouders toch wat indrin-
gende  vragen  te  stellen  per  brief van wat wil je  nou  en wat  moet je  nou.  Toen
hebben ze maar eens wat folders opgevraagd zo links en rechts, waarvan zij
dachten, nou dat is misschien een mooie aansluiting  op  zo'n jaar waarin je  heel
veel met engels bezig bent. En daaronder was die tolkenschool. En zonder daar
nou heel diep over nagedacht te hebben, heb ik dat maar gedaan' (47).

Ze haalt haar diploma, begint een eigen tolk- en vertaalbureau en gaat daarnaast
werken als secretaresse omdat het vertalen toch wel erg eenzaam werk was. Na een
paar jaar besluit ze weer te gaan studeren:

'Toen wist ik inmiddels wel wat ik wilde. Toen was ik 25 en blijkbaar heb ik tot
die tijd nodig  gehad om te voelen wat ik nou echt wilde. Wat niet wil zeggen dat
ik dat spelen met talen en dat vertalen en tolken, dat ik dat niet leuk heb
gevonden,  dat vind ik zelfs nog  steeds heelleuk.  Maar wet duidelijk het  gevoel
van er is meer en dat wil ik ook  Toen ben ik op eigen initiatiefen op eigen kosten,
terwijl ik at werkte, een studie gaan doen. (...) Ik heb een hele poos geaarzeld
tussen psychologie en medicijnen, ik ben ook nog voor medicijnen ingeschreven
geweest, maar toen ben ik uitgeloot.  En dat was voor mij automatisch een keuze
voor, zonder dat dat spijtgevoelens heeft opgeleverd, voor psychologie. Ik had
van allebei het idee, van het zijn vakken, waar je veel met mensen in aanraking
komt.  (...) Ik dacht dat kan als huisarts, dat teek me ideaal, maar dat kan ook als
psycholoog.  En uiteindelijk werd het arbeids  en organisatie-psychologie.'

De andere vrouw wilde het liefst natuurkunde gaan studeren. Haar ouders vertrouw-
den haar echter niet op een TH en als meisje op kamers. Ze moest eerst maar HTS
doen, dan kon ze later nog zien of ze verder zou gaan. Het werd HTS elektro-
techniek. Deze ongebruikelijke keus voor een meisje verklaart ze als volgt:

'Als je naar een HTS  gaat, dan kies je voor een aantal dingen en ik vond binnen
de natuurkunde elektrotechniek heel leuk Ik zat niet aan radio's te knutselen en
zo, maar mijn vader gaf les aan de HTS en die kon er iets over vertellen van
welke richting je dan kon gaan doen'  (25).

Na de HTS kiest deze vrouw expliciet voor een baan in een bedrijf dat medewerkers
met HTS in de gelegenheid stelt een universitaire opleiding te volgen, mits ze zelf
eerst de propedeuse halen. Zo ziet ze kans om alsnog haar wens van natuurkunde
studeren te honoreren. Althans dat denkt ze. Als ze haar propedeuse heeft en gaat
praten over de faciliteiten voor verdere studie, wordt haar te kennen gegeven:

.„
Maar meisje,  dat  is  alleen voor jongens.  Hoe  kan dat  nou.  Strak  krijg je  kindjes

en dan hebben we  niets  aan jou."  En  toen  heb  ik  meteen  gezegd  dit  is  de  laatste

dag en het laatste uur dat ik hier heb doorgebracht en ben ik daar ook
weggegaan. Daar was ik heel erg boos over. Toen was ik echt boosi'
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Van natuurkunde studeren komt daarna niets meer.

5.3.8 Eerst de ULO

Hiervoor is al aangegeven dat het niet voor alle vrouwen vanzelfsprekend was dat
ze naar een middelbare school gingen. Een aantal ging naar de ULO. Voor allen
betekende dit een omweg om naar hoger onderwijs te komen, hetzij rechtstreeks via
een lange onderwijsloopbaan, hetzij op latere leeftijd als zogenaamde 'tweede
kanser'.  Met name de part-time opleiding aan de sociale academie biedt voor een
aantal vrouwen een kans op hoger onderwijs.

Zo ook voor twee vrouwen die na de ULO naar de kweekschool voor kleuterleidsters
gingen. Beide mochten na de ULO nog een vervolgopleiding doen. Beide hadden
weliswaar hogere ambities. Zo wilde de een liever onderwijzeres worden, maar...

*-mijn moeder zei, dat kan niet, wordt maar kleuterleidster, want anders
ontgroei je je milieu' (33).

Het leek haar overigens ook wel leuk:

'Ik speelde altijd at met kindertjes en zo. (...) En ik kende het beroep omdat mijn
nichtjes het deden, mijn ouders kenden het beroep, maar echt beroepskeuze.... Er
is Ook nooit wat aan gedaan, dat er nog andere mogelijkheden waren.'

Deze vrouw is nooit werkzaam in haar beroep. Tien jaar later, in haar eigen woorden
via een emancipatieproces, besluit ze om naar de sociale academie te gaan. Ze doet
de richting vormingswerk en komt bij een arbeidsbemiddelingsproject voor vrouwen
terecht, waar ze eerst als vrijwilligster en later als betaalde kracht gaat werken. Ze
geeft daar diverse trainingen.

' Ik  wilde  als  kind  al  onderwijzeres  worden  en  ik ben  het  met  een  omweg  ook
geworden (tls vonningswerker, als opleider.'

Ze gaat haar middenstandsdiploma halen om meer bedrijfseconomische kennis op
te doen. En tot slot volgt ze de voortgezette opleiding Organisatie-Beleid-Manage-
ment, richting Arbeidsverhoudingen. Via een 'emancipatieproces' komt deze vrouw
op de plek die haar ligt. Ze heeft dan ook geen zogenaamde vrouwenleerroute meer
nodig. Ze kiest zelfs een 'hardere VO' om zo haar kans te vergroten om buiten het
vrouwenwerk aan 'een echte baan' te komen. Ook de andere vrouw was liever
onderwijzeres geworden of anders naar de sociale acadernie gegaan, maar daar had
je HBS voor nodig.

' En wat er dus ook op teek, was de kweekschool voor kleuterleidsters. Dat was
een soon van afvalkeuze' (36).
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Ze heeft echter nog heel wat ambities:

'Ik geloof dat ik minstens twee  doctoraal-examens op  mijn lijstje had staan, toen
ik van de ULO kwam. Ik ging dus naar de kweekschool voor kleuterteidsters,
daarna ben ik pedagogiek MO-A  gaan doen en dat was  voor mij  een mogelijkheid
om psychologie te  gaan studeren en daarna wilde ikfilosofie studeren, voor de
lol. Psychologie was om een beroep te kunnen uitoefenen, enfilosofie vond ik heel
interessant.'

Ze gaat de MO-opleiding volgen omdat dat de enige mogelijkheid is na de opleiding
voor kleuterleidster. Net voor ze klaar is, bevalt ze van haar eerste kind en het lukte
niet meer om de opleiding af te ronden. Na de geboorte van haar tweede kind gaat
ze doctoraal pedagogiek doen, maar dat viel vreselijk tegen. Ze zit tussen studenten
die veel jonger zijn dan zij en de discussies die gevoerd worden zijn voor haar ouwe
koek. Bovendien zint het haar niet om weer in de collegebanken te zitten. Ze wil
eigenlijk liever gewoon aan de slag:

'Toen ben ik naar de pan-time opleiding sociale academie gegaan, waardoor ik
het tweede jaar in ieder geval gedwongen was 20 uur in de week - weliswaar
onbetaald, hoewel ikal het derde jaar betaald werd -  weer aan het werk te  gaan
en dan tegelijkertijd een opleiding te doen. En dat kwam ook, omdat ik dus, toen
ik 16 was, eventueel al naar de sociale academie wilde gaan. Dus toen dacht ik,
waarom doe ik dat dus alsnog niet.'

Later gaat ze ook nog een VO-opleiding doen voor management non-profit:

' Omdat  ik na elfjaar hulpverlening het idee had van ik ben het een beetje zat. Ik
word doodmoe van dit vak eigenlijk.  Ik wil me er wel mee bezig houden, maar
dan misschien meer in de beleidssfeer. Ik dacht, dan moet ik toch ook iets meer
weten van jinancien  en dat Soort zaken.'

Was voor de ene vrouw het verder studeren vooral het gevolg van een emancipatie-
proces, voor de andere was het de realisering van haar ambities. Wat daar voor haar
een belangrijke rol bij speelde was het milieu waar ze in terecht kwam toen ze naar
de opleiding voor kleuterleidsters ging:

' Ik  zocht  toch in eerste instantie contact met mensen die ik kende vanuit mijn

geboortestreek maar dat waren bijna uitsluitend mensen die op de HBS hadden
gezeten en niet die van de ULO, want die bleven meestal wat meer hangen. Dat
betekende dat ik hier in studentenkringen terecht kwam. Die gingen na de HBS
hier studeren. Toen ben ik met allerlei soorten muziek, boeken in aanraking
gekomen waarvan ik van huis uit niet mee was  geconfronteerd en ook niet op de
kweekschool. Waardoor ik een veel ruimere algemene belangstelling heb
gekregen, een veet mimere algemene ontwikkeling waardoor ik me ben gaan
interesseren voor cultuur en kunst' (36).
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Ook haar parmer heeft gestudeerd. In een dergelijk milieu lag het waarschijnlijk ook
meer voor de hand om alsnog verdere opleidingen te doen, terwijl het andere kant

ook zo kan zijn dat zij zich juist door haar studie-ambities eerder aangetrokken
voelde tot dergelijke mensen.

Ook een derde vrouw overwoog na een aantal jaren gewerkt te hebben naar de
sociale academie te gaan. Zij moest na de ULO van haar vader gaan werken. Na
verschillende banen doorlopen te hebben, komt ze als secretaresse bij een project
voor werkende jongeren. Ze kiest daar bewust voor, omdat ze inmiddels belangstel-
ling heeft voor sociaal werk. Dan zit ze er vast bij. Omdat het haar eerste baan is in
het ambtelijk circuit begint ze met haar salaris op het laagste niveau, ondanks de

jaren ervaring die ze inmiddels heeft:

'Dlls  ik zat  op  een  gegeven moment van potverdikke,  als  het niets  waard  is wat  ik
heb en als ik er dan ook nog  uit ga, als er kinderen komen en ik wil  daarna terug,
dan wordt ik zeker alleen maar tiepgeit'  0).

Ze wil dan al langer naar de sociale academie en de frusterende ervaring met het
salaris geeft tenslotte de doorslag:

' Die  urgentie-opleiding,  dat  moest  kunnen  met  de  MULO,  maar  dan  moest  je
eigenlijk werk hebben in dat  kader en niet zoals  ik  als  secretaresse,  en bovendien
moest je ook een toelatingsgesprek hebben. Dus, ja, dan maar eerst het
voortraject.  HAVO was dan al voldoende, maar ja,  dan kun je net zo goed athe-
neum gaan doen. Dan heb je ook meer keuzemogelijkheden, stel je voor dat je
toch wat anders wit:

Ze gaat naar het atheneum en ze wil inderdaad wat anders. Het idee van sociale
academie laat ze langzaam varen:

'Toen dacht  ik,  het is  toch  behoorlijk gesloten en erg van zichzelf overtuigd.  (...)
Zal ik  dat wet doen?  En ja,  toen begon de universiteit  toch wet  te  trekken:

Ze gaat rechten studeren:

'Daar zit  toch  ook  een  stukje  het  sociale  in,  ook  het woord  "rechtvaardigheid":

Naast deze meer inhoudelijke reden, laat ze zich bij haar uiteindelijke keus voor
rechten ook door een praktische reden leiden:

'Het  kwam  uit  op  het  feit  dat  ik  toch  een  part-time  opleiding  wilde  doen,  een
avondstudie of weekend-studie. (...) Ik wilde graag kinderen. Mijn man was bezig
met de avondopleiding economie, dus als ik rechten ging doen, dat was vrijdag-
avond, en zaterdag, als er dan een kind kwam, kon hij op dat kind passen en ik
gewoon doorstuderen.'

86



Als ze 37 is, heeft ook deze vrouw haar hogere opleiding gehaald.

5.4 CONCLUSIE

Dit onderzoek betreft de werkgeschiedenissen van hoger opgeleide vrouwen. In dit
hoofdstuk stond hun jeugd en schoolloopbaan centraal. In deze periode wordt de
belangrijkste basis gelegd voor de mogelijkheden en wensen gedurende de werkge-
schiedenis. Hoewel alle vrouwen ten tijde van het onderzoek een hogere opleiding
hebben genoten, bereikt een aanzienlijk aantal dit niveau niet rechtstreeks. Sommige
hebben zelfs via een lange schoolloopbaan hun uiteindelijke niveau behaald. Gezien
de tijd waarin deze vrouwen opgroeiden is het niet zo verwonderlijk dat het behalen
van een hogere opleiding niet zo vanzelfsprekend was. Het percentage meisjes dat
rechtstreeks naar HBO en universiteit doorstroomde was gering. Dat de vrouwen uit
dit onderzoek toch hun hoge opleidingsniveau behaalden heeft te maken met diverse
factoren.

Het milieu van afkomst is een belangrijke factor. Niet alleen blijkt de vanzelfspre-
kendheid om te gaan studeren als men uit een hoger milieu komt uit antwoorden van
de respondenten, ook statistische analyses onderschrijven deze constatering (CBS,
1982; De Graaf, 1987; Verijdt & Diederen, 1987). Hoe hoger het milieu, hoe groter
de kans op een hogere opleiding. De grotere hoeveelheid reeds aanwezig cultureel
kapitaal waarmee kinderen uit hogere milieus op school komen, levert tijdwinst en
een voorsprong op en daarmee een grotere kans op het succesvol volgen van een
hogere opleiding (Bourdieu, 1989b).

Wat niet uit de cijfers te halen is, is waarom vrouwen uit lagere milieus ook
doorstuderen. Voor een aantal respondenten blijkt het vooral de stimulans van een
moeder die zelf niet de kans heeft gehad om te studeren. Door haar frustratie
daarover en haar rijke belangstelling voegde ze extra cultureel kapitaal toe aan het
gezin en creeerde daarmee een 'cultureel klimaat', waarin het doorstuderen  goed
paste. Als je het goed kunnen leren daarbij neemt en een hoofdonderwijzer die het
laatste benodigde duwtje gaf, dan wordt het doorleren voor meisjes uit een lager
milieu ook een meer voor de hand liggende optie.

Voor een aantal vrouwen blijkt het sociale milieu toch te restrictief. Een door een
sterke sociale gelaagdheid vast liggende schoolkeuze en het mede daardoor niet
opvolgen van een hoger schooladvies doet een aantal vrouwen op de ULO belanden.

Opvallend is het aantal vrouwen uit deze groep dat op latere leeftijd haar hogere
opleiding via de (urgentieopleiding van de) sociale academie behaalt.

Wat verder in dit hoofdstuk naar voren komt is dat de vrouwen veel moeite hebben
met de keus voor een vervolgopleiding. Slechts een enkele vrouw heeft duidelijk
voor ogen welke opleiding ze wil volgen. Voor anderen is het vaak een 'afstreep-
rijtje'.  Na veel wikken en wegen kiezen ze uiteindelijk maar iets. Ze worden daarbij
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nauwelijks geholpen door ouders of schooldekanen. Ouders spelen in zoverre wel
een rol bij de verdere schoolkeuze dat ze voor hun dochter een HBO-opleiding meer
voor de hand vinden liggen dan een universitaire opleiding. Het meisje-zijn is hier
van doorslaggevende betekenis.

Maar niet alleen hier. Naast sociaal milieu blijkt sekse een belangrijke factor te zijn
bij het kiezen voor een opleiding. Allereerst is er het statistische feit dat meisjes,
zeker in de tijd dat de respondenten opgroeiden, doorgaans minder en lager
onderwijs volgen dan jongens (Oudijk, 1983; Verijdt & Diederen,  1987). Maar ook
de vrouwen waarmee gesproken is noemen herhaaldelijk impliciet of expliciet de
invloed van hun meisje-zijn op de keuzes die ze gemaakt hebben. Verschillende
maken melding van de verwoorde opvatting dat het zonde voor een meisje is om te
studeren, want ze gaan toch trouwen. In lagere milieus heeft dit als consequentie dat
ULO al hoog voor een meisje gevonden wordt, in hogere milieus bepaalt dit mede
de keus voor een hogere beroepsopleiding in plaats van een universitaire. Werd hier
sekse expliciet als een factor genoemd, bij de onzekerheid voor een studiekeuze
speelt sekse meer impliciet een rol. Vrouwen maken er niet zelf melding van, maar
bij de onzekerheid speelt zeker ook een rol dat vrouwen een minder duidelijk
beroepsbeeld voor ogen hebben. Naast de optie van een baan bestaat altijd ook nog
de mogelijkheid van het huisvrouw- en moederschap. De vrouw die het duidelijkst
was in haar studiekeus had ook het meest uitgewerkte beroepsperspectief, ze wilde
ziekenhuisapotheker in een ontwikkelingsland worden. Ze kon hier zo duidelijk in
zijn  omdat ze 'geen meisje was met vriendjes  en zo' 8.

Niet alleen in de hoogte van de opleiding, ook bij de keus voor een studierichting
speelt sekse een rol. Het onderwijs is duidelijk gesegregeerd naar sekse, meisjes
kiezen andere opleidingen dan jongens. Verschillende vrouwen maken melding van
het feit dat ze een typisch alpha-mens zijn en niets snapten van wiskunde, wat de
keuze voor een vervolgopleiding inperkte. Als vrouwen juist wel een meer 'manne-
lijke' studierichting kozen, werden ze met zachte hand toch de meer 'vrouwelijke'
richting daarbinnen ingeduwd.

Herhaaldelijk geven vrouwen zelf aan dat ze een bepaalde kant op werden gestuurd:

'Het was de gewoonste zaak van de wereld dat meisjes geen wiskunde konden:

' Farmacie  is  een leukere  studie  voor  een meisje.'

Aan de andere kant ervaren ze hun uiteindelijke keus voor een studie als ook het best
bij hen passend:

' Daar lagen ook niet echt  mijn talenten.'

'Ik vond dat ook terecht.'
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De objectieve structuur van het onderwijsveld is geYncorporeerd in de habitus van
de vrouwen.

Niet voor alle vrouwen was het opleidingsniveau op het eind van de schoolloopbaan
het hoogst behaalde niveau. Om diverse redenen die hierboven ook al gememoreerd
zijn, was het niet alle vrouwen gegeven hun opleidingswens rechtstreeks te reali-
seren. Deze wens bleef echter latent onderdeel uitmaken van de habitus, om op latere
leeftijd onder invloed van specifieke ervaringen in hun omgeving of hun werk weer
actueel te worden. Ook de ontevredenheid met een onduidelijke en uiteindelijk
tegengevallen studiekeus doet vrouwen besluiten op latere leeftijd alsnog een andere
en/of hogere oplei(ling te volgen. Tijd en specifieke ervaringen zijn nodig om nu wel
de juiste keus te kunnen maken. In dit hoofdstuk is dit zogenaamde tweede-
kansonderwijs als onderdeel van de schoolloopbaan aan de orde geweest. Veel
eerder behoort het echter als onderdeel van de werkgeschiedenis bezien te worden.
Immers slechts binnen de context van het werk kunnen deze keuzes begrepen
worden. Vrouwen merkten dit in de interviews ook zelf op. In dit hoofdstuk is bij de
behandeling van de zogenaamde tweede kansers al kort naar het werk verwezen. In
het volgende hoofdstuk staan de totale werkgeschiedenissen centraal.
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6      De werkgeschiedenissen

6.1 INLEIDING

In hoofdstuk 4 zijn aan de hand van de schriftelijke vragenlijsten de werkgeschiede-
nissen van de respondenten in kaart gebracht. Het beeld dat daarbij ontstond is dat
van een grote varieteit. In dit hoofdstuk wordt dit beeld verder uitgebouwd op basis
van de gesprekken die met negentien respondenten zijn gevoerd.

Allereerst zal ingegaan worden op de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. De
eerste baan is een belangrijke stap in de werkgeschiedenis. Het is het fundament
waar verdere stappen op voortbouwen. Het is de vraag of de vrouwen zich hiervan
bewust waren bij hun intrede in de arbeidsmarkt. Ingegaan wordt op de overwe-
gingen die een rol speelden bij de keus voor de eerste baan.

Een opvallend kenmerk van de werkgeschiedenissen van de respondenten bleek in
hoofdstuk 4 het discontinue en niet-lineaire karakter van het merendeel van de
werkgeschiedenissen. Een aantal vrouwen onderbrak het werk tijdelijk en het meren-
deel werkte ooit of werkt nog part-time. Ook kwamen veel wisselingen van baan en
werkgever voor, die lang niet altijd leidden tot positieverbetering en waaraan vaak
ook andere redenen dan positieverbetering ten grondslag lagen. In dit hoofdstuk zal
eerst aandacht geschonken worden aan deze discontinue werkgeschiedenissen. Wat
droeg bij aan deze discontinuYteit?

In het vorige hoofdstuk en ook in hoofdstuk 4 is reeds gewezen op het feit dat veel
vrouwen uit dit onderzoek zich gedurende hun werkgeschiedenis nog verder
schoolden. Het volgen van een opleiding impliceert vrijwel altijd discontinuYteit,
omdat na afloop een heel andere wending aan de werkgeschiedenis gegeven kan
worden. In dit hoofdstuk zal gekeken worden wat aanleiding gaf tot deze scholing
en wat de invloed ervan was op het verdere verloop van de werkgeschiedenis.

Kenmerkend voor de werkgeschiedenis van veel vrouwen zijn breuken in de
werkgeschiedenis die optreden ten gevolge van omstandigheden die zich voordoen
in de privtsfeer, meestal de geboorte van kinderen. Voor sommige vrouwen betekent
dit een tijdelijk terugtrekking van de arbeidsmarkt, voor andere het terugbrengen van
het aantal te werken uren of een verandering van werk. In dit hoofdstuk zal hierop
ingegaan worden voorzover het van invloed is op het verdere verloop van een
werkgeschiedenis, in een volgend hoofdstuk wordt er uitgebreider bij stil gestaan.

Na scholing en/of onderbreking, welke overigens door de vrouwen uit dit onderzoek
vaak ook gebruikt wordt voor verder scholen, begint een nieuw stuk
werkgeschiedenis. Na een beschrijving hiervan wordt het hoofdstuk vervolgd met
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werkgeschiedenissen die een continue verloop kenden. Veranderingen lagen steeds
in het verlengde van het voorgaande. Welke overwegingen droegen bij aan de
totstandkoming van deze werkgeschiedenissen?

Tot slot wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het werken in een door mannen gedomi-
neerde arbeidscontext.

6.2 EERSTE BAAN

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt is een belangrijk moment in iemands
leven. Niet alleen vormt het de eerste kennismaking met betaalde arbeid, ook is de
toon voor de verdere werkgeschiedenis gezet (zie o.a. Dex, 1987). Hoewel de
overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt in theorie een doorlopend proces is, blijkt
hij in de praktijk lang niet altijd even vloeiend te verlopen (Schreurs, 1996). De
overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt kan makkelijker zijn als reeds een oplei-
ding is gevolgd die voorbereidt op een bepaald beroep. Een keus voor het soort baan
is immers al gemaakt. Anders ligt het als, zoals een aantal vrouwen deed, een meer
algemeen vormende opleiding wordt gevolgd. Meerdere opties zijn dan mogelijk.
Hoe werd nu deze eerste stap in het veld van arbeid gezet door de vrouwen waarmee
gesproken is?

6.3 BEROEPSGEORIENTEERDE OPLEIDINGEN

De overgang van school naar werk verloopt het soepelst als een beroepsopleiding
is gevolgd. De keus voor het soort werk ligt in feite al vervat in de keus voor een
opleiding. Vaak zijn ook smges onderdeel van de opleiding, zodat een eerste kennis-
making met het werk al gemaakt is. In de vragenlijsten houdt het merendeel van de
antwoorden op de vraag waarom voor de eerste baan gekozen is verband met de
inhoud van het werk (zie bijlage tabel 4.8). Men heeft voor die baan gekozen
vanwege de soort of de inhoud van het werk of omdat hij aansloot op de opleiding.

6.3.1 In het vak

Het meest duidelijk is dit voor vrouwen die een opleiding voor het onderwijs
volgden. In de tijd dat zij afstudeerden was er een ruime arbeidsmarkt voor
onderwijzeressen. Al voor hun afstuderen waren ze verzekerd van een baan.

'Er belden hoofdenvan scholen op van jij studeert af en wil je niet komen' (16).

Bij een ruime arbeidsmarkt, als er inderdaad te kiezen valt, kunnen meerdere
overwegingen een rol spelen bij de keus voor een baan, of in het geval van de
onderwijzeressen voor een bepaalde school. Twee onderwijzeressen kozen voor het
vertrouwde, de een voor de school waar ze stage had gelopen en de ander omdat...
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'...mijn beide  zussen daar onderwijzeres c.q.  kleuterleidster geweest waren'  (16).

Voor een vrouw die de opleiding voor kleuterleidster had gevolgd speelden heel
andere motieven een rol bij haar keus voor een school:

' Ik  heb  €indexamen  gedaan  met  ontzettend goede cijfers, maar het kleuter-
onderwijs, althans in A., was een vrij elitaire club die nog steeds tegen mij zeiden,
je moet maar op het platteland les gaan geven, want je hoort nog steeds dat je
niet uit de stad komt. Dat soon opmerkingen.  (...) Ik voelde me uitstekend op mijn
gemak in A.  Ik was helemaal ingeburgerd,  maar ik had toch zoiets van ik wil hier
helemaal niet blijven. Als dat de sfeer is. (...) In Z. was toen een heel grote vraag.
Je  hoefde  maar te  kikken  en je  kon  er  terecht.  Toen  dacht  ik,  och,  dat  is  dicht  bij
A., ik kan hier wel heel makkelijk naar toe, maar ik zit er niet meer in' (36).

Enerzijds werd deze vrouw min of meer een bepaalde richting in gemanoeuvreerd,
anderzijds gaf ze haar docenten impliciet gelijk door zich inderdaad niet echt thuis
te voelen in de sfeer van de opleiding. Haar uiteindelijke keus is een weloverwogen
compromis.

6.3.2 In de buurt

Een heel ander compromis is aan de orde voor een vrouw met HTS elektrotechniek.
Ze sport op hoog niveau, vindt dat erg belangrijk en is daardoor plaatsgebonden.
Haar vriend waarmee ze kort na haar afstuderen trouwt, studeert en woont in een
naburige stad. Om bij hem te kunnen wonen en te kunnen blijven sporten, moet de
baan, die gezocht wordt, binnen de regio zijn. De baan die gevonden wordt heeft
tevens als groot voordeel dat mensen met HTS-diploma de mogelijkheid krijgen aan
de TH te studeren, mits ze binnen een jaar de propedeuse gehaald hebben. Hierdoor
lijkt haar wens om alsnog te gaan studeren binnen handbereik. Door de combinatie
van factoren lijkt de baan de ideale baan. Ze haalt binnen het jaar haar propedeuse,
maar dan wordt haar te kennen gegeven dat de faciliteiten om door te studeren alleen
voorbehouden zijn aan mannelijke werknemers.

' Maar ze wisten dat ik ging studeren. Ze wisten dat ik de propedeuse in mijn
eigen tijd had gedaan. Ze hebben nooit gezegd, dat geldt niet voor dames, en dat
stond ook nergens. Er stond gewoon, na de HTS, als je dan propedeuse op eigen
krachten doet, dan helpen we je verder' (25).

Ze besluit op staande voet haar 'ideale' baan op te zeggen.

6.3.3    In een mannenbaan

Ook andere vrouwen die een opleiding hebben gevolgd die doorgaans meer door
mannen bezocht wordt, maken melding van, zij het meer subtiele vormen van, sekse-
discriminatie. Om je verder te bekwamen als apotheker moet je een opleidingsplaats
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zien te verwerven.

'Het was  toen moeilijk om aan werk te komen, ik had ook een heel  groot jaar,  het
was echt die hausse,  dus wat doe je?  Een paar maanden van te  voren begin je  te
solliciteren, overal in het land, het geeft niet waar'  (1).

Het duurt ruim een halfjaar voor ze een opleidingsplaats heeft gevonden. Waar deze
vrouw hier aangeeft dat het met de hausse in afstudeerders te maken heeft dat ze
moeilijk aan een baan kan komen, elders in het interview laat ze doorschemeren dat
ook andere redenen een rol speelden. Hoewel ze aanvankelijk zegt nooit iets van
discriminatie gemerkt te hebben in haar vak, blijkt haar vrouw-zijn wel degelijk een
rol te hebben gespeeld bij haar sollicitaties:

'Het  enige  probleem,  dat  ben ik net  eigenlijk vergeten,  het  solliciteren voor  die
baan, de allereerste keer, daar heb ik heel duidelijk gemerkt dat ze nog vreemd
tegen meisjes aankeken. Je wordt altijd uitgevraagd tijdens die sollicitaties, wat
zijn je persoonlijke  omstandigheden en ja,  ze vinden het dan tock allemaal  een
beetje riskant. Ik ben een paar keer tweede geworden, met een mannelijke eerste,
na twee sollicitatiegesprekken waarbij ik het idee heb gehad dat het meegespeeld
heeft.  Dat ze uit twee  gelijken toch de jongen kozen.'

(v: En had u zelf dat idee of is dat ook een paar keer gezegd?)

' Edn keer is  het echt  gezegd. Toen had ik in V.  gesolliciteerd.  Daar was ik ook
twee keer op gesprek geweest, samen met de andere kandidaat. Toen zei een
collega ook eerlijk van J.  is  getrouwd,  die komen hier samen naar toe  en we  zitten
toch te  denken, wat moet jij  in je  eentje hier.  Hij  zei het niet helemaal  zo, maar
toch... En ik moet ook zeggen, toen ik daar die twee keer was, toen dacht ik ook,
o jee, als ik hier toch echt moet gaan werken... Maar je wilt toch graag en je
houdt je  groot.'

Ook hier weer het weliswaar vervelend vinden dat je op oneigenlijke gronden niet
voor een baan in aanmerking komt, maar aan de andere kant deze afwijzing
rechtvaardigen door te zeggen dat het ook inderdaad niet zo'n prettige plaats was om
te gaan werken.

Een milieu-ingenieur heeft minder moeite met het vinden van een baan, omdat ze
bij een nieuwe studierichting afstudeert waarvoor door de universiteit flink reclame
wordt gemaakt. Het bureau waarvoor ze komt te werken had dan ook precies  zo' n
ingenieur voor ogen. Bovendien wilden ze ook wel een vrouw hebben:

' Maar ze hadden niet gedacht dat die ook de beste zou zijn. Dus dat was even
schrikken,  heb  ik later gehoord van anderen.  Die kwamen bij mij  giechelend ver-
tellen dat die Delftse ingenieurs heel graag een vrouw wilden hebben, en dat ze
heel erg geschrokken waren, dat alle drie de vrouwen die gesolliciteerd hadden

93



beter waren dan al die Delftse  ingenieurs die  gesolliciteerd hadden.  Hij  zei ja,  dat
was nou ook weer niet de bedoeling' (23).

Hoewel het bureau zei een vrouw te willen, moesten er blijkbaar toch nog wel wat
seksestereotype ideeen overboord.

6.3.4     Weg van huis

Was voor een aantal vrouwen de plaats waar ze woonden een voorwaarde bij het
zoeken van een eerste baan, voor anderen kon die eerste baan niet ver genoeg van
(het ouderlijk) huis zijn. Minder belangrijk was het wat voor baan het dan precies
was. Zo wil een vrouw de verpleging in, omdat ze dan intern moet en daarmee een
reden heeft om thuis weg te kunnen. En een afgestudeerd huishoudkundige zegt:

'Ik  ben  een  tijd  werkloos  geweest,  en  ik heb  ook  nog  wat  dingen  in  Engeland
gedaan. En ik was van plan au pair naar Italu te gaan. Dat soon dingen. Het
grote avontuur, maar dat ging ook allemaal niet door. En toen heb ik gesollici-
teerd op  een baan als  receptioniste  in een jongerenhotel.  Ikwilde  vooral  ook weg
uit het kleine gat waar ik woonde.  Ik wilde naar de Randstad toe. Dat is altijd
tegengehouden door mijn ouders. Toen ik dus die baan kreeg, mocht het dan wel.
Ik heb overigens niet die baan van receptioniste gekregen, maar die man belde
op,  wit je  niet hoofd huishouding worden hier.  Nou,  dat  leek me wet wat'  (44).

Zo komt ze uiteindelijk toch, weliswaar onbedoeld, op haar eigen terrein terecht.

6.3.5    lets heel anders

Ook een andere vrouw, afgestudeerd aan de HTS voor mode en kleding, zocht niet
direct werk in haar eigen vak:

'Vier jaar wordt je  opgeleid voor de  kleding  en toen was ik klaar en ging  ik solli-
citeren. In de kleding was het slecht op dat moment, maar ik Icon zo bij de
Bijenkorf beginnen. Maar op een of andere manier trok me dat niet en ik vond het
salaris laag.  (...) Het rare is natuurlijk, als je  zo'n opleiding hebt, dan wordt je
gewoon inkoopassistent,  dat  is de basis voor je verdere carri&re.  Ik realiseerde
me  dat absoluut niet. Terwijl nu zeg ik tegen die meiden1, begin bij  een grootwin-
kelbedrijf,  ga daar  rustig  een paar jaar zitten,  kijk  goed  om je  heen,  niet  te  hoog
salaris,  cursussen doen en verder niet  zeuren.  Want dat is  de basis voor je  hele
carri&re.  Maar ja, ik had het absoluut  niet in de  galen.  Ik ben toen bij  een impor-
teur gaan werken. Die baan had ik via een tante. Ik deed daar de inkoop,
assistent-inkoop, en dat heette dan assistent-bedrijfsleider. Maar ik deed daar ook
alles, je weet wet, als de  telefoniste  ziek was,  deed ik de  telefoniste,  typiste,  alles'

(45).
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Hoewel ze nu beter weet, koos deze vrouw toen ze ging werken voor een beter
betaalde baan, waarmee ze echter haar verdere mogelijkheden blokkeerde, in plaats
van een startersbaan bij een grote organisatie, die weliswaar een laag salaris had,
maar wel meer mogelijkheden. Toen ze van school kwam, was het echter voor haar
geen optie.

6.4 ALGEMEEN VORMENDE OPLEIDINGEN

In het vorige hoofdstuk vertelden vrouwen dat ze een algemeen vormende, brede,
opleiding gingen doen, omdat ze daarmee nog alle kanten opkonden. Dat betekende
wel dat tegen de tijd dat ze afstudeerden, alsnog een keus gemaakt moest worden.
Met een talenstudie ligt het onderwijs voor de hand, moeilijker wordt het met
rechten en sociale wetenschappen.

6.4.1 Het onderwijs in

Dat een talenstudie hoofdzakelijk opleidt voor een onderwijsbaan was de respondent
die engels ging studeren bekend. Tijdens haar studie geeft ze al enkele uren les op
een volkshogeschool. Als ze is afgestudeerd, is het moeilijk een baan in het
onderwijs te vinden. Ze solliciteert in het hele land. Ze krijgt uiteindelijk twee
aanbiedingen. Edn voor een beperkt aantal uren, maar dan kan ze wel in haar
woonplaats blijven wonen, wat ze erg graag wil. En 66n met aanzienlijk meer uren
op een MEAO , maar elders in het land zodat ze zal moeten verhuizen.

'Nou dat heb ik toen verschrikkelijk moeilijk gevonden, wat ik toen moest doen.
En achteraf ben  ik daar nog  steeds  boos  04  want  mijnfamilie  heeft  de  doorslag
gegeven. Want ik belde op, en ook mijn oudste zus, die zei zo van, nou nee,  toch
die zekerheid, want elk uur dat is er een, je moet tock die baan van 24 uur, terwijl
ik absoluut geen zin had in een MEAO en ook niet in A. En ik heb het toen toch
gedaan.  Daar heb  ik een jaar lang  zo verschrikkelijkveel spijt van gehad, want
de baan in V. bleek in augustus ineens 24 uur te zijn' (20).

Hoewel ze de keus had en een grote voorkeur voor de ene baan liet ze zich toch
overhalen door haar familie om de andere baan te nemen en uit haar vertrouwde
omgeving weg te gaan. Ondanks dat ze gedurende haar studie niet meer thuis heeft
gewoond,  is de ouderlijke norm van niet je hand hoeven ophouden doorslaggevend.
Later in het interview zegt ze dat haar familie haar keus weliswaar sterk beYnvloed
heeft, maar dat het toch uiteindelijk hair eigen keus was, haar verantwoordelijkheid.
Bovendien blijkt het achteraf best een leuke school en leert ze er ook haar man
kennen.

6.4.2 Ondersteunende functies

Een aantal vrouwen ging rechten of sociologie studeren omdat dit vrij brede studies
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zijn waar je nog alle kanten mee op kunt. Op het eind van de studie moest echter
toch naar een baan gezocht worden. Omdat deze studies niet direct voor een beroep
opleiden, waren er meer overwegingen nodig dan bij de voorgaande keuzes voor een
eerste baan. Een juriste maakte de volgende overwegingen:

'Toen ik afstudeerde, had ik eigenlijk nog steeds de bedoeling om in een beetje
algemene functies  terecht te komen en dus  liever niet de advocatuur in. Wat me
daar niet zo in aantrok was dat je daar voondurend van de ene zaak naar de
daaropvolgende gaat. Bovendien zat het op dat moment vol. Rechterlijke macht
was een altematief. Dat leek me een ontzettend zware verantwoordelijkheid, daar
heb ik van af gezien.  Dus  heb  ik naar een tamelijk algemene baan gekeken, waar
ze  een jurist voor vroegen en omdat mijn man iets  eerder  klaar was  en al een
baan had, was ik gebonden aan de regio. Nou, een hele ruime regio, want we
hadden toen geen kinderen, het maakte allemaal niet zo veel uit. En toen heb ik
twee keer gesolliciteerd op algemene managementachtige functies, of onder-
steunende functies op dat vlak en de tweede keer ben ik aangenomen'  (24).

Het betrof de functie van directie-assistent bij een onderwijsinstelling. Een andere
juriste wordt medewerker op het secretariaat van een vereniging van handelaren.
Ook een socioloog komt in een ondersteunende functie terecht, na een aantal
alternatieven terzijde geschoven te hebben:

'Het  leukste  had  ik  toch  gevonden  om  iets  in  de  bouw  en wonen-sfeer (een van
haar bijvakken,TvdH) te gaan doen, maar dat was dubbel moeitijk. Ten eerste
waren sociologen in die wereld alleen maar lastige mensen die over allerlei
andere dingen praatten dan waar mensen normaal over praatten, in die omge-

ving. Dat was een. En als vrouw, dat was helemaal zoiets van in een mannenwe-
reM daar binnen komen, dat was verschrikketijk moeilijk. De banen daar waren
uberhaupt niet voor het opscheppen.  (...) Aan de andere kant was er natuurlijk die
jeugdsociologie  (een ander bijvak, TvdH), en toen ik een advertentie  zag  van  een
jeugdwerkorganisatie, waar ik zelf als kind lid van was geweest, dacht ikvan nou,
het zijn toch twee dingen bij elkaar, enerzijds ken ik de organisatie van binnenuit
in ze  vroegen iemand voor  de  leeftijdsgroep van  14-17,  dat  is  net  de  groep  waar
de jeugdsociologie zo'n beetje begint' (43).

Ze solliciteert en wordt secretaris van het vrijwilligersteam. Wat opvalt is dat beide
geciteerde vrouwen diverse mogelijkheden bij voorbaat uitsluiten, enerzijds omdat
bepaalde functies hen niet aanspreken of te zwaar lijken, anderzijds omdat ze
inschatten dat ze er toch niet voor in aanmerking komen. Als een aantal alternatieven
uitgesloten zijn, vinden ze echter vrij makkelijk een baan. Het zijn wel banen die
niet direct op hun studie aansluiten of onder hun niveau liggen:

'Het was  een  baanwas  waarvanveel mensen toen  zeiden,  voor een  deel  heb je nu
niks  aan je  rechtenstudie,  en voor een deel was  dat  ook zo.  Maar ik vond toen,  ik
had daar geen mening over en ik had ook zoiets van als het niks is, dan ga ik wel
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weer wat anders zoeken. Je kan beter vanuit een baan solliciteren dan vanuit een
uitkering' (24).

En hoewel het om een functie gaat op HBO-niveau zoekt de sociologe om dezelfde
reden ook niet verder:

'Ik had zoiets van, ik moest toch ergens beginnen en dit lijkt me heel aardig, dus
laat ik het proberen. En op het moment dat het tegenvalt, kan ik altijd nog verder
kijken. Ik heb in ieder geval iets om mee te starten' (43).

Het werk bevalt haar overigens prima. Bovendien krijgt ze naast haar functie ook
een aantal projecten toegewezen die sterk op haar studie aansloten.  Ook de juriste
blijkt achteraf op een goede plek terecht te zijn gekomen.

6.4.3 Onder niveau

Ik heb in ieder geval iets, zo redeneert ook de sociologe die al tijdens haar studie een
baantje heeft als telefoniste bij een grote dienstverlenende organisatie. Na haar
afstuderen kan ze geen baan vinden:

'Ik  was  uit het eerste grote jaar, '46, de geboortegolf. Er was dus niets.
Bovendien zaten ze niet op kleine, eigenwijze meiden te wachten. En met
sociologie kun je niks. Tenminste met die studie  die ik heb  gedaan.  Ik had ook
geen idee wat ik daarmee zou kunnen doen. Dus ik solliciteerde ook op foute
banen, als ze er waren. (...) Maar niemand leert je op de universiteit hoe je moet
solliciteren. Bovendien had ik wel werkervaring. Ik had in een ziekenhuis ge-
werkt, ik had in een gekkenhuis  gewerkt, ik had altijd klussen gedaan tijdens mijn
studietijd, ik had in mijn studietijd heel veel besturen gedaan,  ik was secretaris
geweest bij de toneelvereniging, dus ik had ontzettend veel om aan te bieden. Ik
had daar een heel mooi CV van kunnen maken. Niemand zei je dat en dat
realiseerde je je dus helemaal niet'  (48).

Bij gebrek aan bee blijft deze vrouw als telefoniste werken. Pas zes jaar na haar
afstuderen wordt ze benaderd door de directeur van het wetenschappelijk bureau van
het bedrijf waar ze werkt, die haar een functie bij zijn afdeling aanbiedt. Hoewel ze
haar telefonistensalaris vooralsnog houdt, weliswaar voor drie dagen werk, werkt ze
nu in elk geval op WO-niveau.

6.5         NIET AANSLUITEND GEWERKT

Heeft de laatste vrouw tenminste nog een baan waarin ze zich zodanig kan manifes-
teren, onder andere door vakbondsactiviteiten ('ik was dus lastig, want ja, ik
verveelde  me'),  dat ze opvalt  en  voor een andere functie gevraagd wordt,  voor
vrouwen die aansluitend op hun studie niet gewerkt hebben, is het nog moeilijker uit
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die situatie te komen. Een baantje om in elk geval werk te hebben, is in eerste
instantie het hoogst haalbare. Bij een pedagoge ging dat als volgt:

'Ik ben in '83  afgestudeerd en toen waren we al zes jaar getrouwd.  En ik had ook
at eerder kinderen gewild, maar... eerst afstuderen, anders had ik zo'n grote k(ins
dat dat niet lukte. Eerst die studie af Nou toen was ik afgestudeerd, maart, april
of zo, nou ik wit wel zwanger raken. Mocht het nou niet lukken dan kan ik altijd
nog fanatiek een baan gaan zoeken.  Maar ik was dus wel prompt zwanger en ik
had ook... een baan is nieuw en een kind is nieuw en ook toentertijd was er abso-
luut geen werk voorpedagogen.  (...) Nou ja goed, ik ben gewoon thuis gebleven,
kindje gekregen, nog een kindje gekregen en die was bijna eenjaar en toen waren
er in de privt-situatie problemen ontstaan en ik had klachten van post-natale
depressie. -EN NU GA IK WERKEN-' (10).

Ze gaat naar het arbeidsbureau die haar verwijzen naar een omscholingsproject voor
automatiseringsfuncties:

'Daar   ben   ik   op   voortichtingsochtend   geweest.    Dat   ik   bijna   gillend   ben
weggelopen is overdreven, maar ik had wel, nee, dat kan ik dus niet. Achteraf
hoor je dan dat we een hele selectieve presentatie hadden gehad, al gericht op
selectie.  Er werd zo  op je  ingepraat, je  hebt  geen privt-leven meer,  het is  zo inten-
sief, en,  en, dat kan ik niet, een kind van drie en een kind van een. Dat zie ik alle-
maal niet zo eh..., zo in die sfeer. Toen ben ik een tijdje gewoon advertenties gaan
kijken.  Ik had ondertussen al wet gezien, er worden veel secretaresses gevraagd,
en ik ben gaan solliciteren op die banen die een beetje in de buurt waren en waar
niet expliciet een secretaresse-opleiding  gevraagd werd.  En zo ben ik als secreta-
resse in een gezinsverzorgingsinstelling terecht gekomen.'

Door onzekerheid over eigen kunnen en met de thuissituatie in haar achterhoofd
wordt gekozen voor een baan die wel binnen de mogelijkheden ligt.

Een vrouw die een opleiding tot kleuterleidster heeft gevolgd zegt tijdens het
interview dat de baan die ze nu sinds twee jaar heeft haar 'eerste serieuze baan'  is.
Ze is dan 44 jaar en werkzaam als bedrijfsmaatschappelijk werker. Toen ze in 1969
van de opleiding kwam, is ze getrouwd en omdat gehuwde vrouwen toen volgens
haar niet voor de klas mochten, heeft ze niet gewerkt als kleuterleidsteb. Bovendien
verhuisde ze met haar man naar een ander deel van het land, waardoor ze geen
netwerk meer had om alsnog in het onderwijs te komen. Door het thuis zitten raakt
ze in een crisis:

'Ik liep  tegen de  muren op  en verloor ook behoorlijk mijn identiteit' (33).

Na een tijd oppas te zijn geweest gaat ze via een uitzendbureau werken en later als
peuterleidster. Via wat ze een emancipatieproces noemt: VOS-werkgroepen, sociale
academie, werkverruimende maatregelen en andere gesubsidieerde arbeid, afgewis-
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seld met vrijwilligerswerk, bereikt ze uiteindelijk na ruim twintig jaar haar eerste
serieuze baan.

6.6 CONCLUSIE

Wat als eerste opvalt is dat geen enkele respondent de eerste baan gekozen heeft
vanwege het perspectief en de mogelijkheden die de baan bood om verderop te
komen. Kennelijk speelde dit geen rol. Als deze vrouwen de arbeidsmarkt betreden
is het gebruikelijk dat vrouwen stoppen met werken op het moment dat de kinderen
geboren worden. Deze objectieve mogelijkheid hebben de vrouwen geincorporeerd
in hun habitus. Dat ze na hun opleiding gaan werken ligt voor de meesten voor de
hand, maar impliciet 'weten' ze dat het voor een kortere periode kan zijn. De keus
is vooral praktisch en op de korte termijn gericht. Vaak speelden daarom andere,
soms triviale redenen, een rol, zoals in de buurt willen blijven of juist niet, kunnen
studeren, beter salaris of wens van de ouders.

Als een beroepsopleiding is gevolgd, ligt het voor de hand in dat beroep werkzaam
te worden. Dit geldt echter niet voor alle vrouwen. Sommige komen om bovenge-
noemde redenen in een heel andere functie terecht. Wat opvalt bij de vrouwen met
een algemene opleiding is dat ze onder hun niveau gaan werken. Ze sluiten daarbij
bij voorbaat een aantal alternatieven uit. De objectieve grenzen zijn verinnerlijkt.
Hun keus is daardoor een anticipatie op de objectieve mogelijkheden. Zij begeven
zich daarmee op relatief veilig terrein.

Omdat een aantal vrouwen opereerde op een ruime arbeidsmarkt en anderen een
baan verkozen die enigszins onder hun niveau lag en daarmee niet te hoge eisen
stelden aan een baan, vond het merendeel van de vrouwen makkelijk een eerste
baan. De apotheker die per se in een ziekenhuis wilde werken heeft relatief het
langst moeten zoeken, omdat zij de enige was die een specifieke baan voor ogen
had. Evenals de andere vrouwen die in een zogenaamd mannenberoep gingen
werken, kreeg ze daarbij te maken met sekse-stereotype opvattingen.

Het moeilijkst om een geschikte baan te vinden was het voor de vrouwen die
aansluitend op hun opleiding aanvankelijk niet gewerkt hebben. Na een crisissituatie
thuis leek werken buitenshuis de oplossing. Ook hier worden mogelijkheden bij
voorbaat uitgesloten en wordt gekozen voor een baan die op dat moment het meest
haalbaar lijkt.

6.7 DISCONTINUE WERKGESCHIEDENISSEN

Een eerste baan is verworven, een eerste stap in de werkgeschiedenis is gemaakt.
Maar hoe nu verder? In hoofdstuk 4 is aangegeven dat de respondenten gemiddeld
veelvuldig van baan en werkgever zijn gewisseld. Wisselingen kunnen passen in een
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stabiele opbouw van de werkgeschiedenis; een nieuwe baan volgt logisch op de
vorige. Een wisseling kan echter ook een breuk in het verloop van de werkgeschie-
denis betekenen; de nieuwe baan sluit niet direct op de vorige aan. Ruim de helft van
de geinterviewde respondenten maakt een of meerdere van dergelijke wisselingen
in hun werkgeschiedenis mee. Hun werkgeschiedenis krijgt daarmee een 'grillig ,3

verloop. In deze paragraaf zullen de redenen die aan dit verloop ten grondslag liggen
centraal staan.

Alle geYnterviewde vrouwen waarvan de werkgeschiedenis een discontinu karakter
heeft volgen gedurende hun werkgeschiedenis een opleiding, al dan niet in
combinatie met een onderbreking na de geboorte van kinderen. Voor negen vrouwen
is dit een hogere opleiding, voor twee vrouwen een omscholingscursus. Allereerst
zal nu ingegaan worden op de breuken ten gevolge van deze opleidingen en/of

onderbrekingen. Met een beschrijving van het verloop van de werkgeschiedenissen
na de breuk(en) zal deze paragraaf worden afgesloten.

6.8      OPLEIDINGEN EN ONDERBREKINGEN

Het behalen van een hogere opleiding opent nieuwe perspectieven en bevordert

daarmee de kans op een breuk in het verloop van de werkgeschiedenis. Aan de
andere kant kunnen door het volgen van een opleiding de negatieve gevolgen van
een onderbreking teniet worden gedaan of verminderd. In het nu volgende zal

ingegaan worden op de overwegingen van de vrouwen om alsnog een hogere
opleiding te volgen. Voor sommigen is al vroeg in de werkgeschiedenis duidelijk dat
ze verder willen studeren, anderen hebben meer tijd en werkervaring nodig om er
achter te komen dat ze een hogere of andere opleiding willen. In een aantal gevallen
biedt een onderbrekingsperiode na de geboorte van kinderen de gelegenheid om
nieuwe wensen en ambities helder te krijgen en deze ook te realiseren.

6.8.1 Verder studeren

Voor sommige vrouwen is al snel duidelijk dat ze in het werk waarin ze terecht zijn
gekomen niet op hun plaats zijn. Door hen wordt de keus om een andere studie te

gaan doen al vroeg in de werkgeschiedenis gemaakt. Twee vrouwen ontdekken door
in hun eerste baan te werken dat ze eigenlijk 'te slim' zijn voor het werk dat ze doen
en dat ze dus iets op een hoger intellectueel niveau moeten zoeken. Twee anderen

komen tijdens hun secretaressebaan 'om iets te doen te hebben' in aanraking met

andere, onvermoede, mogelijkheden en komen er zo achter wat ze echt willen. Voor
weer twee anderen is het alsnog gaan studeren de vervulling van een oude wens.

Te slim
Als andere motieven dan de inhoud van het werk een rol spelen bij het accepteren
van een baan kan het werk al snel tegenvallen. De vrouw die als assistent-

bedrijfsleider gaat werken merkt na enige tijd dat ze eigenlijk veel te slim is voor het
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werk dat ze doet:

'Toendacht ili ikwit iets doen en toen ben ik 's avonds MO economie  gaan doen
En toen was er echt een groot tekort aan economie-docenten en toen had ik al, ik
was geloof ik nog maar din jaar met MO bezig, toen had ik al een baan als
economiedocent aan een MBO' (45).

