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Arbeidsparticipatie van vrouwen en
kinderopvang
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A h ~aoederbuitsnshuis wil welken,
w k zorgt er dan voor de kinderen? In
Er-verre vormt gebrek aan kinderopvang een blemmering bij het zoeken
m a r een betaalde baan? Hoe zit het
met het aanbod van en de vraag naar
de verschillende vormen van kinderopvang? Als het gaat om gelijke kansen
op de arbeidsmarkt voor mannen en
vrouwen. dan zullen in de privesfeer en
in de politiek ook hierop bevredigende
antwoorden gevonden moeten worden.
In Nederland is het aantal vrouwen dat betaalde arbeid verricht gering in vergelijking
met de aantallen in de andere OECD landen.'
Toch is er sprake van een aanzienlijke stijging
van de arbeidsdeelname. In 1960 bedroeg
het percentage vrouwen in de leeftijd van 15
tot en met 64 jaar binnen de beroepsbevolking 25.6%. in 1985 was dit gestegen tot
42,5%.2 De stijging is het grootst bij de groep
gehuwde vrouwen met jonge kinderen. Tussen 1975 en 1985 is het percentage gehuwde vrouwen, behorend tot de beroepsbevolking met kinderen van nu1 tot vier jaar,
verdubbeld en we1 van 12.4% tot 24,8%.3
Voor deze vrouwen is kinderopvang een
noodzakelijke voorwaarde om betaalde arbeid te kunnen verrichten.

willen komen tot een hernieuwde standpuntbepaling ten aanzien van kinderopvang, zowe1 ten aanzien van omvang en van organisatiewijze, als ten aanzien van financieringsstructuur.
Ten behoeve van het onderzoek waarvan hier
verslag wordt gedaan, hebben 859 moeders
met ten mlnste eBn kind jonger dan vier jaar
meegedaan aan een telefonisch interview.
Deze groep vormt een representatieve steekproef van de moeders met jonge kinderen in
Nederland. Dat wll zeggen dat er zowel gehuwde- en samenwonende-, als ook alleenstaande moeders in de steekproef zitten. Het
bhjkt dat het overgrote deel van de moeders
met klnderen van nu1 tot vler jaar gehuwd is
(95%); 2% woont samen en 3% is alleenstaand. Door 4 0 vrouwen is na het telefonlsch interview nog deelgenomen aan een
uitgebreid lntervlew blj hen thuis.
In het nu volgende wordt, indien er percentages genoemd worden bij de weergave van de
onderzoeksresultaten, steeds gerefereerd
aan de 859 telefonlsche interviews. Uitspliaken van individuele vrouwen zijn steeds ontleend aan de ultgebrelde interviews.

