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Voorwoord

Nederland behoort tot de landen met een hoge arbeidsdeelname van vrouwen. Cijfers 
van de oecd laten zien dat in 2010 69% van de vrouwen van 15-64 jaar in Nederland een 
baan had. Dat is meer dan in de ons omringende landen België (57%), Duitsland (66%) en 
het Verenigd Koninkrijk (65%). Zoals bekend  gaat het in Nederland  wel veel vaker dan in 
andere landen om deeltijdwerk. Deeltijdwerk is hier dan ook de belangrijkste strategie 
voor vrouwen om arbeid en zorg te combineren.
Om een verdere groei van de arbeidsdeelname van vrouwen te bevorderen hebben de 
achtereenvolgende kabinetten in de afgelopen decennia geïnvesteerd in voorzieningen 
die het combineren van taken vergemakkelijken. Zo is in het begin van de jaren negentig 
begonnen met uitbreiding van de kinderopvang, werd in 1991 het recht op ouderschaps-
verlof ingevoerd, in 2001 een recht op kortdurend zorgverlof en in 2005 een recht op 
langdurend zorgverlof. Het gebruik van verlofregelingen heeft met het werken in deeltijd 
gemeen dat mensen daarmee tijd vrij maken om te kunnen zorgen. Bij deeltijdwerk 
gaat het echter om een structurele maatregel. We zien maar zelden dat vrouwen hun 
arbeidsduur weer uitbreiden als hun zorgtaken minder tijd vergen. Verlofregelingen 
gelden per definitie maar voor een korte tijdsduur. Uit eerder onderzoek is bekend dat zij 
betrekkelijk weinig worden gebruikt. Vanuit het streven van het kabinet om de arbeids-
participatie te vergroten, zou men kunnen pleiten voor uitbreiding van de omvang van 
de arbeidsduur in combinatie met toename van het gebruik van verlof, om zo – als de 
privésituatie daarom vraagt – toch zorgtijd te faciliteren.
Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sz w) heeft het 
 Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) onderzocht hoeveel werknemers er gebruik 
maken van de wettelijke verlofregelingen, in hoeverre er sprake is van een discrepantie 
tussen de behoefte aan en het gebruik van verlof en welke factoren van invloed zijn op 
het niet-gebruik van die regelingen. Het onderzoek is begeleid door drs. Ton Janusch en 
drs. Jochem van der Veen van het ministerie van sz w, waarvoor hartelijk dank. Ook dank 
aan dr. Hanne Groenendijk die als extern lid van de leescommissie aan dit rapport heeft 
bijgedragen.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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1 Verlof als voorziening voor taakcombineerders

1.1 Vraagstelling

Het aantal tweeverdienerhuishoudens is in de afgelopen decennia fors gestegen en 
het combineren van betaald werk en zorgtaken is daarom voor steeds meer mensen de 
dagelijkse gang van zaken. Deze zogenaamde taakcombinatie levert naast vreugde en 
verantwoordelijkheden soms ook hoofdbrekens op. Zo kan het een hele toer zijn om alle 
onbetaalde en betaalde verplichtingen in een huishouden goed op elkaar af te stemmen. 
Dit is vooral lastig in periodes waarin zorgtaken extra zwaar zijn, zoals bij ziekte van de 
gezinsleden of de ouders, of wanneer de kinderen nog jong zijn. Om werknemers in die 
situaties te ondersteunen bestaan er verlofregelingen, die in 2001 gebundeld zijn in de 
Wet arbeid en zorg. Het gaat onder meer om calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof, 
langdurend zorgverlof en ouderschapsverlof.

In 2004 deed het Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgebreid onderzoek naar het gebruik van verlof-
regelingen door werknemers in Nederland. In het rapport Werkt verlof? (Van Luijn en 
Keuzenkamp 2004) is op basis van een enquête uit 2002 nagegaan in hoeverre de toen-
malige regelgeving afdoende was om werk en zorg te combineren. Uit dit onderzoek 
kwam naar voren dat niet iedereen die in een specifieke zorgsituatie zit ook behoefte 
heeft aan verlof en dat niet iedereen die behoefte heeft aan verlof daarvan ook gebruik 
maakt.

We zijn inmiddels een aantal jaren verder. Het aantal taakcombineerders is toegenomen 
en de Wet arbeid en zorg is uitgebreid. Zo bestaat er sinds 2005 een wettelijk recht op 
langdurend zorgverlof en biedt de fiscale ouderschapsverlofkorting een gedeeltelijke 
 financiële compensatie . Verder is de lengte van het ouderschapsverlof in 2009 ver-
dubbeld van 13 tot 26 weken. In een brief aan de Tweede Kamer (t k 2009/2010) gaf 
toenmalig minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sz w) aan dat hij 
een actualisering wilde van de cijfers over de behoefte aan en het gebruik van verlof-
regelingen, en van de factoren die hierop van invloed zijn. Het ministerie van sz w heeft 
het scp gevraagd hier opnieuw onderzoek naar uit te voeren. In dit rapport doen we 
 verslag van onderzoek naar het gebruik van verlofregelingen voor drie zorgsituaties. 
In de eerste plaats bekijken we de situatie waarin een kind, partner of ouder kort-
durende zorg (korter dan twee weken) nodig heeft vanwege ziekte. Vervolgens bezien 
we de  situatie waarin een naaste langdurende zorg (langer dan twee weken) nodig heeft 
vanwege een ernstige/levensbedreigende ziekte of hulpbehoevendheid. In die beide 
gevallen zijn diverse verlofregelingen inzetbaar. Als derde gaan we in op de (normale) 
situatie waarin ouders zorgen voor jonge kinderen en onderzoeken we het gebruik van 
ouderschaps verlof.
Hoeveel werknemers maken eigenlijk gebruik van een verlofregeling en wie van hen 
heeft wel behoefte aan een regeling, maar maakt hier geen gebruik van? Hangt dit 



10

verlof vr agen

samen met de betaling van het verlof? En wat is de invloed van bijvoorbeeld sekse of 
flexibele werktijden op verlofgebruik? Zie box 1.1 voor een toelichting op de onderzochte 
verlofregelingen.
De drie onderzoeksvragen luiden:
1 Wat is de behoefte aan en het gebruik van verlofregelingen onder werknemers in de 

verschillende zorgsituaties?
2 Welke factoren zijn van invloed op het gebruik van verlofregelingen door werk-

nemers?
3 In hoeverre verschillen het gebruik van verlofregelingen en de factoren die hierop van 

invloed zijn voor mannen en vrouwen?

Kader 1.1

Toelichting op de bestudeerde wettelijke verlofregelingen1

Ouderschapsverlof Recht op maximaal 26 keer de arbeidsduur per week aan verlof. 
 Individueel recht voor elke ouder afzonderlijk en per kind tot 8 jaar, 
en na minimaal één jaar aaneengesloten in dienst bij de huidige werk-
gever. Tenzij bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten kan 
het  verlof verspreid of geconcentreerd worden opgenomen, ineens of 
meerdere aaneengesloten tijdsblokken (maximaal zes keer). Eventuele 
(gedeeltelijke) betaling wordt in cao’s geregeld.

Calamiteitenverlof  
(en ander kort verzuim)

Volledig betaald verlof voor korte tijd in geval van overmacht of zeer 
bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals de ziekte van een kind, 
bevalling van de partner, of het overlijden van bloed- en aanverwanten 
in eerste of tweede graad. Ingeval van verlof in verband met de ver-
zorging van een zieke, gaat  dit verlof na één dag over in zorgverlof. 

Kortdurend zorgverlof Recht op maximaal tien dagen betaald verlof per jaar voor  noodzakelijke 
zorg aan een thuiswonend ziek kind of een zieke partner of ouder. 
De  betaling is 70% van het loon. Wanneer sprake is van een zwaar-
wegend dienst- of bedrijfsbelang, kan een werkgever een verzoek tot 
verlof weigeren.

Langdurend zorgverlof Recht op zes weken verlof per jaar voor een kind, partner of ouder met 
een levensbedreigende ziekte. Het verlof is onbetaald. Wanneer sprake 
is van een zwaarwegend dienst- of bedrijfsbelang, kan een werkgever 
een verzoek tot verlof weigeren. Eventuele (gedeeltelijke) betaling wordt 
in cao’s geregeld.

Bron: Groenendijk en Keuzenkamp 2010

1.2 Inzichten uit eerder onderzoek

In de afgelopen jaren zijn er periodiek cijfers gepresenteerd over het gebruik van verlof in 
diverse zorgsituaties. Zo bleek bijvoorbeeld dat in 2007 16% van de vrouwen en 18% van 
de mannen die langdurig mantelzorg verlenen verlof opneemt om arbeid en zorg te com-
bineren. Meestal betreft het vakantieverlof, maar 19% gebruikt een  verlof regeling die 
speciaal voor dit doel bestaat. In 2007 heeft 31% van de vrouwen en 36% van de mannen 
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vrij genomen om voor een korte periode voor een zieke naaste te kunnen zorgen. Van 
hen nam 9% kortdurend zorgverlof op (Cloïn en Souren 2009).

Meer dan de helft van de werknemers die zorgde voor een ernstig zieke naaste of vriend 
had wel behoefte aan verlof, maar nam dit om verschillende redenen niet op. Ten eer-
ste omdat het verlof niet te combineren viel met het werk en ten tweede omdat verlof 
financieel niet haalbaar was. Ook was niet iedereen bekend met de bestaande verlof-
regelingen (Groenendijk en Keuzenkamp 2009; Cloïn en Souren 2009).
Van alle werkende ouders die daar recht op hadden nam in 2007 42% van de moe-
ders ouderschapsverlof op (waarvan 55% betaald) en 18% van de vaders (waarvan 
59% betaald). Vaders werkten meer uren tijdens het verlof dan moeders, maar namen 
het verlof wel voor een langere periode op. Hoewel het gebruik van ouderschapsverlof in 
de loop der jaren is toegenomen, door zowel mannen als vrouwen, is er nog steeds een 
groot sekseverschil in verlofgebruik (Groenendijk en Keuzenkamp 2009; Cloïn en Souren 
2011).

Zoals bekend is de verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen ongelijk: 
mannen werken meer, terwijl vrouwen meer tijd aan zorgtaken besteden. Uit de cijfers 
blijkt dat sekseverschillen in verlofgebruik onder zorgende werknemers niet altijd groot 
zijn. Van Luijn en Keuzenkamp (2004) troffen betrekkelijk weinig effect van sekse op het 
verlofgebruik, ook wanneer gecontroleerd werd voor andere kenmerken. Dit bleek niet 
te liggen aan bijvoorbeeld verschillen in werkkenmerken tussen mannen en vrouwen. 
Een mogelijke oorzaak is de selectiviteit van de groep rechthebbende vrouwen; relatief 
veel vrouwen werken niet of weinig, juist om te kunnen zorgen.
In dit onderzoek analyseren we voor mannen en vrouwen apart of andere factoren 
een rol spelen bij verlofgebruik. Mogelijk hebben bepaalde factoren voor mannen en 
vrouwen een andere invloed op het verlofgebruik. In het onderzoek door Van Luijn en 
Keuzenkamp (2004) was het niet mogelijk deze groepen apart te onderzoeken omdat de 
onderzoekspopulatie te klein was. Met de gegevens uit de Enquête Beroepsbevolking 
(ebb) die we voor dit onderzoek gebruiken is dit wel mogelijk. Bovendien kunnen we 
met de ebb analyses op huishoudensniveau uitvoeren, zodat we kunnen nagaan welke 
factoren bepalen wie er in een tweeverdienerhuishouden verlof opneemt: de vrouw of de 
man.

Om meer zicht te krijgen op het gebruik van verlofregelingen raadplegen we verschil-
lende stromingen in de onderzoeksliteratuur over het combineren van arbeid en zorg. 
Een eerste betreft onderzoek vanuit het perspectief van de tijdsbesteding. Wie veel uren 
per week werkt heeft minder tijd voor zorgtaken dan wie weinig uren werkt. De behoefte 
aan verlof zal dan wellicht groter zijn om in de zorgbehoefte te voorzien. In de praktijk 
kunnen echter factoren tot gevolg hebben dat die verlofbehoefte niet groter is, bijvoor-
beeld omdat de partner die zorg op zich neemt of omdat de zorg wordt uitbesteed. Naast 
de arbeidsduur kan ook de reistijd naar het werk de beschikbare tijd voor zorgtaken 
verkleinen. Het tijdsbudget wordt bovendien zwaarder belast als er (jonge) kinderen te 
verzorgen zijn en als er geen partner is om die taken mee te delen (Droogleever Fortuijn 
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1993). Wanneer men woont in een stad met veel voorzieningen dichtbij huis, zal dit reis-
tijd besparen en dus meer tijd opleveren om werk en zorg te combineren (Hägerstrand 
1970; Karsten 2003).
Hoewel in de afgelopen decennia een grote verschuiving is opgetreden in de arbeids-
deelname van mannen en vrouwen, is de verdeling nog altijd scheef en zijn de verwach-
tingen over de rollen van mannen en vrouwen nog altijd verschillend. Van moeders 
wordt doorgaans verwacht dat vooral zij de verzorging van hun kinderen op zich nemen 
en dat is ook vaak een eigen wens. Mannen voelen zich meer betrokken bij het werk en 
verantwoordelijk voor het inkomen (Van Wel en Knijn 2006; Portegijs en Keuzenkamp 
2008; De Meester 2010; Cloïn en Souren 2011). Daarom valt te verwachten dat vrouwen 
vaker dan mannen gebruik maken van verlof, zeker wanneer het om onbetaald verlof 
gaat of om een zorgsituatie die tussen de partners kan worden gedeeld, zoals de zorg 
voor kinderen. Mannen zullen wellicht vaker verlof opnemen als dat betaald is, of als dat 
onvermijdelijk is, zoals voor de verzorging van de partner.

Onderzoek met een economisch perspectief gaat ervan uit dat mensen nutsmaxima-
lisatie nastreven. Een hoger uurloon betekent meer verlies voor elk niet gewerkt uur 
op de arbeidsmarkt (Becker 1965). Werknemers met een hoger uurloon zouden minder 
snel onbetaald verlof opnemen dan werknemers met een lager uurloon. Er wordt in 
die traditie niet alleen gekeken naar het daadwerkelijke uurloon, maar ook naar het 
opgebouwde menselijk kapitaal dat iets zegt over de verdiencapaciteit. Als maat voor 
de hoeveelheid menselijk kapitaal gebruiken onderzoekers vaak het opleidingsniveau 
en jaren werkervaring (Becker 1964). Economen die zich bezighouden met beslissingen 
binnen huishoudens wijzen erop dat het niet gaat om het individuele nut, maar om nuts-
maximalisatie op huishoudensniveau (Becker 1981). Daarom spelen naar verwachting 
bijvoorbeeld bij ouderschapsverlof ook partnerverschillen in menselijk kapitaal mee in 
de afweging om gebruik te maken van dit recht. Hierbij is niet alleen het huidige inko-
men (en inkomensverschillen tussen de partners) van belang, maar ook de verwachte 
consequenties voor de loopbaan en het inkomen op de langere termijn. Een complice-
rende factor is dat de partners verschillende waarde aan loopbaan en inkomen kunnen 
hechten. Een hoger opleidingsniveau wordt in onderzoek overigens niet alleen in ver-
band gebracht met een hogere verdiencapaciteit, maar vaak ook met minder traditionele 
ideeën over sekserollen. Hogeropgeleiden zullen daarom eerder geneigd zijn arbeid en 
zorg te combineren en verlof op te nemen. Wat betreft het opleidingsniveau zijn de ver-
wachtingen vanuit het economische en het genderperspectief dan ook tegengesteld.

Tot slot is ook de werkcontext van belang voor het verklaren van verschillen in verlof-
gebruik. In het onderzoek van Van Luijn en Keuzenkamp (2004) kwam naar voren dat 
het aantal ‘combinatievriendelijke’ regelingen dat een werkgever aanbiedt de kans op 
verlofgebruik vergroot. In een combinatievriendelijke werkcultuur zal verlofgebruik 
makkelijker zijn. Dat wordt wel de sense of entitlement genoemd (Lewis 1997; Den Dulk 
en Peper 2007), de mate waarin men zich gerechtigd voelt gebruik te maken van ver-
lof. Regelingen zoals flexibele begin- en eindtijden of de mogelijkheid om werktaken 
rond zorgtaken te organiseren, kunnen als uiting van een combinatievriendelijke 
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cultuur worden gezien (Cuelenaere et al. 2009) en de sense of entitlement versterken. 
Overigens is ook denkbaar dat deze mogelijkheden op het werk het omgekeerde effect 
teweeg brengen, omdat zij de noodzaak van verlofopname kunnen verkleinen. In grote 
organisaties zijn de regelingen vaak beter dan in kleine organisaties (Den Dulk 2001). 
Bovendien gebruiken werknemers liever niet als eerste een regeling (Cuelenare et al. 
2009). Wij verwachten daarom dat de grootte van een bedrijf van invloed is op het ge-
bruik van verlof.

1.3 Gebruikte bronnen

Dit onderzoek is gebaseerd op de ebb 2009, een representatief onderzoek onder de 
Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. De ebb bevat kenmerken van personen en 
van hun positie op de arbeidsmarkt. We maken met name gebruik van de module Arbeid 
en Zorg die informatie bevat over de behoefte aan en het gebruik van diverse verlof-
regelingen. Het aantal respondenten in de gebruikte steekproef is groot (n = 72.464). 
Vaak wordt alleen een deel van deze groep nader bezien; als de aantallen kleiner zijn dan 
100 is dat vermeld.
De resultaten uit dit onderzoek worden voor zover mogelijk afgezet tegen de uitkomsten 
van eerder scp-onderzoek naar verlof (Van Luijn en Keuzenkamp 2004). De mogelijk-
heden van vergelijking zijn echter enigszins beperkt. Zo is de vragenlijst van de ebb 
anders opgebouwd2 en bevat deze geen informatie over opvattingen over en de beleving 
van het combineren van arbeid en zorg, over de combinatievriendelijkheid van de werk-
gever en over de eigen gezondheid. De ebb bevat daarentegen wel informatie over de 
partner, indien aanwezig, en veel werkgerelateerde informatie zoals de mogelijkheid om 
werk rond zorgtaken te organiseren of reistijden naar het werk. Voor zicht op uurloon 
zijn gegevens uit het Loonaangiftebestand uit 2009 gekoppeld aan de respondenten in 
de ebb.
In de module Arbeid en Zorg zijn niet alle vragen aan iedereen gesteld. Alleen aan werk-
nemers met een baan van ten minste twaalf uur per week is gevraagd of ze te maken 
hadden met een situatie waarin een ouder, partner of ziek kind voor kortere (minder dan 
twee weken) dan wel langere (twee weken of meer) tijd zorg nodig had vanwege ziekte, 
ongeval of ziekenhuisopname. Als dat het geval was, werden ze beschouwd als mensen 
in een kortdurende respectievelijk langdurende zorgsituatie. Degenen hiervan die zelf 
zorg hadden verleend kregen vervolgens de vragen over behoefte aan en gebruik van 
(een of andere vorm van) verlof. Werknemers met een baan van ten minste twaalf uur per 
week en een kind onder de negen jaar, kregen vragen over het gebruik van ouderschaps-
verlof.

