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Voorwoord

In de zomer van 2007 is de zogeheten Participatietop gehouden. Werkgevers, vak-
bonden, gemeenten en het kabinet voerden daar in het licht van de zich aandienende 
tekorten op de arbeidsmarkt overleg over de maatregelen die moeten worden geno-
men om de arbeidsparticipatie te verhogen. Vrouwen behoorden tot de groepen bij 
wie een aanzienlijk onderbenut arbeidspoten tieel werd onderkend. Het aandeel 
vrouwen met een betaalde baan is de afgelopen decennia weliswaar sterk gestegen, 
maar is nog steeds lager dan het aandeel mannen met een baan. Bovendien heeft het 
merendeel van de werkende vrouwen een (soms zeer kleine) deeltijdbaan. ‘Als vrou-
wen met een deeltijdbaan twee uur meer zouden gaan werken, dan is het tekort aan 
personeel in de zorg opgelost’, aldus staatssecretaris Bussemaker in dagblad Trouw 
op 10 oktober 2007. Om deze gewenste uitbreiding van de arbeidsduur van vrouwen 
te bevorderen, is op de participatietop afgesproken een Taskforce Deeltijdplus in het 
leven te roepen. 

Ten behoeve van deze Taskforce, die begin 2008 aan het werk zal gaan, heeft het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het scp verzocht de belangrijkste 
feiten en cijfers over de arbeidsduur van vrouwen op een rij te zetten en na te gaan 
in hoeverre de bescheiden arbeidsduur van Nederlandse vrouwen, in vergelijking 
met mannen in Nederland, maar ook met vrouwen in de ons omringende landen, te 
verklaren is uit culturele opvattingen over de rol van de vrouw. Dit verzoek sloot aan 
bij al lopend scp-onderzoek over deeltijdarbeid van vrouwen. Het voor u liggende 
rapport kan gezien worden als een voorloper van dit bredere rapport, dat later dit jaar 
zal verschijnen. 

Het scp dankt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de 
gelegenheid dit onderzoek te doen. Namens de opdrachtgever is het project begeleid 
door Ton Janusch, Lobke Zandstra en Jana van Kuringen. De directie Emancipatie 
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen was in de persoon van 
Myra Keizer betrokken bij het project. Wij zijn hen dankbaar voor hun deskundig 
commentaar op de eerste versie van dit rapport. 

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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Samenvatting

Dit rapport schetst een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsparti-
cipatie en arbeidsduur; tevens is gekeken in hoeverre deze ontwikkelingen samen-
hangen met opvattingen over de rol van de vrouw in het gezin en op de arbeidsmarkt. 
De aandacht is met name gericht op Nederland, maar op onderdelen is een vergelij-
king gemaakt met andere westerse landen.

Deeltijdwerk in Nederland
Werken in deeltijd is in Nederland lang gezien als een ideale manier voor vrouwen 
om arbeid en zorg te combineren. Via wetgeving heeft de overheid ervoor gezorgd 
dat aanpassing van de arbeidsduur binnen het bereik van iedere werknemer ligt 
en dat de rechten van de deeltijders goed geregeld zijn. Onder andere daardoor is 
deeltijdwerk in ons land niet, zoals in sommige andere landen, beperkt gebleven tot 
de marginale banen, maar betreft het volwaardige arbeid. Vooral vrouwen maken 
gebruik van de mogelijkheid om in deeltijd te werken. Het is een van de verklarin-
gen voor de in ons land hoge arbeidsdeelname van vrouwen. Nederlandse vrouwen 
blijken over het algemeen erg tevreden met hun deeltijdbaan.

Toch is deeltijd de laatste jaren in het publieke en politieke debat in een wat 
minder gunstig daglicht komen te staan. Deeltijdarbeid zou gelijkstaan aan verspil-
ling van vrouwelijk talent en zou de kansen verlagen van vrouwen om economisch 
zelfstandig te zijn en carrière te maken. Bovendien wordt een grotere arbeidsdeel-
name van vrouwen nodig geacht om de kosten van de verzorgingsstaat te kunnen 
blijven dragen.

Hoge arbeidsparticipatie, maar lage arbeidsduur
De arbeidsdeelname van vrouwen is vanaf de jaren tachtig sterk gestegen en is nu, 
vergeleken met andere westerse landen, hoog te noemen. In Nederland heeft 68% 
van de vrouwen een baan van ten minste 1 uur per week. Alleen in de Scandinavische 
landen en Zwitserland ligt dat percentage hoger.

Vrouwen in Nederland werken echter veel vaker in deeltijd dan vrouwen in andere 
landen. In Nederland werkt 75% van de werkende vrouwen minder dan 35 uur per 
week, wat bijna twee keer zoveel is als het gemiddelde in de eu-15. De gemiddelde 
arbeidsduur van de werkenden in Nederland neemt bovendien nauwelijks toe.

Wat betreft hun voorkeuren wijken Nederlandse vrouwen af van vrouwen in 
andere landen. In Nederland geeft slechts een kwart van de werkende vrouwen de 
voorkeur aan een voltijdbaan, in andere landen geldt dat voor meer dan de helft. Dat 
neemt niet weg dat ook in andere landen grote groepen vrouwen in deeltijd zouden 
willen werken, bij voorkeur 20-34 uur per week. Het verlies aan inkomen dat daar-
mee gepaard gaat, is in andere landen echter voor velen reden om die wens niet te 
realiseren.
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Werkende moeders
De groei van de arbeidsdeelname en het hoge aandeel deelbanen zijn voor een 
belangrijk deel toe te schrijven aan moeders. Ook na de komst van kinderen blijven 
vrouwen in Nederland tegenwoordig meestal werken, en vergeleken met andere 
landen is de arbeidsparticipatie van moeders in Nederland hoog. Dat is nog sterker 
het geval als we verdisconteren dat in sommige landen moeders langdurig verlof 
kunnen opnemen en in de statistieken onderwijl tot de (voltijds) werkenden worden 
gerekend.

Wel gaan de meeste vrouwen in Nederland na de geboorte van hun eerste kind in 
deeltijd werken. Dit past bij de opvattingen in Nederland over de zorg voor kinderen. 
Dat moeders werken, is geen issue meer, maar dat ze een voltijdbaan hebben, gaat de 
meeste Nederlanders te ver. Een meerderheid lijkt het het beste als kinderen uitslui-
tend door de eigen ouders worden verzorgd en zij staat huiverig tegenover formele 
kinderopvang. En een derde van de vrouwen en ruim de helft van de mannen vindt 
vrouwen beter geschikt om voor kleine kinderen te zorgen dan mannen. Het werken 
in deeltijd biedt moeders de mogelijkheid om zowel te participeren op de arbeids-
markt als de zorg voor de kinderen geheel of grotendeels in eigen handen te houden.

Er zijn weinig aanwijzingen dat de ideeën over de zorg voor kinderen wezen-
lijk aan het veranderen zijn. De weerstanden tegen formele kinderopvang zijn iets 
kleiner geworden, maar het geloof in de bijzondere zorgkwaliteiten van vrouwen en 
het belang van haar aanwezigheid in het gezin neemt de laatste jaren juist weer wat 
toe. Bovendien denken jonge vrouwen en mannen op deze punten niet anders dan 
jonge vrouwen en mannen twintig jaar geleden. Ook zijn deze opvattingen over het 
moederschap niet uniek voor Nederland. In Frankrijk en vooral in voormalig West-
Duitsland en Spanje denkt eveneens een substantieel deel van de bevolking dat het 
gezin eronder lijdt als de vrouw voltijds werkt. In deze landen is het werken in deel-
tijd minder goed geregeld en gaat de keus vooral tussen (eventueel tijdelijk) stoppen 
met werken en voltijds werken met gebruikmaking van kinderopvang.

Dat vrouwen met de zorg voor jonge kinderen dus in deeltijd werken, past bij 
de opvattingen over de juiste zorg voor kinderen. Ook de moeders zelf hebben een 
voorkeur voor een deeltijdbaan, al zouden ze gemiddeld genomen een paar uur meer 
willen werken dan ze nu doen. Vaders werken meestal voltijds, en zouden nog enkele 
uren meer willen werken dan ze nu doen.

Vrouwen zonder kinderen
Niet alle vrouwen hebben echter jonge kinderen voor wie gezorgd moet worden. 
Integendeel, 62% heeft die niet. Slechts weinig mensen vinden dat ook deze vrouwen 
in deeltijd of helemaal niet zouden moeten werken. Toch werken ook zij meestal 
minder dan 40 uur per week. Jonge vrouwen zonder kinderen werken gemiddeld al 
4 uur minder dan jonge mannen. En vrouwen van 40 jaar of ouder die geen jonge 
kinderen (meer) hebben, werken nauwelijks meer uren buitenshuis dan vrouwen met 
de zorg voor een kind van 0-17 jaar.
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Hierin wijkt Nederland af van andere landen. Deeltijdwerk bij vrouwen zonder kinde-
ren komt in Nederland veel meer voor dan in andere westerse landen. Ook de gemid-
delde arbeidsduur van moeders met oudere kinderen is in het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, Frankrijk en Spanje hoger dan in Nederland.

Waarom ook vrouwen zonder jonge kinderen in Nederland een voorkeur hebben 
voor het werken in deeltijd, is niet duidelijk. Voor de oudere groep onder hen geldt 
mogelijk dat ze in deeltijd zijn gaan werken toen hun kinderen nog jong waren, en 
daaraan gewend zijn geraakt. En wellicht is het werk na jaren op een mummy-track 
niet meer zo uitdagend en te weinig aanlokkelijk om daaraan meer tijd te besteden. 
Lopend onderzoek van het scp naar onder andere deze in deeltijd werkende vrouwen 
zonder jonge kinderen beoogt daarover meer duidelijkheid te verschaffen in de loop 
van 2008.

Een hogere waardering van het voltijds moederen in Nederland is niet de enige 
oorzaak van het hoge percentage deeltijdwerk, zo kunnen we vaststellen. De opvat-
tingen over werkende moeders wijken daarvoor te weinig af van die in andere landen 
(Zweden uitgezonderd). En ook jonge en oudere vrouwen zonder kinderen werken 
hier relatief vaak in deeltijd. Naast de hiervoor beschreven opvattingen blijken ook 
andere factoren, zoals fi nanciële prikkels, van invloed op de arbeidsparticipatie van 
vrouwen.

Uit deze studie blijkt dat het volgen van een levensloopbenadering van belang is 
bij het streven naar een grotere arbeidsduur van vrouwen. Voor vrouwen met jonge 
kinderen lijkt deeltijdwerk vooralsnog dé manier om de band met de arbeidsmarkt 
te behouden. De wens om, zolang de kinderen jong zijn, grotendeels zelf voor hen te 
zorgen en het geringe zorgaandeel van vaders, vormen de centrale drijfveer daarvoor. 
Anders ligt dat bij vrouwen die niet belast zijn met veel zorgtaken. Als de kinderen 
ouder worden of als er geen kinderen (meer) te verzorgen zijn, is in principe de voor 
arbeidsparticipatie beschikbare tijd groter. Beleid gericht op vergroting van de 
arbeidsduur zal zich dan ook zeker moeten richten op deze vrouwen die geen jonge 
kinderen (meer) hebben. Daarbij is het nodig om meer zicht te krijgen op de redenen 
van deze vrouwen om voor deeltijd te (blijven) kiezen.
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1 Inleiding

Wil Portegijs

1.1 Nederland kampioen deeltijdwerk

In 1967 schreef Joke Kool-Smit het geruchtmakende artikel ‘Het onbehagen bij de 
vrouw’ (Kool-Smit 1967) en luidde daarmee het begin van de tweede feministische 
golf in. In het artikel werd betaalde arbeid gezien als een belangrijk middel om het 
vrouwelijk onbehagen te bestrijden. Het zou de vrouw inkomen, macht en een zin-
volle tijdsbesteding brengen. Verhoging van de arbeidsparticipatie is dan ook vanaf 
het begin van het emancipatiebeleid een belangrijk thema geweest.

Aandacht voor de arbeidsduur is van recenter datum. Vrouwen zijn inderdaad 
steeds vaker gaan werken, maar deze groei, zo werd langzaam duidelijk, heeft zich 
vooral voorgedaan bij deeltijdbanen. In geen enkel ander eu-land wordt bij benade-
ring zoveel in deeltijd gewerkt als in Nederland. Het werken in deeltijd werd door 
vrouwen, en ook door de overheid, gezien als een manier om arbeid en zorg op 
een verantwoorde manier te combineren. Het wettelijk recht op aanpassing van de 
arbeidsduur is binnen het bereik van iedere werknemer gekomen (Wet aanpassing 
arbeidsduur) en deeltijders worden beschermd tegen ongelijke behandeling of beta-
ling (bv. Wet onderscheid arbeidsduur). Onder andere daardoor is deeltijdwerk in 
ons land niet, zoals in veel andere landen, beperkt gebleven tot de marginale banen, 
maar betreft het volwaardige arbeid (Yerkes 2000). Vooral vrouwen maken gebruik 
van de mogelijkheid om in deeltijd te werken. Het kostwinnersmodel is daarmee ver-
vangen door het anderhalfverdienersmodel, waarin de man een volledige baan heeft 
en de vrouw een deeltijdbaan. Desgevraagd blijken vrouwen en mannen over het 
algemeen tevreden met deze verdeling van betaalde arbeid (Cloïn en Hermans 2006).

Er blijken echter ook nadelen te kleven aan het werken in deeltijd. Ten eerste 
is het inkomen van vrouwen navenant lager. Niet alleen worden zij voor minder 
uren betaald, maar ook is het werken in deeltijd nadelig voor de loonontwikkeling, 
waardoor zij ook per uur minder krijgen betaald (Román 2006). Een kwart van de 
werkende vrouwen verdient dan ook niet genoeg om de ondergrens van economi-
sche zelfstandigheid te halen (Portegijs et al. 2006a). Aangezien verhoging van het 
aandeel economisch zelfstandige vrouwen een belangrijk doel van het emancipa-
tiebeleid is, wordt dat beleid dus belemmerd door de bescheiden arbeidsduur van 
vrouwen. Een tweede onwenselijk gevolg van het werken in deeltijd is dat het de kans 
op doorstroming naar een hogere functie verkleint (Román 2006). Zes op de tien 
werkgevers vindt dat voor een leidinggevende functie voltijds aanwezigheid nood-
zakelijk is (Van der Lippe 2004). Het verhogen van het aandeel vrouwen op hogere, 
besluitvormende posities is eveneens al jaren een belangrijk thema in het emancipa-
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tiebeleid en ook op dit vlak stellen de vorderingen teleur (Merens et al. 2006).
Een derde reden waarom het in deeltijd werken van vrouwen problematisch is 

geworden, zijn de groeiende behoefte aan arbeidskrachten en de economische basis 
van de verzorgingsstaat. Door de ontgroening betreden minder jongeren de arbeids-
markt. Daarnaast maakt de vergrijzing dat de kleiner wordende groep werkenden 
meer belasting en premies moet opbrengen om de zorg voor de ouderen te kunnen 
bekostigen. Als vrouwen meer buitenshuis werken, betekent dat een belangrijke 
versteviging van de fi nanciële basis van onze verzorgingsstaat. Dat kan door verho-
ging van het aandeel vrouwen dat werkt, al is in internationaal opzicht dit aandeel al 
behoorlijk hoog. Meer rek is er echter in de arbeidsduur van de werkende vrouwen. Als 
de grote groep in deeltijd werkende vrouwen meer uren zou gaan werken, zelfs al 
is dat slechts een halve of hele dag meer, dan zou dat veel effect hebben (Merens en 
Portegijs 2005).

Ten slotte wordt ook nog gewezen op de verspilling van het talent (en van de oplei-
ding die ze hebben genoten) van in deeltijd werkende vrouwen. Boeken met titels 
als Weg met het deeltijdfeminisme (Mees 2007) laten zien dat er een andere wind is gaan 
waaien in Nederland. Deeltijd wordt niet langer (uitsluitend) gezien als een ideale 
oplossing, maar steeds meer ook als een probleem.

In het emancipatiebeleid zien we dan ook vanaf 2005 dat vergroting van het 
arbeidsvolume van vrouwen een belangrijke doelstelling wordt (tk 2005/2006). Op 
de participatietop in het voorjaar van 2007 is bovendien besloten een Taskforce deel-
tijdplus in te stellen. Deze taskforce staat voor de taak om verhoging van de arbeids-
duur van werkende vrouwen te stimuleren.

1.2 Verklaringen voor geringe arbeidsduur vrouwen

Er is vrij veel literatuur over de determinanten van de lage arbeidsdeelname van 
vrouwen vergeleken met die van mannen, voornamelijk afkomstig uit het buiten-
land. Meestal gaat het daarbij om de participatiebeslissing: de keuze om al of niet te 
werken. In een aantal studies is ook gekeken naar factoren die bepalen hoeveel uren 
vrouwen werken. Verschillende determinanten blijken een rol te spelen. Daarbij valt 
allereerst te denken aan sociaaldemografi sche factoren: de aanwezigheid van een (al 
dan niet werkende) partner en van kinderen in het huishouden. Ook het opleidings-
niveau van de vrouw, en daarmee haar verdiencapaciteit en het uurloon, blijken van 
invloed op de arbeidsduur. Naarmate het uurloon hoger is, is (meer) werken lonender 
en werken vrouwen gemiddeld genomen meer uren buitenshuis.

Ook spelen normen en verwachtingen een rol bij het besluit ten aanzien van het 
aantal uren dat men aan betaalde arbeid wil besteden. Zoals verwacht, hangt de 
arbeidsduur onder andere samen met de waarde die gehecht wordt aan betaalde 
arbeid en carrière maken. Maar ook opvattingen over de zorg voor kinderen en de rol 
van de vrouw binnen het gezin blijken bepalend voor de tijd die de vrouw besteedt 
aan betaalde arbeid. Via processen van socialisatie ontwikkelen vrouwen en mannen 
bepaalde preferenties, die van invloed zijn op de keuzes die zij maken.
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Ook is veel gekeken naar de rol van het beleid en naar de institutionele context. Een 
belangrijk voorbeeld in dit verband is de beschikbaarheid van voorzieningen voor 
het combineren van arbeid en zorg, zoals kinderopvang en verlofregelingen, en van 
fi scale maatregelen om betaalde arbeid voor vrouwen lonender te maken.

Uit onderzoek blijkt dat deze fi nanciële factoren en voorzieningen inderdaad van 
invloed zijn op de arbeidsparticipatie en soms ook op de arbeidsduur van vrouwen 
(bv. cpb 2006). Zij bieden echter onvoldoende verklaring voor het grote aandeel vrou-
wen dat in deeltijd werkt. Als mogelijke alternatieve verklaring voor de bescheiden 
arbeidsduur van vrouwen verwijst het Centraal Planbureau (cpb) naar het arbeids-
aanbodgedrag van vrouwen, dat grotendeels bepaald wordt door voorkeuren. In dit 
rapport volgen we deze lijn. Hierin inventariseren we de belangrijkste feiten over de 
arbeidsdeelname en -duur van vrouwen (mede vergeleken met vroeger en met andere 
landen), de opvattingen die hierover bestaan en resultaten uit onderzoek over de rol 
van culturele factoren bij de verklaring van het typisch Nederlandse arbeidspatroon 
van vrouwen.

1.3 Culturele factoren en deeltijd

Onder culturele factoren verstaan we hier de publieke opinie over arbeidsparticipatie 
en over de rol van de vrouw in het gezin, én de voorkeuren van vrouwen en mannen 
zelf ten aanzien van betaalde arbeid.

De centrale vraag van het onderzoek luidt: Wat is de rol van culturele factoren bij 
de bescheiden arbeidsdeelname van vrouwen? Deze vraag valt uiteen in de volgende 
deelvragen:
1 Welke ontwikkelingen zien we ten aanzien van arbeidsparticipatie en wekelijkse 

arbeidsduur van vrouwen in Nederland?
2 Welke opvattingen heersen er in Nederland over de arbeid van vrouwen en welke 

voorkeuren hebben vrouwen zelf ten aanzien van hun arbeidsduur?
3 In hoeverre wijkt Nederland op het gebied van arbeidsdeelname en opvattingen af 

van andere eu-landen?
4 Wat is de rol van culturele factoren bij beslissingen van vrouwen ten aanzien van 

arbeid?

De antwoorden op deze vragen hebben we gezocht in de literatuur en via analyse van 
data uit de surveys Culturele veranderingen in Nederland (cv), Emancipatie opinies 
(emop), Enquête beroepsbevolking (ebb), Labour Force Survey (lfs), European 
Social Survey (ess) en International Social Survey Programme (issp). Meer informa-
tie over deze bestanden is te vinden in bijlage A (te vinden via www.scp.nl/nederland-
deeltijdland). Alleen signifi cante verbanden worden besproken.

