
Vrouwen besteden per dag aanzienlijk meer

tijd aan de verzorging van kinderen dan man-

nen. Vooral in huishoudens met jonge kin-

deren zijn de verschillen groot. Het blijkt dat

vrouwen bijna twee keer zoveel tijd kwijt

zijn aan huishoudelijke verplichtingen als

schoonmaken, de was doen en boodschappen

doen, als mannen. Mannen vullen hun taken

in de huishouding vooral met onderhouds-

werkzaamheden.

Praktijk en ideaal
Als het gaat om de verdeling van betaald

werk ziet het beeld er heel anders uit. Met

name in gezinnen met jonge kinderen beste-

den mannen ruim vier keer zoveel tijd aan

betaalde arbeid als vrouwen. Vaak hebben

deze mannen een voltijdbaan.

De praktijk komt niet overeen met de ideale

situatie. Acht van de tien vrouwen vinden

dat de man en de vrouw het huishoudelijk

werk gelijk moeten verdelen. Een even groot

deel van de mannen is dezelfde mening toe-

gedaan. In de loop van de jaren heeft deze

opvatting steeds meer steun gekregen. In

1981, toen hier voor het eerst naar gevraagd

werd, vonden nog maar zes van de tien man-

nen en vrouwen dat de taken binnen het

huishouden gelijk verdeeld moeten worden.

Werkende moeders
In de afgelopen decennia is de arbeidspartici-

patie van vrouwen voortdurend toegenomen.

Ook het aantal vrouwen dat blijft werken

nadat hun eerste kind werd geboren, is geste-

gen. In de jaren zeventig bleef nog slechts

twee van de tien vrouwen na de bevalling aan

het werk. Tegenwoordig blijft de meerder-

heid van de vrouwen na de geboorte van het

eerste kind werken. Wel minderen vrouwen

na de bevalling vaak het aantal uren dat zij

werken. Wordt een tweede kind geboren, dan

verandert er nog maar weinig aan het aantal

uren dat de moeders blijven werken. Dit

houdt ook verband met het feit dat de meeste

vrouwen na de geboorte van hun eerste kind

al korter zijn gaan werken.

Kinderopvang
Wie let er op de kinderen als vader en moeder

werken? In de jaren zeventig maakte bijna de

helft van de vrouwen gebruik van de kinder-

opvang. De afgelopen tien jaar is het aantal

vrouwen dat gebruik maakt van deze voorzie-

ningen fors toegenomen. Inmiddels brengen

vier van de vijf vrouwen hun kind naar de

kinderopvang. De laatste jaren wordt er

vooral meer gebruik gemaakt van de crèche

en gastouders. Het aantal kinderen dat naar

de peuterspeelzaal wordt gebracht, is door de

jaren heen vrijwel constant gebleven.

Voor jonge ouders bestaat vaak de mogelijk-

heid ouderschapsverlof op te nemen. In de

periode 1995–1997 hebben 47 duizend men-

sen gebruik gemaakt van deze regeling. Dat

is een op de vijf werknemers die recht hebben

op dit verlof. Vrouwen nemen nog steeds

vaker ouderschapsverlof dan mannen, maar

in de loop der jaren is dit verschil kleiner

geworden. §

Ko Oudhof

Meeste vrouwen blijven werken na geboorte eerste kind

Kinderen tussen twee banen

Na de komst van het eerste kind blijven de meeste vrouwen werken,
maar zij gaan wel vaak korter werken. Veel meer vrouwen dan
voorheen maken gebruik van de mogelijkheid van kinderopvang.
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