Noten

1 Op moment van schrijven ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om de regelingen voor 

verlof en arbeidstijden te moderniseren. Benadrukt wordt dat flexibiliteit van de werktijden een 

struc turele oplossing voor de combinatie van arbeid en zorg moet bieden en verlof een tijdelijke 

oplossing hiervoor is. Een van de voorstellen is om met het oog op de toenemende diversiteit aan 
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 samen levingsvormen de reikwijdte van het kort- en langdurend zorgverlof uit te breiden naar werk-

nemers die zorgen voor andere huisgenoten dan partner, ouder of kind. Een ander voorstel is om de 

opname van ouderschapsverlof flexibeler te maken, zodat ouders in overleg met de werkgever het 

verlof beter kunnen afstemmen op hun behoefte (Memorie van Toelichting 11-08-2011). 

2 Vanwege de manier van bevraging in de ebb zijn de analysemogelijkheden vergeleken met die in 

Werkt verlof? beperkt. Een eerste beperking is dat er eerst naar het gebruik van verlof is gevraagd, 

en daarna de niet-gebruikers zijn bevraagd over hun behoefte. Een tweede beperking is dat aan de 

niet-gebruikers is gevraagd of ze behoefte hadden aan verlof en niet of ze behoefte hadden aan een 

specifieke verlofregeling. Tot slot zijn kenmerken van verlofregelingen alleen bekend voor mensen 

die ook gebruik hebben gemaakt van verlof. Het is daarom niet mogelijk om deze kenmerken (bij-

voorbeeld of het verlof betaald is) mee te nemen in de verklarende analyses voor verlofgebruik.
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2 Verlof vanwege een kortdurende zorgsituatie

2.1 Wettelijke regeling voor calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof

In dit hoofdstuk onderzoeken we of en van welke verlofregelingen werknemers gebruik 
maken die staan voor kortdurende zorg voor een kind, een partner of een ouder vanwege 
een plotselinge ziekte, een ongeval of ziekenhuisopname. Voor een dergelijke situatie 
kent de Wet arbeid en zorg een aantal verlofregelingen: calamiteitenverlof, kortdurend 
zorgverlof en ‘ander kort verzuimverlof’. Uiteraard hoeft men geen aanspraak te maken 
op deze regelingen; men kan ook vakantie- en adv-dagen opnemen.

Hoewel we in dit hoofdstuk meerdere vormen van verlof onderzoeken, zullen we twee 
regelingen toelichten, omdat ze speciaal bedoeld zijn voor de onverwachte situatie; 
calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof (zie ook kader 1.1).
Calamiteitenverlof is bedoeld voor noodsituaties waarin werknemers direct zaken moeten 
regelen die geen uitstel dulden, zoals een loodgieter inschakelen bij een gesprongen 
waterleiding. Werknemers met een plotseling ziek kind kunnen hier ook gebruik van 
maken. Calamiteitenverlof bestond al voordat het opgenomen werd in de Wet arbeid en 
zorg (2001) als een recht op loondoorbetaling wanneer een werknemer voor een kortere 
periode (enkele uren tot dagen) niet kon werken. Ook volgens de huidige wettelijke rege-
ling wordt het loon doorbetaald, maar hiervan kan worden afgeweken bij cao (of een 
overeenkomst met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging).
Kortdurend zorgverlof geeft langer recht op verlof, zodat werknemers korte tijd kun-
nen  zorgen voor een zieke partner, een ouder of een ziek kind. Kortdurend zorgverlof 
bedraagt in elke periode van twaalf achtereenvolgende maanden ten hoogste tweemaal 
de arbeidsduur per week. De periode van twaalf maanden gaat in op de eerste dag waar-
op het verlof wordt opgenomen. Om te zorgen dat werknemers die daar behoefte aan 
hebben ook gebruik kunnen maken van het verlof, behouden zij het recht op 70% van 
hun loon. De wet kent enkele beperkende voorwaarden. Kortdurend zorgverlof geldt 
alleen voor een inwonend ziek kind, een zieke partner of een zieke ouder. De werkgever 
kan verlof weigeren als de organisatie serieuze schade zou oplopen. Bovendien moet de 
ziekte zorg noodzakelijk maken en moet de werknemer zelf die zorg verlenen.

Uit eerder onderzoek (Van Luijn en Keuzenkamp 2004) naar het gebruik van verlof-
regelingen in een kortdurende zorgsituatie bleek dat de meeste werknemers wel verlof 
opnamen, maar meestal door een vakantiedag op te nemen. Naar verhouding maakten 
werknemers maar weinig gebruik van calamiteitenverlof. Verder bleek het aantal re-
gelingen van de werkgever voor het combineren van arbeid en zorg een positief effect 
te hebben op verlofgebruik, terwijl burn-outklachten daar juist een negatief effect op 
hadden. Daarnaast bleek dat lageropgeleiden vaker verlof opnamen om onverwachte 
zorg te verlenen dan hogeropgeleiden. In dit onderzoek gaan we na hoe de huidige 
 situatie is. Wellicht is de bekendheid van de verlofregelingen toegenomen, waardoor 
ze meer worden gebruikt. Aan de andere kant zijn de economische omstandigheden nu 
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minder gunstig, waardoor werknemers misschien minder snel geneigd zijn om verlof 
op te nemen, uit angst voor negatieve gevolgen voor hun carrière. Hoewel het verschil 
in het gebruik van kortdurend zorgverlof tussen mannen en vrouwen niet groot is, 
zijn onderzoeken niet eensluidend over de rol van sekse. Merens (2000) constateert dat 
de kans groter is dat vrouwen gebruik maken van kortdurend zorgverlof en calamitei-
tenverlof dan mannen. Volgens Van Luijn en Keuzenkamp (2004) is sekse echter geen 
verklarende factor, wanneer de andere kenmerken gelijk zijn. Kwalitatief onderzoek naar 
taakverdeling suggereert dat ook als mannen veel zorgtaken op zich nemen, vrouwen 
zich daarvoor hoofdverantwoordelijk blijven voelen; zeker als het om kinderen gaat. De 
coördinatie van de zorg en het ‘improviseren’ van oplossingen in onverwachte situaties 
rusten vaak op de schouders van de moeder (De Meester 2010). Op basis hiervan valt te 
verwachten dat vrouwen vaker dan mannen verlof opnemen bij een plotselinge zorg-
situatie. Maar het kan ook zijn dat juist in onverwachte en kortdurende situaties ideeën 
over rolverdeling een minder sterke rol spelen. De situatie vereist snel een tijdelijke 
oplossing – nood breekt wet; ook de wet der gewoonte. In dit hoofdstuk besteden we 
daarom aandacht aan de verschillen tussen mannen en vrouwen in het gebruik van ver-
lof in een kortdurende zorgsituatie.

2.2 Rechthebbenden, gebruik en behoefte

We onderscheiden werknemers met een kortdurende zorgsituatie, rechthebbenden en 
gebruikers van verlof. In figuur 2.1, trede A, is te zien dat 10,2% van alle werknemers het 
jaar voorafgaand aan het onderzoek te maken had met een onverwachte kortdurende 
zorgsituatie door de plotselinge ziekte, een ongeval of ziekenhuisopname van een kind, 
een partner of een ouder.1 Van deze werknemers nam 68,2% zelf de verzorging op zich 
(6,8% van alle werknemers, zie figuur 2.1, trede B). We noemen hen de rechthebbenden. 
30,8% van deze rechthebbende werknemers maakte gebruik van een of andere verlof-
regeling (ook adv- of vakantiedagen, zie § 2.4). In figuur 2.1, trede C is te zien dat het 
om 2,1% van alle werknemers gaat. Ruim 68% van de rechthebbenden (of 4,6% van alle 
werknemers, figuur 2.1, trede C) nam dus geen verlof op. Hiervan had 12,2 % daar wel 
behoefte aan (0,8% van alle werknemers, zie figuur 2.1, trede D). Bij hen zien we dus een 
discrepantie tussen gebruik en behoefte. In paragraaf 2.4 gaan we in op de redenen van 
dit niet-gebruik.
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Figuur 2.1

Verlof voor kortdurend zieken, rechthebbenden, gebruikers en niet-gebruikers met behoefte aan 

verlof, werknemers met baan van minstens twaalf uur per week, 2009 (in procenten)

kortdurende 
zorgsituatie 10,2%

mannen 9,3%
vrouwen 11,3%

A

wel behoe�e 0,8%

mannen 0,6%
vrouwen 1,1%

D

rechthebbende 
(wel zorg verleend) 
6,8%

mannen 5,6%
vrouwen 8,3%

B

geen rechthebbende
(geen zorg verleend) 
3,3%

mannen 3,7%
vrouwen 2,9%

geen gebruik verlof 
4,6%

mannen 3,6%
vrouwen 5,9%  

C

geen behoe�e 3,8%

mannen 3,0% 
vrouwen 4,8%

gebruik verlof 2,1%

mannen 2,0%
vrouwen 2,3 %

Bron: cbs StatLine’11 (scp-bewerking)

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Is er verschil in verlofgebruik tussen mannen en vrouwen als zich een kortdurende 
zorgsituatie voordoet? Anders dan bij langdurend zorgverlof (hoofdstuk 3) is er een dui-
delijk verschil in het percentage mannen en vrouwen dat te maken heeft gehad met een 
onverwachte zorgsituatie. Vrouwen zeggen dat 2,7 procentpunt vaker dan mannen. Een 
verklaring kan zijn dat vrouwen als primaire verzorger vaker voor een dergelijke situatie 
staan dan mannen.

2.3 De zorgsituatie nader bekeken

In de Enquête Beroepsbevolking (ebb) is niet gevraagd voor wie er zorg nodig was of 
hoeveel tijd men aan deze zorg besteedde bij kortdurende situaties. Wel weten we of 
werknemers die zorg verleenden dit alleen of samen met hun eventuele partner deden. 
Er is geen significant verschil tussen vrouwelijke en mannelijke rechthebbenden in de 
mate waarin zij de zorg voor een kind of ouder delen met een partner. Zowel mannelijke 
als vrouwelijke mantelzorgers namen iets vaker alleen de zorg voor hun rekening dan dat 
zij die deelden met hun partner.
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Tabel 2.1

Alleen of met partner zorgen, werknemers in een kortdurende zorgsituatie, naar geslachta, 2009

(in procenten) 

man vrouw totaal

met partner 44 40 42
alleen 56 60 58

a De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn niet significant (n = 1380).

Bron: cbs (ebb’09)

Zoals ook al blijkt uit figuur 2.1 neemt niet iedereen de zorg op zich voor een naaste die 
onverwacht ziek of hulphoevend werd; ruim een derde doet dat niet. Mannelijke en 
vrouwelijke werknemers verschillen duidelijk in de redenen om geen zorg te verlenen. 
Bijna de helft van de mannen (49%) noemt het werk als belemmering; vrouwen veel 
minder vaak (30%). Vrouwen geven daarentegen vaker aan dat iemand anders al zorg 
verleende (40% versus 31% van de mannen). Een aanzienlijke groep (21%) zegt dat een 
andere reden dan die in de vragenlijst bepalend is; vrouwen aanmerkelijk meer dan man-
nen (28% versus 18%). Er is niet verder gevraagd welke dat is, maar tal van redenen zijn 
mogelijk: hulpbehoevende ouders kunnen te ver weg wonen, de thuissituatie kan het 
niet toelaten, iemand kan zichzelf niet geschikt vinden om zorg te verlenen of de hulp-
behoevende geeft de voorkeur aan een andere verzorger.

Tabel 2.2

Redenen om geen zorg te verlenen, werknemers in een kortdurende zorgsituatie, naar geslachta, 2009 

(in procenten) 

man vrouw totaal

werk liet het niet toe 49 30 44
iemand anders verleende de zorg al 31 40 33
emotioneel en/of lichamelijk te zwaar 2 2 2
geen van deze 18 28 21
totaal 100 100 100

a De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn significant (n = 465).

Bron: cbs (ebb’09)

2.4 Gebruik van verlofregelingen

Type verlofregelingen
Meer dan 31% van de werknemers met recht op verlof vanwege een kortdurende zorg-
situatie neemt daadwerkelijk verlof op (2,1 % van alle werknemers, zie figuur 2.1, trede 
C). Zij maken het vaakst gebruik van hun adv- of vakantiedagen (30%, zie tabel 2.3). Een 



verlof vanwege een kortdurende zorgsituatie

19  

iets kleinere groep, maar nog altijd 26%, neemt kortdurend zorgverlof op. Calamiteiten-
verlof, dat net als kortdurend zorgverlof gebruikt kan worden voor onverwachte 
zorgsituaties, wordt naar verhouding veel minder gebruikt (8%). Mogelijk hebben werk-
gevers het verlof voor de onverwachte zorg voor een zieke naaste vastgelegd in een cao 
middels een bijzondere of buitengewone verlofregeling die afwijkt van het calamiteiten-
verlof. 14% van al het opgenomen verlof betreft bijzonder verlof. Er zijn geen statistisch 
significante verschillen tussen mannen en vrouwen.

Tabel 2.3

Type gebruikte verlofregeling in een kortdurende zorgsituatie, naar geslachta, 2009 (in procenten) 

man vrouw totaal

adv-/vakantiedagen 31 29 30
kortdurend zorgverlof 24 28 26
bijzonder verlof 16 12 14
calamiteitenverlof 7 9 8
onbetaald verlof 4 5 5
anders 15 15 15
geen antwoord 3 2 2

a De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn niet significant (n = 983).

Bron: cbs (ebb’09) 

Sommige werknemers met een onverwachte zorgsituatie melden zich ziek om zorg te 
kunnen verlenen. Dit gebeurt overigens niet vaak: 3% van de werknemers in een zorg-
situatie zegt dit wel eens te hebben gedaan.

Betaling
Wettelijk is vastgelegd dat het loon 100% wordt doorbetaald bij calamiteitenverlof en dat 
daar alleen van mag worden afgeweken op grond van een cao of een overeenkomst met 
de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Uit de ebb blijkt dat 6% van de 
werknemers die calamiteitenverlof opnemen geen loon doorbetaald heeft gekregen (niet 
in tabel3). Ook voor de opname van bijzonder verlof4 is gevraagd naar de betaling. Vrijwel 
alle werknemers (zowel mannen als vrouwen) krijgen geheel of gedeeltelijk doorbetaald 
(analyse niet getoond). Er is niet gevraagd naar de doorbetaling van kortdurend zorg-
verlof.

Redenen van niet-gebruik van verlof
Een ruime meerderheid van de rechthebbende werknemers neemt geen enkele vorm 
van verlof op (dus ook geen vrije dag). Toch blijkt, zoals gezegd, 12,2 % van deze niet- 
gebruikers wel behoefte te hebben aan verlof (0,8% van alle werknemers, figuur 2.1, 
trede D). Gevraagd naar de reden om geen verlof op te nemen terwijl men er wel behoef-
te aan had, zegt bijna de helft van de respondenten dat het werk het niet toeliet. Voor 
een vijfde geldt dat men niet bekend was met verlofregelingen. Financiële redenen zijn 
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door weinigen genoemd. De aantallen respondenten die dit betreft zijn te klein (n = 66) 
om de verschillen in redenen tussen mannen en vrouwen te laten zien.

2.5 Determinanten van gebruik van verlof

Welke factoren beïnvloeden het gebruik van verlofregelingen in kortdurende zorg-
situaties? We hebben een multivariate analyse uitgevoerd onder de rechthebbenden, 
waarin we naast sociaaldemografische kenmerken onder meer kenmerken van het werk 
hebben meegenomen. Bij de keuze van variabelen bouwen we voort op wat uit de litera-
tuur bekend is over determinanten van verlofgebruik in het algemeen (zie hoofdstuk 1).
Eerst is met een binomiale logistische regressie het gebruik van verlof door alle recht-
hebbenden onderzocht en vervolgens is het gebruik voor mannen en vrouwen apart 
geanalyseerd. De bevindingen zijn gepresenteerd in tabel 2.4. Een plusteken bij een 
kenmerk betekent een grotere kans op verlofgebruik, een minteken een kleinere kans.
Over het totaal genomen valt op dat er maar weinig aspecten van significant belang zijn 
voor de verklaring waarom de ene rechthebbende wel en de andere geen verlof opneemt. 
Het kan zijn dat andere factoren een rol spelen dan die waarover de ebb informatie bevat 
(bijvoorbeeld de cultuur op het werk omtrent aanwezigheid en verlofopname). Maar wel-
licht hangt het vooral af van specifieke omstandigheden, die sterk wisselen tussen 
individuen (bijvoorbeeld de ernst van de ziekte) en zijn er geen duidelijke patronen te 
onderscheiden in wie wel en wie geen verlof opneemt.

Allereerst (kolom ‘totaal’) blijkt dat er geen verschil is tussen vrouwen en mannen in 
het verlofgebruik als wordt gecontroleerd voor andere factoren, zoals de arbeidsduur. 
Daarbij moet overigens worden bedacht dat de analyse beperkt is tot de rechthebbenden. 
En zoals uit figuur 2.1 blijkt zijn er meer vrouwen die zeggen dat zij zijn geconfronteerd 
met een kortdurende zorgsituatie dan mannen en hebben zij ook vaker zorg verleend 
– de groep rechthebbenden is dus groter onder vrouwelijke werknemers dan onder 
 mannelijke.

