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Saskia te Riele en Martijn Souren

Moeders met jonge kinderen werken in Nederland voorna-
melijk in deeltijd. Door minder uren te werken, kunnen zij 
werk en zorgtaken beter combineren. Maar ook andere 
 eigenschappen van banen kunnen de combinatie van 
 arbeid en zorg vergemakkelijken. Moeders werken bijvoor-
beeld vaker dan vrouwen zonder kinderen als zelfstandige. 
Ook werken ze naar verhouding vaker in de avonduren of de 
nacht, nemen ze werk eerder mee naar huis dan dat zij lan-
ger op het werk blijven en  werken ze vaker thuis of dichtbij 
huis. Dit doen zij vooral als zij een grote deeltijdbaan of een 
voltijdbaan hebben. Deze resultaten vormen een aanwijzing 
dat een grotere baan voor vrouwen met kinderen eerder 
mogelijk is als die ook  voldoende mogelijkheden biedt om 
arbeid en zorg beter op elkaar af te stemmen.

1. Inleiding

De overheid streeft naar een hogere arbeidsparticipatie van 
vrouwen (TK 2007/2008a). Om dit te bewerkstelligen is het 
van belang dat werk goed afgestemd kan worden op zorg-
taken. De zorg voor kinderen kost immers tijd en ligt nog 
altijd vaak bij de moeder (Cloïn en Souren, 2008). De komst 
van kinderen is voor hen daarom vaak aanleiding om te 
stoppen met werken of om minder uren te gaan werken 
(Mol, 2008). Behalve het aantal uren dat in een baan 
 gewerkt wordt, kunnen ook andere kenmerken van banen 
de combinatie van arbeid en zorg makkelijker maken. Daar-
bij kan gedacht worden aan flexibele werktijden, werk op 
tijden dat de partner thuis is, een baan dicht bij huis of de 
mogelijkheid om thuis te werken (Glass en Camarigg, 1992; 
Presser, 1988). Banen met deze eigenschappen kunnen 
het mogelijk maken dat vrouwen met zorgtaken vaker blij-
ven werken of meer uren per week werken.

In deze bijdrage wordt nagegaan of werkende moeders met 
jonge kinderen vaker dan vrouwen zonder kinderen  banen 
hebben met eigenschappen waarvan verwacht kan worden 
dat ze gunstig zijn voor de combinatie van arbeid en zorg. 
Onder werkende moeders worden hier vrouwen verstaan 
die thuiswonende kinderen jonger dan twaalf jaar hebben. 
Zij worden vergeleken met werkende vrouwen die geen 
thuiswonende kinderen hebben. Vrouwen met alleen oudere 
thuiswonende kinderen zijn buiten beschouwing gelaten. 
De analyse beperkt zich daarnaast tot vrouwen van 25 tot 
50 jaar die gehuwd zijn of samenwonen. Wanneer in het 
vervolg gesproken wordt over moeders en vrouwen zonder 
kinderen gaat het dus steeds om vrouwen met een partner.

Allereerst wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 
van moeders met jonge kinderen vergeleken met die van 
vrouwen zonder kinderen. Daarna is gekeken naar de 
 arbeidsduur in relatie met het soort dienstverband, de 
werktijdenregelingen, de mate waarin wordt overgewerkt 

en werk mee naar huis wordt genomen en de tijd die het 
kost om van en naar het werk te gaan.

