a~w"11eadesociale ontwikkelingen van de afgelopen dertig jaar is de
n de leefpatronen ;@n de sociaal-economische positie van vrouwen. Het
vf?la*iaig
mest aich.l.taar is dit ui hek veranderende arbeidsmarktgedrag van vrouwen. Meer in het
bijzonder, in de toename van de arbedsdeelname van vrouwen met jonge kinderen. Ook
de leefpatronen en de sociaal-economischepositie van mannen zijn aan veranderingen '
d e r h e v i g , maar die zijn over het algemeen minder groot dan die onder vrouwen.
Be veranderingen in leefpatronen van vrouwen passen binnen een opvatting waarin
betaalde arbeid en economische zelfstandigheid van alle individuen in de samenleving
wordt gewaardeerd, en wordt gestreefd naar een gelijkere verdeling van betaalde en
onbetaalde arbeid. Toename van de arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid van
burgers in de samenleving is dan ook een van de doelstellingen van het sociaal-econo- ' '
mische beleid. Veelal wordt bij de evaluatie van dit beleid dan ook voornamelijk gekeken
naar de ontwikkeling van de totale arbeidsdeelname. Om ten minste vier redenen kan worden gesteld dat een orientatie op arbeidsdeelname alleen, te beperkt is.
Ten eerste verhult een fixatie op de toename van de algehele arbeidsdeelname dat &e
ontwikkelingen in arbeidsmarktgedrag sterk verschillen tussen groepen in de samen- '."l
leving. Zo zijn er grote verschillen in de toename van de arbeidsdeelname tussen cohorten. Onder jongere cohorten is de arbeidsdeelname veel hoger dan onder oudere. Dit'betekent onder meer dat de lange termijn effecten van toename van de arbeidsdeel&&&'
veel groter zijn dan die op de korte termijn. Verder zijn er verschillen naar opleidings.
niveau. Zo is onder hoger opgeleide vrouwen met jonge kinderen de toename van de:
i
r
'
arbeidsdeelname veel sterker dan onder lager opgeleiden. Deze ontwikkeling kan bijdod?
:p
beeld tot gevolrr hebben dat de sociale oneeliikheid tussen huishoudens bestaande uit
hoger opgeleiden en huishoudens waarin partners een lage opleiding hebben;tae~e'eìn~,~
Ten tweede dient er rekening te worden gehouden met het feit dat verandê&g2i+':JPr
'.
arbeidsmarktgedrag gevolgen hebben voor andere aspecten van het leefpatroon. De toe" -.g
name in de tijd die wordt besteed aan betaalde arbeid heeft gevolgen'v~or%te%jd
andere activiteiten - zoals huishoudelijk werk, zorg voor kindereñ&&%@@l~fa
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kinderen
dit het laagst (22.6%).Het aandeel in het
tot& art>eidsvolumeneemt voor vrouwen mondjesmaat toe en voor mannen blijft het
flaPrdeeI gelijk of neemt enigszins af.
In he6 tweede deel van tabel 1 worden de basisgetallen weergegeven voor een aantal
indicatoren die betrekking hebben op de positie van vrouwen en mannen binnen bednjven. In de eerste plaats kijken we naar over- en onderscholmg. Overscholing is hier
gedefinieerd op basis van een vergelijking van het vereiste opieidingsmveau voor de
functie die wordt verricht met het feitelijk opleidingsniveau?
In het algemeen zijn vrouwen vaker overschoold dan mannen. Deze overscholing neemt
echter voor alle groepen vrouwen en mannen af. In 1995 is 22.8% van alle vrouwen in
Nederland overschoold. Van de vrouwen zonder kinderen is 25.3% overschoold en 23.1%
van de vrouwen met kinderen. Ook een kwart van de alleenstaande vrouwen met kinderen is overschoold. Bij onderscholing is een omgekeerd beeld te constateren. Mannen zijn
in alle gevallen meer onderschoold dan vrouwen. In 1995 is ongeveer 9% van alle
mannen onderschoold. Zowel bij vrouwen als mannen neemt onderscholing
- af.
derscholing komt het meest voor bij mannen met kinderen van 0-12 jaar. In 1995 heeft
van deze mannen een lager opleidingniveau dan voor de functie is vereist. Deze
verschillen zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan veranderingen in de beroepenclassificatie in de AVO tussen 1987 en 1995.
In de AVO-enquête is een vraag opgenomen over de individuele pensioenopbouw van de
respondenten. De pensioenpositie van vrouwen en mannen is zeer ongelijk. In 1995 is
voor ongeveer 32% van de vrouwen een pensioen geregeld en voor 60% van de mannen.
Voor vrouwen neemt de deelname aan pensioenvoorzieningen toe in de loop der jaren,
maar blijft toch sterk achter bij mannen. De pensioenpositie van vrouwen en mannen zonder kinderen is relatief gunstig, vergeleken met de overige groepen. De pensioenvoorziening voor alleenstaande ouders blijft sterk achter. In 1995 neemt slechts een kwart van
de alleenstaande vrouwen met kinderen en 38% van de alleenstaande mannen met kinderen deel aan een pensioenfonds.
Het aantal jaren onderwijs is voor vrouwen en mannen nagenoeg gelijk. Het gemiddeld
aantal jaren onderwijs is onder alleenstaande vrouwen met kinderen zelfs enigszins hoger
dan onder alleenstaande mannen met kinderen. De groep alleenstaande mannen is echter
relatief klein. Dit kan leiden tot een vertekening van de resultaten.
Ook de deelname aan bedrijfsgerelateerde scholing door vrouwen en mannen is zeer
verschillend. In 1995 neemt 10% van de vrouwen deel aan een bedrijfsopleiding en 20%
van de mannen. Meer dan 28% van de mannen die gehuwd zijn of samenwonen neemt
deel aan bedrijfsgerelateerde scholing. Vooral onder vrouwen met jonge kinderen en
onder alleenstaande vrouwen met kinderen is de deelname aan scholing laag.
8
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Basisgetallen Zorg
Zoals hierboven is aangegeven worden de basisgetallen voor het aantd a;ir@n zotg,
,
huishoudelijke arbeid en vrije tijd niet berekend op basis van de AVWata niaar
berekend op basis van twee andere enquêtes, namelijk: 'Vrouwen over Werk' en 'Tijdsbesteding en Taakverdeling' (Maassen van
&inkc, 2994. &&asvan den Brink &
gegevens. Dit is de reden
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kinderen is financieel zelfstandig. Het permn&ge a l l e e mnmn me?W M e r a
financieel zelfstandie is. is eveneens laae 145,5761. Van fimnci$h ~%liLMd
beawi~~
vrouwen

