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In Nederland zijn er veel ouders die het belangrijk vinden om de zorg eerlijk tussen beide partners te 

verdelen: zo’n 60 procent van de ouders geeft aan de zorg gelijk te willen verdelen. In de praktijk blijkt 

dit toch lastiger te realiseren: slechts een op de zes ouders lukt het om de zorg ook echt gelijk verdelen. 

Hoewel de verdeling van zorg en werk sinds de jaren 70 wel gelijker is geworden en vaders meer 

zorgtaken op zich zijn gaan nemen, blijft deze verdeling van zorgen voor kinderen en betaald werken 

in Nederland scheef verdeeld tussen mannen en vrouwen (CBS/SCP, 2020).

euro per maand. In 2017 was 50 procent van de vrouwen 

financieel onafhankelijk tegenover 75 procent van de mannen 

(CBS/SCP, 2018). De genderkloof in aantal werkuren is ook een 

belangrijke drijvende kracht achter andere genderkloven, zo-

als in salaris, promotie en vertegenwoordiging in leiderschap. 

En de genderkloof draagt er ook aan bij dat mannen minder 

zichtbaar zijn in de zorgdomeinen, zowel thuis als vader en 

huisman, als in de zorgsector als betaalde kracht.

In deeltijd werken is voor veel vrouwen een manier om naast 

hun werk tijd over te houden voor het huishouden en voor 

zichzelf. De zorg voor (klein)kinderen speelt bij vier op de tien 

deeltijdwerkers een rol. Ook een opleiding, vrijwilligerswerk 

of mantelzorg worden genoemd als redenen om voor een 

deeltijdbaan te kiezen. In een onderzoek naar de vrijetijdsbe-

steding van vrouwen en mannen geven veel vrouwen aan een 

gevoel van gejaagdheid en drukte te hebben. Dit zorgt ervoor 

dat vrouwen gemiddeld niet méér uren willen werken. ‘Het 

anderhalf-verdienersmodel, waarbij de man voltijds werkt en 

de vrouw twee of drie dagen, lijkt een strategie om de tijds-

druk gelijk te verdelen.’ (Portegijs, 2016).

In deze factsheet brengen we de belangrijkste factoren in kaart 

die bijdragen aan de scheve balans van werk-zorgverdeling in 

heteroseksuele relaties. Ook geven we bij deze factoren aan 

hoe deze mogelijk kunnen worden verbeterd, om de verdeling 

tussen werk en zorg meer in balans te brengen, zodat mannen 

en vrouwen meer mogelijkheden hebben om naar eigen wens 

betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren.

Met onbetaalde zorgtaken refereren we hier specifiek aan 

zorg voor (stief- en pleeg-)kinderen in het eigen huishouden,  

binnen de familiekring. De verdeling tussen werk en mantel-

zorgtaken behandelen we in de factsheet Werk en mantel-

zorg. Vaak zien ouders de zorg voor hun eigen kinderen niet 

als een vorm van onbetaalde zorg, laat staan een onbetaalde 

zorgtaak. Dit past niet binnen het denkkader waarmee aan 

het eigen gezin en huishouden wordt gerefereerd en waar- 

binnen zorg voor kinderen iets is dat je gewoon doet of dat 

je graag en met liefde doet.

De genderkloof in werkuren
Die scheve balans in de verdeling van zorg en werk heeft 

