neer je deze vraag toespitst op ouders
, terwijl ze ook de taken binnenshuis
delen, kom je tot 2 a 5%. Sommige onderzoekers noemen getallen die boven de 10% uitgekomen, maar die hebben de resultaten van hun eigen (selectieve) steekproef ten onrechte gegeneraliseerd naar de bevolking als geheel (de Jong en de Olde, 1994).Wel zijn
de verschillende onderzoekers het erover eens dat het gaat om een weliswaar kleine,
maar groeiende groep van zeer tevreden trend-setters (Mozes-Philips en Wester, 1993).
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In deze bijdrage worden de resultaten besproken van een besclzriivelid onderzoek onder
182 'zorgende vaders'. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde: Welke mannen
gaan zorgen? Uil wat voor 'nest' zijn zij afkomstig? Waarom doen zij dit? Wat zijn de
voor- en nadelen hiervan? Welke rol speelt hun partner hierbij? Vaart hun relatie er wel

van den Brink

De gehanteerde criteria voor 'zorgende vader' zijn: part-time werk (nu of in het recente
verleden) en/of flexibele werktijden en/of ouderschapsverlof. Er is maar één vader in de
hele groep die niet volgens dergelijke criteria betrokken genoemd kan worden.
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De bestudeerde groep vaders is zeker niet representatief voor 'de Nederlandse vader' in
het algemeen. Wie zorgende vaders wil onderzoeken, komt per definitie tot een 'selecte'
onderzoeksgroep. De hier besproken vaders zijn, zoals we zullen zien, relatief hoog
opgeleid, ze stemmen links en ze hebben een goede baan.
Daarnaart moet benadrukt worden dat het hier om een zichzelf selecterende groep
mannen gaat. De deelnemers hebben zichzelf aangemeld voor het onderzoek. Mannen die
weinig belangstelling hebben voor de zorg voor kinderen zal men in deze groep dus niet
aantreffen.
In hoeverre de ervaringen, problemen en oplossingen van deze mannen ook zouden
kunnen gelden voor andere vaders is een open vraag. Maar op grond van eerder
onderzoek mag verondersteld worden dat de obstakels en stimulansen voor vaders uit
uiteenlopende sociaal-economische groepen te analyseren zijn in termen van de volgende
drie niveaus: sociale context, verinnerlijkte ideeën en gezinsachterarond (Seeal. 1990:
Duindam, 1991; Bjerrum Nielsen en Rudbera,
" 1993) De behoefte o\ t d 3 % ~ & e h % @ ~
maken kunnen hebben met rrvaringen in het ge~iiivan herkomst. Zo
h).pothescs o \ w dc rol van \,der's vader. \'olgt nien een 7oryende v,i
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Tenslotte lijken ook de rnabieIe moaeli~hed
vader, wat van moeder, etc.. Ook uit mijn
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In het vervolg van dit artikel wordt eerst iets gezegd over de onderzoeksmethode m een
korte omschri~viiigvan de onderzoeksgroep geven Daarna wordt ingegaan op de
volgende vragen: wat zijn voor mannen de winstpunten van het zorgend vaderschap
kunnen we iets zeggen over de gezinsachtergronden van zorgende vaders; welke r d
speelt de vrouwelijke partner; in hoeverre wordt de huishouding als struikelblok ervaren; kan er iets gezegd worden over het verband tussen de zorgverdeling en de kwalite
van heterosexuele relaties?
Methode en korte beschrijving van de onderzoeksgroep
Na een oproep in Opzij (Mei 1993) en met behulp van de 'sneeuwbalmethode' zijn 226
&simannen benaderd. Op het verzoek om aan het onderzoek mee te werken, hebben 182 m%'';-.
hen positief gereageerd, een response van 81%.Dat is een relatief hoog percentage. Deze ' :
182 mannen hebben allemaal een uitgebreide vragenlijst (met zowel 'open' als 'gesloten'
vragen) ingevuld. Ook informatie over hun partners is verkregen via aan de mannen
gestelde vragen. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de interpretatie van het
materiaal. Negentien vaders zijn daarnaast ook nog persoonlijk geinterviewd.
%