We hebben ervoor gekozen een andere defi nitie van arbeidsparticipatie te han-
teren dan in Nederland gebruikelijk. In navolging van het cbs verstaat men daar 
meestal onder: het aandeel mensen dat 12 uur of meer per week werkt. Mensen die 
een kleinere werkweek hebben, worden tot de niet-werkenden gerekend. Deze in 
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kleine deeltijdbanen werkenden, voor het overgrote deel vrouwen, vallen op deze 
wijze buiten beeld. In dit onderzoek nemen we ook deze kleine deeltijdbanen mee en 
rekenen daarom ieder die 1 uur of meer werkt tot de werkenden. We sluiten daarmee 
aan bij de defi nitie van arbeidsparticipatie die in andere eu-landen en internationaal 
vergelijkend onderzoek wordt gehanteerd. Tot de voltijds werkenden rekenen we 
eenieder met een baan van 35 uur of meer.1 De deeltijdbanen zijn verder uitgesplitst 
in zeer kleine deeltijdbanen (1-11 uur per week), kleine deeltijdbanen (12-19 uur), mid-
delgrote deeltijdbanen (20-27 uur) en grote deeltijdbanen (28-34 uur).

Ruime aandacht wordt in het rapport besteed aan de samenhang tussen arbeids-
deelname en arbeidsduur en de aanwezigheid van (kleine) kinderen. We maken 
daarbij een vergelijking tussen vrouwen met en zonder partner en met en zonder 
jonge kinderen. De vrouwen zonder kinderen zijn tevens ingedeeld naar leeftijd 
(jonger/ouder dan 40 jaar). Dit is gedaan om de jonge vrouwen die (nog) geen kinde-
ren hebben te kunnen onderscheiden van oudere vrouwen die geen jonge kinderen 
(meer) hebben.

1.4 Opbouw van het rapport

Aan elke onderzoeksvraag is een apart hoofdstuk gewijd. We beginnen in hoofd-
stuk 2 met een korte schets van de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie en de 
wekelijkse arbeidsduur van vrouwen in Nederland. We kijken daarbij zo ver mogelijk 
terug, zodat de ontwikkeling door de tijd duidelijk wordt. Uiteraard zijn we daarbij 
afhankelijk van de beschikbare databronnen, waardoor de beschreven periode niet 
altijd gelijk is. In hoofdstuk 3 gaan we in op de opvattingen in Nederland over de 
arbeidsparticipatie en arbeidsduur van vrouwen (met en zonder jonge kinderen), en 
gaan we na in hoeverre deze zijn veranderd. Vervolgens komen in het hoofdstuk de 
preferenties van vrouwen (en mannen) zelf ten aanzien hun arbeidsduur aan bod. In 
hoofdstuk 4 worden de arbeidsdeelname en de arbeidsduur van Nederlandse vrou-
wen vergeleken met die van hun seksegenoten in enkele andere Europese landen. 
Ook gaan we in op de opvattingen in deze landen over de arbeidsparticipatie van 
vrouwen. Het vijfde en laatste hoofdstuk bespreekt de relatie tussen de hiervoor 
beschreven opvattingen en de arbeidsparticipatie van vrouwen. Aan de hand van the-
orie en op basis van resultaten uit empirisch onderzoek proberen we een antwoord te 
geven op de vraag hoe de typisch Nederlandse arbeidspatronen van vrouwen in ons 
land te verklaren zijn.

Het rapport wordt afgesloten met een epiloog, waarin we terugkomen op het 
belang van culturele factoren bij beslissingen van vrouwen over hun arbeidspartici-
patie.
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Noot

1 Bij mensen die opgeven meer dan 40 uur per week te werken is de arbeidsduur geherco-
deerd tot 40 uur per week.
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2 Arbeidsdeelname en wekelijkse arbeidsduur van 
vrouwen

Martha Dijkgraaf en Wil Portegijs1

– Het aandeel voltijdbanen is stabiel (21%). Er is vooral sprake van een toename van 
vrouwen in de middelgrote deeltijdbanen (20-27 uur) en de grote deeltijdbanen 
(28-34 uur).

– Onder vrouwen van 40 jaar en ouder is de arbeidsdeelname het laagst (53-54%).
– Onder moeders is de arbeidsdeelname relatief hoog. Deze is sinds 1991 fl ink 

gestegen van 46% naar 72% in 2006.
– Oudere vrouwen die geen kleine kinderen (meer) hebben, werken nauwelijks meer 

uren dan moeders van baby’s en peuters.
– Moeders zijn gemiddeld meer uren per week gaan werken, terwijl de vrouwen 

(jong en ouder) zonder (minderjarige) kinderen gemiddeld iets minder uren per 
week zijn gaan werken.

– Ondanks de stijging van het opleidingsniveau is de gemiddelde arbeidsduur niet 
gestegen, door een (kleine) afname van de arbeidsduur van werkende vrouwen 
met een lagere en middelbare opleiding.

– De arbeidsdeelname van Surinaamse vrouwen (67%) is vergelijkbaar met die van 
de autochtone vrouwen (70%); de arbeidsdeelname van Turkse en Marokkaanse 
vrouwen blijft hierbij achter (37% resp. 31%).

– Niet-westerse allochtone vrouwen werken naar verhouding vaker voltijds dan 
autochtone vrouwen.

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw was de welvaart in Nederland der-
mate toegenomen dat de meeste gezinnen konden rondkomen van één inkomen. 
Het kostwinnersmodel lag binnen ieders bereik en de meeste getrouwde vrouwen 
konden zich geheel aan het huishouden en de zorg voor kinderen wijden (Moree 
1992). Halverwege de jaren zeventig had slechts 30% van de vrouwen een baan. 
Van de moeders met nog niet schoolgaande kinderen werkte 12% (Moree 1992). 
Sindsdien is er veel veranderd. In dit hoofdstuk schetsen we de ontwikkeling van de 
arbeidsdeelname van vrouwen. We kijken zowel naar de arbeidsdeelname (het al dan 
niet hebben van een baan), als naar de arbeidsduur (het aantal uren werk per week). 
We gaan na welke vrouwen vaak en veel uren werken, en onder welke groepen de 
arbeidsdeelname lager is. We kijken daarbij naar het opleidingsniveau van vrouwen, 
hun gezinssituatie en herkomst.
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2.1 Arbeidsdeelname van vrouwen is gestegen

In de laatste twee decennia van de vorige eeuw is de arbeidsdeelname van vrouwen 
steeds gestegen (fi guur 2.1). Had in 1975 29% van de vrouwen van 15-64 jaar een baan 
van 1 uur of meer, in 2002 was dit 65%. Tussen 2002 en 2005 bleef hun arbeidsdeel-
name constant; in 2006 zien we weer een lichte stijging, naar 66%. Deze tijdelijke 
stagnatie is waarschijnlijk het gevolg van de in die periode ongunstige economi-
sche situatie. Bij mannen zien we in dezelfde periode zelfs een afname van het 
aandeel werkenden. Ook in het begin van de jaren tachtig nam de arbeidsdeelname 
van mannen fl ink af, terwijl die van vrouwen bleef stijgen. Door de toename van 
het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt is het verschil in arbeidsdeelname tussen 
mannen en vrouwen in de afgelopen dertig jaar een stuk kleiner geworden. Nu de 
economie sinds 2006 weer aantrekt zien we dat bij vrouwen en mannen de arbeids-
deelname weer toeneemt.

Figuur 2.1
Arbeidsdeelname (1 uur en meer), bevolking van 15-64 jaar, 1975-2006a

a 1986 trendbreuk; tot 1986 is gebruik gemaakt van de Arbeidskrachtentelling, vanaf 1987 is gebruik gemaakt
 van de Enquête beroepsbevolking. Het gaat om verschillende bronnen met een afwijkende vraagstelling,
 daarom zijn ze niet helemaal met elkaar te vergelijken.

Bron: CBS (1975-1985)
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Figuur 2.1 heeft betrekking op alle werkende mannen en vrouwen, inclusief studenten. 
In de rest van dit hoofdstuk zijn de studenten echter niet meegenomen in de analyses. 
Weliswaar hebben veel studenten naast hun studie een deeltijdbaan, maar dit is een 
tijdelijke situatie, die niets zegt over het aantal uren dat zij zullen gaan werken nadat 
ze zijn afgestudeerd. Het beleid is er ook niet op gericht om deze studenten meer uren 
te laten werken. Door studenten mee te nemen in de analyses, zou daarom een verte-
kening ontstaan van de gemiddelde arbeidsdeelname en -duur van werkenden.
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Toename van vrouwen in middelgrote (20-27 uur) en grote (28-34 uur) deeltijdbanen
De groei van de arbeidsdeelname van vrouwen wordt vooral veroorzaakt door een 
toename van vrouwen met deeltijdbanen2 (zie fi guur 2.2). Het aandeel vrouwen met 
een voltijdbaan is sinds het begin van de jaren negentig niet toegenomen en ligt al 
jaren rond de 21%3 (zie ook Keuzenkamp en Faulk).

Als we kijken naar de verschillende soorten deeltijdbanen, zien we allereerst een 
stijging van het aandeel vrouwen dat werkzaam is in een grote deeltijdbaan (28-34 
uur); dat aandeel is sinds 1991 verdubbeld naar 14%. Ook het aandeel vrouwen met 
een middelgrote deeltijdbaan (20-27 uur) is sterk gestegen, van 10% in 1991 naar 17% 
in 2006. Ten slotte zien we nog een bescheiden toename van het aandeel vrouwen 
met een kleine deeltijdbaan (12-19 uur) dat is gestegen van 7% naar 10% in 2006. Het 
aandeel vrouwen dat werkzaam is in de kleinste deeltijdbaan (1-11 uur) schommelt al 
jaren tussen de 7% en 8% en is in 2006 licht gedaald naar 6%.

Anders dan bij de vrouwen, is de arbeidsduur van mannen weinig veranderd (niet 
in fi guur). Het aandeel mannen dat in deeltijd werkt, schommelde tussen 1991 en 
2001 tussen de 7% en 10% en is sinds 2002 stabiel op 11%.4 Verreweg het grootste 
aandeel mannen werkt dus voltijds.

Figuur 2.2
Arbeidsduur (1 uur en meer), vrouwen van 15-64 jaar,a 1991-2006 (in procenten)

a Exclusief studenten.

Bron: CBS (EBB’91-’06)
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Vrouwen zijn dus vaker gaan werken, maar met name in deeltijd. De gemiddelde 
arbeidsduur van vrouwen, inclusief de niet-werkenden, is door de hogere arbeids-
deelname gestegen van 14 uur per week in 1991 naar 18 uur per week in 2006. De 
gemiddelde werkweek van de werkenden is, door het grotere aandeel deeltijdwerken-
den, daarentegen juist iets afgenomen, van 27 uur in 1991 naar 26 uur in 2006.
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2.2 Arbeidsdeelname en arbeidsduur naar cohort

Dat het gangbaar is geworden dat een vrouw een baan heeft, is goed te zien als we 
de arbeidsdeelname van verschillende cohorten vrouwen vergelijken. In fi guur 2.3 is 
aangegeven hoeveel procent van de vrouwen van elk geboortecohort op een bepaalde 
leeftijd een baan van minimaal 1 uur heeft. Duidelijk wordt dat op elke leeftijd de 
arbeidsdeelname van de geboortecohorten hoger is dan die van het voorgaande 
cohort. De verschillen tussen de twee jongste cohorten zijn echter minimaal. Daar-
mee is mogelijk een einde gekomen aan de trend dat ieder nieuw geboortecohort 
vaker werkt dan het vorige (vgl. cpb 2007).

Ook interessant is dat de arbeidsdeelname van vrouwen geboren na 1965 niet 
afneemt na hun vijfentwintigste levensjaar. In voorgaande cohorten zagen we dan 
een scherpe daling van het aandeel vrouwen met een baan. De komst van kinderen is 
echter steeds minder vaak een reden voor vrouwen om hun baan op te zeggen (Cloïn 
en Hermans 2006), waardoor het zogenaamde kinderdal vrijwel is verdwenen.

Figuur 2.3
Arbeidsdeelname per geboortecohort, vrouwen van 15-65 jaar, naar leeftijd, 1985-2006
(in procenten)

Leesvoorbeeld: op 25-jarige leeftijd werkte ruim 55% van de vrouwen geboren tussen 1955 en 1965.
Bij het daaropvolgende geboortecohort (geboren tussen 1965 en 1975) werkte op 25-jarige leeftijd zo’n 75%
en van de vrouwen die nog recenter geboren zijn, ligt de arbeidsdeelname op 25-jarige leeftijd tegen de 80%.

Bron: OSA (Arbeidsaanbodpanel’85-’06): 
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Arbeidsduur neemt nauwelijks toe als vrouwen uit de kleine kinderen zijn
Minder verschillen zien we tussen de cohorten wat betreft het gemiddelde aantal 
uren van de werkende vrouwen (fi guur 2.4). In alle geboortecohorten werken de 
vrouwen op jonge leeftijd tussen de 30 en 40 uur per week. Al snel daarna neemt 
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de gemiddelde arbeidsduur af tot zo’n 24 uur per week, om nauwelijks meer toe te 
nemen, ook niet als de vrouw ouder is en geen kleine kinderen meer heeft.

Figuur 2.4
Arbeidsduur per geboortecohort, werkende vrouwen van 15-65 jaar, naar leeftijd, 1985-2006

Leesvoorbeeld: Op 35-jarige leeftijd hebben de werkende vrouwen geboren tussen 1965 en 1974
gemiddeld een aanstelling van 24 uur per week. Dat geldt ook voor werkende vrouwen uit andere geboortecohorten,
toen zij 35 jaar oud waren.

Bron: OSA (Arbeidsaanbodpanel’85-’06) 
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2.3 Arbeidsdeelname van vrouwen ouder dan 40 jaar het laagst

De arbeidsdeelname van vrouwen (excl. studenten) is gestegen van 52% in 1991 naar 
61% in 1998, en vervolgens naar 68% in 2006. Het uitsplitsen van de arbeidsdeel-
name en arbeidsduur naar levensfasen geeft inzicht in de ruimte voor vrouwen in 
verschillende levensfasen om de arbeidsdeelname en hun arbeidsuren uit te breiden.

In 2006 is bijna een kwart van de vrouwen van 15-64 jaar jonger dan 40 jaar en 
heeft geen kinderen. De arbeidsdeelname van deze jonge vrouwen ligt tussen de 80% 
en 90% en is sinds 1991 weinig veranderd (tabel 2.1). Bijna 40% van de vrouwen is 
40 jaar en ouder en heeft geen (minderjarige) kinderen. Hun arbeidsdeelname ligt 
een stuk lager dan die van jonge vrouwen en is in 2006 ruim 50%. Er is tussen 1991 
en 2006 echter wel sprake van een fl inke stijging (20%) van de arbeidsdeelname van 
vrouwen van 40 jaar en ouder.
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Tabel 2.1
Arbeidsdeelname, vrouwen van 15-64 jaar zonder (minderjarige) kinderen,a naar levensfase, 
1991-2006 (in procenten)

1991 1998 2006

vrouwen (< 40 jr) zonder kinderen

inwonend bij ouders 88 89 82

alleenstaand 86 87 89

lid van paar 88 91 92

vrouwen (≥ 40 jr) zonder (minderjarige) kinderen 

alleenstaand 36 44 54

lid van een paar 32 42 53

totaal vrouwen zonder (minderjarige) kinderen 57 61 65 

a Exclusief studenten.

Bron: CBS (EBB’91-’06)

Relatief hoge arbeidsdeelname van moeders
In 2006 is 38% van de vrouwen moeder van een minderjarig kind. Moeders combine-
ren nu veel vaker de zorg voor hun kinderen met betaald werk dan in het begin van 
de jaren negentig (tabel 2.2). Bijna driekwart van de samenwonende moeders verricht 
betaalde arbeid in 2006; in 1991 was dit nog 41% bij kinderen van 0-3 jaar en 53% bij 
kinderen van 12-17 jaar. In 2006 is er geen groot verschil meer in arbeidsdeelname 
tussen moeders van kleine kinderen en moeders van kinderen in de middelbare-
schoolleeftijd. Ook de alleenstaande moeders zijn veel vaker betaalde arbeid gaan 
verrichten: hun arbeidsdeelname is gestegen van 37% in 1991 naar 60% in 2006.

Tabel 2.2
Arbeidsdeelname, vrouwen van 15-64 jaar met minderjarige kinderen,ab naar levensfase, 2006 
(in procenten)

1991 1998 2006

alleenstaande ouder van kind(eren) (0-17 jaar) 37 52 60

lid van paar w.v.

jongste kind 0-3 jaar 41 61 73

jongste kind 4-11 jaar 48 60 74

jongste kind 12-17 jaar 53 65 74

totaal moeders 46 61 72

a Exclusief studenten.
b Bij de moeders is geen onderscheid gemaakt in jonger of ouder dan 40 jaar.

Bron: CBS (EBB’91- ’06)
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Uit eerder onderzoek komt naar voren dat steeds minder vrouwen stoppen met 
werken als ze kinderen krijgen (Cloïn en Hermans 2006: 110-111). Stopte in 1997 een 
kwart van de vrouwen met werken bij het krijgen van kinderen, in 2005 is dit gedaald 
naar 11%. Het zijn vooral de hoogopgeleiden die blijven werken na de geboorte van 
het eerste kind.

Er is nog wel een verschil in arbeidsdeelname tussen kinderloze vrouwen onder 
de 40 jaar en moeders (zie tabel 2.1 en 2.2). Dit verschil is de afgelopen vijftien jaar 
echter kleiner geworden. Hoewel de arbeidsdeelname van vrouwen van 40 jaar en 
ouder zonder (meerderjarige) kinderen is toegenomen, blijft deze arbeidsdeelname 
achter bij die van moeders en jonge vrouwen zonder kinderen.

Niet alleen moeders werken in deeltijd
Werkende vrouwen jonger dan 40 jaar die (nog) geen kinderen hebben, werken 
gemiddeld genomen de meeste uren per week (31-35 uur; tabel 2.3). De samenwo-
nende vrouwen van 40 jaar en ouder (zonder minderjarige kinderen) werken gemid-
deld 24 uur per week. De vrouwen zonder (minderjarige) kinderen zijn sinds 1991 
gemiddeld iets minder (1 uur) per week gaan werken. Alhoewel er sprake is van een 
kleine afname, is het duidelijk dat de gemiddelde arbeidsduur van deze vrouwen niet 
is gestegen, terwijl hun arbeidsdeelname wel is toegenomen.

Tabel 2.3
Gemiddelde arbeidsduur, werkende vrouwena zonder (minderjarige) kinderen, 1991-2006
(in uren per week)

1991 1998 2006

vrouwen (< 40 jr) zonder kinderen

inwonend bij ouders 35 34 31

alleenstaand 35 35 35

lid van paar 33 34 34

vrouwen (≥ 40 jr) zonder (minderjarige) kinderen

alleenstaand 29 30 30

lid van een paar 22 24 24

totaal vrouwen zonder (minderjarige) kinderen 31 30 29 

a Exclusief studenten.

Bron: CBS (EBB’91-’06)

In de (zeer) kleine deeltijdbanen vinden we met name veel laag- en middelbaar 
opgeleide moeders van kleine kinderen, maar ook veel laag- en middelbaar opgeleide 
oudere vrouwen die geen kinderen (meer) hebben, en zelfs jonge vrouwen zonder 
kinderen (zie tabel B2.1). Voor de andere (middel)grote deeltijdbanen is de verdeling 
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van vrouwen nog meer divers. Het is om die reden niet goed mogelijk om per deel-
tijdbaan (van klein tot groot) bepaalde vrouwen te onderscheiden op basis van hun 
levensfase en opleiding.

Moeders zijn gemiddeld meer uur per week gaan werken
Moeders met een partner en het jongste kind op de basisschool werken van alle vrou-
wen de minste uren per week (21-23 uur; tabel 2.4). Alleenstaande moeders werken 
meer uren per week dan samenwonende moeders. Sinds het begin van de jaren 
negentig zijn moeders iets meer uren per week gaan werken, met name moeders met 
kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar.

In deeltijd werken heeft niet alleen te maken heeft met de daadwerkelijke zorg 
voor jonge kinderen. Dit blijkt uit het kleine verschil in arbeidsuren per week tussen 
enerzijds moeders en anderzijds samenwonende vrouwen van 40 jaar en ouder 
die geen zorg (meer) hebben voor minderjarige kinderen. Het feit dat kinderloze 
vrouwen onder de 40 jaar minder werken dan mannen in dezelfde levensfase (niet in 
tabel), wijst er ook op dat in deeltijd werken niet alleen aan moeders voorbehouden 
is.

Tabel 2.4
Gemiddelde arbeidsduur, werkende moedersab van minderjarige kinderen, 1991-2006 (in uren 
per week)

1991 1998 2006

alleenstaande moeder van kind(eren) (0-17 jaar) 25 27 27

lid van paar w.v.

jongste kind 0-3 jaar 19 21 23

jongste kind 4-11 jaar 18 20 21

jongste kind 12-17 jaar 21 22 23

totaal moeders 20 21 23 

a Exclusief studenten.
b Bij de moeders is geen onderscheid gemaakt in jonger of ouder dan 40 jaar.