Factoren die van belang blijken te zijn voor gebruik van verlof zijn: de leeftijd, de ar-
beidsduur, een aantal kenmerken van het werk en de mate van stedelijkheid van de 
woonomgeving. We duiden deze bevindingen aan de hand van inzichten uit de literatuur 
en de eerder genoemde theoretische benaderingen. Oudere werknemers (50+) nemen 
meer verlof op dan jongere. Zij hebben waarschijnlijk eerder te maken met de zorg voor 
een zieke ouder of een zieke partner dan een ziek kind en met name het uitbesteden van 
de zorg voor een zieke partner vindt men moeilijk. Ook voelen oudere werknemers zich 
misschien minder onzeker over de gevolgen van verlofopname dan jongeren en meer 
gelegitimeerd om verlof op te nemen. Overigens gaat dit leeftijdseffect alleen op voor 
vrouwen. Bij mannen nemen de dertigers minder verlof op dan de twintigers, misschien 
uit vrees voor verlies van het imago van toegewijde medewerker.
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Tabel 2.4

Kans op gebruik van verlof in kortdurende zorgsituaties onder rechthebbenden, naar geslacht, 2009a 

totaal man vrouw

vrouw (ref = man) 
leeftijd (ref = 20-29 jaar)

30–39
40-49
50-64 +

-

+
opleiding (ref = ten hoogste basisonderwijs)

lbo/mavo/vmbo
mbo/havo/vwo
hbo/wo

huishouden (ref = geen partner, geen kinderen)
met partner, geen kinderen
heeft kind(eren)

gemiddeld uurloon 2009
arbeidsduur per week in uren (ref = ≥ 36)

12-23
24-35

+ + +

woont in sterk tot zeer sterk stedelijk gebied (ref = woont elders) -
reistijd in minuten per dag (ref = < 15)

15-29
≥ 30

moet regelmatig overwerken + +
kan werkdag 1 uur later beginnen / eerder eindigen +
geeft leiding
kan werk rondom zorg organiseren
grootte bedrijf naar aantal werknemers (ref = 1-9)

10-99
≥ 100

Nagelkerke R2 0,082 0,122 0,079

a Zie bijlagetabel B2.1 voor de coëfficiënten. Hier zijn alleen de significante coëfficiënten (p ≤ 0,5) 
weergegeven; een plus betekent een positief, een min een negatief effect.

Bron: cbs (ebb’09)

De resultaten geven geen steun aan de economische redenering dat het inkomensver-
lies een rol speelt bij de keuze voor kortdurend verlof. Dat is niet zo vreemd: het gaat 
maar om een kort verlof en het inkomensverlies wordt bovendien meestal (helemaal of 
 gedeeltelijk) gecompenseerd.

Vanuit een tijdsbudgetperspectief is te verwachten dat in huishoudens met een hoge 
tijdsdruk – gezinnen met kinderen – de noodzaak om verlof te gebruiken groter is. De 
huishoudenssituatie laat echter geen significant effect zien. Ook zouden werknemers die 
relatief weinig uren per week werken meer tijd hebben om te zorgen en dus minder vaak 
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gebruik hoeven te maken van een verlofregeling dan mensen die meer uren werken. 
Maar in tabel 2.4 is te zien dat een kleine deeltijdbaan (versus een fulltimebaan) de kans 
op verlofgebruik juist vergroot. Misschien dat mensen in kleine deeltijdbanen werken 
omdat ze primair verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de zorgtaken. Een on-
verwachte zorgsituatie doet een appel op hun verantwoordelijkheid, reden waarom ze 
eerder verlof opnemen dan mensen die voltijds werken. Ook kan het zijn dat een deel-
tijdwerker minder verantwoordelijk werk heeft, wat verlofopname makkelijker maakt.

Volgens tijdruimtegeografen hebben stedelingen een groter tijdsbudget omdat voor-
zieningen, zoals supermarkt, dokter, school of opvang, goed bereikbaar zijn en vaak 
ruimere openingstijden hebben. De analyses wijzen inderdaad uit dat het wonen in een 
stad de kans op verlofgebruik verkleint. Hoewel men in dezelfde lijn zou verwachten dat 
werknemers met korte pendeltijden ook minder vaak verlof opnemen, blijkt dit niet van 
significant belang.

Werkgerelateerde factoren zouden eveneens het verlofgebruik beïnvloeden. Uit de litera-
tuur is bekend dat werknemers naast het formele recht op verlof ook het gevoel moeten 
hebben hierop aanspraak te kunnen maken. Er moet een sense of entitlement zijn (zie 
hoofdstuk 1). Deze hangt onder meer samen met de werkcultuur, de geboden combina-
tievriendelijke regelingen en de positie van de werknemer.
Flexibele werktijden kunnen een indicator zijn van een combinatievriendelijke werk-
omgeving. Mogelijk stimuleren ze verlofopname, omdat men in een cultuur werkt waar 
dat acceptabel wordt gevonden. Tabel 2.4 laat zien dat dit inderdaad het geval is, maar 
de aparte analyses voor mannen en vrouwen leren dat het alleen voor vrouwen geldt. 
Regelmatig overwerk is eveneens van significant belang, maar nu alleen bij mannen. 
Wellicht creëert het harde werken bij hen een gevoel van ‘voor wat, hoort wat’ en voelen 
zij zich gerechtigd om kort verlof op te nemen als de nood aan de man is. Leiding geven, 
de mate waarin arbeid rondom zorgtaken georganiseerd kan worden en de omvang van 
het bedrijf laten geen significant effect zien op het gebruik van verlof.

2.6 Conclusies

Doel van dit hoofdstuk was inzicht te krijgen in (determinanten van) het gebruik van 
verlofregelingen door werknemers die staan voor kortdurende zorg voor een plotseling 
ziek kind, een zieke partner of een zieke ouder. We vatten de belangrijkste bevindin-
gen samen en vergelijken die op hoofdlijnen met het verlofonderzoek van Van Luijn en 
Keuzenkamp (2004). Die vergelijking is overigens wel lastig, want dat onderzoek wijkt af 
van de meting in de ebb waarvan wij gebruik hebben gemaakt. Zo ging het destijds om 
zorgsituaties en verlofgebruik in een periode van twee jaar en nu om een periode van 
een jaar.
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10% van alle werknemers had in het jaar voor bevraging te maken met een onverwachte 
kortdurende zorgsituatie, vrouwen wat meer dan mannen. Vrouwen verleenden ook 
vaker die zorg en horen zo meer tot de rechthebbenden van verlof. Meestal nam men zelf 
de zorg op zich (66,7%, oftewel 6,8% van alle werknemers). Van de werknemers die daad-
werkelijk zorg verleenden nam 30,8% een of meerdere vormen van verlof op (2,1% van 
alle werknemers). Vakantie- of adv-dagen inzetten is met 30% de meest gebruikte vorm 
van verlof. Van kortdurend zorgverlof werd met 26% net iets minder gebruik gemaakt. 
Calamiteitenverlof, dat volledige loondoorbetaling kent, werd in 8% van de geval-
len gebruikt. Deze uitkomsten geven eenzelfde beeld als het verlofonderzoek van Van 
Luijn en Keuzenkamp (2004). Maar zoals gezegd zijn de uitkomsten niet helemaal te 
vergelijken, ook omdat in het eerdere onderzoek de onverwachte zorgsituatie en de kort-
durende zorgsituatie apart van elkaar zijn bevraagd. Daarnaast werd destijds niet alleen 
verlofgebruik bestudeerd voor zorg voor naaste familieleden, maar ook voor andere 
noodsituaties.

De kennis van de regelingen onder werknemers lijkt niet bepaald beter te zijn geworden 
ten opzichte van 2002. 20% van de werknemers die geen gebruik maken van verlof maar 
daar wel recht op en behoefte aan hadden, zegt niet op de hoogte te zijn geweest van 
de regelingen. In 2002 was dit percentage 8 bij een onverwachte calamiteit en 9 bij een 
kortdurende zorgsituatie. Inkomensverlies speelt net als in 2002 een beperkte rol, wat 
logisch is omdat het loon doorgaans wordt doorbetaald.
Dat werk en zorg elkaar in kortdurende zorgsituaties in de weg zitten blijkt duidelijk 
uit de analyses. Maar liefst 44% van de werknemers met een onverwachte zorgsituatie 
noemt het werk de reden om niet zelf de zorg op zich te nemen. Van de werknemers die 
dat wel doen en ook behoefte hebben aan verlof, maar daar geen gebruik van maken zegt 
bijna de helft dat het werk het niet toeliet. In 2002 was het beeld niet heel anders; ook 
toen noemden werknemers het werk het meest als reden voor de discrepantie tussen 
behoefte aan en gebruik van verlof.

De analyse van mogelijke determinanten van verlofgebruik toont geen eenduidig beeld. 
De kans op verlofgebruik is, wanneer andere kenmerken gelijk zijn, hoger onder recht-
hebbende werknemers van 50 jaar of ouder, werknemers met een deeltijdbaan, mensen 
die regelmatig moeten overwerken en mensen met flexibele werktijden. Een positief 
effect van flexibele werktijden toonden ook Van Luijn en Keuzenkamp (2004) aan voor 
het verlofgebruik voor kortdurende zieken. Het is niet aannemelijk dat de flexibele werk-
tijden op zich de behoefte aan verlof vergroten. Mogelijk leidt een bedrijfscultuur die de 
combinatie van arbeid en zorg positief ondersteunt (waar flexibele werktijden deel van 
kunnen zijn) tot een hoger gebruik van verlofregelingen. Wanneer rekening gehouden 
wordt met verschillen tussen mannen en vrouwen in arbeidsduur blijkt dat er geen sig-
nificant verschil is tussen de seksen in opname van kortdurend verlof om te zorgen voor 
een zieke naaste.
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Noten

1 We presenteren percentages afgerond tot één decimaal achter de komma. Hierdoor tellen de percen-

tages in een trede niet altijd precies op tot het gepresenteerde percentage in een voorgaande trede.    

2 Strikt genomen heeft iedere werknemer recht op verlof in een zorgsituatie, maar in de ebb is alleen 

bekend of werknemers die zelf de verzorging deden ook gebruik maakten van een verlofregeling. 

Van deze 3% geeft slechts een fractie aan geen zorg te hebben verleend omdat men geen gebruik kon 

maken van een verlofregeling.

3 Wegens het te kleine aantal gebruikers van calamiteitenverlof (n = 87) konden geen sekseverschillen 

worden bekeken.

4 n = 139.
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Bijlage

Tabel B2.1

Determinanten van gebruik verlof in kortdurende zorgsituaties onder rechthebbenden, totaal en naar 

geslacht, 2009 (in niet-gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)

totaal  
n = 1281

man
n = 610

vrouw
n = 671

vrouw (ref = man) -0,011
leeftijd (ref = 20-29 jaar)
30–39 -0,445 -1,020 ** 0,010
40–49 0,328 0,143 0,516
≥ 50 0,675 *** 0,412 0,930 **
opleidingsniveau (ref = ten hoogste basisschool) 
lbo/mavo/vmbo -0,230 1,073 -1,297 *

mbo/havo/vwo -0,188 0,395 -0,686
hbo/wo -0,148 0,516 -0,753

huishoudenssituatie (ref = geen partner, geen kinderen)
met partner, geen kinderen 0,199 0,588 -0,227
heeft kind(eren) -0,299 -0,189 -0,422
gemiddeld uurloon 2009 0,009 0,010 0,007
arbeidsduur per week in uren (ref = ≥ 36 uur)

12-23 0,900 *** 1,720 *** 0,583 *
24-35 0,198 0,567 * -0,089

sterk tot zeer sterk stedelijk -0,318 ** -0,433 * -0,320
moet regelmatig overwerken 0,330 ** 0,479 ** 0,245
kan werkdag 1 uur later beginnen / eerder eindigen 0,211 * 0,026 0,341 **
geeft leiding -0,048 -0,096 0,026
kan werk rondom zorg organiseren 0,002 -0,115 0,088
heeft vast contract 
grootte bedrijf naar aantal werknemers (ref = 1-9 werknemers)

10-99 -0,061 -0,275 0,094
≥ 100 -0,188 -0,397 -0,078

reistijd (ref = < 15 minuten per dag)
15-29 -0,087 0,197 -0,338
≥ 30 0,251 0,279 0,312

constante -1,346 -1,117 -0,835
R2=0,082 *** R2=0,122 *** R2=0,079 ***

* p ≤ 0.10
** 0.10 ≤ p ≤ 0.5
*** p ≤ 0.01

Bron: cbs (ebb’09)
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3 Verlof vanwege een langdurende zorgsituatie

3.1 Wettelijke regeling voor langdurend zorgverlof

Soms krijgt een werknemer te maken met de langdurige zorg voor een (ernstig) ziek 
familielid. Dit wordt doorgaans als een zware periode ervaren vanwege de energie, tijd 
en emotionele last die deze mantelzorg met zich meebrengt (Broese van Groenou en 
De Boer 2009). Tot 2005 bestond er voor werknemers geen wettelijke verlofregeling voor 
deze situatie en waren werknemers aangewezen op andere regelingen, zoals kortdurend 
zorgverlof, of op hun adv- of vakantiedagen. In 2005 is in de Wet arbeid en zorg een recht 
op langdurend zorgverlof opgenomen. De werknemer heeft het recht om per jaar zes 
weken onbetaald verlof op te nemen voor de zorg voor een inwonend (pleeg)kind, de 
partner of een bloedverwant in de eerste graad met een levensbedreigende ziekte.

In 2002, ruim voor de wettelijke invoering van langdurend zorgverlof, bevatte een kwart 
van de organisaties in de commerciële dienstverlening en zorg en welzijn op bedrijfs-
niveau of in cao’s een regeling voor langdurend zorgverlof (Rémery et al. 2002; Van Luijn 
en Keuzenkamp 2004). In 2009 bevatte 37% van alle cao’s bepalingen over langdurend 
zorgverlof; 13% bevatte verruimende aanvullingen op de wettelijke regeling en 3% juist 
beperkende bepalingen (Beeksma en Junger-van Hoorn 2009). Wanneer er geen bepalin-
gen zijn opgenomen in een cao zijn werkgevers gehouden aan de wettelijke regeling.

Dit hoofdstuk bevat de meest recente gegevens over verlofgebruik voor langdurig zieke 
naasten. Hoe groot is het aandeel werknemers dat te maken heeft met de zorg voor een 
langdurig zieke naaste? Welk percentage heeft hiervoor ook daadwerkelijk verlof op-
genomen? En om welke redenen maken sommige werknemers geen gebruik van hun 
recht op verlof, terwijl ze er wel behoefte aan hebben? Laat hun portemonnee dit niet 
toe, het werk niet, of spelen andere zaken mee? Daarnaast onderzoeken we of sociaal-
demografische en werkgerelateerde kenmerken van invloed zijn op het verlofgebruik. 
Bij de analyses gaan we vooral in op verschillen tussen mannen en vrouwen. De be-
vindingen hebben overigens uitsluitend betrekking op werknemers die ten minste 
twaalf uur per week werken; alleen zij kregen namelijk de vragen over behoefte aan en 
gebruik van verlof.

3.2 Rechthebbenden, gebruik en behoefte

Aan werknemers is gevraagd of zij in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête 
stonden voor langdurende zorg voor een ernstig zieke of hulpbehoevende ouder, partner 
of kind. Wie hierop bevestigend antwoordde wordt in ons onderzoek gezien als werk-
nemers in een langdurende zorgsituatie. Dat was in 2009 het geval bij 10,0% van alle 
werknemers (figuur 3.1, trede A).1 Degenen die ook daadwerkelijk zorg hebben verleend, 
beschouwen wij als rechthebbenden van langdurend zorgverlof (figuur 3.1, trede B). 
Voor 7,1 % van alle werknemers was dat het geval.
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Figuur 3.1

Verlof voor langdurend zieken, rechthebbenden, gebruikers en niet-gebruikers met behoefte aan 

verlof, werknemers met baan van minstens twaalf uur per week, 2009 (in procenten)2

langdurende 
zorgsituatie 10,0%

mannen 9,7%
vrouwen 10,3%

A

wel behoe�e 1,4%

mannen 1,1%
vrouwen 1,8%

D

rechthebbende 
(wel zorg verleend) 
7,1%

mannen 6,0%
vrouwen 8,6%

B

geen rechthebbende
(geen zorg verleend) 
2,9%

mannen 3,8%
vrouwen 1,7%

geen gebruik verlof 
5,8%

mannen 4,8%
vrouwen 7,3%  

C

geen behoe�e 4,4%

mannen 3,7% 
vrouwen 5,5%

gebruik verlof 1,1%

mannen 1,1%
vrouwen 1,1%

Bron: cbs StatLine’11 (scp-bewerking)

Trede C in figuur 3.1 toont het aandeel werknemers dat verlof heeft opgenomen. Dat 
kunnen diverse soorten verlof zijn (kortdurend of langdurend, maar bijvoorbeeld ook 
adv- of vakantiedagen). Het blijkt dat 15,6% van de rechthebbenden vanwege een lang-
durende zorgsituatie verlof opneemt (1,1 % van alle werknemers met een baan van twaalf 
uur of meer per week, figuur 3.1, trede C). Deze uitkomst bevestigt het beeld uit eerder 
onderzoek dat het aanvragen van verlof een weinig toegepaste strategie is om arbeid 
en langdurende mantelzorg te kunnen combineren. Liever probeert men individuele 
afspraken te maken met de werkgever, of privétijd voor de zorg vrij te maken door bij-
voorbeeld huishoudelijke taken aan andere gezinsleden over te dragen (Keuzenkamp en 
Dijkgraaf 2009). Dat neemt niet weg dat een deel van de werknemers aangeeft geen ge-
bruik te maken van een verlofregeling, maar er wel behoefte aan zegt te hebben. In trede 
D van figuur 3.1 is te zien dat het percentage rechthebbenden dat geen gebruik maakt van 
verlof, maar daar wel behoefte aan zegt te hebben met 19,7% (1,4% van alle werknemers) 
groter is dan het percentage rechthebbenden dat wel verlof opneemt (15,6%).