De arbeidssituatie van vrouwen met
jonge kinderen
Ongeveer een kwart van de vrouwen met
kinderen verricht betaalde arbeid
(24%).Van degenen, die geen befaalde arbeid
verrichten, wenst 32% we1 beta'alde arbeidte
verrlchten (dit betreft ongeveer een kwart
van de totale groep vrouwen met jonge k i p
deren), 9% twljfelt en 59% zegt geen bethalde
arbeid te willen verrichten. Opvallend dat
van degenen dle in eerste instantje zeggen
geen betaalde arbeid te willen verpichten of
hierover te twiifelen. 40.9% o~met'ktdtt we1
serieus te zulle'n overwegen wannekr de verzorging van de kinderen gedeeld zou kunnen'
worden met de Dartner. De arbeidssituatie.
van de oartners is echter vandien aatd daybe!
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In opdracht van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, is bij de Stichting
Research voor Beleid een onderzoek verricht
naar de relatie kinderopvang en arbeidsparticipatie van v r o ~ w e nHet
. ~ onderzoek is verricht in het kader van een herbezinning van
de overheid op het kinderopvangbeleid. Deze
heroverweging werd aangekondigd in een
brief die de ministers van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur in het kader van de begrotingsbehandeling 1987 stuurden aan de
. ~de brief wordt gesteld dat
Tweede K a ~ n e rIn
de ministers, op basis van onderzoeksgegevens en ervaringen met te beproevenvormen
van gastouderopvang, binnen anderhalf jaar
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7.8% van de vrouwen-werkt h l l - t i m e . Het
gerniddeld aantal uren dat vrouwen met
jonge kinderen betaalde arbeid verrichten
bedraagt 17. Ongeveer de helft van de vrouwen werkt overdag op regelmatige werktijden. De rest werkt onregelrnatig en/of
's avonds.
Uit het onderzoek kornt naar voren hoe rnoeilijk het voor vrouwen is om te kiezen tussen
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gebrek aan (deeltij&)banstn,finm@i&k motkven en de aard van hst werk ebn YlMttrekkelijk
ge~ingerol (tabel 1). Het ggvbrek san kinderiopvangrnogelijkhedtrn war& door bifnd, 14%
etln kraalde arbid verrichten genoernd alsaen motjef hiervoor. Dit
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befammcring roor het verrichren van behaw arbeid. Hel m w t genoemdc motiaf
om Qeenbetaelde arbeid te (willen) verrichten is dot man meent dat het niet goed is voor
het kind dwel, dg kinderen nog te jong tijn
om hun m a d m t s misson. Oaarnaast noe-
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onzekere en verplichtende karakter van deze
opvangmogelijkheid.
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vrouwen die betaalde arbeid verrichten z l i len noodgedwongen voor deze vormen kieZen. Met name vrouwen die betaalde arbeid
verrichten noemden in de uitgebreide interviews nogal wat nadelen van deze vormen
van kinderopvang. Voor de peuterspeelzaal
geldt dat het geringe aantal uur dat kinderen
er terecht kunnen, en de gestelde leeftijdsgrenzen, ertoe bijdragen dat de peuterspeelzaal voor vrouwen die betaalde arbeid willen
verrichten geen oplossing biedt. Zo merkt een
vrouw op: "Een peuterspeelzaal is leuk voor
he?kind, maar ik reken her niet tot de kinderopvang. Het is te veel gedoe." Een ander:
"Een peuterspeelzaaI. daar heeft een rnoeder
niets aan. Het is meer jets wat je voor he?kind
doer.
Het karakter van dienst en wederdienst van
het uitwisselen van kinderen met andere
ouders brengt met zich mee dat er veel tijd en
organisatie met deze kinderopvangvorm gemoeid is. Dit is met name voor vrouwen die
betaalde arbeid verrichten een reden om niet
voor deze vorm te kiezen. Een vrouw met een
kind van drie jaar over uitwisseling van kinderen: "lk heb he? weleensgedaan, maar het
bevalt me niet. lk vind het niet leuk, het is m e
veel te druk om op drie kinderen te passen.
Op die manier heb je het altijd druk. Als ik
geen crdcheplaats gehad zou hebben, hdd ik
natuurlijk toch naar dit soort oplossingen ae"

De voorkeur voor het kinderdagverblijf en de
betaaldeoppas aan huis blijkt aanzienlijkgroter dan het feitelijk gebruik. Deze vormen van
kinderopvang zijn blijkbaar moeilijker te realiseren. Zo merkt een ge'interviewde op:
"Toen ik geen kind had dacht ik dat he? veel
vlotter zou gaan, veel gemakkelijker. lk had
het idee dat er veel kinderopvang zou zijn. lk
dacht als mijn kinder aan toe is dan breng ik
haar naar he? kinderdagverblijf. Het is m e
teoenoevallen hoe slecht het geregeld is."

@e&&hoeders en dus werd eenhedrijfscrhrchfiniet, eens overwogen.
~9taaldeoppas aan huis is een vorm van
kikiideropvangwaarvoor veel werkende vreuwen een voorkeur uitspreken vanwege het
f$pxikle,karakter. Het is een opvangvorrn die
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een advertentie i n de krant
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maar wenst dl%wel. Anderzijds betreft het
vrouwen die geen betaalde arbeid verrichten.
en als een reden daarvoor spontaan het gebrek aan kinderopvang noemen. rkwa* is
CiW3Jhb
Minder "hard" tekort kinderopvang
Er is ook een wat m~nder'hard' tekort aan
kinderopvang berekend. Het betreft enerzijds
opvang voor de kinderen vay, vrouwen, die
we1 betaalde arbe~dwillen verrichten, maar
onvoldoende kinderopvang niet spontaan
noemen als een reden om dit niet te doen.
Ook voor hen is kinderopvang een noodzakel ~ j k evoorwaarde om de arbeidsmarkt te betreden. Anderz~jdsis er een gebrek aan kinderopvang geconstateerd bij vrouwen die in
eerste insitantie zeggen g,een betaalde arbeid
te willen verrichten, maar bij een expliciete
verwijzing naar adequate kinderopvangmogelijkheden zeggen dit serieus te overwegen.
In totaal gaat het om 24% van de viouwen
met tenrninste.BBn kind onder de vier iaar.
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