Een korte omschrijving van deze vaders en hun partners laat zien dat 99% van hen een
vaste (vrouwelijke partner heeft; 45% is ongehuwd. De gemiddelde leeftijd van de
mannen is 38,2 jaar en van hun partners 36,6 jaar. Ze hebben gemiddeld 1,9 kinderen
(maar dat aantal zal nog toenemen, want een aantal vrouwen was tijdens het onderzoek
zwanger). Het oudste kind is ongeveer zes jaar oud, het zusje of broertje eronder is vijf.
Beide ouders zijn hoog opgeleid: 85% van de vaders en 88% van de moeders heeft een
universitaire of HBO-opleiding (wel werken enkele mannen op een lager niveau dan hun
opleiding zou doen vermoeden, bijvoorbeeld als buschauffeur of conciërge, dit is een zeer
kleine minderheid). Van de ouders is 68% niet gelovig en 75% van de vaders en de
moeders stemt Groen-Links of PvdA.
Hun werk-zorg-arrangement ziet er gemiddeld als volgt uit: vader werkt 29,9 uur
buitenshuis; moeder 28,l uur. Vader zorgt door de week 3 5 dagdeel en moeder zorgt 3,7
dagdeel. Hierbij zijn de weekends en de avonduren bewust buiten beschouwing gelaten,
omdat sociaal-wenselijke antwoorden erg verleidelijk kunnen zijn.

I Over de woonsituatie kan het volgende worden omemerkt. De meeste vaders f91

I

De mmte mmm (1371 werken part-time. Van de mannen met werk buitenshuis werkt
82 W pst-time. Er zijn i 5 respondenten (8 %) die geen betaalde arbeid verrichten. De
p a r k - P t m werken gmiddetd 27,7 uur per week.
Oe winst van M zorgend vaderschap
In eerdere onderzoeken is al naar voren gekomen dat zorgende vaders een weliswaar
kIeiw, maas groeiende groep van zeer tevreden trendsetters vormen (Mozes-Philipsen
Wester; 1993; de Jong en de Olde, 1994).Ook de 182 vaders die bij dit onderzoek betrokken zijn, zijn zeer tevreden over hun situatie. In een open vraag over de winstpunten van
het zorgende vaderschap worden met name drie punten naar voren gebracht: 1. de relatie
met de kinderen; 2. de afwisseling tussen werk en thuis; 3. de relatie met de partner.
"i We laten enkele vaders aan het woord.

,,

Op de eerste plaats zijn ze erg enthousiast over de relatie met hun kinderen:
"Het zien opgroeien van ons eigen kind leert me veel en ik word er vrolijk van."
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Op de tweede plaats vinden ze dat ze the best of both worlds hebben. Juist de afwisseling
tussen 'thuis zijn' en op 'het werk zijn' wordt als stimulerend ervaren.
"Gevarieerde taken, doelen, belangen die de week met zich meebrengt: geen sleur."
"Veel tijd voor de alledaagse dingen die met kinderen weer heel belangrijk zijn geworden.
Genieten van het hele gewone, waarvoor in de jachtige carrière te weinig tijd is."
En op de derde plaats wordt de goede relatie met de partner genoemd. Een van de
vaders bracht dit als volgt onder woorden:
"Een gelijkwaardige en daardoor gelukkige relatie met mijn vrouw."

i
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Tevreden of zeer tevreden te zijn met hun relatie wordt door 86 % aangegeven en
92 % is nog steeds bij de partner met wie men samen de kinderen kreeg. Uit een
kwantitatieve analyse van enkele gesloten vragen blijkt dat men tevredener is met de
relatie naarmate de vrouw zich meer gewaardeerd voelt in de huishouding en men meer
het gevoel heeft genoeg tijd voor elkaar te hebben. En dit is sterker het geval naarmate de
man meer zorgt.
Obstakels op de werkvloer
Belemmeringen bij hun pogingen tijd vrij te maken voor kinderen en huishouden worden
door 78 % van de vaders ervaren. Mannen die in het bedrijfsleven werkzaam zijn (25 %)
ervaren niet meer belemmeringen dan mannen in dienst van de overheid. Het meest
genoemde obstakel is de werk(omgeving); het gaat hier om 41% van de genoemde
belemmeringen. Bijna alle problemen hebben te maken met het regelen van part-time . - werk, flexibele werktijden, verlof en de weerstanden van werkgevers, chefs en - s o m ook
collega's - hiertegen. Deze bevindingen komen overeen met wat in ander onderzoek is
gevonden: naarmate je wensen dichter in de buurt komen bij het
het in de praktijk makkelijker om ze te realiseren, en omgekeerd.,
nog dat vrijwel alle vaders uit dit onderzoek erin slagendezerbel
te bieden.