negatieve gevolgen, met name voor de financiële positie van 

vrouwen en voor de mogelijkheden van (met name) man-

nen om de zorg voor kinderen op zich te nemen. Vrouwen 

werken in Nederland gemiddeld 28,5 uur per week op de 

arbeidsmarkt, mannen gemiddeld 39 uur. Deze genderkloof 

in aantal werkuren is een van de redenen waarom slechts 64 

procent van de Nederlandse vrouwen economisch onafhan-

kelijk is – oftewel een inkomen heeft van 70 procent van het 

netto minimumloon – tegenover 81 procent van de mannen 

(CBS/SCP, 2020). Deze grens ligt dicht bij en soms onder de 

armoedegrens. Van financiële onafhankelijkheid spreken we 

als het netto jaarinkomen hoger is dan het bedrag van de 

lage-inkomensgrens. Deze bedroeg in 2021 ongeveer 1.410 



De situatie in Nederland wordt regelmatig gekarakteriseerd 

als een ‘deeltijdklem’: een zichzelf in standhoudend systeem 

waarin de meeste vrouwen in deeltijd en de meeste mannen 

voltijd werken. Deze klem blijkt moeilijk te beïnvloeden of 

te veranderen. Van de vrouwen die in deeltijd werken zou 70 

procent, als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan – zo-

als het werk inpassen in het privéleven of thuis kunnen werken 

– meer willen werken dan ze doen. En van de werkende vaders 

geeft ruim 60 procent aan meer tijd met hun kinderen te wil-

len doorbrengen (Motivaction, 2015). Zes van de tien hoger 

opgeleide vrouwen vinden het belangrijk om zelf veel tijd aan 

betaald werk te besteden. Dit aandeel ligt lager bij vrouwen 

met een middelbare (46 procent) en lagere opleiding (36 pro-

cent)1. Bij mannen zijn de opleidingsverschillen verwaarloos-

baar (Roeters, 2017a).

Feiten en cijfers
Vrouwen (73 procent) werken vaker in een deeltijdfunctie dan 

mannen (23 procent). De drie belangrijkste redenen voor vrou-

wen om in deeltijd te werken, zijn de belasting met onbetaald 

werk in huishouden, de zorg voor kinderen, en de behoefte 

aan vrije tijd. Door hun grotere belasting met onbetaald werk 

zouden vrouwen, als ze ook nog voltijds werkten, veel minder 

vrije tijd overhouden dan mannen (CBS/SCP, 2020). Als een 

vrouw in een heteroseksuele relatie een eerste kind krijgt, 

leidt dit er bij ruim een derde van de vrouwen (36 procent) 

toe dat ze minder betaald werkt of zelfs helemaal stopt met 

werken (6 procent). Terwijl mannen die hun eerste kind krijgen 

over het algemeen evenveel blijven werken of zelfs meer gaan 

werken (CBS/SCP, 2020).

Vrouwen die minder gaan werken als ze een kind krijgen, 

blijven dat vaak de rest van hun loopbaan doen. Slechts de 

helft van de vrouwen die ‘uit’ de kleine kinderen zijn, is weer 

gaan werken als de kinderen minder zorg nodig hebben. Twee 

op de drie moeders keren niet terug op het aantal uren dat ze 

werkten voordat ze kinderen kregen (Portegijs, 2022).

Onbetaalde zorg en werk zijn scheef verdeeld tussen mannen 

en vrouwen. 16 procent van de ouders met minderjarige kin-

deren heeft, naar eigen zeggen, werk en zorg gelijk verdeeld. 

Bij nog eens 18 procent zeggen de ouders de zorg wel gelijk te 

verdelen, maar werkt de vader meer uren. Bij 44 procent van 

de heteroseksuele stellen werkt de man meer, terwijl de vrouw 

meer zorgt.

Slechts een op de zes ouders die een gelijke verdeling willen 

van werk en zorg, lukt het ook om die verdeling te realiseren 

(CBS/SCP, 2020). Mannen en vrouwen kijken echter verschillend 

naar hun onderlinge werk-zorg verdeling, zo blijkt uit kwalita-

tief onderzoek van Portegijs (2018). Driekwart van de vrouwen 

die samenwonen met een partner zegt het merendeel van het 

huishoudelijk werk te doen. Mannen zijn positiever over hun 

eigen aandeel, maar ook van hen denkt de helft dat hun partner 

het leeuwendeel van het huishoudelijk werk voor haar rekening 

neemt. De overige mannen en vrouwen zeggen dat beide part-

ners ongeveer evenveel doen; zelden is de man hoofduitvoerder 

van het onbetaalde werk. Bij de zorg voor kinderen is hetzelfde 

patroon zichtbaar: twee derde van de moeders en de helft van 

de vaders wijst de vrouw aan als degene die de meeste of bijna 

alle zorgtaken voor haar rekening neemt. En ook hier komt een 

omgekeerde verdeling zelden voor.

De verdeling van betaald werk hangt ook samen met het op-

leidingsniveau. Vooral mensen met een praktisch opleidingsni-

veau hebben vaak een meer traditionele verdeling van betaald 

werk. Ook maakt de verhouding tussen het opleidingsniveau 

van de partners uit. Als de vrouw lager is opgeleid dan haar 

partner, heeft maar een op de tien stellen het betaalde werk 

gelijk verdeeld. Bij een gelijk opleidingsniveau is dat bij een 

op de drie het geval, en als de vrouw hoger is opgeleid dan 

haar partner, stijgt het aandeel met een gelijke verdeling van 

betaald werk tot bijna de helft. Toch werken ook van de vrou-

wen met een hbo- of wo-diploma die samenwonen met een 

praktisch opgeleide partner zes op de tien vrouwen minder 

uren dan hun partner.