Deze vrouw vindt dat ze meer kan en besluit daarom om weer te gaan studeren. De
vrouw die hoofd huishouding in een jongerenhotel wordt, krijgt daar al snel weer
haar ontslag. Inmiddels weet ze wel dat het beroep waar ze voor opgeleid is haar niet
echt ligt:

'Het  is  heel  praktisch ingevuld en dat  hindert op zich niks,  maar eh,  mijn denkni-
veau was toch iets hoger'  (44).

Ze leert iemand kennen die huishoudkunde op de lerarenopleiding doet en besluit
die studie ook te gaan volgen. Via een docent van de opleiding vindt ze op het eind
van de studie voor enkele uren een baantje als docent op een lagere agrarische
school en vervolgens kan ze voor ziektevervanging op een MDGO terecht. Beide
vrouwen komen in het onderwijs terecht, een sector waar ze in eerste instantie niet
op georienteerd waren. De tweede vrouw wierp het idee van in het onderwijs werken
op de middelbare school zelfs nog ver van zich af. Opvallend is dat beide vrouwen
leraar worden op een zelfde soort opleiding die ze voorheen ook gevolgd hebben.

Onvermoede mogelijkheden
Het minst aansluitend op haar opleiding is de baan als secretaresse die een pedagoog
vindt nadat ze enkele jaren na haar studie niet gewerkt heeft. Als ze enige tijd als
secretaresse gewerkt heeft, wat haar overigens goed bevalt, raakt de instelling waar
ze werkt in een fusieproces. Er wordt een interim-directeur aangesteld:

'Die zag  eerder mijn kwaliteiten dan ik ze  zelf zag.  Die  had heel sterk de neiging,
dat  kan jij  en  doe jij  dat maar en die  gaf me  heel  sterk de  ruimte.  Zo  is  dat  een
beetje uitgegroeid tot management-assistente, en een beetje, beetje ja, zeg maar
beleidsmedewerker.  Nola's  schrijven en zo,  ik vond dat  heel erg leuk' (10).

Door dit proeven aan interessanter werk en begeleiding daarbij van de interim-
manager wordt voor deze vrouw geleidelijk ook duidelijker welke kant ze op wil.
Ze begint naar andere banen in de beleidssfeer te solliciteren, maar het is moeilijk
om ergens binnen te komen:

'Afgestudeerd en dan vier, vijfjaar thuis, niks met je studie doen en dan secreta-
resse,  dan  kan je  nog  zulke  prachtige woorden zetten in je  brief en  aandikken,  en
het was niet eens aandikken, want het was ook zo, maar dat telt gewoon niet.'
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Om meer theoretische achtergrond te hebben besluit ze om aan de Open Universiteit
modulen bedrijfskunde te gaan volgen. Als er na de fusie geen functie meer is op het
niveau dat ze inmiddels heeft bereikt en ze in feite terug moet naar af en de
werksituatie er ten gevolge van de fusie niet op vooruit is gegaan, neemt ze ontslag.
De situatie wordt echter zo onwerkbaar dat ze, al voor haar ontslag ingaat, in de
ziektewet belandt. Hoewel ze dan al besloten heeft te gaan studeren en ondertussen
verder te solliciteren, komt het feit dat ze toch een uitkering krijgt haar extra goed
uit. Ze kan nu haar energie uitsluitend op het studeren richten.

' En dan  kom je  op het punt van omstandigheden die  een rol mee  gaan  spelen.  Je
kan zeggen, het is toeval, maar ik zag een advertentie van een omscholingspro-
ject. (...) En dat was omscholing medewerker integrale kwaliteitszorg, gericht op
midden- en kleinbedrijf, en wat mij vooral aantrok in de advertentie, waren
zinnetjes als organisatieverbetering en ook dat motiveren van medewerkers
daarin belangrijk is.'

Hoewel het net zo'n omscholing is als die waar ze een paar jaar eerder van af zag,
is het nu precies wat ze zoekt:

'Ik  was  zelf  natuurlijk  een  heel  stuk  veranderd  en  ik  had  zelf  ondertussen  die

keuze gemaakt, moet het een tijdje full-time, dan doe ik dat, ik duik dan wel even
onder.  En thuis  heb je  toch je  hele  organisatie  klaar, je weet  hoe  het  loopt  en dat

het gaat.'

Ze kan op het omscholingsproject terecht. Omdat ze toch weer graag iets in de

gezondheidszorg wil gaan doen, die sector kent ze immers van haar secretaresse-

werk, kiest ze als stage-adres een instelling in die sector. Het bevalt haar daar
helemaal niet en ze is er al snel weg. Alleen waren toen vrijwel alle stageplekken
vergeven en had ze niets meer te kiezen. Ze wordt bij een handelsmaatschappij voor
gereedschappen en automatiseringsartikelen geplaatst.

'Voor mijn gevoel was ik op dat moment dus pas echt omgeschoold, een andere

richting uitgegaan.'

Op het moment van het interview heeft deze vrouw bij diezelfde maatschappij een
vaste baan als kwaliteitscoordinator.

Na haar opleiding tot tolk en vertaler verhuist een vrouw met haar vriend naar een
andere stad en vindt aanvankelijk via een uitzendbureau vertaalwerk. Ondertussen

probeert ze een eigen vertaalpraktijk op te starten. Dit lukt aardig en ze krijgt ook
een vaste klant en daarmee een zekere bron van inkomsten:

'Maarwat  ik niet  zo  leuk vond, was  dat  ik door  at  dat vertalen eigenlijk niemand
zag. Ik zat maar achter mijn bureautje en had telefonisch contact met
opdrachtgevers en wel enig persoonlijk contact om iets op te  halen of om iets weg
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te brengen, maar het was toch heet solitair werk  (...) Toen dacht ik daar wit ik
wat aan doen. Ik probeer een part-time baan ergens te vinden. En dat werd een
baan aan een universiteit, als vakgroepssecretaresse. Het begon een beetje als
bijbaantje, maar het was wel heel belangrijk voor mij. Het waren maar twintig
uur in de week, maar dat was wel de basis van waaruit ik contacten heb opge-
bouwd' (47).

Vooral die contacten zijn aanvankelijk belangrijk voor haar, omdat ze door de
verhuizing niemand kent. Maar ze komt door dit baantje ook in aanraking met
sociale wetenschappen:

'Er ging een wereld voor me open. Dat bestaat ook allemaal nog:

Door deze kennismaking met de sociale wetenschappen besluit ze na een jaar om
psychologie te gaan studeren:

'Ja,  toen wist ik inmiddels watik wilde. Toen was ik 25  en blijkbaar heb ik tot die
tijd nodig  gehad  om  te  voelen wat  ik nu  echt wilde:

Het wordt arbeid en organisatie-psychologie en na nog een tijd bij een andere
faculteit als secretaresse gewerkt te hebben komt ze via een interne vacature terecht
op een baan als assistent personeelsconsulent:

'Ik had net  besloten dat  het misschien tock een  beetje  veel  was,  24  uur werken en
vertaalwerk en studeren. Toen heb ik het ktoeke besluit genomen mijn baan er
aan te  geven en me  te  richten op vertalen en studeren, want inmiddels had ik vol-
doende netwerk opgebouwd in de stad om dat eenzame van de beginperiode niet
meer te hoeven doormaken.'

Ze ziet dan echter de vacature en omdat ze inmiddels al gevorderd is met haar studie,
besluit ze te solliciteren:

'Ik  dacht,  dat  is  een  heel  mooie  kans  om  het  terrein,  waar  ik  eigenlijk  naar  toe
wil, om daar binnen te rollen.'

Hoewel het secretaressewerk voor beide vrouwen uit nood geboren was, hebben
beide vrouwen deze baan nodig gehad om te weten wat ze wel wilden. Door hun
specifieke plek in de organisatie kwamen ze in aanraking met andere, onvermoede,
mogelijkheden:

'Ik  heb  niet  bewust  bij  voorbaat   gedacht  van  ik  moet   om  die   en  die   redenen
directiesecretaresse worden. Ik heb me wel vrij  snel gerealiseerd dat het een hele
leuke plek is om een organisatie te leren kennen. Je draagt geen verant-
woordelijkheid,  maar je zit wet als een spin in een web,  zeg maar.  En ik denk dat
dat er wel heel sterk toe bijgedragen heeft, dat ik de organisatiekundekant
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witeindelijk verkoren heb' (10).

Een oude wens
Hoewel ze aansluitend op de pedagogische academie al had willen gaan studeren,
besluit een vrouw toch een baan als onderwijzeres te aanvaarden:

'Ik wilde snel geld verdienen, want ik wilde  gaan trouwen en uit huis' (50).

Haar aanstaande man gaat wel studeren:

'We wilden nog niet echt kinderen, ik zou werken en hij studeren. En hij moest  's
avonds  studeren  en ja,  de  kasten  lagenvol  truien,  ikfreubel  graag,  dus  op  een
gegeven moment,  dan  ga je ook studeren:

Omdat ze tijd en energie over heeft en gestimuleerd door de studie van haar man
gaat een oude wens in vervulling. Na MO A en B haalt ze ook nog haar doctoraal
Nederlands. Na in totaal vijf jaar op de basisschool les te hebben gegeven heeft ze
na de geboorte van haar eerste kind diverse korte banen. Na de geboorte van haar
derde kind en met het MO A-diploma op zak vindt ze na een verhuizing voor het
werk van haar man naar een ander deel van Nederland een baan op een scholenge-
meenschap voor 24 uur. Voor haar begint nu een nieuw deel van haar werkgeschie-
denis.

De stap naar het avondatheneum is voor de vrouw wier vader MULO al veel vond
voor een meisje reeds de vervulling van een oude wens. De banen die ze met haar
MULO-diploma verwerft en die het eerste deel van haar werkgeschiedenis vormen,
zijn steeds een stapje hager. Ze volgt ook diverse cursussen om verder te komen:

' Ik wilde hogerop,  ik wilde meer.  Ik ben stenotypiste geworden.  Datzelfde geldt
vervolgens weer om secretaresse te worden'  (7)

Ze wil echter nog verder. Ze gaat naar het avondatheneum met in eerste instantie het
idee naar de sociale academie te gaan. Omdat haar man gaat studeren naast zijn full-
time baan en daarom minder tijd heeft voor het huishouden, besluit ze om haar baan
op te zeggen en ook te gaan studeren. Het wordt een rechtenstudie. Het krijgen van
kinderen verwacht ze goed te kunnen combineren met de studie. De kinderen komen
echter niet. Dit is een reden te meer om een baan te gaan zoeken als haar
rechtenstudie tegen het einde loopt. Leverde het zoeken van een baan geen enkel
probleem op in het eerste deel van haar werkgeschiedenis, nu heeft het heel wat
voeten in aarde om iets te vinden:

'In de eerste banen rolde ik van het een naar het ander. Ik hoefde niet eens te

solliciteren.  (...) Achteraf bezien was ik veel te bescheiden.  Ik zie nu wel  hoe  goed
ik was  als  secretaresse.  Ik snap wei waarom ze zo met me wegliepen,  nu zie ik het
verschil. Hier (haar tweede stuk werkgeschiedenis, TvdH) benje meer overtuigd
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van je eigen waarde, maar dan gaat het helemaal niet:

Het echtpaar verhuist zelfs naar de Randstad, omdat daar meer mogelijkheden
zouden zijn. Tientallen sollicitaties gaan de deur uit, maar er is weinig vraag naar
een al wat oudere juriste zonder ervaring. Uiteindelijk vindt ze tijdelijk werk als
beleidsmedewerker bij een vereniging voor dag- en avondscholen. Waar een hogere
of andere opleiding voor alle vrouwen in meer of mindere mate aansluitend leidde
tot de gewenste verandering, voor deze vrouw betekent haar universitaire opleiding
weliswaar een nieuw begin, maar een begin met de handicap van een hogere leeftijd
en geen werkervaring.

6.8.2 Onderbreking

De vrouwen die hiervoor aan het woord kwamen ontdekten al vroeg in hun werkge-
schiedenis en onder invloed van het werk dat ze deden dat er ook andere,
aanvankelijk onvermoede, mogelijkheden voor hen weggelegd waren. Een nieuwe
studie bracht die mogelijkheden dichterbij. Voor twee vrouwen betekende het (weer)
gaan studeren de vervulling van een oude wens. Voor de volgende vrouwen maken
een verhuizing of de geboorte van een kind een abrupt einde aan een gunstige
ontwikkeling in hun werkgeschiedenis. Hun ambitie is echter wel gewekt. Het oude
niveau kan daarna alleen weer bereikt worden door verder te studeren. Edn vrouw
tenslotte weet pas na lange tijd haar onderbrekingsperiode te beeindigen via een
opleiding voor herintredende academicae.

Een nieuwe ambitie
Een onderwijzeres is best tevreden met haar baan. Het zijn omstandigheden bij haar
thuis die haar nopen een andere baan te zoeken. Haar jongere broer en zus  doen het
niet zo goed op school en van haar wordt verwacht dat ze hen bijles geeft. Maar de
doorslag geeft de ziekte van haar moeder:

'Wat toen tochwel zodanig werd, dat ikdacht van o god, straks ben ik de klos.  En
zit ik hier, want de anderen waren al de deur uit, en zit ik hier met in de
organisatie thuis dn een stuk verantwoordelijkheid voor degenen die onder me
zitten  en daar  had  ik geen zin in.  Weggaan  uit huis,  op  kamers  gaan wonen,  in je
eigen stad,  dat  was  een  groot  schandaal,  dat  deed je  toen  niet.  Dus  ik  moest  het
zoeken in een ander soort werk vinden' (16).

In de tijd die ze voor de klas stond, heeft ze bijscholingscursussen gevolgd op
onderwijsgebied voor de lagere school en zoekt daarom 'elders, ver weg' een baan
in de richting van onderwijsontwikkeling- en begeleiding. Ze vindt werk bij een
universiteit als medewerker bij een orthodidactisch project. Ze kan daar een
practicumklas begeleiden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Als ze er
twee jaar heeft gewerkt, zegt ze haar baan op:

'Ik had daar een riante baan, heel boeiend, heel afwisselend. En ik ging trouwen,
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mijn man woonde in het zuiden en automatisch gafje dus je baan op.  Daar heb
ik  geen  moment  over  gedacht  toentertijd.  Dat was  automatisme:

Het blijkt ontzettend moeilijk om weer op een basisschool aan het werk te komen,
hoewel ze inmiddels extra cursussen heeft gevolgd en de ervaring van het werk op
de universiteit heeft. Later hoort ze dat het juist die extra dingen zijn waarom ze niet
aangenomen wordt. Bovendien:

'In  het  zuiden,  als,  in die  tijd,  pas  getrouwde vrouw,  dan zou je  dus wel  kinderen
kunnen krijgen en dan hoefden ze je niet.'

Na enkele maanden ingevallen te zijn op een basisschool is er een baan op een
LOM-school bij haar in de buurt:

'Daar  ben  ik  meteen  aangenomen,  omdat  het  hele   stuk  geschiedenis  vanuit
orthopedagogiek een heel bekend verhaal was binnen LOM en men heel blij was
zo iemand binnen te kunnen halen.'

Het is een baan voor een jaar en haar eerste kind wordt geboren als dat jaar voorbij
is. Thuis zitten met een baby blijkt niets voor haar. Bovendien kent ze nog weinig
mensen in haar nieuwe omgeving. Ze is dan ook heel blij als de school haar vraagt
om een dag in week als remedial teacher te komen werken. Als haar tweede kind is
geboren gaat ze MO pedagogiek studeren:

'Toen dacht ik, ik wit dit eigenlijk niet altijd blijven doen.  (...) Op een gegeven
moment heb ik de knoop doorgehakt, zo van datgene dat ik gedaan heb Cop de
universiteit, TvdH), iets in die sfeer wit ik weer doen en daarvoor heb ik dat
papier  nodig.'

Dat het een MO-studie wordt en geen universitaire, waar eigenlijk de voorkeur naar
uitgaat, komt omdat het voor haar vanuit haar woonplaats de enige te realiseren
mogelijkheid is. Omdat dn studeren, dn werken te veel wordt, zegt ze na enige tijd
haar baan als remedial teacher op. Ze kan dan ook sneller haar studie afmaken. Als
het diploma MO-B in zicht komt, probeert ze weer een baan te krijgen. Via haar
scriptiebegeleider kan ze mee gaan werken aan een onderzoek voor een MBO-oplei-
ding. En op die opleiding wordt ze gevraagd om een paar uurtjes psychologie te
komen geven in de avonduren. Het tweede deel van haar werkgeschiedenis is begon-
nen. Weliswaar niet in de interessante baan die haar eigenlijk voor ogen stond, maar
het is wel het begin van nieuwe mogelijkheden.

Proeven aan succes
Twee andere vrouwen maken al snel 'carritre' in hun eerste baan. De vrouw die als
verpleegster gaat werken wordt na twee jaar waarnemend hoofd:

' Ik  rolde  toen  in  een hogere functie,  ook vanwege  het feit  dat  de  hoofdzuster ziek
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werd, die had reuma, die was heel vaak weg, dus  ik was  heel vaak waarnemend.
Nou,  toen ging  ze  er definitief uit,  en  toen Icon ik het  ovememen'  (5).

Nadat ze op een school in een nieuwbouwwijk is gaan werken die erg hard groeit en
daarom in tweeen gesplitst wordt, vraagt men een kleuterleidster of zij hoofd van de
nieuwe school wil worden:

'Ik was toen 21  en je mocht pas hoofd worden als je 23 was. Maar omdat er een
groot tekon was aan leerkrachten, is er onthejJing voor me aangevraagd. Ik ben
dus hoofd van de gesplitste school geworden'  06).

Beide vrouwen hebben hierna een abrupte breuk in hun werkgeschiedenis. De eerste
omdat ze trouwt en verhuist naar de plaats waar haar man woont. Ze vindt hier
meteen weer werk, maar het is wel een stapje terug. Hoewel het werk haar niet echt
meer boeit omdat er geen enkel perspectiefin zit, blijft ze hier werken als haar eerste
kind is geboren. Ze gaat dan part-time avond- en weekenddiensten draaien. Na de
geboorte van haar tweede kind is ze langdurig ziek en krijgt daarom haar ontslag.
Omdat haar echtgenoot niet wil dat ze werkt, gaat ze vervolgens als nachthoofd
werken via een uitzendbureau, omdat dit voor haar de enige manier is om thuis te
zijn als de kinderen thuis zijn. Na haar scheiding verhuist ze naar een ander deel van
Nederland en sluit daarmee het eerste deel van haar werkgeschiedenis af.

De kleuterleidster zegt haar werkals hoofd vaarwel als ze een kind krijgt:

'Ik ben toen gestopt met werken, want in het kleuteronderwijs was toen nog
nauwelijks kinderopvang of zo. Ja, het was toen bijna vanzelfsprekend dat je
stopte met werken als je een kind kreeg.'

Op dat moment is ze ook bijna klaar met MO pedagogiek. Ze denkt dat af te kunnen
ronden als ze eenmaal bevallen is. Maar ze krijgt niets uit haar handen en wordt
doodongelukkig met een kind alleen thuis. Omdat ze haar MO bijna klaar heeft, kan
ze een paar maanden later via een studiegenoot komen werken bij een onderzoeksin-
stelling als didactisch medewerker op projectbasis voor twintig uur in de week. Dit
doet ze tot vijfjaar later haar tweede kind geboren wordt:

'Toen mijn tweede  kind werd  geboren was ook net weer een project  afgerond,  dus
het was  toch al de vraag  of ik weer opnieuw aangenomen Icon worden,  of er een
project was, waar ik in paste, en ik dacht van misschien is  het wel  goed dat  ik,  tot
ze naar de  kleuterschool  gaat,  dat  ik thuis  bli,if en probeer te  genieten van het feit
dat ik een kind heb.'

Ook deze vrouw sluit hier het eerste deel van haar werkgeschiedenis af. Omdat ze
inmiddels actief is in de politiek en bestuurswerk doet, ziet ze niet meer op tegen het
thuis zijn. Als haar jongste kind naar de kleuterschool gaat, vindt ze het inderdaad
weer genoeg geweest:
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'Ik wilde  weer aan het werk  Maar wat  dan?  Kleuteronderwijs wilde  ik absoluut
niet meer. Ik had zoiets van gat nee, weer de hele dag met kinderen. Ik heb er nu
al Mee  thuis  en dat vind ik meer dan  genoeg.  Het  onderzoeks-instituut  had op  dat
moment absoluut  geen plekken waar ik in paste. Ja, ik wist eigenlijk niet zo  goed
wat ik toen moest.'

Om iets te doen te hebben probeert ze haar pedagogiekstudie weer op te pakken,
maar daar voelt ze zich niet meer thuis. Ze wil liever gewoon aan de slag. De part-
time opleiding van de Sociale Academie biedt haar de mogelijkheid weer aan het
werk te gaan en tegelijkertijd een opleiding te doen. Ze krijgt het tweede jaar een
stageplaats in het algemeen maatschappelijk werk. Omdat er een vacaturestop is en
ze niet zo jong meer is en veel andersoortige ervaring heeft, komt ze op een plaats
van een maatschappelijk werkster met het volledige takenpakket. Als een jaar later
de vacaturestop wordt opgeheven, is het vanzelfsprekend dat ze het werk blijft doen,
maar dan betaald. Het tweede deel van haar werkgeschiedenis is begonnen.

Ook de andere vrouw gaat naar de sociale academie:

'Mijn huwelijk liep mis, dus ik Icon mijn nachtdiensten niet meer doen.  En ik was
het werk in de verpleging ook wel zat.  Dus ik dacht, opnieuw beginnen, verder,

anders,want ik wit wel verder. (...) En het werd sociale academie, want dat lag
welwat in het verlengde van de verpleging. Ik vond de contacten met mensen heel
leuk.  In de verpleging kom je daar niet  zo aan toe. En ik vond daar heel veel
gemis  in, begeleiding naar patienten toe, naar verpleegkundigen toe. Toen kwam
ik dus eigentijk op de praktijk uit van het maatschappelijkwerk daar heb je al die
aspecten wel in.'

Ze gaat eerst nog de MBO-opleiding doen, omdat ze te weinig zelfvertrouwen heeft
om de stap naar de HBO-opleiding te maken. Na haar scheiding en de verhuizing
kiest ze er voor om voorlopig niet weer betaald te gaan werken. Ze gaat wel allerlei
vrijwilligerswerk doen, maar dat geeft haar de vrijheid thuis te kunnen blijven als
er iets met de kinderen is. En daarnaast moet ze nog studeren. Als ze haar opleiding
af heeft, komt er bij haar in de buurt een baan vrij als projectleider bij een stichting
voor ouderenwerk. Dit wordt haar eerste baan in haar tweede stuk werkgeschiedenis.

Hoewel het voor beide vrouwen slechts een korte periode omvat, betekent de tijd dat
ze hoofd zijn van respectievelijk een kleuterschool en een paviljoen veel voor het
verdere verloop van hun werkgeschiedenis. Op de vraag welke baan met name heeft

bijgedragen aan de opbouw van de werkgeschiedenis, antwoordt het voormalige
schoolhoofd:

'Misschien wel hoofd van de kleuterschool. Ik denk dat ik toen geproefd heb wat
het is om zelf iets te crearen of zelf iets te mogen bedenken en uitvoeren, naar je
eigen ideein. Dat ik dat ook niet meer losgelaten heb, echt. Dat ik het idee heb,
naar dat soort plekken moet ik zoeken, want dat vind ik het leukst. Ik heb niet zo'n
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zin om me  te laten leiden door wat anderen hebben bedacht. Ja,  ik denk dat dat
wel bepalend is geweest, die periode' 06).

En de verpleegkundige heeft aan de periode dat ze hoofd was, wat tevens een tijd
was dat er in de zwakzinnigenzorg allerlei zaken ter discussie stonden, het idee
overgehouden:

' Dat  is  toch  ook wet  een  streber  ben.  Ik wil  gewoon niet  zo  maar  ergens  blijven
hangen, ik wil doorgaan' (5).

Een lange onderbreking
De vrouw die haar werkgeschiedenis als secretaris bij een jeugdwerkorganisatie
begint, komt bij diezelfde organisatie in aanraking met trainings- en vormingswerk.

'En  dat  bleek inderdaad  iets  te  zijn waar ik met  ongelooflijk veel  plezier  in bezig
was. Ik heb daar al doende ontdekt wat ik eigentijk heel leuk vond en waar ik
goed mee  uit de voeten kon enwat voor mij  iets was, waar ik wel op door wilde.
En ik heb toen ook de kans gekregen om inderdaad de overstap te maken van veel
meer bureau-fitnctie naar de jitnctie van training en vonning' (43).

Als ze deze functie echter een jaar heeft, stopt ze met werken omdat haar eerste kind
geboren wordt. Ze had wel part-time willen gaan werken, maar ze kon alleen full-
time blijven. Het is wet mogelijk om als vrijwilliger betrokken te blijven bij de trai-
ningen. Als ook haar tweede kind naar de basisschool gaat, wil ze weer betaald aan
het werk. Omdat dat niet lukt, gaat ze andersoortig vrijwilligerswerk zoeken om zich
te kwalificeren. Ze wordt actief in het sociaal-raadsliedenwerk en in een werkgroep
'vrouw en arbeid'. Bij beide clubs komt ze opnieuw in de opleidingensfeer terecht
omdat...

'...me dat trok en ik daar kennelijk ook mijn kwaliteiten in had.'

Het leidt echter niet tot een betaalde baan. Na twaalfjaar vrijwilligerswerk weet ze
een plaats te veroveren op een opleiding voor herintredende vrouwen met HBO of
academische opleiding. Als ze aan het begin van die opleiding moet formuleren in
wat voor baan ze terecht zou willen komen, ligt het voor haar inmiddels voor de
hand dat het 'iets in opleidingen'  moet zijn,  'en dan niet uitvoeren maar juist in de
coordinerende sfeer'.   Via de opleiding wordt inderdaad een dergelijke   baan
gevonden. Het betreft het assisteren bij het opzetten van een MBA-programma. Wat
met al haar vrijwilligerswerk niet lukte, wordt wel mogelijke via de herin-
treedstersopleiding. Niet alleen krijgt ze daardoor een ingang in een onderwijs-
organisatie, ook mentaal wordt ze erdoor gesterkt:

'/k heb in dat jaar heel  duidelijk geleerd mezelf te  presenteren.  En  leren  geloven
in eigen kunnen, want dat gaat natuurlijk op een gegeven moment knap achteruit.
Als je zo vaak wordt afgewezen en uberhaupt niet wordt opgeroepen voor

109



bepaaide functies,  dan ga je  toch wel denken, wat heb ik ook maar  gedaan,  wat
vrijwilligerswerk,  en ik heb uiteindelijk gewoon een aantal jaren thuis  gezeten.
En wat moeten ze ook met mij?  Dat wordt natuurlijk steeds sterker, dat gevoel.'

Hoewel het achteraf te lang geduurd heeft, heeft deze vrouw geen spijt van het
onderbreken van haar werkgeschiedenis. Weliswaar ging ze op een gegeven
ogenblik twijfelen aan haar mogelijkheden, maar ze heeft in die onderbrekingsperi-
ode ook haar capaciteiten leren kennen. Hierdoor kon ze zeer gemotiveerd aan de
herintreedstersopleiding beginnen en daardoor nieuwe mogelijkheden creeren:

'Juist doordat ik er uit geweest ben, met andere dingen bezig ben geweest, veel
duidelijker voor mezelf zag van ja,  tock is dat werk heel belangrijk en ik wil daar
iets in bereiken, dat ik daardoor gewoon keuzes heb durven maken, die ik mis-
schien anders niet gemaakt zou hebben, dat ik rustiger doorgekabbeld zou zijn.'

6.8.3 Conclusie

Voor al deze vrouwen treedt in hun werkgeschiedenis een aanzienlijke verandering
op. Een belangrijke reden hiervoor is dat de vrouwen gedurende hun werkge-
schiedenis nog een andere opleiding volgden. Voor sommige van hen was de studie
die ze voorheen volgden al niet direct waar hun voorkeur naar uitging. Dit geldt met
name voor degenen die een lagere opleiding volgden dan ze ambieerden. Verder
scholen was het alsnog realiseren van hun ambitie. Voor anderen was niet duidelijk
welke studie ze wilden volgen. Ze kozen daarom voor iets algemeens of voor wat
wel leuk leek. Toen ze eenmaal werkten bleek dit toch niet het werk dat ze zochten.
Voor weer anderen was de studiekeus wel overwogen, maar bleek al werkend dat
ze toch meer in hun mars hadden. Ook de keus voor een baan om andere dan werkin-
houdelijke redenen roept wensen om een andere studie wakker.

Voor deze vrouwen geldt dat ze om diverse redenen, waarop in het vorige hoofdstuk
uitgebreid is ingegaan, niet de studiekeus maakten die het best bij hun capaciteiten
gepast zou hebben. Impliciete of expliciete onvrede daarover is een onderdeel van
hun habitus geworden. Door de interactie van de habitus met het veld van arbeid,
wordt de wens om verder te gaan studeren manifest. Pas in het werk ontdekken
vrouwen dat de baan hen niet ligt of komen ze in aanraking met nieuwe
mogelijkheden. Omdat deze mogelijkheden voorheen niet gekend werden, waren ze
ook geen opties. Nu ze wel bekend zijn, bieden ze nieuwe perspectieven. Omdat
voor het realiseren van deze nieuwe perspectieven een andere studie of omscholing
nodig is, wordt besloten verder te studeren, nu echter in een opleiding waar een
duidelijke keuze aan ten grondslag ligt.

Hetzelfde geldt voor de vrouwen die, gedwongen door privdomstandigheden zoals
een verhuizing of de geboorte van kinderen, een interessante wending in hun werk
abrupt af moeten breken. Door de interactie met het veld van arbeid zijn nieuwe
ambities en plezier in het werken geYncorporeerd in hun habitus. Door de abrupte
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breuk wordt dit duidelijk. De onderbrekingsperiode biedt ruimte om inzicht te
verwerven in veranderde wensen en ambities4. Het thuis zijn om voor de kinderen
te zorgen blijkt geen bevredigend alternatief meer. Om echter een zelfde soort baan
te kunnen verwerven als voor de onderbreking is verdere scholing noodzakelijk. De
onderbrekingsperiode kan daarvoor ingezet worden. Voor alle vrouwen geldt dat na
hun nieuwe studie hun werkgeschiedenis een andere loop krijgt.

6.9 EEN NIEUWE START

6.9.1 Inleiding

In het voorgaande is een aantal wisselingen in werkgeschiedenissen de revue gepas-
seerd, die voor de betreffende vrouwen een breuk in het verloop van hun
werkgeschiedenis betekenden. Allen zijn daardoor hernieuwd aan een stuk werkge-
schiedenis begonnen. Sommigen staan op het moment dat ze gernterviewd worden
nog aan het begin van dit nieuwe stuk. Over het verdere verloop kunnen ze alleen

nog verwachtingen uitspreken. Aan deze werkgeschiedenissen zal in deze paragraaf
eerst aandacht besteed worden. Andere vrouwen zitten ook na de eerste wisselingen
nog niet in het 'goede' spoor. Grilligheid wordt het hoofdkenmerk van hun
werkgeschiedenis. Zij komen vervolgens: aan het woord. Tot slot zijn er de vrouwen
die na de hernieuwde start in rustig vaarwater komen en waarvan de werkge-
schiedenis verder een stabiel verloop laat zien.

6.9.2 Pas begonnen

Hoewel ze zegt dat ze nu pas haar eerste serieuze baan heeft, heeft de bedrijfsmaat-
schappelijk werkster al een hele werkgeschiedenis van onbetaald en, weliswaar
gesubsidieerd, betaald werk achter de rug. Het feit dat ze op een dergelijke manier
over haar baan spreekt, maakt duidelijk dat ze op het moment van het interview pas
echt op haar plek zit. Omvatte de baan aanvankelijk slechts twee dagen per week,
waardoor ze genoodzaakt was een deel bij haar vorige werkgever te blijven werken,
ten tijde van het interview is het drie dagen geworden en kan ze zich uitsluitend op
haar bedrijfsmaatschappelijk werk richten. Voor de toekomst wil ze haar werk nog
verder uitbouwen en richting organisatie-advieswerk ontwikkelen. Sinds kort heeft
ze ook een aantal free-lance opdrachten. Omdat de mogelijkheid bestaat dat haar
werk over een aantal jaar afgebouwd gaat worden, ziet ze die als mogelijke opstap
om nog ooit zelf een adviesbureautje te beginnen.

Ook de vrouw die als maatschappelijk werkster gaat werken bij een stichting voor
ouderenwerk, heeft dan een hele geschiedenis van onbetaald werk achter de rug. Het
is een tijdelijke baan die langzaam afgebouwd wordt tot acht uur. Omdat ze nu
eindelijk wel weer eens een echte baan wil en solliciteren niet echt lukt, gaat ze bij
een sollicitatieclub. Via deze club vindt ze een baan als bijstandmaatschappelijk
werkster bij een sociale dienst. Hoewel ze blij is een baan te hebben, ligt het werk
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en met name de organisatie haar niet. Ze vindt het te veel een uitkeringsfabriek. Ze
hoopt dan ook vanuit deze baan verder te kunnen zoeken naar werk waar meer
opbouwende elementen in zitten. Tevens wil ze op termijn, als ze minder financieel
afhankelijk is van een baan, korter gaan werken en daarnaast een eigen therapie-
praktijk opstarten.

De vrouw die, 'echt' omgeschoold, de functie van kwaliteitscoordinator verwerft,
kan na haar stage voor vast blijven. Het werk zal op termijn, als het
kwaliteitsbeoordelingssysteem op poten staat, geen volledige baan omvatten. Het
bedrijf heeft echter plannen een afdeling interne zaken op te zetten, waar naast
personeelszaken, salarisadministratie en gebouwbeheer ook kwaliteitszorg onder zat
vallen. Ze heeft begrepen dat ze haar hoofd willen maken van die afdeling. Toch
denkt deze vrouw niet al te lang bij deze werkgever te blijven. Ze heeft namelijk
contact met een adviesbureau dat wil uitbreiden, maar ze vindt dat ze deze optie nog
even achter de hand moet houden. Wist deze vrouw eerst absoluut niet wat ze wilde,
nu liggen meerdere mogelijkheden voor haar open. Ook de vrouw die gaat assisteren
bij het opzetten van een MBA-opleiding zit op een ideale plek. Niet alleen sluit de
baan inhoudelijk aan op wat ze wil, het is ook een groeifunctie. Ze kan daardoor
geleidelijk in het werk komen:

' Het  was  heel  inhoudelijk,  maar  daarnaast  moest  ik wel  bereid  zijn  allerlei
klusjes te doen en dat vond ik plezierig, want dat betekende toch dat ik niet gelijk
in het diepe werd gegooid en voortdurend op mijn tenen zou moeten lopen, maar
dat ik ook af en toe de tijd had om wat dommere dingen te doen.  En dat vond ik
prima. Met inderdaad het voomitzicht, als het allemaal gaat lopen, dan kan ik
meegroeien en dan worden van onder af aan de  simpele  dingen langzamerhand
van mij overgenomen' (43).

En zo gebeurde ook. De opleiding loopt goed en na twee jaar wordt besloten te
verzelfstandigen tot een business-school.

'En  ik  heb  op  dat  moment  de  functie  overgenomen  van  projectleider  (van  het
MBA-programma) en dat is een hele stap geweest. (...) Maar op basis van het
hele traject daarvoor waar je elke keer weer een stapje verder gaat en toch steeds
meer lef krijgt, dacht ik van ja,  goed,  doen we maar.  En het gaat nog  steeds  goed.
Achteraf is  het  een soon  succes-story,  dat ik denk van nou,  als je het  leest,  geloof
je het niet, maar voor mij is het inderdaad, het had niet beter gekund.'

Op het moment van het interview zit de school nog volop in ontwikkeling en deze
vrouw ziet voorlopig nog genoeg groeimogelijkheden.
Met uitzondering van de vrouw die bij een sociale dienst is gaan werken, praten met
name deze vrouwen, die aan het begin van een nieuw deel van hun werkgeschiedenis
staan, enthousiast over hun pas verworven status, in banen waarvan ze nooit gedacht
hadden dat ze die ooit zouden verwerven en die hen voor het eerst in hun leven ook
perspectief en mogelijkheden bieden.
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6.9.3 Grillige voortzetting

Veel minder enthousiast zijn twee andere vrouwen over het begin en vervolg van het
tweede deel van hun werkgeschiedenis. Hoewel ze op het moment van het interview
hun plekje enigszins gevonden hebben, heeft het wel wat voeten in aarde gehad
voordat ze daar waren.

De vrouw die op haar dertigste nog rechten ging studeren, komt na haar studie
moeilijk aan een baan. De functie van beleidsmedewerker die ze tenslotte vindt is
maar tijdelijk. Na eindeloos solliciteren wordt ze op een MEAO als lerares aange-
nomen. Volkomen onvoorbereid staat ze vervolgens voor de klas. Na een jaar wordt
haar aanstelling niet verlengd, omdat haar klassen te rumoerig zouden zijn. Ze
probeert nog op andere scholen aan de slag te komen en valt hier en daar in, maar
ze wordt nergens aangenomen, omdat ze te weinig ervaring heeft. Tot ze een
advertentie ziet waarin een advocaat iemand vraagt voor een kantoorkos-
tencombinatie. Ze belt op en het blijkt geen bezwaar dat ze geen ervaring heeft:

'Dat is de start geweest. Ja, op een gegeven moment hinkte ik er nog tegen aan,
toen zei mun man,  als je nou voor 95% weet dat je het moet doen, dan moet je
over die andere 5 % keen stappen' (7).

Als ze gernterviewd wordt, doet ze het werk twee jaar en het bevalt haar uitstekend,
maar financieel heeft het haar nog niets opgeleverd, vanwege hoge aanloopkosten
en de nog geringe inkomsten. Ze verwacht wel dat het op korte termijn beter zal
gaan. Hoewel ze, nu ze advocaat is, vindt dat ze op haar plek zit, denkt ze achteraf
ook wel eens dat ze de positie die ze bij een bank had, voordat ze het idee opvatte
te gaan studeren, beter uit had moeten buiten en van daaruit verder had moeten gaan:

'Je wist waar je  aan toe was,  ik wist ook dat ik gewaardeerd werd. Alhoewel ik
moet toegeven dat je dat het hardst realiseert als je daar weg bent. (...) Achteraf
zeg ik 0014 ikhad nooit bij de bankweg moeten gaan. Toenhad ik op mijn strepen
moeten  staan in de  goede  zin van het woord dan,  ik had er meer  zelf mee  moeten
doen,  en dan had ik wel allerlei cursussen kunnen gaan volgen:

Het is echter de vraag of ze daarmee veel verder was gekomen, temeer daar het, naar
ze zelf zegt, in die tijd niet gebruikelijk was dat een vrouw en dan ook nog part-time
werkend in aanmerking kwam voor cursussen. Wat voor deze vrouw vooral in het
nadeel heeft gewerkt, is de opvatting in haar jeugd dat MULO al veel was voor een
meisje, waardoor ze haar capaciteiten pas op latere leeftijd ten volle heeft kunnen
benutten, toen ze er in feite al 'te oud' voor was.

De huishoudkundige komt via haar opleiding aan een baan als docent. In eerste
instantie voor ziektevervanging. Vier jaar blijft ze aan de school verbonden. Steeds
valt ze weer voor iemand anders in en haar aanstelling wisselt voortdurend:
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'Na4,5 jaar had ik zo iets van, dit moesten we maar eens anders aanpakken, want
zo komen we nooit verder. Het onderwijs kan een behoorlijke claim leggen op je
privi-leven. Zeker deze lessen, je bent er toch altijd mee bezig. Veel thuis ontwik-
keten, proberen het anders te doen, proberen het beter te doen. Eigentijk nooit
klaar en dat vond ik dat moest ook maar eens veranderen. (...) Nou, toen heb ik
de  knoop doorgehakt.  Nu ga ik wat anders doen. Wat wist ik nog niet.  De  rust om
iets te bedenken, die kon ik pas vinden, hoopte £14 als ik afscheid genomen had
van het onderwijs. Ja, ik had heel bewust voor het onderwijs  gekozen en dat was
dus gewoon geen kans' (44).

Ze geeft aan haar maar niet meer te vragen voor vervangingsuren. Via het
arbeidsbureau wordt deze vrouw vervolgens op de hoogte gesteld van een manage-
mentopleiding voor vrouwen, waar ze voor wordt geselecteerd. Het doel van de
opleiding is aan het eind een baan te hebben. Hiervoor worden met verschillende
organisaties gesprekken gevoerd. Omdat ze huishoudkundige is, kiest ze voor
organisaties op het gebied van facility-management. Een van die organisaties heeft
een  verhuisproject...

'...waar  ze  niet  zo'n  dure  kracht  op  wilden  hebben,  die  toch  flink  aan  wilde
pakken en die daar de tijd voor had, het liefst onmiddellijk Nou, en dat was ik.'

Als het project is afgerond kan ze blijven, maar in een andere functie, die ze niet wil.
Bovendien heeft ze gemerkt dat ze ook in dit werk zich weer met hart en ziel geeft,
waardoor het te veel van haar tijd opslokt. Weer via het arbeidsbureau krijgt ze een
oproep doorgespeeld voor een consulentschap, waar met name ex-docenten voor
gevraagd worden. Ze wordt aangenomen en tot coordinator benoemd van een nieuw
op te zetten regiokantoor. Omdat alles nog van de grond af aan opgezet moet worden
en er aanloopproblemen zijn en onduidelijkheden over haar leidinggevende rol, loopt
het helemaal mis. Hoewel duidelijk is dat het niet haar schuld is dat het mis is
gegaan, besluit ze toch niet door te gaan in die functie. Het leiding geven kost te veel
van haar tijd en energie. Bovendien zijn de verhoudingen inmiddels aardig verziekt.
Daarom wordt haar op het hoofdkantoor van dezelfde organisatie een baan
aangeboden als projectleider van een trainingsprogramma. Hoewel het onder haar
niveau is, accepteert ze de baan:

'Ikvind het ook wel prettig om een jaar even wat rustiger, niet zo van alles en nog
wat te hoeven.'

Ondertussen is ze aan het solliciteren naar iets anders, ook omdat het project binnen
een jaar afloopt. Haar ambities heeft ze inmiddels bij moeten stellen. Het onderwijs
waar ze met veel plezier heeft gewerkt, bleek geen haalbare kaart. Ze weet ook dat
ze zich steeds voor de volle honderd procent op een baan stort en het allemaal
perfect wil uitvoeren, waardoor ze herhaaldelijk tegen haar grenzen aan loopt. Ze
realiseert zich dat het niet makkelijk zal zijn een geschikte baan te vinden.
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6.9.4 Stabiele voortzetting

De vrouwen waarvan in de nu volgende paragraaf het vervolg van de werkge-
schiedenissen beschreven wordt, kennen na het begin van het tweede deel van hun
werkgeschiedenis allen een gelijkmatig, stabiel verloop. Drie vrouwen kwamen in
het onderwijs terecht en wisten daarbinnen ook verder te komen. De vrouw die MO
economie is gaan studeren, kan al na eenjaar studeren aan de slag op een MBO. Na
weer een jaar gaat ze op een MEAO doceren. Ze is inmiddels getrouwd en als ze
haar MO-diploma op zak heeft, is ook haar man afgestudeerd. Om niet in dienst te
hoeven, accepteert hij een baan op de Antillen. In verwachting van haar eerste kind
heeft ze er geen enkel probleem mee haar baan op te zeggen en met haar man mee
te gaan. Dat het werk echter blijft trekken, blijkt wel als ze al snel een advertentie
in handen laijgt waarin economiedocenten op een avondschool worden gevraagd:

'Of het nou toeval is, je weet nooit hoe dat zit. (...) En toen heb ik gebeld,  en toen
had ik ook zoiets van, ik denk dat ik toen al acht maanden zwanger was, van nou
dat is echt extreem om dat te doen, maar ik heb dat gewoon gedaan en toen
waren die mensen zo blij, want er was dus geen enkel bevoegde docent op dat
eiland te krijgen. (...) Dat was trouwens voor vier uur en een avond.  Het was ook
niet veel,  maar gewoon het  idee dat je iets doet' (45).

Door de grote schaarste aan economiedocenten weet ze al snel een baan voor
achttien uur op een middelbare school te verwerven. Ze kan dit ook doen, omdat het
op het eiland heel makkelijk is om aan huispersoneel te komen.

'En dat maakt dat met name de eerste stap om te gaan werken door mij vlugger
gezet kon worden dan door andere vrouwen.'

Als ze terug in Nederland is, kost het geen moeite weer een baan te vinden. Ze kan
zo aan de slag op een middelbare school. Het valt erg tegen:

'Ik had op  de  Antillen een heel  leuk soort  leerlingen,  die  zeggen u en mevrouw.
En met mijn dochter was het toen allemaal veel gemakkelijker. Mijn dochter was
op een  leeftijd dat  ze  echt in tranen was als ik weg  ging,  terwijl met die  hulp, ja
die was er gewoon altijd, dat was haar tweede moeder, en nu ging haar moeder
weg en kwam er een oppas.'

Al snel kan ze haar baan wisselen voor een baan aan een avond-MEAO. Ze gaat dan
ook economie studeren. Als haar tweede kind geboren is, gaat haar man een jaar
naar Amerika voor zijn promotieonderzoek. Ze werkt met veel plezier op de avond-
MEAO en is nu niet zo maar bereid dat weer op te zeggen. Hoewel ze aanvankelijk
zegt  niet mee  te gaan,  weet ze uiteindelijk voor een half jaar onbetaald verlof te
regelen. Weer terug in Nederland valt het niet mee haar studie weer op te pakken,
maar ze zet door en studeert af.
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'En toen ik afstudeerde had ik weI zoiets, nu moet ik weg uit het MBO, want nu
heb ik er zo veel voor gedaan, nu wil ik hogerop.'

Na diverse sollicitaties krijgt ze een baan op een HBO. Het is een full-time baan en
ze accepteert dat omdat ze de baan erg graag wil en omdat haar man steeds tijdelijke
aanstellingen heeft. Ten tijde van het interview werkt ze drie jaar op deze school. Ze
werkt er graag, hoewel het een drukke baan is en ze zich emotioneel sterk bij de
school betrokken voelt, omdat ze er zelf ook ooit leerling is geweest:

'Je bent nooit vrij, at die weekenden correctiewerk  en dat weet ikweI, daar staan
dan weer dagen tegenover dat je vrij bent. Maar het voordeel van mijn baan is,
dat ik gewoon heel veel thuis werk  dat ik zef de kinderen kan gaan halen,
vriendjes kan vragen, nou dat ja.'

Met name dit laatste weegt ze af tegen de alternatieve loopbaan die ze met haar
eerste opleiding gevolgd had kunnen hebben:

'Als ik toen ik van de HTS af kwam, als ik toen assistent inkoop bij de Bijenko,f
was geworden, dan had ik bijvoorbeeld nu inkoopdirecteur van de Bijenkorf
kunnen zijn, in die  termijnen moet je dan denken. Dat is natuurlijk wel een hele
boeiende functie en er zijn ook vrouwen werkzaam op dat niveau, dat maakt dat
ik het zou willen. Maar aan de andere kant weet ik doordat ik met die mensen te
maken heb via stages, dat het bijna niet te doen is voor een vrouw, want je moet
veel reizen naar het Midden-Oosten, veel van de kleding speelt zich gewoon niet
in Nederland af, dat is moeilijk en eh, ja, dat is een heel ander carri&repad. Aan
de andere kant is het natuurlijk wel zo, ik heb gewoon twee kinderen. Dus de
vraag  is  of ik het  gered had als  inkoopdirecteur bij  de  Bijenko«, ja,  dat maakt dat
ik gewoon wel tevreden ben.'

En hoewel ze met name de contacten met studenten zeer waardeert, zit deze vrouw
te denken aan een managementfunctie in het onderwijs, want ze wil nog verder.

Ook de docent Nederlands wil na zo'n tien jaar in het middelbaar onderwijs
werkzaam te zijn geweest hogerop. Met MO A op zak begint ze te werken als
tweede graads docent. Vervolgens haalt ze MO B en doctoraal Nederlands en kan
als eerste graads docent verder. Dan ambieert ze een baan als conrector:

' Ik had  tien jaar  in  het  middelbaar onderwijs  gewerkt  en ik  zag  hoe  dat  ging  en
ik dacht misschien kan ik het nog wel beter ook'  (50).

Ze heeft inmiddels de cursus Vrouw en Management gevolgd en wil daar ook mee
aan de slag. Er komen echter niet veel banen op dat niveau vrij. De meeste worden
intern vervuld. Dan ziet ze een advertentie voor conrector op een HAVO-afdeling.
Hoewel het in een ander deel van Nederland is, solliciteert ze toch en wordt
aangenomen. Omdat dit in haar ogen een unieke kans is, besluit ze met haar
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kinderen te verhuizen. Haar man blijft in het oude huis wonen en is in het weekend
bij zijn gezin. Hoewel ze de baan qua inhoud geweldig vindt, is ze niet tevreden met
de school waar ze werkt. Ze is de enige vrouw in het managementteam van de
school en typeert de school als erg ouderwets. Bovendien zit er een grote fusie aan
te komen, waardoor ze als jongste directielid waarschijnlijk boventallig zal worden.
Op het moment van het interview probeert ze elders als conrector aan de slag te
komen. Ze wilde eerst nog rector worden, maar doordat ze dan het contact met de
leerlingen zal moeten missen, ambieert ze dat niet meer.

De vrouw die na MO pedagogiek een paar uur psychologie gaat geven op een MBO-
opleiding weet deze uren geleidelijk uit te breiden. Ze wordt gevraagd voor andere
vakken en voor stage- en scriptiebegeleiding. Naast het onderwijs op het MBO krijgt
ze ook het verzoek een cursus op te zetten voor docenten in het speciaal onderwils.
Het was steeds avondonderwijs, soms wel vijf avonden in de week.

'En  dat  ging, want   's  avonds was  mijn  man  thuis.  Dat  was  dus  ideaal.  En ik kon

overdag voorbereiden,  eventueel een afspraak maken voor stagebezoek of scrip-
tiebegeleiding, die dan bij mij thuis kwamen. Ik heb in die tijd ook heel wat afge-
reisd, omdat je, ik kon niks achter elkaar plannen. Er was toen nog geen
overblijven op school, de kleuterschool had kortere tijden dan de lagere school
en dan kon ik 's ochtends bijvoorbeeld maar din stagebezoek plannen. En dan
moest ik ja, waar dan ook naar toe, plus een stuk reistijd erbij  en dan eventueel
's  middags weer terug.  Dus voor mijn gevoel was ik de  hele dag  bezet,  terwijl je
effectief twee stages had begeleid. Het zat wel nokvol' (16).

Na ruim drie jaar tijdelijke klussen krijgt ze een vaste aanstelling voor twintig uur
als stafmedewerker en docent:

' Dat docentschap op het MBO dat  dijde  steeds meer uit  en het docentschap op het

speciaal onderwijs dat dijde steeds meer uit. Toen moest ik een keuze maken. Op
de MBO zat het er in dat het steeds meer werd, ook overdag, en alles samen op
de avonduren kon niet meer. Dus ik heb een keuze gemaakt, na drie jaar, voor die
MBO.'

Ook deze vrouw gaat de cursus Vrouw en Management voor vrouwen in het
onderwijs te volgen. Ze leert er veel en als ze vervolgens wordt gevraagd coordina-
tor van de MBO-opleiding te worden, komen de theorie en de praktijk bij elkaar. Na
twee jaar wordt ze regionaal studieleider van de MBO's en verwante HBO's. Het is
een baan voor 32 uur, maar door de ontwikkelingen binnen het MBO en HBO en
door reorganisaties binnen de eigen onderwijsorganisatie betekent het veel meer
uren werk. Daarnaast geeft ze zelf ook nog onderwijs. Dit laatste gaat steeds meer
conflicteren met het overige werk:

'Voor mijn gevoel ben ik duidelijk op een punt beland dat  ik zelf moet  kiezen:  of
een baan helemaal als leidinggevende of in de onderwijsuitvoering of ontwik-
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keling, en dat  zijn beide poten waar ik eigenlijk goed in thuis ben. In deze baan
moet dat gecombineerd blijven vanwege de kleinschatigheid. En ik ga niet een
stuk van mijn baan opgeven:

Ze denkt zelf dat ze voorlopig de keus voor het een of ander nog niet zal maken,
want dat zou betekenen dat ze elders moet gaan werken en dat zou gezien haar
woonplaats lange reistijden betekenen en dat wil ze haar achterban niet aandoen. Ze
heeft ook nog overwogen om te gaan promoveren maar...