Bij enkele mnnetu k. p&zeiís een maand verplichte
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Een aantal mannen noemt het praktische rege1en van part-eim wesk af f l a i h l e arbeidstijden. En ook het voorkomen van overwerk, of werk @p ~aiderdiitpd~fd;i
Sommige mannen worden disloyael gevonden, ze krijgen Hachtm dat ze niet gemimg beschikbaar zijn.
Andere mannen noemen problemen bij ouderschapsverlof, ealamiteitenverlaf/ziekte, bedrijfcplaatsen bij kinderopvang en buitenschoolse opvang.
"Mijn werkgever ontkende aanvankelijk h d bestaan m n ou&rschapsverlof. Als kaderlid
ABVA heb ik de boel op stelten gezet."
"Men vond 't moeilijk te accepteren dat ik bij ziekte van de kinderen thuis bleef."
Nadelen voor de carrière
I
Ten eerste valt op dat precies twee keer zoveel vaders ja antwoorden (67%)aIs nee op de
vraag of hun betrokkenheid als vader afbreuk doet aan hun carrièremogelijkheden. Men
ervaart dus een grote mate van afbreuk aan de carrièremogelijkheden. Aan de andere
kant relativeert een groot deel van de ja-zeggers hun eigen antwoord door aan te geven
de gemiste kansen niet overmatig te betreuren. Een keuze voor betrokken vaderschap
heeft nu eenmaal deze consequentie, is hun mening.
In welke opzichten wordt aan de carrièremogelijkheden afbreuk gedaan?
Het complex van factoren dat het meest genoemd wordt betreft het volgende: vanwege
part-time werk, flexibele werktijden (en soms ouderschapsverloD is de doorstroming naar
een nieuwe baan moeilijk. Ook leuke aspecten van de huidige baan worden soms beperkt,
iemand gaf aan onder deze omstandigheden geen 'eigen zaak' te kunnen beginnen. Wat
met name vaak moeilijk blijkt is: coördinatie, management, leidinggeven, beleid en reizen.

Op de tweede plaats komt de opmerking dat het betrokken vaderschap veel tijd, energie
(en soms ook nachtrust) kost, die vervolgens niet meer aan andere zaken besteed kan
worden. Ook 'versnippering', die het delen van de taken met zich mee kan brengen,
'F

? i

Op de der$&plaats wordt genoemd: het niet verder kunnen studeren, het moeten missen
van confefenries, colloquia, cursussen, het feit dat men uit een bepaalde functie is gezet
(degradatie), of tiat men zelf hieruit gestapt is, dat men een baan heeft opgezegd. Of dat
men een ondenaekstaak kwijt raakt omdat men niet gepromoveerd is.

Tastotte wordt gemniet dat p rn je werk niet alles kunt aanpakken, geen overuren kunt
maken, inlormeie contacten mist, niet genoeg in 'het circuit' kan meedraaien, en hierdoor
o& een ~nfosrnatierichferstand
oploopt
Veel van deze nadelen zullen ongetwijfeld herkend worden door part-time werkende
moedm die een carriae nastreven
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Op grond van de theorie van de Amerikaanse sociologe en psychoanalytica Nancy
Chodorow (1978), zou je verwachten, dat hun eigen vader (opa) veel thuis geweest is; dat
hij een nabij en positief identificatiemodel is, en dat zijn zoon zich daarom op een persoonlijke wijze met hem heeft kunnen identificeren. Dit zou dan weer leiden tot een
stabiele geslachtsidentiteit en de ontwikkeling van het vermogen tot zorgen en intieme
relaties. In het verleden is al getracht om deze hypothese te toetsen op grond van
bestaand empirisch onderzoek (Duindam, 1991). De voorspelling kwam echter Net uit.
Vaak hebben de actieve en betrokken vaders hun eigen vader juist moeten missen, hetzij
omdat er geen vader (meer) was, hetzij omdat hij niet vaak aanwezig was. Deze vaders
hebben ook geen gelukkige herinneringen aan hun eigen vaders. Deze resultaten pleiten
tegen de theorie van Chodorow (1978). Dezelfde tendens, en nu nog sterker, lijken we in
eerste instantie terug te vinden in het huidige onderzoek. De overgrote meerderheid van
de mannen heeft de eigen vader niet als model kunnen zien. Integendeel, voegden sommigen hier nog spontaan aan toe. Minder dan 7% van de mannen die aan deze studie
meededen zeggen geïnspireerd te zijn (geweest) door hun eigen vader en 4% van de
mannen zeggen bovendien dat ze zich juist afzetten tegen hun vader. Zonder dat hiernaar
gevraagd is, heeft een zevental mannen expliciet aangegeven, dat zij bepaalde mannen,
meestal de vader, juist als negaheve inspiratiebron zien. Een respondent heeft het over
anti-helden. Hun eigen vader deed, in de ogen van de mannen, minder met zijn kinderen
en minder in de huishouding dan andere vaders in die tijd. Verder heeft 48,2% een betere
relatie met zijn moeder gehad, 15,6% met zijn vader. De oma's werkten ook relatief vaak
buitenshuis (33%).
Aan de andere kant blijkt echter dat de kleine 7% van de mannen die door hun vader geinspireerd zijn, significant meer te zorgen dan de andere mannen. Dit is belangrijk omdat
er blijkbaar verschillende ontwikkelingswegen bewandeld kunnen worden om tot en zorgend
vaderschap te geraken.
In het algemeen gesproken waren er eenvoudigweg geen modellen voor de mannen.
Slechts één op de vier mannen kon een of andere man als voorbeeld zien. Dit zijn dan I
meestal vrienden, in ruim 60% van de gevallen: 16% van de totale groep
- - betrokken
vaders voelt zich geïnspireerd door vrienden. In zoverre stemmen deze gegeven&~pti-~i'.:
mistisch, de vriendenkring van mannen speelt lang niet altijd zo'n negatieve rljl~als
c
meestal wordt aangenomen. De meeste vaders (77%)hebben op di6 aifo~ékt.t.d@iitkmeni&
kennissen die positief staan ten opzichte van zorgend vaderschap..
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De vrouw a k cowh: stimukm~iie.gartnepc
Wat Mreft de taakverdeling ze@ 65% van d
In een open vraag, zijn kierurm concrete v m
geprobeerd de str6ttegi&n van de vrouwen af Fe Mdem