Bron: CBS (EBB’91-’06)

De gemiddelde totale arbeidsduur van vrouwen is sinds 1991 licht afgenomen van 
27 uur in 1991 naar 26 uur in 2006, terwijl de arbeidsdeelname is toegenomen. Dit is 
het gevolg van een positieve ontwikkeling: moeders zijn gaan werken in plaats van 
thuis te blijven. Maar wel werken ze in deeltijd en minder uren per week dan vrouwen 
zonder jonge kinderen, waardoor de totale arbeidsduur lager uitkomt.

Bij de mannen is er weinig verschil in arbeidsduur naar levensfase (niet in tabel). 
Ook het krijgen van kinderen heeft geen invloed op de gemiddelde arbeidsduur: 
vaders van minderjarige kinderen werken gemiddeld evenveel uren als jonge mannen 
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zonder kinderen. Ook zien we geen verandering door de tijd; mannen werken in 
2006 gemiddeld evenveel uren buitenshuis als in 1991.

2.4  Opleidingsniveau

Opleidingsniveau en arbeidsdeelname gestegen, gemiddelde arbeidsuur niet
De arbeidsdeelname van vrouwen is gerelateerd aan hun opleidingsniveau (tabel 2.5). 
Laagopgeleide vrouwen werken het minst vaak buitenshuis: de helft van deze vrou-
wen werkt niet. De arbeidsdeelname van middelbaar opgeleide vrouwen is hoger: 
driekwart verricht betaalde arbeid. De arbeidsdeelname van de hoogopgeleide 
vrouwen is, met 84%, het hoogst. Sinds 1991 is de arbeidsdeelname onder alle oplei-
dingsniveaus met ongeveer 10 procentpunten gestegen; dat betekent dat de onder-
linge verschillen tussen de opleidingsniveaus, als het gaat om arbeidsdeelname, niet 
veranderd zijn. De totale stijging van de arbeidsdeelname van vrouwen is groter, 
omdat het opleidingsniveau sinds 1991 gestegen is.

Tabel 2.5
Arbeidsdeelname vrouwena naar opleidingsniveau, 1991-2006 (in procenten)

1991 1998 2006

laag 37 42 48

middelbaar 64 69 74

hoog 75 81 84

totaal 52 61 68

a Exclusief studenten.

Bron: CBS (EBB’91-’06)

Het opleidingsniveau heeft niet alleen invloed op de arbeidsdeelname van vrouwen, 
maar ook op het aantal uren dat vrouwen buitenshuis werken. Hoogopgeleide vrou-
wen werken het grootste aantal uren, gemiddeld 30 uur per week (tabel 2.6). Laagop-
geleide vrouwen werken het kleinste aantal uren, gemiddeld 23 uur per week.

Tussen 1991 en 2006 is het gemiddelde opleidingsniveau gestegen (niet in tabel). 
Ondanks de toename van het opleidingsniveau is de gemiddelde arbeidsduur echter 
niet gestegen. Dit komt doordat de arbeidsduur van werkende vrouwen met een 
lagere of middelbare opleiding sinds 1991 iets (1-2 uur) is afgenomen.5



26 Arbeidsdeelname en wekelijkse arbeidsduur van vrouwen

Tabel 2.6
Gemiddelde arbeidsduur werkende vrouwena naar opleidingsniveau, 1991-2006 (in uren)

1991 1998 2006

laag 24 23 23

middelbaar 28 27 26

hoog 29 30 30

totaal 27 27 26

a Exclusief studenten.

Bron: CBS (EBB’91-’06)

2.5  Verschillen tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen

Er bestaan grote verschillen qua arbeidsdeelname tussen autochtonen en niet-
westerse allochtonen en tussen de niet-westerse allochtonen onderling. Met name 
Marokkaanse en Turkse vrouwen verrichten veel minder vaak betaalde arbeid 
(tabel 2.7). Weliswaar is sinds 1998 de arbeidsdeelname van deze vrouwen gestegen, 
maar met 31% en 37% blijft zij ver achter bij de arbeidsdeelname van Surinamers 
(67%) en autochtonen (70%).

In eerder onderzoek is naar voren gekomen dat de lage deelname van niet-wes-
terse allochtone vrouwen samenhangt met hun gemiddeld lagere opleidingsniveau 
(Hooghiemstra en Merens 1999). Vooral vrouwen van Turkse en Marokkaanse her-
komst zijn vaak laaggeschoold (Keuzenkamp en Merens 2007). Van de Surinaamse 
en Antilliaanse/Arubaanse vrouwen heeft 67% respectievelijk 64% een betaalde baan 
van 1 uur of meer per week. Dit percentage komt in de buurt van de arbeidsdeelname 
van autochtone vrouwen (70%).

Tabel 2.7
Arbeidsdeelname naar herkomst, vrouwen van 15-64 jaar,a 1998 en 2006 (in procenten)

1998 2006

autochtonen 62 70

Turken 27 37

Marokkanen 27 31

Surinamers 62 67

Antillianen/Arubanen 49 64

a Exclusief studenten.

Bron: CBS (EBB’91-’06)
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Niet-westerse allochtone vrouwen werken relatief vaak voltijds
Het valt op dat niet-westerse allochtone vrouwen vaker voltijds werken dan autoch-
tone vrouwen (fi guur 2.5). Daartegenover staat echter dat de arbeidsdeelname onder 
Turkse en Marokkaanse vrouwen vrij laag is. Van de niet-westerse allochtonen 
werken de Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse vrouwen het meest voltijds. Daar-
naast werken zij vaak in grote (28-34 uur) deeltijdbanen en minder vaak in kleinere 
deeltijdbanen. Voor autochtone vrouwen is dit net andersom, zij werken juist vaak in 
middelgrote deeltijdbanen (20-27 uur). Ook de kleinere deeltijdbanen komen relatief 
vaak voor onder autochtone vrouwen; dit zien we tevens terug bij Turkse en Marok-
kaanse vrouwen.

Figuur 2.5
Arbeidsduur, werkende vrouwen, naar herkomst, 2006 (in procenten)

Bron: CBS (EBB’06)
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2.6  Samenvatting en conclusie

In dit hoofdstuk hebben we gezien dat de arbeidsdeelname van vrouwen vanaf de 
jaren tachtig sterk is gestegen. De groei van de arbeidsdeelname komt vooral door de 
toename van het aantal vrouwen met een deeltijdbaan en dan met name vrouwen met 
middelgrote (20-27) en grote (28-34 uur) deeltijdbanen. Weliswaar is de gemiddelde 
arbeidsduur van vrouwen, inclusief de niet-werkenden, gestegen, maar de gemid-
delde werkweek van de werkende vrouwen is iets afgenomen (met 1 uur sinds 1991). 
Zowel de toegenomen arbeidsdeelname als de iets afgenomen gemiddelde werkweek 
van vrouwen is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het gedrag van moeders. 
Het komt steeds minder voor dat vrouwen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt als 
ze kinderen krijgen, maar wel gaan moeders vrijwel allen in deeltijd werken (Cloïn 
en Hermans 2006). De arbeidsdeelname van moeders is sinds 1991 gestegen naar 
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60% à 70% (afhankelijk van of de moeder alleenstaand is of samenwoont) en ook is 
de gemiddelde arbeidsduur van werkende moeders iets toegenomen. Deze op zich 
positieve ontwikkelingen hebben er desondanks voor gezorgd dat de arbeidsduur 
van vrouwen als geheel iets is gedaald. Dit komt omdat moeders van jonge kinderen 
minder uren per week werken dan vrouwen zonder jonge kinderen.

De arbeidsdeelname van jonge vrouwen zonder kinderen is het hoogst (80-90%). 
De arbeidsdeelname van vrouwen van 40 jaar en ouder zonder (minderjarige) kinde-
ren is laag, zelfs lager dan die van moeders. Uit de arbeidsuren per levensfase wordt 
duidelijk dat deeltijdwerken niet alleen te maken heeft met de zorg voor (jonge) 
kinderen. Ten eerste hebben we gezien dat jonge vrouwen zonder kinderen minder 
uren werken dan jonge mannen zonder kinderen. Ten tweede zien we dat vrouwen 
van 40 jaar en ouder zonder (minderjarige) kinderen heel vaak in deeltijd werken. 
Bovendien zijn moeders sinds 1991 gemiddeld genomen meer uren gaan werken, ter-
wijl de gemiddelde arbeidsduur van vrouwen zonder (minderjarige) kinderen iets is 
afgenomen. Bij de mannen is er nauwelijks sprake van verschil in arbeidsduur tussen 
de levensfasen.

De stijging van de arbeidsdeelname is ook terug te zien als we kijken naar de ver-
schillende geboortecohorten: hoe ouder het cohort, des te lager is het aandeel wer-
kenden. Het verschil in arbeidsdeelname tussen de twee jongste cohorten (geboren 
in de jaren zeventig en tachtig) is minimaal. Daarmee is mogelijk een einde gekomen 
aan de trend dat ieder nieuw geboortecohort vaker werkt dan het vorige. Daarnaast 
wordt duidelijk dat er bij de jongste cohorten geen sprake meer is van een ‘geboorte-
dal’: vrouwen blijven werken als ze kinderen krijgen. Wel passen zij hun arbeidsduur 
aan door minder uren te werken. Deze aanpassing blijkt in alle geboortecohorten 
even sterk; vanaf ongeveer hun dertigste jaar is in alle geboortecohorten de gemid-
delde arbeidsduur van werkende vrouwen circa 24 uur per week. Ook als de vrouwen 
ouder worden en geleidelijk uit de kleine kinderen raken, wordt deze arbeidsduur 
niet meer uitgebreid.

Laagopgeleide vrouwen werken het minst vaak buitenshuis (49%) en onder hoog-
opgeleide vrouwen is de arbeidsdeelname het hoogst (84%). Ondanks de stijging 
van het opleidingsniveau is de gemiddelde arbeidsduur niet gestegen, doordat de 
arbeidsduur van werkende vrouwen met een lagere of middelbare opleiding iets 
is afgenomen. De arbeidsdeelname van Surinaamse vrouwen is vergelijkbaar met 
die van de autochtone vrouwen. De arbeidsdeelname van Turkse en Marokkaanse 
vrouwen (37% resp. 31%) blijft, ondanks een stijging sinds 1991, achter bij die van 
autochtone vrouwen (70%). Niet-westerse allochtone vrouwen werken echter naar 
verhouding vaker voltijds dan autochtone vrouwen.
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Bijlage bij hoofdstuk 2

Tabel B2.1
Deeltijdcategorieën uitgesplitst naar levensfasen in combinatie met opleidingsniveau, vrouwen 
van 15-64 jaar,a 2006 (in procenten)

werkt 
niet

1-11
uur

12-19
uur

20-27
uur

28-34 
uur

35-40 
uur totaal

< 40 jr zonder kinderen

laag 3 3 2 3 4 6 4

middelbaar 2 3 2 6 15 23 9

hoog 1 1 2 2 12 24 8

moeders met minderjarige kinderen

laag 16 18 14 9 5 4 11

middelbaar 15 28 38 30 15 8 19

hoog 5 8 14 20 17 8 11

≥ 40 jr zonder (minderjarige) kinderen

laag 34 22 13 10 7 6 17

middelbaar 17 13 12 14 13 11 14

hoog 7 5 4 7 12 10 8

totaal 100 100 100 100 100 100 100

Leesinstructie: de tabel moet per kolom worden gelezen. In de kolom van 1-11 uur lezen we dat 24% van de vrouwen die 1-11 uur 
werken middelbaar opgeleide moeders zijn. Daarnaast zijn veel vrouwen die 1-11 uur werken laagopgeleid, 40 jaar en ouder en 
hebben geen (minderjarige) kinderen (21%).
a Exclusief studenten.

Bron: CBS (EBB’06)
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Noten

1 Jan Dirk Vlasblom van het osa zijn we zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van 
de fi guren over arbeidsparticipatie en arbeidsduur naar geboortecohort.

2 Als we studenten niet meenemen in de analyse, is het aantal in deeltijd werkende vrou-
wen in 2006 afgenomen van 72% naar 68%; dit is een relatief kleine afname. 

3 Het cbs (juli 2007) bracht naar voren dat het aandeel voltijdbanen in 2006 is gestegen, na 
jaren van stagnatie. Ten opzichte van 2005 vinden wij een stijging van 1%. Wij vinden het 
echter te vroeg om te spreken van een nieuwe trend.

4 Van de mannen die in 2006 in deeltijd werken, is een relatief groot aandeel student met 
een bijbaan (zij werken gemiddeld ruim 10 uur per week). Het aandeel mannen dat in 
deeltijd werkt, neemt af van 20% naar 13% als studenten niet worden meegerekend. 

5 De cijfers van de Macro economische verkenningen 2006 (mev’06) laten ook een afname 
zien van het aantal uren bij hoogopgeleiden. Het gaat echter om een kleine afname 
van 1 uur. Het verschil tussen beide cijfers is te verklaren doordat het gaat om een 
iets afwijkende onderzoeksperiode en leeftijdsgroep en wij de studenten niet hebben 
meegenomen. Bovendien hebben we hier, anders dan in de mev, alle uren boven de 40 
gehercodeerd naar 40 uur. 
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3 Opvattingen over arbeidsduur van vrouwen
(en mannen)

Wil Portegijs1

– Buitenshuis werken van moeders wordt steeds meer geaccepteerd.
– Vier van de tien mannen en vrouwen vinden dat een gezin eronder lijdt als de 

vrouw een fulltime baan heeft.
– Een derde van de vrouwen en ruim de helft van de mannen vindt de vrouw beter 

geschikt dan de man om voor kleine kinderen te zorgen.
– Opvattingen van jongeren over de rol van de vrouw in het gezin verschillen niet 

van die van jongeren twintig jaar geleden.
– Het merendeel vindt dat kinderen bij voorkeur uitsluitend door de eigen ouders 

moeten worden verzorgd.
– Mannen én vrouwen vinden dat vrouwen minder uren moeten werken als ze kin-

deren hebben. Van vaders wordt dat veel minder verwacht
– Als vrouwen geen kleine kinderen hebben, zijn er weinig bezwaren tegen een vol-

ledige werkweek.
– Vrouwen met kinderen prefereren meestal een deeltijdbaan. Ook veel vrouwen 

zonder kleine kinderen werken liever in deeltijd.
– Vrouwen willen ruim 2 uur meer werken dan ze nu doen.

In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat vrouwen in Nederland massaal de arbeids-
markt zijn opgegaan. Zij zijn daarbij vooral terechtgekomen in deeltijdbanen. De 
moeizame combinatie van betaald werk en zorgtaken wordt in het beleid gezien als 
de belangrijkste reden waarom vrouwen niet of in deeltijd werken (tk 2005/2006). 
Meer dan in de ons omringende landen en de Verenigde Staten, heeft men in Neder-
land altijd veel waarde gehecht aan de voortdurende aanwezigheid van moeders bij 
hun kleine kinderen. In ons land werd bijvoorbeeld fabrieksarbeid van vrouwen met 
jonge kinderen sterker vermeden en met meer beschermende wetgeving omgeven 
dan elders (Moree 1992). Het ideaal was het kostwinnersmodel, waarbij de man het 
geld binnenbracht en de vrouw zich volledig kon wijden aan het huishouden en de 
zorg voor de kinderen. In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre dit oude ideaal nog 
voortleeft. Zijn opvattingen over werkende moeders en de zorg voor kinderen ver-
anderd? Staan deze opvattingen een grotere arbeidsduur van vrouwen in de weg? En 
komen de preferenties van vrouwen en mannen over hun eigen arbeidsduur overeen 
met de algemene opvattingen over de juiste arbeidsduur voor vrouwen en mannen? 
Deze vragen komen in dit hoofdstuk aan bod.
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3.1 Opvattingen over betaalde arbeid en de zorg voor kinderen

Buitenshuis werken van moeders steeds meer geaccepteerd
Steeds minder mensen hebben er bezwaar tegen als vrouwen de zorg voor kinde-
ren combineren met een betaalde baan. Dit is zeker het geval als alle kinderen naar 
school gaan. Negen op de tien vrouwen en bijna evenveel mannen vindt het niet 
bezwaarlijk of zelfs aanbevelenswaardig als de moeder ook buitenshuis werkt. In 
het bijzonder voor vrouwen geboren na 1960 is betaalde arbeid voor moeders van 
schoolgaande kinderen zelden nog een issue (Portegijs et al. 2006a). Maar ook 
als er jongere kinderen zijn, die vanwege het werk van de moeder naar een crèche 
zouden moeten, heeft de meerderheid van de Nederlanders er geen bezwaar tegen 
dat de moeder werkt (fi guur 3.1). Driekwart van de vrouwen had hier in 20042 geen 
probleem mee, wat een fl inke stijging is ten opzichte van 1970, toen minder dan een 
kwart hier positief tegenover stond. In fi guur 3.1 zijn de uitkomsten tevens uitge-
splitst naar geboortecohort. Duidelijk is dat deze verandering van opvatting zich 
heeft voorgedaan in alle geboortecohorten. Ook de oudere vrouwen zijn met hun 
tijd meegegaan en staan nu net zo positief tegenover werkende moeders als jongere 
vrouwen. Het beeld bij mannen is hetzelfde (niet in fi guur).

Figuur 3.1
Antwoorden op de vraag: ‘Hoe bezwaarlijk is het als een moeder van nog niet schoolgaande 
kinderen werkt en haar kind dan naar een crèche moet?’, vrouwen van 16-74 jaar,3 naar 
geboortecohort, 1970-2004

Toelichting: de opvatting van een geboortecohort is alleen vermeld als ten minste 100 vrouwen uit het cohort antwoord
gegeven hebben op de vraag. Die ondergrens wordt niet gehaald door de vrouwen geboren in de jaren tachtig.
Leesvoorbeeld: per geboortecohort is aangegeven hoeveel procent van deze vrouwen in de verschillende jaren geen
bezwaar heeft tegen een werkende moeder. Bij de vrouwen geboren in de jaren veertig verdubbelt dit aandeel van ruim
30% in 1970 naar ruim 60% in 2004.

Bron: SCP (CV’70-’04) 
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Het buitenshuis werken van moeders, ook als zij zeer jonge kinderen hebben, wordt 
dus steeds meer geaccepteerd, door jonge vrouwen en mannen, maar ook, in vrijwel 
dezelfde mate, door hun ouders.

Bezwaar tegen voltijds werkende vrouwen
In 1991 vond een kwart van de vrouwen dat als een vrouw een volledige werkweek 
werkt, dit nadelig is voor haar gezin (fi guur 3.2). Sindsdien is dit aandeel gestegen 
naar 40%, bijna hetzelfde niveau als in 1988. In 2006 zien we weinig verschillen 
tussen de cohorten vrouwen geboren voor 1980. Het jongste cohort vrouwen, gebo-
ren in de jaren tachtig en in 2006 tussen de 17 en 26 jaar oud, is duidelijk minder 
somber over het gezinsleven van een voltijds werkende vrouw. Onduidelijk is waar-
door de afwijkende mening in 1991 is veroorzaakt. Duidelijk is wel dat in 2006 er 
vrijwel evenveel weerstand is tegen voltijds werkende vrouwen met een gezin als 
achttien jaar daarvoor, in 1988.

De opvattingen van mannen over vrouwen met een volledige baan volgen het-
zelfde patroon (niet in fi guur). Ook mannen onderschrijven sinds 1991 in toene-
mende mate deze stelling, waarbij de verschillen tussen de cohorten mannen gering 
zijn.

Figuur 3.2
Antwoorden op de stelling: ‘Het gezinsleven lijdt eronder als een vrouw een fulltime baan heeft’, 
vrouwen van 16-74 jaar, naar geboortecohort, 1988-2004

Leesvoorbeeld: per geboortecohort is aangegeven hoeveel procent van deze vrouwen in de verschillende jaren
het eens is met de stelling. Van de vrouwen geboren in de jaren vijftig bijvoorbeeld vindt in 1988 bijna vier op
de tien dat een volledige baan van de vrouw nadelig is voor het gezinsleven. Bijna twintig jaar later is het
aandeel vrouwen uit dit geboortecohort dat het eens is met de stelling nog iets hoger, namelijk 42%.

Bron: SCP (CV’88-’06) 
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Een kleine meerderheid van de vrouwen en mannen heeft dus in principe geen 
bezwaar tegen het voltijds werken van vrouwen. Helaas wordt in de stelling open-
gelaten of deze vrouwen de zorg voor jonge kinderen hebben. In paragraaf 3.2 zal 
blijken dat het voltijds werken van moeders van jonge kinderen wel problematisch 
wordt gevonden. Ook blijkt uit een onderzoek onder voltijds werkende moeders van 
jonge kinderen (0-12 jaar) dat zij vaak het gevoel hebben zich te moeten verdedigen 
voor hun keuze (Keuzenkamp en Faulk 2006).