2. Arbeidsduur

2.1 Veel moeders met een middelgrote deeltijdbaan

In 2008 waren er ruim 1,5 miljoen werkende vrouwen van 
25 tot 50 jaar met partner die aan de onderzoekscriteria 
voldeden. Bijna 1 miljoen van deze vrouwen hadden kinde-
ren jonger dan twaalf jaar. Zij werken voornamelijk in deel-
tijd. Slechts 12 procent heeft een voltijdbaan en maar 
17 procent een grote deeltijdbaan van ongeveer vier dagen 
in de week. De grootste groep moeders, 38 procent, werkt 
in een middelgrote deeltijdbaan van 20 tot 28 uur per week, 
terwijl ook banen van minder dan 20 uur veel voorkomen. 
Een derde heeft zo’n kleine deeltijdbaan. Hieronder vallen 
ook kleine banen van minder dan 12 uur per week.
Anders is dat bij de vrouwen zonder thuiswonende jonge 
kinderen. Deze werken meestal voltijds of in een grote deel-
tijdbaan. Slechts 22 procent van hen werkt minder dan 
28 uur per week.
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1. Wekelijkse arbeidsduur van werkende vrouwen van 25 tot 50 jaar
 met partner en de aanwezigheid van kinderen tot 12 jaar in het
 huishouden, 2008

3. Soort dienstverband

Een baankenmerk waarvan verwacht kan worden dat het 
de combinatie van arbeid en zorg vergemakkelijkt, zijn 
flexibele werktijden. Het idee daarachter is dat moeders 
met een dergelijke baan hun werk om de zorgtaken heen 
zouden kunnen plannen (De Ruijter en Van der Lippe, 2004) 
en dus kunnen werken op momenten dat er minder zorg 
nodig is. Eerder onderzoek laat zien dat flexibele werktijden 
de combinatiedruk kunnen verlagen (Glass and Cama-
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rigg, 1992). Het zou moeders ook in staat kunnen stellen 
om meer uren te werken.

Als indicatie voor de mate waarin vrouwen flexibel met hun 
werktijden om kunnen gaan, is hier het soort dienstverband 
genomen. Daarbij wordt verondersteld dat zelfstandigen 
hun werktijden grotendeels zelf kunnen bepalen en ook 
makkelijker (vanuit) thuis kunnen werken. Maar ook banen 
met een tijdelijk contract of een contract zonder vaste uren 
zouden wellicht de nodige flexibiliteit kunnen bieden. Op-
roepkrachten zouden bijvoorbeeld aan kunnen geven bij 
hun werkgever dat ze in een bepaalde periode meer of min-
der uren kunnen werken, afhankelijk van hoe dit naast de 
zorgtaken is in te passen. Uitzendkrachten zouden het 
werk kunnen beperken tot periodes die beter uitkomen.

3.1 Moeders met grote banen werken vaak voor zichzelf

Moeders met een grote deeltijdbaan of een voltijdbaan 
werken relatief vaak als zelfstandige. In banen van 28 uur 
of meer per week is het aandeel dat voor zichzelf werkt 
onder moeders ruim tweeënhalf keer zo groot als bij vrou-
wen zonder kinderen. Van de moeders met een voltijdbaan 
werkt 27 procent als zelfstandige, tegen 11 procent van de 
vrouwen zonder kinderen. Bij de grote deeltijdbanen is dat 
respectievelijk 13 en 4 procent. Bij kleine banen is er nau-
welijks verschil in het aandeel zelfstandigen tussen moe-
ders en vrouwen zonder kinderen.

De grotere autonomie in het bepalen van werktijden en het 
thuis- of vanuit-huis kunnen werken bij zelfstandigen lijkt 
moeders dus beter in staat te stellen om veel uren te wer-
ken. Zelfstandigen geven dit zelf ook aan. Ondanks dat 
zorgtaken en werk meer door elkaar kunnen lopen door 
thuiswerk en flexibele werktijden vinden zij het over het al-
gemeen toch prettig dat zij zelf kunnen bepalen waar en 
wanneer zij werken (Van Aerschot, 2007).

2. Positie in de werkkring van werkende vrouwen van 25 tot 50 jaar
 met partner naar wekelijkse arbeidsduur, 2008
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3.2 Moeders hebben niet vaker flexbanen

Banen met flexibele dienstverbanden, zoals contracten 
zonder vaste uren, oproepkracht, invalkracht of uitzend-
kracht, blijken naar verhouding niet vaker voor te komen 
onder moeders dan onder vrouwen zonder kinderen. Dit 
soort contracten komt vooral voor in banen van minder 
dan 20 uur per week, waar het eerder vrouwen zonder 
kinderen zijn die een flexibel contract hebben. Mogelijk 
geeft dit type banen uiteindelijk te weinig vrijheid, 
 bijvoorbeeld als vooral de werkgever de werktijden 
 bepaalt.