Verschillen tussen mannen en vrouwen
Werkende mannen en vrouwen verschillen weinig van elkaar in de mate waarin ze zeg-
gen een langdurende zorgsituatie te hebben meegemaakt (9,7% van de mannen en 
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10,3% van de vrouwen). Zij verschillen echter veel meer in het verrichten van mantelzorg. 
Vrouwen met een langdurig zieke naaste doen dat met 83,5% (8,6% van alle vrouwelijke 
werknemers) veel vaker dan mannen (61,9%, oftewel 6,0% van alle mannelijke werk-
nemers, figuur 3.1, trede B).
Van de rechthebbende mannen neemt 18,4% verlof op (1,1% van alle werknemers); dit 
geldt voor 13,2% van de rechthebbende vrouwen (1,1% van alle vrouwelijke werknemers, 
figuur 3.1, trede C). Blijkbaar nemen mannen vaker verlof op dan vrouwen wanneer 
zij werk met langdurende zorg combineren. Kijken we naar de behoefte aan verlof 
onder rechthebbende niet-gebruikers, dan blijkt dat 21,0% van de vrouwen (1,8% van 
alle vrouwelijke werknemers, trede D) daar wel behoefte aan had. Voor mannen is die 
 discrepantie met 18,4% van alle rechthebbenden (1,1% van alle werknemers, trede D) 
minder groot. 

3.3 De zorgsituatie nader bekeken

Waaruit bestaat de langdurende zorgsituatie? Voor wie is er zorg nodig, hoeveel tijd 
is men kwijt aan deze mantelzorg en welke redenen zijn er om geen zorg te verlenen? 
 Veruit het vaakst gaat het om een (schoon)ouder voor wie gezorgd moet worden (onge-
acht of de respondent zelf de zorg heeft verleend): in 77% van de gevallen. Bij 10% gaat 
het om een ernstig ziek kind en bij 13% om een ernstig zieke partner.

Er zijn een paar opmerkelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen heb-
ben vaker dan vrouwen te maken met een zieke partner die zorg nodig heeft. Mogelijk 
komt dit doordat vrouwen vaker dan mannen kampen met (chronische) gezondheids-
problemen (Keuzenkamp en Van Mens-Verhulst 2008). Vrouwen hebben weer vaker te 
maken met de zorg voor een ouder of schoonouder.

Tabel 3.1

Naaste voor wie langdurige zorg nodig was onder werknemers, naar geslachta, 2009 (in procenten)

man vrouw totaal

kind 9 10 10
partner 16 10 13
(schoon) ouder 75 80 77

a De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn significant.

Bron: cbs (ebb’09)

Als vrouwen zich meer dan mannen verantwoordelijk voelen voor de zorgtaken, dan 
komt dat wellicht naar voren in de hoeveelheid tijd die zij besteden aan de zorg. Dat 
blijkt inderdaad zo te zijn: vrouwelijke mantelzorgers zijn gemiddeld wat meer tijd kwijt 
dan mannelijke. De sekseverschillen in zorgtijd zijn minder groot bij een ernstig zieke 
ouder of schoonouder (twee uur) dan bij een ziek kind (vier uur). Gelet op de gemiddeld 
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langere werkweek van mannen is de totale belasting van arbeid en zorg voor mannen 
wellicht groter dan voor vrouwen.

Tabel 3.2

Verleende zorg per type langdurig zieke naaste, naar geslachta, 2009 (in gemiddeld aantal uren per 

week)

man vrouw totaal

kind 23 27 25
partner 21 24 22
ouder 7 9 8

a De verschillen tussen de seksen zijn significant.

Bron: cbs (ebb’09)

Wie geen zorg verleende aan een langdurig zieke naaste is gevraagd wat daarvoor de 
 reden was. Meestal (44%) was dat vanwege het werk. Vrouwen noemen dit veel  minder 
vaak dan mannen. Ruim een derde (36%) van de niet-zorgende werknemers met een 
langdurig zieke naaste gaf aan dat iemand anders al de benodigde zorg verleende. 
Mannen noemen dit iets minder vaak dan vrouwen. Vrouwen geven daarentegen iets 
vaker dan mannen aan dat zij niet zorgen omdat ze dit te zwaar vinden, maar het aan-
deel dat dit als reden opgeeft is beperkt. Financiële redenen worden zelden genoemd. 
Veel mensen, vooral vrouwen, zeggen dat zij om een andere dan de in de vragenlijst 
genoemde redenen geen langdurige zorg verleenden. Om wat voor reden het gaat is niet 
gevraagd, maar te denken valt aan een te grote reisafstand, een slechte verstandhouding 
met of een afwerende houding bij de zieke naaste.

Tabel 3.3

Redenen om geen zorg te verlenen, werknemers in een langdurende zorgsituatie, naar geslacht, 2009 

(in procenten)a

man vrouw totaal

werk liet het niet toe 48 28 44
iemand anders zorgde al 35 38 36
emotioneel en/of lichamelijk 3 6 4
financiële reden 1 nihil 1
verlof schoot tekort 0 0 0
anders 12 27 16

a De verschillen tussen de seksen zijn significant.

Bron: cbs (ebb’09)
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3.4 Gebruik van verlofregelingen

Van welke verlofregelingen maakten werknemers in een langdurende zorgsituatie nu 
gebruik? Gevraagd is naar het gebruik van een of meer van de volgende regelingen: 
langdurend zorgverlof, kortdurend zorgverlof, bijzonder verlof, onbetaald verlof, 
calamiteitenverlof, adv- of vakantiedagen, of een andere (niet nader omschreven) 
verlofregeling. De verlofregelingen verschillen in voorwaarden en duur. Zie voor een 
toelichting op de wettelijke verlofregelingen hoofdstuk 1 (kader 1.1). Daarnaast kunnen 
werknemers gebruik maken van bijzonder verlof. Strikt genomen is dit het recht om een 
korte periode niet te werken. Werkgevers en werknemers bepalen in schriftelijke over-
eenkomsten of in een cao welke omstandigheden deze vorm van verlof rechtvaardigen 
en of en in hoeverre het loon wordt doorbetaald. Te denken valt aan verlof vanwege een 
sterfgeval in de familie. Onbetaald verlof is precies wat het zegt. In cao’s kan zijn bepaald 
dat dit alleen voor specifieke doelen mag worden opgenomen, bijvoorbeeld voor een 
sabbatical of een opleiding.

De meeste werknemers die verlof opnemen voor langdurige mantelzorg maken gebruik 
van slechts één vorm van verlof. Vooral kortdurend zorgverlof wordt ingezet (35%); 
slechts 12% nam langdurend zorgverlof op. Uit de analyses blijkt verder dat werknemers 
naar verhouding vaak adv- of vakantiedagen inzetten om mantelzorg te kunnen verlenen 
(20%). Dit is wellicht deels om inkomensverlies te vermijden. Het is aannemelijk dat 
werknemers onbetaald zorgverlof zolang mogelijk proberen uit te stellen. De sekse-
verschillen in het soort verlofgebruik, die op het eerste gezicht lijken te bestaan, zijn niet 
significant.

Tabel 3.4

Type gebruikte verlofregeling in een langdurende zorgsituatie, naar geslachta, 2009 (in procenten)

man vrouw totaal

kortdurend zorgverlof 33 38 35
adv-/vakantiedagen 24 16 20
bijzonder verlof 17 16 17
langdurend zorgverlof 11 14 12
calamiteitenverlof 7 8 8
onbetaald verlof 4 5 5
anders 11 11 11

a Meerdere antwoorden mogelijk; daarom tellen de percentages niet op tot 100.

Bron: cbs (ebb’09)

Niet iedereen wil of kan verlof opnemen in een langdurende zorgsituatie. Eerder al zagen 
we dat 81,6% van de rechthebbenden geen verlof opneemt (5,8% van alle werknemers, 
figuur 3.1, trede C). In de Enquête Beroepsbevolking (ebb) is gevraagd of men zich wel 
eens heeft ziek gemeld om zorgtaken uit te voeren. Uit een analyse van de antwoorden 
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(niet getoond) blijkt dat 10% van de werknemers die wel behoefte heeft aan verlof maar 
er geen gebruik van maakt, dat heeft gedaan. Onder werknemers die wel verlof ge-
bruiken is dat percentage kleiner (4%). Vrouwen melden zich overigens iets vaker ziek 
(5%) om te zorgen dan mannen (3%). Onder de rechthebbenden die geen behoefte aan 
verlof hebben, meldt vrijwel niemand zich ziek om te kunnen zorgen.

Van de rechthebbenden maakt 19,7% geen gebruik van verlof, maar zegt hieraan wel 
behoefte te hebben (1,4% van alle werknemers, figuur 3.1, trede D). Gevraagd is naar de 
redenen van niet-gebruik. 39% geeft aan dat het werk het niet toelaat of dat zij collega’s 
niet willen belasten (tabel 3.5). Deze uitkomst komt overeen met eerder onderzoek, 
waarin de werkcontext relevant bleek voor het opnemen van verlof (Van Luijn en 
 Keuzenkamp 2004). Van de niet-gebruikers met behoefte aan verlof was 13% niet op de 
hoogte van de verlofregelingen. Het verlies aan inkomen speelde voor 9% een rol. Een 
derde gaf andere redenen aan. Welke dat zijn is niet nagegaan, maar wellicht vreesde 
men gevolgen voor de loopbaan of vond men het juist een prettige afleiding om te 
 blijven werken. Er zijn geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen.

Tabel 3.5

Redenen voor niet-gebruik verlof, naar geslacht, 2009 (in procenten)

 man vrouw totaal 

werk liet het niet toe / wilde collega’s niet belasten 40 38 39
niet bekend met de regelingen 13 13 13
financieel niet haalbaar / wilde er financieel niet op achteruit gaan 9 9 9
te weinig verlofdagen 7 7 7
geen van deze 31 34 33
totaal 100 100 100

Bron: cbs (ebb’09)

3.5 Determinanten van gebruik van verlof

Welke factoren spelen een rol bij het gebruik van verlof in een langdurende zorg situatie? 
En zijn die voor mannen anders dan voor vrouwen? We hebben dit onderzocht met 
behulp van een logistische regressie-analyse (tabel 3.6). Zowel sociaaldemografische 
kenmerken als kenmerken van het werk zijn meegenomen in de analyse. Een plusteken 
bij een kenmerk betekent een grotere kans op verlofgebruik; een minteken een kleinere 
kans. Behalve analyses voor alle rechthebbenden zijn ook aparte analyses voor mannen 
en vrouwen verricht. Een eerste blik op de tabel leert dat er maar weinig factoren zijn 
die een significante samenhang vertonen met het gebruik van verlof. Zo zijn sociaal-
demografische kenmerken zoals leeftijd, opleiding en huishoudensituatie niet van 
significante betekenis. Wel maakt het uit voor wie men zorgt en zijn een aantal werk-
gerelateerde factoren van belang.
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Tabel 3.6

Kans op gebruik van verlof in langdurende zorgsituaties onder rechthebbenden, naar geslacht, , 2009a

totaal man vrouw

vrouw (ref = man) 
leeftijd (ref = 20-29 jaar)

30-39
40-49
50-64

opleidingsniveau (ref = ten hoogste basisonderwijs)
lbo/mavo/vmbo
mbo/havo/vwo
hbo/wo

huishoudenssituatie (ref = geen partner, geen kinderen)
met partner, geen kinderen
heeft kind(eren)

degene aan wie zorg werd verleend (ref = kind)
partner
ouder - - -

gemiddeld uurloon 2009
arbeidsduur per week in uren (ref = ≥ 36 )

12-23 - -
24-35

moet regelmatig overwerken -
kan werkdag 1 uur later beginnen / eerder eindigen -
geeft leiding - -
kan werk rondom zorg organiseren
heeft vast contract 
grootte bedrijf naar aantal werknemers (ref = 1-9)

10-99
≥ 100 + +

reistijd in minuten per dag (ref = < 15)
15-29
≥ 30 +

Nagelkerke R2 0.059 0,072 0.066

a Zie bijlagetabel B3.1 voor de coëfficiënten. Hier zijn alleen de significante coëfficiënten (p ≤ 0,5) 
weergegeven; een plus betekent een positief, een min een negatief effect.

Bron: cbs (ebb’09)

We bespreken de uitkomsten aan de hand van inzichten uit de tijdsbudgetbenadering, 
economische theorievorming en literatuur over mantelzorg en rolverdeling tussen 
 mannen en vrouwen (zie hoofdstuk 1). We kijken eerst naar de bevindingen voor de 
totale groep rechthebbenden en gaan daarna in op de verschillen tussen mannen en 
vrouwen.
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Uit onderzoek blijkt dat niet alle mantelzorg als even zwaar wordt ervaren. De zoge-
naamde zorgbelasting kan een rol spelen bij het gebruik van verlofregelingen; als men 
een zorgsituatie als zwaar ervaart zal men wellicht eerder geneigd zijn verlof op te nemen. 
Zorgbelasting zou onder meer samenhangen met de sociale relatie tussen mantelzorger 
en hulpbehoevende. Uit onderzoek van Broese van Groenou (2009) komt naar voren dat 
zorg voor een zieke partner als meer belastend wordt ervaren dan die voor een ziek kind. 
Mantelzorg voor een zieke ouder wordt als minst belastend ervaren. De resultaten in tabel 
3.6 bevestigen deze hypothese niet. Bij een langdurig ziek kind is de kans groter dat er van 
verlof gebruik wordt gemaakt dan bij een langdurig zieke ouder. Mogelijk is de zorg voor 
een partner weliswaar zwaarder, maar die laat je eerder alleen thuis dan een ziek kind.

In het verlengde van de tijdsbudgetbenadering valt te verwachten dat de tijd die men aan 
zorgtaken besteedt mede afhangt van de omvang van de arbeidsduur. Hoe meer men 
werkt, hoe minder tijd er beschikbaar is om te zorgen. Tenzij andere strategieën kunnen 
worden ingezet, zal in zijn algemeenheid de noodzaak tot verlof toenemen met de omvang 
van de arbeidsduur. Dat blijkt het geval: mannen en vrouwen die een kleine deeltijdbaan 
hebben nemen minder vaak verlof op dan degenen met een voltijdbaan. Uiteraard kunnen 
beslissingen over de omvang van de arbeidsduur in werkelijkheid  verweven zijn met die 
over zorg.
Ook reistijd concurreert met het beschikbare tijdsbudget voor zorg. Voor mensen met 
lange reistijden kan mantelzorg daarom lastiger zijn dan voor mensen met korte reistij-
den, wat eerder noopt tot verlof opnemen. Dat blijkt inderdaad zo te zijn, vooral als er ten 
minste een half uur reistijd nodig is.
Wie regelmatig overwerkt kan wellicht niet goed mantelzorg verlenen naast het betaalde 
werk. Een hoge werkdruk kan daarom leiden tot een grotere kans op verlofopname. Het is 
echter ook denkbaar dat werknemers met regelmatig overwerk zich juist belemmerd voe-
len om verlof op te nemen, omdat het werk zich dan opstapelt. Over de totale groep bezien 
kan geen effect worden aangetoond van regelmatig overwerk; bij mannen wordt een nega-
tief effect aangetoond.

Het huidige beleid zet onder meer in op flexibilisering van de werktijden en de arbeidsduur 
ten gunste van de combinatie van werk en zorg. Flexibiliteit zou ruimte kunnen scheppen 
om mantelzorg rond de arbeidstijden te organiseren. Wanneer een werknemer niet strikt 
gehouden is aan vaste werktijden zou dat een dempend effect kunnen hebben op het ge-
bruik van verlof. Uit de analyses blijkt dat als werknemers maximaal een uur later op hun 
werk mogen komen of eerder weg mogen gaan het verlofgebruik inderdaad afneemt (an-
ders dan bij verlofgebruik in een kortdurende zorgsituatie, zie hoofdstuk 2).

In de economische literatuur wordt het gebruik van verlofregelingen verklaard vanuit de 
veronderstelling dat mensen naar nutsmaximalisatie streven. Een hoger uurloon betekent 
dan een groter verlies voor elk niet-gewerkt uur op de arbeidsmarkt. Als we ervan uitgaan 
dat het meeste verlof niet of slechts gedeeltelijk wordt doorbetaald, is te verwachten 
dat een hoger uurloon de kans op verlofopname verkleint. Dit blijkt echter niet uit onze 
analyses. Tijdelijk verlies van inkomen is klaarblijkelijk niet iets dat mantelzorgers ervan 
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weerhoudt om onbetaald verlof op te nemen. Overigens krijgen sommigen volgens hun 
cao wel (gedeeltelijk) doorbetaald. Maar zoals we eerder lieten zien (tabel 3.5) is ook het 
aandeel dat zegt geen verlof te gebruiken uit angst voor  inkomensverlies klein (9%).

Kenmerken van het werk blijken wel van belang te zijn. Al eerder zagen we dat het werk 
een belangrijke reden is om geen gebruik te maken van verlof (tabel 3.5). Als collega’s het 
werk niet gemakkelijk kunnen overnemen voelt men zich mogelijk eerder bezwaard om 
verlof op te nemen; de sense of entitlement (zie hoofdstuk 2) is kleiner. Uit de literatuur is 
bekend dat werknemers in een leidinggevende positie minder gebruik maken van verlof-
regelingen. Onze analyses bevestigen dat.
Ook de grootte van een bedrijf kan een factor zijn. In een klein bedrijf moeten collega’s 
eerder de gevolgen van een verlofopname dragen. Daarnaast zijn zorgverlofregelingen 
in kleine bedrijven doorgaans minder uitgebreid dan in grote bedrijven. Het aantal 
 combinatievriendelijke verlofregelingen geeft een indicatie van de mate waarin organi-
saties openstaan voor verlofgebruik (Den Dulk 2001). Al met al zal het voor werknemers 
in een klein bedrijf naar verwachting moeilijker zijn om verlof op te nemen dan voor 
werk nemers in een groot bedrijf. De analyses steunen die verwachting.