Zorg voor kinderen liefst geheel of grotendeels door eigen ouders
De weerstand tegen het buitenshuis werken van moeders gedurende vier of vijf dagen 
per week, heeft ongetwijfeld te maken met opvattingen over de juiste zorg voor kin-
deren. Vele vrouwen en mannen zien het liefst dat ouders de zorg voor hun kinderen 
geheel in eigen handen houden, zeker als die nog heel klein zijn (tabel 3.1). Ook 
voor schoolkinderen vinden de meeste vrouwen en mannen het beter als het kind 
na schooltijd gewoon naar huis kan. De ruimte voor opvang door anderen lijkt het 
grootst bij peuters; slechts een derde van de vrouwen en iets minder dan de helft van 
de mannen vindt dat peuters beter af zijn als ze alleen door de eigen ouders worden 
verzorgd. Opmerkelijk is dat mannen nog sterker dan vrouwen hechten aan opvang 
van het kind door de eigen ouders. Ze handelen daar echter zelden naar: slechts 17% 
van de vaders heeft een of meer doordeweekse ‘papa-dagen’ (Portegijs et al. 2006b).

Tabel 3.1
Antwoorden op de stelling: ‘Een kind kan het beste door de eigen ouders worden verzorgd’, 
bevolking van 16 jaar en ouder, 2006 (in procenten ‘(sterk) mee eens’)

vrouwen mannen

‘een baby van 0 jaar kan het beste alleen 
door de eigen ouders worden verzorgd’ 61 74

‘een baby van 1 jaar kan het beste alleen 
door de eigen ouders worden verzorgd’ 54 68

‘een peuter (2-3 jaar) kan het beste alleen 
door de eigen ouders worden verzorgd’ 38 48

‘een kind (4-12 jaar) dat uit school komt, 
heeft aandacht nodig van de eigen ouders’a 55 63

a Omdat ‘verzorgen’ minder van toepassing is op basisschoolleerlingen, is de stelling voor die categorie anders 
geformuleerd.

Bron: SCP (EMOP’06)

Gezien deze voorkeur voor opvang door de eigen ouders is het niet verwonderlijk dat 
de meeste Nederlanders formele opvang onwenselijk vinden. Alleen voor peuters 
vindt iets meer dan de helft van de vrouwen en mannen dat het goed is als ze een 
aantal dagen per week naar een kinderdagverblijf gaan (tabel 3.2). Ten aanzien 
van jongere kinderen en basisschoolleerlingen is men veel terughoudender. Vooral 
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opvang van baby’s in het eerste levensjaar ligt erg gevoelig. Vanwege de uitsplitsing 
in de vraagstelling in 2006 naar leeftijd van de baby, is niet goed te zien of de weer-
stand tegen opvang van deze heel jonge kinderen is afgenomen. Dat is wel het geval 
bij peuters en vooral basisschoolleerlingen.

Vooral vrouwen en mannen die vinden dat kinderen het best uitsluitend door de 
eigen ouders kunnen worden verzorgd, zien meestal niets in formele kinderopvang.4 
Maar ook van de vrouwen en mannen die van mening zijn dat de zorg voor kinderen 
best deels kan worden uitbesteed, is een kleine helft desondanks niet voor formele 
kinderopvang. Onderzoek onder moeders van jonge kinderen toont aan dat als zij de 
zorg willen uitbesteden, zij vaak een voorkeur hebben voor informele opvang door 
bekenden, zoals de grootouders van het kind (Portegijs et al. 2006b).

Tabel 3.2
Antwoorden op de stelling: ‘Het is goed voor kinderen als ze een aantal (2 of 3) dagen per week 
naar de kinderopvang gaan’, bevolking vanaf 16 jaar, 2002-2006 (in procenten ‘(sterk) mee 
eens’)

2002 2004 2006

vrouwen

baby in kinderdagverblijf 22 21 .

baby van 0 jaara . 19

baby van 1 jaar . . 29

peuter in kinderdagverblijf 52 54 56

basisschoolkind in buitenschoolse opvang 23 24 31

mannen

baby in kinderdagverblijf 22 21 .

baby van 0 jaara . . 16

baby van 1 jaar . . 30

peuter in kinderdagverblijf 50 56 62

basisschoolkind in buitenschoolse opvang 27 26 41

a In 2006 is voor het eerst onderscheid gemaakt tussen baby’s van 0 en 1 jaar oud.

Bron: SCP (EMOP’02-’06)

Vrouwen en mannen vinden dus dat ouders de zorg voor een kind geheel of groten-
deels in eigen handen moeten houden. De vraag is dan wie van beide ouders minder 
moet gaan werken om deze zorg op zich te nemen. In 1970 was dit geen punt van 
discussie; de grote meerderheid van de Nederlandse vrouwen (en mannen) was 
toen overtuigd van de superieure kwaliteiten van vrouwen op dit vlak (fi guur 3.3). 
Sindsdien is dit aandeel sterk afgenomen, al zien we de laatste tien jaar weer een 
bescheiden (maar signifi cante) opleving. Verder valt op dat de vrouwen geboren in 
de jaren vijftig, zestig, zeventig en tachtig op dit punt hetzelfde denken. In totaal 
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vindt in 2006 een op de drie vrouwen dat jonge kinderen beter af zijn met vrouwelijke 
verzorgers. Bij mannen is dat aandeel groter: 56% is die mening toegedaan in 2006 
(niet in fi guur). Ook van de jonge mannen, geboren in de jaren zeventig, is ruim een 
op de vier van mening dat jonge kinderen beter aan de zorgen van een vrouw kunnen 
worden toevertrouwd.

Figuur 3.3
Antwoorden op de stelling: ‘Vrouwen zijn geschikter voor het opvoeden van kleine kinderen dan 
mannen’, vrouwen van 16-74 jaar, naar geboortecohort, 1970-2006

Leesvoorbeeld: per geboortecohort is aangegeven hoeveel procent van deze vrouwen het in de verschillende
jaren eens is met de stelling. Van de vrouwen geboren in de jaren dertig bijvoorbeeld is in 1970 85% het eens
met de stelling. In de jaren daarna neemt dit aandeel af tot 43% in 1996, om vervolgens weer toe te nemen
tot 59% in 2006.

Bron SCP (CV’70-’06) 
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Opvattingen van jongeren over rol vrouw in het gezin vergelijkbaar met die van jongeren 
twintig jaar geleden
In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de komst van kinderen grote invloed heeft op 
de arbeidsduur van vrouwen. De interessante vraag is natuurlijk of deze invloed bij 
nieuwe generaties moeders even groot zal zijn. Uiteraard kunnen we niet in de toe-
komst kijken. We weten echter wel hoe de huidige jonge vrouwen, die nog nauwelijks 
zijn begonnen aan gezinsvorming, denken over arbeid en de zorg voor kinderen. 
Als we naar hun opvattingen kijken, is er dan reden om aan te nemen dat zij andere 
keuzes zullen maken dan voorgaande generaties?

In de hiervoor gepresenteerde fi guren bleef deze jongste generatie wat buiten 
beeld. Alleen in 2006 waren zij voldoende vertegenwoordigd in de onderzoeksgroep 
om een beeld te kunnen verschaffen van hun opvattingen. Zij blijken duidelijk 
minder somber dan de oudere vrouwen over de gevolgen voor het gezin van een volle-
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dige werkweek van vrouwen. Maar net als oudere vrouwen vindt drie op de tien jonge 
vrouwen dat de vrouw geschikter is om voor kleine kinderen te zorgen.

Interessanter is het om de huidige generatie jonge vrouwen te vergelijken met jonge 
vrouwen in de voorgaande decennia. Dat hebben we gedaan in fi guur 3.4. Daarin is 
voor elk meetjaar aangegeven hoe vaak vrouwen tussen de 16 en 29 jaar instemden 
met stellingen over de rol van de vrouw in het gezin. We zien dat jonge vrouwen het 
steeds vaker niet bezwaarlijk of juist goed vinden als een moeder van een baby of 
peuter werkt. Toch vindt ook in 2006 een op de vijf jonge vrouwen dit geen goed idee, 
waarmee dit aandeel op nagenoeg gelijk niveau ligt als tien jaar eerder. Drie op de 
tien jonge vrouwen vindt in 2006 dat het gezinsleven eronder lijdt als de vrouw een 
voltijdbaan heeft, evenveel als in de voorgaande jaren. Het geloof in de superieure 
zorgkwaliteiten van vrouwen is in de jaren zeventig bij jonge vrouwen sterk gedaald, 
maar is sinds het begin van de jaren negentig weer met een bescheiden, maar signi-
fi cante comeback bezig. In 2006 vindt 28% van de jonge vrouwen dat jonge kinderen 
wel degelijk beter door een vrouw kunnen worden verzorgd, tegenover 13% in 1996.

De opvattingen van jonge vrouwen zijn, kortom, in de jaren zeventig en tachtig 
sterk verschoven, waardoor de ruimte voor een andere taakverdeling tussen vrouwen 
en mannen toenam. Aan deze ontwikkeling is in de jaren negentig een einde geko-
men, en wat de rol van de vrouw ten opzichte van jonge kinderen betreft, denken 
jonge vrouwen anno 2006 zelfs traditioneler dan tien jaar terug.

Figuur 3.4
Opvattingen vrouwen van 16-29 jaar, 1970-2006

Bron: SCP (CV’70-’06)
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Het bovenstaande geldt eveneens voor de jonge mannen (fi guur 3.5). Ook in de opvat-
tingen van jonge mannen zien we in de jaren zeventig en tachtig duidelijke verschui-
vingen; daarna zijn de opvattingen stabiel gebleven. En net als bij de jonge vrouwen 
is het aandeel dat vindt dat de vrouw geschikter is voor de zorg voor kleine kinderen, 
sinds medio jaren negentig weer (signifi cant) toegenomen. In 2006 is 45% van de 
jonge mannen deze mening toegedaan, duidelijk meer dus dan bij de jonge vrouwen 
in 2006 (28%) en ook meer dan bij de jonge mannen in 1996 (25%).

Figuur 3.5
Opvattingen mannen van 20-29 jaar, 1970-2006

Bron: SCP (CV’70-’06)
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3.2 Opvattingen over de arbeidsduur van vrouwen en mannen

Weinig bezwaar tegen volledige werkweek van vrouwen zonder kinderen
In 1988 en 2002 is aan vrouwen en mannen de vraag voorgelegd of zij vinden dat een 
vrouw voltijds, in deeltijd dan wel helemaal niet mag werken in verschillende fasen 
in haar leven. Mannen en vrouwen blijken hierover eensgezind en zijn daarom in 
fi guur 3.6 samengenomen.5 Duidelijk is dat de opvattingen over de arbeidsduur van 
vrouwen sterk samenhangen met hun gezinssituatie. Als ze geen kinderen (meer) 
hebben, vindt de meerderheid dat vrouwen voltijds mogen werken. Hebben ze die 
wel, dan vinden de meesten echter dat de moeders niet of uitsluitend in deeltijd 
mogen werken. Vergelijken we 2002 met 1988, dan zien we de grootste verschillen bij 
de opvattingen over het werken van moeders met kinderen van 0-3 jaar. In 1988 vond 
55% dat een moeder van een baby of peuter niet mag werken. Veertien jaar later is dat 
afgenomen tot 26%. Wel zien de overigen de moeder het liefst in deeltijd werken. Het 
aandeel dat ook een voltijdbaan voor deze moeders acceptabel vindt, nam toe van 
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11% naar 18%. Als al haar kinderen naar school gaan, vindt in 2002 vrijwel iedereen 
dat de moeder mag werken (97%, tegenover 88% in 1988), zij het ook dan het liefst 
in deeltijd. Het aandeel dat vindt dat moeders van schoolgaande kinderen best een 
volledige baan kunnen accepteren, steeg tussen 1988 en 2002 van 21% naar 32%. Een 
soortgelijke vraag ten aanzien van de arbeidsduur van mannen is niet gesteld.

Figuur 3.6
Opvattingen over de ideale arbeidsduur voor vrouwen en mannen, bevolking van 16-74 jaar, naar 
levensfase, 1988 en 2002

Bron: SCP (CV’88 en ’02)
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Als vrouwen wat betreft hun arbeidsduur de grenzen zouden opzoeken van wat we in 
Nederland acceptabel vinden, zouden we verwachten dat zij, als zij (nog) geen kleine 
kinderen hebben, veel uren buitenshuis zouden werken. Met de komst van het eerste 
kind zou de arbeidsduur sterk dalen om, zodra het jongste kind naar school is, weer 
toe te nemen en uiteindelijk weer op het oude niveau te komen. Dat klopt echter maar 
ten dele (zie tabel 2.4). Jonge vrouwen werken, als zij (nog) geen kinderen hebben, 
inderdaad relatief veel uren buitenshuis en minderen die drastisch als ze moeder 
worden. Maar van de verwachte uitbreiding van het aantal arbeidsuren als het jong-
ste kind naar school gaat, en vooral als alle kinderen groot zijn, is, zoals we ook al in 
hoofdstuk 2 zagen, nauwelijks sprake.

Voor moeders van jonge kinderen is deeltijdbaan ideaal
Een mogelijke verklaring voor deze discrepantie is dat fi guur 3.6 gaat over de vraag 
in hoeverre een vrouw voltijds of in deeltijd mag werken. Het wil echter nog niet 
zeggen dat men de aangegeven grenzen ook de meest wenselijke vindt. Gevraagd 
naar de ideale arbeidsduur van moeders, en dit keer ook vaders, komt een veel 
sterkere voorkeur voor een deeltijdbaan naar voren. In fi guur 3.6 bleek dat maar een 
minderheid vindt dat een moeder een volledige werkweek mag werken. In fi guur 3.7 
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blijkt dat het aandeel dat vindt dat voltijds werken voor een moeder ideaal is, nog 
kleiner is. Met een nog niet schoolgaand kind vindt slechts 2% dit ideaal. Als alle 
kinderen naar school gaan, stijgt dit naar 5%. De meeste mensen vinden dat een 
moeder idealiter in deeltijd zou moeten werken. Voor vrouwen met jonge kinderen 
thuis wordt twee dagen als ideaal gezien, terwijl een kwart van de respondenten 
deze moeders het liefst alle dagen thuis ziet. Als alle kinderen de basisschoolleef-
tijd hebben bereikt, vinden de meesten een baan van drie dagen per week ideaal. 
Nog slechts 5% vindt dat de moeder ook dan bij voorkeur helemaal niet zou moeten 
werken. De ruimte voor arbeidsdeelname van moeders neemt dus toe met het naar 
school gaan van haar kinderen.

Ten aanzien van de ideale arbeidsduur van moeders denken mannen en vrouwen 
in Nederland hetzelfde. Anders ligt dat bij de ideale arbeidsduur van vaders. Aller-
eerst is duidelijk dat de idealen ten aanzien van de arbeidsduur voor vaders heel 
anders zijn dan die voor moeders. Toch zouden de meeste Nederlanders graag zien 
dat ook de vader minder dan vijf dagen in de week werkt, vooral zolang hij jonge, 
nog niet schoolgaande kinderen heeft. Vrouwen vinden vaker dat vaders in deeltijd 
zouden moeten werken dan mannen (niet in fi guur).6

Figuur 3.7
Ideale arbeidsduur voor vrouwen en mannen met kinderen, bevolking van 16-74 jaar, 2006
(in dagen per week)

Bron: SCP (EMOP’06) 
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We stellen dus andere eisen aan vaders en moeders. Vrouwen en mannen vinden dat 
moeders hun arbeidsduur moeten aanpassen aan hun privésituatie, maar van vaders 
verwachten respondenten, en in het bijzonder de mannen, dat minder.
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3.3 Preferenties van vrouwen en mannen ten aanzien van eigen arbeidsduur

Tot nu toe hebben we gekeken naar de publieke opinie over de arbeidsduur voor 
vrouwen en mannen. Hier en daar is geconstateerd dat er een discrepantie is tussen 
opvattingen en de praktijk. Vrouwen werken minder uren dan in Nederland ideaal 
geacht wordt en zeker minder dan algemeen toelaatbaar geacht wordt. Lukt het veel 
vrouwen niet om het ideale aantal arbeidsuren te realiseren? Of wijken de preferen-
ties over de eigen arbeidsduur af van wat men in het algemeen ideaal vindt? In deze 
paragraaf gaan we nader in op wat vrouwen en mannen in hun eigen situatie het 
meest wenselijk vinden.

Vrouwen meestal voorkeur voor deeltijd
Tabel 3.3 toont de antwoorden van vrouwen op de vraag ‘Als u het voor het zeggen 
zou hebben, hoeveel uur zou u per week willen werken (bij gelijkblijvend bruto-uur-
loon)?’ In de tweede kolom zien we dat van alle vrouwen van 16-64 jaar 24% het liefst 
helemaal niet werkt. 22% wil graag een voltijdbaan en de overige vrouwen werken bij 
voorkeur in deeltijd. Gemiddeld zou dit neerkomen op een werkweek van 20,3 uur 
per week (incl. de niet-werkende vrouwen). Zoals verwacht, hangen deze preferenties 
samen met de leefsituatie van vrouwen. De meeste jonge vrouwen zonder kinderen 
willen graag een baan van vier of vijf dagen per week, terwijl de meeste vrouwen met 
kinderen niet of slechts een beperkt aantal dagen per week willen werken. Opvallend 
is dat de voorkeuren van moeders met heel jonge kinderen en moeders met oudere 
kinderen niet sterk verschillen. Moeders van kinderen op de basisschool willen 
nauwelijks meer buitenshuis werken dan moeders van baby’s en peuters. Zijn alle 
kinderen naar de middelbare school, dan komt er wel meer ruimte voor betaalde 
arbeid. Maar ook deze vrouwen, en vrouwen van wie de kinderen al groot of uit huis 
zijn, kiezen meestal niet voor een volledige baan. Opmerkelijk is in deze laatste 
groep het grote aandeel dat helemaal niet zou willen werken. Dit komt ongetwijfeld 
door de behoefte van veel ouderen om al voor hun vijfenzestigste jaar te stoppen met 
werken. Ook zal deze groep nog vrouwen bevatten die sinds de komst van de kinde-
ren zich hebben teruggetrokken van de arbeidsmarkt en geen behoefte hebben, of 
mogelijkheden zien, om her in te treden. De gewenste arbeidsduur ligt in deze groep 
daarom laag.

De voorkeur voor een voltijdbaan is het hoogst onder jonge vrouwen zonder kinde-
ren, maar ook in deze groep willen veel vrouwen liever wat minder werken.
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Tabel 3.3
Voorkeur ten aanzien van arbeidsduur en vergelijking met huidige arbeidsduur, vrouwen van 
16-64 jaar,a naar levensfase, 2006

totaal
< 40 jr,
geen kind

kind
0-3 jr

kind
4-11 jr

kind
12-17 jr

C 40 jr, geen 
kind 0-17 jr

niet werken 24 5 20 16 16 40

1-11 uur 6 1 6 7 7 7

12-19 uur 11 2 17 21 14  9

20-27 uur 21  9 34 30 28 16

28-34 uur 16 24 14 14 17 13

≥ 35 uur 22 58 8 11 18 15

gewenste arbeidsduur
(gem. incl. niet-werkenden) 20,3 33,5 18,2 19,6 20,4 15,1

huidige arbeidsduur (gem. 
incl. niet-werkenden) 18,0 30,4 16,4 15,8 17,6 13,7

a Exclusief studenten.

Bron: CBS (EBB’06)

De preferenties van moeders van baby’s en peuters sluiten aan bij wat we in Neder-
land ideaal vinden voor vrouwen in hun situatie (fi guur 3.7). De meeste moeders van 
baby’s of peuters willen, geheel in lijn met de publieke opinie hierover, een baan van 
twee of drie dagen, en een minderheid blijft liefst helemaal thuis. De overeenkomst 
tussen publieke opinie en preferentie is bij de andere groepen vrouwen minder sterk. 
Algemeen vindt men dat vrouwen zonder kleine kinderen meer uren buitenshuis 
zouden kunnen werken, maar de vrouwen zelf hebben desondanks meestal een 
voorkeur voor een deeltijdbaan, en een klein deel wil helemaal geen baan. Weinig 
mensen vinden bijvoorbeeld dat een moeder van schoolgaande kinderen niet zou 
moeten werken, of slechts een dag in de week. Toch is dit de voorkeur van een kwart 
van de moeders met kinderen in de basisschoolleeftijd en 18% van de moeders met 
kinderen in het voortgezet onderwijs.

We kunnen concluderen dat moeders van baby’s en peuters met hun huidige 
arbeidsdeelname op de grens zitten van wat we in Nederland goed vinden. De 
vrouwen zonder jonge kinderen zouden echter hun arbeidsduur aanzienlijk kunnen 
uitbreiden zonder in botsing te komen met de publieke opinie.