4. Werktijden

4.1. Werktijden in avond en nacht komen relatief vaak 
voor bij moeders

Ook werk buiten de reguliere werktijden, bijvoorbeeld in de 
avonduren, kan gunstig zijn wanneer arbeid en zorg ge-
combineerd moeten worden. Op deze tijden is vaak min-
der zorg nodig. Bovendien kan het leiden tot minder over-
lap met de werktijden van de partner, die de zorg dan op 
zich kan nemen (Presser, 1988, 1994). Zeker in de grotere 
 banen hebben vrouwen met kinderen inderdaad naar ver-
houding vaak onregelmatige werktijden. Zij werken dan 
vooral meer in de avond en nacht dan vrouwen zonder kin-
deren. Van de voltijds werkende moeders heeft bijvoor-
beeld 55 procent een baan waarin wel eens ’s avonds of 
’s nachts gewerkt wordt, tegenover 40 procent van de 
vrouwen zonder kinderen. In grote deeltijdbanen gaat het 
om respectievelijk 45 en 39 procent. In de kleinere banen 
zijn er nauwelijks verschillen tussen moeders en vrouwen 
zonder kinderen.

3. Werktijden van werkende vrouwen van 25 tot 50 jaar met partner
 naar wekelijkse arbeidsduur, 2008
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4.2 Moeders werken minder vaak in ploegendienst of in 
het weekend

Moeders werken iets minder vaak dan vrouwen zonder kin-
deren in ploegendienst, een type baan dat toch al weinig 
voorkomt. Mogelijk biedt dit soort banen uiteindelijk weinig 
flexibiliteit, bijvoorbeeld als dit beperkt is tot het ruilen van 
werktijden met een collega. Bovendien kunnen wisselende 
werktijden het lastiger maken om de zorg uit te besteden. 
Ook banen waarvoor in het weekend gewerkt moet wor-
den, komen bij moeders niet vaker voor dan bij vrouwen 
zonder kinderen. Dit kan er mee te maken hebben dat werk 
in het weekend vaak overlapt met tijd voor het gezin en 
daarmee juist minder gunstig is voor moeders.

5. Overwerken

5.1 Moeders beperken overwerk…

Overwerk komt naar verhouding minder dikwijls voor in 
 banen van vrouwen met jonge kinderen. Dit komt deels 
doordat niet veel wordt overgewerkt in kleine banen, waarin 
moeders met jonge kinderen weer vaak werken. Maar ook 
in grotere banen werken moeders minder vaak over. Bij 
vrouwen zonder kinderen neemt het aandeel dat regelmatig 
overwerkt toe met de wekelijkse arbeidsduur: hoe groter de 
baan, hoe vaker er overgewerkt wordt. Dat verband is er 
niet bij de werkende moeders met jonge kinderen. Bij hen 
komt regelmatig overwerk in banen van verschillende 
 omvang boven de 20 uur per week vrijwel even vaak voor, 
ongeacht of dat nu middelgrote deeltijdbanen, grote deel-
tijdbanen of voltijdbanen zijn. Juist in de grote banen zijn de 
verschillen met vrouwen zonder kinderen dan ook groot. In 
voltijdbanen zegt bijvoorbeeld tweederde van de vrouwen 
zonder kinderen soms of regelmatig over te werken. Bij 
moeders van jonge kinderen is dat de helft. Moeders zullen 
overwerk waarschijnlijk proberen te beperken, omdat dit 
conflicteert met zorgtijden.
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4. Overwerk bij werkende vrouwen van 25 tot 50 jaar met partner 
 naar wekelijkse arbeidsduur, 2008