:.toen waren beide  kinderen nog thuis,  en toen zei  een vriendin tegen mij,  maar
realiseer je wet, je kunt ze nu niet meer  om zeven uur in bed stoppen,  en dan  ont-
glippen ze je, want die  zijn om acht uur of eerder al klaar met leren en als moeder
dus bezig  is,  zie jij dus niets meer. Wil je dat?  Dat wou ik dus  eigenlijk helemaal
niet. Dat maakt dan ook je keuze. En dat is dan zo. Ik bedoel, het is niet zo dat dat
wringt of zo, nee, die keus en dat is dan punt.  Dat is dan zo.'

Deze pragmatische insteekkenmerkt haar werkgeschiedenis. Door aan te pakken wat
zich voor deed, je kunt het toeval noemen zegt ze zelf, door te manoeuvreren langs
de mogelijkheden, thuis en op het werk, maar ook door te sturen en op gezette tijden
de touwtjes zelf in handen te nemen heeft deze vrouw haar werkgeschiedenis vorm
gegeven. Door steeds haar werk uit te breiden met zeer diverse werkzaamheden,
heeft ze een omvangrijk takenpakket opgebouwd en staat nu op een punt dat ze een
duidelijke keus zal moeten maken.

Zo ook de vrouw die na als kleuterleidster te zijn begonnen via de sociale academie
in het maatschappelijk werk kwam. Ze is ten tijde van het interview op een moment

gekomen dat ze...

'...het liefst eigenlijk eindelijk een keer een baan (wil) waar ik me misschien wel
anders voor zal moeten gaan kleden, misschien zal ik wel auto moeten gaan rij-
den, wat ik dus nog steeds niet doe, maarwaar ik ook het idee van heb van he, he,
eindelijk eens een beetje status. Het mag een naam hebben. Die ambitie heb ik
nog' (36).

Ze is dan coOrdinator van een welzijnsstichting na tien jaar maatschappelijk werkster
te zijn geweest. Naast deze twintig-urige baan geeft ze zes uur les op een hogeschool
en werkt free lance aan een eenzaamheidsproject. Tijdens haar werk als
maatschappelijk werkster heeft ze drie grote reorganisaties meegemaakt. Ze is wel
steeds bij de zelfde instelling blijven werken, maar werd steeds op andere plaatsen
gedetacheerd. Ze gaat ondertussen nog de voortgezette opleiding doen en komt zo
in contact met mensen die haar vragen een aantal uren les te komen geven op de

part-time opleiding van de sociale academie. Graag had ze daar meer uren willen
hebben, maar door fusies was er steeds geen ruimte.
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Als ze tien jaar bij dezelfde instelling, weliswaar in verschillende werkverbanden,
heeft gewerkt, wil ze wel eens 'onder moeders vleugels vandaan' en kijken wat ze
'waard is buiten de instelling'. Ze vindt een baan als coordinator van een eerstelijns
samenwerkingsverband. Van de vorige coordinator neemt ze ook het eenzaamheids-

project over. In dat kader geeft ze cursussen voor hulpverleners, over eenzaamheid.
De drie banen bij elkaar zijn net geen full-time baan, maar ze is er wel meer dan full-
time mee bezig:

'Het is verknipt, het ligt niet in elkaars verlengde. Je moet ook iedere keer weer
helemaal omschakelen, wil je weer met je andere bezigheden aanvangen.  (...) Het
heeft ook voordelen, het is gevarieerd, ik denk bijvoorbeeld, die ondenvijsbaan,
dat ik dat ook niet echt leuk zou vinden om daar de hele week te zitten en dan
eigentijk een beetje droog te zwemmen, maar ik zou het wet prettig vinden, om er
toch wat meer een lijn in te hebben. Ik denk dat het voor mijn rust wel beter zou

zijn.'

Toch hoopt ze dat de onderwijsbaan zal uitbreiden. Ze wil dan daarnaast alsnog aan
de universiteit gaan studeren en haar baan bij het samenwerkingsverband opzeggen.
Hoewel deze vrouw een zeer gevarieerde werkgeschiedenis heeft, vindt ze zelf dat
ze niet veel verder is gekomen dan toen ze hoofd was van de kleuterschool. Aan de
andere kant:

'Juist  door die omwegen word je  zo  gevormd, misschien was je  anders  een  heel
andere persoon geworden of zo, die ook een heel andere levenswandel had
gekozen en ik vind hem eigenlijk weI grappig nu.  (...) Het is raar, dat mensen

zeggen van je hebt MO gedaan en dan ga je  dus  eigenlijk weer een stapje terug.
Dat heb ik nooit als zodanig echt ervaren. Het is een praktische aanvulling van
je MO-akte, die mij op dat moment meer mogelijkheden bood:

Wat voor de buitenstaander een grillig patroon lijkt, is voor haar zelf een logisch
geheel.

De vertaalster die al tijdens haar studie als assistent-personeelsconsulent kan gaan
werken, wordt, als haar studie is afgerond, personeelsconsulent. Als ze zwanger
raakt en in dezelfde tijd haar moeder sterft en er al zoveel dingen tegelijk in haar
leven veranderen, besluit ze elders in Nederland een baan te accepteren als hoofd
van een afdeling P&0. Wat meespeelde om naar elders te verhuizen was dat ze vond
dat de stad, waar ze woonde, geen goede omgeving was voor een kind om op te
groeien. Terwijl ze voorheen steeds banen van twintig uur had, heeft ze nu een baan
van 32 uur. Alles bij elkaar is het een grote verandering. Zelf zegt ze erover:

'Als ik terug kijk nu naar die periode van het overlijden van mijn moeder
verwerken,  het krijgen van een kind, het wennen aan het feit dat je  ouder bent,
dan ook nog weg uit je vertrouwde omgeving en een nieuwe baan, die  toch ook
weer pittiger was dan de vorige, enineen dorp wonen waar je helemaal niemand
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kent,  terwijl je  dat nog nooit gedaan hebt,  nou dat was eigenlijk een beetje  veel'
(47).

De baan is erg zwaar. Vooral omdat ze hoofd wordt van een nieuwe afdeling die ten
gevolge van een decentralisatieproces en tegen de zin van de omgeving is opgezet.
Ze wordt voortdurend tegengewerkt:

'Men verzekerde mij dat het niet tegen mijn persoon was gericht, maar het is erg
lastig om dat ook iedere keer je zelf dan maar voor te houden, wanneer je
eigenlijk dagelijks stuit op weerstand. En ik had op dat moment door alle
veranderingen heel duidelijk niet de energie en de spankracht om daar goed
tegen te kunnen:

Na een jaar houdt ze het dan ook voor gezien.

'En ja,  dat was  ook  een beetje  abrupt  en voor mijn partner  ook wat  ingewikkeld,
want die had ook zijn hele hebben en houden opgepakt om mee te verhuizen. En
ja,  dat was dus een beetje een domper,  dat die  baan niet leuk was.'

Door de directeur van de centrale personeelsafdeling wordt ze dan gevraagd om voor
twee jaar op centraal niveau beleidsmedewerker te worden. Na die twee jaar is de
baan structureel geworden, maar omdat haar partner dan een baan in het westen van
het land kan krijgen, vraagt ze om haar baan als tijdelijk te bestempelen, zodat ze
ook makkelijk weg kan. Zoekend naar een nieuwe baan ziet ze een advertentie
waarin een adviesbureau wordt aangeboden. Ze reageert erop uit nieuwsgierigheid.
Het blijkt een psychologisch adviesbureau voor werving en selectie met woonhuis
in dezelfde plaats waar haar partner zijn nieuwe baan heeft. Bovendien klinkt het
verhaal dat de eigenaar haar vertelt zo aantrekkelijk dat ze wel eens wil gaan kijken.
Ze raakt 'vreselijk enthousiast' en besluit het bureau over te nemen, hoewel de
kosten eigenlijk te hoog zijn:

'Dus je zou kunnen zeggen dat ik me eigenlijk een baan gekocht heb. Een praktijk
met een klantenkring en een ingericht kantoor, met alle apparatuur, heb ik
gekocht en ik ben directeur-eigenaar van een eenmanszaak. Dat klinkt heel leuk
en dat voelt ook heel leuk, moet ik zeggen. Ik had dus absoluut niet kunnen be-
denken, dat het die kant op zou gaan.'

Hoewel het een grote verandering betekent, ligt haar nieuwe status inhoudelijk wel
in het verlengde van haar vorige werk. Bovendien is het niet voor het eerst dat deze
vrouw een eigen bureau begint. Toen ze nog tolldvertaler was, is ze ook voor
zichzelf begonnen:
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6.10 CONCLUSIE

De elf vrouwen die in deze paragraaf aan het woord kwamen, kenden allen een
aanzienlijke verandering in hun werkgeschiedenis. Voor sommigen veranderde al
werkend het inzicht in wensen en ambities, anderen ontdekten deze door een abrupte
breuk na een gunstige ontwikkeling in hun werkgeschiedenis. Om de nieuwe
mogelijkheden te kunnen realiseren beginnen alle vrouwen een nieuwe studie, negen
gaan een hogere opleiding volgen, twee komen in een omscholingstraject terecht.

Na hun nieuwe opleiding of al tijdens het voltooien daarvan neemt de werkge-
schiedenis van de vrouwen een andere wending. Door de opleiding ontstaan nieuwe
mogelijkheden en zijn ook nieuwe ambities gewekt. Een aantal vrouwen staat nog
aan het begin van het tweede deel van hun werkgeschiedenis. Sommige van hen zijn
inderdaad op een plek gekomen die past bij hun wensen. Ze praten enthousiast over
hun nieuwe baan waarvan ze nooit hadden kunnen vermoeden dat ze die ooit zouden
verwerven. Bovendien hebben ze met hun nieuwe baan voor het eerst in hun leven
een duidelijk perspectief voor ogen. Voor andere vrouwen heeft de opkiding wel
nieuwe mogelijkheden gecreeerd, maar het zijn niet echt de mogelijkheden die ze
voor ogen hadden.

Vijf vrouwen hebben ten tijde van het interview hun opleiding al geruime tijd
geleden afgesloten. Sindsdien hebben ze gestaag gewerkt aan een verdere opbouw
van het tweede deel van hun werkgeschiedenis. Door hun opleiding zijn nieuwe
mogelijkheden gecreeerd. Ze zijn terecht gekomen in een baan die hen ligt,
aanvankelijk van kleine omvang, maar geleidelijk uitgebouwd tot (bijna) full-time.
Alleen zijn geleidelijk in niveau opgeklommen en staan op het punt nog een stap
verder te gaan. E6n heeft die stap net gemaakt door voor zichzelf te beginnen.

6.11 CONTINUE WERKGESCHIEDENISSEN

6.11.1 Inleiding

De werkgeschiedenissen die tot nu de revue passeerden, werden in meer of mindere
mate gekenmerkt door discontinuReit. Ze kenden allen een of meerdere grote
wisselingen, die het verloop van de werkgeschiedenissen een andere wending gaven.
De acht werkgeschiedenissen die in de nu volgende paragraaf besproken worden,
kunnen stabiel genoemd worden in die zin dat zich wel veranderingen voordoen,
maar dat deze veranderingen in het verlengde liggen van het voorgaande. De
werkgeschiedenissen volgen een continue patroon, dat voortbouwt op de eerste baan.

Sommige werkgeschiedenissen kennen hierbij een meer professionele ontwikkeling,
de respondent verdiept en verbreedt haar kennis van het vakgebied, andere kennen
een meer management-gerichte ontwikkeling, de respondent doorloopt een aantal
functies met een steeds grotere mate van verantwoordelijkheid en zwaarte, hetzij bij
dezelfde werkgever, hetzij door over te stappen naar een andere.
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6.11.2 Professioneel

Bij vijf vrouwen laat de werkgeschiedenis een professionele ontwikkeling zien. De
vrouw die een opleidingsplaats in een apotheek weet te verwerven, bevalt van haar
eerste kind als ze net klaar is met de opleiding. Ze kan dan haar aanstelling omzetten
in een baan van twintig uur. Na een fusie en een reorganisatie, waar ze inhoudelijk
nauw bij betrokken is, bliikt de organisatie niet zo te lopen als ze zich had
voorgesteld. Er ontstaat een conflict en ze neemt prompt haar ontslag. Ze probeert
snel een nieuwe baan te vinden, want ze mist het vak en ook de dagelijkse contacten.
Het blijkt niet makkelijk, te meer daar ze niet full-time wil werken. Bovendien:

'Je  bent  toch  altijd  je  eigen  baas  at  een  aantal  jaren  geweest,  dan wordt  door
collega's ook een beetje gekeken, van komt die bij mij als tweede man te zitten'
(1).

Maar het meeste belemmerend was het feit dat ze inmiddels twee kinderen had.
Collega' s dachten dat ze daarom ontslag had genomen:

'Weet je wel,  twee  kinderen wordt toch ook te  zwaar.  Nou dat was voor  mij  geen
reden,  daarvoor  had ik het niet opgezegd,  maar zo  kijkt men toch tegen je  aan.
Het is  ook zo'n plausibele  reden dat je met die  kinderen ophoudt met werken of
tijdelijk, dat er ook niemand op het idee komt dat je weer aan het werk wilt
komen.  Er  zijn ook best collega' s  die  een  gaatje  hebben  en  dan  achteraf zeggen,
goh,  ik wist niet dat je wat zocht.'

Na drie jaar vindt ze eindelijk een baan bij een grote apotheek waar part-time
werken mogelijk is. Als ze daar een inhoudelijk deel van haar werk, waar ze erg aan
gehechtis, moet afstoten, heeft ze geleerd van de eerste keer:

' Daar  was  ik  het  natuurlijk  ook niet  mee  eens,  dan  sta je  ook op  het  punt  om  te
zeggen, waar doe ik het eigentijk voor, zal ik er maar mee ophouden, maar dat
was toch die ervaring van toen, van als je  ophoudt, is het heel moeilijk weer een
plekje te vinden. Ik kan beter uit de huidige situatie kijken wat voor plekje er
komt.'

Omdat ze met name vakinhoudelijk geinteresseerd is en haar werk nu toch te veel
routinematige kanten kent en weinig perspectief, overweegt ze op het moment van
het interview op een aanbod in te gaan van een kennis om bij zijn consultancy-
bureau te komen werken. De eerste ambitie van deze vrouw was als apotheek naar
een ontwikkelingsland te gaan:

'Ik was nooit zo'n meisje met at vriendjes, dus ik had nooit gedacht van ik ga
gauw trouwen. Ik had toch alles een beetje op mijn werk geconcentreerd. En op
een gegeven moment ga je toch trouwen en dankrijg je kinderen, dan kom je dus
niet meer in Afrika of waar dan ook terecht.'
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Haar vakinhoudelijke interesse is echter niet veranderd en nu ze een beetje vast zit
in haar werk, is ze op zoek naar een nieuwe uitdaging. Deze ligt ook weer op het
vakinhoudelijk terrein. Een directiefunctie is uitgesloten vanwege de wens part-time
te willen werken en is ook niet haar ambitie.

Ook de lerares engels is vakinhoudelijk geinteresseerd. Ze vindt het handelsengels
dat ze moet doceren op de MEAO erg eenzijdig. Omdat ze inhoudelijk meer met
haar vak wil doen, solliciteert ze regelmatig op andere banen. Maar het aanbod van
leraren is groot en vaak gaat het om een aantal resturen en die zijn dan na een jaar
weer weg. Inmiddels is ze korter gaan werken om haar man uit dienst te houden6
Eindelijk na zes jaar MEAO kan ze voor zestien uur op een gymnasium terecht. Het
eerste jaar op het gymnasium is erg moeilijk, maar vanaf het tweede jaar voelt
mevrouw B. er zich thuis omdat...

'...ik eerzuchtig ben en dat past wet bij een gymnasium, dat toch heel erg cognitief
is  en enorm  op  leren ingesteld.  (...)  En het  is  misschien raar om van je  zelf te
zeggen, maar ik kan heel goed uitleggen en daar hebben vooral gymnasium-

leerlingen heel veel behoefte aan, die willen heel precies weten waarom iets is.
En ik ben ook heel schematisch dus  ik geef prachtige schema's  en dat vinden ze
heel leuk. Want dan hebben ze het gevoel dat ze precies in de gaten hebben
waarom iets nou zo is.  En daar hoefje bijvoorbeeld op het MEAO niet mee aan
te komen' (20).

Voorlopig denkt deze vrouw nog wel een aantal jaren op het gymnasium te blijven
werken, maar er is al wel een toezegging dat de school moet fuseren met een
scholengemeenschap. Hoe het dan verder zal gaan, is nog onduidelijk. Ze zou het
niet meer zo'n probleem vinden om weer aan een MEAO les te geven. Ze heeft nu
een kind en een tweede is op komst en het les geven op een MEAO was wel
makkelijker. Ze lijkt hier tegenstrijdig in. Vakinhoudelijk ligt het doceren op een
gymnasium haar beter, maar praktisch is les geven op een MEAO beter te combine-
ren met haar kinderen. Dat is ook de reden dat ze geen ambities heeft om hogerop
te komen in het onderwijs. Het lijkt haar wel leuk om coordinator brugklas of decaan
te worden, maar dat betekent wel dat ze dan weer vijf dagen moet gaan werken en
dat wil ze niet. Bovendien zou ze dan aanvullende cursussen moeten gaan volgen,
maar...

'...voorlopig  heb  ik mijn handen wel vol.'

Deze twee vrouwen zijn in hun eigen vakgebied werkzaam gebleven en hebben zich
inhoudelijk nog verder ontwikkeld, de een door verder te specialiseren en de ander
door op een hoger niveau les te gaan geven. De wens om part-time te werken verhin-
dert hen om een functie te verwerven die hierarchisch hoger ligt, maar beider
ambitie is het ook niet.
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De volgende twee vrouwen zijn ook op de eerste plaats vakinhoudelijk geYnte-
resseerd, maar hebben ook ambities om hogerop te komen. Door de zorg voor
kinderen hebben ze die echter tijdelijk even moeten laten rusten. Het realiseren van
de ambities betekent wel dat ze verder van hun eigenlijke vak komen te staan.

De elektrotechnicus die ontslag neemt bij haar eerste baan omdat ze geen
studiefaciliteiten krijgt, vindt snel een andere baan. Ze komt op de engineerings-
afdeling van een chemisch concern te werken. Ze doet het werk graag. Omdat ze
vaak naar het buitenland moet en soms weken van wel tachtig of honderd uur maakt,
komen haar sporten en huwelijk in de knel. Ze solliciteert daarom op een baan als
docent op  een  MTS:

'Je  probeert  toch je privd-  en je werkomstandigheden op een  lijn te  krijgen.  En
ik denk nou, laat ik dat maar eens proberen. Het is ook nooit echt mijn roeping
geweest, lesgeven' (25).

Als ze een paar jaar les heeft gegeven op een MTS, wil de docent elektrotechniek
eigenlijk het onderwijs al uit. Maar ze heeft inmiddels een kind en is kort na zijn
geboorte gescheiden en zelfs een full-time baan in het onderwijs is dan makkelijker
dan werken in het bedrijfsleven. Als haar kind een jaar of zeven is, vindt ze dat ze
wel wat anders kan gaan doen. Dat lukt echter niet zo maar en ze besluit de cursus
Vrouw en Management te gaan doen en zo verder te komen. Aanvankelijk probeert
ze dat nog in het onderwijs, maar ze komt er al snel achter dat dat voor haar niet de
weg is. Een heel andere mogelijkheid doet zich voor als ze tijdens een excursie met
haar leerlingen bij een elektrotechnisch bedrijf in gesprek raakt met degene die hen
rond leidt.

' En  toen  zei  ik,  waarom  doe  jij  die  presentatie  en  die  cursussen  niet  zo  en  zo.
Toen zeiden ze van wij zoeken eigenlijk iemand die bij ons de trainingen gaat
doen,  is  dat  niets  voor jou.  Nee,  daar  had ik niet  zoveel zin  in.  Maar  toen  hebben

ze  een paar keer  gebeld en  na driekwan jaar heb  ik  toch de  beslissing  genomen.'

Ze doet een tijd de trainingen en presentaties bij het snel groeiende bedrijf, als
besloten wordt dat er een service-afdeling moet komen. Ze wordt gevraagd hoofd
van die afdeling te worden en komt daarmee in het managementteam van het bedrijf.
Elektrotechniek is een stabiele factor in de werkgeschiedenis van deze respondent.
De manier waarop ze er mee bezig is, varieert echter. Ze begint als 'engineer' in het
vakgebied zelf, geeft dan onderricht op hetzelfde terrein om vervolgens als manager
in een elektrotechnisch bedrijf te werken. Haar weg is steeds verder van het
eigenlijke vak af:

'Ik ben niet zo heel puur technisch bezig, een beetje regelen, een beetje organise-
ren, een beetje nadenken, over alles, dat vind ik leuker dan diep op een technisch
probleem in te  gaan.  En degenen die voor mij werken die  kun je  zo  sturen en zo
wel helpen, maar zij weten van de techniek veel meer dan ik:
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Haar laatste baanwissel is deze vrouw goed bevallen. Dat is de vraag voor de
overgang die de volgende vrouw op een gegeven moment maakt.

Een psycholoog vindt aansluitend op haar studie een baan als onderzoeker. Ze kan
er promoveren en dat is precies wat ze wil. Ook tijdens het interview, ruim twintig
jaar later, heeft ze deze ambitie nog niet laten varen. Het loopt echter anders. Haar
man kan een baan elders vinden. In eerste instantie reist ze nog op en neer, ook als
haar eerste kind is geboren. Maar dat is na een tijd niet meer op te brengen:

' Het was  gewoon teveel.  Ik kon ook een deel van het werk thuis doen,  maar ja,  het
resultaat was dan natuurlijk, als je net een eerste kind hebt, zit je de hele dag
naar dat kind te kijken als je thuis bent, en dan moet je  's avonds als een gek tot
uren in de nacht zitten werken.  Dus ik was ook gewoon op.  Ik had overigens  een
perfecte hulp, dus daar lag het niet aan. Maar ze zeggen altijd in boekjes van
kinderen missen hun moeder, maar dat moeders hun kinderen missen, daar
hebben ze het nooit over. En daar had ik ontzettend last van. Ook gewoon de
fysieke  afstand. Als er iets  is,  kan je  er niet  eens heen.  Want dat duurde  uren eer
ikerwas'(6).

Als haar man zijn proeftijd achter de rug heefi besluit ze in de buurt werk te zoeken.
Ze wordt psycholoog bij een medisch kinderdagverblijf. Het werk is niet echt wat
ze zoekt, maar ze kan haar kind meenemen omdat er een crache is. Ze begint met
twaalf uur en al na een paar weken werkt ze er 24 uur. Na een reorganisatie wordt
ze directeur inhoudelijk beleid. Het is een erg afwisselende baan, maar na negen jaar
is ze er op uitgekeken. Het valt echter niet mee om ergens anders een baan te vinden,
te meer daar ze per se een part-time baan zo dicht mogelijk bij huis wil hebben om
thuis te zijn als de kinderen thuis zijn. Na verloop van tijd vindt ze echter een
twintig-urige baan als manager crisis-interventie bij een psychiatrische inrichting.
Als het werk daar goed loopt, gaat ze zich vooral richten op bestuurswerk. Tevens
begint ze privt een therapie-praktijk. Daarnaast schoolt ze zich bij en schrijft enkele
artikelen. Maar dan:

'Ik had wel zin om weer eens wat nieuws en wat andere dingen te gaan doen.'

Dat uit zich ook in het zoeken naar een andere baan:

'Ja,   dat   is   echt   een  weloverwogen   beslissing   geweest.   Ik  was   toen   38   en   de

kinderen waren bijna allemaal van de lagere school af. En ik dacht, wat kan ik
hier nog verder. Ja, ooit eens directeur worden en dan heb je  het gehad.'

Bovendien wil ze wel eens iets anders dan 'werken in de welzijnswereld of de
gezondheidszorg'. Door het landelijke bestuurswerk dat ze doet, is ze al in aanraking
gekomen met organisatieadvieswerk en dat lijkt haar wel wat. Ze schrijft daarom op
een advertentie bij een organisatie-adviesbureau en wordt aangenomen. Ditmaal
betreft het een full-time baan. Ze heeft hier ook bewust naar gezocht, omdat ze
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eindelijk ook eens full-time wil werken en haar man bereid is korter te gaan werken.
Het was een hele omschakeling. De inhoud van het werk viel mee:

'Want het is  dan wet prettig om te zien,  dat je uiteindelijk toch wel veel weet,  zal
ik maar zeggen.'

Wat wel tegenviel was...

'...dat  je  weer  in  een  heel  andere  sector  moet  beginnen.  Je  moet  onderaan
beginnen, niemand kent je.  In mijn vorige baan was ik iemand, en ik was ineens
niemand meer, dus dat was wel heel raar. En het was thuis ook een enorme
aanpassing, want ik had heel veel moeite om de touwtjes los te laten:

Ze moet meestal meer dan veertig uur werken en is soms laat thuis.

'Ik voelde  me  een  buitenstaander  thuis:

Maar aan de andere kant...

'...vond  ik  het  gewoon fijn  om  te  zijn  zoals  de  anderen,  gewoon  hele  dagen
werken. En niet meer dat hollige. Jaren nadien heb ik dromen gehad, van de
school is uit en er loopt er eentje op straat. Die gaat door de straat en die komt
onder een auto. Je zit altijd met die spanning van op tijd aan die school moeten
zijn.

Na een jaar stapt ze over naar een outplacement instituut en wordt carriBre-adviseur.

Aanvankelijk werkt ze daar met plezier maar na een reorganisatie kan ze zich
moeilijk verenigen met de nieuwe werkwijze. Bovendien wordt ze ziek en moet tot
twee keer toe geopereerd worden:

' Ik was nooit ziek  ik kon ook nooit ziek worden.  Ik moest de kinderen van school
halen, hoe ziek ik ook was. Dus ik ging maar gewoon werken. Het is voor het
eerst in mijn leven, eigenlijk, dat ik gewoon niet meer verder kon. En ondertussen
was  mijn man full-time  gaan werken,  omdat  hij  een  reorganisatie  had  op  zijn
werk waardoor part-time werken niet meer mogelijk was.  Of hij  moest weer terug
naar een lagere functie. Dus het was achteraf gezien ook een gekkenboeL We
werkten ons allebei het laplazerus en zaterdags ook eindeloos boodschappen
doen en zo verder. Ik kwam niet meer tot rust. Ik denk het heeft me gewoon licha-
melijk opgebroken.  En ja,  toen was ik een tijd ziek geweest en toen dacht ik,  ik

kan het ook eigentijk niet meer.'

Na een incident op haar werk laat ze zich ontslaan op grond van onenigheid over de
interpretatie van de code en de beroepsethiek. Bovendien wordt de afspraak die ze
had gemaakt om na een jaar te gaan promoveren op outplacement niet nagekomen.
Op het moment van het interview is deze vrouw werkloos. Ze heeft nog de mogelijk-
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heden onderzocht om de wens om alsnog te gaan promoveren, te realiseren, maar
voor een onderzoeksbaan mist ze de ervaring en met een uitkering promoveren trekt
haar niet, omdat het dan te onzeker is of ze daarna nog wel weer een baan vindt. Ook
financieel is het niet aantrekkelijk. Ze heeft nog geprobeerd een baan te zoeken die
te combineren zou zijn met promoveren, maar is nu op het punt dat ze het idee heeft
laten varen. Hoewel ze erkent dat het niet makkelijk zal zijn, denkt deze vrouw
binnen niet al te lange tijd toch wel weer een baan te hebben. Twee rode draden

lopen door de werkgeschiedenis van deze vrouw. De ene is de wens om te
promoveren, die ze na haar eerste baan heeft moeten lagen liggen, nog ooit eens te
realiseren. Maar deze staat in feite model voor de tweede rode draad, namelijk haar
ambitie om in het werk te presteren, en de voortdurende strijd die deze moet leveren

met de zorg om en voor haar gezin. Ze is er letterlijk van uitgeput geraakt.

Hoewel de volgende respondent vooral geYnteresseerd is zich in haar vak te
ontwikkelen weet ze tegelijkertijd een steeds hogere positie op haar vakgebied te
verwerven. Haar 40-urige baan valt de Wageningse ingenieur zwaar. Als ze een paar
keer achter elkaar vrij heeft genomen, wordt ze daar door haar directeur op aange-
sproken. Ze geeft toe dat ze vaak moe is:

'Toen zei  hij, wit je korter werken?  Nou,  ik wist niet wat ik hoorde, want dat was
een verboden onderwerp,  dus ik zei  niet meteen ja. Want  dat  duifde  ik  helemaal
niet' (23).

De directeur is door zijn buitenshuis werkende vrouw op het idee van korter werken

gebracht. Als ze vrouwen in hun bedrijf willen hebben, is de redenering, dan moet
part-time werken ook mogelijk zijn. Het resultaat is dat deze respondent een dag
minder kan gaan werken. De twijfel die er aanvankelijk nog is bij haar mannelijke
collega's wordt weggenomen als blijkt dat ze nu minder ziek is. Overigens heeft ze
er haar hele verdere werkgeschiedenis naar gestreefd nooit volledig full-time te
hoeven werken. Na zeven jaar dient ze haar ontslag in. Ze krijgt steeds dezelfde
taken toegewezen, omdat ze daar goed in is, maar wil ook wel weer eens andere
dingen aanpakken. Er zit te weinig variatie in haar werk. Bovendien heeft ze
inmiddels een aantal jaar ervaring, maar op het bureau blijft ze de jongste. Ze is ook
de eerste vrouw op dat ingenieursbureau en liep daardoor extra in de gaten:

'Ikwas  vreselijk naief, dus  ikhad dat helemaal niet in de  gaten,  dat iedereen naar
mij zat te kijken.'

Zoals iedereen maakte ze wel eens een fout, maar bij haar viel dat op.

' En  dat  krijg je  nooit meer hersteld.  Als je  naar een nieuwe  baan  gaat,  dan weten
zij je oude jeugdzonden niet.'

Ze heeft nog geen nieuwe baan, als ze heeft opgezegd. Ze wil eerst even afstand
nemen en zich orienteren op eventueel iets anders. Ze gaat een tijdje op contractbasis
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werken. Doordat het vakgebied uitdijt, moet deze vrouw zich specialiseren. Ze kiest
voor milieu en gaat bij een electriciteitsmaatschappij werken als senior adviseur
milieu. Na een fusie wordt haar aandachtsgebied groter:

' Dus  het  is  een  geleidelijke  promotie  geweest.  Eerst viel  ik onder een andere
afdeling, was ik wel de meest  ervaren milieu-adviseur, maar had ik omcieel  geen
leidinggevende functie, na de fusie had ik dat wel. Toen werd ik hoofd
milieuzaken.'

Na zeven jaar ziet ze weer om naar iets anders:

' Omdat ik eruit  groeide,  uit  die functie.  Dat ging  geleidelijk aan wel wat  groter
en moeilijker en belangrijker. Maar ondertussen wilde ik verder ontwikkelen.  (...)
Er was  een keuze,  wil je  in  milieu  blijven  of wil je  dat  niet.  Nou,  het  milieu werd
alleen maar belangrijker en het was natuurlijk erg onverstandig om mijn
vakgebied te  verlaten.  Nou  en hoger in mijn vakgebied Icon ik daar niet.  Of hoger,
moeilijker, kan ik beter zeggen. Dus moest er iets anders gebeuren:

Intussen begint ze in trek te raken bij headhunters:

'De combinatie van milieu  als  opkomend  gebied,  waar tochweinig mensenwaren
met zoveel expertise, en management, dus projecten kunnen leiden, was dat ik
interessant  was  voor  headhunters.'

Haar nieuwe baan bij een organisatie-adviesbureau vindt ze echter via een open
sollicitatie. Ze weet inmiddels wel wat ze waard is, maar vindt ook dat ze nog
verschillende dingen moet leren:

'Met name  van het  organisatorische aspect  en het  omgaan met  mensen vond ik
dat ik nog een hele hoop dingen kon leren. Milieu-technisch en zo ook weI, maar
dat boeide me minder. Ik merkte steeds meer dat ik niet op technische gronden
vaak vast liep maar op het slecht communiceren en het slecht motiveren van
mensen. Als je mensen motiveerde, dat het hartstikke goed ging. Nou en ik dacht
dat is vast te professionaliseren,  er zijn vast tools  dat je  dat  beter kan.  (...) Ik had
dus at een hele hoop praktijkervaring gehad, en ik wou dat dus meer structure-
ren.

En bij het bureau waar ze komt werken, is het beleid om mensen daar permanent in
te scholen. Op het moment van het interview is ze daar een jaar werkzaam. Zelf
typeert ze haar werkgeschiedenis als:

'Niet per se omhoog. Mijn ontwikkeling, dat hoeft niet per se te zijn baasje boven
baasje en dan nog een mannetje daarboven. Het interesseert me eigenlijk geen
moer.
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Dat ze wel een leidinggevende functie accepteerde, kwam doordat men haar vroeg.
Toen ze werd gevraagd om hoofd milieuzaken te worden, wilde ze eerst niet:

'Daar liepen allemaal mannen rond die die baan wilden hebben. (...) Dus ik trok
daar niet zo aan. Maar dat was dus niet de bedoeling dat ik daar niet aan trok
(...) Ik stond er helemaal niet op te springen. Ik heb er wel heel veel van geleerd
en ik vond het ook wel leuk om te doen, maar het is alleen maar leuk om te doen
als mensen dat zien zitten:

En hoewel ze zelf zegt dat haar werk 'wat groter, moeilijker en belangrijker' werd,
is vooral de inhoudelijke ontwikkeling de motor achter haar werk.

6.11.3 Managementgerichte ontwikkeling

Bij de volgende drie vrouwen is het niet zozeer de inhoudelijke ontwikkeling, het
verbreden en verdiepen van kennis op het vakgebied, wat centraal staat in de
werkgeschiedenis, maar de doorstroming naar meer managementachtige functies,
waarbij een inhoudelijke ontwikkeling overigens onontbeerlijk is.

De vrouw die als juridisch medewerker op het secretariaat van een vereniging van
handelaren gaat werken wordt daar na verloop van tijd secretaris, na eerst nog
adjunct te zijn geweest. Doordat ze bij een kleine organisatie werkt, waar ze
aanvankelijk de enige jurist is, is het soort werk dat ze doet echter niet veel
veranderd. Zij is ook de enige respondente die haar hele werkgeschiedenis, op het
moment van het interview twaalfjaar lang, bij een zelfde werkgever is gebleven. Ze
heeft wel eens geprobeerd om de advocatuur in te gaan, maar dat is niet gelukt.

'Maar ja, je hinkt op twee gedachten. Je wilt niet op de onderste trede beginnen,
want je bent een goed salaris gewend en dat is natuurlijk ook een beperkende
factor bij het zoeken naar ander werk (...) En verder had ik niet een zodanige
expenise in huis dat ze me op basis daarvan wilden aannemen' (52).

En naarmate ze langer bij dezelfde werkgever blijft, wordt het ook steeds moeilijker
naar iets anders over te stappen. Achteraf vindt ze dat ze had moeten doorzetten om
de advocatuur in te komen, omdat ze dan meer mogelijkheden had gehad.

'Maar ik zie mensen in mijn omgeving die dat gedaan hebben en die momenteel
ook zitten te tobben met hoe pak ik het aan en met name hoe combineer in mijn
gezin met myn werk.'

Het is dan ook vooral de mogelijkheid die ze in haar huidige baan heeft om werk
met kinderen te combineren, die haar uiteindelijk wel tevreden met haar werk maakt.
Ze is bij de geboorte van haar eerste kind vier dagen gaan werken en kent het werk
inmiddels als haar broekzak:

129



'Ja, ik denk dat ik momenteel voor mijn gevoel wellekker bezig ben.  En dat is ook
omdat je je er dan toch een beetje bij neergelegd hebt dat je op dat moment even
niet aan een hogere carrikre  bezig bent, maar een soort free-wheelen,  zolang je
niet  de  energie hebt je  schouders  te  zetten onder iets  wat  meer  inspanning  vergt.

Zo langzamerhand ken ik het werk hier zo goed, dat ik een aantal dingen gewoon
op de automatische piloot kan doen en dat betekent dat ik dan voor thuis meer tijd
over houd. Dat maakt dat ik in ieder geval de verhouding privE-werk dat dat mo-
menteel goed gaat:

Wat opvalt bij deze vrouw is dat ze voortdurend vergelijkingen maakt met buur-
vrouwen, zussen en vriendinnen, die het in haar ogen ofwel beter doen, ofwel net zo
aanmodderen als zij. Het is of zij zich wil verontschuldigen dat haar eigen werkge-
schiedenis niet zo is gelopen als ze misschien wel gewild had. Ze zegt daar ook zelf
over:

' Ik  heb  weleens  de  neiging  om  een  beetje  te min over mijn eigen capaciteiten te

denken. (...) Mijn schoonzusje zegt altijd, als je E. over haar werk hoort praten,
denk je  dat ze daar  de werkster  is.'

Aan de ene kant houden de mogelijkheid werk en kinderen te combineren en het
goede salaris haar in haar baan en is ze daar ook tevreden mee, aan de andere kant
weet deze vrouw dat dit niet de manier is om die carribre te maken die ze een aantal
voorbeeldvrouwen ziet maken en waar ze eigenlijk ook wel jaloers op is.

De laatste twee vrouwen hebben ook het grootste deel van hun werkgeschiedenis bij
66n werkgever doorgebracht en zijn daar geleidelijk opgeklommen tot leidingge-
vende posities. Zij hebben kort voor het interview wel de stap gewaagd naar een
andere werkgever, een stap die onvermijdelijk was, wilden ze zichzelf verder
ontwikkelen.

De juriste die als directie-assistent bij een onderwijsinstelling gaat werken, stapt naar
vier jaar over naar een andere functie. Kwam ze in haar eerste baan terecht vanuit
de gedachte iets algemeen managementachtigs te gaan doen zonder daar duidelijke
ideeen over te hebben, nu maakt ze een meer bewuste stap:

'Ik had toen inmiddels wel veel meer over mijn werk nagedacht en over hoe  het
verder moest' (24).

Binnen haar eigen afdeling ziet ze niet veel mogelijkheden, dus solliciteert ze
aanvankelijk extern, maar die functies zijn eigenlijk meer van hetzelfde.
Ondertussen is ze ook intern wat rond gaan kijken naar de mogelijkheden. Zijdelings
heeft ze in haar werk met de afdeling personeelszaken te maken:

'Vakinhoudelijk overzag ik het voor een deel, maar ik had geen opleiding
personeelswerk Maar daar kwam een vacature en nou, via trekken en duwen ben
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ik daar op terecht gekomen.'

Het werk ligt haar en om zich verder te kwalificeren, gaat ze verschillende cursussen
volgen op het gebied van organisatiekunde, sociale vaardigheden en medezeggen-
schap. Ze rolt ook in een tweetal bestuurlijke functies.

'En in die tijd heb ikwel wat vasteromlijnde ideeen gekregen over hoe het verder
zou moeten.'

Zes jaar en een aantal cursussen verder vindt ze dat ze het werk zodanig onder de
knie heeft, dat ze wel weer aan iets anders toe is:

'Toen ben ik vanuit  die functie van beleidsadviseur,  of personeelsconsulent  kan
je  het  ook noemen,  gaan solliciteren,  want  qua theorie,  qua vak was  het  heel  goed
mijn  richting.  (...)  Een logisch volgende  stap was een leidinggevende functie.'

Als haar baas, het hoofd P&0, vertrekt, solliciteert ze naar zijn positie. Ze wordt
afgewezen, omdat ze haar nog te jong vinden voor de functie. Er wordt haar wel een
baan op een belendende afdeling aangeboden. Omdat dit een kleinere afdeling is, is
haar leeftijd hier geen probleem voor een leidinggevende positie:

'Hij  (haar  directeur, TvdH) was  er denk ik op uit om me nog een tijdje  in de
organisatie te houden. Dat heeft ie later ook wet eens  gezegd:

Op de afdeling planning en organisatie, waar ze hoofd wordt, kan ze zich bekwamen
in informatievoorziening.

'En toen ging in 1989 het hoofd van die afdeling (P&0) weer weg en daar ben
ik  toen voor  gevraagd.  Inmiddels waren we vijf jaar verder  en  er was  in de
samenstelling van die groep het nodige veranderd. Dus toen was ik daar wel
klaar voor.'

Als ze er anderhalfjaar zit, ziet ze een advertentie in de krant:

' De   baan  was  inhoudelijk  heel  aantrekkelijk,  centraal  op  concernniveau,  de
hoogste P&0-functie binnen een gemeente. Ik heb het zelf altijd al wet breder ge-
zocht  in  mijn werk  en ik had gemerkt,  al wel eerder ook  dat  het je  bij  solliciteren,
ook al heb je dan nog zo'n aardige carri8re gemaakt, dat het best twijfels oproept
dat je  twaalf,  inmiddels veertien jaar, bij dezelfde werkgever hebt gezeten.  Het
salaris was aantrekkelijk twee schalen hoger dan mijn vorige functie.  Er zijn in
Nederland, dat was een beetje mijn overweging, er zijn in Nederland meer ge-
meentes dan onderwijsinstellingen, dus het biedt veel bredere perspectieven en
toen heb ik een brief geschreven:
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Hoewel ze aanvankelijk aarzelt, ze zit pas kort in haar nieuwe functie en het bevalt
haar goed, wordt ze gesterkt door de wetenschap dat haar marktwaarde goed is:

'Ik had namelijk in '89 al eens  een keer  gesolliciteerd,  dat was een baan die  me
ook op het lijf was geschreven en in principe hadden ze daar zaken willen doen.
Daar  heb  ik zelf afgehaakt,  want  in januari  89 was  ons  tweede  kind  geboren,  en
toen hadik de overweging van dan moet ik in oktober daarbeginnen,  dan was het
kind negen maan(len, dan moet ik me met volle energie storten op een nieuwe
baan,  ik geef nog borstvoeding,  ik werd al,  ik ben helemaal niet  zwak van  gestel,
maar  ik werd al moe  bij  de  gedachte.  Dus  daar heb  ik zelf afgehaakt.  Maar dat
was  best wel een hoge functie,  dus toen had  ik wel mijn marktwaarde  ontdekt:

Omdat haar op de onderwijsinstelling een reorganisatie boven het hoofd hangt, zet
ze door en wordt aangenomen. Op het moment van het interview is deze vrouw een
aantal maanden werkzaam in haar nieuwe functie. Werkte ze voorheen altijd full-
time, in deze baan is dat 32 uur:

'Ikwas niet  uit  op een 32-uurs baan specifiek want dat had ikvoorheen ook wet
kunnen regelen, als ik dat per se had gewild. Maar ze boden de mogelijkheid,
mijn kinderen zijn drie en vier nu, dus het is wel leuk om effe wat meer tijd te
hebben en mijn overweging was, als ik het een keer wil proberen, dan kan ik dat
het beste maar meteen proberen, want anders slurpt mijn werkweek, 40+, toch
gewoon vol.  (...)  Dus  ik ben begonnen op 32  uur, wel verspreid over vijf dagen,
anders heb ik het gevoel dat ik niet kan leiding  geven. En dat bevalt  goed, moet
ik zeggen. Het is wel volstrekt geen 32-uurs baan, maar het is ook geen 40-uurs
baan, dus daar maak ik maar geen probleem van.'

Doordat de resterende 0,2 tot haar beschikking blijven, kan ze op haar afdeling extra
assistentie regelen, zodat het haar ook wat ontlast. Voorlopig heeft ze nog genoeg
werk om haar afdeling op poten te zetten, maar...

'...over  een  aantal jaren heb  ik dus weer de  vraag,  ga ik een zwaardere P&0-
functie zoeken of ga ik het dan mt:tar eens in de breedte zoeken in een algemene
mamagementsfunctie. Daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar dat moet wel een
keer komen.'

Toen deze vrouw aan haar eerste baan begon, had ze niet het geringste vermoeden
dat ze vijftien jaar later tot een dergelijke overweging zou komen:

' Kijk, ik ben niet aan mijn opleiding  begonnen met de vooropgezette bedoeling
om personeelswerk te gaan doen. Ik had dus vanuit mijn eerste functie 004 denk
ik nog steeds, tamelijk simpel in een andere ontwikkelingsgang terecht kunnen
komen. Maar wat dat dan had moeten wezen. Zo nu en dan grijpt mij het gevoel
aan van ja,  het inhoudelijk vakjuridische, wat nou betrekkelijk verwaarloosd is
zeg maar, dat had misschien ook wel aardig geweest. Ik zou het niet weten. Ik
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bedoel,  de  keuze voor personeelswerk zat er toch na een paar jaar werken wei
min  of meer in.

Zocht ze aanvankelijk iets algemeens, toen ze eenmaal haar plek gevonden had,
werd het al snel duidelijk dat ze daarbinnen ook verder wilde:

'Ik  ben  niet  met  werken  begonnen  met  de  vooropgezette  bedoeling  carriare  te
maken. Alhoewel, een heleboel mensen vonden me vroeger al heel erg ambitieus.
Dat vond ik zelf niet zo speciaal, ik wilde wel werken, iets doen met de opleiding.
En zeg  maar,  de behoefte om daar wat in vooruit te komen, die  ontstond eigentijk
vanzelf,  toen ik aan het werk was en een poosje  aan het werk was.'

Wat daar bij hielp was:

'Als je  dan ziet hoe  andere mensen dat doen,  dat  afwegen en dan bedacht ik van
goh,  dat  is  best  leuk misschien kan ik dat ookwel.  En als je een jaar verder bent
enje hebt erdannog een keerovernagedacht, dandenkje ook wel eens van goh,
ik zon het heel anders doen, volgens mij kan ik het beter en dat heeft niks te
maken met zelfoverschatting, maar gewoon, als je daar nog eens een keer over
nadenkt dan, zo gaat dat.'

Neemt deze vrouw, hoewel ook gesteund, meestal zelf initiatief om in haar werk
verder te komen, de volgende vrouw had meerdere malen eerst 'een sponsor' nodig
om een volgende stap te zetten. Haar eerste sponsor haalt haar weg uit haar
telefonistenbaantje:

'Op een gegeven moment kwam, en dat is het verhaal van mijn leven, vrijwel alles
gebeurt bij mij zo, dan komt er een meneer, want sponsors zijn altijd meneren,
zelden vrouwen,  zeker in mijn vakgebied en die  zegt, wil je  niet iets anders.  Ik zei
ja, maar ik weet met wat, want mijn sollicitaties werkten niet. Dat was de
directeur van het wetenschappelijk bureau en die heeft mij  gewoon in zijn clubje
gehaald' (48).

Ze doet het werk een aantal jaren, maar begint toch wat ontevreden te worden met
haar positie. Ze doet werk op academisch niveau, maar het wordt niet als zodanig
gewaardeerd. Ook weer 'door een sponsor' wordt ze dan in de vaste formatie
opgenomen:

' Er kwam een plaats vrij  als  organisatie-analist,  en hij  zei,  ik wil dat je  daarop
solliciteen. Ik had zoiets van "h&?". Ik had gesolliciteerd als wetenschappelijk
medewerker bij het hoofdbureau en daar hadden ze me niet genomen.'

Maar haar baas geeft haar een goede beoordeling en ze wordt aangenomen. Pas dan
gaat ze zichzelf ook serieus nemen. Voorheen was ze vooral die telefoniste die erbij
is gehaald en nu is ze de eerste vrouw bij de organisatie-analisten. Ze heeft dan nog
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niet veel ervaring met inhoudelijk advieswerk:

' Ik moest toen  gewoon bij  mezelf gaan  kijken wat  mijn  zwakke  plekken waren.  En
ik moest zelf iets doen,  opleidingen claimen,  netwerk beginnen.  Niet  denken van
ik heb een leuke baan, nee, ik had helemaal geen leuke baan:

Ze ontdekt vrouwennetwerken en sluit zich daarbij aan:

' En dan  kom je  langzaam maar  zeker tot de  ontdekking dat er een heleboel  zijn
zoals jij. Dat is dus enig. Maar je moet dat wel zelf doen. Als je zielig in je hokje
gaat zitten en roept, ik ben zielig, want ik ben een vrouw en ze zijn onaardig tegen

mij, dan kun je het echt schudden?'

Na twee jaar wordt ze bevorderd tot senior adviseur. Ze krijgt een nieuwe baas waar
ze niet mee overweg kan en besluit te gaan solliciteren:

'En   toen   op   een   gegeven moment, weer een sponsor, la*am de toenmalig
financieel-economische directeur en die moest mijn baas hebben, want die moest
een inleiding houden. Mijn baas was er niet en de secretaresse stuurde de direc-
teur door naar mij, dus die zei van ja, ik heb dus zo'n verhaal nodig over de
toekomst,  en kun je  dat?  En ik dacht christus,  dus ik zei,  eh ja,  en wanneer moet
dat? En hij kwam vrijdagmiddag binnen en zei maandagmorgen, want dan
beginnenwe dat  project.  (...)  Ik vond het heel moeilijk maar ik dacht van nou,  ik
maak even wat sheets  of flappen en dat doe  ik maandag wel even. Dus  zondag-
middag om vilfuur had ik dat verhaal helemaal niet op een rij. Toen heb ik niet

geslapen, die nacht. Dat weet ik nog.  Ik ben nog nooit van mijn leven zo zenuw-
achtig  geweest, maar ik heb daar wel mijn baan aan te danken.'

Ze houdt een zodanig goede inleiding dat de directeur haar een maand later aanraadt

te solliciteren op de functie van haar baas. Hij zal een goed woordje voor haar doen.
Ze krijgt de functie inderdaad. Na anderhalfjaar als hoofd werkzaam te zijn geweest
en veel ervaring verder krijgt deze vrouw een nieuwe directeur, die haar niet zo ziet
zitten:

'Die had zoiets van  'a self-made woman'.  Ik had een academische  titel,  hij niet,
maar goed. (...) Ik besteedde heel veel van mijn tijd om de man te ontlopen.'

Ze wordt er erg onzeker van. Inmiddels is ze aan een post-academische opleiding
voor senior-organisatieadviseurs begonnen.

'En toen had ik al na drie maanden opleiding door dat het mijn eigen gevangenis
was, waar ik me  zelf inzette.  Waarom  zou  ik  in  godsnaam proberen met  die  man
te werken,  daar viel niet  mee te werken.  In ieder geval niet  zoals ik mijn functie
wilde invullen.'
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Ze besluit bij het bedrijf weg te gaan. Niet alleen heeft ze het er niet meer naar haar
zin, ze zit ook na veertien jaar advieswerk aan haar plafond. Haar volgende baan is
hoofd centrale organisatie bij een overheidsinstelling. Wat bij de keus de doorslag
heeft gegeven, is dat ze een leidinggevende positie wil houden:

'Ik vind advieswerk heel leuk en ik doe nog steeds projecten, 60 procent van de
tijd, maar ik wil ook leiding  geven.'

Op het moment van het interview is ze drie jaar in deze functie werkzaam. Ze wil
er nog een aantal jaren blijven werken, omdat ze er de ruimte heeft om aan een
proefschrift te werken. Als ze haar proefschrift af heeft, ambieert deze vrouw een
part-time hoogleraarschap. De postacademische opleiding betekende veel voor haar.
Ze heeft daardoor meer inzicht in haar functioneren gekregen:

'lk begreep vroeger niet waarom ik ongelukkig was. (...) Terwijt ik dus ntt heel
sterk, in termen van meta-management, aan het koers bepalen ben. (...) Ik ben nu
aan het onderhandelen met mezelf en aan het onderhandelen met  mijn omgeving
van laten jullie mij  dat  doen, ja, want ik wil dat.  (...) Ik ga uit van het standpunt
dat je  verantwoordelijk  bent voor jezelf en dus  nooit verantwoordelijk  moet  zijn
voor de ander. Dus ik ben verantwoordelijk voor me zelf.  IK moet zorgen dat IK
gelukkig ben.'

Vanaf het moment dat ze dit door had, is deze vrouw naar eigen zeggen pas
ambitieus geworden. Daarvoor was ze heel afwachtend en waren het vooral de
'sponsors' die haar in een bepaalde richting zetten.