e vrouwen maken in een vroeg stadium, soms al v m de g e h
ele duidelijke afspraken over de taakverdeling. Soms nemen d
an van voorwaarden, zonder weke ze geen kindkren? wil.
"Zij heeft aangegeven uatslurtend kinderen te wil& afij we de

'%

Vervolgens 'waken' zij erover dat de afspraken nagekomen worden.
''Ik moet ook lekker koken. Zij waakt er wel mor dat mijn aandacht WW het huisnouden
niet terugloopt. ..... "
nda zetten.
Meestal zijn zij het die het thema 't
dat in haar ogen scheef hopt. In
"Zij snijdt vaker dan ik dat
de praktijk moet zlj vaker dan ik haar agenda (tijd) verdedigen. Dan gaat het vaak over ui
gangspunten: wat eerlijk is, wat gelijka taken zijn."
Daarbij blijven de vrouwen heel duidelijk en vasthoudend. Volgens veel respondenten is
een gelijke verdeling vanzelfsprekend voor hun partner:
"De uitgesproken en vasthoudende manier waarmee ze haar ideeën poneert en ook de con-,
.$+&.
sequenties aanvaardt, hebben invloed gehad op mij.
:-.&A
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Tegelijkertijd wordt er waardering uitgesproken over wat er goed gaat.
"Stimulerend voor mijn rol als vader/huisman; door positieve waardering, door eis bijdrage
aan huishoudelijke taken."
De vrouwen proberen zelf om mannen de ruimte te geven door alles niet te strak zelf in
de hand te houden.
"Staat hcel makkelijk en los in zorgtaken, voelt niet dat dit iets voor haar is. Confronterend
voor mij, omdat het ook op me afkomt, toch niet strookt met het beeld dat ik van een vrouw
had. "
"Zij heeft zich altijd zeer principieel opgesteld en van mij enerzijds verwacht dat ik alles
eerlijk met haar zou delen, en anderzijds zelf afstand gedaan van een te stevige moederrol."
Ze proberen taken die voor hun mannen onzichtbaar zijn zichtbaar te maken.
"Zij heeft de gave om te laten zien welke 'verborgen' of 'onzichtbare' taken allemaal meespelen bij huishouden en kinderen. Kortom: zij heeft mij duidelijk gemaakt dat deze zaken
t
zwaarder zijn dan een full-time baan buiten de deur."
Soms werken de vrouwen met sancties als afspraken niet nagekomen worden.
"Haar vasthoudendheid bij het aanhouden van eenmaal gemaakte afspraken helpt mij me
, eraan te houden. Kom ik bijvoorbeeld om 18.05 thuis in plaats van 18.00 dan zit iedereen
al te eten."