Ten slotte gaan we nader in op de verschillen tussen de seksen. In het verlengde van 
de scheve taakverdeling tussen mannen en vrouwen zou men verwachten dat vrou-
wen vaker gebruik maken van langdurend zorgverlof dan mannen. Dat lijkt echter 
volgens deze multivariate analyse niet zo te zijn, maar daarbij moet worden bedacht 
dat deze analyse alleen betrekking heeft op de rechthebbenden.3 En uit figuur 3.1 bleek 
dat vrouwen in een langdurende zorgsituatie vaker zorg verlenen dan mannen en dus 
vaker recht hebbend zijn. Maar als we vervolgens bekijken of er sekseverschillen zijn 
in het verlofgebruik onder de rechthebbenden, dan blijkt dat niet zo te zijn als wordt 
 gecontroleerd voor andere verschillen tussen mannen en vrouwen (tabel 3.5).
Als we determinanten van verlofopname voor mannen en vrouwen apart onderzoeken 
blijkt dat een aantal baankenmerken voor mannen wel een significant effect laten zien 
maar voor vrouwen niet. Mannen die regelmatig overwerken hebben een kleinere kans 
op verlofopname dan hun seksegenoten die dat niet doen; bij vergelijking van vrouwen 
onderling maakt dit niet uit. De tabel laat verder zien dat een leidinggevende functie en 
een kleine omvang van een bedrijf wel een significant effect hebben op de kans op ver-
lofgebruik voor mannen, maar niet voor vrouwen. 
Uit de aparte analyses voor mannen en vrouwen blijkt dat het gebruik van verlof alleen 
bij vrouwen samenhangt met de omvang van de arbeidsduur. De loopbaan daarentegen 
lijkt alleen voor mannen van belang: regelmatig overwerken en het hebben van een 
leidinggevende positie verkleinen de kans op verlofgebruik onder mannen.

3.6 Conclusies

Van alle werknemers had 10% in het jaar voorafgaand aan de enquête te maken met een 
langdurende zorgsituatie van een kind, partner of ouder. 71% van de werknemers in die 
situatie gaf aan zelf deze zorg te hebben gegeven; vrouwen veel vaker dan mannen. Van 
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deze rechthebbende werknemers nam 15,6% een vorm van verlof op. Een hoger percen-
tage van de rechthebbenden (19,7) nam geen verlof op, maar had hier wel behoefte aan.

Zorg was in verreweg de meeste gevallen nodig voor een zieke ouder of schoon ouder 
(77%), maar de tijd besteed aan mantelzorg voor een zieke ouder of schoonouder was  
veel minder dan die aan partners en kinderen (22 respectievelijk 25 uur per week). 
Mannen besteedden er gemiddeld iets minder tijd aan dan vrouwen. Zij noemden veel 
vaker dan vrouwen hun werk als reden om geen zorg te verlenen (48% versus 28%).
Verlofnemers maakten het vaakst gebruik van het kortdurend zorgverlof (35%). Net zoals 
uit mantelzorgonderzoek en eerder verlofonderzoek bleek, is het opnemen van  adv- 
en vakantiedagen gangbaar (20%). Langdurend verlof is maar in 12% van de gevallen 
gebruikt. Het is goed voorstelbaar dat werknemers eerst een beroep doen op (deels) 
betaald kortdurende zorgverlof of betaald vakantieverlof om daarna pas over te gaan op 
doorgaans onbetaald langdurend zorgverlof. Financiën zijn echter niet als belangrijkste 
reden genoemd om van verlof af te zien terwijl men er wel behoefte aan zegt te hebben. 
Zowel mannen als vrouwen noemen het werk veruit het vaakst als belemmering om 
verlof op te nemen.

De resultaten van onze analyses ondersteunen het idee dat het beschikbare tijdsbudget 
om te kunnen zorgen voor een ernstig zieke naaste van belang is: meer uren werk en 
meer uren pendel vergroten de kans op verlofgebruik, flexibele begin- en eindtijden 
verkleinen die. Het ‘nieuwe werken’, met flexibele werktijden en werkplekken, zal voor 
sommige werknemers dan ook zeker een uitkomst zijn om werk en zorg te kunnen com-
bineren. Financiële afwegingen lijken geen rol te spelen; er is geen effect gevonden van 
het loon.

De aparte analyses voor mannen en vrouwen laten enkele opmerkelijke verschillen 
zien. Zo blijken baankenmerken bij mannen de kans op verlofgebruik significant te 
beïn vloeden. Mannen met een leidinggevende positie hebben een kleinere kans op ver-
lofgebruik, net als mannen die in een klein bedrijf werken. Door verplichtingen op het 
werk voelen mannen zich mogelijk sneller bezwaard om verlof te gebruiken dan vrou-
wen. Van vrouwen wordt wellicht sneller dan van mannen geaccepteerd dat zij zich aan 
zorgtaken in plaats van aan betaald werk  wijden.

Noten

1 Werknemers die minder dan twaalf uur per week werken zijn niet ondervraagd naar het gebruik van 

verlof, terwijl zij er mogelijk wel recht op hebben en het gebruiken.  

2 Percentages zijn op één decimaal achter de komma afgerond. 

3 Het is niet uit te sluiten dat een deel van de vrouwen vanwege zorgtaken niet of weinig werkt. 

Aanvullende analyses laten zien dat de kans klein is dat selectiviteit de uitkomsten significant 

 beïnvloedt. Hiervoor is gecontroleerd met een Heckman-procedure (Rho = - 0.8207225, p = 0,266).
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Bijlage

Tabel B3.1

Determinanten van gebruik verlof in langdurende zorgsituaties onder rechthebbenden, totaal en naar 

geslacht, 2009 (in niet-gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)

totaal man vrouw

B B B

vrouw (ref = man) 0.078
leeftijd (ref = 20-29 jaar)

30-39 0.068 0.072 0.034
40-49 -0.259 -0.218 -0.327
≥ 50 -0.174 -0.330 -0.009

opleidingsniveau (ref = ten hoogste basisonderwijs) 
lbo/mavo/vmbo 0.045 0.174 -0.162
mbo/havo/vwo 0.007 0.395 -0.472
hbo/wo 0.182 0.276 0.062

huishoudenssituatie (ref = geen partner, geen kinderen)
met partner, geen kinderen 0.073 -0.209 0.419
heeft kind(eren) 0.096 -0.105 0.368

degene voor wie zorg werd verleend (ref = kind)
partner 0.255 0.397 * 0.190
ouder -0.810 *** -0.673 *** -0.958 ***

gemiddeld uurloon 2009 -0.003 -0.005 -0.001
arbeidsduur per week in uren (ref = ≥ 36 uur )

12-23 -0.741 *** -1.812 * -0.485 **
24-35 -0.154 -0.468 * 0.107

moet regelmatig overwerken -0.070 -0.338 ** 0.204
kan werkdag 1 uur later beginnen / eerder eindigen -0.223 ** -0.308 * -0.160
geeft leiding -0.330 *** -0.464 *** -0.193
kan werk rondom zorg organiseren 0.025 0.043 0.042
heeft vast contract 0.191 -0.148 0.248
grootte bedrijf naar aantal werknemers (ref = 1-9 werknemers) 

10-99 0.476 0.646 0.288
≥ 100 0.736 *** 0.936 ** 0.506

woon-werkverkeer (retour) in minuten (ref = < 15)
15-29 0.139 0.108 0.166
≥ 30 0.009 *** 0.073 -0.016

constante -1.492 *** 1.127 -1.610 **

Nagelkerke R2 0.059 0,072 0.066

* p ≤ 0.10
** 0.10 ≤ p ≤ 0.5
*** p ≤ 0.01

Bron: cbs (ebb’09)
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4 Het gebruik van ouderschapsverlof

4.1 Wettelijke regeling voor ouderschapsverlof

Met de invoering van de Wet op het ouderschapverlof in 1991 kregen vrouwen en man-
nen de mogelijkheid gedurende een korte periode onbetaald verlof op te nemen voor 
de zorg van jonge kinderen. In latere jaren is de inhoud van dit recht verschillende 
keren uitgebreid, onder meer door het verlof flexibeler te maken, de leeftijd van de kin-
deren voor wie men verlof kan opnemen te verhogen tot 8 jaar (was 4 jaar) en de duur 
te ver lengen. Ouderschapsverlof maakt sinds 2001 deel uit van de Wet arbeid en zorg. 
Met ingang van 2009 heeft iedere werknemer die langer dan een jaar bij de werkgever 
in dienst is en een kind heeft jonger dan 8 jaar (ook een adoptie-, pleeg- of stiefkind) 
recht op 26 keer de wekelijkse arbeidsduur aan verlof. Ook hebben ouders met ingang 
van 2009 recht op de zogenaamde ouderschapsverlofkorting, een belastingkorting van 
3,99 euro voor elk uur dat men verlof opneemt. Vóór die tijd gold als voorwaarde dat 
ouders deelnamen aan de levensloopregeling, maar deze koppeling is losgelaten. Om in 
aanmerking te komen voor ouderschapsverlofkorting moet er inkomensverlies zijn ten 
opzichte van het voorafgaande jaar. Het ouderschapsverlof geldt per kind, dat wil zeggen 
dat bij meerdere kinderen (dus ook bij een tweeling) voor elk kind recht op ouderschaps-
verlof bestaat. Daarnaast is het ouderschapsverlof niet overdraagbaar, dat wil zeggen 
dat zowel de vader als de moeder een individueel recht op ouderschapsverlof heeft. Veel 
landen kennen een ‘gezinsrecht’, soms met een beperkt, niet overdraagbaar deel voor 
vaders om hun gebruik van het verlof te stimuleren (daddy quota). Vergeleken met andere 
welvarende landen behoort Nederland in duur en betaling van het ouderschapsverlof tot 
de middenmoot (Groenendijk en Keuzenkamp 2010; Ray et al. 2010).

Werknemers hebben het recht om het ouderschapsverlof in deeltijd in een aaneen-
gesloten periode (van 52 weken) op te nemen. De werknemer kan verzoeken om het 
verlof minder uren per week voor een langere periode of meer uren per week voor een 
kortere periode op te nemen. Ook kan het verlof na toestemming van de werkgever in 
maximaal zes blokken worden opgenomen. Werkgevers kunnen zo’n verzoek uitsluitend 
weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uiteraard kunnen 
zij ook akkoord gaan met elke andere wijze van opname, maar dat is op vrij willige 
basis, zonder wettelijke rechten van de werknemer. Overigens kunnen werkgevers op 
sommige onderdelen middels een cao of een schriftelijk vastgelegde overeenkomst 
met de ondernemingsraad of personeelvertegenwoordiging zowel ten gunste als ten 
nadele voor de werknemer afwijken van de wettelijke regeling. Het recht op 26 weken 
verlof is echter onaantastbaar. Zo was in 2007 in 7% van de cao’s een (meestal gedeel-
telijke) door betaling van het loon tijdens ouderschapsverlof vastgelegd. In de publieke 
sector – overheid en onderwijs – wordt het loon doorgaans voor 70-75% doorbetaald 
(Groenendijk en Keuzenkamp 2009).
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In dit hoofdstuk beogen wij een actueel inzicht te geven in factoren die het gebruik van 
ouderschapsverlof beïnvloeden. Verschillen tussen vaders en moeders staan centraal. 
Als beide ouders in een gezin recht hebben op verlof, wie neemt het dan op en waardoor 
wordt dat bepaald? Voordat we op deze vragen ingaan geven we een overzicht van het 
gebruik van ouderschapsverlof.

4.2 Rechthebbenden, gebruik en behoefte

Hoeveel procent van de werknemers heeft recht op ouderschapsverlof, maakt daar ook 
gebruik van of maakt er geen gebruik van maar zegt daar wel behoefte aan te hebben? 
In trede A in figuur 4.1 is te zien dat 18,4% van de werknemers recht heeft op ouder-
schapsverlof omdat zij een kind jonger dan 8 jaar hebben. In dit onderzoek worden 
al deze ouders als rechthebbenden beschouwd, ook als zij niet zelf voor het kind zor-
gen.  Degenen die het ouderschapsverlof al eerder hebben gebruikt vallen hier buiten. 
Werknemers die minder dan twaalf uur per week werken zijn niet meegenomen in de 
analyses, omdat van hen geen gegevens bekend. Het is echter aannemelijk dat zij beperkt 
aanspraak maken op hun verlofrechten, omdat zij maar weinig uren werken.

Van alle rechthebbenden neemt 9,2% ouderschapsverlof op ten tijde van of in het jaar 
voorafgaand aan de enquête (1,7% van alle werknemers die twaalf uur of meer per week 
werken, figuur 4.1, trede B). Het sekseverschil in gebruik van ouderschapsverlof is groot; 
van de rechthebbende mannelijke werknemers neemt 6,4% verlof op (1,1% van alle man-
nelijke werknemers met een baan van minstens twaalf uur per week, figuur 4.1, trede B) 
en van de rechthebbende vrouwelijke werknemers neemt 12,0% verlof op (2,4% van alle 
vrouwelijke werknemers).

Van alle rechthebbenden gebruikt 10,8% geen verlof terwijl men daar wel behoefte aan 
heeft (2% van de 18,4% rechthebbenden). Dat is hoger dan de 9,2% rechthebbende werk-
nemers die wel ouderschapsverlof gebruiken (1,7% van de 18,4%).
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Figuur 4.1

Ouderschapsverlof, rechthebbenden, gebruikers en niet-gebruikers met behoefte aan verlof, werk-

nemers met een baan van minstens twaalf uur per week, 2009 (in procenten)

hee� kind onder 
de 9 jaar 18,4%

mannen 17,0%
vrouwen 20,1%

A geen gebruik 16,7%

mannen 15,9 %
vrouwen 17,7 %

B

wel gebruik 1,7%

mannen 1,1%
vrouwen 2,4%

wel behoe�e 2,0%

mannen 2,0% 
vrouwen 1,9%

C

geen behoe�e 13,0%

mannen 13,0% 
vrouwen 13,0%

Bron: cbs StatLine’11 (scp-bewerking)

4.3 Ouderschapsverlof nader bekeken

Betaling verlof
Iets minder dan de helft (45%) zei dat het ouderschapsverlof gedeeltelijk betaald werd 
door de werkgever; bij 8% was dat volledig (tabel 4.1). Bij eveneens iets minder dan de 
helft was het verlof onbetaald. Er zijn geen significante verschillen in betaling tussen 
mannen en vrouwen.
Overigens mag men uit deze bevinding niet afleiden dat betaling geen rol speelt bij het 
opnemen van ouderschapverlof. De Enquête Beroepsbevolking (ebb) bevat helaas geen 
gegevens over de vraag of ouderschapsverlof betaald zou zijn bij de niet-gebruikers. De 
hier gepresenteerde percentages gaan alleen over de werknemers die ervoor hebben 
gekozen om ouderschapsverlof te gebruiken. Het is te verwachten dat men dat vaker 
doet wanneer dit volledig of deels betaald is. Dat het ontbreken van betaling wel degelijk 
een belangrijke reden is om geen verlof op te nemen blijkt uit de redenen om geen verlof 
op te nemen terwijl men daar wel behoefte aan heeft (zie § 4.4).
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Tabel 4.1

Betaling ouderschapsverlof onder gebruikers, naar geslachta, 2009 (in procenten)

betaling man vrouw totaal 

ja, geheel 7 9 8
ja, gedeeltelijk 47 45 45
nee 45 45 45
weet het niet 1 1 1

a  De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn niet significant (n = 787).

Bron: cbs (ebb’09)

Opname verlof
Ouderschapsverlof kan voltijds of in deeltijd worden opgenomen. In de ebb 2009 is 
bovendien gevraagd of men het verlof opnam in combinatie met een andere (niet verder 
gespecificeerde) regeling. De meeste ouders die verlof gebruiken, 72%, nemen dit in 
deeltijd op, 17% neemt het voltijds op en 12% gebruikt het ouderschapsverlof in combina-
tie met een of meer andere regelingen (zie tabel 4.2).

Moeders nemen het ouderschapsverlof vaker (23%) voltijds op voor een kortere of lange-
re periode dan vaders (6%). Mogelijk willen vrouwen hun terugkeer op de arbeidsmarkt 
na de geboorte van hun kind uitstellen door aansluitend op het bevallingsverlof ouder-
schapsverlof op te nemen. Borstvoeding en het idee dat moeders het best voor een baby 
kunnen zorgen kunnen daarin meespelen. Vaders nemen het ouderschapsverlof veel 
vaker in deeltijd op of combineren ouderschapsverlof met een andere regeling.

Tabel 4.2

Opname ouderschapsverlof onder gebruikers, naar geslachta, 2009 (in procenten)

 man vrouw totaal 

voltijds in een aaneengesloten periode 6 23 17
door in deeltijd te gaan werken 80 67 72
andere regeling (of combinatie van regelingen) 15 10 12

a De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn significant (n = 784).

Bron: cbs (ebb’09)

Het verschil in opname tussen mannen en vrouwen vertaalt zich in het gemiddelde 
aantal uren dat zij ouderschapsverlof opnemen. Mannen nemen gemiddeld elf uur per 
week ouderschapsverlof en vrouwen gemiddeld veertien. Dat het verschil niet groter is 
kan te maken hebben met het grote aandeel vrouwen dat al in deeltijd werkt. Uit extra 
analyses (niet getoond) blijkt dat 95% van de rechthebbende moeders meerdere vaste 
dagen in de week voor de kinderen zorgt, ongeacht hun verlofgebruik. Bijna 80% van 
de vaders met ouderschapsverlof heeft een vaste zorgdag, terwijl dat slechts geldt voor 
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35% van de vaders die daarvan geen gebruik maken. Dit verband is een sterke aanwijzing 
dat  ouderschapsverlof voor vaders meer dan voor moeders (die immers toch al vaak in 
deeltijd werken) een zorgdag in de week mogelijk maakt.

Tabel 4.3

Gemiddeld aantal maanden en uren ouderschapsverlof, naar geslachta, 2009

maanden uren per week 

man 22 11
vrouw 15 14

a De sekseverschillen zijn significant (n = 500).