6.11.4 Conclusie

In tegenstelling tot de voorgaande discontinue werkgeschiedenissen die gekenmerkt
werden door een of meerdere breuken, is bij de laatste acht werkgeschiedenissen
meer sprake van continuiteit. Geen van deze vrouwen stopt met werken als er
kinderen geboren worden. Ze hechten allen sterk aan hun werk. Wel doen ze conces-
sies. Sommigen gaan part-time werken en blokkeren daarmee de mogelijkheid van
een managementfunctie, waarvan ze overigens zeggen dat ze die niet ambieren. Een
andere vrouw stelt zich tevreden met het feit dat ze werk en kinderen op het moment
goed kan combineren en doet even een pas op de plaats op het werk. Anderen voelen
zich genoodzaakt een andere baan, die niet primair hun belangstelling heeft, te
accepteren. Zodra de kinderen groter zijn, zoeken ze weer een baan die hen meer
biedt. Doordat ze steeds zijn blijven werken en er nog andere dingen naast gedaan
hebben, lukt hun dat inderdaad.

Omdat er geen breuken zijn, kunnen de vrouwen voortbouwen op de eerste functie
die ze na hun studie bekleedden. Voor sommigen betekende dit een verder
uitbouwen en verdiepen van hun vakgebied, anderen ontwikkelen zich meer in
managementrichting. Tenslotte is er een tussencategorie van vrouwen die in de
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eerste plaats vakinhoudelijk geYnteresseerd zijn, maar daarbinnen ook, gevraagd of
uit eigen keus, meer de managementkant opgaan.

Ook deze vrouwen hadden bij hun intrede op de arbeidsmarkt geen duidelijk idee
over hun verdere loopbaan en voor zover ze dat wel hebben wordt het doorkruist
door het feit dat ze kinderen krijgen. Al werkend en in interactie met het veld van
arbeid ontwikkelt de habitus zich in een bepaalde richting. Enerzijds ontwikkelt zich
een verhouding tot het beroep en de arbeidsorganisatie, anderzijds moet een midden
gevonden worden tussen het op een bevredigende manier bezig zijn met werk en
voldoende ruimte overhouden voor andere bezigheden erbuiten, in het bijzonder de
zorg voor kinderen.

6.12 DOOR MANNEN GEDOMINEERDE ARBEIDSCONTEXT

Van een aantal respondenten die in dit onderzoek participeerden ontwikkelde zich
de werkgeschiedenis in een door mannen gedomineerde arbeidscontext. Voor
sommige was dit pas het geval toen ze een managementpositie bereikten, anderen
werkten van begin af aan in een mannenberoep. Volgens deze laatste vrouwen
ondervonden ze eigenlijk alleen echt nadeel van hun vrouw-zijn bij het solliciteren
naar of tijdens hun eerste functie. Ze bevinden zich weliswaar in een wereld met veel
mannen  maar...

'...toch in een wereld die vrouwen geaccepteerd hee#' (1).

Ze weten wel dat ze een uitzondering zijn:

'Als ik de fabriekspoort binnen kom dan weten ze meteen wie ik ben.  Dan weten
500 man wie  ik ben en ik weet niet wie die 500 man zijn' (23).

Maar dat wordt niet echt als problematisch ervaren. Ze weten er soms zelfs voordeel
uit te trekken. Het enige nadeel noemt idn vrouw dat ze zich soms wel eens alleen
voelt:

'Je zou ook wel eens een keer willen giebelen ofzo' (23).

Over het algemeen vinden ze het echter prettig om met mannen te werken:

'Ik heb meestal wel leuke ervaringen gehad. Ik heb er nooit zo'n probleem mee
gehad.  (Alleen bij  bepaaide kerels) moet je je wat meer bewijzen. Je wordt wat
meer getest dan mannen' (25).

Maar ook dit laatste wordt niet echt als een probleem gezien. Men went er aan en
leert er alert op te reageren. Over het algemeen hebben deze vrouwen weinig te
vertellen over hun uitzonderingspositie en een enkeling vindt het zelfs vervelend dat
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er in het interview vragen over gesteld worden. Daarentegen praten met name de
respondenten die als een van de weinige vrouwen opgeklommen zijn naar een
managementfunctie  in het onderwijs uitgebreid  over hun functioneren  in  een
'macho-cultuur'. Een vrouw ergert zich aan het feit...

'...dat  mannen  altijd  de  meerderheid  hebben  en  zich  zo  verdomde  arrogant
opstellen en een vrouw eigenlijk nauwelijks ruimte geven. Tenminste, zo ervaar
ik het hier. En als ze een vrouw ruimte geven, dat op een neerbuigende manier
doen en je altijd het gevoel geven dat het tweederangs is. Ik ervaar dat als heel
frustrerend. (.-) Ik praat er wel eens over met vrouwelijke docenten en die zeggen
ook van luister, ik begrijp niet dat je hier wilt werken. Bij die patriarchale
business!' (50).

De eerste hobbel in het mannencircuit moest een andere vrouw al nemen toen ze nog
docent was:

'Toen bleek dat er nog iemand op die MBO zat, net zo iemand als ik, met uurtjes
begonnen, die ook zo'n diversiteit aan taken had, terwijl we niet bij de staf hoor-
den. Maar we liepen wel achter de informatie aan en we werden wel geacht van
alles  op  de hoogte  te  zijn.  De  staf waren  op  dat  ogenblik  mannen,  en dat  ze  wat

gemord hebben. Ons tot staf benoemen, dat kon dus helemaal niet. Dus we
bedachten daar een nieuwe term voor, docent-medewerker. die een keer in de
maand dan bij een grote vergadering kon zijn. Inmiddels was er nog een derde
vrouw bij gekomen. Dus met zijn drieen zaten we een keer in de maand met de

keren te vergaderen, waarvan wij  al voorspelden van die vergaderen dan gewoon
dubbel. Dat bleek dus al gauw. En toen mochten wij er echt bij, wat wel een cut-
tuurdoorbraak was. hoor!' (16).

Als deze vrouw studieleider wordt, heeft met name 66n staf het er moeilijk mee. Ze
heeft echter wel begrip voor de situatie:

'Want op de eerste plaats, het zijn allemaal mannen, op de tweede plaats waren
die geen leidinggevende in de club gewend, door de reorganisatie zat die er dus
eentje in huis. Bovendien was het eentje die niet uit hun HBO-cultuur kwam,
maar uit de MBO-cultuur, dat was heel pijntijk, want dat waren twee tegenge-
stelde culturen. En dan ook nog een vrouw. En de heren zijn allemaal dus wat
ouder en ze zullen het niet uitspreken, maar dat speelt er wel door heen. Ze
benaderen je  heel aardig,  soms  iets  te  aardig,  van wat heb je  toch een mooie jurk

aan, op momenten dat dat helemaal niet relevant is, dat soon dingen. Maar
waarvoor het moeilijk is. Waar tegelijk die factoren door heen spelen van een

leidinggevende, die reorganisatie:

Maar ook nu deze vrouw op zoek is naar een nieuwe functie merkt ze dat er nog
steeds raar naar vrouwen wordt gekeken die een leidinggevende functie ambieren:
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'Ik ben nu in zo'n fase, dat ik zo omme heen kijk naar andere functies, andere
banen,  en dat men dan toch een beeld heeft dat  een leidinggevende functie  door
een man vervuld moet worden, in welke sector dan 0014 en vanuit dat beeld
vragen stelt  en vanuit dat beeld badinerend tegen je praat.  "Snapt u dat wel,
mevrouw," Dan denk ik, mijn god, dan willen ze dat ik het niet snap:

Beide vrouwen hebben met stereotyperingen te maken:

'Als je zakelijk bent, ben je dus hard en loop je over lijken en zet je dingen op een
andere  manier aan,  dan ben je te  emotioneel.  Nou ja, je  kent de  stereotypen en
daartussen alle variaties' (16).

En beiden hebben het gevoel extra te moeten presteren om hetzelfde te bereiken:

'Maar  ook  als   ik  een  fout  maak  heb   ik  het   gevoel  dat  het veel breder wordt
uitgemetendanwanneer zij eenfoutmaken.  Danwordtergebagatelliseerd'  (50).

Omdat het moeilijk is het gewoon goed te doen ontstaat het gevoel...

'...dat ik veel meer eieren moet lopen dan wanneer ik gewoon een mannetje was
geweest' (16).

Ondervinden deze vrouwen hinder van hun positie in een door mannen gedomi-
neerde arbeidscontext, een organisatieadviseur ziet er vooral een uitdaging in:

'Ik was  overal  de  eerste  vrouw  en  dat  heb  ik niet  gered,  omdat  ik  arrogant  was

of omdat ik commentaar had of de slachtojferrol koos, maar omdat ik dacht,  ik
zal jullie  krijgen,  ik ben twee  keer,  ik ben echt  twee keer beter'  (48).

Omdat ze steeds de eerste vrouw in haar functie is, mist ze wel voorbeelden. Voor
een deel lost ze dat op door te participeren in vrouwennetwerken. Hoewel ze wel
eens 'een tijger op haar pad' is tegen gekomen heeft deze vrouw nooit grote proble-
men gehad om met mannen samen te werken:

'Ik heb  niets  tegen mannen,  ik vind alleen dat ze veel  beter in staat  zijn om hun
voorsprong uit te buiten. En mannen realiseren zich niet dat ze toch een placering
aan  het piafond aanbrengen voor vrouwen van mijn niveau,  want ja,  ik hoor  dan
wel bij hen, maar toch ook niet:

Enkele vrouwen zijn in een functie terecht gekomen waarbij de voorkeur naar een
vrouw uitging. Ze haasten zich echter wel te zeggen dat ze aangenomen zijn omdat
ze ook de beste kandidaat waren. Maar aangenomen worden als eerste vrouw op een
hogere functie betekent wel dat je extra zichtbaar bent:

'Dat geeft je zo'n gevoel van 24 uur spitsroeden lopen, van oh, als het maar goed
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gaaf (24).

Maar toen het inderdaad goed ging vond ook deze vrouw het alleen maar prettig om
tussen mannen te werken.

Opvallend is het verschil in beleving tussen de vrouwen die werken in een mannen-
beroep en de leidinggevenden in het onderwijs. De laatste vrouwen zijn nieuw-
komers op posities in een veld waar doorgaans de vrouwen op de lagere
functieniveaus werkzaam zijn. Enerzijds zijn ze bedreigend voor de zittende
mannen, aan de andere kant zijn deze ook niet gewend met vrouwen in een zelfde
positie om te gaan. Maar ook voor de vrouwen zelf is het nieuw om in een
mannenomgeving te werken. Ze missen het gevoel voor het spel. Ze moeten zich dit
al werkend eigen maken en zijn daardoor waarschijnlijk ook gevoeliger voor
'vrouwonvriendelijkheden'. De vrouwen  in een mannenberoep zijn daarentegen
gewend om onder jongens  te zijn:

'Al sinds je viiftiende  (ben je) altijd al met heel weinig  meisjes ten opzichte van
jongens. Er zijn best wel perioden bij, van moet dat allemaal zo nodig. En dat
daar een hele hoop op afhaken, dat snap ik best. Ik ben toevallig niet afgehaakt.
Maar dat heeft het jarentang denk ik wel Lwaarder gemaakt. Maar daar heb je
later misschien profijt van'  03).

Omdat ze een uitzondering zijn moeten ze extra hun best doen. Alleen de besten
houden het vol, maar zijn daarmee wel extra gewapend als ze in een mannenberoep
werkzaam worden. Bovendien is het een uitzondering zijn dan inmiddels onderdeel
geworden van de habitus. Ze voelen zich als het ware een van de jongens en ook
omdat ze goed zijn in hun vak worden ze makkelijker geaccepteerd door hun
mannelijke collega's7.

6.13 CONCLUSIE

De indruk van grote varieteit aan werkgeschiedenissen die in hoofdstuk 4 gewekt is,
wordt in dit hoofdstuk alleen maar bevestigd. Door de beschrijving van de ontwikke-
ling van de werkgeschiedenissen en de argumenten en overwegingen van de
vrouwen daarbij komt de varieteit nog eens extra tot uitdrukking. De werkgeschiede-
nissen zijn te plaatsen op een continuum van enerzijds zeer 'grillig' en anderzijds
overeenkomend met het traditionele masculiene carritrepatroon, zij het met een
'vrouwelijk' tintje.

Deels is de varifiteit in werkgeschiedenissen inherent aan de manier waarop het
onderzoeksmateriaal is verzameld. Het vertrekpunt waarmee de vrouwen het veld
van arbeid betraden was al heel verschillend, ze volgden verschillende opleidingen
en ook het eindniveau daarvan was verschillend. Maar ook uit studies waarbij vanuit
een zelfde opleiding wordt vertrokken, blijkt dat er grote verschillen in
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werkgeschiedenissen kunnen ontstaan (zie bijvoorbeeld Bos-Boers, 1992; Sanders,
1991).

Voor een deel is de varieteit ook te verklaren uit de leeftijdscategorie waarin de
respondenten geworven zijn. De werkgeschiedenissen van deze vrouwen hebben
zich ontwikkeld in een tijd waarin het geleidelijk een vanzelfsprekender onderdeel
werd van de habitus van vrouwen om betaald te werken en daarbinnen ook ambities
te realiseren. Dit betekent voor de meeste vrouwen dat ze weinig voorbeelden
hebben en zich zelf een weg moeten banen in het veld van arbeid. Ieder voor zich
doet dat op haar eigen manier, met gebruikmaking van de mogelijkheden die zich
voordoen en lerend van eerdere ervaringen. Dat zich daarbij grote verschillen
voordoen spreekt voor zich. Maar juist het feit dat de werkgeschiedenissen zich
ontwikkelen binnen een maatschappelijke context waarin betaalde arbeid van
vrouwen vanzelfsprekender wordt, genereert ook overeenkomsten.

Veel vrouwen die in het onderzoek participeerden wisten hun huidige opleidingsni-
veau eerst te behalen gedurende hun werkgeschiedenis. In het vorige hoofdstuk
zagen we reeds dat, in de tijd dat deze vrouwen opgroeiden, het lang niet voor alle
vrouwen vanzelfsprekend was rechtstreeks door te stromen naarhet hoger onderwijs,
ondanks aanwezige capaciteiten. Voor een aantal vrouwen bleek al werkend de
gedane studiekeus niet de juiste. Weer andere ontdekten dat voor het realiseren van
ontstane ambities verdere scholing nodig was. Een deel van de werkgeschiedenis
moest daarom door diverse vrouwen gebruikt worden om te investeren in verdere
opleidingen. Een aantal vrouwen weet deze investering te benutten, anderen staan
op het moment van onderzoek nog aan het begin van het 'tweede' deel van hun
werkgeschiedenis.

Een tweede overeenkomst is dat privdomstandigheden een belangrijke invloed
hebben op het merendeel van de werkgeschiedenissen. Hier is een verschuiving in
de tijd te zien. Kinderen krijgen in de jaren zeventig en begin jaren tachtig legt een
veel grotere druk op het buitenshuis werken van vrouwen. Vrouwen stopten
(tijdelijk) met werken of reduceerden hun werkuren aanzienlijk. Voor sommige
betekende het ook ander werk zoeken dat wel te combineren was met kinderen.
Overigens besteedden al de vrouwen die stopten met werken hun onderbrekings-
periode om te investeren in verdere mogelijkheden. Voor de vrouwen die later
moeder werden betekende de zorg voor kinderen veel minder concessies. Ze bleven
allen werken, sommigen full-time, anderen in een grote part-time baan. Hoe de
vrouwen werk met de zorg voor kinderen en huishouden combineerden komt in het
volgende hoofdstuk aan de orde.

Een derde overeenkomst is de ontwikkeling die elke werkgeschiedenis kenmerkt.
Geen enkele vrouw begon haar werkgeschiedenis met het vooropgezette plan iets te
bereiken in het werk. Dit uitte zich onder andere in de verschillende redenen die
gegeven zijn bij de keuze voor de eerste baan. Enerzijds was de habitus van de vrou-
wen niet georienteerd op een lange loopbaan, anderzijds waren de vrouwen ook
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onbekend met de mogelijkheden die het werk kon bieden. Wat niet gekend wordt,
is ook geen optie. Al werkend, soms gesteund en aangemoedigd door een extra zetje
in de rug, kwamen de vrouwen in aanraking met ongekende en onvermoede
mogelijkheden en ontwikkelden ze nieuwe wensen en ambities. Dit betekende voor
sommige vrouwen dat een heel andere wending aan het werk werd gegeven, voor
andere dat geleidelijk duidelijk werd waar capaciteiten en ambities lagen. De wens
om betaald te werken en de ambitie om daarin verder te komen werden, voor de een
meer en voor de ander minder, geYntegreerd in de habitus. Deze ontwikkeling is geen
autonoom proces, maar vindt plaats in een voortdurende wisselwerking tussen beper-
kingen en mogelijkheden in het veld van arbeid en de interpretatie van vrouwen
hiervan en de kansen die ze al dan niet zien en grijpen.
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7     De combinatie

7.1 INLEIDING

In hoofdstuk 4 werd reeds duidelijk dat een van de kenmerken van het traditionele
carritrebegrip, de centraliteit van betaalde arbeid, het volledig beschikbaar kunnen
en willen zijn voor betaalde arbeid, voor veel vrouwen niet tot de opties behoort.
Ook in het vorige hoofdstuk bleek dat het krijgen van kinderen, het werk van de
partner en huishoudelijke verplichtingen vrouwen deed besluiten hun betaalde
arbeid, op zijn minst tijdelijk, soms volledig, soms ten dele, ondergeschikt te maken
aan de privt-sfeer. Zowel uit de antwoorden op de vragenlijst als uit de interviews
blijkt dat met name het hebben en opvoeden van kinderen voor de meeste vrouwen,
varierend van in enige mate tot aanzienlijk, van invloed is op het verloop van de

werkgeschiedenis. Vanwege deze grote impact zal op de combinatie van werk en
kinderen in dit hoofdstuk specifiek ingegaan worden. Hoe combineerden de
respondenten arbeid en zorg, wat waren hun overwegingen daarbij en welke
strategieen zetten ze in om de combinatie mogelijk te maken?

7.2 HET COMBINEREN

7.2.1 Inleiding

Als er gesproken wordt over de combinatie wordt gedoeld op de combinatie van
betaald werk en kinderen. De geboorte van kinderen betekent voor de meeste
vrouwen ook een verandering in hun werkgeschiedenis. In deze paragraaf gaat het
eerst over de keus voor kinderen. Waarom willen vrouwen kinderen en wat was de
aanleiding om ze op een specifieke leeftijd te krijgen. Vervolgens wordt een
vergelijking in de tijd gemaakt. Het krijgen van kinderen had in de jaren zeventig
een andere invloed op de werkgeschiedenis dan in de jaren tachtig.

7.2.2 Kinderen

Van alle respondenten hebben 35 vrouwen kinderen en 21 geen. Het gemiddeld
kindertal is twee. De jongste leeftijd waarop een vrouw haar eerste kind krijgt, is 21
jaar, de oudste 35. De gemiddelde leeftijd is 28,7 jaar. Als we de respondenten
echter in twee leeftijdsgroepen opdelen, zien we een opvallende verschil. In de groep
41-45 jaar is de gemiddelde leeftijd waarop het eerste kind geboren wordt 27,2 jaar.
In de groep 35-40 jaar is dat 30,4 jaar. Hoe jonger de vrouwen nu zijn, hoe ouder ze

waren bij de geboorte van hun eerste kind. Hierin weerspiegelt zich de algemene
trend bij Nederlandse vrouwen om hun eerste kind op steeds latere leeftijd te krijgen.
Was de gemiddelde leeftijd in 1980 25,6 jaar, in 1995 is dat 28,6. Het zijn met name
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de hoger opgeleide vrouwen die de geboorte van hun eerste kind uitstellen. Voor hen
ligt het gemiddelde nog eens drie jaar later (Willemsen,  1997).

Van de geYnterviewde vrouwen hebben er veertien kinderen en vijf geen. Ook hier
is het gemiddelde kindertal twee. Van de kinderloze vrouwen heeft slechts 6dn
vrouw bewust geen kinderen. Twee vrouwen hadden eventueel wel kinderen gewild,
maar door omstandigheden is het er niet van gekomen: Een vrouw heeft nog geen
kinderen, maar is op het moment van het interview bezig zwanger te raken. Voor tan
vrouw tenslotte bepaalt het ongewenst kinderloos zijn nog steeds haar leven.
Gedurende het interview wordt er voortdurend aan gerefereerd.

Van de drie vrouwen met 66n kind is er een zwanger van een tweede en wil een
ander binnenkort nog een kind. De derde moest het bij an kind laten, omdat ze kort
na de geboorte van haar eerste kind van de vader scheidde. Van de zeven vrouwen
met twee kinderen koos het merendeel voor twee kinderen omdat ze aan de ene kant
an kind niet leuk vonden en niet goed voor het ene kind en aan de andere kant twee
kinderen in hun ogen nog te combineren viel met betaald werken, of zoals een vrouw
het zei:

'Ik denk dat bij 1wee de grens ligt om het allemaal nog getrokken en geduwd te
krijgen' (24).

Van de vrouwen met drie kinderen wilden er drie 'een gezin'. Ze hadden eventueel
ook wel vier kinderen gewild. Twee van hen wilden het omdat hun man enigst kind
was. Edn vrouw had na de bevallingen van de eerste twee kinderen steeds 'een
moeilijke periode' en daarom besloten dat het onverantwoord was nog kinderen te
nemen, hoewel ze er graag drie had gehad. Tevens besloot ze, toen de tweede een
jaar was, buitenshuis te gaan werken.

'Nou,  toen  ging  het  allemaal  heel  goed,  ook  dankzij  het  werk,  ik was  toen  heel
ontspannen, tock een derde, en toen had ik ... het is goed, het is af  (10).

7.2.3 Waarom kinderen

Op de vraag naar het waarom van kinderen worden diverse antwoorden gegeven die
allen min of meer te scharen zijn onder het kopje vanzelfsprekendheid: natuurlijk
proces, hoort bij het leven, stokje doorgeven, iets van je zelf hebben, mee willen
maken. Een vrouw die nooit kinderen heeft gewild en tijdens het interview in ver-
wachting is van de tweede zegt daarover:

'Tot mijn 34 was ik er van overtuigd dat ik nooit kinderen zou krijgen. Ik had er
hilemddl geen behoefte aan. Ik vond kinderen ook niet leuk.  En toen werd ik 34
en toen werd ik heel onrustig.  En het komt 004 omdat ik veel minder werkte  had
ik veel meer  tijd.  Ik zat  in  een  tuinclub,  ik was  lid van  een literatuurclubje,  bij  een
klusclubje en daar zitten vooral vrouwen van in de 50 in, die allemaal kinderen
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de deur uit hebben. En op een gegeven moment werd dat zo benauwend. Ik had
iets,  ik doe nou iets 20 jaar te vroeg.  (.-)  Ik sla iets  over.  Gewoon een  gevoel van
het is niet natuurlijk (...) Dan komt een beetje de twijfel, twee, drie maanden lang
vreselijke twijfel gehad, van als je jaren altijd gedacht hebt, van klein kind af, ik
wil  geen  kinderen, ineens verandert  dat, je  schrikt je  dood,  dat  kan  helemaal niet.
Want je  leven gaat er in je gedachten natuurlijk totaal anders uit zien.  (...)  Ik denk
dat het iets volkomen biologisch is. Dat het gaat kriebelen van ja, je moet je
voortplanten. Ik kan het anders ook niet verklaren. Als je 34 jaar zo absoluut
zeker bent van ik wil  geen kinderen en dan opeens verandert  dat,  ik heb dat nooit
begrepen hoor' (20).

Andere vrouwen voelden vooral druk van hun omgeving:

'Het zat in het milieu.  Ik kreeg alleen maar opmerkingen,  mijn echtgenoot was de
oudste, wanneer komen de kinderen nou. En vrienden en kennissen om ons heen
die trouwden en kinderen kregen.  Binnen een jaar was er een kind, ik moest er
niet aan denken, ik was nog aan het werk, en ik had het wet naar mijn zin. (...)
mijn eigen huishot«len, mijn eigen bedoeninkje, met niemand wat te maken, dat
beviel me  eigentijkweI. Bij ons heeft het nog vier jaar geduurd voordat de oudste
kwam. Het is mede gedaan om omgevingsdruk' (5).

Verzette deze vrouw zich nog enigszins tegen de druk, een andere vrouw gaat
moeiteloos mee in wat ze zelf de traditionele opvattingen van haar familiekring
noemt:

'Ik heb heel sterk vanuit die  omgeving meegekregen van kinderen en  een man,  dat
hoort erbij, dat is vanzelfsprekend en er is nooit een invloed of een aanleiding
geweest om daar anders over te denken' (43).

De vanzelfsprekendheid van het hebben van kinderen wordt vooral gevoeld door de
vrouwen die bewust geen kinderen hebben of ongewenst kinderloos zijn. Er ging een
heel proces aan vooraf voordat een vrouw durfde toegeven dat ze geen kinderen
wilde:

'Dat heeft heet  lang  geduurd  omdat  het zo tegen  het vrouw-zijn  inging,  zo van het
is niet normaal. Dat werd me ook steeds gezegd'  (33).

Voor de vrouw die wel graag kinderen had gewild maar ze niet heeft gekregen zijn
de opmerkingen extra pijnlijk:

' Het  is  verbazingwekkend  hoe  vaak  ze  je  toch  nog  weten  te  raken.  Het  blijft
blijkbaar een gevoelige plek (...) Je weet tock dat je buiten het normale patroon
valt' (7).
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7.2.4 Leeftijd waarop eerste kind komt

De jongste leeftijd waarop geYnterviewde vrouwen hun eerste kind kregen was 24
jaar, de oudste 34. De meeste vrouwen die jong hun eerste kind kregen, wilden graag
kinderen en wilden ook jong kinderen. Twee vrouwen vormden hierop een uitzonde-
ring. Een vrouw wilde nog geen kinderen en herkende aanvankelijk haar zwanger-
schap niet, een andere vrouw zegt er het volgende over:

'Ik was onverwachts zwanger. wilde dat niet, kreeg na drie maanden een
miskraam. Ik had over die eerste zwangerschap heel moeilijk gedaan en had op
een gegeven moment besloten van het is nu zover, ik zal eraan moeten wennen
aan het idee, maar het mag mijn leven niet veranderen. Ik ga gewoon door en doe
net alsof er niets aan de  hand is.  En toen kreeg  ik na drie maanden een miskraam
en toen voelde ik me dus heel schuldig, van ja, dat heb je ervan als je het niet wit,
dan raakt het in de vuilnisemmer. 70 zag ik dat ook letterlijk En dat betekende
dat ik onmiddellijk dat gat weer wilde opvullen, dus onmiddellijk weer zwanger
wilde worden.  En toen ik weer zwanger was, dacht  ik van god, waar ben je  in
godsnaam mee bezig, want ik wilde helemaal nog  geen kinderen'  06).

Was het niettemin voor het merendeel van de vrouwen die jong kinderen kregen min
of meer vanzelfsprekend dat er kinderen kwamen, voor de vrouwen die op latere
leeftijd kinderen kregen, was er meer sprake van een afweging. Het afwegingsproces
van de vrouw die aanvankelijk geen kinderen wilde is hierboven al aangegeven.
Andere vrouwen hadden geen geschikte partner, wilden eerst hun opleiding afmaken
of een aantal jaren werken na hun opleiding. Een vrouw die 34 is als haar eerste kind
geboren wordt, verwoordt het als volgt:

'Ik heb  er  heel  lang  niet  zo veel  behoefte  aan  gehad,  heel  drukmet  andere  dingen
en niet  zo dat verzorgen(ie in me  en een partner die  het  zo  ook wel  goed vond.  We
hebben nooit de beslissing genomen van we doen dat niet, maar alsmaar van we
doen dat nu nog niet. En toen op een gegeven moment wel, dat was geen
speciaal... Ik had wel het gevoel, ik wilde eerst in elk geval in mijn werk een
eindje komen en ik heb erg aangehikt tegen de vraag hoe moet ik het straks
allemaal organiseren.  Nou als je  langer gewerkt  hebt,  als je  ook als  leidinggeven-
de gewerkt hebt en dat had ik toen ons eerste kind geboren werd, dan heb je
zoiets van nou dat moet toch kunnen, dat Zou te gek zijn' (24).

En een andere vrouw zegt:

'Het kwam er ook niet eerder van. De  relaties duurden altijd maar twee, drie jaar
en dan was er altijd at weer een kink in de kabel, ofje was met een studie bezig
of hij was met een studie bezig, er was altijd wel iets waarom het niet kon,
waarom ikgeld moest verdienen. Envroeger was het nog niet zo toen ikheel jong
was,  dat je echt je  geld doorkreeg  en er mogelijkheden waren om je  kind op  te
vangen. Er waren geen kinderdagverblijven. Die waren er pas later. Vroeger was
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het zo, kinderen is tijdelijk stoppen. En dat kon niet' (25).

Als ze 33 is gaat de biologische klok tikken en...

'...toen dacht ik van nou, ja, toch maar he.'

7.2.5     Vergelijking in de tijd

Als deze vrouw het over 'vroeger' heeft, bedoelt ze de jaren zeventig. Begin jaren
zeventig bleef slechts  10%  van de vrouwen  die haar eerste kind kreeg werken
(Tijdens e.a., 1994). Ook vond in 1970 44% van de Nederlandse bevolking het
bezwaarlijk dat een vrouw met schoolgaande kinderen buitenshuis werkte (Hoog-
hiemstra & Niphuis-Nell, 1993). Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk
dat het merendeel van de geYnterviewde vrouwen die in de jaren zeventig moeder
werd in elk geval in de praktijk zich conformeerde en stopte met werken. Dat dat
niet altijd van harte ging, blijkt duidelijk uit het volgende citaat:

'Toen de bestissing kwam,  het eerste kind, ja of nee,  he, dat  ik een heel dubbel
gevoel had van, oh god, dan tel ik niet meer mee  in de maatschappij.  Dat zat voor
mij best aan elkaar gekoppeld.  Dan moest je  dus je  baan opgeven, wat toen van-
zelfsprekend was. Nou, op dat moment, dat weet ik nog heel goed, dat ik daar best
veel moeite mee had' (16).

Deze vrouw stopt dus met werken.

'Ik dacht dat het heel leuk zou zijn, maar het was dus niet zo leuk:

Maar als ze na een paar maanden een baan voor een dag in de week als remedial
teacher aangeboden krijgt, grijpt ze die met beide handen aan:

'Ikvond  het  heerlijk!  Die  dag  vergat  ik al  was  een  kind  hartstikke  ziek  daar  dacht

ik overdag niet eens aan.  Op zich heel schandelijk  maar ja,  ik vond het heerlijk
om gewoon even weg te zijn. Dan Icon ik er ook weer een hele week tegen aan.
Die dag is toen ook net genoeg geweest.'

Na de geboorte van haar tweede kind blijft ze nog een jaar werken om dan te
stoppen zodat ze haar inmiddels begonnen studie in versneld tempo af kan maken.
Ook een andere vrouw die uit vanzelfsprekendheid stopte, voelt zich doodongeluk-
kig:

'Ik denk achteraf, alleen toen kenden we die term nog niet, toen werd er ook nog
nooit over gesproken, heb ik misschien wel een post-natale depressie gehad.
Maar ik had dus allemaal plannen, maar ik heb een haljjaar op de bank gezeten
en me vreselijk druk gemaakt over een huilend kind en die ook af en toe uit het
raam willen gooien en zo.  Ik voelde me echt dood-  en doodongelukkig.  Ik had echt
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het idee van als dit mijn leven is, dan hoeft het voor mij niet meer.  Ik vind hier
absoluut niks aan. En het ging ook onmiddellijk beter toen ik weer mijn eigen
dingen had' (36).

Ze heeft dan een baan gevonden van 20 uur. Als vijf jaar later haar tweede kind
wordt geboren, besluit ze alsnog te stoppen met werken:

'We waren inmiddels verhuisd, we hadden een groot huis, ik voelde me prima,
energiek, enzovoorts, en toen dacht ik, nou kan ik het aan. Nu ga ik ook echt
genieten van het feit dat  ik een klein kind heb.  En dat  is  ook redelijk verlopen,
maar ik denk met name omdat ik welintussen ' s avonds dus altijd weg was  en van
alles en nog wat deed en niet het gevoel had van ik ben zo'n huisvrouw die alleen
maar....

Alle vrouwen die stopten met werken, treden na een aantal jaren toe tot het in de
jaren zeventig sterk opgekomen fenomeen van de herintreedster (Tijdens e.a.,  1994):
na een aantal jaren gestopt te zijn met werken om voor de kinderen te zorgen gaan
deze vrouwen weer buitenshuis werken als de kinderen groter zijn, overwegend in
een part-time aanstelling. Ook de vrouwen die na de geboorte doorwerkten, doen dit
in een part-time dienstverband.

Zeker in jaren zeventig waren de moeders die betaald werkten terwijl ze kleine
kinderen hadden uitzonderingen en voelden dat ook zo:

'Toen mijn kinderen klein waren was het nog niet zo gebruikelijk dat moeders
doorwerkten.  Dus ik was een van de weinigen'  06).

Deze vrouw voelt zich er ook schuldig over dat ze zo nodig moest gaan werken en
rechtvaardigt dat door te zeggen dat ze zo een betere moeder is:

'Ik denk dat ik me wel altijd tamelijk schuldig  heb gevoeld, dat ik altijd het idee
had van,  geef ik ze wet genoeg, en mezelf dan maar voorhield dat ze zelf veel
meer aan een moeder hadden die gelukkig was en een beetje haar eigen gang kon
gaan. Die dan weliswaar niet altijd aanwezig was, maar als ze er was, dan in
ieder geval tamelijk opgewekt was, dan een moeder die er altijd wel is, maar de
gehele dag zit te miezemuizen op de bank en zich doodongelukkig voelt. Maar het
is wel iets dat ik mezelf steeds moest inprenten. Ik had wel het idee dat ik ze vaak
in de steek liet.'

Voelt deze vrouw zelf dat ze een uitzondering is, andere vrouwen worden daar door
hun omgeving wel op gedrukt. Een vrouw die haar kind alleen opvoedde voelde die
druk sterk:

'Je moet er toch altijd zorg voor dragen, je moet altijd zorgen. Soms is het wel
eens vervelend om hem alleen te  laten. Je moet dan weer dingen regelen.  Dat zijn
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de minder leuke dingen. Dat je echt ook wel die druk hebt van je doet het eigenlijk
niet goed en ook de  buitenwereld die  constant  commentaar heeft van zou je  dat

nou wel doen en hou je nou weI rekening...' (25).

Als ze haar baan in het onderwijs inruilt voor een drukkere baan, hoort ze dat heel
de straat er schande van spreekt:

' Ik was  een  "ontaarde moeder".'

Hoewel ze voor zichzelf weet dat ze het voor haar zoon goed geregeld heeft, voelt
ze zich toch aangesproken en stelt zich gerust met het argument dat het goed met
hem gaat:

'Hij  leed niet.  Hij  zag  er niet slechter uit,  hij  zat niet te huilen om mij  en hij  vond
het  altijd leuk als ik kwam.  Hij  zat  nooit  te  zeuren van ik mis je  of van wanneer
kom je nou, of zo. Dat is er nooit bij geweest. Voor een kind gaat dat ook
spelenderwijs, die is altijd at gewend, kinderdagverblijf bij een ander gezin in,
hij  had gewoon een tweede moeder dus. Ik geloof niet dat ie daar moeilijkheden
mee had.'

Een andere vrouw merkte tot haar teleurstelling dat haar omgeving het af liet weten
toen ze een beroep op hen deed omdat haar kind ziek was terwijl ze per se naar haar
werk moest:.

'Ik kon naar de dokter, naar de kapper, naar de stad gaan, dan wilde iedereen
oppassen. Maar zeker toen ik pas werkte, als je daar wat voor betaald krijgt, dan
moet je ook maar iets regelen. Nou,  ik had het dus normaal ook keurig geregeld,
maar als het dus niet normaal was, ja, dan waren er dus drama's. Dan ga je uit
je dak moet ik zeggen' (16).

Maar tegenwerkingen en schuldgevoelens wegen niet op tegen de wens om betaald
te werken.

In de jaren tachtig is de houding ten opzichte van buitenshuis werkende moeders
aanmerkelijk toleranter geworden. In 1991 heeft nog slechts 22% van de Neder-
landse bevolking bezwaar tegen werkende vrouwen met schoolgaande kinderen.
Eind jaren tachtig blijft ook ruim 30% van de vrouwen werken bij de geboorte van
het eerste kind. Het betreft met name hoger opgeleide vrouwen en vrouwen die na

hun dertigste hun eerste kind baren (Tijdens e.a., 1994). De geinterviewde vrouwen
die in de jaren tachtig hun eerste kind krijgen, zijn op een enkele uitzondering na
ruim boven de dertig als hun eerste kind geboren wordt. Was het voor het merendeel
van de vrouwen die in de jaren zeventig hun eerste kind kregen vanzelfsprekend om
te stoppen, voor deze vrouwen is het vanzelfsprekend om te blijven werken. Geen
van de vrouwen stopt met werken. Een vrouw is daar heel expliciet over:
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'Voor mij was het zo overduidelijk dat ik niet een moeder moest worden die thuis
zat, en die uit het arbeidsproces moest stappen, omdat ik absoluut niet wilde dat
mij  zou overkomen wat mijn moeder was overkomen.  Daar heb  ik eigenlijk geen
seconde over nagedacht. Ik zou gewoon door blijven werken'  (47).

Het merendeel van de vrouwen gaat in een (grote) part-time baan werken. Een
enkeling blijft full-time werken. Het is niet alleen meer vanzelfsprekend om door te
werken, door de hogere leeftijd waarop het eerste kind geboren wordt, is ook meer
tijd en energie geinvesteerd in de betaalde baan en daardoor expertise en een goede
positie opgebouwd. Het is dan ook moeilijker om dat los te laten.

7.3 WAAROM COMBINEREN?

7.3.1 Inleiding

Alle vrouwen met kinderen die aan het onderzoek meewerkten hebben op het
moment van het onderzoek een betaalde baan en combineren deze met de zorg voor
hun kinderen. Een aantal vrouwen is tijdelijk gestopt met werken, maar de meesten
van hen besteedden deze onderbrekingsperiode naast de zorg voor hun kinderen ook
aan investeringen in opleidingen. De overige vrouwen werkten door, de meesten
part-time, een enkele full-time. Hoewel het in de loop van de tijd, met name bij
hoger opgeleide vrouwen, minder vanzelfsprekend wordt om te stoppen met werken
als het eerste kind geboren wordt, zijn doorwerkende vrouwen, zeker die met een
grote baan, in Nederland in de minderheid. Wat zijn de redenen voor deze vrouwen
om te willen werken en dit te combineren met de zorg voor kinderen. In het nu vol-
gende wordt ingegaan op de argumenten die de geYnterviewde vrouwen hiervoor
gaven.

7.3.2 Geen huisvrouw

Verschillende vrouwen motiveren hun wens om betaald te werken vanuit het feit dat
ze geen huisvrouw wilden zijn. Een hoofdverpleegkundige die eigenlijk (nog) geen
kinderen wilde en min of meer tegen haar wens in zwanger blijkt, zegt:

'Ik had een beroep, ik was goed in mijn baan (...), met collega's hartstikke leuk,
het leeft, andere dingen, en dan ineens huisvrouw zijn'  (5).

Haar man wil niet dat ze blijft werken, waar ze zich hevig tegen verzet:

'Ik vond het oneerlijk, omdat ik veel meer een baan buitenshuis ambieerde dan
het huisvrouw zijn. Het is toch idioterie dat alle vrouwen din beroep hebben, dat
is toch stom. Terwijl mannen kunnen kiezen.'

Om toch te kunnen werken neemt ze een baan als nachthoofd, zodat ze overdag bij
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de kinderen kan zijn. Het zijn met name de vrouwen die enige tijd uit het arbeids-
proces zijn geweest die de wens om te combineren motiveren vanuit het feit dat ze
geen huisvrouw wilden zijn:

'Ik voelde  me  niet  thuis,  thuis,  als  huisvrouw.  Daar kon ik  niet  mijn waardering

aan ontlenen. Dat Icon ik wel in werk dat normaal gestopt wordt onder betaald
werk' (16).

Een enkele vrouw stelt het huisvrouwschap voor als een schrikbeeld:

'Ik denk  dat  ik misschien wet  een beetje  gek was  geworden.  Ja,  ik vind  dat  een
afschuwelijk beeld. Ik denk dat ik met me zelfgeen raad had geweten, absoluut
mijn ei niet kwijt had gekund' (36).

Andere vrouwen hadden 'gewoon  geen  101  in het huishouden', of konden  er  hun

energie niet in kwijt:

'Ik ben zo onrustig anders. We hebben het  er nog wel  eens over.  In die tijd dat  ik
dus geen werk had, heeft de keuken wel dde verschillende kleuren gehad en
waren alle kasten aangevuld. Mijn man heeft een periode gehad dat ie wel dertig
gebreide  truien van mij  had.  Eerlijk hoor.  Ik moet zoveel doen.  Ik word er enorm
onrustig van als ik niet iets kan doen, niet iets opbouwends kan doen. En nog
steeds. Ik moet wat doen. Ik kan niet stilzitten en van het huishouden word ik
helemaal gek' (50).

Een vrouw die na twaalfjaar onderbreking weer een baan heeft, wilde vooral werken
om weer een eigen identiteit te krijgen:

' Op   het  moment  dat  je   thuis  met  kindertjes  en  het   gezin  bezig   bent   en  met
vrijwilligerswerk  dan ben je  toch vaak  een  afgeleide van. Je  bent  de  moeder  van,
de  echtgenote van,  en je  doet  dat vrijwilligerswerk, maar ja,  het  is  leuk om je van
de straat te houden bij wijze van spreken, maar dat dat op zich iets is waardoor
je gewaardeerd wordt... (...) En daar had ik heel erg behoefte aan, dat ik gewoon
weer als M.  met bepaalde kwaliteiten erkend werd. Ja, in onze samenleving is dat
toch nog steeds vooral uit te drukken in het hebben van werk waarje voor betaald
wordt en dan op een bepaald niveau in betaald wordt, want dan kan je weer
zeggen, ikbeniemand, ik sta ergens voor,  ikwordommijzelf gewaardeerd'  (43).

Ook vrouwen die niet tijdelijk gestopt zijn met werken benoemen het alleen
huisvrouw en moeder zijn als iets negatiefs. Een vrouw is na vijf maanden zwan-

gerschapsverlof blij dat ze weer aan het werk kan:

'Omdat je  er helemaal uit  bent,  dat je  iets  helemaal voor je  zelf hebt.  (...)  En ik
merkte 0014 als je thuis bent, je wordt ontzettend apathisch en passief. Je doet
heel weinig want je denkt de hele dag, 0, dat kan nog we:  GO).
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7.3.3    Belang van werk

Voor andere vrouwen is niet het geen huisvrouw willen zijn, maar het vanzelfspre-
kend en belangrijk vinden van werk de belangrijkste motivatie om werk met
kinderen te combineren:

' Ik   denk   dat   ik   dat   toch  wel   heel   duidelijk   in   mijn   hoofd   had,   het   werk   is

belangrijk, is zou het erg missen'  0).

Een aantal vrouwen heeft het ook over een arbeidsplicht voor vrouwen:

'Ik vind het ook een noodzaak dat iedereen werkt. Als je kan gewoon zelfje geld
verdienen' (25).

Het zelf een inkomen verdienen, economische zelfstandigheid en onafhankelijkheid
is voor de meeste vrouwen belangrijk. Zegt een vrouw dat het huwelijk geen
levensverzekering is, een andere vrouw verwoordt het als volgt:

'Ik zou heel moeilijk kunnen leven met het idee als ik ben helemaal van mijn man.
Ik heb ook altijd het idee gehad van als ik wil scheiden, moet ik ook kunnen
scheiden. Niet dat ik een slecht huwelijk heb, hoor, maar het idee van als we
samen blijven is dat omdat we dat willen en niet uit economische noodzaak' (6).

Andere vrouwen hebben het over je kennis en vaardigheid inzetten of iets doen met
je opleiding:

' lets  doen  met  de  energie  die ik zelf en ook de  samenleving  in  mijn opleiding  heb
gestoken. Ik heb altijd gestudeerd van een beurs. Ik heb me ook altijd
voorgenomen dat ik minstens even lang wilde werken als ik onderwijs had
genoten. Zo van je moet wat terug  doen, maar dat heb ik inmiddels ruimschoots
afgesloten' 04).

Ook worden de mogelijkheden tot ontwikkeling, intellectuele prikkels en je hersens
laten werken genoemd:

'Een van de leuke dingen van werken vind ik dat je samen met mensen een
bepaaide taak stelt en die vervolgens uitvoert. Het is heel bevredigend om dingen
te doen samen met andere mensen.  Uitdagingen zoeken en eh ja, voondurend
bezig zijn met het leveren van een inspanning die maakt dat je weer een stukje
verder komt.  Dat hoeft niet op jinancieel terrein maar wel op  het vlak van ik  heb
weer wat geleerd, ik ben weer een stukje rijper, een stukje wijzer geworden.  Dat
kun je  ook doen door thuis  een boek te  lezen  of je  op  een  andere  manier  te
ontplooien, maar ik vind het werk een hele prettige manier om dat te doen. Het
structureert je leven vrij  gemakkelijk je uitdagingen kom je eigenlijk voortdurend
tegen, je  hoeft ze niet  zo  zelf op  te  zoeken.  Dat  betekent werk wel' (47).
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7.3.4 Nadelen van combinatie

Hoewel alle vrouwen kinderen met werk combineren en daar ook bewust voor
gekozen hebben, zien de meesten er ook wel een aantal nadelige kanten aan. Als
eerste zijn er een aantal negatieve gevolgen voor het werk zelf. Doordat de meeste
vrouwen kiezen voor part-time werk om werk en kinderen te kunnen combineren
ziet een aantal vrouwen de mogelijkheden om een carri8re uit te bouwen beperkt
worden, anderen wijzen erop dat ze nu minder inzetbaar zijn op het werk. Maar ook
de met het werk samenhangende aangename bezigheden na het werk schieten er
vaak bij in. Een vrouw, manager van de service-afdeling van een elektrotechnisch
bedrijf, die haar kind alleen opvoedt, zegt daarover:

' En soms, als je ergens  bent en ze vragen van zullen we aansluitend gaan eten,
wat nu natuurlijk veel voorkomt, dan moet ik wet eens zeggen van sorry, jullie
zulten met me rekening moeten houden. (...) Ik moet dat plannen.  Ik kan niet,
omdat iets uitioopt, langer blijven. Als het echt moet, dan probeer ik het te
regelen,  maar als ik denk  het  is  op  het randle van werk en plezier, dan doe ik het
niet. Terwijl op het randje van werk en plezier in deze business de meeste zaken
worden gedaan. Soms is dat best moeilijk' (25).

Een andere vrouw die alleen de zorg voor haar kinderen heeft, noemt de voortdu-
rende overgangen als een probleem:

'En ook het hap-snap werk van met name naar werk toe, en studie en kinderen,
het was allemaal zo kort werk waardoor dus de mogelijkheid om te concentreren
heet erg  moeilijk was.  Ik moest steeds opnieuw aan het werk komen.  En die  over-
gangen, iedere dag weer, die drie overgangen' (S.

Dat deze vrouw vindt dat ze weinig tijd voor zichzelf over heeft, ligt voor de hand.
Ook de meeste andere vrouwen noemen als nadeel van het combineren van een,
vaak aanzienlijke, baan met kinderen dat er zo weinig tijd voor hen zelf over blijft,
hoewel geen vrouw het zo extreem verwoordde als deze:

' En  werk,  en  kinderen,  dan  kun je  dus  echt  niks  anders  meer  doen.  Dus  geen
sport, Keen vriendinnen, geen hobby's, niks' (6).

Het weinig tijd overhouden maakt het combineren ook zwaar.

' Het is  zwaar,  het is echt ovaar.  Je  moet heel goed kunnen  organiseren, je moet
ook heel bewust dingen over kunnen laten aan anderen, je kinderen uit handen
geven.  0014 wat ik ook wel zie,  dat  ik niet wil dat ik een slechte moeder ben,  dat
ik overcompenseer, je loopt je hartstikke voorbij' (10).

Het kinderen uit handen moeten geven, het er niet altijd zijn voor de kinderen of niet
mee kunnen doen aan activiteiten op school wordt door diverse vrouwen als nadeel
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genoemd. Het zijn met name de vrouwen die hun kinderen in de jaren zeventig
gekregen hebben die zich daar soms tot regelmatig schuldig over gevoeld hebben:

'Schuldgevoel naar de kinderen, doorlopend, dat is veel gezegd, maar....., in ieder
geval toch van zouden ze niks te kort komen.  En zouden ze het wel aankunnen.  En
zou ik niet te vroeg de oppas afgezegd hebben. Ja, op welk moment zeg je, als een
oppas een paar keer op een woensdagmiddag thuis gezeten heeft en geen enkel
kind gezien heeft, want die zijn allemaal aan het buiten spelen, dan denk ik ja,
dat heeft geen zin. Maar dan denk ik van oh, nou zijn ze alleen thuis. Wat zou er
gebeuren, zouden ze geen ruzie maken, zouden ze niet ergens afvallen, zouden ze
niks gevaarlijks doen. Dat is toch hopeloos, he' (6).

De jongere moeders weten dat te relativeren door bijvoorbeeld te zeggen dat andere
moeders er ook niet altijd zijn of dat ze een goede oppas geregeld hebben:

'Schuldig, ja, misschien wel eens een keertje. Maar niet echt, want ik vind ook dat
ze zich dan niet aan moeten stellen en dat het net zo leuk is als de oppas ze ergens
haalt. En wat de kinderen natuurlijk toch ook niet zo kunnen relativeren, is dat
een andere moeder, die niet werkt, is ook wet eens weg.  Ik denk dat als je werkt,
dan zit  daar tock veel  tijd in en in de  dagen  dat je thuis  bent,  ben je  ook thuis,  dan
ga je niet tennissen en heb je  geen tantes op visite ofwat dan 0014 want  daar heb
je  geen tijd voor,  dat past allemaal niet.  Dus wat dat betreft ben ik misschien wel
net zo veel thuis als andere moeders, maar dat is niet uit te leggen'  (1).

Anderen weigeren zich een schuldgevoel aan te laten praten:

'Ik probeer daarniet aan toe te  geven, want ikdenk dat schuldgevoelens over dat
soort dingen, dat is alleen maar perfectionisme waarmee je jezelf lowell' (24).

7.3.5    Voordelen van combineren

Naast de negatieve aspecten die vrouwen zien aan het combineren van werk en
kinderen, worden ook diverse positieve aspecten genoemd. Door de afwisseling van
werk en de zorg voor kinderen zeggen vrouwen enerzijds meer geduld en energie
voor de kinderen te hebben en anderzijds hun werk ook bee aan te kunnen:

'Je krijgt uit beide vormen van tijdsbesteding een bepaalde hoeveelheid energie,
die je weer kunt gebruiken bij de andere. Je kunt prettig moe zijn na een dagje
werken en tock geestelijk opgeladen,  en dat kun je dan weer  gebruiken om van
die alledaagse moederdingetjes te doen, neus snuiten, een kusje geven op een
kapotte knie,  of eten maken,  zulke  totaal verschillende  bezigheden,  die  afwisseling
is wel leuk, vind ik' (47).

Het helpt ook om het belang van werk te relativeren:
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'Want juist omdat je er nog een aantal dingen naast hebt  die ook heel belangrijk
voor je  zijn,  lon je  op  momenten dat  er iets  tegen zit  of dat  je  negatieve  reacties
van mensen krijgt (...), daar kan ik denk iii beter tegen, omdat ik ook andere
dingen belangrijk vind dan wanneer ik waarschijnlijk alleen mijn werk zou
hebben.  Gewoon op momenten dat dingen wat  tegen zitten  of als  ik wat negatieve
reacties krijg, dat ik dan, door hetfeit dat ik dan 's avonds gewoon in mijn gezin
en met mijn kinderen en mijn man bezig ben of als we in het weekend leuke
dingen samen ondememen, dat dat heel belangrijk is'  (43).

De meeste vrouwen vinden het buitenshuis werken ook in het belang van hun
kinderen. Sommigen denken dat ze hen anders te veel op hun nek waren gaan zitten:

'Ik  denk  dat   het   daarom  ook  goed   is  dat  ik  altijd  gewerkt   heb,   omdat  ik  een
vreselijke kloelonoeder geweest zou zijn, die er boven op zaten.'  (6).