Vrouwen hebben dus, in vrijwel alle fasen van hun loopbaan, een voorkeur voor 
een deeltijdbaan, en een kwart van de vrouwen werkt liever helemaal niet. Als ze 
deze wensen zouden realiseren, zouden de vrouwen uitkomen op een gemiddelde 
werkweek van 20.3 uur (inclusief de 0 uren van degenen die geen werk buitenshuis 
willen). Dat is ruim 2 uur meer dan vrouwen in werkelijkheid werken. Zowel vrouwen 
met als zonder kinderen zouden gemiddeld genomen iets meer uren buitenshuis 
willen werken dan ze nu doen.
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Mannen, ook vaders, weinig behoefte aan deeltijd
Tabel 3.4 toont de wensen van mannen ten aanzien van betaalde arbeid. Duidelijk 
wordt dat de overgrote meerderheid van de mannen kiest voor een werkweek van 
35 uur of meer. Dat geldt in even grote mate voor mannen met en zonder kleine 
kinderen. In fi guur 3.7 werd duidelijk dat veel mensen in Nederland graag zouden 
zien dat vaders van jonge kinderen wat minder uren buitenshuis werken. Daar werd 
al geconstateerd dat dit ideaal sterker wordt gekoesterd door vrouwen dan door 
mannen. Hier zien we dat de vaders zelf daar dus nog minder vaak voor voelen.

Tabel 3.4
Voorkeur ten aanzien van arbeidsduur en vergelijking met huidige arbeidsduur, mannen van 
16-64 jaar,a naar levensfase, 2006

totaal
< 40 jr,
geen kind

kind
0-3 jr

kind
4-11 jr

kind
12-17 jr

C 40 jr, geen 
kind 0-17 jr

niet werken 12 5 3 4 6 25

1-11 uur 1 1 0 0 1 2

12-19 uur 1 1 1 1 1 2

20-27 uur 3 2 2 2 3 5

28-34 uur 9 8 11 9 9 10

≥ 35 uur 73 84 84 84 80 55

gewenste arbeidsduur
(gem. incl. niet-werkenden) 32,2 38,4 38,0 36,0 35,6 23,7

huidige arbeidsduur
(gem. incl. niet-werkenden) 30,6 33,2 35,3 35,0 33,4 24,7

a Exclusief studenten.

Bron: CBS (EBB’06)

Ook de mannen zouden iets meer willen werken dan ze nu doen (1,6 uur). Dat geldt 
ook voor de vaders van (jonge) kinderen. Alleen de oudere mannen die geen jonge 
kinderen (meer) hebben, zouden graag wat minder willen werken. Dat komt onge-
twijfeld door de wens om al voor de pensionering het werk af te bouwen.

We kunnen concluderen dat de opvattingen over de ideale arbeidstijd voor vrouwen 
en mannen, en in het bijzonder voor moeders en vaders, verschillen. Mannen én 
vrouwen vinden dat de man als hij kinderen krijgt, iets minder zou moeten gaan 
werken. Van de moeder wordt een veel grotere reductie in arbeidsduur verwacht. In 
de praktijk blijken de verschillen in arbeidsduur nog groter. Vrouwen werken minder 
uren dan die voor hen wenselijk worden gevonden, en ook iets minder dan ze zelf 
zouden willen, terwijl vaders juist meer werken dan men wenselijk vindt. 
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3.4 Samenvatting en conclusies

Dat vrouwen, en ook moeders, buitenshuis werken, is anno 2006 voor de meeste 
Nederlanders geen issue meer. Wel vinden de meesten dat moeders van jonge kin-
deren in deeltijd zouden moeten werken. Een meerderheid lijkt het het beste als kin-
deren uitsluitend door de eigen ouders worden verzorgd en staat huiverig tegenover 
formele kinderopvang. Het werken in deeltijd biedt moeders de mogelijkheid om én 
te participeren op de arbeidsmarkt én de zorg voor de kinderen geheel of grotendeels 
in eigen handen te houden. Moeders van baby’s en peuters werken evenveel als we in 
Nederland passend voor hen vinden en zij zijn tevreden met deze arbeidsduur. Moge-
lijk worden de preferenties en werkelijke arbeidsduur van deze moeders begrensd 
door de publieke opinie.

Van mannen verwachten we een veel geringere aanpassing van hun arbeidsduur 
als zij kinderen krijgen. Toch zouden veel mensen graag zien dat ook vaders een dag 
minder gaan werken zolang hun kinderen klein zijn. In tegenstelling tot de moeders, 
werken de vaders meer uren dan wat wenselijk wordt gevonden.

Of de opvattingen over de rol van de moeder in het gezin (en de tijd die overblijft 
voor betaalde arbeid) aan het verschuiven zijn, is de vraag. De weerstand tegen for-
mele opvang is de afgelopen jaren iets afgenomen en steeds meer mensen vinden dat 
ook moeders van jonge kinderen mogen werken. Dat zou volgens een kleine, maar 
groeiende minderheid zelfs een 40-urige baan mogen zijn. Ideaal vinden de meesten 
het echter niet. Nog steeds meent vier op de tien vrouwen en mannen dat een gezin 
eronder lijdt als de vrouw voltijds werkt. Dat is evenveel als in 1994. Ook de gedachte 
dat de vrouw geschikter is dan de man voor de opvang van jonge kinderen, is bij 
lange na niet verdwenen. In 2006 is een derde van de vrouwen en ruim de helft van de 
mannen deze mening toegedaan. De jonge vrouwen van nu denken op deze punten 
niet ‘moderner’ dan jonge vrouwen tien jaar geleden. Het is dan ook de vraag of zij, 
als zij kinderen krijgen, andere keuzes zullen maken dan de cohorten voor hen.

Echter, niet alle vrouwen hebben kleine kinderen. Integendeel, bijna twee derde van 
de vrouwelijke beroepsbevolking heeft geen kinderen van 0-17 jaar. Toch werken ook 
zij meestal in deeltijd. Deze bescheiden arbeidsduur kan niet toeschreven worden 
aan culturele opvattingen: in 2006 vindt vrijwel iedereen dat vrouwen die niet de zorg 
hebben voor jonge kinderen, zonder problemen 40 uur per week kunnen werken. 
De meesten doen dat echter niet. Oudere vrouwen die geen jonge kinderen (meer) 
hebben, werken nauwelijks meer uren buitenshuis dan moeders van jonge kinderen. 
Deze bescheiden arbeidsduur komt grotendeels overeen met hun wensen, al zouden 
zij iets meer uren willen werken dan ze nu doen. Jonge vrouwen zonder kinderen 
werken meer uren buitenshuis, maar ook zij werken nog steeds drie uur minder dan 
jonge mannen zonder kinderen.
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Noten

1 Johan van der Valk van het cbs danken wij voor de snelle levering van cijfers voor de 
gewenste arbeidsduur.

2 Cijfers over 2006 niet beschikbaar.
3 Omdat het hier om de publieke opinie gaat en niet om daadwerkelijke arbeidsparti-

cipatie, zijn in dit hoofdstuk ruimere leeftijdsgrenzen gehanteerd dan in het vorige. 
Geschetst worden de opvattingen van 16-74-jarigen. 

4 Van de mensen die menen dat het kind het beste door de eigen ouders kan worden opge-
voed, vindt een klein aandeel desondanks dat een aantal dagen formele opvang goed is 
voor het kind. 

5 In 1988 vinden mannen iets vaker dat een moeder niet mag werken, en ook minder vaak 
dat een moeder voltijds mag werken. Over de arbeidsdeelname van vrouwen zonder kin-
deren denken vrouwen en mannen hetzelfde. In 2002 is er helemaal geen verschil meer in 
opvattingen tussen vrouwen en mannen. 

6 Van de mannen vindt 61% dat een vader van een 0-3-jarig kind niet vijf dagen per week 
zou moeten werken, tegenover 76% van de vrouwen. Als alle kinderen naar school gaan, 
vindt 49% van de mannen dat de vader minstens een dag per week thuis zou moeten zijn, 
tegenover 63% van de vrouwen. Bij deeltijd denkt men dan vooral aan een vierdaagse 
werkweek. Een minderheid zou liever zien dat de vader nog een dag minder werkt.
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4 Arbeidsdeelname en arbeidsduur internationaal 
vergeleken

Saskia Keuzenkamp en Eefje Steenvoorden

– Vergeleken met andere westerse landen is de arbeidsparticipatie van vrouwen in 
Nederland hoog (68%). Alleen in Denemarken, Noorwegen, Zweden en Zwitser-
land hebben meer vrouwen betaald werk.

– Deeltijdwerk (1-34 uur per week) komt in Nederland veel meer voor dan elders. 
75% van de werkende vrouwen en 23% van de werkende mannen werkt in deeltijd. 
In de eu-15 werkt gemiddeld 41% van de werkende vrouwen en 10% van de wer-
kende mannen in deeltijd.

– In Nederland is het aandeel moeders van jonge kinderen dat werkt hoger dan in 
andere westerse landen.

– Vrouwen met kinderen werken ook in andere westerse landen vaak in deeltijd.
– Deeltijdwerk komt in Nederland bij vrouwen zonder kinderen veel meer voor dan 

in andere westerse landen.
– Naarmate de kinderen ouder zijn, is de gemiddelde arbeidsduur van moeders 

hoger in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje; in Nederland 
daarentegen werken moeders met oudere kinderen niet meer uren en heeft de 
leeftijd van het jongste kind geen invloed op de arbeidsduur.

– De wens om voltijds te werken komt onder werkenden het minst voor bij Neder-
landse vrouwen (27%); in andere landen is dat bij meer dan de helft van de wer-
kende vrouwen.

– Maar ook in andere landen willen grote groepen werkende vrouwen liever in 
deeltijd werken. Hun voorkeur gaat het meest uit naar een grote deeltijdbaan 
(20-34 uur), alleen in Nederland is er een substantiële groep (25%) vrouwen die het 
liefst minder dan 20 uur werkt.

– In andere landen is het verlies aan inkomen vaak reden om toch niet in deeltijd te 
werken; dit is duidelijk vaker dan in Nederland.

– In Nederland, voormalig West-Duitsland, Frankrijk en (vooral) Spanje vindt men 
vaker dat het gezinsleven eronder lijdt als een vrouw voltijds werkt dan in het Ver-
enigd Koninkrijk, voormalig Oost-Duitsland en Zweden.

4.1 Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur

In Nederland hebben meer vrouwen betaald werk dan in de meeste andere Euro-
pese landen. Nederland kent echter veel meer deeltijdwerkers, al is deeltijdwerk 
ook in andere landen zeker niet ongewoon. We presenteren hierna allereerst voor 
een groot aantal westerse landen de feiten over de arbeidsdeelname en arbeidsduur 
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van vrouwen en mannen. Omwille van de overzichtelijkheid beperken we ons bij de 
verdere verdieping tot een selectie van landen, die aansluit bij de indeling in verschil-
lende typen verzorgingsstaten van de Deense socioloog Gøsta Esping-Andersen. 
Vragen die daarbij aan bod komen zijn: Is deeltijdwerk in andere landen vooral iets 
voor ouders? Is deeltijdwerk in Nederland vaker zelfgekozen dan in andere landen? 
Of willen ook elders meer mensen in deeltijd werken, maar doen zij dat niet vanwege 
fi nanciële belemmeringen? Welke arbeidsduur heeft de voorkeur? Is er in Nederland 
wellicht sprake van een sterkere moederschapsideologie?

Beslissingen over arbeidsdeelname en arbeidsduur worden genomen op basis van 
fi nanciële omstandigheden en culturele factoren (zie ook hoofdstuk 1). Echter, ook 
de rol van het beleid en de aanwezigheid van voorzieningen die het combineren van 
arbeid en zorg mogelijk maken, zijn uiteraard van belang. Een beschrijving daarvan 
valt echter buiten de mogelijkheden van dit project. Bij de interpretatie van de bevin-
dingen zullen we daar slechts globaal enige aandacht aan besteden. Later dit jaar 
verschijnt een omvattender studie over deeltijdwerk, waarin de beleidsmatige context 
wel uitgebreid wordt besproken.

4.2 Arbeidsdeelname en arbeidsduur

Vrij hoge arbeidsdeelname in Nederland
In Nederland heeft 68% van de vrouwen en 81% van de mannen van 15-64 jaar 
betaald werk (fi guur 4.1). Vergeleken met andere Europese landen en met de Ver-
enigde Staten is onder mannen alleen in Zwitserland de deelname hoger dan in 
Nederland. Bij vrouwen is een iets hogere deelname te vinden in Denemarken, Noor-
wegen, Zweden en Zwitserland. Maar in Nederland werken vrouwen dus in groteren 
getale dan in bijvoorbeeld onze buurlanden Duitsland (62%) en België (54%), en ook 
iets meer dan in Angelsaksische landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten (beide 66%). Over het geheel genomen scoort Nederland wat de deelname-
cijfers betreft dus relatief hoog.

Veel meer deeltijdwerk in Nederland
Minder hoog scoort Nederland als het gaat om het aantal gewerkte uren. Driekwart 
van de werkende vrouwen in Nederland werkt in deeltijd, dat wil zeggen hooguit 
34 uur per week (fi guur 4.2). Dat is bijna twee keer zoveel als het gemiddelde in de 
eu-15. Van de Nederlandse mannen heeft 23% een deeltijdbaan; het Europese gemid-
delde voor mannen is 10%.

Hoewel de Nederlandse vrouwen ontegenzeggelijk veel vaker in deeltijd werken 
dan elders, komt in onze buurlanden België en Duitsland deeltijdwerk eveneens erg 
veel voor. Bijna de helft van de vrouwen in die landen werkt hooguit 34 uur per week. 
En ook in het Verenigd Koninkrijk wordt door vrouwen veel parttime gewerkt (door 
47% van de werkende vrouwen). In Scandinavische landen werkt ongeveer vier op de 
tien vrouwen in deeltijd, in mediterrane landen iets meer dan drie op de tien. In de 
voormalige Oostbloklanden komt deeltijdwerk het minst voor.
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Figuur 4.1
Arbeidsdeelnamea van vrouwen en mannen in Europese landen en de VS, bevolking van 15-64 
jaar, 2006 (in procenten)

a Ten minste een uur per week werkzaam, inclusief studenten.

Bron: http//epp.eurostat.ec.europa.eu
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Gemiddelde arbeidsduur het laagst in Nederland
Als gevolg van het vele deeltijdwerk is in Nederland de gemiddelde arbeidsduur per 
week bij mannen, maar vooral bij vrouwen, lager dan in andere landen. In Nederland 
werken werkende vrouwen gemiddeld 25 uur per week, mannen 37 uur. We zien in 
fi guur 4.3 globaal genomen het spiegelbeeld van fi guur 4.2. Zijn bij de deelname-
percentages de lagere cijfers te vinden in onze buurlanden, bij de arbeidsduur zijn 
het juist de hogere. Zo bedraagt de gemiddelde arbeidsduur bij vrouwen in Duitsland 
30 uur per week, in het Verenigd Koninkrijk 31 uur per week en in België 32 uur.

De situatie in de Scandinavische landen is vrijwel gelijk aan die in onze buur-
landen. In Denemarken werken vrouwen 32 uur per week en in Noorwegen 30 uur. 
In Zweden ligt het gemiddelde met 34 uur per week wat hoger. In de mediterrane 
landen maken vrouwen langere dagen. De langste gemiddelde arbeidsduur bij 
 vrouwen is te vinden in Oost-Europese landen.
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Figuur 4.2
Aandeel deeltijders (1-34 uur per week) onder de werkende vrouwen en mannen,a bevolking van 
15-64 jaar, 2006 (in procenten)

a Inclusief studenten.

Bron: http://stats.oecd.org/wbos
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Figuur 4.3
Gemiddelde arbeidsduur van werkenden,a naar sekse, 2006 (in uren per week)

a Inclusief studenten.

Bron: http//epp.eurostat.ec.europa.eu
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Het lage Nederlandse gemiddelde wordt overigens niet alleen veroorzaakt door 
het hoge aandeel deeltijdwerkers. Het is ook het gevolg van het feit dat vrouwen 
in Nederland vaker in kleine deeltijdbanen werken. In Nederland had 29% van de 
werkende vrouwen in 2005 een baan van minder dan 20 uur per week. Ook in het 
Verenigd Koninkrijk en Duitsland was er nog een substantieel aandeel waarvoor dat 
gold (resp. 18% en 21%), maar in Zweden was dit slechts 5% (fi guur 4.4).

Figuur 4.4
Omvang van de werkweek van werkende vrouwena van 15-64 jaar, 2005 (in procenten)

a Exclusief studenten.

Bron: EU (LFS’05) 
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Relatie tussen deeltijdwerk en levensfase
Het werken in deeltijd wordt in Nederland gezien als een ideale manier voor vrou-
wen om betaalde arbeid te combineren met de zorg voor kinderen. Dat wil echter 
niet zeggen dat het alleen ouders met (jonge) kinderen zijn die in deeltijd werken 
(zie hoofdstuk 2). Ook onder jonge alleenstaanden en onder paren zonder of met al 
oudere kinderen is deeltijdwerk bepaald niet ongewoon. Maar hoe is dit in andere 
landen? Om de hoeveelheid informatie overzichtelijk te houden, presenteren we de 
situatie in een selectie van landen, uitgaand van de typologie van verzorgingsstaten 
van Esping-Andersen. Het Verenigd Koninkrijk staat voor het liberale type, Duitsland 
en Frankrijk voor het conservatieve en Spanje voor het mediterrane. We zouden graag 
ook Zweden of Denemarken hierbij betrekken, als representanten van het sociaal-
democratische type, maar helaas bevat het gebruikte databestand geen gegevens 
over de samenstelling van de huishoudens in de Scandinavische landen.

De volgende fi guren tonen voor de verschillende levensfasen hoeveel uren vrouwen 
werken, in achtereenvolgens Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frank-
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rijk en Spanje. Het aandeel voltijds werkenden staat steeds onderaan, het aandeel dat 
helemaal niet werkt bovenaan.

We beginnen met het beschrijven van de vrouwen zonder kinderen (fi guur 4.5). In 
hoofdstuk 2 zagen we dat vrouwen zonder kinderen in Nederland gemiddeld 29 uur 
per week werken en deeltijdwerk dus bepaald niet voorbehouden is aan moeders. Wel 
bleek er sprake te zijn van een duidelijk verschil in leeftijdsgroepen: onder oudere 
vrouwen, alleenstaand maar vooral ook samenwonend, is de gemiddelde arbeids-
duur laag. De voornaamste oorzaak is dat veel vrouwen boven de 40 jaar niet (meer) 
werken. Een vergelijking met andere landen leert dat het verschil tussen de twee 
leeftijdscategorieën ook elders te zien is, maar het beeld in Nederland wijkt toch 
duidelijk af.

Van de kinderloze vrouwen, zowel de jongere als de oudere, werkt in Nederland 
het kleinste aandeel voltijds. Vooral het aandeel met een grote deeltijdbaan is hier 
groter dan in andere landen. Bij de Nederlandse vrouwen onder de 40 jaar is dat 23%; 
bij hun evenknieën in de andere landen is het nooit meer dan 7%. De arbeidsdeel-
name als zodanig is bij jonge vrouwen in Nederland echter hoog.

Bij de oudere vrouwen zonder kinderen is, zoals gezegd, het aandeel dat niet 
werkt hoog. Verschillen tussen landen zijn er wel, maar die zijn niet zo groot. Alleen 
in Spanje werken deze vrouwen wat vaker niet dan in Nederland (resp. 62% en 50%). 
Als ze werken, doen de Nederlandse vrouwen dat veel meer dan andere vrouwen in 
deeltijd. Bovendien is de deeltijdbaan hier ook wat vaker klein dan elders.

Figuur 4.5
Arbeidsduur van alleenstaande en samenwonende vrouwena zonder kinderen, naar 
leeftijdscategorie, 2005 (in uren per week)

a Exclusief studenten.

Bron: EU (LFS’05) 
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Vervolgens bezien we de vrouwen met kinderen, eerst de samenwonenden, uitgesplitst 
naar leeftijd van het jongste kind (fi guur 4.6) en daarna de alleenstaande moeders 
(fi guur 4.7). Zoals we ook al in hoofdstuk 2 zagen, maakt in Nederland bij samen-
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wonende moeders de leeftijd van het jongste kind niet veel uit voor de gemiddelde 
arbeidsduur. Het grootste deel van de samenwonende moeders werkt in deeltijd en 
er is weinig verschil in arbeidsduur tussen de moeders naar leeftijd van het jongste 
kind. In alle vier de leeftijdsfasen (van het jongste kind) is in Nederland deeltijdwerk 
duidelijk dominant. Ook in andere landen komt deeltijd veel voor, maar zijn de aan-
delen vrouwen die niet of juist voltijds werken vaak groter.

Figuur 4.6
Arbeidsduur van samenwonende vrouwena met kinderen, naar leeftijd van het jongste kind, 2005 
(in uren per week)

a Exclusief studenten.