'.
.

Conclusie: op allerlei manieren stimuleert en coacht - in twee van de drie gevallen - de
vrouw haar partner naar een gelijke verdeling van taken. Zij praten, overleggen,
onderhandelen. Er worden afspraken gemaakt, voorwaarden gesteld, de vorderingen
worden bewaakt en gmntroieerd, m gewaardeerd. Als het nodig is wordt er ingegrepen
(sancties). Wat onzichtbaar is, wordt zichtbaar gemaakt. Er wordt ruimte gemaakt voor de
man om zijn taken te vervullen. Hierin is men niet heel rigide; er wordt ook wel gekeken
naar wat je leuk vindt en goed kunt.
Er komt een beeld naar voren van krachtige partners. Deze vrouwen hanteren
rechtstreekse, duidelijke en confronterende strategieën (in tegenstelling tot de traditionele
'vrouwelijke' aanpak: indirect, harmoniserend, afwachtend). Ze zijn dan ook even hoog
opgeleid als hun partner, verdienen ongeveer evenveel per uur en werken gemiddeld
slechts 1,5 uur minder betaald buitenshuis.
Met de (socia1isatie)geschiedenissendie vrouwen en mannen nu eenmaal hebben, en
onder de huidige maatschappelijke omstandigheden, is het niet verwonderlijk dat de
vrouw vaak 'coacht'. In dit verband kan ook één van de opmerkelijkste gegevens uit het
huidige onderzoek vermeld worden, namelijk dat mannen met oudere zussen significant
meer uren zorgen. Je kunt vooronderstellen dat ook daar een soort coach-relatie is
geweest.
Er waren echter ook stellen met andere scenario's. Sommige mannen benadrukten dat je
goed op moet passen dat de zorg niet van je afgepakt wordt. Enerzijds lijkt dit reëel
aangezien 'de macht van de vanzelfsprekendheid' gauw binnensluipt. Anderzijds bleken
sommige vaders tegen borstvoeding te zijn, omdat ze dan misschien een 'achterstand' op
zouden lopen. Hier is de vrouw geen coach meer, maar wordt ze langzamerhand een
rivale. Het is de vraag of dit een goed uitgangspunt voor een relatie is.
Een derde scenario kunnen we het partnerschaps-scenario noemen. Je kunt een zakenpartner hebben, een tennis-partner, een liefdes-partner en ook een zorg-partner. Dit is een
gender-neutraal scenario. Het meest kenmerkende is het vanzelfsprekende van het delen.
Men klaart de klus samen, met eventueel elk eigen specialiteiten:

"Doordat wlj samen in grote lijnen hetzelfde dachten over die taakverdeling hoefde ik mijn
'zorgpositie' niet te veroveren. Iklwij konden ons direct toeleggen op de uitvoering."
De huishouding als struikelblok
Eerder hebben we gezien dat vaders op hun werk vaak obstakels moeten overwinnen, om
tijd voor zorg veilig stellen. Daarnaast melden de vaders dat zij ook in zichzelf weerstanden moesten overwinnen. Niet minder dan 31%van de genoemde belemmeringen zit
"tussen de oren", zoals het belang
- dat men aan carrière hecht en weerstanden tegen de
huishouding.

"Het prestatie-gerichteldoe-gerichte en 'betrokken
weg.
-"
1.

elpt mij me
zit iedereen
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Weerstanden tegen huishoudelijk werk ze
Waarschijnlijk geldt hetzelfde voor een deel van hun partners: van

vindt bi&&ld.
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k m e n verrijken. In heterosextrele &t
blijkt de p*uznm Meritt
Voor de herverdeling van zorgtaken is echter ook de hrsvdeling
een voorwaarde. De vaders dit onderzoek kunnen hei zich permitwen om p r t - b - @te
werken (29,86 uur), omdat hun partners ook p o t e part-time hm hebben (%,l3 uur). Dit
k m e n meei: mensen doen dan nu gebeurt. Een dergelijke herverdeling is altijd moge*,
t w i j , er'twee firll-time banen nodig zijn om alle monden te meden. Vermoedelijk komt
dit i n ~ e d e r l a n dop dit moment 4 e t voor. Obstakels kunnen natuurlijk wel @: de verschiìiende,uurlonen van vrouwen en mannen en gebrek aan geschikt werk. In dit &dmzoek verilienenide vrouwen en mannen ongevem evenveel: gemiddeld fl. B,75 netto per
uur (in het' jaar 1993).
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