Een andere vrouw verwoordt de positieve invloed op haar kinderen als volgt:

'Ze hebben een moeder die redelijk met twee benen in de wereld staat. Die wel
het een en ander weet, niet in kenniszin, maar die wet weet wat er in de wereld
te koop is. Ik dent dat dat wel het belangrijkste is, wat ze voor positiefs daaraan
zouden kunnen ervaren. Ik ben weliswaar niet iemand die met de thee zit, als ze
thuiskomen, maar die altijd wet een leuk verhaal heeft en die niet onmiddellijk in
paniek raakt als ze met een hasj-sigaret of zo binnen komen' (36).

Anderen vinden dat een werkende moeder goed is voor de zelfstandigheid van hun
kinderen en bevorderlijk voor hun maatschappijbeeld. Daarnaast noemen verschil-
lende vrouwen het voordeel dat ze in elk geval altijd telefonisch bereikbaar zijn op
hun werk. Ook de speciale band die kinderen met hun vader ontwikkelen wordt door
een aantal vrouwen genoemd. In het volgende citaat komen al deze voordelen bij
elkaar:

'Ze hebben geleerd, denk ik dat ook een moeder een eigen leven heeft.  Dat je niet
zo omslachtig moet doen over allerlei dingen. En dat vergelijken ze dan met
moeders van vriendinnetjes  of vriendjes  die  eindeloos  praten over welk  soort van
wat ze zullen kopen en waar ze dat dan zullen zetten en, daar krijgen ze de
kriebels van. Waar die mensen hun leven mee vullen, dat is toch onvoorstelbaar.
Ze zijn ook zelfstandig in die zin, denk ik dat ze ook, aangepast aan hun leeftijd,
dingen  kunnen regelen en zelf kunnen oplossen.  Ik weet niet  of andere  kinderen
dat kunnen. Dat ze toch opvallen door, ja, ik zal maar zeggen, in psycho-
logentermen, probleemoplossend vermogen in onvoorziene situaties, dat dat toch
erg goed is. Dat ze ook goed onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en
bijzaken. Ze konden me dus altijd bereiken. Dat is ook een voordeel overigens van
werken, hoor, een moeder is altijd bereikbaar, want ik heb altijd een
telefoonnummer, en de secretaresse weet altijd precies waar ik ben. Ik ben of te
bereiken of ik zeg,  ik zal terugbellen als  het  niet  dringend is.  Dat  hebben  ze ook
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altijd geweten. (...) Dus ze hebben altijd goed onderscheid kunnen leren maken
tussen  dit  kan  ik zelf oplossen,  daarvoor moet  ik bellen,  of zo,  dus  dat  kunnen  ze

heel  goed,  alle  drie.  Ja,  dat  ik werk  ook op hun man-vrouw-beeld zal het invloed
hebben, op hun onderlinge band 0014 en ik denk vooral ook de  relatie die  ze  met
hun vader hebben. Vooral de laatste jaren. En degene die toch ook heel belang-
rijk is'  (6).

De argumenten die de vrouwen aanvoeren voor het waarom van het combineren zijn
bij nadere beschouwing te benoemen als mentale strategieen om met de combinatie
om te gaan (zie Morte, 1992): Enerzijds worden nadelen gerelativeerd met
argumenten als: het kind leed niet; ik had het allemaal goed geregeld; andere
moeders zijn ook niet altijd thuis. Anderzijds wordt het buitenshuis werken
gerechtvaardigd door de positieve kanten ervan te benoemen. Zo wordt gewezen op
het positieve van de afwisseling, het een betere moeder zijn, het bevorderen van de
zelfstandigheid van de kinderen. Terwijl het met name de oudere buitenshuis
werkende moeders zijn, die relativerende en rechtvaardigende argumenten hanteren
om hun werkend bestaan in overeenstemming te brengen met hun gevoel een
uitzondering te zijn of een minder goede moeder, voeren de jongere moeders vooral
argumenten aan die refereren aan het belang van betaalde arbeid in hun leven.

7.4 HOE COMBINEREN?

7.4.1 Inleiding

Werken kost tijd en de zorg voor kinderen kost tijd. Beide combineren betekent een
aanzienlijke aanslag op de beschikbare tijd van vrouwen. Vaak wordt gesproken van
een dubbele belasting. In het nu volgende wordt ingegaan op deze dubbele belasting.
Wordt deze inderdaad ook door de gernterviewde vrouwen als zodanig ervaren?
Hierboven is reeds ingegaan op strategieen om mentaal met de combinatie van
arbeid en zorg om te gaan. Daarnaast kunnen vrouwen ook praktische strategieen
inzetten om met name de zware tijdsdruk te reduceren. Deze praktische strategieen
vormen de rest van dit hoofdstuk. Achtereenvolgens komen aan de orde vormen van
tijdsbesparing (part-time werken, uitbesteden, efficientie, geen vrije tijd) het zoeken
naar flexibel werk en het betrekken van anderen bij de zorg (partner, kinderopvang).

7.4.2 Dubbele belasting

Een grote part-time of full-time baan combineren met de zorg voor kinderen en
huishouden legt een groot beslag op de tijdsbesteding van vrouwen. Toch ervaart
geen enkele gel:nterviewde vrouw een dubbele belasting. Ze erkennen wel dat ze
meer uren maken dan een vrouw die niet werkt, maar vinden dat het niet moet
worden overdreven. Bovendien zouden ze niet alltdn huisvrouw hebben willen zijn
en in die zin hebben ze ook gekozen voor een zwaardere belasting:
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'Dan moetje geen kinderen nemen ofmoet je niet zonodig ooknog willen werken.
Als je allebei witt,  dan zat je ook iets moeier zijn dan iemand die meer kiest voor
het een of het ander' (47).

De vrouwen van wie de kinderen al wat ouder zijn geven aan dat de belasting nu wel
wat minder is geworden dan toen de kinderen klein waren. Het zijn overigens ook
met name deze vrouwen die toen de kinderen klein waren het grootste deel van de
zorg alleen droegen. Hoewel de vrouwen hun belasting qua uren niet zo zwaar
vinden, noemen de meeste wel een zware, soms dubbele mentale belasting. Met
name de zorg om en de voortdurende aandacht die kinderen nodig hebben vinden
veel vrouwen zwaar en vooral vermoeiend. Een vrouw noemt zich de aan-
dachtsfunctionaris voor alle zaken thuis en een ander vindt dat kinderen een soort
inbreuk op privacy in haar kop vormen. En een leidinggevende vrouw zegt:

'Want die dubbele belasting, het is niet zo zeer de combinatie, maar kinderen
consumeren van je,  en als je  leiding  geeft,  dan consumeren je medewerkers  ook
op een bepaalde manier van je. Dat is wet een dubbele belasting. Niet de
combinatie van ik werk en 's avonds moet ik afwassen. Het is meer dat iedereen,
ja  iedereen,  op  dagen dat je  heel druk bent  en als  ik dan  thuis  kom dan moeten ze

ook nog wat, en dan zeg ik dus  's avon Is wel eens als we de kinderen in bed heb-
ben,  ik  zou wel eens,  ik hoef niet op  reis,  ik  hoef niet  eens  uit te  slapen,  als  er nou
eens een dag lang niemand iets van me zou hoeven, dat zou prachtig wezen. Snap
je wat ik bedoel. Dat komt nauwelijks voor. Als de kinderen in bed liggen dan
moet de hond weer plassen' (24).

Het is vooral het op twee fronten verantwoordelijk zijn wat de volgende vrouw
parten speelt:

'Niet zo zeer (een dubbele belasting), omdat ik het best wel goed uitbesteed heb,
maar wel dat je voortdurend thuis met zorgen over je werk loopt  en op je werk
van oh, hebben ze de gymspullen wel bij  zich, hebben ze,  dat je toch de  hoofd-
verantwoording hebt, is  er om half vier wel  iemand,  dat  is wet,  psychisch is  er wet
sprake van een dubbele belasting, ja'  (45).

7.4.3 Tijdsbesparing

Dat de vrouwen qua tijd geen dubbele belasting ervaren, komt, naast het feit dat ze
het drukker hebben zien als een vanzelfsprekend gevolg van het willen combineren
van werk en kinderen, voor een belangrijk deel ook omdat ze diverse tijdsbesparende
strategieen ingezet hebben. Achtereenvolgens wordt ingegaan op part-time werken,
uitbesteden, efficientie en beknibbelen op vrije tijd.

Part-time werk
Part-time gaan werken is dd Nederlandse oplossing om werken met kinderen te
combineren. In 1992 werkte van de vrouwelijke beroepsbevolking 63,8% part-time
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(Willemsen, 1997). Van de vrouwen met minderjarige kinderen werkte in 1994
slechts 7% meer dan 35 uur (Emancipatie in cijfers, 1995). Het merendeel van de
respondenten werkte ook ooit of werkt nog part-time. Hoewel een aantal vrouwen
ook zonder kinderen part-time werla, zijn de meeste vrouwen part-time gaan werken
toen hun eerste kind geboren werd of toen ze als herintreedster weer gingen werken.
Van de geinterviewde vrouwen heeft 66n vrouw haar hele werkgeschiedenis full-
time gewerkt, zeven werkten ooit part-time, maar werken op het moment van het
interview full-time, elf werken dan part-time. Hoewel het hebben van kinderen
meestal de reden was om part-time te gaan werken, biedt part-time werk ook ruimte
voor andere dingen:

' Ik denk dat het feit dat ik kinderen had,  dat me dat mede  de mogelijkheid bood
om niet een volledige werkweek te hoeven maken en dat ik dat ook om andere
redenen wet prettig vond, omdat je dan toch wat meer speelruimte hebt in een
week. Dat je niet alleen op het weekend bent aangewezen om je sociale contacten
te verzorgen,  of de krant te lezen of wat dan 0012  06).

De meeste vrouwen hebben ten tijde van het interview een grote part-time baan (>28
uur). Hierboven is al aangegeven dat part-time werken in het nadeel werkt van het
opbouwen van een carriBre en een niet volledige beschikbaarheid voor het werk
impliceert. Of zoals een vrouw die als enige op een klein secretariaat 30 uur werkt
het zegt:

'Je bent gewoon minder inzetbaar. Ik ben wel redelijkflexibel wat dagen betreft
en zo. En zoals twee weken geleden, dat ik eigentijk een hele week moest werken,
dat  kan  ook  allemaal  geregeld  worden.  Maar  zoals  vroeger,  toen  was  ik  130%
inzetbaar en van  130%  ben ik nu naar 80%  inzetbaar  gegaan.  Ik ben niet 81  of
82%  inzetbaar,  maar  80%.  Dat vind ik wet eens  moeilijk  Ik heb  ten opzichte  van
collega's weleens het gevoel dat ik de kantjes ervan af loop, en niet omdat ik zo'n
kantjesafloper ben, ik heb liever de zaken goed voor elkaar, maar gewoon omdat
het niet meer te realiseren is' (52).

Houdt deze vrouw zich, hoewel flexibel, toch vrij strikt aan haar werktijden,
verschillende andere vrouwen maken er melding van dat ze meestal wel meer uren
werken  dan hun formele aantal  uren.  Over het algemeen hebben  ze  daar  niet  zo' n
moeite mee, omdat ze toch hun werk goed willen doen en af willen hebben:

' Dus  ik ben begonnen op  32  uur, wel verspreid over vijf dagen,  anders  heb  ik het
gevoel dat ik niet kan leiding  geven.  En dat bevalt goed. Het is wel volstrekt geen
32-uurs baan, m£tar het is ook geen 40-uurs baan, dus daar maak ik dan maar
geen probleem van' (24).

En het is in elk gevallegitiem om een dag of een middag in de week niet op het werk
te zijn. De woensdag is daarbij favoriet, enerzijds omdat het de week breekt en
anderzijds omdat dan de kinderen 's middags vrij zijn. Over het algemeen hebben
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de vrouwen geen problemen ondervonden met hun wens om part-time te werken.
Meestal waren er op het werk wel mogelijkheden of solliciteerden ze op een part-
time baan. In een enkel geval heeft een vrouw flink moeten pleiten om haar ene vrije
dag te krijgen, in een ander geval werd een 32-urige baan zelfs aangeboden. Op het
werk zijn ook weinig problemen met de part-time werkende vrouwen, omdat ze zich
over het algemeen flexibel opstellen en niet te strikt aan de werkuren vasthouden.
Een vrouw heeft zich nog nooit ziek gemeld sinds ze een kind heeft met in haar
achterhoofd dat haar niets te verwijten valt mocht ze een keer zich ziek moeten
melden omdat haar kind ziek is. Een andere vrouw zegt:

'Ik denk dat ik eerder altijd geneigd geweest ben om mijn gezin achter te stellen
als puntje bij paaltje kwam als omgekeerd.  Dat ik er heel veel belang aan hechtte
dat ze op mijn werk nooit konden zeggen van daar heb je  die werkende moeders
weer, die alsmaar niet kunnen of allerlei faciliteiten willen, omdat ze nog
kinderen thuis hebben. Dat mocht nooit gezegd worden'  06).

En om het werk niet te veel te belasten plannen de apotheker en haar part-time
werkende vrouwelijke collega congresbezoeken op hun vrije dag:

'Er is nooit iemand die zegt van goh, je bent er ook nooit. Nou ligt dat ook wet
weer een beetje aan het bedrijf. De andere apothekers zijn er ook vaak niet.  Dan
zijn ze  in een ziekenhuis,  of dan zijn ze naar een congresje.  Dat andere meisje  en
ik gaan natuurlijk niet zo vaak meer naar congresjes, het moet wel echt
interessant zijn, willen wij nog een paar keer per jaar din dagje ergens heen

gaan.  We  gaan ook het liefst op je vrije  dag, want  anders  kom je met je werk in
de  knoop.  Dus  ik zeg wel eens,  ik weet niet wie  er nou  het  meest  zijn,  de  jongens
of wij. Goed, je neemt wat gas terug in landelijke commissies en dat soon dingen,
lopen we gewoon niet zo op vooruit als die jongens dat wel doen. En dat scheelt
danweer een dag per week'  (1').

Juist omdat een grote part-time baan vaak bijna full-time werken betekent, hebben
andere vrouwen besloten om gewoon full-time te gaan werken. Een conrector die
full-time werkt, zegt daarover:

' Ik  denk,  zoals  de  constructie  hier  is,  dat  als  ik  in  mijn  eentje  part-time   zou
werken en de  anderen niet, dat het ten nadele van mezelf zou zijn, want ik zou wet
part-time verdienen, maar ik zou gewoon full-time werken. En ikwil best full-time
werken, maar dan ook wel full-time verdienen' (50).

Dus blijft ze full-time weken, hoewel ze liever een dag minder had gewerkt en vindt
dat dat ook kan in haar baan. Een andere full-time werkende in_het onderwijs
accepteerde een full-time baan, omdat ze de baan graag wilde. Nu zegt ze erover:

'Ik ben zo emotioneel betrokken bij mijn baan dat het voor mij  geen zin heeft om
korter te  gaan werken.  Ik ben gewoon altijd met die  school bezig.  Dus dan kan ik
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wet zeggen ik ga uren inteveren, maar dan ben ik gewoon knettergele (45).

Deze vrouwen moeten andere strategiean inzetten om tot tijdsbesparing te komen.

Uitbesteding
Naast part-time werk is een belangrijke tijdsbesparende mogelijkheid het uitbesteden
van huishoudelijke werk en de zorg voor kinderen. Vrijwel alle vrouwen hebben in
meer of mindere mate beide tenminste voor een gedeelte uitbesteed:

'Het valt  eigenlijk wel mee met de dubbele belasting,  laat  ik het zo  zeggen,
doordat ik een voldoende hoog salads heb om een aantal dingen mogelijk te
maken. Als je  een werkende vrouw bent met een  gezin en je verdient niet  zoveel,
dat het dan echt absoluut  een dubbele  belasting  is.  Vooral omdat je  dan vaak veel
meer moet  regelen voor je kind,  oppasmoeders  die  dan goedkoper zijn dan een
oppas  aan huis,  of een cr&che, waar je  een kind moet brengen  en  halen,  en  dat  is
echt een extra belasting. En ik kan me de luxe permitteren om die belasting niet
te hebben.  Dat  is natuurlijk wel heelfijn' (50).

Omdat de vrouwen een goed salaris hebben en de meeste getrouwd zijn met een
goed verdienende partner zijn de gezinsinkomens hoog. Hierdoor zijn er geen
financiele bezwaren om allerlei vormen van hulp in te huren: Daarnaast is er
voldoende geld voor tijdsbesparende apparaten, uit eten gaan en een eventuele
tweede auto:

'Ik heb gewoon oppas en dat meisje kookt ook, en ik heb een werkster en ik heb
iemand voor de tuin en iemand voor de klusjes, wat dat betreft in ieder geval het
werk behoorlijk onder controle. Ik heb de melkboer aan de deur, de groenteboer
aan de deur, magnetron, afwasmachine, alles, het huis is verder niet vol, het is
een praktisch huishouden. (...) We hebben gewoon een hoog inkomen, dat
betekent  dat je  dat ook allemaal  kan doen.  Wil je als vrouw  een volledige  baan
accepteren,  dat je  dan gelijk een behoorlijk hoog inkomen moet  hebben, anders
is het gewoon niet op te brengen, is het gewoon niet rendabel. Wij zijn in ieder
geval wat zorg betreft zo'n 1000 gulden in de maand kwijt en dan ben je nog alles
kwijt aan een tweede auto, meer uit eten, anders op vakantie, meer aan kleding'
(45).

Spant deze vrouw weliswaar de kroon met haar (uit)bestedingen, alle andere
vrouwen noemen in elk geval een aantal van dergelijke uitbestedingen. Met name
de huishoudelijke hulp is favoriet. Slechts 66n vrouw heeft (nog) geen hulp. Het is
ook met name deze tijdsbesparende strategie die volgens Tijdens (1995) het meeste
tijdswinst oplevert. Door huishoudelijke hulp vermindert de tijdsbesteding van een
buitenshuis werkende vrouw aan de zorg voor de woning met 75%.

EfficiEntie
Naast het tijd vrij maken door het uitbesteden van zorg en huishouden noemen
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vrouwen ook het efficient met de tijd omgaan:

'Als je witt werken en kinderen hebt, moet je het heel eflicitnt aanpakken,  anders
gebeurt er niet veel.  Dus ik heb dankzij dat feit ook geleerd veel verschillende
dingen tegelijk te doen en op mijn werk ook alles heel efficifnt te regelen. En het
is heel handig als je verschillende dingentegelijk kunt doen.  Ik kan dus aardappe-
len schillen met een kind op schoot en ondertussen nog naar de radio luisteren
of iets lezen. Dus dat is een voordeer (6).

Tijd wordt ook bespaard door een efficiente inrichting van het huis, een hoge
vuildrempel te ontwikkelen, tijdrovende bezigheden als het onderhouden van een
groentetuin af te stoten, niet meer zelf kleren maken en truien breien, tot het stoppen
met zegeltjes plakken van de AH. Daarnaast wordt een zo regelmatig mogelijk leven
geleid. Ook wordt beknibbeld op de eigen vrijetijdsbesteding. Er wordt minder en
selectief uitgegaan, minder gesport, er is weinig tijd voor een sociaal leven in het
algemeen en vriendinnen in het bijzonder, zelfs een boek lezen schiet er vaak bij in.
Veel van de bespaarde tijd wordt primair besteed aan tijd voor de kinderen:

'Daarom  heb  ik  de  laatste  jaren ook echt  dingen,  die  ik  zelf leuk vind,  wegge-
schoven. Ik vind dat ik mijn werk zo goed mogelijk moet doen, maar ik vind 0014
en eigenlijk draai ik de volgorde wel om hoor, dat ik mijn taak als moeder,  ik zie
het niet als een taak, maar mijn functioneren als moeder, zo goed mogelijk moet
doen. Ja, en dan heb ik niet altijd tijd om naar een leuke tentoonstelling te  gaan
of om een boek te  lezen'  (50).

Vrije tijd
Hoewel vrijwel alle vrouwen zeggen dat de combinatie weinig tijd voor henzelf over
laat en dat ze er diverse dingen voor hebben moeten laten schieten, reageren de
meeste relativerend als hen rechtstreeks de vraag gesteld wordt of ze nog wel
voldoende tijd voor zichzelf hebben. Een vrouw reageert in eerste instantie zelfs
verontwaardigd:

'Ja,  wat  heet voor jezelf?  Ik heb  dat toch altijd zo'n onzin  gevonden.  In de  tijd dat
de kinderen klein waren, ook at mijn vriendinnen die zeiden,  heb je nou tijd voor
jezelf?  Wat is  tijd voor mezelf? Wat bedoelen ze daar dan mee?  Ik vind, poffertjes
bakken met de kinderen is ook tijd voor mezelf. Als ik daar toch voor kies.
Waarom moet  ik per se  gaan macrameein?  Of met  vriendinnen  gaan zwemmen?
Maar ik heb dus al met al natuurlijk, als je het zo bekijkt, nooit tijd voor mezelf
gehad. Maar, in de tijd dat de kinderen klein waren, wat artikels, vakliteratuur
tezen,  is  dat  tijd voor jezelf of niet, op welk moment deed ik dat,  het  liefste  's
avonds dus. Wat wet heel gek was, een keer heb ik keelontsteking  gehad,  en toen
realiseerde ik me ineens dat ik voor het eerst in mijn leven alleen thuis was. Ik
nam de kinderen mee naar de crkche en als ik niet werkte waren de kinderen bij
mij, dus ikwas eigenlijknog nooit alleen thuis geweest. Dat was heel raar. Ik wist
niet wat me overkwam. Maar eh, ja, tijd voor mezelf. Maar ik denk dat het wel zo

160



is, dat in die tijd dat we allebei zoveel werkten, dat ik toen wel tijd voor mezelf
tekort gekomen ben, in die zin dat ik altijd een berg te doen had, waarvan ik
dacht, ik kom er niet doorheen, van die waslijsten van dingen die echt moeten
gebeuren'  (6).

Ook andere vrouwen vinden dat ze niet zo veel tijd voor zich zelf nodig hebben of
dat ze alles voor zichzelf doen. Een aantal vrouwen zorgt in elk geval dat ze tijd over
houden voor sporten, lezen of andere hobby' s. Twee vrouwen noemen hun reistijd
tijd voor henzelf.

7.4.4 Werksoort

Hoewel de vrouwen zich flexibel opstellen en vanuit het werk ook in een aantal
gevallen flexibiliteit verwacht wordt, hebben de meeste vrouwen om te kunnen
combineren ook bij voorkeur een werkgever die flexibelis. Allereerst moet part-time
werken geen al te groot probleem zijn en daarnaast moeten werktijden in meer of
mindere mate aan schooltijden aangepast kunnen worden. Met name voor dit laatste
is zelf werken in het onderwijs een ideale oplossing. Verschillende vrouwen hebben
daarom in het onderwijs gewerkt of werken daar nog in. Zelfs full-time werken in
het onderwijs geeft nog ruimte om op gezette tijden thuis te zijn bij de kinderen,
omdat veel voorbereidings- en nakijkwerk thuis gedaan kan worden. Het vereist wel
een behoorlijke mate van discipline, concentratie en jongleerkunst:

'Als ik gewoon een taak heb bijvoorbeeld van 100 examens nakijken,  dan kan er
ik weet niet wat  om me heen gebeuren,  dan kijk ik gewoon  100  tentamens na.  Ik
laat me absoluut niet afteiden. Ik denk dat je dat ook moet hebben wil je dat
kunnen, dat combineren. En verder kan ik heel goed, ik kan gewoon de hele  dag
naar het zwembad met die kinderen en dan kan ik daar ik weet niet wat voor
boeken lezen, ik kan voorbereiden, ik kan heel goed meerdere dingen tegelijk
doen. Ik kan gewoon eten koken en studenten aan de telefoon hebben en een
gesprek met mijn man voeren. Ja, dat allemaal tegelijk. Mijn hoofd loopt er niet
van over. Sommige mensen zeggen, ja ik kan niet meer dingen tegelijk, dat kan
ik wel' (45).

Avondonderwijs geven biedt ook uitkomst, omdat de partner dan thuis is. En een
vrouw gaat alleen nachtdiensten draaien om overdag bij de kinderen te kunnen zijn.
Een voordeel van de aard van het werk van de meeste geinterviewde vrouwen is ook
dat er een redelijke autonomie bestaat in de invulling van het werk:

'
Juist  ook door  de  vrijheid die  ik  in deze  baan heb,  ben  ik  heel vaak  in  staat  om,

als het echt moet, als ik echt het gevoel heb, van nou moet ik even naar die
kinderen toe  of iets eerder thuis zijn of ik moet gewoon vrij nemen ofwat dan ook,
dan kan dat eigenlijk bijna altijd. En het werk is dan ook weer zo flexibel in te
delen dat daar eigenlijk altijd wel een mouw aan te passen is'  (43).
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Maar juist het voordeel van flexibiliteit in werk en werkuren weerhoudt vrouwen er
in een aantal gevallen ook van door te stromen naar meer leidinggevende functies
of op andere banen te solliciteren:

'Het  is   altijd  een  geschipper  geweest,   ook  in  de   keuzes  van  banen,   toch  wel.

Voorop stond tock dat in het huis de zaken geregeld moesten worden, waardoor
ik bepaalde  banen heb laten  afweten.  Ik weet dat ik gesolliciteerd heb naar een
baan tussen negen en vijf bijvoorbeeld.  Nou,  ingetrokken, want dan moest ik echt
hele dagen iemand hebben' (16).

Niet alleen wordt van banen afgezien, ook bij de keus voor een baan anticiperen
vrouwen al op het feit dat er mogelijk kinderen komen. Zo vertelde een vrouw dat
ze haar baan opgezegd had, omdat ze wat anders wilde. Later in het interview bleek
de keus voor haar tweede baan echter ingegeven door de wens kinderen te krijgen.

' Ik heb  die  tweede  baan  genomen omdat ik toen nog  steeds  in de fase  zat dat ik
dacht  (dat  er kinderen  zouden komen),  dat was  ook dat freelance-contract.  Ik
dacht, dan kunnen ze niets zeggen, als ik er mee ophoud. Dus ik wilde ze geen
alibi geven. Dan heb je dus zo'n vrouw die ophou£it, wat toen toch duidelijk speel-
de. Dus ik vond dat freelance-contract heel erg aantrekkelijk  Daarbij vond ik dat
ikmij  zeer legitiem had opgesteld.  En ik had daar dus werkwaarvan ik dacht  dat
je ook wel met minder uren aan de gang kori'  (23).

Als de kinderen niet blijken te komen zoekt deze vrouw weer een vaste baan.

7.4.5     Delen met partner

Vrouwen passen hun werktijden, hun vrije tijd en hun huishouding aan aan het feit
dat ze buitenshuis werken. Maar hoe zit het met hun partners? Wat is hun aandeel
in de combinatie? In eerste instantie wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan
het delen van de zorg met de partner, daarnaast komt ook het delen in en waardering
voor het werk aan de orde.

Delenvande Zorg
Twee van de geinterviewde vrouwen hebben hun kinderen grotendeels zonder
partner opgevoed. Een vrouw scheidde kort na de geboorte van haar kind, de andere
vier jaar na de geboorte van de jongste.

Van de wel aanwezige partners heeft eenderde een medisch beroep, werkt eenderde
in het onderwijs en eenderde in de zakelijke dienstverlening. Vier mannen werken
(aanzienlijk) meer dan 40 uur, dertien hebben een 40-urige baan, waarvan twee
voorheen korter werkten, een werkt ten tijde van de interviews minder dan 40 uur.
In tegenstelling tot hun vrouwen zijn de mannen nauwelijks minder gaan werken
toen hun kinderen geboren werden. Hoewel van deze mannen daarover niets bekend
is, is het wel in Nederland een algemene trend dat mannen mddr gaan werken als ze
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kinderen krijgen (Tijdens e.a., 1994). Slechts 7% van de mannen met minderjarige
kinderen werkt part-time (Emancipatie in cijfers,  1995). Het is onduidelijk of deze
mannen inderdaad de nieuwe vaders zijn die zorg en huishouden met hun partner
delen of dat ze hun niet gewerkte tijd besteden aan studie of andere bezigheden. Dat
het niet vanzelfsprekend is dat mannen hun deel van de zorg op zich nemen laat
Mor6e (1992) zien. Met name hoog opgeleide moeders uit de jaren tachtig zijn in
een voortdurend onderhandelingsproces verwikkeld met hun partners over de verde-
ling van zorg en huishoudelijke bezigheden. Het dichtst benaderen vrouwen gelijk-
heid op het gebied van zorg met hun partners als ze een baan van 30 uur of meer
hebben (Willemsen, 1997). Beiden besteden namelijk aanzienlijk minder tijd aan
zorg, omdat allerlei hulp ingehuurd wordt. Overigens geldt het hier met name
tweeverdienershuishoudens zonder kinderen. Maar ook drie gernterviewde vrouwen
die moeder werden eind jaren tachtig en evenals hun partner weinig concessies aan
hun werk wilden of konden doen en dus full-time of hooguit een dag minder gingen
werken, volgen een zelfde strategie. Om te kunnen werken wordt een oppas aan huis
ingehuurd, die tevens licht huishoudelijk werk doet en ook vaak kookt. Daarnaast
hebben alle drie de gezinnen een werkster voor een of twee dagen in de week. Wat
er rest aan zorgarbeid wordt redelijk met de partner gedeeld. Het betreft met name
de zorg voor de kinderen. Slechts 66n paar brengt hun kind naar de crdche en heeft
verder zonder extra hulp de taken verdeeld:

'We hebben eens ooit een lijstje gemaakt van alles wat er zoal gedaan moet
worden in huis en daar hebbenwe achter gezet wat we wel en wat we niet wilden
doen en dat hebben we toen naast elkaar gelegd en toen bleek wat ik wel leuk
vond, vond hij absoluut niet leuk en vice versa, grosso modo hoor, er zat wat
overlap, en toen hebben we een verdeling gemaakt. En daar moeten we elkaar

nog wel eens aan herinneren, maar dat werkt vrij aardig.  Het was wel nodig om
er afspraken over te maken, want we hadden altijd van de ander het idee dat ie
te weinig  deed en van ons  zeu het idee dat we te veel deden.  En daar kregen we
ook nog wel eens mot over. Mijn partner is zeker iemand die,  hij werkt heel goed
en conscientieus in het huishouden.  Ik ken eigenlijk geen andere man die dat in
die mate doet' (45).

Van de andere respondenten is er nog 66n vrouw die altijd met haar partner de zorg
gedeeld heeft. Ze werken nu beiden full-time en hebben een weekendhuwelijk, dus
een gescheiden huishouding, maar toen hun kinderen klein waren (de kinderen zijn
nu 19,17 en 14) werkten ze beiden part-time in het onderwijs. Daarnaast studeerde
deze vrouw nog:

'Aanvankelijk hadden we allebei een deeltijdbaan. R. was een dag in de week
thuis  en  ik een of twee  dagen.  De  oudste  twee  gingen naar de  kleuterschool  en de

jongste  brachten we  naar een kennis.  Om<lat ik 24  uur werkte  ging  dat  altijd wel.
En mijn studie was op woensdagmiddag en -avond en dan was R. thuis. (...) We
deden het samen voor de kinderen. Ik had het nooit allemaal gekund als hij niet
zo was. Men vraagt ook wel eens, mensen die mij niet kennen, vragen wel eens
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aan R. hoe hij dit kan accepteren. Dan zegt hij, je snapt er niets van, je snapt het
echt niet' (50).

Dat ze een uitzonderlijk gezin waren, blijkt wel uit de reacties van de omgeving. En
ook nu deze vrouw een baan accepteerde in een ander deel van Nederland en zonder
haar man verhuisde, zijn de opmerkingen niet van de lucht.

De overige vrouwen hebben een meer traditionele rolverdeling met hun partner. Van
de vrouwen met nog jonge kinderen bracht een vrouw haar werktijd tot de helft
terug, de ander werkte drie dagen en bleef dat doen. Hoewel de oppas ook een beetje
huishoudelijke klusjes doet en het ramen zemen uitbesteed is, is de rest van het huis-
houdelijk werk en de zorg voor de kinderen volledig de taak van de eerst genoemde
vrouw. Hoewel het soms wel een blok aan haar been is, kiest ze er toch voor om de
volgende reden:

'Het  is  moeilijk om hier werksters  te vinden,  maar aan de  andere  kant  wit je  ook

niet nog iemand over de vioer.  Dan moet je weer regelen dat  ze er niet  gelijk met

de oppas is, want die wordt dan weer anders betaald'  (1).

De andere vrouw heeft een oppas die ook huishoudelijk werk doet en een werkster,
zodat er weinig huishoudelijk werk rest. Ze heeft daardoor alle tijd voor haar dochter
waarvoor ze de zorg grotendeels draagt:

' Ik doe  het meeste  wel, want ik ben  toch het  meeste thuis' (20).

Ze was erg verrast toen haar man een tijdje voor het interview kon kiezen tussen
twee nieuwe banen en de baan in het onderwijs dichtbij huis koos, in plaats van een
meer interessante in het bedrijfsleven, maar wel in een ander deel van Nederland. Ze
raadde het hem in eerste instantie af, omdat ze bang was dat hij er spijt van zou
krijgen. Maar haar man hield voet bij stuk, omdat hij niet wilde dat hij door de lange
reistijden zijn kinderen de eerste jaren nauwelijks zou zien. Doordat hij nu vaker en
vroeg thuis is, doet hij ook meer in het huishouden. Hoewel deze vrouw het nu
prettig vindt dat haar man met name rond etenstijd meer kan inspringen, was het niet
haar initiatief dat de verdeling van huishoudelijke taken minder asymmetrisch is
geworden.

De andere vrouwen hebben wdl heel wat strijd moeten leveren om hun partners mee
te laten groeien in hun ambities en hun deel van de zorg op zich te laten nemen. Met
name de vrouwen die vanuit een meer traditionele taakverdeling hun veranderende
ambities willen realiseren hebben heel wat overredingskracht nodig gehad. De
vrouw die na haar studie aanvankelijk niet werkte heeft moeten praten als Brugman
om haar man ervan te overtuigen dat ze echt wilde gaan werken:

' In het  begin  stond ie daar in zoverre ambivalent tegenover dat hij dacht dat ik
de discipline, de arbeidsdiscipline niet op zou kunnen brengen. Ik heb moeten

164



praten als Brugman om hem er van te overtuigen dat, als ik me garant zou stellen
voor een gezinsinkomen, dat hij dus dat los moest laten. Hij zei, ik speel op
zekerheid, ik heb een vaste baan, ik lever dat zo gauw niet in. (...) Zolang jij  geen
stek hebt waarvan je denkt dat je tot je pensioen kan zitten,  dan is  er geen zeker-
heid en lever ik niet in. Maar dat is mijn verantwoordelijkheid, at ga ik als
werkster de kost verdienen' (10).

Niet alleen is het moeilijk om uit een bepaald rollenpatroon te stappen, wat in deze
discussies ook meespeelt is het praktische feit dat vrouwen meestal jonger zijn dan
hun partner, geen werkervaring hebben, moeilijk aan gekwalificeerd werk komen
en altijd minder gaan verdienen:

'We  hebben alle twee  een conservatieve  achtergrond,  en R.  is vier jaar ouder,
vier jaar eerder afgestudeerd, had dus een baan, nou, dan komt mijn heel verhaal
er achteraan,  en dan krijg je dus  de  situatie  die  gewoon eigenlijk vanzelf ontstaat,
dat hij een full-time baan heeft en ik thuis zit met de kindjes. (...) Maar dan krijg
je het volgende punt, als je een, zeg maar, evenwichtige verdeling wilt hebben,
dat ik zowel qua leeftijd, als qua werkervaring zo'n end achterop kom, dat ik een
week moet werken, wil hij een dag inleveren, bij wijze van spreken. Maar
langzaam maar zeker groeien we daar nu dus eigenlijk zo'n beetje naar toe. We
halen het  net,  laatst zei hij, zal ik nu een dag  inleveren.  Volgend schooljaar,  niet
nu in augustus, maar dan, gaat hij 80%.  (...) Hij is nu wei heel sterk stimulerend,
op  zich, hij  zag ook dat het  goed was. Wat  hij heel positief ervaren heeft,  is dat
op een gegeven moment ik me meer in zijn ervaringen kon inteven, dat je
doodmoe thuiskomt.'

Geleidelijk zijn de taken in dit huishouden eerlijker verdeeld. Van het werk dat niet
door de oppas of de hulp wordt gedaan, heeft ieder zijn deel. En doordat hij een baan
in het onderwijs heeft, kan hij vaak de kinderen na school opvangen:

'Maar hij vindt wel, hij heeft een soon angst en die heeft ie nog steeds, "ik wil
geen huisman worden". Hij is toch zijn eigen grenzen heel sterk aan het bewaken.
(...) Hij staat er op zichwel heel positief tegenover, hij heeft infeite heel concreet
geen moeite met de verdeling van de taken, de vanzelfsprekendheid daarin, maar
hij heeft wel voortdurend zoiets van, niet te ver, het moet niet te veel worden:

De vrouw die na tien jaar de opleiding voor herintreedsters gaat doen en aansluitend
kan gaan werken spreekt van een heel gewenningsproces:

'Want dat was na tien jaar full-time thuis geweest te zijn.  Nu heb ik zelf, juist
vanwege het feit dat ik zo traditioneel opgevoed ben, in de tijd dat we pas samen
waren en ikfull-time werkte heb ik ook heel veel dingen naar me toe getrokken.
(...) En als je dan daama tien jaar de situatie hebt waarin hij full-time werkt en
jij niet, dan bevestig je dat natuurlijk alleen nog maar sterker. En dan is het
natuurlijk heel moeilijk om na veertien jaar alles  eerlijk te  gaan verdelen' (43).
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Heel langzaam, naar haar idee soms te langzaam, veranderen er dingen in de
taakverdeling:

'Het  is  gelukkig  niet  zo,  dat we  zo  vastgeroest  zijn,  dat  er  helemaal  niets  meer
anders kan.'

Toen ze aankondigde dat ze van plan was de opleiding voor herintredende vrouwen
te gaan doen, vond haar partner het 'gewoon lastig':

'Hij  had echt  zoiets  van ja,  dat  betekent  toch dat  ik een  aantal  dingen  moet  gaan

doen waar ik ook geen trek in heb. Want hij  had op zich een zware baan, vond het
prima om thuis te komen en zijn bord vol geschept te  knygen en verder aan dat
soort dingen weinig aandacht te moeten besteden. En, ja, dat heeft wet wat
gesprekken gekost. Daar zijn we toch wel een hele periode over bezig geweest.'

Toen deze vrouw haar huidige baan kreeg aangeboden, was haar partner heel wat
positiever. Zelfs aarzelde ze nog even, maar...

'...hij had zoiets van, moet je luisteren, je bent gek, want het wordt nou alleen
maar leuker en er komen zoveel uitdagingen en groeimogelijkheden, probeer het
gewoon. je kan altijd nog  zeggenvan eh,  ik heb het  geprobeerd, maar het is tegen

gevallen.'

Haar parmer had intussen wel gemerkt dat het haar veel beter ging. Bovendien
kwamen er door haar werk veel meer zaken waar ze samen over konden praten:

'Er  zijn  weer  veel  meer  raak\,lakken  dan  in  het  verleden  met  elkaar.  En  dat  is
gewoon hartstikke leuk Vroeger vertelde hij heel weinig van zijn eigen werk,
omdat  hij  zoiets  had van, je begrijpt toch niet waar ik het over heb of wat  dan

ook Ze heeft er niet echt belangstelling voor, taat maar. En nu, ja, wat dat betreft
staan we meer op  een  gelijk niveau.  Ik voet  mezelf wat dat betreft  ook gelijkwaar-
diger  en dat  komt  de  relatie  in  zijn tomal alleen maar ten  goede.'

Dat de onderwijzeres een baantje van een dag in de week had als remedial teacher

vond haar partner best, maar toen ze besloot om ook een MO-studie te gaan doen,
werd het een ander verhaal:

'Hij   is   een   stuk   ouder  en  heeft   een  levensgeschiedenis  van  toch  wat   anders

aankijken tegen vrouwen, zeker tegen vrouwen die studeren of een betaalde

functie hebben. Daar zijn heel wat stapjes in genomen en wat gevechten in
geleverd om toch weer iedere keer een stapje te bewerkstelligen. Dat  is een hele
ontwikkeling  geweest. Het feit dat ik weer ging  studeren, bijvoorbeeld, die dag

werkenwas geen probleem, want erkwam oppas, maar gaanstuderen.... Nou, dat
was best een hele stap. Daar moest thuis dus nog best wet wat voor ingeleverd
worden. Als de kinderen naar bed waren om zeven uur, dan zat moe te studeren
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en was  niet aanspreekbaar tot  een uur  Of tien.  Daar moest je je midden in vinden,
dus ik had zoiets van om tien uur stop ik dan kan ik nog enige tijd gezellig samen
zijn,  hoe  intensiefje  ook bezig  was.  Daar zoek je  dan middenwegen in.  Dat je  ook
zelf leert accepteren, als je er niet bent, dat een ander het op een andere manier
doet.  Dat was voor mij evengoed lastig.  En eh,  nou de fase na de fase van MO-A,
die was best belastend voor het hele gezin, omdat de kinderen toen nog klein
waren. Toen ik dus met het idee kwam ook nog eens MO-B te gaan doen, dat was
toch nogat wat. Nog  een aantal jaren van die ellende.  Dat waren geen vanzelf-
sprekendheden vroeger. Dus dat moest allemaal een beetje bewerkt worden,
veroverd worden eigenlijk. Veroverd ja' (16).

De baan die ze kan krijgen als docent in het MBO is onregelmatig en vaak in de
avonduren. Dit betekent dat haar man 's avonds alleen is met de kinderen en alleen
naar feestjes en dergelijke moet. Hij heeft daar veel moeite mee:

'En ook een beetje naar de  buitenwacht toe,  toch er niet over praten dat je vrouw
werkt of een bepaalde functie heeft.'

Het betekent ook dat...

'...ik  in  de  beginfase  soms  voor  drie  dagen vooruit  zat  te  koken en  smakelijke
ovenschotels zat te bedenken, met een oven die ik dus 's morgens in kon stellen
en dat  ie om half zes  of zes uur afging,  dat het eten klaar was, zorgde dat alles
van het huishoudelijk gebeuren geregeld was. Dat vergt ontzettend veel energie
en inzet.  En tegelijkertijd voor je  zelf wennen als dingen anders  lopen,  als  ie  de
boel liet verbranden, dan kon ik me kapot ergeren, daar had ik toch zo mijn best
voor gedaan.'

Ten tijde van het interview kan haar man uitstekend koken. De kinderen zijn
inmiddels groot en er is een vanzelfsprekende taakverdeling gegroeid:

'Eigentijk moet ik nu zeggen dat hij uitstekend zorgt voor alle voorwaarden dat
ik kan werken. (...) Dat is een vanzelfsprekendheid geworden, zou je kunnen
zeggen. Maar dat heeft moeten groeien. En er is ook geknok geweest.'

Deze vrouw staat nu voor een nieuwe ontwikkeling in haar relatie. Omdat haar
partner ouder is, is hij op een leeftijd om aan vervroegd pensioen te gaan denken.
Ook nu moet weer een beslissing van haar kant voorbewerkt worden:

' Dat is ook een stuk ontwikkeling  dat je  elkaar duidelijk maakt,  van je moet niet
denken, als je met pensioen gaat, dat ik mijn baan opgeeft. Dat waren toch een
beetje verstopte beelden vroeger, denk ik. En dat is iets dat je toch met een
bepaaide regelmaat uitspreekt, waar dan een ontwikkeling in zit.'

(v: Niet samen van je oude dag genieten?)
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'Nou,   in  elk  geval  niet  op  het  moment  dat  hij  met  pensioen  gaat.

De psycholoog heeft de volledige zorg voor haar kinderen en vindt het ook
vanzelfsprekend dat zij voor hen zorgt, als ze klein zijn:

'Ik heb die  kinderen gewild en ik ben er verantwoordelijk voor uiteindelijk'  (6).

Bovendien spraken kleine kinderen haar man niet aan. Hij was ook van mening dat

'Vrouwen moesten zorgen dat alles goed loopt en als ze daar nog iets bij willen
doen, zoals werken, dat was allemaal best, als meneer maar verzorgd wordt.'

Ze vergoelijkt dit door te zeggen dat hij als enig kind vreselijk door zijn moeder
verwend is. Maar ook zou ze zelf de zorg voor haar kleine kinderen nooit uit handen
hebben willen geven:

'Aan de andere kant denk ili je mott als vrouw niet alle leuke dingen, die je nou
ab voordeel hebt 'van vrouw-zijn, ook niet laten ontnemen. Als mijn man nou

gezegd had, als de kinderen klein waren, ik blijf wet part-time thuis, ik zorg wet
voor  de  kinderen,  ga jij  maar full-time,  ik hadfeestelijk bedankt,  hoor.  Kijk,  er
zijn veel te veel nadelen aan vrouw-zijn, maar er zijn ook een paar voordelen.
Zoals borstvoeding geven en voor kleine kinderen kunnen zorgen. Ik zou me dat
niet laten ontnemen.'

Er komt verandering in beider houding als deze vrouw ook eens full-time wil gaan
werken, als de kinderen wat groter zijn:

'Toen is hij dus, omdat ie weinig band met de kinderen had, een halve dag minder
gaan werken.  En dan kon ik ook wat meer werken.  Hij is begonnen met de dingen
te doendie alleen maarleukwaren:  dus kinderen opvangen van school, enz. Toen
is ie begonnen met altijd stamppot te maken, die ene keer dat ie thuis was en dan
dus ook ging koken. Nou, hij heeft plezier gekregen in koken. Ja, toen zag ie dat
het ook financieel wat opleverde, dat ik werkte. Ik verdien nu tijdelijk dus nieer
dan hij. Wat ie toch ook wet moeilijk te slikken vond. (...) Maar ja, dat is
natuurtijk ook prettig voor hem. Dus toen is dat van, ja, leuk om er bij te doen,
verschoven naar echt iets wat binnen komt en toen was ie dus ook bereid om echt
wat te doen,  in de zin van bijspringen of boodschappen doen. Alleen hij kon het
helemaal niet. Want het kostte hem vreselijk veel moeite. Ja, dat was ook voor-
speld geweest, maar daar heb ik niet zo bij stil gestaan.  Dus hijwas echt overver-
moeid, toen.'

Wat waarschijnlijk meespeelde is dat hij het in de ogen van zijn partner ook moeilijk
goed kon doen:

'Het was thuis ook een enorme aanpassing, want ik had heel veel moeite om de
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touwtjes los te taren en we kregen de meest vreemdsoortige ruzies, over dingen
die eigenlijk, ja, begrijpelijk zijn, maar wel belachelijk, natuurlijk. Ik was heel
kwaad, want mijn man bracht andere koffie mee dan ik altijd kocht en dat is
natuurlijk de consequentie, he, van zo'n situatie. En dat realiseer je je dan toch
niet.'

Het resultaat is dat beide min of meer overwerkt raken, maar na ziek te zijn geweest
en onenigheid op haar werk, is deze vrouw het uiteindelijk die de consequenties trekt
en haar ontslag indient:

'Ik ben degene die nu zegt, van ik wit dit niet meer. Allebei zo werken dat we
allebei overspannen rond lopen. Ik bedoel, hij is degene die zegt, jij moet weer
een full-time  betaalde  baan  zoeken.  Ik  zeg  van we  hebben  nog  een  kind  thuis  en
ikpas ervoor dat de een de zaterdag bij AH moet doorbrengen en de ander nog
aan allerlei andere klussen. Dan ben je  er niet voor de  kinderen,  maar je komt
zelf ook niet tot rust. En dat heb ik er ook echt niet meer voor over. Dus ik ben
degene die dat zegt, hij niet.'

Deze vrouw blijft de hoofdverantwoordelijke voor de zorg in het gezin en neemt die
verantwoordelijkheid ook zelf. En hoewel de meeste vrouwen op het moment van
het interview in elk geval een voor hen zelf min of meer bevredigende verdeling van
taken met hun partner hebben, geven ook alle andere vrouwen aan de hoofd-
verantwoordelijke te zijn voor de dagelijkse gang van zaken thuis. Voor een deel
komt dit doordat ze het moeilijk vinden de touwtjes volledig uit handen te geven,
voor een deel omdat ze de verantwoordelijkheid ook toegeschoven krijgen:

'Ik   heb   toch  wel   vaak   geklaagd,   omdat   ik   wel   het   idee   had   dat   ik  de   eind-
verantwoordelijkheid had voor alles en dat hij dus uitvoerde de kleine taakjes die
ik hem opdroeg.  (...) Zoiets van ik moet het allemaal maar regelen en als ik het
niet regel, gebeurt het dus niet. Dan loopt het allemaal in de soep. Jij bent toch

ook vader: waarom doe jij dat niet eens?  En ik moet alsmaar plannen en organi-
seren, terwijl dat dus waarschijnlijk tegelijkertijd betekende dat ik ook het heft in
handen had en dat ik, ik denk niet dat hij het ooit had goed gedaan als hij het had
gedaan (lachen)' (36).

Voor 66n vrouw zit aan het hoofdverantwoordelijke zijn voor de dagelijkse gang van
zaken ook een vervelende consequentie vast:

'Wat ik wel eens moeilijk vind in de manier zoals ik werk, dat ik, ik ben altijd de
gene die alles moet regeten, weet je wel,  briefies voor de werkster,  briefies voor
de tuinman, zorgen dat de boodschappen in huis zijn, als de oppas niet kan,
zorgen dat er een atternatief is, dus dat ik altijd aan het regelen ben en doordat
ik het altijd moet regelen heeft mijn man tijd om meer dingen, leuke dingen te
doen, te praten, voorlezen en hij kan die andere dingen niet. Als ik gewoon om zes
uur thuis kom en mijn man om zeven, dan is het eten en dan is het de ene, van het
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moet geregeld worden, en dan blijft dat stukje liefdetaalg dat doet mijn man dan.
Dat is ook een beetje de consequentie. Dat maakt wet dat ik bijvoorbeeld zelf wet
eens denk, dat als ons huwelijk mis zou lopen dat de kinderen voor mijn man
kiezen, terwijl ik er veel meer tijd in steek' (45).

Waardering voor werk
Niet alleen is het ondersteunend als een partner een deel van de dagelijkse zorg op
zich neemt, ook mentale ondersteuning voor het betaalde werk van de partner draagt
bij aan een prettiger combinatie van arbeid en zorg. Het merendeel van de parmers
ondersteunt het werk van hun vrouw. Voor met name de wat jongere vrouwen is het
vanzelfsprekend dat beide partners werken en wordt beider werk ook even belangrijk
gevonden. In het voorgaande is duidelijk geworden dat er echter voor de vrouwen
die vanuit een traditionele taakverdeling zijn vertrokken een lang ontwikkelings-
proces aan vooraf is gegaan voordat ze op meer gelijke voet met hun partners
verkeerden. Niet alleen moesten discussies aangegaan worden over de verdeling van
zorg en huishouden, ook het uberhaupt 'mogen' gaan werken was in een aantal
gevallen een strijd die eerst gestreden moest worden. Het merendeel van hen deelt
nu, naast de zorg, ook de ervaringen op het werk met hun partner. Stonden hun
mannen aanvankelijk wantrouwend tegenover het werk van hun partner, toen ze
zagen dat het werken hun vrouwen goed deed, er interessante gespreksonderwerpen
bijkwamen en hun relatie er beter op werd, steunden deze mannen hun partner in de
verdere ontwikkeling van het werk. Sommigen blijken zelfs bereid zelf een stapje
terug te doen in hun eigen werk.

Ean man stimuleerde zijn vrouw van meet af aan in het hebben van werk en wilde
ook wel op de kinderen passen, wat met zijn flexibele werktijden niet zo'n probleem
was, maar wilde er verder 'geen last van hebben'. Op de vraag wat de houding van
haar partner was ten opzichte van haar werk, antwoordt deze vrouw:

'Aan de ene kant wet stimulerend en ook wel vanzelfsprekend vinden dat ik
allerlei dingen ging doen en wilde bereiken,  en aan de andere kant dus, maar ik
wit er niet echt last van hebben. Ik moet wel gewoon ook doen wat ik in mijn
hoofd gesteld heb en dat is bijvoorbeeld vijf dagen per week werken en niet de
verantwoordelijkheid hebben van een huishouden' (36).