Bij stellen van gelijk geslacht blijken er veel minder verschillen 

tussen de partners te zijn in het aantal uren betaalde arbeid. 

Dat komt omdat zij doorgaans geen kinderen hebben en tradi-

tionele verwachtingspatronen over de rolverdeling niet spelen. 

Partners van gelijk geslacht verdelen ook de uren die zij 

besteden aan zorg eerlijker dan heterostellen. Vaker werken 

beide partners fulltime. Bij mannenstellen is dat 36 procent, 

1 Bij voorkeur vermijden we de termen hoog- en laagopgeleid omdat deze de hiërarchie tussen mensen van verschillende opleidingsrichtingen 

bevestigen. Als de termen zijn ontleend aan publicaties waarnaar wordt verwezen of als vervanging voor verwarring zorgt, gebruiken we deze 

termen echter wel.



bij vrouwenstellen 15 procent, bij hetero’s 12 procent. Opval-

lend is ook dat in vrouwenrelaties veel vaker beide partners in 

deeltijd werken dan in mannen- en heterorelaties. Dat duidt 

erop dat deeltijdwerk ook onder lesbische vrouwen populair 

is. Uit de interviews komt naar voren dat veel waarde wordt 

gehecht aan een gelijke verdeling, in de zin dat beide partners 

werken én bijdragen aan zorg en huishouden. Het betreft hier 

overigens een verkenning onder voornamelijk theoretisch op-

geleiden en geen representatief onderzoek (Roeters, 2017b).

Belangrijkste factoren die de 
verdeling werk-zorg beïnvloeden

Opvattingen over genderrol en ouderschap

Een derde van de Nederlanders vindt dat vrouwen geschikter 

zijn om jonge kinderen op te voeden dan mannen. Gedrag 

en opvatting houden elkaar in stand, de heersende werk- en 

zorgpatronen bevestigen het idee dat vrouwen beter geschikt 

zijn deze taken uit te voeren (Emancipatiemonitor 2020).

Vier op de tien mannen denken dat een vrouw beter geschikt 

is om kleine kinderen op te voeden. Het aandeel mannen dat 

daarvan overtuigd is, is de afgelopen jaren afgenomen, na een 

opleving rondom de eeuwwisseling. Daarmee is het geloof in 

de superieure zorgkwaliteiten van vrouwen weer terug op het 

niveau van 1996. Vrouwen vinden minder vaak dat zij beter 

toegerust zijn voor deze zorgtaken dan mannen (Emancipatie-

monitor 2018).

Laag- en middelbaar opgeleide vrouwen zeggen vaker dan 

hoogopgeleide vrouwen dat vrouwen geschikter zijn voor de 

opvoeding van jonge kinderen. Toch zijn de onderlinge verschil-

len niet heel groot. Bij mannen zijn de opleidingsverschillen iets 

kleiner en is alleen het verschil tussen laag- en hoogopgeleide 

mannen statistisch significant. Als we binnen de opleidings-

groepen mannen en vrouwen vergelijken, valt op dat mannen 

traditionelere opvattingen hebben dan vrouwen. De man-

vrouwverschillen zijn echter niet kleiner bij de hoogopgeleiden; 

de verschillen zijn hier eerder iets groter (Roeters, 2017a). Hoger 

opgeleide mannen blijven conservatiever op dit punt terwijl 

hoger opgeleide vrouwen juist minder conservatief zijn.

Opvattingen over taakverdeling

Mannen zijn wel wat vaker voorstander van een gelijke verde-

ling van betaald en onbetaald werk dan vrouwen. Opmerkelijk 

is dat moeders minder belang hechten aan een gelijke verde-

ling van taken dan vaders, en ook minder dan vrouwen zonder 

kinderen. Niet duidelijk is of ze hun opvattingen hebben 

aangepast aan hun situatie of andersom. Als er geen kinderen 

zijn, denken mannen en vrouwen even vaak dat een gelijke 

verdeling het beste is.