Bron: EU (LFS’05) 
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Als het jongste kind nog onder de 5 jaar is, zijn in de vier andere landen vrouwen vaker 
niet actief op de arbeidsmarkt dan in Nederland. Is dat in Nederland 28%, in het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje is het respectievelijk 40%, 56%, 
38% en 47%. Overigens worden degenen die met verlof zijn, in sommige landen tot 
de werkenden gerekend; het beeld is in sommige landen waar een langdurend beval-
lings- en ouderschapsverlof bestaat (zoals met name in Duitsland, zie Keuzenkamp 
2006) dus wat gefl atteerd. Deeltijdwerk is in deze fase het meest populair in Neder-
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land (65%), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (41%). In Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland komen kleine deeltijdbanen relatief veel voor, in Frankrijk 
en Spanje juist weinig. De meeste vrouwen werken daar niet of voltijds.

In Nederland is het arbeidspatroon van moeders met een jongste kind van 5-9 jaar nau-
welijks anders dan dat van moeders met jongere kinderen. Ook in Spanje is dat het 
geval. In de andere drie landen verschilt het wel. Daar is duidelijk te zien dat het 
aandeel dat niet werkt kleiner is (dan bij kinderen onder de 5 jaar) en het aandeel 
deeltijders groter. Met enig voorbehoud1 kunnen we dus wel constateren dat als de 
kinderen ouder worden, moeders in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk 
hun arbeidsduur wat uitbreiden.

Bij moeders met een ouder kind (van 10-14 of van 15-19 jaar) geldt min of meer hetzelfde. 
Nederlandse en Spaanse moeders verschillen in hun arbeidspatroon nauwelijks van 
moeders met jongere kinderen. In het Verenigd Koninkrijk en vooral in Duitsland 
neemt het aandeel dat niet werkt nog wat verder af en komt het op min of meer gelijk 
niveau met Nederland te liggen. Maar als moeders daar werken, dan doen zij dat net 
als in Nederland meestal in deeltijd, ofschoon voltijds werken daar wel meer voor-
komt dan hier. Voltijds werkende moeders zijn in alle vier de situaties (van fi guur 4.5) 
het meest te vinden in Frankrijk, gevolgd door Spanje.

Tot slot bezien we nog de alleenstaande moeders (fi guur 4.7). Het aandeel niet-werkende 
alleenstaande moeders is in alle landen aanzienlijk. In Nederland ligt het wat lager 
(36%) dan in het Verenigd Koninkrijk (44%), op eenzelfde niveau als in Duitsland 
(35%) en wat hoger dan in Frankrijk en Spanje (resp. 31% en 30%).

Opnieuw zien we dat het aandeel dat voltijds werkt in Nederland duidelijk lager 
ligt dan in de andere landen, vooral vergeleken met Frankrijk en Spanje. Als alleen-
staande moeders in Nederland werken, is dat vaker dan in andere landen in een grote 
deeltijdbaan (20-34 uur).

Al met al kunnen we concluderen dat er in alle landen bij vrouwen een relatie is 
tussen de levensfase van hun kinderen en hun arbeidsdeelname. Een opvallend ver-
schil is dat in Nederland het aandeel werkende moeders van jonge kinderen hoger is 
dan in andere westerse landen. Ook is gebleken dat vrouwen met kinderen in andere 
landen eveneens vaak in deeltijd werken, hoewel voltijds werkende moeders elders 
aanzienlijk meer voorkomen (vooral in Frankrijk en Spanje). Zeker als moeders nog 
jonge kinderen (< 5 jaar) hebben, is dat echter nergens de meerderheid; het hoogste 
percentage troffen we aan in Frankrijk (37%). Bovendien bleek dat in alle landen 
behalve Nederland, het aandeel moeders met oudere kinderen dat in deeltijd werkt 
afneemt.
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Figuur 4.7
Arbeidsduur van alleenstaande moedersa met ten minste één kind van 0-19 jaar, 2005 (in uren 
per week)

a Exclusief studenten.

Bron: EU (LFS’05) 

NL VK DU FR SP
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

> 35 uur 

28-24 uur

20-27 uur

12-19 uur

1-11 uur

werkt niet

4.3 Opvattingen over arbeidsduur

Waarom werken vrouwen in Nederland nu zo vaak in deeltijd? Heeft dit te maken 
met een meer traditionele moederschapsideologie, waarbij vrouwen ervan over-
tuigd zijn dat het voor de kinderen het beste is om vooral door de eigen moeder te 
worden opgevoed? Of speelt fi nanciële noodzaak in Nederland minder vaak een rol 
en kunnen vrouwen het zich veroorloven om in deeltijd te werken, terwijl vrouwen 
in andere landen dat ook zouden willen, maar het zich niet kunnen permitteren? 
In internationale enquêtes zijn enkele vragen gesteld die hier wat zicht op bieden. 
We beperken ons, omwille van de overzichtelijkheid, wederom tot een selectie van 
landen. Naast Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje 
zijn dat nu ook Denemarken en Zweden

Het lijkt erop dat in Nederland deeltijdwerk vaker zelfgekozen is dan in andere 
landen. Hiervoor bestaan verschillende aanwijzingen. Een eerste komt van gegevens 
van de oeso over het voorkomen van onvrijwillig deeltijdwerk. De oeso vat onder 
deze noemer drie categorieën samen:
– personen die normaliter voltijds werken, maar vanwege economische recessie in 

deeltijd werken;
– personen die normaliter al in deeltijd werken, maar vanwege economische reces-

sie minder uren werken dan voorheen;
– personen die in deeltijd werken omdat ze geen voltijdbaan konden vinden.
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In Frankrijk en Spanje geeft een derde van de vrouwen te kennen dat zij niet vrijwillig 
in deeltijd werken (tabel 4.1). In Nederland is dat bijna niet het geval. Slechts 4% van 
de in deeltijd werkende vrouwen doet dat onvrijwillig.

Tabel 4.1
Aandeel onvrijwillige deeltijders onder alle in deeltijd werkende vrouwen,a 2006 (in procenten)

vrouwen die onvrijwillig in deeltijd werken

Nederland 4

Verenigd Koninkrijk 6

Duitsland 17

Denemarken 14

Zweden 12

Frankrijk 29

Spanje 33

a Inclusief studenten.

Bron:http://stats.oecd.org/wbos

We zien dit beeld terug in de tabellen 4.2 en 4.3. In de Europese Labour Force Survey 
is aan iedereen die zegt in deeltijd te werken, gevraagd wat de reden daarvan is. 
Driekwart van de in deeltijd werkende vrouwen in Nederland zegt geen voltijdbaan 
te ambiëren (tabel 4.2). Zij werken dus niet zozeer in deeltijd vanwege de zorg voor 
kinderen of andere naasten, maar simpelweg omdat ze geen voltijdbaan willen. Het 
valt overigens niet uit te sluiten dat zorgtaken daarbij meespelen, maar voor hen 
staat blijkbaar voorop dat ze sowieso de voorkeur geven aan een deeltijdbaan. Zoals 
uit fi guur 4.5 bleek, werken in Nederland niet alleen moeders in deeltijd, maar ook 
veel vrouwen zonder kinderen.

De genoemde zorgtaken zijn in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland veel vaker 
de reden waarom vrouwen kiezen voor deeltijdwerk. In deze landen is de zorg de 
meest genoemde reden (resp. 45% en 57%). Dit komt overeen met de bevindingen 
van fi guur 4.6, waaruit blijkt dat in die landen vrouwen met oudere kinderen minder 
in deeltijd werken.

In Denemarken zegt de grootste groep (41%) geen voltijdbaan te willen; net als in 
Nederland worden zorgtaken niet veel genoemd. Wel valt de grote groep op die als 
reden studie of training geeft; van alle hier bekeken landen worden die in Denemar-
ken het vaakst als reden genoemd.

In Zweden is er vrij veel spreiding in de redenen die vrouwen opgeven. Zorgtaken 
spelen bij een kwart van de vrouwen een rol, maar ook een kwart geeft als reden op 
dat ze geen voltijdbaan konden vinden.

Dit laatste is ook voor veel Franse vrouwen de reden (29%), maar opvallend is dat 
in Frankrijk, net als in Nederland, een grote groep (57%) sowieso niet voltijds wil 
werken. Slechts 4% van de vrouwen geeft als reden zorgtaken op.
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In Spanje kon een derde geen voltijdbaan vinden. Opvallend in Spanje is de grote 
groep die een andere, niet nader gespecifi ceerde reden opgeeft. Wellicht gaat het hier 
om vrouwen die in deeltijd werken onder druk van werkgevers die te kampen hebben 
met recessie (zie ook tabel 4.1).

Tabel 4.2
Reden om in deeltijd te werken, vrouwen van 15-64 jaar die in deeltijd werken,a 2005
(in procenten)

zorg voor
kinderen 
of hulp-
behoevende 
volwassenen

wil geen 
voltijd-
baan

geen 
 voltijd-
baan 
gevonden

studie of 
training

ziekte 
of handi-
cap

andere 
reden

geen
reden totaal

Nederland 5 74 3 9 1 1 7 100

Verenigd Koninkrijk 45 18 6 12 2 17 0 100

Duitsland 57 15 18 6 2 0 2 100

Denemarken 5 41 18 31 5 0 0 100

Zweden 23 16 25 9 11 13 3 100

Frankrijk 4 57 29 1 4 2 3 100

Spanje 15 13 32 8 1 30 1 100

a Inclusief studenten

Bron: EU (LFS’05)

Voor mannen is de zorg voor kinderen of andere afhankelijke personen maar zelden 
een reden om in deeltijd te werken (tabel 4.3). Er is op dit punt nauwelijks verschil 
tussen de landen. Evenals bij de vrouwen, is in Nederland en Frankrijk bij mannen de 
belangrijkste reden dat men een deeltijdbaan heeft, het feit dat men geen voltijdbaan 
verkiest; dit geldt voor respectievelijk 58% en 45% van de deeltijders. In de andere 
landen geldt dat hooguit voor 18%.

Vergeleken met vrouwen is voor mannen in alle landen behalve Frankrijk studie 
vaker een reden om in deeltijd te werken. Vooral de Deense mannen springen eruit: 
56% van de in deeltijd werkende Deense mannen noemt studie als reden. In het Ver-
enigd Koninkrijk en Duitsland geldt voor mannen wat vaker dan voor vrouwen dat zij 
geen voltijdbaan konden vinden.

Nederlandse vrouwen willen het minst voltijds werken
In diezelfde Labour Force Survey (lfs) is aan de werkenden gevraagd hoeveel uur zij 
zouden willen werken. Ook hieruit blijkt de grote voorkeur voor deeltijdwerk onder 
Nederlandse vrouwen. Slechts een minderheid van 27% wil voltijds werken. In de 
andere zes landen gaat het steeds om de meerderheid, hoewel ook daar een substan-
tiële groep de voorkeur geeft aan een baan van 20-34 uur per week (tabel 4.4).
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Tabel 4.3
Reden om in deeltijd te werken, mannen van 15-64 jaar die in deeltijd werken,a 2005
(in procenten)

zorg voor kin-
deren of hulp-
behoevende 
volwassenen

wil geen 
voltijd-
baan

geen 
voltijd-
baan 
gevonden

studie of 
training

ziekte of 
handicap

andere 
reden

geen 
reden totaal

Nederland 0 58 6 22 1 1 12 100

Verenigd Koninkrijk 6 19 16 37 5 16 1 100

Duitsland 8 21 32 25 7 0 7 100

Denemarken 1 19 14 56 9 0 1 100

Zweden 4 12 27 18 21 12 6 100

Frankrijk 1 45 31 3 8 4 8 100

Spanje 1 9 32 26 3 28 1 100

a Inclusief studenten.

Bron: EU (LFS’05)

Een kleine baan van hooguit 20 uur per week is alleen in Nederland nog voor een 
vrij grote groep vrouwen aantrekkelijk. Een kwart van de vrouwen geeft hieraan de 
voorkeur, in andere landen nooit meer dan een tiende.

In alle landen wil het overgrote deel van de mannen voltijds werken. Nooit heeft 
meer dan 15% een voorkeur voor een deeltijdbaan. In Frankrijk is dat aandeel zelfs 
maar 5%. Een baan van minder dan 20 uur per week wil vrijwel geen van de mannen.

Tabel 4.4
Wensen ten aanzien van de wekelijkse arbeidsduur bij werkende mannen en vrouwen,a bevolking 
van 15-64 jaar, 2005 (in procenten)

vrouwen mannen

< 20 uur 20-34 uur > 34 uur < 20 uur 20-34 uur > 34 uur

Nederland 25 48 27 3 12 85

Verenigd Koninkrijk 10 37 53 2 9 89

Duitsland 8 30 62 6 4 90

Denemarken 3 27 70 1 5 94

Zweden 2 33 65 1 13 86

Frankrijk 3 20 77 1 4 95

Spanje 3 32 65 1 12 86

a Exclusief studenten.

Bron: EU (LFS’05)
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Lager inkomen in andere landen vaker reden om deeltijdwens niet te realiseren
Om wat meer zicht te krijgen op de afwegingen bij keuzes voor een bepaalde arbeids-
duur, bezien we vervolgens de rol van fi nanciën en vergelijken daarbij vrouwen met 
mannen, evenals deeltijders met voltijders.

In alle zeven landen is er een grote groep vrouwen die wel minder zou willen 
werken, maar dat niet doet vanwege het noodzakelijke inkomen (tabel 4.5). De aan-
delen lopen uiteen van 39% (in Nederland) tot 77% (in Frankrijk). Het percentage is 
in Nederland dus het laagst, maar is, gelet op het feit dat hier al de overgrote meer-
derheid van de vrouwen in deeltijd werkt (75%), toch opvallend hoog. Als het fi nan-
cieel niet nodig zou zijn, zou 39% van de werkende vrouwen in Nederland dus liever 
minder uren werken. In voormalig West-Duitsland is dit vrijwel evenveel: 43% van de 
werkende vrouwen zegt liever minder uren te werken. In de andere landen komt het 
vaker voor dat vrouwen minder willen werken, maar dat vanwege het geld niet doen 
– het vaakst in Frankrijk en Spanje. De voorkeur voor deeltijd leeft dus ook elders in 
Europa volop bij vrouwen. Maar in andere landen vormt fi nanciële noodzaak ken-
nelijk voor meer mensen een belemmering om in deeltijd te werken.

Ook een aanzienlijk deel van de mannen zou minder willen werken, maar doet 
dat niet omdat zij het inkomen nodig hebben. In alle landen behalve Denemarken 
geldt dat voor de helft of meer van de werkende mannen. Een eventueel streven van 
overheden om de arbeidsduur uit te breiden, druist dus bij veel vrouwen én mannen 
in tegen hun wensen.

Tabel 4.5
Aandeel dat minder wil werken, maar dat niet doet vanwege het inkomen, werkende bevolking,a 
2003 (in procenten)

vrouwen mannen deeltijdersb voltijders

Nederland 39 51 33 55

Verenigd Koninkrijk 61 76 58 76

v.m. West-Duitsland 43 55 33 55

v.m. Oost-Duitsland 55 66 37 66

Denemarken 50 48 43 50

Zweden 65 61 51 67

Frankrijk 77 76 72 78

Spanje 75 84 62 83

a Exclusief studenten.
b 1-34 uur per week.

Bron: Eurobarometer 60.3

Het is aannemelijk dat voltijders vaker hun arbeidsduur zouden willen reduceren 
dan deeltijders. In alle landen is dat inderdaad het geval. Maar opvallend is dat ook 
onder degenen die al in deeltijd werken, de wens tot vermindering van de wekelijkse 
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arbeidsduur vaak voorkomt. In Nederland en voormalig West-Duitsland is dat bij een 
derde van de deeltijdwerkers, in Frankrijk bij bijna driekwart. In landen waar kleine 
deeltijdbanen weinig voorkomen (zoals Zweden, Frankrijk en Spanje), komt dit meer 
voor dan in andere landen.

Een andere vraag die aan de werkenden is gesteld, is of zij minder zouden willen 
werken als daardoor het inkomen omlaag zou gaan (tabel 4.6). De animo daarvoor 
is gering. Slechts een minderheid van de vrouwen en mannen voelt hiervoor. De 
verschillen tussen Nederlandse vrouwen en mannen en die uit de andere landen zijn 
beperkt. Alleen in Duitsland is het aandeel dat minder wil werken met verlies aan 
inkomen duidelijk kleiner, zowel bij mannen als bij vrouwen. In Denemarken is de 
animo hiervoor het grootst, vooral bij de vrouwen.

Ook tussen deeltijders en voltijders zijn de verschillen in de diverse landen gering. 
Alleen in Spanje en Denemarken is het verschil noemenswaardig; daar willen vol-
tijders vaker hun arbeidsduur verkorten als dat met verlies aan inkomen gepaard gaat 
dan deeltijders.

Tabel 4.6
Aandeel dat minder wil werken, met een bijbehorend lager inkomen, werkende bevolking,a 2003 
(in procenten) 

vrouwen mannen deeltijdersb voltijders

Nederland 17 19 17 18

Verenigd Koninkrijk 19 18 16 20

v.m. West-Duitsland 11 8 10 9

v.m. Oost-Duitsland 8 8 8 8

Denemarken 27 23 15 26

Zweden 17 16 14 17

Frankrijk 18 16 17 17

Spanje 17 14 6 16

a Exclusief studenten.
b 1-34 uur per week.

Bron: Eurobarometer 60.3

Veel animo om meer te werken, het minst bij vrouwen in Denemarken, Nederland en 
Zweden
Tabel 4.7 ten slotte leert ons dat er daarnaast grote groepen werkenden zijn die meer 
zouden willen werken als hun dat meer geld oplevert. Dat geldt het minst voor vrou-
wen in Denemarken, Nederland en Zweden (resp. 18%, 24% en 26%) en het meest bij 
vrouwen uit voormalig Oost-Duitsland en mannen uit Frankrijk (beide 56%).

Het is echter opmerkelijk dat er zowel onder voltijders als onder deeltijders 
behoorlijk wat animo is om meer te werken als dat tot een hoger inkomen leidt. 
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Zoals verwacht, is dat vaker het geval bij deeltijders. Deels zal dat samenhangen 
met het feit dat hun huidige arbeidsduur niet altijd een eigen keus is, zoals vaak in 
Spanje en Frankrijk het geval is (zie tabel 4.1). In het Verenigd Koninkrijk en voorma-
lig West-Duitsland echter, is onder voltijders het aandeel dat meer wil werken tegen 
een hoger inkomen wat groter dan onder deeltijders. De animo voor uitbreiding van 
de arbeidsduur is in Nederland het kleinst, maar toch ook nog ruim een kwart (bij 
zowel deeltijders als voltijders).

Tabel 4.7
Aandeel dat meer wil werken, met een bijbehorend hoger inkomen, werkende bevolking,a 2003 
(in procenten) 

vrouwen mannen deeltijdersb voltijders

Nederland 24 30 27 27

Verenigd Koninkrijk 35 50 40 45

v.m. West-Duitsland 36 40 36 40

v.m. Oost-Duitsland 53 56 61 52

Denemarken 18 38 34 27

Zweden 26 30 35 26

Frankrijk 45 52 56 47

Spanje 41 37 53 37

a Exclusief studenten.
b 1-34 uur per week.

Bron: Eurobarometer 60.3

Moederschapsideologie het sterkst in Spanje en voormalig West-Duitsland
De keuze om in deeltijd te werken kan behalve door fi nanciële afwegingen, ook 
worden ingegeven door opvattingen over de organisatie van het gezinsleven en de 
rol van de moeder daarin. In een internationaal opinieonderzoek is gevraagd of men 
denkt dat het gezinsleven eronder lijdt als een vrouw voltijds werkt. In tabel 4.8 zijn 
de uitkomsten hiervan weergegeven, voor vrouwen en mannen afzonderlijk. Het 
blijkt dat er weinig verschillen zijn tussen de seksen. In alle landen zijn vrouwen en 
mannen het ongeveer even vaak eens met die stelling.
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Tabel 4.8
Antwoorden op de stelling: ‘Het gezinsleven lijdt eronder als een vrouw voltijds werkt’, bevolking 
van 15-64 jaara, aandeel dat het hier (sterk) mee eens is, 2002 (in procenten)

vrouwen mannen

Nederland 43 41

Verenigd Koninkrijk 32 35

v.m. West-Duitsland 45 46

v.m. Oost-Duitsland 27 27

Denemarken 24 27

Zweden 22 27

Frankrijk 41 41

Spanje 53 51

a Exclusief studenten.

Bron: NIPO (ISSP’02)

Er zijn echter wel wat verschillen tussen landen. In Nederland, voormalig West-
Duitsland, Frankrijk en vooral Spanje is het aandeel dat bevestigend antwoordt op 
deze vraag het grootst. Volgens ruim 40% van de 15-64-jarigen is voltijds werken 
door moeders nadelig voor het gezinsleven. In Zweden is het aandeel dat die mening 
is toegedaan het kleinst (22% onder de vrouwen en 27% onder de mannen).