Is de houding van deze man nog vrij neutraal, voor twee andere vrouwen is de
houding van hun partner ten opzichte van hun werk bep:laid niet stimulerend te
noemen. Ze gaan er geen conflict (meer) over aan, maar het steekt nog steeds. Haar
werkgeschiedenis overziend, merkt een vrouw, leidinggevende op een
onderwijsinstelling, op:

'Als ik minder geknokt had ook met mijn partner, was het ook een ander plaatje
geworden.  Want er zitten best wel fases  in dat je  denkt van nou,  ik  weet  niet  of ik
dat nog weI langer wit. Toch komje iedere keer weer bij  elkaar uit.  Maar dat  had
evengoed niet kunnen zijn. Dat realiseer ik me ook. Er zijn best broze punten
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geweest  dat je  zegt van heeft dat zin om samen verder  te  gaan. Want ik wit tock
werken en ik wil toch dat stuk eigenheid' (16).

Het was niet zozeer de verdeling van de taken waar ze voor heeft moeten knokken,
het was vooral haar sterke wens om te kunnen werken en het negeren van het belang
daarvan door haar partner wat het probleem vormde:

'Niet alleen met drukte heeft het te maken, het heeft te maken met toch een stuk
waardering, denk ik  Een stuk waardering.  Kijk,  als je merkt,  en die fases  zijn er
best geweest dat ik zei van goh, mijn partner praat niet over mijn werk en het is
niet de vanzelfsprekendheid die je meer ziet  bij  een mannencultuur,  van pa  komt
thuis en die gaat achter de krant zitten en ma vraagt hoe de dag was, maar
omgekeerd is dat dus niet. Ik vraag dus mijn partner iedere keer van hoe is dit
gegaan en hoe is dat gegaan? Ik kende zijn collega's bij naam. Die van mij kent
ie niet. Hooguit een paar namen. En dat is niet altijd even makkelijk, als de
dingen niet plezierig  lopen op je werk, wanneer er  spanningen komen  en je  witt
dat verhaal kwijt en er wordt met een half oog naar het voetbal gekeken of zo:

Deze vrouw heeft naar eigen zeggen er mee leren leven en haar weg erin gevonden.
Verhalen over haar werk kan ze kwijt bij vriendinnen en op haar werk heeft ze een
intervisiegroep opgericht met andere leidinggevende vrouwen. De andere vrouw
heeft altijd een zekere rivaliteit gevoeld met haar man, ook een psycholoog:

'Ik had een betere baan enwerd beter betaald dan hij.  Ik heb altijd willen promo-
veren, ik had ook altijd veel betere studieresultaten dan hij, ik heb gepubliceerd
en  hij niet, terwijl hij er tock full-time de tijd voor had, dus ja, dat speelt er
allemaal' (6).

Die rivaliteit vertroebelt een beetje het inzicht in de houding van haar man, maar
niettemin heeft deze vrouw niet zo'n hoge pet op van zijn waardering voor haar
werk. Nu ze werkloos is, stimuleert haar man haar sterk weer een full-time baan te
zoeken. Zelf wil ze dat jachtige bestaan niet meer en ze plaatst dan ook vraagtekens
bij zijn stimulans:

'Nu is  hij wet stimulerend, in die zin, hij wit dat ik graag  zo vlug mogetijk weer
aan het werk ga, maar dat is vooral omfinanciile redenen, maar dat ie nou mijn
werk zo belangrijk vindt,  nee. Want ik heb verschillende keren iets  gepubliceerd
en hij heeft dat nooit gelezen. (...) Dus of dat dan die rivaliteit is die nog speelt,
of, ik bedoel, echt werkinhoudelijk gdnteresseerd is ie absoluut niet.'

Ook deze vrouw berust in de desinteresse van haar man:

'Ik vond het in het begin heel erg, maar ja, je went er aan.'
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7.4.6 Kinderopvang

'Het  is  natuurlijk  ideaal  als je  een criche  hebt  in dezelfde  organisatie  w(mr je
werkt,  he.  In die  tijd was  het veel minder moeilijk dan wanneer je  met  die  dwang
van de  schooltijden zat.  En ik heb dus altijd banen gehad waarin ik  zelf de  tijden
kon regelen. Ik plande het natuurlijk ook zo, dat het kon. Ik heb een tijd een
regeling gehad met een moeder van een vriendinnetje van de oudste, dat de ene
woensdag, toen volgde ik een cursus,  de ene woensdag kwamen haar kinderen bij
mij, met de mijne erbij, en de andere woensdag kwamen mijn kinderen bij haar.
Dat ging ook heel goed. Dus ja, je ritselt wat en ik had ook het voordeel van mijn
schoonouders om in te springen. Het gebeurde niet zo vaak maar als er eens een
kind  ziek was,  en ik kon echt,  een keer ben ik gewoon mijn spullen gaan halen en
ben ik weer naar huis gekomen, m(tar als het niet erg was, dus als ze niet naar de
crkche mochten, voor infectiegevaar, maar als ze niet echt doodziek zijn, dan
stond altijd wet een blturvrouw of een vriendin die  eventjes kon oppassen, totdat
mijn schoonouders gearriveerd waren' (6).

Voor de vrouwen die hun kinderen  voor 1985 kregen bestond er nauwelijks formele
kinderopvang. De weinig kinderdagverblijven die er waren, bevonden zich voorna-
melijk in de Randstad (Pelzer, 1991). Dat de vrouw van het citaat haar kinderen naar
een cdthe kon brengen was een grote uitzondering. Zij had het voordeel dat ze ging
werken bij een instelling waar een cfche aan verbonden was. Daarnaast komen in
dit citaat alle vormen van kinderopvang terug waar vrouwen in de jaren zeventig en
begin jaren tachtig op aangewezen waren. Op de eerste plaats kwam het aanpassen
van de eigen werktijden aan de schooltijden, daarna werden andere moeders,
vriendinnen en familie ingeschakeld en voor de resterende tijd werd een oppas
gezocht. In een enkel geval sprong de partner bij. Zoals een baan in het onderwijs
voordelen biedt voor vrouwen om kinderen en werk te combineren, zo heeft het ook
voordelen als de partner in het onderwijs werkt of zijn werktijden grotendeels zelf
kan indelen:

'Alleen bij vergaderingen en colleges ging hij naar het instituut. Dus dat konden
we uitstekend zo regelen, dat hij er was of dat ik er was' (36).

Maar in de eerste plaats betekent het opvangen van de kinderen vooral een geren en
geregel voor de moeder:

'Je moest gewoon hartstikke veel organiseren als je wat daarnaast dingen wilde.
Het was niet gewoon dat daar oppassen voor waren. Dus dat was altijd een heel
georganiseer tot en met.  Met tegelijk in je  achterhoofd,  ik wil ze niet  tekort  doen.
(...) Ik ben altijd tussen de middag voor de kinderen thuis geweest. Na school was
ik er.  Dat betekende wel dat mijn hele dag bezet was, omdat je de tussenliggende
uren in reist in werkt. Dat was voor mij wel hollen, maar tegelijkertijd ook een
bevredigende combinatie' (16).

172



Hoewel deze vrouw zegt dat het een bevredigende combinatie was, slaat dat vooral
op het feit dat ze zo in elk geval in staat was om te werken:

'Als er andere mogelijkheden waren geweest, bijvoorbeeld overblijven op school,
dan zou ik dit niet gekozen hebben, want ik heb me rot gehold in die tijd.'

Was het grootste knelpunt voor deze vrouwen het op tijd bij de schoolpoort kunnen
staan, voor vrouwen die eind jaren tachtig hun kinderen kregen, was het vinden van
een goede en betrouwbare oppas vooral het probleem:

'Ik heb er wet ontzettend tegen aan gehikt. Niet zo zeer tegen de beslissing, het

was voor mij  tamelijk helder dat ik wilde blijven werken,  maar vervolgens,  hoe
gaan we dat dan organiseren.  Ik geloof dat ik in mijn hele  leven nog  nergens  zo
over heb lopen stressen als hoe dat georganiseerd moest worden. En dat hebben
we  heel  rigoureus  aangepakt door een maand  of vier voor  de  bevalling  landelijk
te adverteren, want dat was eenfull-time baan als oppas bij ons, en daar hebben
we  een patente  hulp  uit  gekregen,  echt fantastisch  en  toen  hield het  probleem  op
te bestaan' (24).

En een andere vrouw zegt erover:

'Je hoopt altijd maar, dat zo'n oppas, dat dat goed blijft lopen en dat ze opeens
niet zegt, van ik heb er  genoeg van en ik ga weg.  Of eh,  zo nu en dan heeft ze  het
aan haar rug en dan is ze opeens een maand uitgeschakeld.  En dat zijn natuurtijk
hele vervelende dingen. Dan belt ze bijvoorbeeld op maandagochtend om kwart
voor zeven  's ochtends van ik kom vandaag niet. Dan barst de paniek los. Maar
in principe, als het met de oppas goed gaat, dus met de kinderopvang goed gaat,
dan gaat het verder met het hele gezin goed. Dan kunnen we ontspannen door-
draaien' (52).

Hoewel inmiddels het aantal kinderdagverblijven flink toegenomen is, kiest slechts
66n echtpaar voor opvang in een crtche. De overige ouders geven de voorkeur aan
een oppas aan huis. Ze volgen daarmee de voorkeur van het merendeel van gezinnen
met hogere inkomens (Maassen van den Brink, 1995). Het voordeel van een oppas
aan huis is, zoals hierboven reeds aangegeven, dat ze ook wat huishoudelijk werk
kan verrichten en flexibeler inzetbaar is. Bovendien zitten ouders niet vast aan haal-
en brengtijden van de cr8che. Tevens kunnen de kinderen in hun eigen omgeving
blijven. Door het vrijwel ontbreken van buitenschoolse opvang is een oppas thuis
zelfs noodzakelijk als de kinderen naar de basisschool gaan.

7.5 CONCLUSIES

In dit hoofdstuk werd stil gestaan bij de combinatie van werk en kinderen. De
geboorte van een eerste kind is voor vrijwel alle vrouwen in meer of mindere mate
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van invloed op het verloop van hun werkgeschiedenis. Omdat zowel werk als de
zorg voor kinderen tijdsconsumerende activiteiten zijn, zullen vrouwen manieren
moeten vinden om beide te combineren. Deze manieren (strategieen) stonden
centraal in dit hoofdstuk.

Er blijkt een duidelijk verschil in de tijd te zijn in de manier waarop de combinatie
vorm kreeg. Tussen de geboortedatum van het oudste kind en het jongste in deze
streekproef ligt ruim twintig jaar. Het oudste kind werd geboren in 1970 en het
jongste in 1991. In deze tijdsspanne zijn belangrijke veranderingen opgetreden voor
werkende moeders. De faciliteiten zijn aanzienlijk verbeterd en opvattingen liberaler
geworden. De collectieve mogelijkheden en opvattingen zijn veranderd en vrouwen
steken daar individueel op in. Hoewel het in dit onderzoek slechts om een kleine
groep vrouwen gaat en er daarbinnen nog individuele verschillen zijn, is er toch een
trend te bespeuren.

Voor de vrouwen die in de jaren zeventig moeder worden zijn er nauwelijks
voorzieningen om de kinderen op te vangen. Tevens heeft de opvatting dat een
moeder er in de eerste plaats voor haar kinderen is nog sterk de overhand. Het
merendeel van de vrouwen uit dit onderzoek die in deze tijd moeder worden
schikken zich dan ook in deze vanzelfsprekendheid (doxa) en stoppen met werken.
Deze schikking verloopt echter niet zonder problemen. Omdat ze een baan moeten
verlaten waarin ze zich prettig voelden en omdat het huisvrouw zijn voor een aantal
van hen een verschrikking blijkt, gaat een aantal vrouwen al weer snel op zoek naar
een baan. Hun positie (huisvrouwschap) strookt niet met hun dispositie (een sterke
wens om te werken). Om hun kinderen niet te veel in de steek te laten nemen ze een
part-time baan met flexibele werktijden om zo veel mogelijk thuis te zijn als de
kinderen thuis zijn. De paar vrouwen die blijven werken zoeken een zelfde soort
baan.

In de jaren tachtig zijn de faciliteiten toegenomen en ook de houding ten aanzien van
werkende moeders is liberaler geworden. Voor de vrouwen die in deze tijd moeder
worden is het vanzelfsprekend om te blijven werken. De vrouwen krijgen hun eerste
kind ook gemiddeld op een latere leeftijd. Ze hebben dan al flink geYnvesteerd in hun
baan en een redelijke positie daarbinnen verworven. Niet alleen is doorwerken
vanzelfsprekender geworden, stoppen of aanzienlijk minder gaan werken betekent
voor deze vrouwen ook een te grote aderlating. Hun werk staat centraal en
daaromheen wordt alles goed geregeld.

In de habitus van de vrouwen weerspiegelt zich de tijd. De moeders uit de jaren
zeventig bevinden zich in een overgangspositie. Enerzijds is de opvatting dat een
moeder thuis hoort te zijn voor haar kinderen nog sterk geincorporeerd in hun
habitus, anderzijds is door hun positieve ervaring met werk en de negatieve ervaring
met het huisvrouwschap een sterke wens ontstaan om betaald te werken. Om beide
aspecten met elkaar in overeenstemming te brengen werken ze wel buitenshuis, maar
houden hierbij in sterke mate rekening met de zorg voor hun kinderen. In de habitus
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van moeders uit de jaren tachtig is werken een vanzelfsprekend onderdeel. Voor
deze vrouwen staat het blijven werken centraal. De regelingen die ze treffen (opvang
van de kinderen en uitbesteden van huishoudelijk werk) dienen om zo optimaal
mogelijk te kunnen werken.

Hiermee komen de strategieen in beeld. Morte maakt een onderscheid tussen
mentale en praktische strategieen. Omdat de vrouwen in de jaren zeventig die het
buitenshuis werken combineerden met de zorg voor kinderen uitzonderingen waren
en zich ook zodanig voelden, gebruikten ze vooral mentale strategieen om hun sterke
wens om te werken in het reine te brengen met de schuldgevoelens die ze hadden
naar hun kinderen toe. Ze relativeerden de nadelen van het buitenshuis werken voor
hun kinderen en rechtvaardigden hun keus door de positieve dingen te benadrukken.
Zo wijzen ze er bijvoorbeeld op dat ze door te werken tevredener zijn en daardoor
betere moeders. Omdat buitenshuis werken voor hen vanzelfsprekend is, hoeven de
moeders uit de jaren tachtig zich niet te verantwoorden. Hooguit relativeren ze het
feit dat ze er niet altijd voor hun kinderen zijn en ze laten zich zeker daarover geen
schuldgevoelens aanpraten.

De praktische strategieen van de moeders uit de jaren zeventig zijn vooral het
aanpassen van het werk en de werktijden aan de mogelijkheid thuis te zijn op de
tijden dat de kinderen thuis zijn. Naast hun eigen wens daarin zien ze zich hiertoe
echter ook genoodzaakt door het gebrek aan opvangmogelijkheden en de geringe
steun die ze van anderen krijgen. Daarnaast ontzeggen ze zich eigen vrije tijd. Ze
relativeren dit door te zeggen dat ze alles voor zichzelf doen.

Hoewel ook in de jaren tachtig de meeste vrouwen minder gaan werken is dat
hooguit een dag. De belangrijkste praktische strategie voor deze moeders om hun
vaak aanzienlijke baan te kunnen combineren met de zorg voor hun kinderen is dan
ook het zoeken van een goede en betrouwbare oppas. Om hun baan goed uit te
kunnen oefenen is een dergelijke oppas ook een noodzakelijke voorwaarde. De
meeste vrouwen geven daarom de voorkeur aan een oppas aan huis. Deze oppas doet
naast de zorg voor de kinderen ook in geringe mate huishoudelijk werk. Het
overgrote deel van het huishoudelijk werk wordt verder uitbesteed aan een hulp. Het
weinige wat rest doen de vrouwen zelf, daarbij geholpen door hun partner. Met name
de zorg voor de kinderen wordt met de partner gedeeld.

Twee vrouwen hebben hun kinderen zonder partner opgevoed. De overige vrouwen
deelden hun leven met een partner. In hoeverre hun partner ook bij de zorg
betrokken was, vormde een apart onderdeel van dit hoofdstuk.

Juist omdat een groot deel van de onbetaalde arbeid uitbesteed is, melden vrouwen
die arbeid en zorg voor kleine kinderen combineerden in de jaren tachtig weinig
fricties hierover met hun partner. Beide zijn als vanzelfsprekend toegegroeid naar
een situatie van een tweeverdienershuishouden met kinderen. Beider werk is
belangrijk, zowel voor hen zelf als voor het totale huishouden. De fricties die er zijn
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worden weggewoven met het argument dat dit de consequenties zijn van beide
willen werken. Hoewel het toch nog met name de vrouwen zijn die concessies
hebben gedaan door minder uur te gaan werken, zijn ook sommige partners bereid

geweest enige concessies in hun werk te doen. Een aantal vrouwen zegt dan ook dat
de extra last (omdat veel werk uitbesteed is heeft niemand het over een dubbele

belasting) die ervaren wordt ook voor hun partners geldt.

Heel anders ziet het er uit voor vrouwen die vanuit de asymmetrische positie van
huisvrouw- en kostwinnerschap over willen gaan naar een meer symmetrische
relatie. Zij hebben hun partner moeten overtuigen van het belang voor hen zelf van
hun betaalde arbeid en van de noodzaak dat hun partners ook hun deel in de
onbetaalde arbeid moesten verrichten. Dit heeft veel strijd, kracht en onderhandelin-

gen gekost. Naast het feit dat beide vertrokken vanuit een habitus waarin de asym-
metrische arbeidsdeling naar sekse geYncorporeerd was, de arbeidsdeling was in
eerste instantie vanzelfsprekend, hadden de vrouwen ook het nadeel van hun positie
in het veld. Toen zij tegen deze positie (4ie van huisvrouw) in verweer gingen en een
andere positie (die van betaald werkende vrouw) nastreefden, beschikten zij over
onvoldoende kapitaal om zich mee in de strijd om de posities te werpen.

Delhaye (1991) geeft aan dat in het kostwinner-huisvrouwmodel het economisch,
cultureel en sociaal kapitaal van vrouwen minder waard is. De partners zijn ouder,
hebben vaak een betere opleiding, hebben meer werkervaring en verdienen beter.
Pas als de vrouwen een substantieel deel van het gezinsinkomen weten in te brengen,
zijn ze geneigd het werk van hun vrouw als belangrijk te zien en hun bevoorrechte
positie van verzorgde echtgenoot en vader om te zetten in meezorgend partnerschap.
Door hun habitus die sterk georienteerd blijft op het kostwinnerschap geven ze
echter slechts mondjesmaat toe. Door hun sterke wens het anders te willen en hun
behoefte aan een ondersteunende partner kunnen de vrouwen steeds weer de strijd
aangaan. Niettemin blijven ook de vrouwen ambivalent in hun streven. De strijd mag
niet ten koste gaan van hun relatie, dus doen ze concessies. Omdat de zorg altijd hun
verantwoordelijkheid is geweest, is het ook moeilijk deze uit handen te geven. Alle
vrouwen houden de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in het

gezin. Doornenbal voert hier het begrip zorgkapitaal op.

Naast de gangbare kapitaalsoorten die Bourdieu noemt, plaatst zij het begrip
zorgkapitaal: dit is de aan opvoeding bestede tijd en energie die opvoeders in

principe symbolische macht in de privdsfeer oplevert, dat wil zeggen zeggenschap
dn identiteit (Doornenbal, 1996:204). Het zijn met name vrouwen die deze vorm van

kapitaal van oudsher opgebouwd hebben en die hen een zekere macht in relaties

geeft. Zolang mannen geen afstand (kunnen) doen van hun kapitaal zijn vrouwen

geneigd hun (zorg)kapitaal te behouden. Bovendien is zorg een onlosmakelijk
onderdeel van de habitus van vrouwen, waardoor ze eerder geneigd zijn verzorgende
activiteiten op zich te nemen, er de verantwoordelijkheid voor te dragen en er ook
meer waarde aan te hechten. Hoewel hun werk belangrijk voor hen is, mag het niet
ten koste gaan van de kinderen en de relatie met hun partner.
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Uiteindelijk participeren alle partners in de zorg, maar zorg is geen vanzelfsprekend
onderdeel van hun habitus. Ze zorgen mee omdat ze er door hun partners op aan
gesproken worden, het hun relatie ten goede komt en ze inzien dat ook hun relatie
met de kinderen er beter door wordt. Maar ze hebben altijd een vrouw achter de
hand die als eerste geneigd de zorg over te nemen als er iets mis dreigt te gaan.

177



8      Samenvatting en conclusies

8.1 SAMENVATTING VAN PROBLEEMSTELLING

Vrouwen zijn de afgelopen dertig jaar in toenemende mate toegestroomd naar de
arbeidsmarkt. Participeerde in 1960 nog slechts 25% van de vrouwen, in 1995 is dat
51%. Met name hoog opgeleide vrouwen verrichten betaalde arbeid. Hun
deelnemingspercentage is in 1995 79%. Een meerderheid van de vrouwen werkt in
deeltijd. Van alle werkzame vrouwen heeft in 1995 ruim 60% een deeltijdbaan. Het
zijn met name vrouwen met kinderen die in deeltijd werken. Hoewel vrouwen hun
achterstand op mannen wat participatiegraad betreft aan het inhalen zijn, is er nog
steeds sprake van een hardnekkige horizontale en verticale segregatie: vrouwen
werken in andere beroepen en functies tn op lagere functieniveaus.

Betaalde arbeid is voor veel vrouwen inmiddels een niet meer weg te denken onder-
deel van hun leven geworden. Bovendien is er ook een geleidelijke toename
waarneembaar van vrouwen in traditioneel mannelijke en hogere functies. Hoe
vrouwencarriares zich de afgelopen twintig jaar ontwikkelden is onderwerp van deze
studie.

In de loop der tijd zijn diverse verklaringen aangedragen voor de specifieke positie
van vrouwen op de arbeidsmarkt. In de jaren zeventig werd het niet buitenshuis
werken van vrouwen vooral verklaard door het feit dat vrouwen de verantwoorde-
lijkheid hadden voor een gezin. Hierdoor was het onmogelijk en ook ongewenst te
participeren in de betaalde arbeid. Van gezinssociologische verklaringen verschoof
de aandacht in de jaren tachtig naar arbeidssociologische verklaringen. Niet hun
positie in het gezin maar de rol van arbeidsorganisaties bij het innemen van posities
door vrouwen op de arbeidsmarkt kwam centraal te staan.

Zowel de benadering vanuit het gezin als vanuit de arbeidsorganisatie blijken echter
eenzijdig. Eind jaren tachtig wordt daarom vooral gekeken naar verklaringen die
beide aspecten omvatten. De combinatie van werk en gezin wordt dan als belangrij-
ke verklaring gezien voor het kenmerkende van de arbeidsparticipatie van vrouwen.
Dit onderzoek neemt een dergelijke verklaring ook als uitgangspunt. Niet de
combinatie als zodanig staat daarbij centraal, maar het betaalde werk zelf van
vrouwen en de ontwikkelingen die zich daarin voorgedaan hebben. Onderzocht is
hoe de werkgeschiedenissen van vrouwen tot stand zijn gekomen en wat het
uiteindelijke resultaat is. Dit echter steeds tegen de achtergrond van ontwikkelingen
in haar gezin. Betaalde arbeid wordt niet als een op zich zelf staande entiteit
opgevat, maar in relatie gezien met onbetaalde zorgarbeid.

Vanuit deze optiek is de volgende vraagstelling geformuleerd:
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Hoe hebben vrouwen in het spanningsveld van enerzijds eisen en verwachtingen
van arbeidsorganisaties en anderzijds eisen en verwachtingen van het gezin/huis-
houden hun weg gevonden binnen de betaalde arbeid? Tot wat voor soort
carri2res heeft dit geleid?

8.2         SAMENVATTING VAN THEORETISCH KAI)ER

De vraagstelling valt in twee deelvragen uiteen. Enerzijds wordt gevraagd naar de
soort carri8res die vrouwen maken en anderzijds naar de totstandkoming van deze
carri8res, met andere woorden naar de keuzes van vrouwen met betrekking tot het
verrichten van betaalde arbeid.

Voor de inhoudelijke beantwoording van de eerste vraag is gezocht naar een
carribretheorie die recht doet aan de ervaringen van vrouwen met werk. Doorgaans
wordt gezegd dat vrouwen geen carriBre maken. Als de ervaringen van vrouwen met
betaald werk gelegd worden naast de traditionele carri8reopvatting die carriEres ziet
als een 'opeenvolging van aan elkaar gerelateerde banen of functies, met een toene-
mend status- of prestigeniveau, waarlangs een persoon zich via een min of meer
voorspelbaar en vastgelegd pad beweegt' (Barley, 1989) blijkt dit inderdaad het
geval te zijn. Na een kritische evaluatie van de elementen die de basis vormen van
deze opvatting, te weten het prescriptieve normatieve karakter, de hierarchische pro-
gressie, de lineaire continuiteit en de centraliteit van betaalde arbeid, wordt een keus
gemaakt voor de carri8reopvatting van sociologen van de Chicago School. In deze
opvatting is een succesvolle carriare niet alleen die waarbij een zo hoog mogelijk
niveau wordt bereikt via een aantal in belang toenemende opeenvolgende functies.
Succes is relatief en moet bezien worden binnen de relevante context. Het gaat dan
ook niet zozeer om de uitkomst, maar vooral het proces staat centraal. Naast de
objectieve kenmerken, het uiteindelijke resultaat, is er ook aandacht voor subjectieve
overwegingen en interpretaties die ten grondslag liggen aan het uiteindelijke
resultaat. Uitgangspunt hierbij is dat er een voortdurende wisselwerking bestaat
tussen individuen en sociale structuren.

In dit onderzoek wordt de volgende definitie van carri8re gehanteerd: een reeks van
individuele werkgerelateerde ervaringen die tot stand is gekomen in wisselwerking
met iemands omgeving en die onlosmakelijk deel uitmaakt van iemands totale
levensgeschiedenis. Een carribre in deze zin opgevat kan ook gedefinieerd worden
als een 'werkgeschiedenis', welk begrip in dit onderzoek gebruikt wordt.

Het carri8rebegrip van de Chicago School is vooral een beschrijvend begrip. Voor
de vraag naar de totstandkoming van de werkgeschiedenissen is daarom verder
gezocht worden naar een verklarend gezichtspunt. Uitgangspunt daarbij is de
wisselwerking tussen individu en sociale structuur. Na een kritische evaluatie van
een aantal studies naar betaalde arbeid en carrieres van vrouwen die enerzijds de
nadruk leggen op structuren en anderzijds op individueel handelen is uitgekomen bij
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het theoretisch standpunt van de Franse socioloog Bourdieu. In zijn werk tracht hij
het actor/structuurdilemma te overstijgen aan de hand van drie onderling samen-

hangende begrippen: veld, habitus en kapitaal.

Een veld kan worden gedefinieerd als een netwerk van objectieve relaties tussen

posities. Er zijn verschillende velden die elk relatief autonoom zijn, maar wel
onderlinge homologieen kennen. In een veld is een voortdurende strijd om het
behouden dan wel verwerven van de verschillende posities. Inzet dn wapen daarbij
zijn de verschillende kapitaalsoorten. Bourdieu onderscheidt drie soorten kapitaal:
economisch, cultureel en sociaal kapitaal. Economische kapitaal is de materiele

kapitaalsoort en kan onmiddellijk in geld worden omgezet. Cultureel kapitaal kan
gedefinieerd worden als een set van verworvenheden, disposities en waardeno-
rientaties en kan in drie vormen optreden: de via overdracht in het gezin verkregen
belichaamde staat (habitus), de geobjectiveerde staat (cultuurgoederen) en de
geYnstitutionaliseerde staat (diploma's). Sociaal kapitaal verwijst naar de participatie
aan sociale netwerken en de bronnen die via deze netwerken gemobiliseerd kunnen
worden. Deze kapitaalsoorten putten niet alle belang uit zichzelf, maar worden via
symbolische kapitaal legitiem.

Bourdieu vergelijkt de strijd in een veld met een spel, de spelers gaan een onderlinge
competitie aan om de winst die behaald kan worden te bereiken. Om het spel te
spelen dient men de regels te kennen, maar ook de waarde van het spel en de inzet
ervan te erkennen. Door het spel te spelen is men medeplichtig aan het spel.

Hoe weet een actor nu hoe hij het spel moet spelen, welke strategieen hij in moet
zetten om zijn positie in het veld te behouden of te verbeteren? Hiertoe gebruikt
Bourdieu het begrip habitus. Habitus staat in nauwe relatie met het veld. Beide
veronderstellen elkaar. Het veld structureert de habitus en de habitus op zijn beurt
draagt bij aan de totstandkoming van een veld. Doordat de objectieve structuren van
een veld geYncorporeerd zijn in afzonderlijke individuen, weet een actor wat hem te
doen staat als hij objectieve condities tegenkomt die overeenkomst vertonen met
eerder ontmoete condities. De habitus kent weliswaar een duurzame basis, maar is
niet onveranderlijk doordat een individu onophoudelijk bloot staat aan nieuwe

ervaringen.

In deze studie wordt getracht inzicht te verkrijgen in de keuzes die vrouwen maken
met betrekking tot het verrichten van betaalde arbeid met behulp van het hierboven

geschetste theoretisch kader. Het veld waarbinnen de werkgeschiedenissen vorm
krijgen is het veld van arbeid. Arbeid omvat zowel betaalde arbeid als onbetaalde

zorgarbeid. Omdat beide vormen van arbeid onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden worden ze in 66n veld gesitueerd, waarbij wel twee subvelden worden
onderscheiden, dat van de betaalde arbeid en dat van de zorgarbeid. Het subveld van
betaalde arbeid is met name een mannendomein, het subveld van zorgarbeid een
vrouwendomein. En hoewel steeds meer vrouwen het subveld van betaalde arbeid
betreden, blijft het subveld van zorgarbeid aan vrouwen voorbehouden. Bovendien
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bezetten vrouwen in het subveld van betaalde arbeid specifieke 'vrouwenposities'.

De habitus van vrouwen wordt ingekleurd door hun specifieke posities in het veld
van arbeid. De objectieve mogelijkheden die zich daarbij voordoen hebben ze
verinnerlijkt en worden subjectief als iets vanzelfsprekends ervaren. Vrouwen weten
daardoor wat hen onder gegeven omstandigheden te doen staat, ze zullen reageren
op de mogelijkheden op een manier die al in die mogelijkheden verankerd ligt. En
hoewel gesteld kan worden dat vrouwen als categorie zich gemiddeld genomen voor
dezelfde mogelijkheden geplaatst zullen zien die samenhangen met hun specifieke
posities in het veld, kunnen vrouwen individueel verschillend op een zelfde situatie
reageren. Binnen de perken van de collectieve mogelijkheden voor vrouwen heeft
elke vrouw immers haar individuele geschiedenis en daarmee haar eigen habitus die
gestoeld is op unieke individuele ervaringen.

8.3 SAMENVATTING VAN WERKWIJZE

Het onderzoek is verricht onder hoger opgeleide (HBO en WO) vrouwen tussen de
35 en 45 jaar (in 1991), die betaald werken. Brinkgreve (1988) noemt dit de
strategische generatie. Deze vrouwen zijn oud genoeg om opgevoed te zijn met het
voorbeeld van een full-time huismoeder en jong genoeg om de beweging naar een
bredere acceptatie van en een grotere deelname aan betaalde arbeid van vrouwen
mee te maken. De respondenten zijn geworven via oproepen in een aantal tijd-
schriften. Hen werd gevraagd een schriftelijke vragenlijst in te vullen waarmee hun
werkgeschiedenis in kaart gebracht kon worden. In totaal 56 bruikbare vragenlijsten
zijn geretourneerd. Bij 19 van de respondenten is vervolgens een uitgebreid
mondeling interview afgenomen met als doel inzicht te krijgen in de totstandkoming
van hun werkgeschiedenissen.

8.4 DE WERKGESCHIEDENISSEN

8.4.1 Uitwerking schriftelijke vragenlijsten

Hoofdstuk 4 is gewijd aan een analyse van de 56 via de schriftelijke vragenlijst
verzamelde werkgeschiedenissen. Deze werkgeschiedenissen zijn daartoe naast de
onderscheiden criteria van het op een traditioneel mannelijk arbeidspatroon
gebaseerde carriBrebegrip gelegd. Het betreft de hierarchische progressie, de lineaire
continuYteit en de centraliteit van betaalde arbeid.

De hierarchische progressie is gemeten aan de hand van SEI-scores. De score van
de eerste baan is vergeleken met die van de baan ten tijde van het onderzoek. Bij 35
vrouwen was sprake van opwaartse mobiliteit, hoewel bij de meeste van hen de
mobiliteit gering was. Twintig vrouwen bleken nog op een zelfde niveau werkzaam
te zijn, terwill 66n vrouw op een lager niveau werkzaam was. Het belangrijkste
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criterium om te kunnen spreken van een carriere in traditionele zijn, de hierarchische

progressie, blijkt slechts in geringe mate van toepassing op de werkgeschiedenissen
van de respondenten. Hoewel een beperkt aantal vrouwen inderdaad opwaartse
mobiliteit weet te realiseren via een traditioneel mannelijk carribrepad, is een

aanzienlijke stijging van de SEI voor het merendeel het gevolg van investeren in

opleidingen gedurende de werkgeschiedenis. Hoewel alle respondenten ten tijde van
het onderzoek een hogere opleiding hebben, sloten elf van hen hun schoolloopbaan
niet op dit niveau af. Zij bereikten dit niveau eerst gedurende hun werkgeschiedenis,
wat hen tevens een stijging in SEI opleverde. Van de zestien vrouwen met HBO

volgden er negen nog een universitaire opleiding, wat voor de meeste van hen ook
in een stijging resulteerde.

De vrouwen die op hetzelfde niveau werkzaam bleven, bevinden zich in een
werksoort waar nauwelijks sprake is van hierarchische progressie. Met name het
onderwijs blijkt een aantrekkelijke werkkring voor hoger opgeleide vrouwen. De
helft van de vrouwen werkt nog of heeft ooit in het onderwijs gewerkt. Verticale
mobiliteit kan alleen verkregen worden door een baan buiten het onderwijs te zoeken

of door te stromen naar een managementfunctie. Slechts voor een enkele vrouw was
dit laatste het geval. Hoewel er objectief bij een groot aantal vrouwen geen sprake
is van een carribre in de traditionele zin van het woord, ervaart van deze vrouwen
het merendeel hun werkgeschiedenis wel als een carritre. Niet zozeer het stijgen in
functie maar persoonlijke ontwikkeling en het verbreden en verdiepen van hun
kennis en ervaring worden daarbij door de vrouwen als criterium gehanteerd. Ook
voor de vrouwen waarvan de SEI wel is toegenomen noemen deze criteria, naast het

bereiken van een hoger niveau, hogere salariering en meer verantwoordelijkheid.

Een volgend criterium dat onder de loep is genomen is continuYteit. Als hierbij als
uitgangspunt een standaard masculien werkpatroon wordt genomen van veertig jaar
lang onafgebroken full-time participeren, dan kan geconcludeerd worden dat het
merendeel van de vrouwen ook aan dit criterium niet voldoet. Een kwart van de

respondenten heeft haar werk tijdelijk onderbroken en in totaal 43 hebben ooit part-
time gewerkt of werken nog in part-time dienstverband. Samenhangend met
continuYteit is ook naar lineariteit gekeken. Om van een traditionele carribre te
kunnen spreken moet elke volgende baan in het verlengde liggen van een voorgaan-
de baan. De baanwisselingen moeten elkaar in een regelmatig tempo opvolgen en
langs een bepaalde lijn plaatsvinden. Ook hier kan geconcludeerd worden dat de
meeste werkgeschiedenissen niet aan het criterium voldoen. Het merendeel van de

vrouwen wisselt inderdaad regelmatig van baan maar lang niet altijd is positiever-
betering de aanleiding voor een wisseling. Het blijken vooral redenen in de arbeids-

voorwaardelijke sfeer en in mindere mate privd-omstandigheden die nopen tot het
wisselen van baan. De nieuwe baan ligt niet altijd in het verlengde van de voor-
gaande en slechts een gering aantal vrouwen doorloopt in een gestaag tempo een
vast omlijnd carriErepad.
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Uit het feit dat een kwart van de vrouwen een onderbreking in hun werkgeschiedenis
kent en driekwart ooit part-time gewerkt heeft of nog part-time werkt, blijkt al dat
ook het laatste criterium, de centraliteit van betaalde arbeid, voor het merendeel van
de werkgeschiedenissen niet op gaat. Tevens blijkt uit de antwoorden en
opmerkingen die op verschillende plaatsen in de vragenlijsten zijn gegeven dat door
vrijwel alle respondenten ruimte wordt overgelaten om naast hun betaalde werk
aandacht te kunnen besteden aan andere bezigheden.

8.4.2 Uitwerking interviews

In de hoofdstukken 5,6 en 7 wordt op basis van de mondelinge interviews een
beschrijving gegeven van de totstandkoming van de werkgeschiedenissen. In
chronologische volgorde passeren respectievelijk de jeugd, de schoolloopbaan, de
eerste baan en vervolgens de diverse stappen in de werkgeschiedenissen van de
respondenten. Afzonderlijk wordt stil gestaan bij de combinatie van werk en gezin.

Jeugd en schoolloopbaan
Hoewel alle respondenten ten tijde van het interview een hogere opleiding hebben
genoten, sluit slechts een deel de schoolloopbaan af op dit niveau. In de tijd dat de
respondenten hun schoolkeuze maakten, was het minder gebruikelijk dat meisjes
doorleerden, zeker meisjes die uit een middelbaar of lager milieu kwamen, zoals een
deel van de respondenten. Dat een aantal van hen toch naar de middelbare school
ging, had volgens hen te maken met de stimulans van hun moeder die de kansen die
ze zelf niet had gehad voor haar dochters wel nastreefde. Ook het goed kunnen leren
en een stimulerend schoolhoofd droegen bij aan deze keus. Voor andere vrouwen
was de sociale afkomst te restrictief. Ondanks dat ze goed konden leren kwamen ze
op de ULO terecht, wat betekende dat ze alleen via een grote omweg en veel extra
inspanningen hun uiteindelijke schoolniveau wisten te bereiken.

Na de middelbare school speelde met name het vrouw-zijn een rol. Verschillende
respondenten kwamen daardoor op het HBO terecht, enerzijds omdat een korte,
praktische opleiding geschikter voor een meisje werd gevonden, anderzijds omdat
ze zelf opzagen tegen een lange universitaire studie. De keus voor de opleidings-
richting was voor de meeste vrouwen moeilijk. Omdat niet duidelijk voor ogen staat
wat ze met hun toekomst willen, kiezen sommigen een meer algemene opleiding,
waardoor de keuze in feite uitgesteld wordt, anderen laten zich leiden door wat hen
wel leuk lijkt of waar ze goed in zijn ofwel door weg te strepen wat hen niet leuk
lijkt.

Werkgeschiedenissen
De onduidelijkheid over de toekomst zet zich door bij de keus voor een eerste baan.
Geen enkele vrouw kiest een baan vanwege het perspectief dat daarin geboden
wordt. Slechts een paar vrouwen kiest ook echt voor een bepaalde functie. Andere,
soms triviale, redenen spelen een rol zoals het salaris, de wens van de ouders, in de
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buurt willen blijven ofjuist niet. Als een beroepsopleiding is gevolgd ligt het voor
de hand om in dat beroep werkzaam te zijn. Om hiervoor genoemde redenen blijkt
zelfs dat niet het geval voor een aantal vrouwen. De vrouwen die een meer algemene
opleiding hebben gevolgd kiezen voor een functie die onder hun niveau ligt.

Dat een dergelijke onduidelijke keus voor een eerste baan niet voor alle vrouwen tot
grote tevredenheid leidt, is te verwachten. Sommige vrouwen komen er al snel
achter dat ze in hun baan niet op hun plek zijn en okienteren zich op iets anders.
Andere ontdekken in hun eerste baan door kennismaking met ongekende mogelijk-
heden welk soort werk hen wel zal liggen. Een aantal vrouwen maakt een snelle
ontwikkeling door na hun eerste baan welke door een verhuizing of het krijgen van
kinderen abrupt wordt afgebroken. Hun ambitie in het werk is echter gewekt. Door
deze ontwikkelingen komt voor een aantal vrouwen de vroegere wens om een
hogere opleiding te volgen weer in beeld. Andere realiseren zich dat voor het ver-
krijgen van de nu duidelijk wel voor ogen staande baan verdere of andere scholing
noodzakelijk is.

Na de gevolgde opleiding breekt voor de vrouwen een nieuwe fase in de werkge-
schiedenis aan. Een aantal van hen staat nog aan het begin van deze nieuwe fase.
Hoewel het voor sommige nog wel wat voeten in aarde heeft gehad, zitten de
meesten van hen nu in een door hen zelf gewenste baan. De vrouwen die al langer
in het tweede traject van hun werkgeschiedenis werkzaam zijn, blijken ook op een
voor hen geschikte plek uitgekomen te zijn. Ze hebben hun werkzaamheden daarbin-
nen langzaam opgebouwd en zijn tot managementniveau opgeklommen. Allen zijn
er op het moment van het onderzoek aan toe om een verdere stap te maken, 66n
vrouw heeft die stap net gemaakt door zelf een adviesbureau te beginnen.

Door de breuk en in enkele gevallen meerdere breuken ten behoeve van scholing
en/of onderbreking voor de zorg voor kinderen worden deze werkgeschiedenissen
gekenmerkt door een discontinu karakter. Het betreft elf van de beschreven werkge-
schiedenissen. De overige acht werkgeschiedenissen hebben een meer gelijkmatig
verloop, een volgende baan ligt in het verlengde van de vorige, alhoewel het niet
altijd betekent dat er ook een positieverbetering mee gepaard gaat. Door het meer
continue karakter is in deze werkgeschiedenissen ook een duidelijker opbouw te
onderscheiden, enerzijds meer in professionele richting, de respondent verdiept en
verbreedt haar kennis van het vakgebied, anderzijds meer in managementrichting,
de respondent doorloopt een aantal functies met een steeds grotere mate van
verantwoordelijkheid en zwaarte. Hoewel niet zo drastisch is ook bij een aantal van
deze werkgeschiedenissen de geboorte van en de zorg voor kinderen van invloed.
Sommige vrouwen gaan part-time werken en blokkeren daarmee verdere
mogelijkheden, andere zoeken een nieuwe baan die makkelijker te combineren valt,
wat weer andere er juist van weerhoudt een andere baan te zoeken. Allen blijven wel
werkzaam in hetzelfde vakgebied. Overigens vormt ook van diverse van deze
werkgeschiedenissen scholing een min of meer belangrijk onderdeel. Soms in het
kader van specialisatie, soms deel uitmakend van en ondersteunend aan het
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uitgezette carriBrepad.

De combinatie
Zowel uit de antwoorden op de vragenlijst als uit de interviews komt naar voren dat
de zorg voor kinderen voor de meeste vrouwen, varierend van in enige mate tot
aanzienlijk, van invloed is op de loop van hun werkgeschiedenis. Vanwege deze
impact is aan de combinatie van arbeid en zorg een afzonderlijk hoofdstuk gewijd.

Voor vrijwel alle respondenten was het vanzelfsprekend om kinderen te krijgen,
hoewel het moment waarop ze kwamen niet altijd gepland was. De consequentie van
de geboorte van kinderen voor het werk in de jaren zeventig was voor de meeste
vrouwen stoppen dan wel doorwerken in een kleine part-time baan. De vrouwen die
later kinderen kregen werkten allen door, hetzij full-time, hetzij in een grote part-
time baan. De vrouwen die stopten gingen na korte of langere tijd weer aan de slag,
hoofdzakelijk in een part-time dienstverband. Het belangrijkste argument daarvoor
was het geen huisvrouw willen zijn. De vrouwen die stopten gebruikten de onder-
brekingstijd overigens allemaal om te investeren in hun toekomst door een opleiding
te volgen en/of gericht vrijwilligerswerk te doen.

De consequentie van stoppen is dat het uitgangspunt voor de relatie met de partner
een asymmetrische is, de vrouwen zorgden voor het huishouden, de mannen voor
de kost. Door dit asymmetrische uitgangspunt kostte het de vrouwen veel tijd en
energie om hun partners bij hun werk en de zorg te betrekken. De vrouwen daaren-
tegen die als vanzelfsprekend zijn toegegroeid naar een situatie van een
tweeverdienershuishouden met kinderen maken nauwelijks melding van strijd. Door
het hoge gezinsinkomen hebben zij een deel van de zorg en het huishoudelijke werk
kunnen uitbesteden. Wat over blijft delen zij met hun partner. En hoewel het ook
hier de vrouwen zijn die concessies doen door minder te gaan werken, zijn ook
enkele partners hiertoe bereid. Zij vormen de kleine maar groeiende groep tevreden
trendsetters (De Jong & De Olde, 1994)

Een tussenpositie nemen de vrouwen in die al part-time werkten of part-time zijn
gaan werken toen de kinderen geboren werden. Omdat het in hun ogen van-
zelfsprekend was dat zij voor de kinderen zouden zorgen, is er geen strijd wie de
onbemalde arbeid in het gezin voor zijn rekening neemt. Als hij tijd heeft, helpt de
partner, bijvoorbeeld met boodschappen doen of koken, en verder is er een hulp in
de huishouding. Naast het part-time werken, het uitbesteden van zorg en het
betrekken van de partner bij de zorg trachten de vrouwen de combinatie van arbeid
en zorg mogelijk te maken door zo efficient mogelijk met hun tijd om te gaan en te
beknibbelen op vrije tijd. Geen enkele vrouw vindt dat ze een dubbele belasting
heeft, deels vanwege de hierboven genoemde strategieen, deels omdat ze vinden dat
ze zelf voor de combinatie gekozen hebben. Dat ze het druk hebben is daarvan de
consequentie. Bovendien zouden ze hun leven niet anders willen inrichten.
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8.5 CONCLUSIES

8.5.1 Diversiteit

De werkgeschiedenissen die in deze studie de revue zijn gepasseerd laten een zeer
gevarieerd beeld zien. Ze zijn te plaatsen op een continuum. Aan de ene kant van dit
continuum bevinden zich de zeer 'grillige' werkgeschiedenissen. Met grillig wordt
hier bedoeld dat sommige werkgeschiedenissen gekenmerkt worden door een of
meerdere breuken. Een breuk kan ontstaan ten gevolge van een verhuizing, door een
onderbreking ten behoeve van de zorg voor kinderen en/of het volgen van een
opleiding, door ontslag of afloop van een contract. Steeds wordt daarna de draad
weer opgepakt, vaak echter in een geheel andere richting.

Aan de andere kant van het continuum bevinden zich de werkgeschiedenissen die
in grote lijnen overeenkomen met het traditionele masculiene carribrepatroon. Via
het gestaag doorlopen van een aantal aan elkaar gerelateerde functies van toenemend
niveau is een relatief hoge positie bereikt. Maar ondanks het volgen van een
masculien patroon zijn aan deze werkgeschiedenissen toch 'vrouwelijke' trekjes te
onderkennen. Geen enkele respondent begint haar werkgeschiedenis met het
vooropgezette doel carriBre te maken. Pas na een duwtje in de rug komen ze op het
goede spoor. En hoewel hun werk een zeer grote plaats in hun leven inneemt, wordt
er ruimte ingebouwd voor het leven naast het werk. De overige werkgeschiedenissen
bewegen zich tussen beide extremen van het continuum in. Sommige
werkgeschiedenissen kennen weliswaar een breuk, maar na een hernieuwde start
wordt gewerkt aan een gestage opbouw, andere kabbelen rustig op een zelfde niveau
voort, weer andere maken een of twee sprongsgewijze veranderingen mee.

Deels is de variliteit in werkgeschiedenissen inherent aan de manier waarop het
onderzoeksmateriaal is verzameld. Het vertrekpunt waarmee de vrouwen het veld
van arbeid betraden was al heel verschillend, ze volgden verschillende opleidingen
en ook het eindniveau daarvan was verschillend. Maar ook uit studies waarbij vanuit
een zelfde opleiding wordt verlrokken (Sanders, 1991; Bos-Boers, 1992), blijkt dat
er grote verschillen in werkgeschiedenissen kunnen ontstaan. Voor een deel is de
varitteit ook te verklaren uit de leeftijdscategorie waarin de respondenten geworven
zijn. De werkgeschiedenissen van deze vrouwen hebben zich ontwikkeld in een tijd
waarin het geleidelijk vanzelfsprekender is geworden dat vrouwen betaald werken
en daarbinnen ook ambities trachten te realiseren. Dit betekent voor de meeste
vrouwen dat ze weinig voorbeelden hebben en zich zelf een weg moeten banen in
het veld van arbeid. Ieder voor zich doet dat op haar eigen manier, met
gebruikmaking van de mogelijkheden die zich voordoen en lerend van eerdere
ervaringen. Dat zich daarbij grote verschillen voordoen spreekt voor zich.

8.5.2 Keuzes

Het carritreconcept van de Chicago School biedt ruimte aan deze grote diversiteit
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van werkgeschiedenissen. Elk verhaal is de moeite waard om verteld te worden.
Getracht is in deze studie de verhalen ook tot hun recht te laten komen. Het was
echter niet alleen de bedoeling de werkgeschiedenissen te beschrijven, er is ook
getracht inzicht te laijgen in de totstandkoming van deze werkgeschiedenissen, in
de keuzes die tot de werkgeschiedenissen geleid hebben. Daartoe is aansluiting
gezocht bij theoretische noties van de Franse socioloog Bourdieu. Met name het
begrip habitus is ingezet om de keuzes te begrijpen.

De basis van de habitus van de onderzochte vrouwen is gelegd in een tijd dat
betaalde arbeid van vrouwen niet vanzelfsprekend was. Als primaire taak van
vrouwen werd de zorg voor kinderen en huishouden gezien. De normen en waarden
van het gezin waarin ze opgroeien en het sociaal milieu waartoe het behoort kleuren
de habitus verder in. De habitus kent weliswaar een duurzame basis, maar is niet
onveranderlijk doordat de actor voortdurend bloot staat aan nieuwe ervaringen.

In de optiek van Bourdieu zijn keuzes op te vatten als sociale praktijk. De sociale
praktijk, hier de keuzes van vrouwen met betrekking tot betaalde arbeid, komt tot
stand in voortdurende interactie van de habitus met het veld, in dit onderzoek het
veld van arbeid, en tegen een achtergrond van een veranderende maatschappelijke
context die een toename te zien geeft van het aantal buitenshuis werkende vrouwen,
gepaard met een liberalere opvatting over de deelname aan betaalde arbeid van
moeders met jonge kinderen. Door de voortdurende interactie van de habitus met het
veld van arbeid weten actoren wat hen onder bepaalde omstandigheden te doen staat,
ontwikkelen  ze  als  het  ware een 'praktijkgevoel'.  In deze studie  zijn een aantal
keuzemomenten onderscheiden die van belang zijn voor het verloop van een
werkgeschiedenis, te weten de keus voor een opleiding, voor een eerste baan, voor
baanveranderingen, en voor kinderen en de combinatie daarvan met betaalde arbeid.
Achtereenvolgens zal nu op deze keuzes ingegaan worden.

Opleiding
In hogere milieus is het vanzelfsprekendheid om naar de middelbare school te gaan
en daarna verder te studeren, ook voor meisjes. Maar ook voor de respondenten die
uit een middelbaar en lager milieu komen blijkt een goede opleiding belangrijk
gevonden te worden. In een maatschappelijke context waarin een hogere opleiding
voor meisjes geleidelijk toegankelijker werd, ook voor meisjes uit andere dan een
hoger milieu, kan door diverse omstandigheden de keus bij de een wel richting
middelbare school uitvallen, met name door de stimulans van een moeder die zelf
niet de mogelijkheden heeft gehad. Door haar rancune hierover, haar niet benutte
capaciteiten en een brede interesse draagt ze op haar dochter als het ware extra
cultureel kapitaal over. De wens van de moeder wordt onderdeel van de habitus van
het meisje, welke door extra stimulans van een hoofdonderwijzer nog eens bevestigd
wordt. Daarentegen valt de keus voor de ander, ondanks capaciteiten voor een
hogere opleiding, uit op ULO. De angst van de ouders dat hun dochter hun milieu
zal ontgroeien, de sociale gelaagdheid van de dorpsgemeenschap, de afstand naar
school en keus van vriendinnetjes spelen hierbij een rol. Wat statistisch voor de hand
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ligt wordt daarmee een eigen keus. Het goed kunnen leren, het realiseren dat er
meerdere mogelijkheden zijn, het voorbeeld van huis uit dat men door hard werken
vooruit kan komen zijn echter ook geYncorporeerd in de habitus, waardoor weliswaar
de ene, meest voor de hand liggende, keus is gemaakt maar latent de wens aanwezig
blijft van een andere keus.