5.2 … maar nemen vaker werk mee naar huis

Behalve door langer op het werk te blijven, kan extra werk 
ook gedaan worden door het mee naar huis te nemen. Op 
deze manier is overwerk waarschijnlijk beter te combineren 
met zorgtaken. Het werk kan dan immers op een ander, 
gunstiger tijdstip gedaan worden, bijvoorbeeld als de kin-
deren al naar bed zijn. Met name in grotere banen nemen 
moeders meer dan vrouwen zonder kinderen soms of re-
gelmatig werk mee naar huis. Van de moeders met een 
grote deeltijdbaan neemt bijvoorbeeld 61 procent van de 
moeders wel eens werk mee naar huis, terwijl dat bij vrou-
wen zonder kinderen 41 procent is. In de voltijdbanen gaat 
het om respectievelijk 66 en 61 procent. Met name regel-
matig werk mee naar huis nemen komt dan veel voor onder 
moeders.
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5. Werk mee naar huis nemen door werkende vrouwen van 25 tot 
 50 jaar met partner naar wekelijkse arbeidsduur, 2008

6. Reistijd

6.1 Minder reistijd van huis naar werk onder moeders

Naast de tijd die op de werkplek wordt doorgebracht is ook 
de reistijd van belang. Dit is immers tijd die niet aan zorg-
taken besteed kan worden. Het is dan ook de verwachting 
dat relatief veel moeders een baan dichtbij huis zullen heb-
ben of meer thuis zullen werken. Dit zal vooral van belang 
zijn in grotere banen. Uit figuur 6 blijkt inderdaad dat moe-
ders in vergelijking met vrouwen zonder kinderen minder 
vaak werken in banen verder van huis, zeker als zij veel 
uren werken. In de grotere banen werken zij bovendien ook 
vaker thuis of dichtbij huis. In voltijdbanen werkt 47 procent 
van de moeders (vanuit) thuis of hoeft minder dan 10 km te 
reizen. Bij de grote deeltijdbanen is dat 41 procent. Overi-
gens blijken thuiswerkers vooral zelfstandigen te zijn 
(Kösters en Leufkens, 2008). Slechts 2 procent van de 
werknemers met kinderen werkt voornamelijk thuis.
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6. Woon-werkafstand bij werkende vrouwen van 25 tot 50 jaar met
 partner naar wekelijkse arbeidsduur, 2008

1) Inclusief thuis- en vanuit-huiswerkers.
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6.2 Moeders concentreren werk op minder dagen in de 
week

Ook het aantal dagen waarop vrouwen naar het werk gaan, 
hangt samen met de zorgtaken die zij hebben. Moeders 
reizen over het algemeen op minder dagen naar het werk. 
Dit komt niet alleen doordat moeders meer dan vrouwen 
zonder kinderen in deeltijd werken. Ook als met arbeids-
duur rekening wordt gehouden, gaan moeders op minder 
dagen naar het werk. Dit is ook in staat 1 terug te zien. In 
banen van rond de drie dagen per week reist bijvoorbeeld 
70 procent van de moeders op drie dagen of minder naar 
het werk, tegenover 45 procent van de vrouwen zonder 
kinderen. In banen van 28 tot 35 uur per week reist 23 pro-
cent van de moeders op drie dagen of minder per week. Bij 
vrouwen zonder kinderen is dat 6 procent. Deze bevindin-
gen zouden erop kunnen wijzen dat moeders vaker een 
dag thuis werken dan vrouwen zonder kinderen of hun uren 
over minder dagen proberen te spreiden.

Staat 1  
Aantal dagen naar het werk bij werkende vrouwen van 25 tot 50 jaar met 
partner naar wekelijkse arbeidsduur, 2008

 Vanuit- Thuis- 1 of 2 3 4 5, 6  Onbe- 
 huis- werk dagen dagen dagen of 7 kend 
 werk     dagen

 %

Tot 20 uur
geen kinderen 23 9 27 17 9 8 7
kinderen tot 12 jaar  14 8 44 21 5 5 4

20 tot 28 uur
geen kinderen 11 4 4 37 23 18 4
kinderen tot 12 jaar  8 5 5 60 13 6 3