Een andere stelling die in de enquête werd voorgelegd, luidt: ‘Een kind dat nog niet 
naar school gaat, zal er waarschijnlijk onder lijden als zijn of haar moeder werkt.’ De 
verschillen tussen de landen zijn vergelijkbaar met die bij de beantwoording van de 
vraag over de gevolgen voor het gezinsleven. De inwoners van voormalig West-Duits-
land en Spanje zijn het het vaakst eens met deze stelling, gevolgd door de Fransen 
en de Nederlanders (tabel 4.9). In de Scandinavische landen krijgt de stelling veel 
minder steun. Overigens valt op dat waar er bij de vorige vraag nauwelijks sprake is 
van sekseverschillen, die nu wel duidelijk aanwezig zijn. Mannen vinden veel vaker 
dan vrouwen dat nog niet schoolgaande kinderen eronder lijden als hun moeder 
werkt. Over de gevolgen van werkende vaders is geen vraag gesteld; dat zij werken is 
immers overal volstrekt vanzelfsprekend. Maar het is aannemelijk dat men de gevol-
gen ervan voor het welbevinden van kinderen zelden schadelijk acht.
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Tabel 4.9
Antwoorden op de stelling: ‘Een kind dat nog niet naar school gaat, zal er waarschijnlijk onder 
lijden als zijn of haar moeder werkt’, bevolking van 15-64 jaara, aandeel dat het hier (sterk) mee 
eens is, 2002 (in procenten)

vrouwen mannen

Nederland 33 42

Verenigd Koninkrijk 29 41

v.m. West-Duitsland 48 59

v.m. Oost-Duitsland 28 33

Denemarken 22 32

Zweden 14 29

Frankrijk 33 49

Spanje 45 52

a Exclusief studenten.

Bron: NIPO (ISSP’02)

4.4 Samenvatting en conclusies

De arbeidsdeelname van vrouwen ligt in Nederland vergeleken met andere landen 
hoog. Wel wordt hier veel meer in deeltijd gewerkt door vooral vrouwen. Bovendien 
komen in Nederland deeltijdbanen van minder dan 20 uur per week veel meer voor 
dan elders. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland werkt ook nog een substan-
tieel deel van de deeltijders minder dan 20 uur, maar in Frankrijk, Spanje en vooral 
Zweden werken maar heel weinig vrouwen in een kleine deeltijdbaan.

Er is een duidelijke samenhang tussen de omvang van de arbeidsduur en de 
levensfase waarin vrouwen verkeren. Maar er zijn duidelijke verschillen tussen 
landen in dit opzicht. Zo werken in Nederland ook veel kinderloze vrouwen in 
deeltijd, meer dan elders het geval is. In alle landen werken kinderloze vrouwen die 
ouder zijn dan 40 jaar het minst; alleen in Duitsland werken moeders met een kind 
jonger dan 5 jaar vaker niet.

In zijn algemeenheid blijkt de aanwezigheid van kinderen een duidelijk dempend 
effect te hebben op de arbeidsdeelname: aanzienlijke groepen moeders hebben geen 
betaald werk en degenen die dat wel hebben, werken veelal in deeltijd. In Spanje doet 
zich de meest gepolariseerde situatie voor: moeders werken óf geheel niet óf vol-
tijds; deeltijdwerk komt bij hen relatief weinig voor. In Nederland daarentegen is de 
arbeidsdeelname van moeders hoog. Vergeleken met andere landen valt op dat moe-
ders van jonge kinderen hier vaker actief zijn op de arbeidsmarkt – zij het in deeltijd. 
Het feit dat de rechten van deeltijders in Nederland al geruime tijd goed geregeld 
zijn, beter dan elders vaak het geval is, zal daar ongetwijfeld toe hebben bijgedra-
gen. In landen waar deeltijders minder rechten hebben, gaat de keus vooral tussen 
(eventueel tijdelijk) stoppen met werken en voltijds werken met gebruikmaking van 
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kinderopvang. In landen waar weinig kinderopvang voorhanden is, zoals Duitsland, 
zal de keus vaak op het eerste vallen. (Een ander alternatief: herverdeling van betaald 
werk en zorgtaken tussen partners, wordt in geen van de landen veel gerealiseerd.)

In dit hoofdstuk is gebleken dat er tussen landen verschillen bestaan in de voorkeu-
ren ten aanzien van de arbeidsduur. In Nederland is de animo om voltijds te werken 
het kleinst, vooral onder vrouwen. In andere landen willen vrouwen veel vaker vol-
tijds werken. Er zijn echter ook daar grote groepen vrouwen (vaak meer dan de helft) 
die aangeven minder te willen werken, maar die dat niet doen vanwege het verlies 
aan inkomen. Dit komt het meest voor in het Verenigd Koninkrijk. Maar ook in een 
land als Zweden, met zijn goede kinderopvangvoorzieningen, is dit bepaald niet 
uitzonderlijk: 35% van de werkende vrouwen aldaar prefereert een baan van minder 
dan 35 uur per week en 65% wil wel minder werken, maar doet dat niet vanwege het 
inkomen.

Het lijkt erop dat deeltijdwerk in Nederland vaker zelfgekozen is. Het aandeel 
onvrijwillige deeltijders is hier laag (4%) en ligt alleen in het Verenigd Koninkrijk op 
een vergelijkbaar niveau. In Spanje, waar relatief weinig in deeltijd wordt gewerkt 
(29%), doet een derde van die deeltijders dat bovendien onvrijwillig. In Nederland 
wordt het vaakst aangegeven dat de reden om in deeltijd te werken, is dat men geen 
voltijdbaan wil (74% van de vrouwen).

In dit hoofdstuk is ten slotte nog ingegaan op opvattingen over moederschap. 
In Nederland en Frankrijk, maar meer nog in voormalig West-Duitsland en Spanje, 
hecht een substantieel deel van de bevolking grote waarde aan niet-werkende moe-
ders. Ruim 40% van de Nederlanders van 15-64 jaar vindt dat het gezinsleven eronder 
lijdt als een vrouw voltijds werkt. En ruim een derde vindt dat nog niet schoolgaande 
kinderen eronder lijden als de moeder werkt; de omvang van de baan is bij dat laatste 
niet ter sprake gekomen.

We kunnen concluderen dat deeltijdwerk in Nederland in meerdere opzichten afwijkt 
van de situatie in andere landen:
– Het komt hier verreweg het meest voor.
– Het is, meer dan in andere landen, ook bepaald niet uitzonderlijk onder vrouwen 

zonder kinderen.
– En hier gaat het bovendien in een substantieel deel van de gevallen om een baan 

van minder dan 20 uur per week.
– Het lijkt er verder op dat, in tegenstelling tot Nederland, in andere landen in deel-

tijd werkende moeders weer meer gaan werken als de kinderen ouder worden.

Dit participatiepatroon gaat vergezeld van een grote voorkeur voor deeltijdwerk 
onder werkende vrouwen in Nederland, groter dan in andere landen. Bovendien 
hebben werkende vrouwen hier beduidend vaker een voorkeur voor een deeltijdbaan 
van minder dan 20 uur per week. Dat neemt niet weg dat ook elders veel vrouwen 
liever in deeltijd zouden werken. Vaker dan in Nederland is het verlies aan inkomen 
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reden om dat toch niet te doen. Een hogere waardering van voltijds moederen in 
Nederland lijkt niet de oorzaak te zijn van het vele deeltijdwerk. De opvattingen over 
werkende moeders wijken daarvoor te weinig af van die in andere landen (Zweden 
uitgezonderd). En ook werken jonge vrouwen zonder kinderen hier relatief vaak in 
deeltijd.

Noot

1 Dit voorbehoud wordt gemaakt omdat er geen sprake is van een longitudinaal onder-
zoek, waarbij dezelfde vrouwen op verschillende momenten in hun leven zijn bevraagd.
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5 De rol van culturele factoren bij beslissingen over 
betaald werk

Mariëlle Cloïn en Saskia Keuzenkamp

– Opvattingen over de rol van vrouwen, en vooral moeders, hebben meer effect op 
de participatiebeslissing dan op de urenbeslissing.

– Financiële prikkels, zoals verandering van het uurloon, hebben wat meer effect 
op de beslissing van vrouwen om wel of niet te werken dan op de omvang van hun 
arbeidsduur.

– Laagopgeleide vrouwen zijn gevoeliger voor fi nanciële prikkels dan hoog-
opgeleide vrouwen, maar hebben ook traditionelere rolopvattingen.

– Voor vrouwen geldt dat werken loont, zolang zij niet de heersende norm over-
schrijden van wat voor hen passend wordt geacht.

– Beleid met voorzieningen die betaald werk aantrekkelijk maken voor vrouwen, 
leidt tot een hogere arbeidsdeelname, evenals een hogere arbeidsduur bij  
 vrouwen.

5.1 Recapitulatie en duiding

In de voorgaande hoofdstukken zijn tal van gegevens gepresenteerd, om te begin-
nen vooral over de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt en de omvang van 
hun arbeidsduur. Zo kwam naar voren dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in 
Nederland hoog is vergeleken met de landen om ons heen, maar nog altijd wel wat 
lager dan die van mannen. Ook bleek het aandeel vrouwen dat in deeltijd werkt in 
Nederland te stijgen. Dat aandeel is hier bovendien aanzienlijk hoger dan in andere 
landen. Een belangrijke andere conclusie is dat deeltijdwerk in Nederland niet alleen 
gebruikelijk is onder vrouwen met kinderen. Vrouwen zonder kinderen werken hier 
veel vaker in deeltijd dan in andere landen. Opvallend is dat het aandeel moeders van 
jonge kinderen dat werkt in Nederland hoger is dan in andere landen.

We presenteerden ook informatie over opvattingen, bijvoorbeeld over werkende 
moeders en over kinderopvang. En we gingen in op redenen om in deeltijd te werken 
en op wensen ten aanzien van de arbeidsduur. Kort samengevat kunnen we vaststel-
len dat de Nederlandse bevolking er sterk aan hecht dat moeders in elk geval een 
groot deel van de week niet werken, om voor de kinderen te kunnen zorgen. Overi-
gens is ook in voormalig West-Duitsland, Spanje en Frankrijk een groot deel, zo niet 
groter deel van de bevolking die mening toegedaan. Maar nergens is het aandeel 
werkende vrouwen dat in deeltijd wil werken zo hoog als hier te lande. Deeltijdwerk 
geniet hier duidelijk de voorkeur, en vrouwen in Nederland slagen er ook meestal 
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in om die voorkeur te realiseren. In andere landen is het verlies aan inkomen vaak 
reden om toch maar niet in deeltijd te werken.

Tot nu toe werden al dit soort feitelijkheden naast elkaar gepresenteerd. Maar 
een belangrijke vraag is natuurlijk in hoeverre er sprake is van een causaal verband. 
Meer precies geformuleerd: in hoeverre zijn opvattingen en preferenties van invloed 
op de keuzes van vrouwen? Is het hoge aandeel van deeltijdwerk in Nederland een 
gevolg van andere voorkeuren? Of kunnen Nederlanders zich de inkomensachter-
uitgang wellicht makkelijker permitteren en moeten vrouwen elders domweg meer 
(uren) werken? De empirische gegevens wekken de indruk dat op beide vragen het 
antwoord bevestigend luidt, maar het naast elkaar zetten van gegevens is op zich 
nog geen bewijs. Daar komt bij dat een belangrijke beïnvloedende factor, de rol van 
beleid en de institutionele context, buiten beschouwing is gebleven.

In dit hoofdstuk geven we beknopt weer welke verklaringen er volgens empirisch 
onderzoek zijn voor de typisch Nederlandse situatie en wat de rol is van culturele 
factoren (de centrale vraag van dit rapport).1

5.2 Wat leert beschikbaar empirisch onderzoek?

Meer emancipatoire opvattingen leiden tot hogere arbeidsdeelname
In hoofdstuk 3 lieten we zien dat in Nederland verschillen in opvattingen over de 
arbeidsdeelname van vrouwen, gerelateerd zijn aan de levensfase van de vrouw. 
Moeders van vooral jonge kinderen zouden een kortere arbeidsduur moeten hebben. 
Als de kinderen ouder zijn of als vrouwen (nog) geen kinderen hebben, vindt men 
een omvangrijker baan ook goed. De gegevens wijzen uit dat ten aanzien van jonge 
moeders de opvattingen meer sporen met het daadwerkelijk gedrag dan bij andere 
categorieën vrouwen. Van vrouwen zonder kinderen verwacht men dat ze meer uren 
werken dan zij feitelijk doen. Hetzelfde is het geval bij moeders met oudere kinderen 
en bij vrouwen die geen kinderen (meer thuis) hebben. De samenhang tussen opvat-
tingen en gedrag is dus het sterkst voor de levensfase van vrouwen die jonge kinderen 
hebben.

Opvattingen kunnen op twee manieren invloed hebben op het arbeidsmarkt-
gedrag van vrouwen. In de eerste plaats spelen opvattingen en preferenties van 
vrouwen zelf een rol. Daarnaast kunnen ook opvattingen uit de omgeving (partner, 
familie en vrienden en bredere omgeving) invloed hebben. In het meeste onderzoek 
gaat de aandacht uit naar algemene opvattingen, zoals de mening over werkende 
moeders en de gevolgen die arbeidsdeelname van moeders heeft voor hun kinde-
ren. Wat vrouwen voor zichzelf willen, hoeft echter niet overeen te komen met die 
algemene opvattingen. Men kan bijvoorbeeld wel vinden dat het voor kinderen niet 
schadelijk is als de moeder werkt, maar er zelf toch de voorkeur aan geven om thuis 
te blijven om voor de kinderen te zorgen.

Onderzoek op individueel niveau leert dat vrouwen met modernere rolopvattin-
gen vaker actief zijn op de arbeidsmarkt (zie bv. Hooghiemstra 2000; Bolzendahl en 
Myers 2004). Ook is aangetoond dat de beslissingen van moeders over hun arbeids-
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deelname mede afhangen van de vraag hoe belangrijk vrouwen het vinden dat de 
kinderen het grootste deel van de tijd door de ouders zelf worden verzorgd (Portegijs 
et al. 2006b). Er blijkt eveneens een verband te zijn tussen de eigen opvattingen en 
het aantal uren dat vrouwen werken: vrouwen met moderne rolopvattingen werken 
vaak meer uren. Dit verband is echter minder sterk dan dat tussen de opvattingen en 
het al of niet participeren (Crompton en Lyonette 2005; Kan 2005).

Laagopgeleide vrouwen hebben gemiddeld meer traditionele rolopvattingen dan 
hoogopgeleide vrouwen (zie bv. Hooghiemstra 2000). Zoals we in hoofdstuk 2 zagen, 
hebben zij ook minder vaak een betaalde baan en werken ze gemiddeld minder uren 
per week. Knijn en Van Wel (2001) concluderen in hun onderzoek dat de arbeidsdeel-
name van laagopgeleide vrouwen voor een relatief groot deel begrepen kan worden 
uit het belang dat zij aan zorg hechten en de centrale rol die zij voor zichzelf zien 
daarin.

In empirisch onderzoek naar de invloed van opvattingen op arbeidsmarktgedrag 
van vrouwen heeft recentelijk vooral het werk van de Engelse sociologe Hakim (2000) 
veel aandacht gekregen. Volgens haar preference theory zijn er enkele landen waarin 
een situatie is ontstaan dat vrouwen vooral op grond van hun preferenties keuzes 
kunnen maken.2 Ook Nederland behoort tot die landen. De levensstijlvoorkeuren, 
die vrouwen al heel vroeg in hun leven ontwikkelen en die vrijwel constant blijven, 
zijn volgens haar onderzoek het meest bepalend voor de keuzes die vrouwen maken. 
Dat neemt niet weg dat ook de mogelijkheden en beperkingen in een bepaalde con-
text invloed hebben. In haar optiek geldt dat met name voor de zogenoemde adaptive 
women, vrouwen die bij voorkeur arbeid en zorg combineren. Volgens Hakim horen 
de meeste vrouwen tot dit type (60-80%). Vrouwen uit de twee andere categorieën die 
zij onderscheidt, hebben een sterke voorkeur voor óf werk óf gezin en zouden minder 
gevoelig zijn voor belemmerende of stimulerende factoren (en dus ook minder 
gevoelig zijn voor beleid).

Ten slotte is er landenvergelijkend onderzoek waarin is nagegaan in hoeverre 
er een verband is tussen opvattingen in de (wijdere) omgeving van vrouwen en hun 
arbeidsdeelname. Een dergelijk verband blijkt er inderdaad te zijn (zie bv. Pfau-
Effi nger 2004; Pettit en Hook 2005). Interessant is overigens het recente onderzoek 
van Uunk (2007). Hij vergeleek niet landen, maar regio’s en toonde aan dat er geen 
algemeen, onafhankelijk effect is van de opvattingen in die wijdere omgeving op 
het gedrag van vrouwen. Het zijn vooral hun eigen opvattingen die invloed hebben. 
Er blijkt echter wel sprake te zijn van een meer specifi ek effect: de arbeidsdeelname 
van vrouwen met traditionele rolopvattingen is hoger als in hun sociale omgeving 
moderne rolopvattingen dominant zijn.

Veel onderzoek meet tegelijkertijd de opvattingen en het gedrag. Daardoor kan niet 
worden aangetoond of er behalve van samenhang, ook sprake is van een oorzakelijk 
verband. Het ligt weliswaar voor de hand dat de opvattingen leiden tot een bepaald 
gedrag, maar evengoed is het mogelijk dat bepaald gedrag leidt tot bijpassende 
opvattingen. Om oorzaak en gevolg vast te kunnen stellen, is longitudinaal onder-
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zoek nodig, waarbij dezelfde personen door de tijd gevolgd worden. In Nederland is 
dergelijk onderzoek schaars. Jansen en Kalmijn (2000) hebben echter aangetoond 
dat er een wisselwerking is. Het effect van emancipatieattitudes op de arbeidsdeel-
name van vrouwen is even sterk als het effect van arbeidsdeelname op de attitudes. 
Engels onderzoek levert eveneens bewijs voor de aanname dat de voorkeuren van 
vrouwen invloed hebben op hun keuzes betreffende arbeidsdeelname (Hakim 2000; 
McRae 2003; Crompton en Lyonette 2005).

Financiële prikkels spelen eveneens een rol
Er is vrij veel empirisch onderzoek gedaan naar het effect van fi nanciële prikkels. 
Mensen verrichten betaald werk om een bepaald inkomen te verdienen. Naarmate 
het inkomen hoger is, heeft men meer te besteden. Een hoger uurloon kan ertoe 
leiden dat individuen besluiten om meer uren te gaan werken. Dit gaat ten koste 
van de vrije tijd en de tijd om te zorgen. Maar een hoger uurloon maakt ook dat met 
minder uren werk hetzelfde inkomen verdiend kan worden.

Uit empirisch onderzoek blijkt dat de hoogte van het uurloon vooral effect heeft 
op de beslissing om wel of niet te werken. Dit geldt overigens voor vrouwen meer 
dan voor mannen. Naarmate vrouwen meer kunnen verdienen op de arbeidsmarkt, 
is de kans dat zij werken groter. Uit een recente internationale overzichtsstudie 
van Evers et al. (2005) blijkt bijvoorbeeld dat bij een loonstijging van 1% het totale 
arbeidsaanbod van vrouwen naar schatting met 0,5% toeneemt. Voor Nederlandse 
vrouwen ligt dat een fractie hoger. Dat er een effect is, is duidelijk aangetoond, maar 
tegelijkertijd blijkt dat de omvang van het effect bescheiden is. Het gaat hier echter 
om een gemiddelde. Nederlands onderzoek (Van Soest en Das 2001) wijst uit dat 
het effect voor laagopgeleide vrouwen hoger is dan voor hoogopgeleide. Een stij-
ging van het nettoloon heeft bij laagopgeleide vrouwen dus een groter effect op hun 
arbeidsdeelname. Zoals we in hoofdstuk 2 zagen, is juist bij laagopgeleide vrouwen 
de arbeidsdeelname nog laag, dus het is interessant dat verhoging van het netto-uur-
loon waarschijnlijk vooral hun arbeidsdeelname bevordert.

Beslissingen over de arbeidsduur lijken wat minder gevoelig te zijn voor fi nanciële 
prikkels (Evers et al. 2005). Dit duidt erop dat als vrouwen eenmaal werken, zij hun 
arbeidsduur slechts in geringe mate aanpassen wanneer het nettoloon verandert. Er 
zijn verder opnieuw aanwijzingen dat er verschillen zijn tussen groepen en dat laag-
opgeleide vrouwen ook wat betreft de urenbeslissing gevoeliger zijn voor fi nanciële 
prikkels dan hoger opgeleide vrouwen.

Onderzoek waarin tegelijkertijd wordt gekeken naar de rol van het inkomen en 
van sociale normen, wijst eveneens op een inkomenseffect. Wanneer daarnaast 
rekening wordt gehouden met het effect van opvattingen, blijkt het effect van het 
inkomen echter af te nemen (Woittiez 1991; Vendrik 1993; Van der Lippe 1993). 
Meijer et al. (1998) concluderen dan ook dat ‘it pays to work’, zowel in fi nancieel als 
in sociaal opzicht. Dat wil zeggen: werken loont, zolang men de heersende norm 
ten aanzien van de arbeidsduur niet overschrijdt. Zodra men meer uren werkt dan 
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aanvaardbaar wordt geacht, gaat men een prijs betalen voor het overschrijden van de 
norm. Dat blijkt een negatief effect te hebben op de arbeidsdeelname.