Na de middelbare school speelt het milieu van afkomst niet zo'n grote rol meer.
Door willen leren is voor alle vrouwen een onderdeel van de habitus geworden.
Slechts een enkele respondent heeft echter duidelijk voor ogen wat voor studie het
zal worden. Door een onduidelijk toekomstbeeld en onbekendheid met mogelijk-
heden wordt voor de meeste vrouwen de keus bepaald door wat wel leuk lijkt of
door weg te strepen wat niet leuk gevonden wordt of is de opvatting dat een HBO-
opleiding praktischer is voor een meisje de eigen wens geworden. Voor deze laatste
vrouwen blijft ook weer de mogelijkheid die er was om een universitaire studie te
volgen als een latente wens aanwezig.

Eerste baan
De vrouwen in dit onderzoek betreden de arbeidsmarkt in een tijd dat voor de meeste
vrouwen het moment dat er kinderen geboren werden het eind van hun betaalde
arbeid betekende. Deze objectieve mogelijkheid hebben de vrouwen verinnerlijkt,
het is onderdeel van hun habitus geworden. Hoewel het op een enkele uitzondering
na voor alle vrouwen vanzelfsprekend is dat ze na hun opleiding gaan werken,
'weten' ze dat het voor een kortere periode kan zijn. De keus voor de eerste baan is
daarom vooral ingegeven door praktische overwegingen en op de korte termijn
gericht. Geen enkele vrouw kiest een baan vanwege het perspectief. Niet alleen is
de habitus van de vrouwen niet gericht op een lange loopbaan, veel vrouwen zijn
ook onbekend met de mogelijkheden die het werk kan bieden. Wat niet gekend
wordt, kan geen onderdeel van de habitus zijn en daarmee ook geen te kiezen optie.
Sommige vrouwen sluiten bij voorbaat al enkele alternatieven uit en kiezen een baan
onder het niveau van hun opleiding. Doordat objectieve grenzen zijn verinnerlijkt
wordt bij de keus voor een baan reeds geanticipeerd op deze objectieve grenzen.

Baanveranderingen
Hoewel de eerste keuzes in de werkgeschiedenissen van de vrouwen zich voegden
naar wat objectief gezien het meest voor de hand lag, pasten niet alle keuzes
naadloos in het stramien. Voor sommige vrouwen bleven onvervulde wensen met
betrekking tot een te volgen opleiding latent aanwezig. Voor andere vrouwen bleek
al snel dat de op praktische gronden gekozen baan niet de baan was die bij hen paste.
Voor weer andere bleek al werkend dat ze meer in hun mars hadden. Eerst door
interactie met het veld van arbeid en ondersteund door sociaal kapitaal in de vorm
van een stimulerende partner of leidinggevende worden andere mogelijkheden
gekend en daarmee reele opties. Die opties kunnen echter pas gerealiseerd worden
met het volgen een (andere) opleiding. Voor sommigen is dit de opleiding die ze al
eerder hadden willen volgen, voor anderen een opleiding die nu wel gekozen is op
weloverwogen gronden.
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Was het voor deze vrouwen vooral de kennismaking met onbekende mogelijkheden,
voor andere vrouwen betekende een abrupte breuk in hun werkgeschiedenis ten
gevolge van omstandigheden in de privdsfeer het einde van een gunstige
ontwikkeling in hun werk. Door de interactie met het veld van arbeid is hun ambitie
echter gewekt en plezier in het werken ontdekt en onderdeel van de habitus
geworden. Door de breuk wordt dit duidelijk. Om echter een zelfde positie te kunnen
bereiken als voor de breuk kiezen ook deze vrouwen voor een opleiding om zich
verder te kwalificeren. Voor alle vrouwen begint na het behalen van de opleiding
een nieuw stuk werkgeschiedenis, nu echter in een meer zelf gekozen richting.

Volgde de werkgeschiedenis van voorgaande vrouwen een discontinu patroon, die
van andere laat een meer continue ontwikkeling zien. Hoewel ook deze vrouwen niet
allemaal een even duidelijke keus voor het eerste beroep maken, blijken ze wel op
een positie terecht gekomen van waaruit ze zich verder kunnen ontwikkelen. De
vrouwen die zich in hun opleiding reeds orienteerden op een beroep ontwikkelen
zich in interactie met een professionele context in een meer professionele richting.
Degenen met een algemeen vormende opleiding ontwikkelen zich in interactie met
een bureaucratische context in de richting van managementfuncties. Cruciaal is
daarbij voor 66n vrouw sociaal kapitaal in de vorm van een 'sponsor'. Als eenmaal
duidelijk is waar capaciteiten en ambities liggen wordt ook hier meer bewust in de
ingeslagen richting verder gegaan. De in interactie met het veld gekende capaciteiten
en ambities worden geYncorporeerd in de habitus, welke richtinggevend is voor
verdere keuzes.

Kinderen en combinatie
Een cruciaal moment in de werkgeschiedenis van de meeste vrouwen uit dit
onderzoek is het moment waarop kinderen worden geboren. Op dit moment wordt
ook de onderlinge samenhang tussen de beide subvelden van arbeid het meest
duidelijk. Mogelijkheden en beperkingen in het ene subveld zijn van invloed op
mogelijkheden en beperkingen in het andere. Geplaatst in de tijd zijn er echter wel
veranderingen te zien in de onderlinge samenhang. Door gebrek aan voorzieningen
en tegen de achtergrond van een heersende opvatting dat moeders thuis horen te zijn
bij hun kinderen wordt begin jaren zeventig, als de oudste vrouwen uit dit onderzoek
hun kinderen krijgen, in het subveld van zorgarbeid een zodanige claim gelegd op
(de tijd van) vrouwen, dat de mogelijkheden om te participeren in het subveld van
betaalde arbeid nihil of beperkt zijn.  Maar ook in het subveld van betaalde arbeid is
weinig ruimte voor buitenshuis werkende moeders wat zich onder andere uit in de
beperkte mogelijkheden om part-time te werken. Eind jaren tachtig, als de jongste
vrouwen uit dit onderzoek hun kinderen krijgen, zijn de opvattingen over
buitenshuis werkende moeders liberaler geworden en staan arbeidsorganisaties meer
open voor vrouwen. In CAO's worden afspraken gemaakt over het
vergemakkelijken van de combinatie van arbeid en zorg. De mogelijkheden om part-
time te werken worden verruimd. En door het min of meer expliciet voeren van een
emancipatiebeleid door diverse arbeidsorganisaties ontstaat meer aandacht voor de
positie van vrouwen. Niettemin blijft het subveld van zorgarbeid een, zij het minder
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grote, claim leggen op (de tijd van) vrouwen, wat van invloed is op hun participatie
in het subveld van betaalde arbeid. Want hoewel de deelname aan betaalde arbeid
door vrouwen tussen begin jaren zeventig en eind jaren tachtig substantieel is
toegenomen, blijft de zorgarbeid primair de taak van vrouwen. Het feit dat men
kinderen kan krijgen en degene zal zijn die ze er in hoofdzaak voor zal zorgen, heeft
zich diep verankerd in de habitus van vrouwen. Lange tijd was dit de enige
bestemming voor vrouwen. Deze geschiedenis laat zich niet zo maar uitwissen.

Tegen een dergelijke achtergrond maken vrouwen verschillende keuzes. In de jaren
zeventig kiezen sommige vrouwen als de kinderen geboren worden voor het stoppen
met werken. In de tijd geplaatst ligt deze keus voor de vrouwen het meest voor de
hand. Deze vanzelfsprekende keus blijkt echter achteraf niet dejuiste keus. Positieve
ervaringen met werk v66r het stoppen maken het thuis zijn voor de kinderen geen
aantrekkelijk alternatief. Voor deze vrouwen strookt hun positie (huisvrouwschap)
niet met hun dispositie (een sterke wens om te werken). Om aan de normen van goed
moederschap te kunnen blijven voldoen kiezen ze een baan met flexibele werktijden
om thuis te kunnen zijn als de kinderen er zijn. Naarmate de kinderen minder zorg
behoeven, kunnen ze meer tijd in hun werk steken en aan de verdere opbouw van
hun werkgeschiedenis werken. Het zijn met name deze vrouwen die vinden dat ze
zelf keuzes gemaakt hebben, dat het hun niet is aan komen waaien en dat ze hard
hebben moeten knokken om te bereiken waar ze nu zijn. Juist omdat ze zich niet
konden en wilden schikken naar de vanzelfsprekendheden van de sociale omgeving,
hebben ze voortdurend hun grenzen af moeten tasten en zelf moeten zoeken naar
alternatieven.

Kiezen deze vrouwen bij hun herintrede voor een baan waarbij ze zoveel mogelijk
thuis kunnen zijn als de kinderen er zijn, andere vrouwen blijven weliswaar werken,
maar kiezen voor een zelfde soort baan. Ze vinden dat ze er moeten zijn voor hun
kinderen, maar willen hun werk niet opgeven, omdat ze ook dat belangrijk vinden.
De vrouwen kiezen, zoals een vrouw het ook noemt, voor het beste van twee
werelden.

Een laatste groep vrouwen tenslotte kiest primair voor het werk. Dit zijn met name
de vrouwen die eind jaren tachtig hun kinderen krijgen. De geboorte van hun
kinderen heeft slechts een geringe betekenis voor het werk, hooguit gaan ze een dag
minder werken. Om te kunnen werken wordt een deel van de zorg voor de kinderen
en het huishoudelijk werk uitbesteed. Economisch kapitaal in de vorm van een hoog
gezinsinkomen is daarbij een voorwaarde. Was het voor de eerste vrouwen
vanzelfsprekend om te stoppen met werken, voor deze vrouwen is het
vanzelfsprekend om te blijven werken. En was de keus om weer te gaan werken voor
de eerste vrouwen cruciaal, voor de laatste groep vrouwen is de keus voor kinderen
en het bedenken hoe ze de zorg daarvoor zo goed mogelijk met een omvangrijke
baan kunnen combineren een moeilijke. De vrouwen krijgen hun kinderen ook op
gemiddeld latere leeftijd. En hoewel de zorg meer met anderen (partner, oppas)
gedeeld wordt, zijn het nog steeds de vrouwen die de eerst verantwoordelijke zijn,
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vanzelfsprekend verzorgende activiteiten op zich nemen en er ook meer waarde aan
hechten. Want hoewel minder prominent, andere disposities hebben vaak de
overhand, het zorgend in de wereld staan blijft een onlosmakelijk onderdeel
uitmaken van de habitus van de vrouwen.

Ook voor sommige vrouwen zonder kinderen, wat voor de meesten overigens geen
vrijwillige keus was, was het kunnen krijgen van kinderen onderdeel van de habitus
en daarmee van invloed op de loop van de werkgeschiedenis. Met name in het begin
van de werkgeschiedenis anticipeerden ze op de mogelijkheid van het moederschap
in de keus van hun banen.

Resumerend
Geen van de vrouwen had bij het begin van de werkgeschiedenis een vooropgezet
plan over het verloop ervan. Pas achteraf wordt de impact van keuzes duidelijk en
is een lijn te ontwaren. Alle vrouwen geven aan dat ze in het begin de gebeurtenissen
hun loop hebben laten gaan en dat ze pas later in de werkgeschiedenis het heft in
eigen handen hebben genomen. Niet alleen worden door interactie met het veld
nieuwe mogelijkheden gekend, ook door de snelle maatschappelijke ontwikkelingen
worden met name voor vrouwen andere opties denkbaar. Lerend van en
voortbouwend op eerdere ervaringen weten ze wat wel en niet in hun mogelijkheden
ligt, wordt hun kunde en kennis opgebouwd en weten ze voor henzelf een evenwicht
te creeren tussen de subvelden van betaalde arbeid en zorgarbeid. Al werkend
ontwikkelen ze een gevoel voor het spel, men heeft het 'kunstje afgekeken' en zich
eigen gemaakt. Ervaringen met gemaakte keuzes worden steeds weer opnieuw
geincorporeerd in de habitus van de vrouwen en geven daarmee vorm aan volgende
keuzes.

Wat hiermee ontstaat is een beeld van een keuzeproces waarbij soms berust wordt
in de ervaren beperkingen, dan weer geknokt wordt voor nieuwe mogelijkheden,
waarbij de ene keer een steuntje in de rug nodig is en een andere keer zelf het
initiatief genomen wordt, waarbij enerzijds voortgebouwd wordt op behaalde
successen, maar waarbij ook gedesillusioneerd naar alternatieven uitgekeken moet
worden. Steeds wordt gezocht naar een evenwicht tussen de objectieve mogelijk-
heden en het subjectief gewenste. Het is een voortdurend afwegen van de eigen
wensen en behoeften, die van de kinderen en partner, de eisen en verwachtingen op
het werk en van de objectieve mogelijkheden. Alle keuzen tezamen resulteren in
werkgeschiedenissen die voor groepen vrouwen weliswaar een zelfde patroon
vertonen, maar tegelijkertijd door de cumulatie van individuele ervaringen en de

daarop gebaseerde individuele keuzes elk afzonderlijk uniek zijn en daarmee een

grote diversiteit vertonen.

Het zijn de sociologen van de Chicago School die de nadruk leggen op het proces-
karakter van de ontwikkeling van een werkgeschiedenis. Door de werkge-
schiedenissen in hun geheel te beschrijven is het mogelijk geworden de ontwikkeling
daarvan in kaart te brengen. Met het habitusbegrip van Bourdieu is inzicht verkregen
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in de diverse keuzes die aan de ontwikkeling ten grondslag lagen. Een kanttekening
is hier op zijn plaats. Hoewel habitus een ruim begrip is, is het toch vooral een
sociologisch begrip. Disposities komen tot stand in wisselwerking met en in relatie
tot objectieve mogelijkheden. Psychische en fysieke eigenschappen komen er niet
in tot uitdrukking, maar zijn wel belangrijk voor de uiteindelijke mogelijkheden die
vrouwen hebben. Zo wordt bijvoorbeeld het 'goed kunnen leren', het 'veel kunnon
hebben', het 'nooit ziek geweest zijn' door verschillende vrouwen aangedragen als
belangrijke factoren in wat ze uiteindelijk hebben kunnen bereiken. Weliswaar kan
de overtuiging dat men goed kan leren, veel kan hebben en nooit ziek is geweest
onderdeel van de habitus worden, maar het moet wel objectieve raakpunten hebben
met de realiteit.

8.5.3 Door mannen gedomineerde arbeidscontext

Het subveld van betaalde arbeid kan gezien worden als een stijdtoneel waar
managers, werknemers en collega's strijden om de posities in het veld. Op
uiteenlopende niveaus, met verschillende configuraties van belangen, wordt ges-
treden over salaris, promotie, werkdruk, werkzekerheid, invloed en kwaliteit van
arbeid, en de belangen worden in (lit verband gearticuleerd (Brouns, 1993:133 o.c.).
Deze strijd om posities in het veld van concrete arbeidsorganisaties is in dit
onderzoek geen onderwerp van studie geweest. Slechts 66n aspect daarvan is expli-
ciet aan de orde geweest, namelijk het werken in een door mannen gedomineerde
arbeidscontext.

Het subveld van betaalde arbeid is van oudsher een mannendomein. Pas de laatste
twintig a dertig jaar zijn geleidelijk meer vrouwen zich op dit terrein gaan begeven,
voor het merendeel echter in functies die gekarakteriseerd kunnen worden als
vrouwenfuncties  en  op de lagere functieniveau' s. Omdat vrouwen betrekkelijke
nieuwkomers zijn in het veld van arbeid, moeten ze zich een positie verwerven en
zich de regels van het spel eigen maken. Omdat de meeste vrouwen echter op
posities komen waar het merendeel van de werknemers vrouw is, hoeft er geen strijd
gevoerd worden om deze posities en het gevoel voor het spel is aanwezig. Anders
is het als het gaat om door mannen gedomineerde posities, de mannenberoepen en
de leidinggevende functies. De laatste jaren zijn vrouwen in toenemende mate
doorgedrongen tot deze posities. Dit geldt ook voor een aantal vrouwen in dit onder-
zoek. Hoewel het hier om een zeer klein aantal vrouwen gaat is een opvallend
verschil waargenomen tussen vrouwen die in een mannenberoep werkzaam zijn en
vrouwen die een leidinggevende functie met name in een onderwijsorganisatie
bekleden.

De vrouwen die reeds een beroepsopleiding voor een mannenberoep volgden lijkt
het verkeren in een mannenomgeving aanzienlijk makkelijker af te gaan. Mogelijk
kan dit verklaard worden door het feit dat ze reeds tijdens de opleiding en ook al op
de middelbare school bij de B-vakken onder jongens verkeerden. Het omgaan met
het een uitzondering zijn is daardoor geincorporeerd in hun habitus. Doordat ze zich
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wisten te handhaven op de opleiding, zijn ze ook ingevoerd in de regels van het spel.
Ze weten dat ze een uitzondering zijn, maar problematiseren dat niet en weten het
soms zelf in hun voordeel uit te buiten. Ze zeggen daarom ook dat ze geen last
hebben gehad van hun uitzonderingspositie en vinden het zelfs vervelend daarop
aangesproken te worden. Ze hebben hun positie ook kunnen bereiken doordat ze
vaak beter waren. Alleen de besten hielden het vol op school. Door deze overmacht
hoeven ze zich niet extra waar te maken. Hun waarde wordt ook door hun
mannelijke collega's erkend. Bovendien vormen ze geen bedreiging, ze zijn als het
ware een van de jongens.

Anders is het voor vrouwen die weten op te klimmen tot een leidinggevende positie
in een door vrouwen gedomineerde sector, waar mannen doorgaans de
leidinggevende functies bekleden. Het verkeren in een mannenwereld is geen
onderdeel van hun habitus, het gevoel voor het spel moeten ze zich eigen maken.
Doordat ze hun positie hebben moeten veroveren en omdat ze zich onderscheiden
van de andere vrouwen in hun omgeving, vormen ze een bedreiging voor hun
mannelijke collega's en worden ze geconfronteerd met hun anders zijn. Ook deze
vrouwen moeten beter zijn dan de mannen maar hier is het inzet in de strijd om de
posities. Het uitzondering zijn ervaren deze vrouwen als een nadeel en omdat ze de
eerste zijn in hun positie missen ze vaak ook een voorbeeld.

De vrouwen in een mannenberoep hebben reeds tijdens hun studietijd leren omgaan
met het verschil en ondervinden er daarom gedurende hun werkgeschiedenis naar
eigen zeggen weinig hinder van. De vrouwen in leidinggevende positie worden pas
geconfronteerd met het verschil op het moment dat ze inderdaad zo'n functie
bekleden. Pas dan zijn ze in de gelegenheid te leren omgaan met een uitzonde-
ringspositie. Dit lijkt de een makkelijker af te gaan dan de ander. Of een
vrouwonvriendelijker omgeving daarin meespeelt of een meer relativerende habitus
van de respondent kan uit het beschikbare materiaal niet afgeleid worden.

8.5.4 Succes

In de traditionele opvatting van carribre is het behalen van succes sterk gekoppeld
aan het bereiken van een zo hoog mogelijke positie via een aantal in belang
toenemende opeenvolgende niveaus. In feite staat alleen de bureaucratische caniBre
model voor wat een succesvolle carritre heet (Moss Kanter, 1989). De bereikte
positie is de objectieve maat voor succes. Getoetst aan dit traditionele car-
riereconcept is slechts bij een enkele van de in deze studie beschreven werkgeschie-
denis sprake van succes. Succes is echter volgens de in deze studie gehanteerde uit-
gangspunten van de Chicago School sociologen een relatief begrip. Het hangt ervan
af waar je succes aan afmeet. Bovendien is de subjectieve beleving hierbij
belangrijk, vindt men zelf dat men succesvol is.

De werkgeschiedenissen van de vrouwen uit deze studie ontwikkelden zich in een
maatschappelijke context waarin betaalde arbeid van vrouwen slechts geleidelijk tot
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de vanzelfsprekendheden is gaan behoren en waarin vrouwen nog steeds degenen
zijn die het grootste deel van de onbetaalde zorgarbeid verrichten. Vrouwen hebben
in feite een driedubbele achterstand. Als ze de arbeidsmarkt betreden kiezen ze niet
voor een baan vanwege het perspectief, al werkend moeten ze een gevoel voor het
spel ontwikkelen en tenslotte moeten ze binnen het werk ruimte en mogelijkheden
creeren voor de zorg voor kinderen. Binnen een dergelijke context is het
waarschijnlijk dat zelfs met een hogere inzet en ambitie niet het niveau bereikt zal
worden dat mannen kunnen bereiken. Gezien de omstandigheden is het behaalde
niveau dan het hoogst haalbare en daarmee een succes te noemen.

Het behalen van succes hoeft echter niet alleen te liggen in het bereiken van een
hoger niveau. Men kan ook succesvol zijn in het verbreden en verdiepen van het
vakgebied. Een universitair docent die haar proefschrift afrondt, behaalt daarmee een
succes, zonder dat haar functieniveau verandert. Deze vorm van succes is inherent
aan de professionele carribre. Het bereiken van een hoger functieniveau kan zelfs ten
koste gaan van de inhoudelijke verbreding en verdieping doordat daaraan andere dan

inhoudelijke taken verbonden kunnen zijn. Naast deze, weliswaar door het plaatsen
in een maatschappelijk context gerelativeerde, meer objectief waarneembare maten
voor succes, te weten bereikt niveau en verworven kennis en kunde, is ook de
subjectieve beleving van succes relevant. In hoeverre vinden de vrouwen zelf dat ze
succesvol zijn geweest.

De vrouwen die na het volgen van een opleiding of omscholing gedurende hun
werkgeschiedenis al dan niet in combinatie met een onderbrekingsperiode ten tijde
van het onderzoek sinds kort een nieuwe baan hebben, praten enthousiast hierover:
'Ik ben trots  op  me  zelf!'. Hun succes is niet zozeer gelegen  in het niveau van de
baan, maar in het feit dat ze er in geslaagd zijn een baan te vinden die hen ligt,
waarvoor ze nu wel bewust hebben gekozen en waarvoor ze ook gernvesteerd
hebben in een opleiding.

De oudere groep vrouwen uit dit onderzoek die ook al jong kinderen hebben

gekregen en de zorg hiervoor combineerden met werken in een tijd dat buitenshuis
werken van vrouwen met kinderen niet gangbaar was, kijken met verwondering en
bewondering terug op hun werkgeschiedenis: 'Hoe heb ik het allemaal
klaargespeeld?'. Hun werkgeschiedenis kenmerkt   zich   door het voortdurende
laveren tussen beide subvelden van arbeid, soms berustend in beperkingen, dan weer
investerend in nieuwe mogelijkheden. Dat het uiteindelijk allemaal goed is gegaan,
zowel met de kinderen, als met hun relatie dn op het werk, wordt door hen als een
groot succes ervaren.

Voor deze vrouwen is de voortdurende zorg voor kinderen inmiddels verleden tijd.
Een aantal andere vrouwen heeft ten tijde van het onderzoek nog kleine kinderen en
combineert de zorg hiervoor met een part-time baan. Voor deze vrouwen is het
succes gelegen in het hebben van 'het beste van twee werelden'.  Aan de ene kant
hebben ze een inhoudelijk leuke baan op een redelijk niveau. Dat ze daarin
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weliswaar (tijdelijk) een pas op de plaats moeten maken om ruimte te cretren voor
de zorg voor hun kinderen, deert hen niet. Ze zeggen ook niet meer te ambieren. Aan
de andere kant is het juist deze zorg voor hun kinderen waar ze ook van genieten en
wat ze voor geen goud zouden willen missen.

8.5.5 Typologie

Naast de vraag naar keuzes bij de totstandkoming van de werkgeschiedenissen van
vrouwen is in deze studie ook de vraag gesteld naar het soort werkgeschiedenissen
waar deze keuzes toe leiden. Vragen naar soorten impliceert het maken van een
indeling. Nu is er in deze studie niet primair getracht een categorisering of typologie
aan te brengen van de werkgeschiedenissen. Doel was vooral het laten zien van
diversiteit in werkgeschiedenissen en verschillen tussen vrouwen. Het ietwat
gechargeerd en nogal rigide afzetten tegen het normatieve karakter van het
traditionele carribrebegrip is daarbij ingezet als strategie. Nu is een sterk normatief
carribreconcept het ene uiterste, het andere uiterste is het duizend bloemen laten
bloeien van het beschrijvende carriareconcept van de Chicago School. Door het
geringe aantal respondenten was in deze studie de beschrijving nog hanteerbaar,
maar om de omgang met de werkgeschiedenissen van vrouwen zowel in theorie als
praktijk hanteerbaar te houden, zal hier toch systematischer mee omgegaan moeten
worden. In het nu volgende zal een aanzet tot een dergelijke systematiek gegeven
worden. Het gaat er daarbij niet zo zeer om om te komen tot een strakke typologie
of categorisering waar alle werkgeschiedenissen in ondergebracht kunnen worden,
een complexe empirie laat zich niet voegen in een keurslijf van enkele categorieen,
maar wel om handvatten te hebben om bepaalde ontwikkelingspatronen in kaart te
kunnen brengen. De beschrijvingen van de werkgeschiedenissen uit deze studie
kunnen hierbij als uitgangspunt genomen worden.

Twee dimensies tekenen zich dan af, gerelateerd aan de beide subvelden van arbeid.
In interactie met deze subvelden ontwikkelen vrouwen een habitus, een bepaalde
verhouding tot en ori8ntatie op deze subvelden. In het subveld van zorgarbeid gaat
het om het zoeken naar een verhouding tussen de mate waarin vrouwen willen parti-
ciperen op de arbeidsmarkt en de mate waarin ze tijd aan de zorg voor hun kinderen
willen besteden. Grofweg gaat het hier om een indeling in het werk tijdelijk
onderbreken, doorwerken maar in een part-time dienstverband en full-time
doorwerken. In het subveld van betaalde arbeid ontwikkelt zich een orientatie op een
beroep of functie. Op basis van de beschreven werkgeschiedenissen kan dan een
indeling gemaakt worden in grillig, er is (nog) geen eenduidige orientatie te
onderkennen; professioneel, de orientatie is met name gericht op verbreding en
verdieping van het vakgebied; en lineair, de orientatie is vooral gericht op het
vervullen van steeds hoger in de hiBrarchische lijn gelegen (management)functies'.
Een  ori8ntatie op het ene veld kan in een aantal gevallen juist wel of juist niet
samengaan met een orientatie op het andere. Een orientatie op een
managementfunctie laat zich bijvoorbeeld moeilijk combineren met een oriBntatie
op een 20-urige baan. En een orientatie op onderbreking hangt bijna per definitie
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samen met een grillige orientatie op werk.

Onder invloed van specifieke ervaringen kunnen orientaties in de loop van de tijd
veranderen. Orientaties zijn weliswaar duurzaam, maar niet statisch. Een vrouw
bijvoorbeeld die part-time werkt als de kinderen klein zijn, kan zich meer gaan
orienteren op een omvangrijker of full-time baan als de kinderen groter zijn. Tevens
kunnen veranderingen in orientaties op het ene veld van invloed zijn op verande-
ringen in orientaties op het andere veld. Door haar orientatie op een omvangrijker
baan kan voor die zelfde vrouw haar aanvankelijk onduidelijke orientatie plaats
maken voor een orientatie op een leidinggevende functie. Voor een andere vrouw
daarentegen kan een geboden kans op het werk aanleiding zijn haar orientatie op een
part-time baan te laten varen. Een derde dimensie die daarom toegevoegd moet
worden is tijd.

De indeling van carriEretypen die Bock en De Jong (1994) hanteren in hun studie
naar carritres van mannen en vrouwen bij de rijksoverheid komt in grote lijnen
overeen met de verschillende orientaties die hierboven zijn onderscheiden. Enerzijds
benoemen ze het 'carribe type'  en het 'inhoudelijk type'. Deze typen komen zowel
bij vrouwen als mannen voor. Het 'gewoon-werk type' zien ze vooral bij mannen
en met het 'balans' en 'terugtrek type' benoemen ze de strategieen van vrouwen die
werk en gezin willen combineren. Ze baseren zich hierbij op het veel gehanteerde
voorbeeld van de indeling van Derr (1986)2. Hij onderscheidt de volgende types:
getting ahead, getting secure, getting free, getting high en getting balanced (zie ook:
Taillieu, 1995). Met name met dit laatste type wordt gedoeld op de wens van
vrouwen werk en kinderen te combineren.

Het onderscheid maken tussen verschillende soorten carritreorientatie doet in elk
geval in theorie aanmerkelijk meer recht aan de diversiteit aan ervaringen van
mensen met werk dan het in deze studie bekritiseerde traditionele carriereconcept.
Bovendien wordt bij bovengenoemde indelingen expliciet rekening gehouden met
de (werk)ervaringen van vrouwen. Enerzijds zijn (in principe) de werkervaringen
van vrouwen bij alle typen onder te brengen, anderzijds is er voorzien in ruimte voor
de combinatie van werk en gezin. Er is echter Mn maar. De gebruikte typologieen
zijn 66n-dimensionaal. Het willen combineren van werk en kinderen wordt op 66n
lijn geplaatst met een orientatie op werk. Door de vrouwen die werk en kinderen
willen combineren te plaatsen onder het 'getting balanced' of 'balans' of 'terugtrek'
type komt niet meer tot uitdrukking wat de orientatie van deze vrouwen op het werk
zelf is, alleen dAt ze of hoe ze werk en gezin willen combineren. In het voorgestelde
meer-dimensionale model wordt dit probleem ondervangen.

8.6 TOT SLOT

In een artikel over actueel personeelsmanagement plaatst Van Dijck (1994) een
nieuwe loopbaancultuur tegenover een traditionele waarvan het lineaire karakter, de
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verwachting van een life-time dienstverband en een zekere voorspelbaarheid en
programmering op basis van de oorspronkelijke opleiding de kenmerken zijn.
Karakteristiek voor de nieuwe loopbaancultuur is daarentegen de onvoorspelbaar-
heid en daarmee de 'grilligheid'. Een loopbaan kan naast verticaal ook horizontaal
zijn in termen van functieniveau. De mate van voldoening en zelfactualisering is
daarbij bepalend. 'Werkend leren' is de nieuwe manier van adaptatie aan
veranderingen. Wat voorheen als een breuk in de loopbaan werd gezien, wordt in de
nieuwe loopbaanopvatting als een kansrijke sprong voorwaarts gepercipieerd. En als
laatste stelt Van Dijck dat het loopbaandenken het rationele element van planning
vooraf verliest. Verderop in het artikel merkt de auteur op dat 'de nog weinig
'flexible guys' (sic) die functiegebieds- en organisatiegrenzen overschrijden toch de
mutanten (zijn) die in het nieuwe perspectief alle aandacht verdienen' (Van Dijck,
1994:142).

Waar doorgaans wordt gezegd dat vrouwen in een achterstandssituatie verkeren,
lijken de vrouwen uit deze studie in deze optiek van een nieuwe loopbaancultuur
trendsetters, de mutanten, te zijn. Het is echter de vraag of de 'nieuwe werknemer',
de 'flexible guy' die in deze nieuwe loopbaancultuur past, dezelfde nieuwe
werknemer is die de OESO in haar rapport 'Shaping structural change: the role of
women' (OESO, 1991) voor ogen staat. In de hierin verwoorde visie zijn vrouwen
ook de trendsetters. Zij worden gezien als de sleutelfiguren in de oplossing van de
economische problemen waarvoor samenlevingen zich in de jaren negentig en
daarna geplaatst zien. Het inzetten van het onbenutte potentieel van vrouwen is
hierbij cruciaal. Dit kan alleen gerealiseerd worden als nieuwe flexibele
arbeidsmodellen worden ingevoerd, waardoor niet alleen vrouwen maar ook mannen
in staat gesteld worden hun carri8re te combineren met de verantwoordelijkheid voor
een gezin. Want hoewel het nog met name vrouwen zijn die betaald werk met
zorgtaken combineren, neemt ook het aantal mannen dat beide wil combineren toe.
Veranderende vaderschapsopvattingen en de wens en behoefte van ook buitenshuis
werkende partners aan een grotere betrokkenheid van hun echtgenoot bij de zorg
voor hun kinderen dragen hiertoe bij (Knijn 1995).

Is de behoefte aan flexibiliteit in arbeidspatronen van deze nieuwe werknemers
vooral gelegen in de wens werk en kinderen op een bevredigende manier te kunnen
combineren, de flexibiliteit waarvan in de nieuwe loopbaancultuur sprake is, wordt
vooral ingegeven door de behoefte van nieuwe organisatiestructuren. Vooralsnog
lijken beide vormen van flexibiliteit elkaar uit te sluiten. Een nieuw loopbaanbeleid
kan pas echt vernieuwend genoemd worden als beide vormen van flexibiliteit erin
geYntegreerd zijn.
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Summary

Talking about careers
Work histories of women with a higher education

For many women, especially those with a higher education, paid work has become

an integral part of their lives. There has also been a gradual increase of women in

higher positions traditionally occupied by men. The subject of this study is how
women's careers have developed over the last twenty years. The development of the
careers of women with a higher education was studied, as well as the outcome of this

development, always against the backdrop of developments within their families.
Paid work is not considered an independent entity, but is always seen in relation to

unpaid work involving care. Given this perspective, the following problem was
formulated.

How have women working for a wage  dealt with the  tension between the  claims

and expectations of the labour organisations, on the one hand, and the claims and
expectations  offamily/household, on the  other?  What  types  of careers has  this  led
to?

This problem has two parts: the types of careers women have and how these careers

were built, in other words, the choices women make with regard to paid work.

The theoretical framework of the study is described in Chapter two. For the
substantive resolution of the first question, a career theory was sought which does

justice to the experiences of women with work. It is usually said that women do not
have careers. This indeed seems to be the case when women's experiences with paid
work are compared with the traditional interpretation of career, defining it as a
'succession of related jobs, arranged in a hierarchy of prestige, through which

persons move in an ordered (more or less predictable) sequence' (Barley 1989).
After a critical evaluation of the elements which form the basis of this interpretation,

viz., the prescriptive normative character, the hierarchical progression, the linear

continuity, and the central aspect of paid work, it appeared that the career concept
of the sociologists of the Chicago School was most suitable. In this interpretation,
a successful career is not necessarily the one in which the highest possible level is
reached through a succession of increasingly important positions. Success is relative
and must be considered within the relevant context. It is the process rather than the
result that is important. In addition to the objective characteristics, the final result,
there is also room for the subjective considerations and interpretations which are at
the basis of the final result. The continuous interaction between individuals and
social structures is central in this approach.
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In the present study, the following definition of career is used: a serips of individual,
work-related experiences resulting from the interaction with a person's environment
which forms an inseparable part of that person's entire life. In this sense, a career can
also be defined as a work history, the term that is used in this study.

The career concept of the Chicago School is primarily a descriptive definition. For
the question regarding the realisation of work histories, an interpretative perspective
was also needed. The interaction between the individual, on the one hand, and social
structures, on the other, was the key to finding such a perspective. After a critical
evaluation of a number of studies on paid work and women's careers, some of which
emphasise structures while others focus on individual action, the theoretical
standpoint of the French sociologist Bourdieu emerged. In his work, he tries to go
beyond the actor/structure dilemma along the lines of three related concepts: field,
habitus, and capital. A field can be described as a network of objective relations
between positions. In a field, there is an ongoing struggle either to keep or to acquire
various positions. The various types of capital, viz., economic, cultural and social
capital, are both the stake and the weapon. Bourdieu compares the struggle in a field
to a game; the players enter into mutual competition to gain the profit that is to be
secured. In order to play the game, it is not only necessary to know the rules but also
to appreciate the value of the game and the stakes. By playing the game, one
becomes an accessory.

How does an actor know how to play the game, which strategies to use in order to
keep or improve his position in the field? In this context, Bourdieu uses the concept
of habitus. Habitus is closely connected with the field. Both presuppose the other.
The field structures the habitus and the habitus in its turn contributes to the
realisation of the field. Since the objective structures of a field are incorporated in
the separate individuals, the actor knows what to do when he encounters objective
conditions that correspond to conditions encountered previously. The habitus is
indeed characterised by a permanent basis, but it is not unchanging since the
individual is continuously exposed to new experiences.

The theoretical framework outlined above was used in this study to go gain insight
into the choices that women make with regard to doing paid work. The field in
which the work histories materialise is the field of work. Work includes both paid
work and unpaid work involving care. As both forms of work are inextricably bound
up with each other, they are situated in the same field, distinguishing two sub-fields,
that of paid work and that of care.

The habitus of women is coloured by their specific positions in the field of work.
The objective opportunities that occur have been internalised and are subjectively
experienced as a matter of course. As a result, women know what to do under given
circumstances. They react to opportunities in ways which are inherent in those
opportunities. And although it can be said that women as a category will on average
be confronted with the same opportunities, related to their position in the field,
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individual women will react differently to the same situation. Within the limits of
the collective opportunities for women, on balance every woman has her own
individual history and therefore her own habitus, which is based on unique
individual experiences.

Chapter three outlines the design of the study. The study focused on women with a
higher education, between 35 and 45 years of age (in 1991) arid working outside the
home. Brinkgreve (1988) terms this the strategic generation. These women are old
enough to have been brought up with the example of the full-time mother and
housewife, but young enough to have experienced a broader acceptance of and
greater participation in paid work by women. The respondents were recruited via
calls in a number of magazines. They were asked to fill out a questionnaire in order
to map their work histories. A total of 56 usable questionnaires were returned.
Subsequently, 19 of these respondents were extensively interviewed with the aim of
gaining more insight into their work histories.

Chapter four deals with the analysis of work histories collected by means of the
questionnaires. To this end, these work histories were compared with the above-
mentioned criteria of the career concept based on the traditional male work pattern.
The hierarchical progression was measured along SEI scores. The score of the first
job was compared with that of the job held at the time of the study. Thirty-five
women had realised upward mobility, though for most of them the rise was slight.
Twenty women were working on the same level, while one woman worked on a
lower level. The most important criterion of a career in the traditional sense of the
word, hierarchical progression, proved to be applicable to the work histories of the
respondents only to a limited extent. Although a small number of women managed
to realise upward mobility via the traditionally male career pattern, a considerable
increase of the SEI was largely the result of pursuing higher education during the
work history. The women who had continued working on the same level were
engaged in a type of work where there is hardly any hierarchical progression.
Teaching in particular proved to be an attractive job for women with a higher
education. Half of the women used to be teachers or still were. Vertical mobility
could only be achieved by finding a job outside the teaching profession or by
promotion to a managerial post. The latter option was open to only a few of the
women.

Although, objectively speaking, many of the women did not have a career in the
traditional sense of the word, the majority did regard their work history as a career.
Personal developnient and gaining broader and more in-depth knowledge and
experience, rather than promotion, was perceived by the women as the relevant
criterion. The women whose SEI had increased also mentioned these criteria, besides
gaining a higher level, a better salary, and more responsibility.

The majority of the work histories did not meet the criteria of continuity or linearity.
One-quarter of the respondents had temporarily stopped working and a total of 43
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women had worked or were still working part-time. Furthermore, although the
majority of the women regularly changed jobs, advancement was not always the
catalyst. The terms of employment and, to a lesser extent, personal reasons usually
necessitated a change of job. The new job did not always follow from the previous
one and only a small number of the women steadily pursued a clearly defined career
route. The fact that a quarter of the women experienced a break in their work
histories and that three-quarters worked or continue to work part-time showed that
the last criterion, the key aspect of paid work, also does not hold for the majority of
the work histories. In addition, answers and remarks in various parts of the
questionnaire showed that besides paid work, time was also reserved for other
activities.

On the basis of personal interviews, the materialisation of the work histories is
described in Chapters five, six, and seven.

Chapter five focuses on the youth and school career of the respondents. Although,
at the time of the interview, all interviewees had received higher education, not all
of them had completed this level at the end of the school career. When the
respondents had to make a choice about further education, it was less customary for
girls to stay on at school. This was especially true for those with a lower or lower-
middle class background, which some of the respondents were. That several of them
still went to secondary school was, according to them, due to the encouragement of
their mothers who wanted them to seize the opportunities which they themselves had
not had. Being a good learner and having an inspiring head teacher also contributed
to this choice. For other women, their social background proved too restrictive.
Despite the fact that they were good learners, they went to the ULO (advanced
primary education), which meant that they managed to achieve their ultimate
educational level in a very roundabout way and only with great effort.

The choice of training was difficult for most women. They were not sure what to do
about their future and therefore some chose a more general education, thus
postponing the actual choice. Others were influenced by what they would like to do
or what they were good at, or by eliminating what they would not like to do.

Chapter six focuses on the work histories. Indecision about the future was again
evident when making a choice about their first job.  None of the women chose a job
on the basis of the opportunities it offered. Accordingly, only a few women opted
for a specific position. It is not surprising that such ambivalence did not lead to great
job satisfaction for all women. Some soon realised that they had not found their
niche and tried to find another job. Encountering unknown possibilities in their first
job, others discovered what type of work would suit them better. After their first job
several women experienced a rapid development which was suddenly interrupted as
a result of moving house or having a baby. However, their work ambition had been
stimulated. Because of these developments, the earlier desire to pursue a higher
education resurfaced. Now that they had a better idea of what kind of job they
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wanted, others realised that obtaining such a job would require further or different
education. After following the necessary training, these women entered a new phase
in their work histories.

Due to interruption (in some cases more than once) as a result of further training
and/or raising children these work histories can be characterised by discontinuity.
The other work histories showed a more gradual development; the next job followed
naturally from the previous one, although it did not always represent an improve-
ment in position. As they gained in continuity, these work histories showed a more
straightforward development, on the one hand in a professional direction (the
respondent gained broader and more in-depth professional knowledge) and on the
other hand in a managerial direction (the respondent held a number of positions with
an increasing degree of responsibility and importance). Some of these work histories
were also affected, though not so drastically, by having and caring for children.
Some women started working part-time, thus limiting future opportunities, while
others found a new job that could be more easily combined with their other
activities. All continued in the same profession, however.

Since for most women, caring for children affected their work history to a greater
or lesser degree, Chapter seven deals exclusively with the combination of paid work
and raising a family. For almost all respondents, having children was a matter of
course, although the timing of the pregnancies was not always planned. For working
women in the 1970s, having children meant either resigning or working about half-
time. Women who had children later all continued working, either full-time or 32
hours a week. The women who stopped, usually returned sooner or later to a part-
time job. The most important reason was not wanting to be a housewife. The women
who stopped working all used the break to invest in their future by taking courses
and/or undertaking specific volunteer activities.

The effect of stopping working is that the relationship with the partner becomes
asymmetrical: the women do the housekeeping while the men are the wage earners.
Because of this asymmetry, these women had to devote a great deal of time and
energy to involving their partners in their work and care activities. Conversely, the
women whose circumstances gradually developed into a situation in which both
partners were parents as well as wage earners, hardly ever mention a conflict.
Because of the large family income they are able to contract out part of the care and
the household work. The rest they share with their partner. Although here, too, the
women compromise by working fewer hours, some partners are prepared to do the
same. Women who already worked part-time or started working part-time when the
children were born, take up an intermediate position. In their view, it is obvious that
they should do a larger share of the childcare. By contracting out the rest of the care
and household work, there is no conflict about who should do the unpaid work in the
family.

In addition to part-time work, contracting out care, and involving the partner in the
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household, women try to facilitate the combination of work and care by using their
time as efficiently as possible and by stinting on their own leisure time. None of the
women consider themselves overtaxed, partly as a result of the strategies mentioned
above, partly because they reason that it is their own choice. It is only logical that
they are busy. Moreover, they would not want a different life.

In Chapter eight, the results are summarised and some conclusions are drawn. The
work histories which have been discussed show a rather varied picture. They can be
placed on a scale ranging from very 'irregular' to largely coinciding with the
traditional male career pattern. The choices which led to these work histories are
discussed: the choice for a particular training,  for the first job, for job changes,  and
finally, for children and the combination with paid work. A successful working life
is usually linked to achieving as high a position as possible. In this study, however,
a more relative view of success is used. With the same amount of effort, women
often reach less higher positions than men; these achievements should also be
considered a success. The broadening of their professional knowledge and a
satisfying combination of paid work and childcare responsibilities can also be
experienced as a success.
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Eindnoten

Noten van hoofdstuk 1

1      In Nederland schreef de ex-hoofdredacteur van de Margriet Hanny van der
Horst (1985) een boek met tips voor vrouwen die carri8re willen maken. De
meer feministisch georienteerde Dorien de Wit (1986) gaf een boek uit met
'positieve voorbeelden' van vrouwen die carribre maakten. Cremers e.a (1984)
brachten in eigen beheer verslag uit van gesprekken met achttien vrouwen die
een hoge beleidvoerende of leidinggevende functie binnen diverse sectoren
bekleedden.

2    Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze ontwikkelingen De Bruijn
(1989). Ook Brouns en Schokker (1990) en Brouns (1993) besteden aandacht
aan deze inhoudelijke verschuiving.

3 Kanter stelt dat de verschillen in arbeidsmotivatie en werkgedrag tussen
mannen en vrouwen veroorzaakt worden door hun verschillende positie in de
arbeidsorganisatie.

4        Inmiddels zijn meerdere onderzoeken verschenen die de combinatie van arbeid

en zorg in de Nederlandse situatie als uitgangspunt hebben: Heiligers, 1992;
Droogleever Fortuijn, 1993; Van der Lippe, 1993; De Jong & Olde, 1994;
Tijdens e.a., 1994; Turkenburg, 1995.

5    Deze term is ontleend aan L.A. Coser, die gulzige instituties definieert als
organisaties of groepen die exclusieve en onverdeelde loyaliteit trachten te
verwerven en proberen afbreuk te doen aan de aanspraken van concurrerende
rollen en statusposities op hen die zij binnen hun grenzen wensen te sluiten
(L.A. Coser, 1978:12)

Noten van hoofdstuk 2

1   Volgens Moss Kanter (1989) bestaat de neiging om ook professionele
beroepen in te voegen in een bureaucratische hierarchie. Zij noemt als
voorbeeld actrices en actrices 'eerste klas' die alleen voor bepaalde produkties
gevraagd worden.

2    En het zijn met name hun mannelijke collega's die de, overigens geringe,
opwaartse stappen maken (zie bijvoorbeeld Ott, 1985).
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3       Zo figureren bijvoorbeeld in het onderzoek van Becker marihuana gebruikers
(1963a), 'dance musicians' (1963b) en onderwijzers van openbare scholen in
Chicago (1952), niet bepaald voorbeelden van succesvolle carriBres.

4    Opgemerkt moet worden dat de twee extremen die hier geschetst worden
enigszins gechargeerd zijn. Hoewel de nadruk in genoemde studies inderdaad
meer op de ene dan wel de andere kant ligt, wordt de gehanteerde optiek
meestal genuanceerder ingezet.

5         Een ander voorbeeld geeft Cockburn  (1983) in 'Brothers', een boeiende
beschrijving van de succesvolle uitsluiting van vrouwen uit het drukkersvak
in Groot-BrittaniB.

6    Zie Willemsen en Rojahn (1992) voor een kritische bespreking aan deze
(vermeende) sekseverschillen.

7       Het Tijdschrift voor Vrouwenstudies wijdde in 1996 een discussiedossier aan
de mogelijkheden en onmogelijkheden van de toepassing van de rationele-
keuzetheorie bij onderzoek naar de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt
met een bijdrage van Sanders als pleitbezorger en reacties daarop van de
psycholoog Fischer, de socioloog Turkenburg en de economen Kuiper en Van
Velzen. In hun reacties wijzen alle drie de auteurs op de noodzaak van een
meer contextgevoelige analyse van het keuzegedrag van mensen. Turkenburg
verwijst naar de theorie van de begrensde rationaliteit als alternatief. Fischer
stelt voor om keuzes voor loopbanen te zien als op dat moment functioneel, in
de zin dat mensen hun motieven en idealen, hun identiteiten en de verwachte
reacties van de omgeving met elkaar in overeenstemming trachten te brengen.
De economen sluiten zich bij de voorgaande auteurs aan en stellen dat de
rationele-keuzebenadering alleen dan goede diensten bewijst als het gebruik
van deze benadering wordt gecombineerd met het problematiseren van de
context waarin keuzen worden gemaakt.

8 Voor kritiek op de behandelde benaderingen zie ook: Brouns (1993), hoofdstuk
1.

9 Hoewel velden in tegenstelling tot spelen niet het produkt zijn van een
doelbewuste creatie en bovendien beantwoorden aan regels, of juister gezegd
regelmatigheden, die niet geexpliciteerd en gecodificeerd zijn (Bourdieu &
Wacquant, 1992:59).

10 Bourdieu heeft zich overigens ook in positieve zin uitgelaten over de socio-
logen van de Chicago School: 'Ofschoon de grote betekenis van de Ameri-
kaanse sociale wetenschap, althans in mijn ogen, vooral ligt in de
bewonderenswaardige empirische studies met ingebouwde theorie die vooral
in het Chicago van de jaren veertig en vijftig (...) werden verricht (...)'
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(Bourdieu, 1992a:52).

11      Dat voor deze zorgarbeid ook iemand tegen betaling ingehuurd kan worden,
doet aan de constatering als zodanig niets af.

12    Van alle vrouwen is slechts 30% financieel zelfstandig, dat wil zeggen heeft
een netto-inkomen uit arbeid dat gelijk is aan of hoger is dan de ABW-uit-
kering voor alleenstaanden. Van de vrouwen die een inkomen uit arbeid
hebben geldt dit voor 70 %. Dit percentage komt voor een belangrijk deel voor
rekening van de werkende vrouwen van 25 tot 30 jaar. Vrouwen ouder dan 30
jaar zijn in overwegende mate financieel onzelfstandig (Hooghiemstra &
Niphuis-Nell, 1993:167)

13 Bourdieu (1990a:53): 'But these responses are first defined, without any
calculation, in relations to objective potentialities, immediately inscribed in the
present (...) in relation to a probable, 'upcoming' future, which (...) puts itself
forward with an urgency and a claim to existence that excludes all delibera-
tion.'

Noten hoofdstuk 3

1 Anderen spreken van 'levensloopbaan'. Vogels (1995) bijvoorbeeld noemt een

levensloopbaan het geheel van elkaar in wisselende volgorde opvolgende
perioden van scholing, betaalde arbeid, werkloosheid en betaalde arbeid. Een
deze studie wordt echter de voorkeur gegeven aan de term werkgeschiedenis,
omdat het betaalde werk centraal staat en de andere levensaspecten er bij
betrokken worden.

2         In de terminologie van Mead betekent dit: role taking, het vermogen jezelf te
verplaatsen in de positie van een individu of groep. Voor de onderzoeker
betekent dit dat men het zich eigen maakt de gedragssituatie te definieren
volgens de betekenissen die de actors zelf aan die situatie toeschrijven (Wester,
1987:19)

3 Keuzenkamp stelt dat het volgens Bourdieu ook niet nodig is om onderzoek op
te zetten vanuit het analyseren van velden. Praktijken kunnen evengoed
onderzocht worden door na te gaan welke eigenschappen of kenmerken van
sociale posities (in de zin van habitus en kapitaal) bepalend zijn. Habitus en
kapitaal veronderstellen immers het bestaan van velden; alleen op velden
hebben habitus en kapitaal betekenis (Keuzenkamp, 1995).

4        Harvey (1987) noemt het een mythe 'that Chicago sociology was dogmatically
qualitative and had no interest in quantitative techniques of social research and,
indeed, were openly hostile toward them.'
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5      Cijfers zijn ontleend aan AKT 1985.