28 tot 35 uur
geen kinderen 10 2 0 4 66 14 4
kinderen tot 12 jaar  12 6 2 15 51 10 4

35 uur of meer
geen kinderen 12 4 1 3 10 68 3
kinderen tot 12 jaar  14 13 1 7 19 42 4

7. Conclusie

Vrouwen met jonge kinderen zijn over het algemeen sterker 
vertegenwoordigd in banen met kenmerken die de combi-
natie van werk en zorg makkelijker kunnen maken. Zij wer-
ken vaker dan vrouwen zonder kinderen met een partner 
als zelfstandige, in de avonduren of de nacht, nemen werk 
eerder mee naar huis dan dat zij langer op het werk blijven 
en werken vaker thuis of dichtbij huis. Dit doen zij vooral als 
zij een grote deeltijdbaan of een voltijdbaan hebben. Deze 
resultaten vormen een aanwijzing dat een grote baan voor 
vrouwen met kinderen eerder mogelijk is als die ook vol-
doende flexibiliteit biedt om arbeid en zorg beter op elkaar 
af te stemmen. Mogelijk kan het verder uitbouwen van re-
gelingen als thuiswerk, flexibele werktijden en werken in de 
avond er toe bijdragen dat meer vrouwen voor een grotere 
baan kiezen dan zij nu doen.
In de hier gepresenteerde resultaten zijn moeders zonder 
partner buiten beschouwing gelaten. Mogelijk zijn voor 
 alleenstaande moeders andere eigenschappen van banen 
belangrijk dan voor gehuwde en samenwonende moeders. 
Ook is niet onderzocht in hoeverre kenmerken van de baan 
van de partner een rol spelen bij de arbeidsduur van moe-
ders, of in hoeverre andere kenmerken, zoals opleidings-
niveau en de stedelijkheid van de woonomgeving, van 
 invloed zijn op de mogelijkheid van vrouwen om banen met 
gunstige eigenschappen voor de combinatie van arbeid en 
zorg te krijgen. Nader onderzoek is hiervoor nodig.

Technische toelichting

De gegevens zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevol-
king (EBB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit 
onderzoek wordt gehouden onder personen van 15 jaar en 
ouder in Nederland, met uitzondering van personen in 
 inrichtingen, instellingen en tehuizen. De cijfers hebben 
 betrekking op 2008.
In de EBB wordt naar verschillende aspecten van het werk 
en de baan gevraagd. Kernvariabelen zijn het aantal uren 
dat mensen normaal gesproken per week werken en het 
soort contract dat zij hebben. Zelfstandigen worden daar-
bij onderscheiden van werknemers. Werknemers kunnen 
een vast of een tijdelijk contract hebben, maar ook een 
contract met of zonder vaste uren. Daarnaast worden vra-
gen gesteld over bijvoorbeeld overwerk, werk mee naar 
huis nemen, woon-werkverkeer en werk op onregelmatige 
tijden, zoals werk in de avond, nacht of het weekend. 
Sommige vragen zijn echter niet aan alle respondenten 
voorgelegd. Voor mensen die niet naar een vast werk-
adres gaan, of ’s ochtends via een omweg of een ander 
adres naar het werkadres gaan, blijft de reisafstand en het 
aantal reisdagen bijvoorbeeld onbekend.