De invloed van beleid
Zoals gezegd, is in dit rapport niet ingegaan op hoe het beleid er (in verschillende 
landen) uitziet en in hoeverre de verschillen mogelijk een verklaring bieden voor 
het vele deeltijdwerk in Nederland. Om niet helemaal voorbij te gaan aan die rol, 
geven we hier beknopt weer wat internationaal vergelijkend onderzoek hierover 
leert. Meestal wordt in dergelijk onderzoek nagegaan in hoeverre er op een bepaald 
moment in de tijd een samenhang bestaat tussen de arbeidsdeelname en verschil-
lende vormen van beleid, zoals het belastingstelsel en de beschikbaarheid van 
voorzieningen voor de combinatie van arbeid en zorg. In het algemeen blijkt dat in 
landen met voorzieningen die betaald werk voor vrouwen aantrekkelijk maken (zoals 
een geïndividualiseerd belastingsysteem, goede voorzieningen voor kinderopvang 
en verlof), het aandeel vrouwen dat betaald werk verricht groter is. Ook blijkt dat 
landen waarin voorzieningen voor het combineren van arbeid en zorg minder goed 
zijn, relatief veel vrouwen in deeltijd werken (O’Reilly en Fagan 1998). Daarmee is 
overigens niet gezegd dat de keuze voor deeltijdwerk het directe gevolg is van een 
gebrekkig aanbod aan voorzieningen. Ook het omgekeerde kan het geval zijn: van-
wege de keuze voor deeltijdwerk, is er minder vraag naar en aanbod van dergelijke 
voorzieningen.

Vooral naar het effect van de kosten van kinderopvang is vrij veel onderzoek 
gedaan. Uit overzichten van Amerikaanse studies blijkt dat hoge kosten van kinder-
opvang een beperkt, maar wel negatief effect hebben op de participatiebeslissing van 
moeders (Ooms et al. 2003; Dekker en Ederveen 2005). De Europese studies wijzen 
doorgaans op een kleiner effect (Wrolich 2004; Viitanen 2005). Minder onderzoek is 
gedaan naar de invloed van de kosten van kinderopvang op de arbeidsduur. De resul-
taten wijzen er echter op dat de urenbeslissing gevoeliger is voor veranderingen in de 
opvangkosten dan de participatiebeslissing (Maassen van den Brink 1994; Wrolich 
2004; Andrén 2003).

Verder heeft onderzoek aangetoond dat er een wisselwerking bestaat tussen de 
invloed van individuele factoren en die van de institutionele context. De sterkte van 
het effect van individuele kenmerken wordt beïnvloed door de context. Zo conclude-
ren Gornick et al. (1998) dat in landen met een uitgebreid aanbod aan kinderopvang 
en genereuze ouderschapsverlofregelingen, moeders met jonge kinderen even vaak 
betaald werken als moeders met oudere kinderen. Van der Lippe (2001) heeft het ver-
band van deze factoren met de arbeidsduur onderzocht. Zij toont aan dat in landen 
waar formele kinderopvang beschikbaar is, er minder verschil is in arbeidsduur 
tussen vrouwen met en zonder jonge kinderen dan in landen waar die opvang niet 
aanwezig is.
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5.3 Samenvatting en conclusies

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag of het vooral fi nanciële prikkels of cultu-
rele factoren zijn die de beslissingen (van vooral vrouwen) over de arbeidsdeelname 
bepalen. Het beknopte overzicht in de voorgaande paragrafen maakt duidelijk dat 
beide een rol spelen. Als het gaat om fi nanciële prikkels, lijkt (voor de Nederlandse 
situatie) vooralsnog de conclusie gerechtvaardigd dat die wat meer de participatiebe-
slissing beïnvloeden dan de urenbeslissing. Ook is het aannemelijk dat er verschil-
len zijn in het effect op verschillende groepen vrouwen. Zo zijn er aanwijzingen dat 
laagopgeleide vrouwen gevoeliger zijn voor fi nanciële prikkels dan hoogopgeleide, 
zowel wat betreft de participatie- als de urenbeslissing.

De resultaten van het meer sociologisch getinte onderzoek tonen aan dat per-
soonlijke preferenties en opvattingen over man/vrouwrollen eveneens van invloed 
zijn op de keuzes die vrouwen maken. En opnieuw blijkt dit meer te gelden voor 
de participatie- dan voor de urenbeslissing. De verschillen in opvattingen tussen 
werkende en niet-werkende vrouwen zijn groter dan die tussen werkende vrouwen 
onderling.

Onderzoek naar de invloed van beleid duidt op een eigen effect. Landen waar het 
beleid gericht is op stimulering van de arbeidsdeelname van vrouwen en waar het 
combineren van arbeid en zorg wordt ondersteund, kennen een hogere participatie-
graad van vrouwen. Betere beschikbaarheid van formele kinderopvang en een lage 
prijs ervan lijken tot een hogere omvang van de arbeidsduur te leiden.
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Noten

1 Dit hoofdstuk is in belangrijke mate gebaseerd op het theoretische hoofdstuk uit het 
proefschrift van Mariëlle Cloïn over de arbeidsdeelname van laagopgeleide vrouwen (nog 
niet gepubliceerd).

2 Voordat een dergelijke situatie kon ontstaan, moet volgens Hakim een samenleving de 
volgende vijf veranderingen hebben doorgemaakt: beschikbaarstelling van anticoncep-
tiva; creatie van gelijke kansen voor vrouwen en mannen; uitbreiding van witteboorden-
beroepen en groei van de dienstverlenende sector; groei van banen voor secondary earners; 
toegenomen invloed van waarden en preferenties. 
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Epiloog

Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp

Werken in deeltijd is in Nederland lang gekoesterd als een goede manier om arbeid 
en zorg te combineren. Via wetgeving zijn de rechten van de deeltijders geregeld 
en mede daardoor zijn, anders dan in andere eu-landen, deeltijdbanen volwaar-
dige banen. Vooral vrouwen hebben de mogelijkheid omarmd om in deeltijd te 
werken, wat een van de verklaringen is voor de in ons land hoge arbeidsdeelname 
van vrouwen. Toch is deeltijd de laatste jaren in een wat minder gunstig daglicht 
komen te staan. Deeltijdarbeid zou leiden tot verspilling van vrouwelijk talent en 
zou de kansen van vrouwen verlagen om economisch zelfstandig te zijn en carrière 
te maken. Bovendien is de voltijds arbeidskracht van vrouwen nodig om de kosten 
van de verzorgingsstaat te kunnen blijven dragen. Zo is de populaire deeltijdbaan 
van een gewaardeerde oplossing voor het arbeid/zorgprobleem, de laatste tijd door 
beleidsmakers tevens tot een probleem bestempeld. Daarbij wordt vaak verwezen 
naar het buitenland, waar vrouwen veel minder vaak in deeltijd werken. Nederland 
wordt opgevoerd als kampioen deeltijd werken, en dit lijkt geen situatie om trots 
op te zijn. De goede mogelijkheden om in deeltijd te werken zijn echter een verwor-
venheid die door vrouwen, en ook een klein deel van de mannen, zeer gewaardeerd 
worden en waarvan zij graag en vaak gebruik maken.

Dat moeders van jonge kinderen in deeltijd werken is niet alleen de praktijk, maar 
sluit ook aan bij een breed gedragen norm. De meeste Nederlanders, vrouwen en 
mannen, vinden een fulltime baan voor een moeder met jonge kinderen niet wen-
selijk. Veel waarde wordt gehecht aan de zorg voor kinderen thuis, door de eigen 
ouders. Uitbesteding aan formele kinderopvang wordt voor hooguit een deel van 
de week acceptabel geacht. Er zijn weinig aanwijzigen dat deze opvattingen aan het 
veranderen zijn. Jonge vrouwen en mannen denken tegenwoordig soms zelfs wat 
‘traditioneler’ dan voorgaande cohorten. Ook zijn er geen tekenen dat mannen een 
groter deel van de zorg voor hun kinderen op zich willen nemen. Slechts een op de 
tien vaders van jonge kinderen heeft een voorkeur voor een deeltijdbaan, evenveel 
als mannen in andere fasen van hun leven. De zorg voor kinderen blijft dus voor een 
groot deel op de schouders van vrouwen rusten. Deeltijdwerk biedt de moeders de 
mogelijkheid deze zorg geheel of grotendeels in eigen handen te houden, en tege-
lijkertijd de band met de arbeidsmarkt niet te verliezen. De arbeidsparticipatie van 
Nederlandse moeders is dan ook hoger dan in andere landen, zeker als we bedenken 
dat in sommige landen moeders die langdurig verlof opnemen, in de statistieken 
onderwijl toch tot de (voltijds) werkenden worden gerekend.
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De opvattingen in Nederland over het moederschap zijn niet uniek en kunnen 
dus niet de enige verklaring zijn voor het grote aandeel in deeltijd werkende vrou-
wen. Een andere verklaring is dat vrouwen in Nederland, meer dan in veel andere 
landen, in staat zijn hun preferenties ten aanzien van betaalde arbeid te realiseren 
(Yerkes 2000). Ook in bijvoorbeeld Spanje, Duitsland en Frankrijk wordt veel waarde 
gehecht aan de voortdurende aanwezigheid van de moeder. Maar in die landen 
maakt het ontbreken van (goede) mogelijkheden om in deeltijd te werken, dat vrou-
wen vaker gedwongen worden om ofwel zich (tijdelijk) helemaal terug te trekken 
van de arbeidsmarkt, ofwel toch voltijds te blijven werken en gebruik te maken van 
kinderopvang.

We zien dan ook dat vrouwen in Nederland over het algemeen tevreden zijn 
met hun deeltijdaanstelling. In andere landen willen vrouwen veel vaker voltijds 
werken. Er zijn echter ook daar grote groepen vrouwen (vaak meer dan de helft) die 
aangeven minder te willen werken, maar die dat niet doen vanwege het verlies aan 
inkomen. Dit komt het meest voor in het Verenigd Koninkrijk. Maar ook in een land 
als Zweden, met zijn goede kinderopvangvoorzieningen, is dit bepaald niet uitzon-
derlijk: 35% van de werkende vrouwen prefereert daar een baan van minder dan 35 
uur per week. Twee derde van de werkende Zweedse vrouwen zou minder uren willen 
werken.

De moeizame combinatie van de zorg voor (kleine) kinderen en betaald werk wordt 
gezien als de belangrijkste reden waarom zoveel vrouwen niet, of weinig uren, par-
ticiperen op de arbeidsmarkt (tk 2005/2006). Inderdaad wil de meerderheid van de 
Nederlanders moeders liever niet veel meer uren werken dan ze nu doen. Maar niet 
alle vrouwen hebben jonge kinderen. Sterker nog, van de vrouwen tussen de 15 en 64 
jaar geldt dit slechts voor een derde. De overige twee derde werkt echter ook meren-
deels in deeltijd. Jonge vrouwen die na hun opleiding net de arbeidsmarkt betreden, 
hebben al vaker dan jonge mannen een voorkeur voor een deeltijdbaan (38% versus 
11%) en werken gemiddeld een halve dag minder. Ook oudere vrouwen, die geen 
jonge kinderen (meer) hebben, werken zeer veel in kleine deeltijdbanen. Met name 
op dit punt verschilt Nederland van andere landen: vrouwen in Nederland breiden 
hun arbeidsduur nauwelijks uit naarmate de kinderen ouder worden en de zorgtaken 
afnemen, waar dit in andere landen wel het geval is. Het hoge aandeel in deeltijd wer-
kende vrouwen in Nederland komt dus voor een belangrijk deel doordat de aanpas-
sing van de arbeidsduur bij de komst van kinderen in ons land min of meer defi nitief 
is, terwijl het in andere landen vaker om een tijdelijke aanpassing lijkt te gaan.

Anders dan bij de moeders met jonge kinderen, zou een grotere arbeidsdeelname 
van vrouwen zonder jonge kinderen niet botsen met de publieke opinie. Opvattingen 
over de rol van de vrouw binnen het gezin kunnen dan ook niet de verklaring zijn 
van de grote voorkeur van deze vrouwen voor een deeltijdbaan. Is voor hen deeltijd-
werk wellicht een gewoonte geworden, waaraan zij gewend zijn geraakt? Is meer 
werken fi nancieel niet nodig en past hun patroon in de algemene maatschappelijke 
ontwikkeling waarin mensen steeds meer belang zijn gaan hechten aan vrije tijd 
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(Van Hoof 2001)? Of is het weinig aanlokkelijk om weer meer te gaan werken omdat, 
na jaren op een mummy-track, er weinig ontwikkelingsmogelijkheden meer zijn in 
de verdere loopbaan? Op al deze vragen valt op basis van het beschikbare onderzoek 
momenteel geen antwoord te geven. Lopend onderzoek van het scp naar onder 
andere deze in deeltijd werkende vrouwen zonder jonge kinderen, zal daarover in de 
loop van 2008 meer duidelijkheid verschaffen.

Uit deze studie blijkt het belang van een levensloopbenadering bij het streven om 
de arbeidsduur van vrouwen te bevorderen. Voor vrouwen met jonge kinderen lijkt 
deeltijdwerk vooralsnog dé manier om de band met de arbeidsmarkt te behouden. De 
voorkeur om grotendeels zelf voor kinderen te zorgen, en het veelal voltijds werken 
van vaders, vormen de centrale drijfveer daarvoor. De keuze van moeders om in deel-
tijd te werken, sluit aan bij de publieke opinie dat een volledige werkweek voor moe-
ders onwenselijk is. Voor hen zijn de ruime mogelijkheden om in deeltijd te werken 
een groot goed. Met name de laag- en middelbaar opgeleide moeders zijn vaak te 
vinden in de (zeer) kleine deeltijdbanen, en zullen daarmee zelden genoeg verdienen 
om economisch zelfstandig te zijn. Als zij de zorg voor hun kinderen vaker zouden 
kunnen/willen delen met de kinderopvang of hun partner, zouden zij mogelijk 
meer uren buitenshuis willen werken. Als de kinderen ouder worden of als er geen 
kinderen (meer) te verzorgen zijn, is in principe de beschikbare tijd voor arbeids-
participatie groter. Deze wordt echter nauwelijks benut. Ook hier zijn het vooral de 
lager en middelbaar opgeleide vrouwen die vaak een (zeer) bescheiden aantal uren 
buitenshuis werken, met alle gevolgen van dien voor hun economische zelfstandig-
heid en loopbaanontwikkeling. Beleid gericht op vergroting van de arbeidsduur zal 
zich dan ook zeker tevens moeten richten op deze vrouwen die geen jonge kinderen 
(meer) hebben. Daarbij is het nodig om meer zicht te krijgen op de redenen van deze 
vrouwen om voor deeltijd te (blijven) kiezen.
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Part-time working in the Netherlands

Summary 

This report presents an outline of recent developments in the labour force partici-
pation and working hours of women. It also looks at how far these developments 
correlate with views on the role of women in the family and on the labour market. 
Attention is focused mainly on the Netherlands, though in some cases a comparison 
is made with other Western countries.

Part-time work in the Netherlands
Working part-time has long been seen in the Netherlands as an ideal way for women 
to combine paid employment with care tasks in the home. In line with this view, the 
government has introduced legislation enabling every employee to tailor their wor-
king hours to their requirements and ensuring that the rights of part-time workers 
are properly protected. Partly as a result of this, part-time work in the Netherlands 
has not, as in some other countries, remained limited to marginal jobs, but is also 
a feature of mainstream employment. Women in particular take advantage of the 
opportunity to work part-time. This is one of the reasons for the high employment 
rate among women in the Netherlands. In general, Dutch women are very satisfi ed 
with their part-time jobs. 

Despite this, part-time working has come to be seen in a less positive light in recent 
years in both the public and political debate. Critics describe part-time employment 
as a waste of female talent and argue that it reduces the opportunities for women 
to attain economic independence and carve out a career for themselves. Moreover, 
increasing the female employment rate is regarded as essential to ensure that the 
welfare state remains affordable. 

High employment rate but low working hours
The female employment rate in the Netherlands has risen sharply since the 1980s, 
and can now be described as high in comparison to other Western countries. 68% 
of women in the Netherlands currently work for a least one hour per week; only the 
Scandinavian countries and Switzerland have higher percentages. On the other 
hand, women in the Netherlands much more often work part-time than women 
in other countries; 75% of working women in the Netherlands work for less than 
35 hours per week, almost twice the average in the eu-15. Moreover, the average 
working week of those in employment in the Netherlands shows virtually no sign of 
increasing. 
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Dutch women differ from women in other countries as regards their preferences. 
In the Netherlands, only a quarter of working women express a preference for a 
full-time job, compared with more than half in other countries. There are still large 
groups of women in other countries who would prefer to work part-time, with 
20-34 hours per week being seen as the optimum; for many of them, however, the 
associated loss of income is a reason for not fulfi lling this desire.

Working mothers
The growth in the employment rate and the high proportion of part-time jobs can 
be largely ascribed to working mothers. Most women in the Netherlands today 
continue to work after the birth of their children, and compared with other coun-
tries the employment rate of mothers in the Netherlands is high. This becomes even 
more apparent if we take into account the fact that mothers in some countries are 
able to take long-term leave, during which they are still included in the (full-time) 
employment statistics. The majority of women in the Netherlands do however reduce 
their working hours after the birth of their fi rst child. This fi ts in with views in the 
Netherlands on looking after children; the fact that mothers work is no longer an 
issue, but mothers having a full-time job goes too far for most Dutch people. The 
majority feel that it is best for children to be looked after exclusively by their own 
parents, and they are very reserved about formal childcare. In addition, a third of 
women and more than half of men believe that women are better suited than men to 
looking after small children. Working part-time offers mothers an opportunity both 
to participate in the labour market and to look after their children largely or entirely 
themselves. 

There are few indications that views on looking after children are undergoing any 
material change. The resistance to formal childcare has reduced slightly, but the 
belief in the special caring qualities of women and the importance of their presence 
in the family has actually increased slightly in recent years. Moreover, young women 
and men think no differently on these points than young women and men did 
20 years ago. These views on motherhood are also not unique to the Netherlands: in 
France, and especially in the former West Germany and Spain, a substantial propor-
tion of the population also believe that families suffer if women work full-time. Part-
time working is less well organised in these countries, and the choice made is one 
between stopping work (perhaps temporarily) and working full-time whilst using 
childcare facilities. 

The fact that women looking after young children tend to work part-time thus fi ts 
in with the prevailing views on what constitutes proper care for children. Mothers 
themselves also prefer part-time work, though on average they would like to work a 
few hours more than they do at present. Fathers usually work full-time, and would 
also like to work a few hours more than they currently do.
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Women without children
However, not all women have young children who need to be looked after. In fact, 
62% of women are not in this position. Only a small minority of people believe that 
these women, too, should either work part-time or not work at all. Despite this, these 
women, too, generally work for less than 40 hours per week. Young women without 
children already work an average of four hours less per week than young men, while 
women aged 40 years or older who do not (or no longer) have young children barely 
work more hours outside the home than mothers. 

In this regard the Netherlands differs from other countries. Part-time working is 
much more common among women without children in the Netherlands than in 
other Western countries. The average working week of mothers with older children is 
longer in the United Kingdom, Germany, France and Spain than in the Netherlands. 

It is unclear why women without young children in the Netherlands also prefer to 
work part-time. It may be that older women began working part-time when their 
children were still young and have become accustomed to it. It may also be that, 
after years on the ‘mummy track’, work no longer offers such a challenge and is not 
tempting enough to make them want to devote more time to it. Current research 
being carried out by the Netherlands Institute for Social Research|scp, focusing 
among other things on these part-time working women without young children, is 
intended to provide greater clarity on this in 2008. 

We can conclude that a greater appreciation of full-time mothering is not the only 
reason for the high percentage of part-time work in the Netherlands; the views on 
working mothers differ too little from those in other countries (with the exception 
of Sweden) for this. Moreover, young women and older women without children also 
more often work part-time in the Netherlands. In addition to the views described 
above, other factors, such as fi nancial incentives, are found to infl uence the labour 
force participation of women. 

This study shows that following a life course approach is important. For women with 
young children, part-time work currently appears to offer the best way of retain-
ing their ties with the labour market. The desire on the part of mothers to continue 
looking after their children themselves to a large extent whilst the children are still 
young, coupled with the low proportion of care tasks taken on by fathers, are central 
drivers here. The situation is different for women who are not overly burdened 
with care tasks; once the children are older, or if there are no (longer) children to 
look after, the time available for employment is in principle greater. Policy aimed 
at increasing working hours will accordingly undoubtedly need to focus on these 
women. As part of this exercise, a greater understanding needs to be obtained why 
these women (continue to) choose part-time work.
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