6        In hoofdstuk vijf wordt hier verder uitgebreid op ingegaan.

Noten hoofdstuk 4

1      De Sociaal-Economische Index (SEI) van een beroep is samengesteld uit de
gewogen som van de gemiddelde opleiding en het gemiddelde inkomen van
een beroepsgroep (De Graaf e.a., 1992). Hier wordt gebruik gemaakt van de
SEI-scores die Vogels (1995) voor haar onderzoek naar de loopbanen van
herintredende vrouwen aan de diverse beroepen en functies van haar respon-
denten heeft toegekend. Ze baseert zich daarbij op de index zoals die berekend
is door Klaassen en Luykx (1987). Het betreft een vrij grove indeling omdat
het meestal gaat om een score per beroepsgroep en niet per beroep. Kleine,
door vrouwen wel als relevante functieniveau- of beroepswisselingen
aangemerkte baanovergangen zijn daardoor niet te traceren, met als gevolg dat
het geconstateerde loopbaanverloop van de respondenten vlakker zal zijn dan
in werkelijkheid het geval is (Vogels, 1995:82)

2     Als eerste functie is genomen de eerste baan na het afronden van de studie.
Banen tijdens de studie zoals student-assistent zijn niet meegerekend.

3  Zoals in noot 1 reeds is aangegeven is de SEI een vrij grove maat.
Specialisatie, een hoger lesniveau en opbouwen van ervaring binnen een zelfde
beroep komen daardoor niet in de score tot uitdrukking.

4 Glebbeek (1994:129) maakt een onderscheid tussen stabiele werknemers (1 of
2 werkgevers,  1 of 2 beroepen), werkgeverswisselaars (3 of meer werkgevers,
1 beroep) en instabiele werknemers (3 of meer werkgevers, 2 of meer
beroepen). Voor de Nederlandse beroepsbevolking is de verdeling over deze
categorieen voor de periode 1980-1988 resp. 86,5%, 5,1% en 8,3%. Hoewel
gemeten over een langere periode (gem. 15,5 jaar) is de verdeling van de
vrouwen uit dit onderzoek resp. 43%, 13% en 44%.

5      Een kanttekening die hierbij geplaatst moet worden is dat 'leuk werk' voor
meerdere uitleg vatbaar is. Het kan voor verschillende respondenten een heel
andere inhoud hebben. Maar wat ook de inhoud van 'leuk' kan zijn, feit blijft
dat de respondenten er zelf belang aan hechten dat het werk 'leuk'  is.

6      Naar de verhuizingen ten behoeve van het werk van de partner is hiervoor al
verwezen.
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Noten hoofdstuk 5

1   Zie Westerbeek en Brinkgreve (1994) over de invloed van buitenshuis
werkende academische moeders op het buitenshuis werken van hun dochters.
Deze invloed is tweeledig. De dochters namen van hun moeder de
vanzelfsprekendheid over van studeren en blijven werken. In andere opzichten
werd het voorbeeld van de moeder door hen niet als gunstig of goed ervaren
en dat ligt vooral op het gebied van de omgang met hun kinderen (dat wil
zeggen: zijzelf). Ze hadden het gevoel dat hun moeders het werk leuker vonden
dan hun kinderen en dat gevoel wilden ze hun kinderen in elk geval niet
meegeven.

2    Bourdieu (1989) spreekt van een dubbel tijdverlies: enerzijds is er niet de
tijdwinst van het verwerven van cultureel kapitaal in de voorafgaande

gezinsopvoeding in hogere milieus en anderzijds is er tijd nodig om de effecten
daarvan weer te corrigeren.

3       Tabel 5.1: Verdeling van vrouwelijke eerstejaarsstudenten in Nederl(ind naar
sociaal milieu van herlcomst

1947 1958 1967 1970 1974

% % % % %
hoger milieu            65            66           62             48            40
middelbaar milieu    33             30            40              44             47
lager milieu               2               3              8                 8              13

Uit: Reerink 1988

Voor mannen was de verdeling over de verschillende milieus in 1970 resp.
33, 51 en 15%.

4      Zie ook: Van Schaardenburg 1987

5 'Objective limits become a sense of limits, a practical anticipation of objective
limits acquired by experience of objective limits, a "sense of one's place"
which leads one to exclude oneself from the goods, persons, places and so
forth from which one is excluded.' (Bourdieu, 1984:471, aangehaald in Harker,
1990:91)

6    Dit zijn de kinderen die na het schooljaar 1964/65 de overgang van de
basisschool naar een vervolgopleiding maakten.
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7 Doordat alleen die studenten succes behalen op school die de criteria voor
succes in hun habitus geYncorporeerd hebben, gaan de studenten steeds meer
op elkaar lijken en worden de verschillen in afkomst minder relevant (Harker,
1990:91 in een bespreking van de opvattingen van Bourdieu over opleiding).
Zie ook: Verijdt en Diederen, 1987

8      Sanders (1991) laat zien dat een lagere verwachting van het hebben van een
parmer en kinderen in de toekomst samen gaat met een hogere verwachting
van een beroepsloopbaan.

Noten hoofdstuk 6

1 Inmiddels werkt deze vrouw als docent aan dezelfde opleiding voor mode en
kleding.

2 Inmiddels werkt deze vrouw als docent aan dezelfde opleiding voor mode en
kleding.

3 Hoewel grillig ook begrepen kan worden als wispelturig, wordt deze negatieve
connotatie hier niet bedoeld. De werkgeschiedenissen worden grillig genoemd,
omdat er een of meerdere wisselingen in aan te geven zijn die een breuk
vormen met het voorafgaande deel. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde
stabiele werkgeschiedenissen waarbij een wisseling een logisch vervolg
inhoudt. En hoewel een werkgeschiedenis uiterlijk 'grillig' kan zijn, kan er
niettemin een heel stabiele ontwikkeling aan ten grondslag liggen.

4     Vogels & Van den Heuvel (1993) wijzen op dit positieve aspect van onder-
breking

5 Meerdere gernterviewde vrouwen overwegen, als ze over hun toekomst naden-
ken, de mogelijkheid van een eigen adviesbureau als een volgende stap in hun
werkgeschiedenis. Deze vrouw is ten tijde van de interviews de enige die de
stap ook al gewaagd heeft. Dat in elk geval nog twee andere vrouwen na het
interview een eigen bureau begonnen zijn, blijkt uit interviews in tijdschriften
waarin deze vrouwen over hun adviesbureau praten.

6     In die tijd bestond een regeling dat kostwinners niet onder dienst hoefden.
Doordat deze vrouw korter ging werken, kon haar man als kostwinner
aangemerkt worden.

7      Zie ook Huisman (1981) over het werken als vrouw in een mannenberoep
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Noten hoofdstuk 7

1    De een legde zich er bij neer dat ze niet kwamen, de ander had niet de

geschikte partner.

2    In haar onderzoek naar denk- en handelswijzen van buitenshuis werkende
moeders maakt Morde een onderscheid tussen emotieregulerende strategieen,
dat zijn strategieen die de betrokkene helpen om zich met een spanningsvolle
situatie te verzoenen, en probleemoplossende strategieen, dat zijn strategieen
waarmee men een daadwerkelijke verandering in de situatie beoogd.

3       Voor een vergelijking van de vrouwen uit dit onderzoek met lager opgeleide
vrouwen die werk en kinderen combineren zie Van den Heuvel en Turkenburg
(1997). Het is met name het hoge gezinsinkomen en de mogelijkheid daardoor
allerlei vormen van hulp in te huren die het hoger opgeleide vrouwen in
vergelijking tot lager opgeleide vrouwen makkelijker maakt werk en zorg te
combineren.

Noten hoofdstuk 8

1 Deze indeling komt overeen met de indeling in carritrelijnen van Spilerman
(1977) die Glebbeek (1993:118) in zijn dissertatie aanhaalt. Deze onderscheidt

de volgende carribrelijnen: orderly, craft or professional en chaotic.

2 Derr bouwt hierbij voort op de carriere-ankers van Schein (1978). Deze
onderscheidt op basis van zijn onderzoek onder mannelijke afgestudeerden van

een managementopleiding de volgende vijfcarriare-ankers: technische/functio-

nele competentie, management competentie, zekerheid en stabiliteit, creati-

viteit, autonomie en onafhankelijkheid. Hoewel hij stelt dat nog meer ankers

mogelijk zijn, zijn de vijf hier genoemde de basis geweest voor verdere

ontwikkeling van het anker-idee. Ruimte voor de ervaringen van vrouwen met

werk kent Schein nog niet. Hooguit oppert hij de mogelijkheid van een eigen
anker voor vrouwen, dat van dienstbaarheid voor anderen (Schein, 1978:170).
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Bijlagen bij hoofdstuk 3



Bijlage 3A: Schriftelijke vragenlijst

PERSOONSGEGEVENS

1.      Wat is uw geboortedatum?
maand:............. jaar:..........

2.   Waar bent u geboren?

3.   Wat is uw nationaliteit?

4.   Wat is uw burgerlijke staat?
0 gehuwd
0 samenwonend
0  gescheiden (op dit moment niet samenwonend)
0  weduwe (op dit moment niet samenwonend)
0  alleenstaand/ongehuwd   -> ga door naar vraag 6

5.    Indien u
0  gehuwd bent, in welk jaar bent u getrouwd: 19..
0  samenwonend bent, in welk jaar bent u gaan samenwonen:  19..
0  gescheiden bent, in welkjaar bent u gescheiden: 19..
0  weduwe bent, in welk jaar is uw partner overleden: 19..

6.   Hebt u kinderen?
0 ja

hoeveel kinderen hebt u: ... kind(eren)
hoeveel kinderen wonen er nog thuis: ... kind(eren)

0  nee  -> ga door naar vraag 8

7.   Wat is/zijn de geboortejaren van uw kind(eren)?
1. 19... 3. 19... 5.19...
2. 19... 4.19... 6. 19...

8. Welke opleidingen hebt u gevolgd na de lagere school?
soort opleiding van - tot hebt u een diploma be-

haald?
1.                                                                      19... - 19...      0 ja     0 nee
2.                                                                      19... -  19...      0 ja     0 nee
3.                                                19... - 19...    0 ja   0 nee
4.                                                                      19... - 19...      0 ja     0 nee
5.                                                                      19... -  19...      0 ja     0 nee
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9.   Hebt u op dit moment een vaste partner?
0  ja
0     nee  -> ga door naar vraag 12

10. Wat is de hoogst genoten opleiding van uw partner?

Wat is het beroep van uw partner?

11. Verricht uw partner op dit moment betaalde arbeid?
0     ja,....... uur per week
0  nee

12. Wat is/was de hoogst genoten opleiding van uw vader?

Wat is/was zijn beroep?

13. Wat is/was de hoogst genoten opleiding van uw moeder?

Wat is/was haar beroep?

14. Verrichtte uw moeder betaalde arbeid toen u een kind was?
0     ja,...... uur per week
0  nee

WERKGESCHIEDENIS

We komen nu aan bij dat deel van de vragenlijst waar mijn onderzoek zich op
concentreert, Ill. uw werkgeschiedenis. Daartoe wil ik van u een overzicht van alle
banen langer dan 3 maanden die u gedurende uw beroepsloopbaan hebt vervuld. Ook
veranderingen binnen een baan (bv. in het aantal uren) en bij een zelfde werkgever
(bv. verandering van functie, promotie) zijn voor mij relevant. Wilt u deze
wijzigingen daarom beschouwen als een nieuwe baan.
Het is de bedoeling om met onderstaande gegevens uw werkgeschiedenis zo
nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Wilt u daarom bij twijfel over de juiste
beantwoording van de vragen proberen het antwoord zo dicht mogelijk te benaderen.

15.A. Wat was uw eerste baan?

a. naam werkgever:
b. functie:
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c.   van........... (maand) 19... tot........... (maand) 19...
d.   aantal uren: ..... uur per week
e.   0 vast dienstverband

0 tijdelijk dienstverband

f.    Hoe bent u aan deze baan gekomen?
0 via een advertentie
0  ik werd gevraagd
0 via open sollicitatie
0 anders, nl.

g.   Kunt u aangeven waarom u voor deze baan gekozen hebt?

h.   Kunt u een aantal nadelige kanten van deze baan noemen?

i.    Kunt u een aantal prettige kanten van deze baan noemen?

j.    Bent u nog werkzaam in deze baan?
0     ja  -> ga door naar vraag 16
0   nee

k.    Waarom bent u bij deze baan weggegaan/ van baan veranderd?
(U kunt meerdere antwoorden aankruisen)

0  ik werd ontslagen
0 ik ging weer studeren
0  ik wilde meer uren werken
0 vanwege een verhuizing
0  ik wilde minder uren werken
0 mijn contract liep af
0  ik kon een betere baan krijgen
0 gezondheidsredenen
0 familie-omstandigheden
0  ik kreeg een kind
0  ik wilde niet meer werken
0  ik ging trouwen
0  ik wilde weer eens wat anders
0 anders, namelijk.................
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Wilt u nu voor elke volgende baan, dus ook bij een verandering in het aantal uren
of bij een verandering bij een zelfde werkgever, de vragen a. Um k. beantwoor-
den.

Wilt u daartoe de pagina's 5 en 6 zo vaak copieren als u nog een andere baan hebt
gehad en deze ingevuld bijvoegen.

15.B. Wat was uw volgende baan?

a. naam werkgever
b. functie:.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c.   van........... (maand) 19... tot........... (maand) 19...
d.   aantal uren: ..... uur per week
e.   0 vast dienstverband

0 tijdelijk dienstverband

f.    Hoe bent u aan deze baan gekomen?
0 via een advertentie
0  ik werd gevraagd
0 via open sollicitatie
0 anders, nl.

g.   Kunt u aangeven waarom u voor deze baan gekozen hebt?

h.   Kunt u een aantal nadelige kanten van deze baan noemen?

i.    Kunt u een aantal prettige kanten van deze baan noemen?

j.    Bent u nog werkzaam in deze baan?
0 ja  -> ga door naar vraag 16
0 nee
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k.   Waarom bent u bij deze baan weggegaan/ van baan veranderd?
(U kunt meerdere antwoorden aankruisen)

0  ik werd ontslagen
0  ik ging weer studeren
0  ik wilde meer uren werken
0 vanwege een verhuizing
0 ik wilde minder uren werken
0 mijn contract liep af
0  ik kon een betere baan krijgen
0 gezondheidsredenen
0 familie-omstandigheden
0  ik kreeg een kind
0  ik wilde niet meer werken
0 ik ging trouwen
0  ik wilde weer eens wat anders
0 anders, namelijk

16. Als u nu uw werkgeschiedenis bekijkt, vindt u dan dat u carritre hebt
gemaakt?

0 nee
0 ja

Kunt u ook aangeven waarom u dat vindt?

17. Kunt u momenten, gebeurtenissen, ervaringen, zowel op uw werk als privt,
noemen, die volgens u de loop van uw werkgeschiedenis beinvloed hebben?

0 nee
0 ja

welke?

18. Bent u tijdens uw werkgeschiedenis belemmeringen tegen gekomen, zowel
op uw werk als privt?

0 nee
0 ja

welke?
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19. Hebben zich tijdens uw werkgeschiedenis onverwachte kansen of moge-
lijkheden voorgedaan, zowel op uw werk als priva?

0 nee
0 ja

welke?

20. Welke van de hieronder genoemde aspecten vindt u van belang voor werk in
het algemeen? (U kunt meerdere antwoorden aankruisen)
Wilt u ook aangeven in welke volgorde u ze van belang vindt? Wat u het
belangrijkste vindt, geeft u  aan met  1, het tweede belangrijkste met 2,  enz.

vindt van belang volgorde
werk dat ik leuk vind                                                      0                         ...

- werk dat aansluit bij mijn opleiding                           0                       ...
- goede werksfeer                                                                                                        0                                          ...

- geen onderlinge competitie en naijver                       0                       ...
- mogelijkheden om hoger op te komen                       0                       ...
-  goed  salaris                                                                                                                      0                                          . . .

- mogelijkheid om part-time te werken                      0                     ...
- werk dat ik kan combineren met

huishouden/kinderen                                                             0                            ...
- mogelijkheid tot leiding geven                                0                     ...
- niet  te  ver  van  huis                                                                                                 0                                          . . .

werk dat ik aan kan                                                    0                       ...
- anders, namelijk....................                             0                  ...

21.  Welke van de door u in de vorige vraag aangekruiste aspecten treft u vol-
doende aan in uw huidige baan? En in welke volgorde?

treft vold. aan volgorde
werk dat ik leuk vind                                             0                     ...

- werk dat aansluit bij mijn opleiding                           0                       ...
- goede werksfeer                                                                     0                            ...

- geen onderlinge competitie en naijver                            0                            ...
- mogelijkheden om hoger op te komen                       0                       ...
- goed salaris                                                      0                   ...
- mogelijkheid om part-time te werken                        0                       ...
- werk dat ik kan combineren met
huishouden/kinderen                                                  0                       ...

- mogelijkheid tot leiding geven                                          0                            ...
-  niet  te ver  van  huis                                                                                                 0                                          . . .

- werk dat ik aan kan                                                                0                            ...
- anders, namelijk....................                             0                  ...
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22.  Na analyse van de gegevens van deze enqutte zal aan een aantal personen,
die deze vragenlijst hebben ingevuld, gevraagd worden of ze hun medewer-
king willen verlenen aan een vervolgonderzoek. In een uitgebreid mondeling
interview zal dan nader ingegaan worden op de werkgeschiedenis, het werk
en de combinatie met eventueel kinderen en huishouden.

Zou u aan dit vervolgonderzoek mee willen werken?

0  nee

0 ja
wilt u dan uw naam, adres en telefoonnummer op de volgende bladzijde
invullen. Over enkele maanden zal er contact met u opgenomen worden.

23.  Wilt u een verslag ontvangen van de resultaten van deze enquBte?

0  nee

0 ja
wilt u dan uw naam, adres en telefoonnummer op de volgende bladzijde
invullen.

24.  Wanneer u opmerkingen over of aanvullingen op de vragenlijst hebt, kunt u
ze hieronder plaatsen.
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Bijlage 3B: Interviewschema

0. INTRODUCTIE

a. Voorstellen
b. Context van het onderzoek
c. Uitleg werkwijze interview

1. PERSOONSGEGEVENS

Ik wit dit gesprek beginnen met een aantal persoonlijke gegevens. Op de
schriftelijke vragentijst hebt u hierover at een en ander ingevuld. Ik zal dit nog
even nalopen en een aantal aanvullende vragen stellen.

geboortedatum en plaats
Uw geboortedatum was:
En u bent geboren in:

afkomst
Ik zal nu wat vragen stellen over het gezin waar u uit komt.

Hebt u broers en/of zussen? Hoeveel? Zijn ze ouder en/of jonger?
(U  bent  dus  enig/....  kind)
Hebt u toen u opgroeide altijd bij uw beide ouders gewoond?

(doorvragen indien nee)
Bij wie hebt u dan de meeste tijd gewoond? (vb. alleen vader/moeder,
stiefvader/moeder)
Was/zijn uw vader/moeder gestorven/gescheiden? Hoe oud was u toen?

opleiding en beroep ouders
De hoogst genoten opleiding van uw vader was ....
En zijn beroep ....

De hoogstgenoten opleiding van uw moeder was .....
En haar beroep ......

buitenshuis werken moeder
Werkte uw moeder buitenshuis toen u jong was?

doorvragen
indien ja:
Heeft ze altijd gewerkt, of toen de kinderen wat groter waren of met
tussenpozen? (hoe oud was u toen ze weer ging werken)
Werkte ze full-time of part-time?
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Indien nee:
Heeft ze ooit gewerkt? Wanneer was dat? Wat voor werk? aantal uren?

houding moeder tov buitenshuis werken
Denkt u dat uw moeder graag buitenshuis werkte of was ze liever thuis gebleven?
c.q. Denkt u dat uw moeder buitenshuis had willen werken?

houding respondent tov buitenshuis werken moeder
Hoe vond u het toen dat uw moeder buitenshuis werkte? En nu?

voorbeeldfunctie ouders
Is uw moeder voor u een voorbeeld geweest? En uw vader?

ideeEn ouders over toekomstige loopbaan/levensloop
Weet u ook welke verwachtingen uw ouders over uw toekomst hadden?

ideean respondent over toekomstige loopbaan/levensloop
En welke verwachtingen had u zelf?
Had u bijvoorbeeld een idee had hoe uw verdere leven er uit zou zien toen u zo'n
jaar of 18 was, zo tegen het eind van de middelbare school?

doorvragen
Dacht u bijvoorbeeld aan trouwen en kinderen krijgen of was u meer bezig met
het uitstippelen van een loopbaan? Had u ook voorbeelden, van zo zou ik
wel/zeker niet willen worden? Waarom was dat een voorbeeld?

2. OPLEIDING

Nu wit ik een aantal vragen stellen over uw opleiding.
Op de schriftelijke vragenlijst geeft u aan dat u de volgende opleidingen hebt
gevolgd: .......
Klopt dat?

Ik ben geinteresseerd in waarom u die opleidingen ging doen.  Ik wit daarom bij
elke opleiding even stil staan en er een aantal vragen over stellen. Laten we
beginnen met de middelbare school.

middelbare school
U bent naar ...... gegaan. Kunt u zeggen hoe die keus tot stand is gekomen?
doon,ragen
Lag die keus voor de hand of was hij minder vanzelfsprekend? Waarom? Hoe
ging dat in zijn werk? Speelde de keus voor een bepaalde school ook nog een rol?
Hebt u ook nagedacht over alternatieven? Waarom bent u daar niet naar toe
gegaan?
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richting/keuzepakket
Welke richting/keuzepakket hebt u vervolgens gekozen? Waarom?

doorvragen
Had u al een idee wat u na de middelbare school wilde gaan doen of was het meer
omdat de richting/vakken u wel leuk leken of omdat u er goed in was?

hbo/wo
Na de middelbare school bent u naar ..... gegaan.
Hoe is die keus tot stand gekomen, welke overwegingen hebben daarbij een rol
gespeeld?

doorvragen
Sprak die opleiding u aan? Waarom?
Had u al een bepaald beroepsbeeld voor ogen?
Hebt u ook nog aan andere mogelijkheden gedacht? Waarom is het dan toch .....
geworden? Was het een moeilijke keus?
Bent u bij uw keus door iemand gestimuleerd, door wie?
Kende u ook andere mensen die op die opleiding zaten?

indruk studietijd
Kunt u iets meer vertellen over de tijd dat u die opleiding volgde?
Hoe vond u het op die opleiding? Hoe ging het studeren?

vervolgopleidingen
aansluitend: Na ...... bent u naar ....... gegaan
later: Later bent u nog verder gaan studeren op .......
Waarom hebt u dat gedaan? En waarom juist die opleiding?

doorvragen
Was .... geen goede keus geweest?
Bood ....... niet voldoende perspectieven?
Wilde u verder/ meer diepgang/ iets heel anders?
Hebt u ook nog andere mogelijkheden overwogen? Waarom is het dan toch ........
geworden?

huidige opleiding?
Volgt u momenteel nog een opleiding?
Indien ja: Welke? Waarom?
Indien nee: Zou u het wel willen? Welke? Waarom?

3. WERK

werkgeschiedenis
Ik wit ntt met u uitgebreid ingaan op uw werkgeschiedenis.
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Aan de hand van uw antwoorden op de schriftelijke vragenlijst heb ik die in
schema gezet. (schema overhandigen) Klopt het zo?
Dan zal ik nu met u uw werkgeschiedenis nog eens baan voor baan doorlopen.

Laten we beginnen bij uw eerste baan.

keus eerste baan
Kunt u zich nog herinneren hoe de keus voor deze eerste baan tot stand kwam?

door\,ragen
Wat speelde daarbij een rol?
Sprak die baan u aan? Waarom? Wat sprak met name aan?
Vond u die baan wel bij u passen?
Was u al bekend met het werk?

alternatieven
Hebt u ook nog andere mogelijkheden overwogen? Waarom zijn die het niet
geworden? Waarom is de keus uiteindelijk op deze baan gevallen?

inhoud werk
Kunt u iets over de inhoud van de baan vertellen? Wat voor soort werk was het?
Hoe waren de werkomstandigheden? Wat voor soort arbeidsorganisatie?

verandering
Na ... maanden/jaar bent u van baan veranderd/ meer/minder uren gaan werken/
hebt u promotie gemaakt/ bent u gestopt met werken. Kunt u aangeven waarom
dat was?

volgende baan
bij promotie/ meer/minder uren gaan werken (bij dezelfde baani zelfde
werkgever):
Hoe was het na deze verandering?
En vervolgens verder vragen naar de volgende verandering, indien aanwezig

bij verandering van baan:
U bent vervolgens gaan werken als.......
Waarom is uw keus toen op deze baan gevallen?
Vervolgens  doorvragen  als  bij   le  baan,  tot  en  met  een  na  laatste  baan

bij stoppen met werken:
U hebt vervolgens een aantal jaren niet betaald gewerkt. Waarom bent u weer
gaan werken?
Kunt u ook aangeven waarom daarbij de keus op ...... gevallen is?
vervolgens  doorvragen als  bij  le  baan,  tot  en met  een na laatste  baan.
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4. HUIDIGE BAAN

Dan kom ik nu aan bij uw huidige baan.
U werkt nu als ...................... Kunt u deze keus toelichten?

Vervolgens  doorvragen als bij  le  baan,  met uitzondering van vragen rond
verandering

aanstelling in uren
U werkt nu ... uur per week. Waarom?
Bent u hier tevreden mee? Waarom?

doon,ragen
indien part-time
Waarom werkt u part-time? Als u een full-time baan aangeboden zou krijgen, zou
u die accepteren? Waarom? Hebt u er altijd zo over gedacht?
indien full-time
waarom werkt u full-time? Zou u part-time willen werken? waarom?

houding werkomgeving tov part-time werken
Hoe wordt er op uw werk tegen part-time werk aangekeken? Wat vindt u daar
zelf van?

(toekomst)perspectief
Hoe ziet u uw toekomst in deze baan?

doorvragen
Denkt u er bijvoorbeeld wel eens over om van baan te veranderen?
(indien ja: welke andere baan zou u dan willen? waarom? hebt u wel eens
stappen in die richting gezet? Wat was het resultaat?)
Zijn er goede loopbaanmogelijkheden bij u op het werk? Hoe zijn uw
mogelijkheden? Wat vindt u daarvan?

5. EVALUATIE WERKGESCHIEDENIS
Ik wit nu een aantal evaluerende vragen stellen over uw werk en uw werk
geschiedenis.

(on)gelukkige periode
Een eerste vraag is of u een korte of lange periode in uw werkgeschiedenis kunt
aangeven dat u u gelukkig voelde in uw werk? Waarom was dat?
En ongelukkig? Waarom was dat?

bijdrage banen aan werkgeschiedenis
Als u nu zo uw werkgeschiedenis overziet, kunt u dan aangeven welke
banen/functies meer en welke minder hebben bijgedragen aan de ontwikkeling
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van uw werkgeschiedenis?

belangrijke factoren
Kunt u factoren noemen die van belang zijn geweest voor uw huidige werkge-
schiedenis? In welke zin waren ze van belang?

schets alternatieve werkgeschiedenis
Als u opnieuw uw werkgeschiedenis vorm zou kunnen geven, zou u het dan
anders doen? Wat zou u dan anders doen? Waarom? Waarom hebt u het toen niet
gedaan?

kenmerken arbeidscontext
(Voor zover de volgende items nog niet in het voorgaande door de respondenten
zelf genoemd zijn, wil ik ze hier nog even expliciet aan de orde stellen. Zijn ze
wel genoemd, maar niet uitgebreid aan de orde geweest, dan ook hier nog even
doorvragen.)

ik wil nu nog even expliciet ingaan op een aantal specifieke arbeidsomstan-
digheden

mannelijke/vrouwelijke collega's
Op de eerste plaats betreft het collega's. Hebt u tijdens uw werkgeschiedenis
hoofdzakelijk met mannelijke collega' s of met vrouwelijke collega's gewerkt of
was de verhouding ongeveer gelijk? Hoe zijn uw ervaringen daarmee?

invloed emancipatiebeleid
Hebt u tijdens uw werkgeschiedenis iets gemerkt van een emancipatiebeleid?
Was er in de arbeidsorganisaties waar u werkte sprake van een speciaal beleid ten
aanzien van vrouwen, in de zin van faciliteiten, aandacht voor

loopbaanontwikkeling? Heeft dit beleid uw werkgeschiedenis beinvloed? In
welke zin? Wat vindt u daarvan?

houding t.o.v. werk
Een laatste vraag over het werk is hoe u tegen werken aan kijkt. Wat zijn voor u
belangrijke redenen om te werken?
Zo denkt u er nu over, maar heeft u er altijd zo over gedacht?
Ziet u een ontwikkeling bij u zelf in uw houding tegenover werk?

6. GEZINSLEVEN

We  hebben  het nu vrij  uitgebreid over uw werk  gehad.  Ik wit u nu een aantal
vragen stellen over uw gezin/huishouding.

Een eerste vraag is met hoeveel mensen u woont? Wat is uw relatie tot deze

personen? Zijn het uw partner, uw kinderen, andere huisgenoten?
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Dan heb ik nu een aantal vragen over (uw) kinderen

(eerst even nachecken op schriftelijke vragenlijst)

WEL KINDEREN

kinderwens
a.           U hebt.... kind(eren), zijn/is dat uw eigen kind(eren)?
b.              Hebt u altijd kinderen gewild of is die wens pas later ontstaan?
c.             kunt u aangeven waarom u kinderen wilde?
d.            u was .. toen uw eerste kind geboren is. Was er een reden om op die

leeftijd kinderen te krijgen?
e.             u hebt.. kinderen. Kunt u aangeven waarom u .. kinderen hebt? Zou u

meer of minder kinderen willen hebben?
f.            wat is het leuke van kinderen?
g.           wat is het vervelende van kinderen?

zorg

bij kinderen jonger dan 4 jaar:
Wie zorgt er voor de kinderen? Hoe is de verdeling ongeveer? Bent u daar
tevreden over?

bij grotere kinderen:
Wie zorgde er voor de kinderen toen ze klein waren? Hoe was de verdeling
ongeveer? En hoe gaat het nu? Bent u daar tevreden over?

Wel/niet blijven werken
Indien blijven werken na geboorte kinderen:
U bent blijven werken na de geboorte van uw kind(eren). Waarom bent u blijven
werken?
Hebt u er wel eens over gedacht om met werken te stoppen? Waarom?

indien gestopt met werken na geboorte kinderen:
U bent gestopt met werken na de geboorte van uw kind(eren). Waarom?

combinatie werk/kinderen
a.             Hoe bevalt de combinatie werken en kinderen?

Hebt u er altijd zo over gedacht?
b.            wat doet u om de combinatie mogelijk te maken?

thuis? en op het werk?
c.           zou u het anders willen? waarom? wat zou moeten veranderen?
d.            doet u er wat aan om te veranderen?

Indien ja: wat dan? lukt dat?
Indien nee: waarom niet?
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invloed kinderen op werk
a.            hebben naar uw idee uw kinderen uw werk beinvloed? in welke zin?

wat vindt u daarvan?
b.            Hebt u voor uw kinderen iets op moeten geven?

invIoed werk op kinderen
c.             Vindt u dat uw werk invloed heeft (gehad) op uw kinderen?
d.            hebt u voor uw werk iets op moeten geven?

schuldgevoel
Voelt u u wel eens schuldig ten opzichte van uw kinderen of ten opzichte van uw
werk?

gedachtenexperimenten
Ik wit u nu vragen u in een aantal situaties in te leven.

I.              Stel u had niet buitenshuis gewerkt omdat u alleen voor uw kinderen
wilde/moest zorgen, hou zou dat geweest zijn?

II.            Stel dat u geen kinderen had gehad, hoe zou uw leven er dan uit hebben
gezien, met name wat het werk betreft. Wat voor effect zou het op uw
werk hebben gehad?

III. a.      u hebt (een) dochter(s)/als u een dochter zou hebben, wat voor
leven zou u voor haar willen?

b.     idem, voor zoon

GEEN KINDEREN

kinderwens
a.             U hebt geen kinderen, kunt u zeggen waarom?
b.           zou u wel kinderen willen? waarom wel/niet?

Indien wel:
Denkt u dat er nog een komt? Kunt u zeggen waarom?

Indien wel:
als het kind er is wilt u dan blijven werken?

Indien ja:
waarom? in dezelfde baan? zelfde aantal uren?
Indien nee:
waarom niet?

c.            hoe is het om geen kinderen te hebben?
d.           wat lijkt u het leuke van kinderen?
e.           wat lijkt u het vervelende van kinderen?

gedachtenexperimenten
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Ik wil u nu vragen u in een aantal situaties in te leven.

I.             stel u voor dat u kinderen hebt, hoe zou uw leven er dan uitzien? wat
voor effect zou het hebben op uw werk?

II           a.     als u een dochter zou hebben, wat voor leven zou u voor haar
willen?

b.      idem, voor zoon

7. HUISHOUDELIJK WERK

Ik ga ntt een aantal vragen stellen over huishoudelijk werk

verdeling taken
In elk huishouden, of het nu groot of klein is, moeten nogal wat huishoudelijke
taken gedaan worden. Hoe gaat dat bij u thuis? Wie doet wat? Hoe is de
verdeling? Hoeveel uur besteedt ieder per week er ongeveer aan? Bent u er zo
tevreden over? Wat zou u eventueel anders willen?

oplossingen ter verlichting huishoudelijke taken
Verder zijn er nog een hoop zaken te verzinnen die het huishoudelijk werk

aangenamer of minder tijdrovend kunnen maken, zoals huishoudelijke apparaten,
eten buitenshuis, noem maar op. U zult zelf ook wel wat in die richting
ondernomen hebben. Kunt u zeggen wat?

8. INVLOED PARTNER
(even nachecken op schriftelijke vragenlijst)

Ik ga nu een aantal vragen stellen over de invloed van een eventuele partner op
uw werk en uw werkgeschiedenis

Hebt u een partner of hebt u een partner/partners gehad? (Ik bedoel hiermee
iemand waarmee u een tijdlang uw leven hebt gedeeld.)

houding partner
Hoe was de opstelling van uw partner ten opzichte van uw werk gedurende uw

werkgeschiedenis? Hoe keek hij er tegen aan?

invloed op beslissingen
Heeft uw partner invloed gehad op beslissingen die u ten aanzien van uw werk
hebt gemaakt?

doorvragen
Om welke beslissingen ging het met name? Hoe was zijn invloed daarbij? Was
die invloed groot?

234



invloed werk partner
Kunt u aangeven wat voor u belangrijker is: het werk van uw partner of uw werk,
of allebei even belangrijk?
En hoe ligt dat voor uw partner?

Hebt u ooit plannen met betrekking tot uw werk moeten wijzigen ten gevolge van
het werk van uw partner?

doon,ragen
Indien ja: hoe vond u dat? zou u het weer doen?
Indien nee: is er wel ooit sprake van geweest dat het nodig was?

Indien ja: waarom hebt u het toen niet gedaan?
Indien nee: zou u het doen als het nodig was?

9. DUBBELE BELASTING

beschrijving normale werkdag
Kunt u een normale werkdag beschrijven·vanaf het moment dat u 's morgens
opstaat tot het moment dat u naar bed gaat.

combinatiestrategie
Kunt u aangeven wat belangrijk is om betaald werk met een gezin/huishouding te
kunnen combineren? M.a.w. hoe krijgt u het voor elkaar?

ervaring dubbele belasting
In literatuur over vrouwenarbeid wordt vaak gesproken over de dubbele belasting
van buitenshuis werkende vrouwen. Ervaart u dat ook zo? Waarom?

ervaring vrije tijd
Vindt u dat u voldoende tijd voor u zelf hebt?

10. EVALUATIE LEVENSLOOP

We hebben het nu gehad over uw werkgeschiedenis en over uw prive-leven voor
zover het betrekking had op uw werkgeschiedenis. Ik zou u nu nog een paar
afsluiten(le. evaluerende vragen willen stellen.

cruciale momenten
Als u zo eens terug kijkt op uw leven, zijn er dan momenten aan te geven
waarvan u achteraf zegt: als ik het toen anders had aangepakt of als het toen
anders was gelopen dan had mijn leven er nu anders uit gezien?
Kunt u ook aangeven waarom het toen zo is gegaan?
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Kunt u momenten/gel)eurtenissen in uw leven aangeven die van doorslaggevende
betekenis zijn geweest voor de huidige situatie, dat het nu is zoals het is?
Waarom was dat?

confrontatie verwachtingen
Op mijn vraag aan het begin van dit interview naar uw verwachtingen van het
leven, antwoordde u ...... Vindt u dat die verwachtingen zijn uitgekomen? Wat
hebt u wel bereikt, wat niet?
eigen invloed op levensloop
Vindt u dat u zelf veel invloed op uw levensloop hebt gehad? Dat u hem zelf mee
hebt kunnen bepalen, sturen? Waarom vindt u dat?

toekomstplannen
Wat zijn uw plannen voor de toekomst?

11. SLOT

Dan ben ik nu toegekomen aan de afsluiting van ons gesprek.  ik heb nog een paar
algemene vragen

eigen aanvullingen
Toen ik deze vragenlijst zat te maken, ben ik uitgegaan van een aantal algemene
ideeen over betaalde arbeid van vrouwen en de combinatie met een gezin/huis-
houding. Het is heel goed mogelijk dat ik daardoor een aantal aspecten over het
hoofd heb gezien, die in uw persoonlijk (arbeids)leven heel relevant zijn geweest,
maar in dit gesprek niet aan de orde zijn geweest. Vindt u dat ik iets vergeten ben
te vragen of is er iets dat u nog graag kwijt zou willen?

op-/aanmerkingen
Hebt u verder nog op- of aanmerkingen op dit gesprek?

motivatie meewerken aan onderzoek
Dan zou ik als laatste nog aan u willen vragen waarom u gereageerd hebt op mijn
oproep om aan dit onderzoek mee te werken?
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Bijlage 3C: Voorbeeld schema werkgeschiedenis

iaar opleiding werk priv6

1951 geboren

1963 gymnasium b

1970 hbo

1972 ziekenhuis

medisch analiste
1973 40 uur, vast
1974

1975 huweliik

1976

1977

1978 WO diverse instanties

Sociologie free lance enqueteren
1979

1980

1981

1982

1983

1984 universiteit

assistent co6rdinatrice vrouwenstudies
1985 20 uur, tijdelijk
1986

1987 universiteit

universitair docent
1988 le kind

20 uur, vast
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995
idem + 12 uur tijdelijk

1996

1997
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Bijlage 3D: Tabellen

Tabel 3.1: Leeftijd

totaal interview

1945-1950   28        11

1951-1957    28         8

Tabel 3.2: Sociaal milieu respondenten (bepaald adhv opleiding en beroep
vader)

totaal interview opleiding moeder interview

hoog     22       8         9                3

middel 25  9  26    9

laag       9         2         21                  7

Tabel 3.3: Opleiding

totaal interview

WO                                                             41               14
waarvan

WO aansluitend op VWO         24                9
WO aansluitend op HBO          5
WO later na HBO                          9                    4
WO later anders                             3                     1

HBO                                                            14                5
waarvan

HBO aansluitend op VWO         6                 1
HBO later na HBO                        1                     1
HBO later ander                            7                    3

NIvRA                                                          1
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Tabel 3.4: Burgerlijke staat

totaal interview

gehuwd              35          15
samenwonend         7             3
gescheiden            6           1
alleenstaand            8

Tabel 3.5: Aantal kinderen

totaal interview

0    21      5
1 7 3
2    20      7
374
4     1

Tabel 3.6:  Overzicht van respondenten naar sectoren

totaal interview

zakelijke dienstverlening                   14             7
onderwijs                                 23           6
maatschappelijke dienstverlening         8             3
overheid                                         4            2
gezondheidszorg                          6           1
Overig                                      1
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Bijlagen bij hoofdstuk 4



Tabel 4.1: Eerste baan en laatste baan met SEI en verschil daartussen

eerste functie SEI laatste functie SEI mobiliteit

1. apotheker 67,4 apotheker 67,4                      0
2. wetenschappelijk medewerker 66,3 universitair docent 66,3                      0
3. bankemploy6 46,9 bijstandsmaatschappelijk werker 53,5                   6,2
4. modinette 33,2 scholingsmedewerker 53,5 20,3

5. verkoopster 46,3 maatschappelijk werker 53,5                   7,2
6. onderzoeker 66,3 carriereadviseur 68,8                   2,5
7. assistente reclameafdeling 41,8 advocaat 70,3 28,5

8. verpleeghuisarts 67,4 verpleeghuisarts 67,4                      0
9. groepsleidster 53,5 praktijkleider/orthopedagoog 66,3 12,8

10. directiesecretaresse 48,8 secretaris interimmanagement 48,8                      0
11. wetenschappelijk ambtenaar 66,3 universitair docent 66,3                      0
12. docent 68,3 decent 68,3                      0

13. schoolarts 67,4 psychotherapeut 67,4               0

14. lerares 68,3 docent/pedagogisch medewerker 68,3                      0
15. docent 68,3 trainingscoOrdinator 68,8                   0,5

16. onderwijzeres 58,1 regionaal studieleider 70,3 12,2

17. assistent chirurg 67,4 schoolarts 67,4                      0
18.    baliemedewerkster bank 46,9 maatschappelijk werker 53,5                   6,6
19. advocaat 70,3 advocaat 70,3                      0

20. docent 68,3 docent 68,3                      0

21.   stafassistent hfd. personeelsdienst 64,9 hoofd P&0 68,8                   3,9
22. docent 68,3 docent 68,3                      0

23. ingenieur 69,8 adviseur 73,9                   4,1
24. directie-assistent 64,9 hoofd P&0 68,8                  3,9
25. bedrijfsmechanicien 66,2 trainingsmanager 68,8                   2,6
26. docent 68,3 trainer/consultant 68,8                  0,5
27. assistent onderzoeker 66,3 beleidsmedewerker 66,3                      0
28. docent 68,3 trainer/projectleider 68,8                   0,5
29. psycholoog 66,3 directeur onderwijsbureau 70,3                      4



30. wetenschappelijk assistent 66,3 hoofd/vakreferent bibliotheek 57,7 -8,6

31. lerares 68,3 lerares 68,3                      0

32. lerares 68,3 conrector 70,3                      2
33. administratief medewerker 41,8 bedrijfsmaatschappelijk werker 53,5 11,7

34. receptioniste/telefoniste 45,3 chef de bureau 54,4                   9,1
35. dierenarts 67,4 dierenarts 67,4               0

36. kleuterleidster 60,7 coardinator welzijnsstichting/docent 68,3                   7,6
37. assistent bedrijfsleider 51,5 hoofd publiekszaken museum 68,8 17,3

38. beginnend assistentaccountant 54,4 adjunct accountant 67,4 13,0

39. lerares 68,3 docent 68,3                      0

40. lerares 68,3 onderwijskundig medewerker 68,3                      0

41. leidinggevende gezins/ bejaardenzorg 53,5 hfd. interne organisatie 68,8 15,3

42. verpleegkundige 46,3 hfd. afdeling kankerregistratie 68,8 22,5
43. secretaris vrijwilligersteam 60,8 director MBA 70,3                   9,5
44. assistent housekeeping 51,5 projectingenieur 65,8 14,3
45. assistent bedrijfsleider 51,5 docent 68,3 16,8

46. kleuterleidster 60,7 directeur basisschool 70,3                   9,6
47. vertaalster 60,8 beleidsmedew. personeelsmanagement     64,9                  4,1

48. telefoniste 41,8 hfd. centrale organisatie 68,8 27,0

49. lerares 68,3 lerares 68,3                      0

50. onderwijzeres 58,1 conrector 70,3 11,2

51. arts 67,4 schoolarts 67,4               0

52. juridisch medewerker 60,8 secretaris 67,4                   6,6
53. onderwijzeres 58,1 consulente uitgeverij 65,8                   7,7
54. medewerker personeelszaken 48,8 docent en projectleider 68,3 19,5

55.   medew. afd. opleiding & vorming 66,3 docent 68,3                      2

56. leerkracht 58,1 leerkracht 58,1               0



Tabel 4.2:  Perceptie carri&re en stijging in SEI

geen stijging stijging <9,8 stijging 29,8 totaal

perceptie positief                  9                       16                    13               38

perceptie negatief                      1 1                                 4                               1                      16

totaal                        20                    20                   14             54

Chi-kwadraat = 10,46, df = 2,  p = 0,005

Tabel 4.3: Onderbreking en stijging in SEI

0 <9,8 29,8 totaal

niet gewerkt na opleiding                                  2          -              1             3

onderbreking t.b.v. kinderen                           2         1             1            4

onderbreking t.b.v. kinderen en opleiding        -         4            2           6

onderbreking t.b.v. opleiding                          -         2            4         6(*)
andere onderbreking                                      1          -             -            1
totaal 5          7             8           20

(*)            Bij deze vijf respondenten zitten twee dubbeltellingen. Een vrouw onderbrak haar werk twee keer,
een keer in verband met de zorg voor haar kinderen en de andere keer om weer te gaan studeren.
Een andere vrouw kon na haar opleiding niet aan de slag komen in het werk waar ze voor opgeleid
was, na een aantal jaar accepteerde ze werk onder haar niveau en hield vervolgens op met werken
om weer te gaan studeren.

Tabel 4.4: Part-time werk en stijging in SEI

geen stiiging stijging <9,8 stijging 29,8 totaal

alleen full-time                4                      6                        3                 13

ooit part-time,                      6                           5                             6                    17
nu full-time

nu part-time                              11                                10                                   5                          26

totaal                             21                     21                       14                56
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Tabel 4.5: Correlaties

mobiliteit

opleiding tijdens
werkgeschiedenis 0,50 (p=0,000)
onderbreking 0,22 (p=0,1)
parttime gewerkt -0,12 (p=0,4)
aantal banen -0,03 (P=0,9)
aantal werkgevers 0,23 (p=0,1)

Tabel 4.6: Redenen voor baanwisseling

1.  kon betere baan krijgen/promotie/uitbreiding taak      70
2.  contract liep af                                                        38
3.  wilde (weer eens) wat anders/ander werk                     33
4. verhuizing                           24
5. geen prettige werksfeer                                            21
6.  kreeg een kind                                                         19
7.  wilde meer uren werken                                               19
8. wilde minder uren werken                                            18
9.  ging (weer) studeren                                             14
10. (dreigend) ontslag                                                                             13
11.  gezondheidsredenen                                                                                                10

12. ging trouwen/samen wonen                                   9
13. reorganisatie/fusie                                         8
14. wilde meer perspectief/uitdaging/leidingg. baan          8
15. familieomstandigheden/scheiding                       7
16. wilde (tijdelijk) niet meer werken                                6
17. anders                                                      16
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Tabel 4.7.  Aspecten die van belang gevonden worden voor het werk (*)

vindt van belang le keus   2e keus   3e keus totaal

1.    werk dat ik leuk vind                           30            10             5             45
2. goede werksfeer                                6            13            10           29
3.    werk dat aansluit bij mijn opleiding      4               11               6              21
4.   mogelijkheden om hogerop te             4             5             8            17

komen
5.    werk dat ik kan combineren met         6              4              5               15

huishouden/kinderen
6. goed salaris                                    -            2            9           11
7.   mogelijkheid om part-time te wer-      3             6             1             10

ken
8.   mogelijkheid tot leiding geven            3            3              4            10
9.    werk dat ik aan kan                              4              2               1               7
10.  niet te ver van huis                            -                             2             2

(*)   In een aantal gevallen is er sprake van dubbeltellingen, omdat meerdere aspecten in dezelfde rangorde
zijn geplaatst. Bovendien is van een aantal respondenten geen score opgenomen, omdat ze geen
rangorde hadden aangebracht.
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Tabel 4.8: Redenen voor accepteren baan
le baan laatste baan alle bant

A. Werk inhoudelijk                                           32              32                     151
al. Soort/inhoud werk                                         20                23                       89
82. Aansluitend bij ervaring/opleiding               12              8                       43
a3. Wilde wat anders                                    -               1                     19

B. Perspectief                                                 5              23                   117
bl.Perspectief algemeen                                          3                     10                          46
b2. Promotie/stapje hoger/uitbreiding               -                4                       28
b3. Leidinggevende functie                              1                2                       10
b4. zelfstandigheid                                      -               1                     5
b5. Verantwoordelijkheid                                -                 1                       6
b6. Uitdaging                                             1               5                     22

C. Werk algemeen                                               12              3                       29
cl. Wilde werk                                                           3                    -                              10
c2. Gevraagd                                              3               1                     8
c3. Ervaring opdoen                                    3               2                    7
c4. Overbrugging                                     3             -                   4

D. Werkomstandigheden                              11            11                 53
dl. Werkomgeving                                      10             4                    31
d2. Reorganisatie/ontslag                                 -                 1                       4
d3. Vast dienstverband                                     1                 1                       8
d4.Rustlzekerheid                                           -                 4                       5
d5. Randvoorwaarden                                  -               1                     5

E. Werktijden                                            3             6                   30
el. Minder uren/part-time                                        2                    5                             16
e2. Meer uren                                                       -                   1                          9
e3. Werktijden algemeen                                          1                     -                             6

F. FinanciEn                                                   3              2                    27
fl. Financiele zelfstandigheid/geld nodig               2                       1                                  16
f2. Goed salaris                                           1               1                     11

G. Combinatie mogelijkheden                             3                2                       16
gl. Met kinderen                                                  -                   1                          10
g2. Anders                                                 3               1                     6

H. Woonplaats                                           9             3                   38
hl. Werk in plaats waar ik woon                                5                       3                                24
h2. Wilde thuis weg                                        4                -                       6
h3. Anders                                                                                          -                             8

I. Weinig keus                                                10             4                    24

J. Anders                                                   1             2                   4
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Tabel 4.9: Invloedrijke gebeurtenissen

priv6
krijgen van kinderen                               24
verhuizing (ivm werk partner)                   8
huwelijk                                       7
opvattingen partner                                    6

" ouders          6
scheiding                                      5
gezondheid                                      5
werk partner                                                    2

anders (een keer genoemd)                        5

werk
mogelijkheden alg

positief                                 17
negatief/neutraal                                           11

reorganisatie/ontslag/aflopen contract       9
part-time werken                                     3
anders                                                     1

combinatie arbeid en zorg                     6

algemeen
ervaringen buiten werk/netwerk               7
weer gaan studeren/opleiding volgen         6
emancipatieproces                            3
therapie                                        2
vrouw-zijn                                    2
anders                                                    2
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Tabel 4.10: Belemmeringen

prive
kinderen                                                            9
eigen karakter/instelling                                     7
problemen met kinderopvang                                 6
opvattingen partner                                            5" ouders/familie          3

" anderen            3
verhuizing                                             4
werk partner                                                           3
afkomst                                                             2

werk
opvattingen over en problemen ivm vrouw-zijn    17
onmogelijkheden algemeen                            8
problemen met baas/collega                                   7
part-time werk                                            4
reorganisatie/ontslag/aflopen contract                  3
macho-cultuur                                                        2
onderbetaald                                                           1

combinatie arbeid en zorg

algemeen
opvattingen t.a.v. vrouw-zijn                              6
soort opleiding                                                       4
economische recessie                                             3
studie naast baan                                                    2
anders                                                                     3
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Tabel 4.11: Onverwachte kansen of mogelijkheden

priv6
huwelijldscheiding                                         4
opvattingen partner                                                   3
verhuizing                                                   1

werk
mogelijkheden algemeen                                                                          14

stimulerende baas/collega                                          7
gevraagd                                          7

netwerk                                                               7
nevenactiviteiten                                               4
(ook wat) gelukitoeval                                                   4
weggaan/ziekte collega/chef 4
specifieke taken verricht                                                4
reorganisatie                                                 3
in praktijk/zaak echtgenoot 2
steeds kansen en mogelijkheden zoeken en grijpen       2

algemeen
(weer) gaan studeren, omscholen, opleiding volgen      9

geen
wat ik wilde bereiken heb ik met

13
pijn en moeite moeten veroveren
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Curriculum vitae

Th6r6se van den Heuvel (1951) volgde na het gymnasium-bata de opleiding voor
medisch analiste.   Van   1972  tot   1978  was ze werkzaam  op het immunologisch
laboratorium van het St. Elizabethziekenhuis te Tilburg. In 1978 begon ze haar
studie Sociologie  aan de Katholieke Universiteit Brabant.  In 1985 studeerde  ze
af  Ze  was toen reeds vanaf 1984 werkzaam als co8rdinator Vrouwenstudies  aan
dezelfde instelling.    In 1986 kreeg   ze een aanstelling als universitair docent
Vrouwenstudies bij de vakgroep Sociologie. Sinds de oprichting van de vakgroep
Vrouwenstudies in 1993 maaktze deel uit van deze vakgroep. Haar werkzaamhe-
den betreffen onderwijs en onderzoek op het terrein van vrouwenarbeid, de
combinatie van arbeid en zorg en emancipatie.
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