Bron: cbs (ebb’09)

Mannelijke werknemers nemen gemiddeld over een periode van 22 maanden ouder-
schapsverlof op, terwijl vrouwen het ouderschapsverlof voor een periode van vijftien 
maanden gebruiken.

4.4 Niet-gebruik van ouderschapsverlof

Zoals we eerder zagen is de behoefte aan ouderschapsverlof onder rechthebbenden die 
hier geen gebruik van maken iets hoger dan het aandeel rechthebbenden dat er wel 
gebruik van maakt (figuur 4.1). De vraag is waarom deze ouders er geen gebruik van 
maken. Voor 35% van de niet-gebruikers met behoefte aan verlof vormen de financiële 
gevolgen de grootste drempel. Dit komt overeen met bevindingen uit eerder onderzoek 
(Grootscholte et al. 2000; Van Luijn en Keuzenkamp 2004). Meer dan een kwart (26%) 
geeft aan geen verlof op te nemen omdat dit de carrière kan schaden of omdat het werk 
het niet toelaat. Veel minder mensen, maar toch nog 9%, geven aan niet bekend te zijn 
met de regeling.

De behoefte aan verlof wordt mogelijk gedempt door het gebruik van kinderopvang. 
Uit nadere analyses blijkt echter dat voor slechts weinigen de aanwezigheid van kinder-
opvang bepalend was. In 2001 en 2002 werd dit nog door 20% als reden genoemd om 
geen gebruik te maken van ouderschapsverlof (Van Luijn en Keuzenkamp 2004). Te 
weinig vrijheid in het bepalen van de periode van verlof speelt nauwelijks een rol, net 
als stoppen met werken door de partner of al in deeltijd werken. Voor 23% van de werk-
nemers spelen andere dan de opgegeven redenen een rol. Wellicht dat men het verlof op 
een later moment wil gebruiken.
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Tabel 4.4

Redenen van niet-gebruikers met behoefte aan verlof, naar geslachta, 2009 (in procenten)

man vrouw totaal 

geen of te lage vergoeding, financieel niet haalbaar 33 38 35
ongunstig voor carrière, kan niet in mijn werk 32 18 26
was niet bekend met de regeling 9 10 9
er was voldoende goede kinderopvang 2 3 3
partner is gestopt met werken / werkt niet 2 1 1
te weinig keuze of vrijheid bij het bepalen van de periode 1 2 2
werknemer is in deeltijd gaan werken, wilde niet nog minder werken 0,4 1,7 0,9
anders 20 26 23
totaal 100 100 100

a De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn significant (n = 957).

Bron: cbs (ebb’09)

Er zijn enkele duidelijke sekseverschillen. Financiële gevolgen van verlofopname worden 
opvallend genoeg iets vaker genoemd door vrouwen dan door mannen (38% versus 33%). 
Het grootste verschil tussen mannen en vrouwen die wel behoefte hebben aan verlof 
maar er geen gebruik van maken, zit echter in de mate waarin men zegt dat het werk 
verlofopname niet toelaat. Werk belemmert het gebruik van ouderschapsverlof voor 
32% van de mannen, tegen 18% van de vrouwen. Werk heeft duidelijk een andere beteke-
nis voor mannen dan voor vrouwen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Mannen 
kunnen vaker werk hebben dat zich moeilijk laat combineren met verlofopname (objec-
tief ); de acceptatie van ouderschapsverlof op het werk kan groter zijn voor moeders dan 
voor vaders (cultuur); vaders zijn meer dan moeders georiënteerd op hun werk en car-
rière (cultuur en subjectief ).

4.5 Determinanten van gebruik van ouderschapsverlof

Uit eerder onderzoek blijkt dat naast sekse met name werkgerelateerde factoren van 
invloed zijn op het gebruik van ouderschapsverlof (Van Luijn en Keuzenkamp 2004). 
Omdat de determinanten van het gebruik van ouderschapsverlof mogelijk naar geslacht 
kunnen verschillen, onderzoeken we met een logistische regressie-analyse het verlof-
gebruik voor alle werknemers samen (tabel 4.5, kolom 1) en voor mannen en vrouwen 
apart (tabel 4.5, kolom 2 en 3).1

Om ouderschapsverlofgebruik onder mannen en vrouwen te verklaren maken we we-
derom gebruik van inzichten uit de tijdsbudget- en taakverdelingsliteratuur (zie ook 
hoofdstuk 1). Uit veel onderzoek blijkt dat seksebepaalde rolopvattingen, het beschik-
bare tijdsbudget en financiële overwegingen een rol spelen. Daarnaast wordt wel 
gewezen op het belang van de behoefte aan verlof en het belang van het gevoel aan-
spraak te mogen maken op het verlof, de sense of entitlement. Het eerste heeft meer met 
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de belasting van het huishouden te maken – zoals de leeftijd van de kinderen en de tijd 
die men heeft om te kunnen zorgen – en het tweede meer met de werkomgeving, zoals 
de organisatiecultuur. Grotere bedrijven en organisaties hebben meer combinatie-
vriendelijke regelingen. Dit zou de sense of entitlement kunnen vergroten en daarmee ook 
de kans op verlofgebruik. Andere werkomstandigheden zouden die kans juist kunnen 
beperken.

Evenals in eerder onderzoek blijkt uit deze analyse dat de kans op verlofopname bij 
 vrouwen aanzienlijk groter is dan bij mannen. Moeders maken vanwege hun van 
 oudsher verzorgende rol wellicht eerder gebruik van verlof dan vaders. Voor uurloon 
wordt geen negatief effect aangetoond op verlofgebruik en daarmee wordt het idee dat 
een hogere verdiencapaciteit leidt tot minder verlofgebruik niet ondersteund. Dat komt 
mogelijk doordat mensen met een lager uurloon (en een lagere opleiding) eerder hun 
baan opzeggen dan ouderschapsverlof nemen.
Opleidingsniveau heeft een positief effect op het gebruik van ouderschapsverlof, zowel 
voor vrouwen als voor mannen. Deze bevinding ondersteunt niet de stelling dat hoger-
opgeleiden vanwege hun hogere verdiencapaciteit meer uren willen blijven werken dan 
lageropgeleiden. Mogelijk stoppen laagopgeleide vrouwen relatief vaak met werken of 
werken ze maar weinig uren per week waardoor ze geen ouderschapsverlof nodig heb-
ben.

De tijdsbudgetbenadering gaat uit van een beperkt dagelijks budget waardoor zorg-
tijd concurreert met werktijd, zowel op individueel niveau als op huishoudensniveau; 
het tijdsbudget van de ene partner hangt samen met dat van de andere partner. Door 
 ouderschapsverlof te gebruiken kan werktijd tijdelijk in zorgtijd worden omgezet. Het is 
waarschijnlijk dat werknemers die veel uren werken hier meer behoefte aan hebben dan 
werknemers die weinig uren werken, aangezien de concurrentie tussen werk- en zorgtijd 
voor de eerste groep werknemers groter is. Uit tabel 4.5 kunnen we opmaken dat dit niet 
direct opgaat. Voor de grote deeltijdbaan (24 tot 36 uur) versus de kleine deeltijdbaan 
(12 tot 24 uur) geldt dit wel, maar anders dan de verwachting nemen mensen met een 
voltijdbaan niet vaker ouderschapsverlof op dan mensen met een kleine of grote deel-
tijdbaan. Als we het effect van de omvang van de baan bestuderen voor de groep mannen 
en vrouwen apart, dan blijkt dit volledig weg te vallen voor vrouwen; veel of weinig wer-
ken is voor hen geen factor voor ouderschapsverlof. Voor mannen geldt dat werken in 
een grote deeltijdbaan versus een voltijdbaan de kans vergroot dat zij ouderschapsverlof 
opnemen. Dit is opmerkelijk en ondersteunt niet de hypothese vanuit het tijdsbudget-
perspectief. Vaders die in deeltijd werken zijn wellicht een specifieke gezinsgerichte 
groep, terwijl moeders in zijn algemeenheid meer gezinsgericht zijn.

Een andere tijdvreter is de dagelijkse pendel tussen woon- en werkplek. Uit de analyses 
blijkt echter dat een langere pendel de kans op verlof verkleint voor de groep recht-
hebbende ouders als geheel (mannen en vrouwen). Mogelijk speelt hier doorheen dat 
mensen die veel waarde hechten aan werk niet alleen minder vaak verlof zullen op-
nemen, maar ook meer reistijd voor lief nemen dan mensen die meer waarde hechten 
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aan het gezin. Omgekeerd geldt dat mensen die veel tijd aan hun kinderen willen be-
steden (en daarom wellicht eerder verlof opnemen) juist dichtbij huis een baan zoeken 
(Hanson en Pratt 1995).

Tabel 4.5

Kans op gebruik ouderschapsverlof door rechthebbenden, naar geslacht, 2009

totaal man vrouw

vrouw (ref = man) + n.v.t. n.v.t.
leeftijd (ref = 20-29 jaar)

30-39 + + +
40-49 + + +
50-64 + +

opleidingsniveau (ref = ten hoogste basisonderwijs) 
lbo/mavo/vmbo
mbo/havo/vwo + + +
hbo/wo + + +

heeft partner
leeftijd jongste kind in jaren (ref = 4-8 jaar)

0-2 + +
2-4 + +

gemiddeld uurloon
arbeidsduur per week in uren (ref = ≥ 36 )

12-23 +
24-35 + +

moet regelmatig overwerken - -
kan werkdag 1 uur later beginnen / eerder eindigen
geeft leiding - -
kan werk rondom zorg organiseren
grootte bedrijf naar aantal werknemers (ref =1-9)

10-99 + +
≥ 100 + + +

reistijd in minuten (ref = < 15)
15-29
≥ 30 -

Nagelkerke R2 0,112 0,0970 0,0903

a Zie bijlagetabel B4.1 voor de coëfficiënten. Hier zijn alleen de significante coëfficiënten (p ≤ 0,5) 
weergegeven; een plus betekent een positief, een min een negatief effect.

Bron: cbs (ebb’09)

Bij een hogere belasting van het huishouden zouden werknemers meer behoefte kunnen 
hebben aan ouderschapsverlof. Als indicator voor deze belasting wordt in de literatuur 
vaak gewezen op de leeftijd van kinderen. De dagelijkse verzorging van jonge kinderen 
zou meer tijd en energie kosten dan die voor oudere kinderen. Uit de analyse blijkt dat het 
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hebben van een jonger kind (tot 4 jaar) de kans op verlof inderdaad vergroot. Als we naar 
mannen en vrouwen apart kijken, blijkt dit effect alleen voor vrouwen significant te zijn. 
Dit kan te maken hebben de ‘moederschapscultuur’; namelijk dat moeders zoveel moge-
lijk zelf voor hun jonge kinderen willen en of behoren te zorgen (Van Wel en Knijn 2006). 
Uit een kwalitatief onderzoek onder hoogopgeleide tweeverdieners met jonge kinderen 
bleek een grote weerstand te bestaan om kleine kinderen meer dan drie dagen per week 
naar de opvang te brengen (De Meester 2010). Tegen de tijd dat de kinderen naar de basis-
school gaan, kan al het verlof zijn opgebruikt. De analyses geven geen aanwijzing dat de 
aanwezigheid van een partner uitmaakt voor het verlofgebruik. Mogelijk is de behoefte 
aan ouderschapsverlof onder alleenstaande ouders groter dan onder ouders met een 
partner, maar blijven zij als kostwinner eerder werken.

Verplichtingen op het werk kunnen verplichtingen thuis in de weg zitten. Een hogere 
werkdruk kan zowel leiden tot meer verlofgebruik – er is te weinig tijd voor zorgtaken 
– als tot minder verlofgebruik – er is te veel werk om minder uren te gaan draaien. De 
mate waarin werknemers zich gerechtigd voelen verlof op te nemen (de sense of entitle-
ment) hangt samen met een aantal kenmerken van het werk. Een hoge werkdruk, een 
leidinggevende functie of werken in een kleiner bedrijf zouden het gevoel geven minder 
aanspraak te kunnen maken op verlof. Uit tabel 4.5 blijkt dat deze drie kenmerken inder-
daad samenhangen met een kleinere kans op verlofgebruik.
Opvallend is dat veel werkgerelateerde factoren voor mannen wel van invloed zijn op de 
kans ouderschapsverlof te gebruiken, maar voor vrouwen niet.2 Regelmatig overwerk, 
flexibele werktijden en leiding geven verkleinen de kans op gebruik van ouderschaps-
verlof onder mannen. Voor vrouwen doen deze factoren er niet toe. We kunnen met de 
gegevens niet uiteenrafelen in hoeverre mannen in een dergelijke werksituatie worden 
gehinderd in verlofopname (acceptatie binnen bedrijfscultuur) of in hoeverre zij vaker 
dit soort aspecten als een belemmering voor verlof beschouwen (eigen preferenties). 
De grootte van het bedrijf doet er voor vrouwen zowel toe wanneer het gaat om een 
middelgrote werkgever (10-99 werknemers) als bij grote werkgevers (100 werknemers 
of meer), terwijl bedrijfsgrootte voor mannen pas een positief effect laat zien bij 100 
werknemers of meer (alleen in vergelijking met een bedrijfje van minder dan tien werk-
nemers). Met deze uitkomsten kunnen we voorzichtig stellen dat (afgezien van leeftijd 
en opleidingsniveau) het gebruik van ouderschapsverlof voor vrouwen meer te maken 
heeft met de situatie thuis en voor mannen meer met de situatie op het werk.

Besluitvorming binnen huishoudens
De analyse maakt duidelijk dat voor mannen en vrouwen deels andere factoren een rol 
spelen bij de beslissing ouderschapsverlof op te nemen. Onderbelicht is gebleven wie 
binnen een gezin gebruik maakt van ouderschapsverlof: de man, de vrouw of beiden? 
In Zweden blijken moeders uiteindelijk te bepalen hoe het ouderschapsverlof tussen de 
partners verdeeld wordt (Haas 1992; Berggren en Duvander 2003). In tegenstelling tot 
Zweden en veel andere Europese landen kent Nederland een geïndividualiseerd recht 
op ouderschapsverlof. Dat wil zeggen dat iedere ouder recht heeft op verlof en boven-
dien op evenveel verlof. Gebruik van verlof door de ene ouder tast niet het recht op of 
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de duur van het verlof van de andere ouder aan. In theorie zou dit meer gelijkheid in het 
gebruik door vaders en moeders bevorderen dan wanneer dit recht (deels) overdraagbaar 
is. Gebruik van ouderschapsverlof betekent in Nederland doorgaans een periode van 
(soms forse) inkomensachteruitgang. Bovendien staat de arbeidscarrière van een ouder 
die tijdelijk minder uren of helemaal niet werkt op een lager pitje. Naar verwachting is, 
net als bij de verdeling van betaald en onbetaald werk tussen partners, het verschil tus-
sen ouders in uurloon van belang om te verklaren wie van beide ouders verlof opneemt. 
Onderzoek naar het gebruik van ouderschapsverlof door vaders in Zweden laat bijvoor-
beeld zien dat dit inkomensverschil een rol speelt (Sundström en Duvander 2002). In 
Zweden wordt verlof weliswaar voor 80% van het loon doorbetaald, maar werd het nage-
noeg volledig door vrouwen gebruikt totdat men mannen met de zogeheten use-or-lose 
daddy-month een niet overdraagbaar recht op een (klein) deel van het verlof gaf.

Met een multinomiale logistische regressie voor tweeverdienergezinnen waarin ten 
minste één ouder gebruik maakt van ouderschapsverlof proberen we meer inzicht te 
krijgen in factoren die bepalen wie ouderschapsverlof opneemt: vader, moeder of beiden 
(tabel 4.6).3 Naast de factoren die ook in de voorgaande analyse een rol speelden, nemen 
we nu ook verschillen tussen de individuele kenmerken van partners mee. In tabel 4.6 
staan voor alle determinanten in kolom 1 de effecten weergegeven op de kans dat de 
vader in plaats van de moeder verlof opneemt en in kolom 2 de effecten op de kans dat 
beide ouders in plaats van alleen de moeder verlof opnemen.4

Vanuit een economisch perspectief streven huishoudens zoveel mogelijk inkomen na. 
Dat wil zeggen dat de partner met de minste verdiencapaciteit meer tijd zal besteden 
aan onbetaalde huishoudelijke en zorgtaken. Die laatste zal meer tijd besteden aan on-
betaalde huishoudelijke en zorgtaken. Naar verwachting zal de partner die het jongst 
is, het minst verdient of minder hoog is opgeleid daarom eerder gebruik maken van 
ouderschapsverlof. Anders dan de verwachting laten de resultaten geen effect zien voor 
verschillen in leeftijd, uurloon en opleidingsniveau. Een hoger opleidingsniveau van de 
vrouw verhoogt haar potentiële verdiencapaciteit, waardoor zij meer uren op de arbeids-
markt doorbrengt dan vrouwen met een lagere verdiencapaciteit.
Daarnaast wordt een hoger opleidingsniveau vaak in verband gebracht met een minder 
ongelijke taakverdeling tussen de partners. Anders dan de verwachting verhoogt een 
hoger opleidingsniveau van de vrouw de kans dat alleen zij verlof opneemt en niet beide 
ouders.

De analyses ondersteunen niet de hypothese dat een krapper tijdsbudget of een hogere 
huishoudenslast de kans op verlofgebruik door beide ouders vergroot. Een langere reis-
tijd van de vrouw naar haar werk verkleint zelfs de kans dat zij verlof opneemt in plaats 
van haar man. Wellicht zijn vrouwen die meer belang hechten aan hun werk bereid ver-
der te reizen dan vrouwen die dat niet doen en maken zij om dezelfde reden minder vaak 
gebruik van ouderschapsverlof. Een aantal werkgerelateerde kenmerken zou samen-
hangen met de mate waarin de werknemer zich gerechtigd voelt om verlof op te nemen, 
de sense of entitlement. Een leidinggevende positie van de moeder maakt de kans kleiner 
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dat zij verlof opneemt (in plaats van de vader). Voor vaders wordt de kans op het gebruik 
van ouderschapsverlof ook kleiner wanneer zij leiding geven, zowel alleen als in combi-
natie met de moeder .