Ook het opleidingsniveau maakt uit voor de ideeën over een 

ideale taakverdeling, in elk geval bij de vrouwen. Twee op de 

drie vrouwen met een hbo-diploma of een universitaire oplei-

ding zijn voorstander van een gelijke of omgekeerde verdeling 

van betaald werk, tegenover een kwart van de vrouwen met 

een laag opleidingsniveau. Bij de mannen maakt het oplei-

dingsniveau niet uit: laagopgeleide mannen zijn even vaak 

voorstander van een gelijke of omgekeerde taakverdeling als 

hoogopgeleide mannen, en vaker dan laagopgeleide vrouwen.

Dat mannen vanwege de lockdown-maatregelen vaker thuis 

zijn, leidt er niet toe dat huishoudelijke taken gelijker over 

mannen en vrouwen worden verdeeld. Er is eerder een ver-

sterking van het traditionele patroon, waarin de zorg voor het 

huishouden grotendeels aan vrouwen toevalt, constateerde 

onderzoekers aan de Radboud Universiteit (Begall, 2021). Va-

ders nemen weliswaar meer zorgtaken op zich, maar de extra 

opvoedtaken als gevolg van sluiting van opvang en scholen 

zijn bij vrouwen terecht gekomen of gebleven. Begall en Ver-

bakel onderzochten mogelijke veranderingen in opvattingen 

over de taakverdeling als gevolg van het vaker thuis zijn. Zij 

ontdekten dat deze opvattingen eerder traditioneler werden. 

Voor het openbreken van werk-zorgpatronen is meer nodig 

dan een kortdurende externe shock.

Opvattingen over werk en economische zelfstandigheid

Vrouwen geven vaker dan mannen aan dat zij een hoog 

inkomen en carrière maken minder belangrijk vinden. Meer 

dan mannen hebben zij een voorkeur om werk en zorg (voor 

kinderen) te combineren. De onderzoekers wijzen erop dat dit 

niet zonder meer geïnterpreteerd moet worden als een keuze, 

laat staan een vrije keuze (Merens & Bucx, 2018). En terwijl 

vrouwen die maar een paar dagen in de week willen werken 

daar veel begrip voor krijgen uit hun omgeving en van hun 

werkgever, wordt eenzelfde wens bij mannen al snel gezien als 

een gebrek aan ambitie.



Wat zijn de achterliggende 
vraagstukken?
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een 

persoon weinig zelfvertrouwen en/of weinig motivatie 

heeft om de eigen situatie te veranderen en het is 

belangrijk om bij de achterliggende vraagstukken 

aan te sluiten. Gebrek aan uitzicht op werk, eerdere 

negatieve ervaringen met werk, onbekendheid met 

de mogelijkheden, sociale druk vanuit de omgeving 

zijn allemaal redenen die effect kunnen hebben op 

iemands motivatie. Aansluiting op de persoonlijke 

situatie en vrouwen ondersteunen om zelf het heft 

in eigen handen te nemen en regie op te pakken, 

vergroten het perspectief en zelfvertrouwen. 

Klantmanagers kunnen hierin een belangrijke 

rol spelen (zie ook Verloove & De Vries, 2020), en 

ook andere organisaties en ondersteuners zoals 

zelforganisaties die soms meer nabij de doelgroep 

staan.

In Leren van verschillen (Roeters, 2017a) is nagegaan welk 

aandeel van de mannen en vrouwen aangeeft het belangrijk 

te vinden om zelf veel tijd aan betaald werk te besteden. Zes 

van de tien hoogopgeleide vrouwen hechten hier belang aan. 

Dit aandeel ligt lager bij vrouwen met een middelbare (46 

procent) en lagere opleiding (36 procent). Bij mannen zijn de 

opleidingsverschillen verwaarloosbaar. Onder de hoogopge-

leiden vinden mannen en vrouwen het even belangrijk om te 

werken. Onder de middelbaar en lager opgeleiden verschillen 

mannen en vrouwen daarentegen significant van elkaar.

Alleenstaande vrouwen vinden inkomen en betaald werk 

even belangrijk als alleenstaande mannen. Als vrouwen gaan 

samenwonen met een man voelen zij zich minder verantwoor-

delijk voor het inkomen dan daarvoor. Mannen blijven zich 

even verantwoordelijk voelen. Het anderhalfverdienersmodel 

is bij heterostellen daarom dominant.