Onderzoeksgroep

Voor de analyses zijn twee groepen werkende vrouwen 
van 25 tot 50 jaar met elkaar vergeleken: vrouwen met 
jonge thuiswonende kinderen onder de twaalf jaar en 
vrouwen zonder thuiswonende kinderen. Wanneer in de 
tekst over ‘moeders’ wordt gesproken, wordt de eerste 
groep  bedoeld.
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Vrouwen die alleen thuiswonende kinderen van twaalf jaar 
en ouder hebben, zijn buiten beschouwing gelaten. Ook 
vrouwen zonder partner, met en zonder kinderen, zijn bui-
ten de analyse gehouden. De volgende overwegingen spe-
len daarbij een rol. Vrouwen die een partner noch kinderen 
hebben, zullen minder tijd aan zorg en huishoudelijke taken 
besteden dan vrouwen met een partner (Roman, Schippers 
en Vlasblom, 2007). Moeders zonder partner verschillen 
weer van moeders met een partner, omdat zij niet vanzelf-
sprekend iemand hebben om de zorg mee te delen. Om de 
groepen vrouwen met en zonder kinderen zo veel mogelijk 
vergelijkbaar te houden, zijn daarom alleen vrouwen met 
een partner meegenomen. Het gaat daarbij steeds om 
vrouwen met een baan, waarbij ook banen van minder dan 
twaalf uur per week zijn meegenomen.

Mannen zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten, 
omdat zij hun arbeidsdeelname en arbeidsduur nauwelijks 
aanpassen als er kinderen komen (Mol, 2008). Ook blijkt 
dat de tijd die mannen aan huishoudelijk werk besteden 
veel minder toeneemt wanneer er kinderen  komen dan bij 
vrouwen (Bianchi et al, 2000).
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Tabel 1 
Werkende vrouwen van 25 tot 50 jaar met partner naar wekelijkse arbeidsduur, baankenmerken en de aanwezigheid van kinderen tot 12 jaar in het huishouden, 
2008

 Eenheid Totaal  Tot 20 uur  20 tot 28 uur 28 tot 35 uur 35 uur of meer

  geen kinderen geen kinderen geen kinderen geen kinderen geen kinderen
  kinderen tot 12 jaar kinderen tot 12 jaar kinderen tot 12 jaar kinderen tot 12 jaar kinderen tot 12 jaar

Totaal x 1 000 493 967 38 317 69 368 128 165 257 52

Positie in de werkkring %

Vast dienstverband, vaste uren  83 80 60 75 82 88 90 83 84 66
Uitzendkracht  3 2 6 2 3 2 2 1 3 3
Inval/oproepkracht  2 3 11 7 3 1 1 1 0 1
Geen vast dienstverband  2 3 7 4 2 2 1 1 1 2
Geen vaste uren  1 2 3 3 2 1 1 1 1 2
Zelfstandig  9 11 12 9 8 6 4 13 11 27

Werktijden %

Regelmatige werktijden  47 47 49 47 47 51 47 45 47 35
Avond en/of nacht  39 40 35 38 38 35 39 45 40 55
Ploegendienst  9 9 14 11 12 9 7 7 9 8
Weekend  4 4 2 4 3 4 7 3 4 3

Overwerk %

Regelmatig   31 19 6 4 25 24 31 28 37 26
Soms  29 24 7 7 29 34 35 31 29 24
Niet  40 58 88 89 46 41 33 41 34 50

Werk mee naar huis nemen %

Regelmatig   25 26 16 12 19 23 21 40 31 50
Soms  18 13 1 2 12 17 20 22 21 16
Niet  57 62 83 87 68 59 59 38 49 34

Afstand woon-werk %

0 tot 10 km (incl. thuis- en 
vanuit-huiswerkers)  39 45 63 55 43 38 33 41 37 47
10 tot 20 km  15 15 12 15 17 17 17 14 15 12
20 tot 40 km  18 16 12 13 20 19 19 17 18 15
40 tot 60 km  10 9 4 6 8 10 12 10 11 8
60 km of meer  14 9 6 5 9 10 15 12 17 11
Onbekend  4 6 4 5 3 6 4 6 3 7

Aantal dagen naar het werk %

Thuiswerk  4 7 9 8 4 5 2 6 4 13
Vanuit-huiswerk  12 11 23 14 11 8 10 12 12 14
1 of 2 dagen  3 17 27 44 4 5 0 2 1 1
3 dagen  9 33 17 21 37 60 4 15 3 7
4 dagen  26 18 9 5 23 13 66 51 10 19
5, 6 of 7 dagen  42 11 8 5 18 6 14 10 68 42
Onbekend  4 4 7 4 4 3 4 4 3 4