Tabel 4.6

Determinanten van verlofgebruik in tweeverdienerhuishoudens, multinomiale logistische regressie-

analysea, 2009 

kans dat de man ver-
lof opneemt, versus 
de vrouw

kans dat beide ouders 
verlof opnemen, ver-
sus alleen de vrouw

leeftijd vrouw (ref = 20-29 jaar)
 30-39 -
 ≥ 40 -

opleidingsniveau vrouw (ref = ten minste lbo/mavo/vmbo)
mbo/havo/vwo -
hbo/wo -

uurloon vrouw in euro (ref = < 10 euro)
 10-14 
 15-19 
 ≥ 20 

vrouw is even oud of ouder dan man 
vrouw is gelijk of hoger opgeleid dan man 
vrouw verdient evenveel of meer dan man 
reistijd vrouw +
vrouw heeft even lange of langere reistijd dan man 
aantal uren werk in de week vrouw 
vrouw werkt evenveel of meer uren in de week dan man 
leeftijd jongste kind (ref = 4-8 jaar)

0-2
2-4

vrouw geeft leiding +
vrouw kan werk rondom zorg organiseren
vrouw werkt regelmatig over
vrouw heeft flexibele begin-/eindtijden
grootte bedrijf vrouw -
man kan werk rondom zorg organiseren
man werkt regelmatig over -
man geeft leiding - -
man heeft flexibele begin-/eindtijden -
grootte bedrijf man + +

a Alleen de significante coëfficiënten zijn weergegeven. Zie voor alle waarden tabel B4.2 

Bron: cbs (ebb’09)
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Wanneer de vader regelmatig overwerkt en ook wanneer zijn werkgever flexibele werk-
tijden toestaat, wordt de kans groter dat de moeder en niet hij ouderschapsverlof 
gebruik. Andersom geldt dit niet voor moeders die regelmatig overwerken of flexibele 
werktijden hebben. Tot slot vergroot het werken in een groter bedrijf voor vaders de kans 
dat zij alleen, maar ook in combinatie met de moeder verlof opnemen. De grootte van 
het bedrijf speelt eveneens voor vrouwen een rol; als een moeder in een groot bedrijf 
werkt vergroot dit de kans dat zij alleen – en niet de vader – ouderschapsverlof opneemt.

4.6 Conclusies

Alle werknemers met een kind van 8 jaar of jonger hebben in principe recht op 
ouderschapsverlof en ouderschapsverlofkorting. In 2009 gold dit voor 18,4% van de 
werknemers met een baan van twaalf uur of meer per week. Van de rechthebbenden 
maakte 9,2% tijdens het moment van ondervraging of het voorafgaande jaar gebruik van 
ouderschapsverlof (1,7% van alle werknemers met een baan van twaalf uur of meer per 
week). Het percentage rechthebbende vrouwen dat verlof opnam was met 12,0%, bijna 
het dubbele van het percentage rechthebbende mannen. In 2009 had 10,8% van de recht-
hebbende werknemers dat geen ouderschapsverlof opnam daaraan wel behoefte; dat is 
iets minder dan het percentage rechthebbenden dat er wel gebruik van maakte.

Van de gebruikers geeft 45% aan dat het ouderschapsverlof onbetaald was, voor 45% was 
het gedeeltelijk en voor 8% volledig betaald.

Ouderschapsverlof wordt meestal in deeltijd opgenomen. Vrouwen maken wel meer 
gebruik van voltijds verlof (23%) dan mannen (6%). Mannen spreiden het verlof over een 
langere periode. Vrouwen gebruiken het verlof vaker als uitbreiding van het bevallings-
verlof.

Een deel van de werknemers (2%, zie figuur 4.1) maakt geen gebruik van ouderschaps-
verlof, terwijl ze er wel behoefte aan hebben. Gevraagd naar de belangrijkste reden om 
dat niet te doen geeft 35% aan dat dit financieel niet haalbaar is en 25% dat het de carrière 
zou kunnen schaden of dat het werk het niet toelaat. Overigens wordt het werk vaker 
als reden genoemd door mannen (32%) dan door vrouwen (18%). Maar liefst 9% van alle 
rechthebbenden geeft aan niet de op hoogte te zijn geweest van de regeling.
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In de determinanten van het gebruik van ouderschapsverlof zien we zowel overeen-
komsten als verschillen tussen de seksen. Voor iedereen heeft een hogere leeftijd een 
positief effect op het verlofgebruik, net als een hogere opleiding en werken in een groter 
bedrijf. De verschillen tussen mannen en vrouwen zitten vooral in het belang van baan-
kenmerken. Een grote deeltijdbaan (versus een kleine deeltijdbaan) heeft een positief 
effect op het gebruik van ouderschapsverlof door mannen, maar toont geen effect voor 
vrouwen. Regelmatig overwerk, een leidinggevende positie en flexibele werktijden heb-
ben een negatief effect op de kans dat mannen gebruik maken van ouderschapsverlof; 
voor vrouwen hebben ze geen significante effect. Voor vrouwen is de kans dat zij gebruik 
maken van ouderschapsverlof groter wanneer zij ouder zijn, hoger zijn opgeleid of in 
een groter bedrijf werken. Deze uitkomsten duiden erop dat mannen zich meer dan 
vrouwen laten weerhouden door hun werkcontext, terwijl voor vrouwen, afgezien van 
bedrijfsgrootte, voornamelijk individuele kenmerken zoals opleidingsniveau en leeftijd 
van belang zijn.

Tot slot hebben we onderzocht welke ouder ouderschapsverlof opneemt: de vader, de 
moeder of beiden. Verschillen tussen partners in hun verdiencapaciteit blijken geen rol 
te spelen. Opmerkelijk genoeg spelen tijds- en zorgdruk – afgezien van een langere reis 
naar het werk door de moeder - geen rol in de verdeling van het verlof tussen de part-
ners. Wanneer de moeder een langere reistijd en een leidinggevende functie heeft, is de 
kans groter dat alleen de vader verlof opneemt dan alleen de moeder. Wanneer de vader 
een leidinggevende positie heeft, verkleint dit zijn gebruik van ouderschapsverlof. In 
gezinnen met een hoger opgeleide moeder is de kans groter dat alleen de moeder verlof 
opneemt dan beide ouders.

Noten

1 Omdat moeders die meer dan twaalf uur werken een selecte groep kunnen zijn, is aanvullend een 

Heckman-procedure uitgevoerd. De vergelijking betrof de kans om twaalf uur of meer te werken 

ten opzichte van de kans om niet of minder dan twaalf uur te werken (waarbij gekeken is naar onder 

andere de zorgsituatie en het zelf zorgen). De Rho was niet significant en een vergelijking tussen de 

coëfficiënten uit dit model en een gewoon probit-model toonde slechts kleine verschillen. 

2 Met een seemingly unrelated regression en T-toetsen is aangetoond dat de verschillen tussen mannen en 

vrouwen voor de determinanten uren werk, overwerk, flexibele begin- en eindtijden en leidinggeven 

significant zijn.

3 Het is mogelijk dat beide ouders verlof opnemen, maar achter elkaar. Wij hebben echter geen gege-

vens over de volgtijdelijkheid van verlofopname en weten alleen of beide ouders in één jaar gebruik 

hebben gemaakt van ouderschapsverlof. 

4 Het totaal is 1323 huishoudens; alleen de moeder neemt verlof op in 727 huishoudens, alleen de vader 

in 299 huishoudens en beide ouders in 297 huishoudens.
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Bijlage

Tabel B4.1

Determinanten van gebruik ouderschapsverlof onder rechthebbenden, totaal en naar geslacht,  

(in niet-gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten), 2009  

allen mannen vrouwen

vrouw (ref = man) 0.618 *** n.v.t. n.v.t.
leeftijd (ref = 20-29 jaar)

30-39 0.654 *** 0.783 *** 0.635 ***
40-49 0.857 *** 0.990 *** 0.786 ***
≥ 50 0.960 *** 0.992 *** 0.863

opleidingsniveau (ref = ten hoogste basisonderwijs) 
lbo/mavo/vmbo 0.640 * 0.782 0.555
mbo/havo/vwo 1.241 *** 1.115 ** 1.394 ***
hbo/wo 2.037 *** 1.817 *** 2.221 ***

heeft partner 0.271 * -0.124 0.289 *
leeftijd jongste kind in jaren (ref = 4-8 jaar)

0-2 0.159 ** 0.049 0.204 **
2-4 0.166 ** 0.114 0.201 **

gemiddeld uurloon -0.002 0.000 -0.003
arbeidsduur per week in uren (ref = ≥ 36 uur )

12-23 0.237 ** -0.882 -0.096 **
24-35 0.455 *** 0.965 *** 0.029

moet regelmatig overwerken -0.159 ** -0.347 *** 0.010 ***
kan werkdag 1 uur later beginnen / eerder eindigen -0.006 -0.183 * 0.049 **
geeft leiding -0.274 *** -0.427 *** -0.093 **
kan werk rondom zorg organiseren -0.059 0.061 -0.120
grootte bedrijf naar aantal werknemers (ref = 1-9)

10-99 0.590 *** 0.325 0.737 ***
≥ 100 1.317 *** 1.189 *** 1.369 ***

woon-werkverkeer (retour) in minuten (ref = < 15)
15- 29 0.078 0.166 -0.004
≥ 30 -0.174 ** -0.175 -0.112

constante -4.899 *** -4.541 -4.201 ***
pseudo R2 0.112 0.0970 0.0903

** = p < 0.05
*** = p < 0.01

Bron: cbs (ebb’09)
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Tabel B4.2

Multinomiale logistische regressie verlofgebruik in tweeverdienersgezinnen, 2009

man vs vrouw beide vs vrouw

constante 0.192 -1.684 **
leeftijd vrouw (ref = 20-29 jaar) 

30-39 0.365 -1.349 ***
≥ 40 0.160 -0.769 ***

opleidingsniveau vrouw (ref = ten minste lbo/mavo/vmbo)
mbo/havo/vwo 0.289 -1.212 ***
hbo/wo -0.011 -0.795 ***

uurloon vrouw in euro (ref = < 10 euro)
 10-14 -0.356 0.446
 15-19 -0.115 0.343
 ≥ 20 0.081 0.179

vrouw is even oud of ouder dan man -0.089 -0.324
vrouw is gelijk of hoger opgeleid dan man 0.303 0.189
vrouw verdient evenveel of meer dan man 0.044 0.350
reistijd vrouw (in minuten) 0.008 *** -0.003
vrouw heeft even lange of langere reistijd dan man -0.272 0.341
aantal uren werk in de week vrouw -0.011 0.011
vrouw werkt evenveel of meer uren in de week dan man 0.147 0.148
leeftijd jongste kind in jaren (ref = 4-8 jaar)

0-2 -0.288 0.034
2-4 -0.346 0.391

vrouw geeft leiding 0.424 ** 0.337
vrouw kan werk rondom zorg organiseren 0.317 0.028
vrouw werkt regelmatig over 0.200 -0.074
vrouw heeft flexibele begin- en eindtijden -0.024 -0.065
grootte bedrijf vrouw -0.728 *** 0.365
man kan werk rondom zorg organiseren -0.044 0.213
man werkt regelmatig over -0.365 ** -0.300
man geeft leiding -0.427 ** -0.572 ***
man heeft flexibele begin- en eindtijden -0.617 ** -0.118
grootte bedrijf man 0.673 *** 1.005 ***

** = p < 0.05
*** = p < 0.01

Bron: cbs (ebb’09)
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5 Samenvatting en conclusies

In de Wet arbeid en zorg (2001) zijn een aantal verlofregelingen gebundeld ter onder-
steuning van werknemers die betaald werk en zorgtaken combineren. Doel van dit 
rapport is meer inzicht te krijgen in het gebruik van verlofregelingen en de factoren 
die dit gebruik kunnen verklaren. Wij hebben drie zorgsituaties onderzocht waarmee 
werknemers te maken kunnen krijgen: de kortdurende zorg voor een zieke naaste, de 
langdurende zorg voor een zieke of hulpbehoevende naaste en de dagelijkse zorg voor 
jonge kinderen. Bij de opname van verlof en de mogelijke verklaringen ervoor heb-
ben we gekeken of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. We hebben gebruik 
gemaakt van de Enquête Beroepsbevolking (ebb) 2009.
Drie onderzoekvragen stonden centraal:
1 Wat is de behoefte aan en het gebruik van verlofregelingen onder werknemers?
2 Welke factoren bepalen het gebruik van verlofregelingen?
3 Verschillen mannen en vrouwen in het gebruik van verlofregelingen en in de ver-

klaringen hiervoor?

Rechthebbenden, gebruikers en niet-gebruikers met behoefte aan verlof
10% van de werknemers geeft aan in het jaar voorafgaand aan de enquête te maken te 
hebben gehad met kortdurende zorg door de plotselinge ziekte van een kind, partner 
of ouder (figuur 2.1). Een vergelijkbaar percentage (9) stond voor een langdurende zorg-
situatie vanwege een zieke naaste (figuur 3.1).
Door de opbouw van de enquête worden in dit onderzoek alleen de werknemers die zelf 
zorgden voor een zieke of hulpbehoevende naaste als rechthebbenden van verlof gezien. 
Van de werknemers in een kortdurende zorgsituatie zegt 66,7% zelf de benodigde zorg 
te hebben verleend. Van de werknemers in een langdurende zorgsituatie is dit 71,0%. Bij 
ouderschapsverlof zijn alle werknemers met een kind jonger dan 8 jaar rechthebbenden, 
ongeacht of ze zelf voor hun kind zorgen, en alleen als ze dit recht nog niet volledig heb-
ben gebruikt.

Men kan een beroep doen op een verlofregeling, maar hoeft dat  uiteraard niet. Uit de 
analyses blijkt dat 30,8% van de rechthebbenden in een kortdurende zorgsituatie een 
vorm van verlof opneemt; van de rechthebbenden in een langdurende zorgsituatie is dat 
15,6%. Van ouderschapsverlof maakt 9,6% van de rechthebbenden gebruik ten tijde van 
of in het jaar voorafgaand aan de enquête (tabel 5.1).

Sommige rechthebbenden nemen geen verlof omdat ze daar geen behoefte aan hebben, 
maar er zijn ook werknemers die geen verlof opnemen terwijl ze daar wel behoefte aan 
hebben. Deze discrepantie tussen behoefte aan en gebruik van verlof blijkt het grootst 
bij langdurende zorgsituaties (rechterkolom in tabel 5.1). Bijna 20% van de werknemers 
die langdurend een zieke naaste verzorgen en geen verlof opnemen, zegt daar wel 
behoefte aan te hebben. In een kortdurende zorgsituatie is deze discrepantie minder 
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groot (12,2%). Bij ouderschapsverlof is de discrepantie tussen behoefte en gebruik met 
10,8% het kleinst.

Tabel 5.1

Verlof in drie zorgsituaties, rechthebbenden, gebruikers en discrepantie tussen behoefte aan en 

 gebruik van verlof, naar geslacht, 2009 (in procenten)

rechtheb-
benden gebruik

wel behoefte, 
geen gebruik

onder werk-
nemers

onder werk-
nemers

onder recht-
hebbenden

onder recht-
hebbenden

verlof voor kortdurende zorgsituatie man 5,6 2,0 34,6 11,0
vrouw 8,3 2,3 27,6 13,2
totaal 6,8 2,1 30,8 12,2

verlof voor langdurende zorgsituatie man 6,0 1,1 18,4 18,4
vrouw 8,6 1,1 13,2 21,0
totaal 7,1 1,1 15,6 19,7

ouderschapsverlof man 17,0 1,1 6,4 11,9
vrouw 20,1 2,4 12,0 9,6
totaal 18,4 1,7 9,6 10,8

Bron: cbs StatLine’11 (scp-bewerking) en ebb’09; zie berekeningen in hoofdstukken 2, 3 en 4

Aan werknemers die geen verlof opnemen maar daar wel behoefte aan hebben is ge-
vraagd wat de reden was van het niet-gebruik. In een kortdurende en langdurende 
zorgsituatie geeft 46% respectievelijk 39% van de werknemers aan dat hun werk verlof-
opname niet toelaat of dat men collega’s niet wil belasten. Bij ouderschapsverlof vormt 
het werk een minder grote belemmering (26%) voor verlofopname dan de financiële 
gevolgen (35%). De financiële consequenties zijn voor de niet-gebruikers in een kort-
durende en langdurende zorgsituatie nauwelijks een argument. Voor kortdurende 
zorgverlof is dat begrijpelijk omdat het loon goeddeels doorbetaald wordt. In een lang-
durende zorgsituatie is het opmerkelijk, aangezien langdurend zorgverlof onbetaald is. 
Blijkbaar zijn in een kortdurende en langdurende zorgsituatie de werkomstandigheden 
een grotere belemmerende factor bij verlofopname dan de financiële gevolgen, terwijl 
deze laatste bij ouderschapsverlof juist een belangrijker rol spelen.

In tabel 5.1 is ook te zien dat het verlofgebruik en de discrepantie tussen behoefte en 
gebruik voor mannen en vrouwen verschillen. Opvallend is dat bij langdurende en kort-
durende zorgsituaties mannelijke rechthebbenden vaker dan vrouwelijke gebruik maken 
van verlof, en dat onder vrouwelijke rechthebbenden de discrepantie tussen behoefte 
en gebruik juist groter is dan onder mannelijke. Van ouderschapsverlof maken vrouwen 
vaker gebruik dan mannen en is de discrepantie tussen behoefte en gebruik bij mannen 
het hoogst. Dit wijst erop dat bij kort- en langdurende ziekte mannen net als vrouwen 
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verlof opnemen om te kunnen zorgen. Als er zorg noodzakelijk is, doen mannen dit net 
als vrouwen. De combinatie van werk en zorg voor kinderen lijkt echter veel meer een 
vrouwen- dan een mannenaangelegenheid.

Verklaring verlofgebruik
Onder rechthebbenden is onderzocht of kenmerken van het individu, het huishouden 
en het werk invloed hebben op verlofgebruik. Bij het interpreteren van de resultaten is 
gebruik gemaakt van een economisch, een tijdsbudget- en een genderperspectief. Daar-
naast hebben we onderzocht of de sense of entitlement, ofwel de mate waarin werknemers 
zich gerechtigd voelen om verlof op te nemen, een factor is bij verlofgebruik.