@t

ussen v m m n m mmmen
Is er sprake van maafschap~lijksgdijkhc
In dit artikel richten wij ons op de vraag 'hoe staat het in Nederland" met de wadeli
van arbeid, zorg en inkomen t u s m vrouwen en mannen met kinderen. Hiervoor L @en
vergelijking in de tijd gemaakt met het doel uibpraken te kunnen doen over de Wndmatige ontwikkeling in de positie van vrouwen en mannen in arbeid, zorg en inkomen.

Een algemene conclusie d ~ kan
e worden getrokken is dat de verschillen tussen vrouwen
en mannen slechts langzaam afnemen. In het algemeen zip de verschillen tussen vr(
wen en mannen nog steeds aanzienlijk. Vooral ~ ï j ner grote inkomensversclùllen. Uit ae
berekeningen van basisgetallen kan de conclusie getrokken worden dat het beleid vooral
gericht zou moeten worden op de inkomenspositie van vrouwen. De inkomenspositie va
....
vrouwen met kinderen in termen van economische zelfstandigheid '
De basisgetallen die betrekking hebben op 'Zorg' verschillen in hoge mate van de basisg~
tallen 'Arbeid' en 'Inkomen'. De uitkomsten voor vrouwen en mannen zijn hier omgekeerd aan de uitkomsten op de andere terreinen. In alle gevallen besteden vrouwen mee
tijd aan de verzorging van kinderen en aan huishoudelijke werk dan mannen. Mannen
benaderen op geen enkele wijze de norm van gelijkheid in tijdsallocatie in zorg en huishoudelijke arbeid. Er is bij benadering sprake van 'gelijkheid in tijdsallocatie' als het gaat
om tijd besteed aan vrije tijd. In het algemeen loopt het aantal uren dat vrouwen besteden
aan de verzorging van kinderen iets terug richting gelijkheid. De teruggang is echter niet
noemenswaardig en in de tijd gezien zeer gering.
De ontwikkeling van de sociaal-economische positie van vrouwen en mannen - onderdeel
van de sociale werkelijkheid - wordt steeds complexer. Tot voor enkele jaren was het voldoende om bij de sociaal-economische positie van vrouwen en mannen voornamelijk te
kijken naar de ontwikkeling van de arbeidsdeelname. De arbeidsparticipatievan vrouwen
(met kinderen) in Nederland was laag. Aangezien slechts een relatief gering aantal
vrouwen participeerde op de arbeidsmarkt en de verblijfsduur op de arbeidsmarkt van
vrouwen ook relatief beperkt was (veel vrouwen stopten met betaald werken met de geboorte van het eerste kind), was er weinig reden om ook naar beloningsverschillen, economisch zelfstandigheid, pensioenpositie, etc. te kijken. Ook het gebruik van kinderopvang was nog beperkt van omvang en de mogelijkheden voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof waren gering. Inmiddels is de arbeidsdeelname van vrouwen sterk toegenomen.
Vrouwen blijven ook langer actief op de arbeidsmarkt. Hierdoor nemen de mogelijkheden
om carrière te maken toe en wordt het aantrekkelijker voor vrouwen om te investeren in
een toekomstige positie op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld via bedrijfsgerelateerde scholing). Meer vrouwen dan voorheen keren na een interruptie weer terug op de arbeidsmarkt. De mogelijkheden om betaalde arbeid en zorg voor kinderen te combineren zijn
ook groter geworden.
Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat het niet langer zinvol is om alleen de
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sddmme a b maatstaf van de veranderingen in de sociaal-economische positie van
@n
manninen te nemen. Ook andere factoren of basisgetallen worden belangrijk.
le eerste plaats worden gedacht aan begrippen die de positie van vrouwen
men binnen bedrijven beschrijven. Daarnaast gaat het om de verdeling tussen
-....-w en vrouwen van zowel betaalde arbeid als de verdeling van de huishoudelijke
beid en de zorg voor kinderen. De verdeling van deze onbetaalde arbeid bepaalt
mem mede de verdeling van de betaalde arbeid. Tussen de betaalde en de onbetaalde
k i d in bevinden zich verder de institutionele regelingen die het mogelijk maken om
ataalde arbeid en zorg voor kinderen te combineren.
Kennis en inzicht in de sociaal-economische positie van vrouwen en mannen zijn om vercrhillende redenen van belang:
Voor de evaluatie van het emancipatiebeleid van de overheid. Voor een oordeel of het
emancipatiebeleid effectief is en voldoet aan de gestelde eisen, zijn kwalitatief goede
gegevens die relatief snel beschikbaar zijn onontbeerlijk.
Kennis over de sociaal-economischepositie van vrouwen en mannen is belangrijk
vanwege het toenemende maatschappelijke belang van de arbeidsdeelname van vrouwen. Door de vergrijzing en de ontgroening van de bevolking neemt de groei van de
beroepsbevolking af. Gelijktijdig valt een sterke groei van de werkgelegenheid waar te
nemen. Vergroting van het arbeidsaanbod is van belang om het draagvlak voor de
financiering van de sociale zekerheidsuitgaven te vergroten. Vergroting van het
arbeidsaanbod van vrouwen is hiervoor belangrijk.
- Een monitor van de sociaal-economischepositie van vrouwen en mannen kan bijdragen
aan een consistent emancipatiebeleid. Er kunnen verschillende doelstellingen van emancipatiebeleid worden onderscheiden. In het emancipatiebeleid lopen verschillende doelstellingen vaak door elkaar heen. Zo wordt enerzijds aangegeven dat vrouwen en
mannen economisch zelfstandig dienen te zijn. Anderzijds wordt deeltijdarbeid bevorderd, hoewel het vaak niet mogelijk is om met een deeltijdbaan economisch zelfstandig
te zijn. Enerzijds wil het overheidsbeleid van kinderopvang een basisvoorziening
maken, waardoor het voor vrouwen en mannen mogelijk wordt dat beiden voltijds
kunnen werken. Anderzijds wordt aangegeven dat met name mannen meer tijd moeten
besteden aan zorg voor kinderen en vaker in deeltijd moeten gaan werken.
r
- Een monitor kan worden gebruikt om de (onbedoelde neven-)effecten van het t ,' i!
emancipatiebeleid in kaart te brengen. Veel van de voorgestelde beleidsdoelstellingen
'
hebben als resultaat dat vrouwen meer moeten gaan doen (vaker betaalde arb$g,,
verrichten, meer uren betaald werken), terwijl mannen eerder minder gaan aoen.. Als
mannen minder uren gaan werken leidt dat er immers vaak niet toe dat ze evenredig
meer tijd gaan besteden aan huishoudelijk werk en de zorg voor kinderen. -"WL.- 8:r-d i
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Een monitor kent echter ook beperkingen. Een belangrijk nadeel is dat ontwikkelin

de arbeid. Vrouwen verrichten minder betaalde arbeid dan mannen. Hierme
onder te brengen in een monitor wordt het oveis
deelterrein min of meer gecompenseerd door het
deelterrein hebben. Hierdoor worden bestaande o

terreinen van de sociaal-economischepositie van m w m en mannen afionsidi

1

b

In order to understand the factors impeding the qua1 division befween paid and unpa
labor we explore some basic indicators in the field of care, income and the labor m a r k
We compare four groups of households: al1 Dutch women and men, women and men
(aged 15 to 45) without children, women and men with children m the age between O
12 years and lone parents with children from 0-T2 years old.
We find that in al1 factors related to the labor market positien, there is still a large gap
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Reuiew, 1998b, fortcoming.
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Noten
1. Dit artikel is gebaseerd op het onderzoeksrapport 'De Nederlandse Emancipatie Index, een monitor-onderzoek
naar de sociaal-economische positie van vrouwen en mannen (Maassen van den Brink & Groot, 1998).
Met dank aan de anonieme referenten voor hun commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
2. Iedereen die 1 u w of meer betaald werkt, wordt in de AVO data opgenomen als participerend op de
arbeidsmarkt
3. Werkloosheid is gedefinieerd als het aantal mensen dat betaald derkt zoekt gedeeld door het aantal betaald
werkenden plus het aantal mensen dat werkt zoekt.
4. Voor meer informatie over de positie van vrouwen en mannen binnen bedrijfsopleidingen en definities over
overscholing zie Groot & Maassen van den Brink (1998a en 1998b).
5. Gezinsinkomen is berekend op basis van het arbeidsinkomen.
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