Economisch perspectief
Voor geen van de drie zorgsituaties is ondersteuning gevonden voor de economische 
redenering dat werknemers met een grotere verdiencapaciteit (hogere leeftijd, opleiding 
en uurloon) minder verlof opnemen dan werknemers met een kleinere verdiencapaciteit. 
Integendeel, een grotere verdiencapaciteit vergroot de kans op het gebruik van verlof. 
Uit eerder onderzoek blijkt dat werknemers met een hoog huishoudensinkomen meer 
kans hebben om verlof te gebruiken. Mogelijk omdat zij beter de financiële gevolgen van 
verlofopname kunnen opvangen dan werknemers met een laag huishoudensinkomen, 
of omdat verlofgebruik beter is geregeld of geaccepteerd in beter betaalde banen. De 
stelling dat vrouwen vaker ouderschapsverlof opnemen dan mannen omdat zij eco-
nomisch minder sterk staan wordt met de gegevens niet ondersteund. Een verschil in 
uurloon heeft geen significant effect op wie ouderschapsverlof opneemt: de vader, de 
moeder of beiden.

Tijdsbudgetperspectief
Uitgaand van een beperkt tijdsbudget hebben werknemers die veel uren werken minder 
tijd over om te zorgen en is het dus te verwachten dat zij vaker verlof opnemen als er 
gezorgd moet worden. De uitkomsten van de analyses ondersteunen deze hypothese niet 
voor ouderschapsverlof en evenmin voor kortdurend zorgverlof. Bij ouderschapsverlof is 
de kans op verlofgebruik juist groter onder vaders die in deeltijd werken. Mogelijk gaat 
het om een selecte groep vaders die veel zorgtaken op zich nemen en daarom zowel in 
deeltijd werken als ouderschapsverlof opnemen. Voor moeders wordt met de gegevens 
niet aangetoond dat het gebruik van ouderschapsverlof samenhangt met het aantal uren 
dat zij werken. Of moeders nu veel of weinig uren werken lijkt weinig invloed te hebben.
In een kortdurende zorgsituatie is de kans op verlofgebruik groter voor werknemers met 
een kleine deeltijdbaan (in plaats van een volledige baan). Mogelijk wordt kortdurende 
zorg vaak verstrekt door werknemers die toch al de meeste zorgverantwoordelijkheid 
hebben en daarom vaak minder uren werken.
In een langdurende zorgsituatie hebben werknemers met een volledige baan wel een 
grotere kans om verlof te gebruiken dan werknemers met een kleine deeltijdbaan. Hier 
lijkt verlof echt een middel om meer tijd te hebben voor zorg. De combinatie van lang-
durende zorg en een volledige baan lijkt niet voor de hand te liggen. Langdurende zorg 
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gaat meestal om ouders en niet om kinderen, en is wellicht minder gevoelig voor de 
traditionele taakverdeling tussen mannen en vrouwen.
Ook reistijd naar het werk kan concurreren met de tijd om te zorgen. Bij langdurende 
zorg blijken werknemers met een langere reistijd meer kans te hebben op verlofgebruik 
dan werknemers die dichtbij hun werk wonen. Een langere reistijd gaat echter gepaard 
met minder gebruik van ouderschapsverlof. Er is geen effect gevonden van pendeltijd op 
het gebruik van verlof in een kortdurende zorgsituatie.
Werknemers die veel tijd aan zorgtaken besteden, zullen volgens het tijdsbudget-
perspectief meer behoefte hebben aan verlof. In het algemeen geldt dat werknemers veel 
meer uren besteden aan de langdurende zorg voor een kind dan voor een ouder. Ons 
onderzoek wijst dan ook uit dat werknemers met een langdurig ziek kind een grotere 
kans hebben op verlofgebruik dan werknemers met een langdurig zieke ouder. Bij ouder-
schapsverlof blijkt de kans op verlofgebruik groter als het jongste kind jonger dan 4 jaar 
is; peuters kosten vaak meer tijd dan oudere kinderen, die immers naar school gaan.

Gendersperspectief
Vanuit een genderperspectief zou de verdeling van werk en zorgtaken tussen mannen 
en vrouwen beïnvloed worden door ideeën over rolpatronen in de maatschappij. Dit 
zou zich kunnen vertalen in een hoger verlofgebruik door vrouwen, aangezien zij meer 
dan mannen verantwoordelijk worden gezien voor de zorgtaken. Al eerder zagen we 
dat mannelijke rechthebbenden iets vaker verlof opnemen om voor een ziek familielid 
te zorgen dan vrouwen en dat, omgekeerd, moeders (veel) vaker ouderschapsverlof 
opnemen dan vaders. Sekse laat geen apart effect zien op de kans op verlofgebruik in 
een kortdurende of langdurende zorgsituatie wanneer alle andere kenmerken hetzelfde 
zijn. Bij ouderschapsverlof is dat wel het geval: vrouwen gebruiken dat veel vaker dan 
mannen, ook als zij evenveel uren werken, net zo hoog zijn opgeleid of eveneens een 
leidinggevende positie hebben.

Kenmerken van het werk
Volgens de literatuur over verlof beïnvloeden bepaalde kenmerken van het werk de 
mate waarin werknemers zich gerechtigd voelen om verlof op te nemen, ofwel de sense 
of entitlement. Werknemers die veel verantwoordelijkheden hebben op het werk, leiding 
geven of regelmatig overwerken, zouden zich minder snel gerechtigd voelen tot verlof 
dan andere werknemers. We hebben dit voor mannen en vrouwen apart geanalyseerd. 
Mannen die regelmatig overwerken of leiding geven hebben inderdaad in een zorg-
situatie minder kans verlof te gebruiken dan mannen die dat niet doen. Voor vrouwen 
konden we dat niet aantonen. Het werk lijkt voor mannen dus meer dan voor vrouwen 
een drempel om verlof te gebruiken. Ook bedrijfsomvang wordt in verband gebracht 
met de sense of entitlement. In kleine bedrijven kan het lastiger zijn om verlof op te nemen 
dan in grotere bedrijven, bijvoorbeeld omdat vervanging moeilijker te regelen is, men 
directe collega’s opzadelt met extra werk, of omdat er weinig ervaring of affiniteit met 
verlofgebruik is. Ons onderzoek wijst uit dat werknemers in een groter bedrijf inderdaad 
vaker ouderschapsverlof opnemen dan die in een kleiner bedrijf. Dit geldt voor zowel 
mannen als vrouwen. Bij langdurend zorgverlof geldt dit ook voor mannen maar niet 
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voor vrouwen. Bij kortdurend zorgverlof is geen effect gevonden van bedrijfsgrootte op 
verlofgebruik.

Knelpunten voor verlofgebruik
Als zorgtaken voorspelbaar en langdurend zijn, zoals de dagelijkse zorg voor kinderen, 
zoeken ouders eerder structurele oplossingen, zoals kinderopvang, deeltijdwerk of werk 
dichtbij huis, dan een incidentele oplossing zoals  ouderschapsverlof. Als de zorgsituatie 
onvoorspelbaar en onvrijwillig is, zoals een naaste die plotseling ziek wordt, dan komt 
de incidentele oplossing van verlof, zeker in een kortdurende zorgsituatie, vaker in het 
vizier.
Bij de langdurende zorgsituatie valt de grote discrepantie op tussen behoefte aan en 
gebruik van verlof. Relatief veel rechthebbenden blijken wel behoefte aan verlof te heb-
ben, maar het toch niet op te nemen.
Blijkbaar sluiten verlofregelingen voor de kortdurende zorgsituatie beter aan op de 
behoefte. Een van de oorzaken is waarschijnlijk dat kortdurend zorgverlof betaald is en 
langdurend zorgverlof onbetaald. Een belemmering voor langdurend zorgverlof kan 
daarnaast zijn dat werknemers zich bezwaard voelen om voor langere periode afwezig te 
zijn.
Het grootste knelpunt voor verlofgebruik is het ‘zuigende karakter’ van werk. Zowel 
mannen als vrouwen noemen dit de hoofdreden om geen verlof op te nemen, terwijl ze 
daar wel behoefte aan hebben. Alleen geldt het vaker voor mannen dan voor vrouwen.
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Summary

The Dutch Work and Care Act (Wet arbeid en zorg), which came into effect in 2001, brought 
together a number of different leave schemes aimed at supporting employees in com-
bining paid work with care tasks. The purpose of this study was to obtain a better 
understanding of the use of leave schemes and the factors which may explain that use. 
We investigated three care situations which may be encountered by employees: provid-
ing short-term care to a sick close relative; providing long-term care to a close relative 
who is sick or needs help; and providing day-to-day care for young children. When look-
ing at take-up of leave and the possible explanations for that take-up, we investigated 
whether there are any differences between men and women. Our data were drawn from 
the Dutch Labour Force Survey (ebb) 2009.

The study was based on three central research questions:
1 What is the demand for and take-up of leave among employees?
2 Which factors determine the use of leave schemes?
3 Are there differences between men and women in the use of care leave and in the 

reasons for that use?

Entitlement, users and non-users with a need for leave
10% of employees in our study reported that they had been in a situation during the year 
prior to the survey where they needed to provide short-term care to a child, partner or 
parent who had suddenly become ill (figure 2 .1). A similar percentage (9%) faced a long-
term care situation because of a sick close relative (figure 3.1).

Owing to the structure of the survey, only employees who had themselves cared for a 
sick or needy close relative were regarded as being entitled to leave. Of those employees 
who found themselves in a short-term care situation, 66.7% said they had provided the 
required care themselves; this applied for 71.0% of those in a long-term care situation. 
With regard to parental leave, all employees in the Netherlands with a child aged below 8 
years are entitled to leave, whether or not they care for their child themselves, provided 
they have not fully used up their entitlement.

People can make use of a leave scheme, but of course they may choose not to do so. Our 
analyses showed that 30.8% of those with an entitlement actually took some form of 
leave in a short-term care situation; the figure in long-term care situations was 15.6%. 
9.6% of those with an entitlement to parental leave had taken leave at the time of or in 
the year preceding the survey (table 5.1).

Some people who are entitled to leave do not take it because they do not need to, but 
there are also employees who do not take leave even though they need it. This dis-
crepancy between demand for and use of leave is greatest in long-term care situations 
(right-hand column in table 5.1). Almost 20% of employees who are providing long-term 
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care to a sick close relative and who do not take leave say they do need leave. The discrep-
ancy between the need for and use of leave is less marked in short-term care situations 
(12.2%), and is smallest for parental leave (10.8%).

Table 5.1

Leave in three care situations, people with an entitlement to leave, users of leave and the discrepancy 

between need for and use of leave, by sex, 2009 (in percentages)

entitlement use
need leave,  
do not take it

among 
 employees

among   
employees

among those 
entitled to leave

among those 
entitled to leave

leave for short-term  
care situation

men 5.6 2.0 34.6 11.0
women 8.3 2.3 27.6 13.2
total 6.8 2.1 30.8 12.2

leave for long-term  
care situation

men 6.0 1.1 18.4 18.4
women 8.6 1.1 13.2 21.0
total 7.1 1.1 15.6 19.7

parental leave men 17.0 1.1 6.4 11.9
women 20.1 2.4 12.0 9.6
total 18.4 1.7 9.6 10.8

Source: cbs StatLine’11 (scp treatment) and ebb’09

Employees who did not take leave even though they needed it were asked the reason 
for their non-use of leave. In short-term and long-term care situations 46% and 39% of 
employees, respectively, stated that their work did not allow them to take leave or that 
they did not wish to impose on their colleagues. Work is less of an impediment to tak-
ing parental leave (26%) than the financial consequences (35%). Financial consequences 
are found to be virtually irrelevant for non-users of leave in short-term and long-term 
care situations. For short-term care leave this is understandable, because salary payment 
largely continues as normal. In long-term care situations, however, it is striking, since 
long-term care leave is unpaid. Evidently, the circumstances at work are a bigger im-
pediment to taking leave in short-term and long-term care situations than the financial 
consequences, whereas those financial consequences play a more important role in the 
non-use of parental leave.

Table 5.1 also shows that there are differences between men and women in the use of 
leave schemes and in the discrepancy between the need for and use of leave. It is no-
table that men who are entitled to leave take it more often than women in long-term 
and short-term care situations, and that the discrepancy between the need for and use 
of leave is greater among women with an entitlement than among men. Women take 
parental leave more often than men, and the discrepancy between need for and use of 
leave is highest among men. This suggests that, like women, men take leave to provide 
care in short-term and long-term care situations; if care needs to be provided, men do 
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this in the same way as women. On the other hand, combining work with caring for chil-
dren appears to be more the preserve of women than men.

Explanation of take-up of leave
A study was carried out among people entitled to leave to ascertain whether character-
istics of the individual, the household and the work influence the use of leave schemes. 
The results were interpreted on the basis of an economic perspective, a time budget 
perspective and a gender perspective. We also investigated whether the sense of entitlement 
is a factor in the use of leave.

Economic perspective
No support was found in any of the three care situations for the economic argument that 
employees with greater earning capacity (higher age, education and hourly pay rate) take 
less leave than employees with a lower earning capacity. On the contrary, a higher earn-
ing capacity increases the likelihood that leave will be taken. Earlier research has shown 
that employees with a high household income are more likely to take leave. This may be 
because they are better able to accommodate the financial consequences of taking leave 
than employees with a low household income, or it may be because use of leave is better 
organised or more accepted in better paid jobs. The hypothesis that women take paren-
tal leave more often than men because they are economically weaker than men is not 
supported by the data. A difference in hourly pay rates has no significant effect on who 
takes parental leave: the father, the mother or both.

Time budget perspective
Given a limited time budget, employees who work long hours have less time left over to 
provide care, and it is thus reasonable to expect that they take leave more often when 
care needs to be provided. The outcomes of the analysis do not support this hypothesis 
for parental leave or for short-term care leave. In the case of parental leave, in fact, the 
probability of taking leave is actually higher among fathers who work part-time. It may 
be that this is a select group of fathers who assume a high volume of care tasks and 
therefore work part-time as well as taking parental leave. For mothers, the data do not 
support the idea that use of parental leave is related to the number of hours they work; 
whether mothers work long or short hours appears to have little influence.

In short-term care situations the chance that leave will be taken is greater among em-
ployees with a small part-time job (rather than a full-time job). It may be that short-term 
care is often provided by employees who already take the greatest responsibility for care 
and therefore often work fewer hours. In long-term care situations, employees with a 
full-time job do have a higher probability of taking leave than employees with a small 
part-time job. Here, leave genuinely appears to be a means of gaining more time to 
provide care. Providing long-term care and having a full-time job does not appear to be 
an obvious combination. Long-term care is generally provided to parents rather than 
to children, and may therefore be less sensitive to the traditional role division between 
men and women.
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Time spent travelling to work can also compete with time spent providing care. In the 
case of long-term care, employees with longer travel times to work are found to be more 
likely to take leave than employees who live close to their place of work. A longer travel 
time is however associated with less use of parental leave. Commuting time has no effect 
on the use of leave in a short-term care situation.

Employees who devote a lot of time to care tasks will have a greater need for leave ac-
cording to the time budget perspective. Generally, employees devote many more hours 
to providing long-term care for a child than for a parent. Our study accordingly shows 
that employees with a long-term sick child are more likely to take leave than employees 
with a long-term sick parent. The likelihood of taking parental leave is greater where the 
youngest child is aged under 4 years; toddlers often demand more time than older chil-
dren, who are generally at school.

Gender perspective
The gender perspective assumes that the distribution of work and care tasks between 
men and women will be influenced by prevailing ideas about role patterns in society. 
This could be translated into higher use of leave by women, since they are more often 
seen as being responsible for care tasks than men. We saw earlier that men with an 
entitlement to leave take leave slightly more often to look after a sick family members 
than women and that, conversely, women take (parental leave (much) more often than 
fathers. Gender has no discrete effect on the probability of taking leave in a short-term 
or long-term care situation where all other characteristics are the same. It does have an 
effect in the case of parental leave: women use this leave much more often than men, 
even where they work the same number of hours, have the same education level or hold 
a similar management position.

Characteristics of the work
According to the literature on leave, certain characteristics of the work influence the 
degree to which employees feel entitled to take leave, in other words their sense of enti-
tlement. Employees who have many responsibilities at work, who are in management 
positions or who regularly work overtime will be less inclined to feel entitled to leave 
than other employees, according to the literature. We analysed this separately for men 
and women. We found that men who regularly work overtime or manage others are 
indeed less likely to take leave in a care situation than men who do not do this. We were 
unable to demonstrate this for women. Work thus appears to pose more of an obstacle 
to taking leave for men than for women. The size of the employer also influences the 
sense of entitlement. It can be more difficult to take leave in small companies than 
larger companies, for example because it is more difficult to arrange a replacement, 
because immediate colleagues will be saddled with extra work, or because there is little 
experience of or affinity with the use of leave. Our study shows that employees in larger 
companies do indeed take parental leave more often than those in smaller companies. 
This applies for both men and women. In the case of long-term care leave, it also applies 
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for men, but not for women. No effect was found for company size on use of short-term 
care leave.

Impediments to use of leave
Where care tasks are predictable and long-lasting, for example the day-to-day care for 
children, parents are more inclined to look for structural solutions, such as childcare 
services, part-time work or working close to home, than to rely on incidental solutions 
such as parental leave. If the care situation is unpredictable and involuntary, for example 
where a close relative suddenly becomes ill, the incidental option of taking leave, espe-
cially in a short-term care situation, comes into the picture more often.

In long-term care situations, there is a strikingly wide discrepancy between the need for 
and use of leave. A relatively high proportion of people with an entitlement are found 
to need leave but not to take it. Evidently, leave arrangements meet the needs of those 
concerned better in short-term care situations. One reason for this is probably that 
short-term care leave is paid while long-term care leave is not. A further obstacle to tak-
ing long-term care leave may be that employees feel uncomfortable at the idea of being 
absent from work for an extended period.

The biggest impediment to taking leave is the ‘pull’ of work. Both men and women cite 
this as the main reason for not taking leave even where they have a need to do so. This 
does however apply more often for men than for women.
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