Als de vrouw niet van haar eigen inkomen kan leven, is ze –  

zo geven sommige respondenten toe – strikt gesproken 

financieel afhankelijk van haar partner. Maar het vóélt niet 

zo. Als je voor elkaar kiest, dan deel je alles, ook je geld, 

vinden ze. Hieruit kunnen we afleiden dat het niet zozeer 

gaat om het legitimeren van een traditionele taakverdeling, 

maar te maken heeft met hun beeld van een goede relatie. 

Economische zelfstandigheid als individueel belang sluit 

minder goed aan bij hun ideeën over een goede relatie 

(Portegijs, 2018).

Opvattingen over de wenselijkheid van opvang

Veel Nederlanders zijn er niet van overtuigd dat een paar 

dagen formele kinderopvang goed is voor kinderen. Ouders 

die een paar dagen kinderopvang per week best goed vinden 

voor een kind, hebben twee keer zo vaak het betaalde werk 

gelijk verdeeld als ouders die hier niet van overtuigd zijn. 

Ook ouders die wél gebruik maken van kinderopvang zijn 

veelal van mening dat het voor het kind het beste is als dit tot 

maximaal drie dagen per week beperkt blijft.

Opvallend is ook dat de opvattingen van moeders over kinder-

opvang samenhangen met hun eigen arbeidsduur, maar niet 

met die van de vaders. Wat vaders over kinderopvang vinden, 

maakt zelfs niet uit, niet voor hun eigen arbeidsduur en niet 

voor die van hun partner. Dit suggereert dat er alleen gebruik 

wordt gemaakt van kinderopvang als de vrouw zich daar ‘goed 

bij voelt’ (Roeters et al., 2016; Portegijs, 2018).

Aandacht voor kinderopvang
In de methodiek TOP-vrouwen wordt tijdens de trai-

ning aandacht besteed aan het ombuigen van nega-

tieve ervaringen en opvattingen over de kinderopvang. 

Dit lijkt te werken. Evengoed blijft het vinden van pas-

sende opvang een probleem, aangezien de opvang niet 

te allen tijde aansluit bij de wensen van de werkgever. 

TOP-vrouwen is een van de interventies die zijn opge-

nomen in de kennissynthese Re-integratie van vrouwen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt (2020). 

Toegankelijke kennis over de regelingen rond 

kinderopvang, de verschillende opties voor 

kinderopvang, de verlofvormen en over de rechten 

en plichten helpt om een inschatting te maken van de 

eigen mogelijkheden om gewenste doelen te realiseren 

en om realistische verwachtingen te hebben van 

werken in combinatie met zorg voor kinderen.

Opvattingen over kinderopvang veranderen: je kunt 

het zien als instrument voor de arbeidsmarkt of als 

goed voor de ontwikkeling van het kind. Een situatie 

waarin kinderen dagelijks worden opgevangen en 

waar opvang aansluit op school(tijden) kan helpen 

om opvang als ‘normaler’ te gaan zien. Op die 

manier wordt zorg voor kinderen een gedeelde 

verantwoordelijkheid voor overheid en ouders. In 

Nederland ligt de verantwoordelijkheid nu sterk bij 

individuele ouders.

https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/re-integratie-van-vrouwen-afstand-tot-de-arbeidsmarkt-kennissynthese/
https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/re-integratie-van-vrouwen-afstand-tot-de-arbeidsmarkt-kennissynthese/


Sociale omgeving

Ondersteuning vanuit het eigen sociale netwerk en rolmodel-

len in de eigen omgeving werken stimulerend op de arbeids-

participatie van vrouwen. De meeste vrouwen in het SCP-

onderzoek naar deeltijdwerken van vrouwen die ‘uit’ de kleine 

kinderen zijn, geven aan dat vrouwen in hun omgeving (colle-

ga’s, vriendinnen, zussen, buren) doorgaans evenveel – of even 

weinig – werken als zijzelf. Hun arbeidsduur is dus voor hun 

sociale omgeving heel gangbaar. Door hun werkgever voelen 

ze zich zelden gestimuleerd om meer uren te gaan werken en 

ook hun partner vindt de bestaande situatie prima of vindt dat 

dat iets is wat zij zelf moet bepalen. Een op de tien vrouwen 

in het onderzoek heeft wél een partner die zou willen dat zij 

meer of weer zou gaan werken. Deze vrouwen zijn veel vaker 

van plan dat de komende jaren te doen (Portegijs, 2022).

Gender- en arbeidsattitudes worden mede gevormd door de 

opvoeding. Attitudes, verwachtingen en (ontbreken van) steun 

van anderen uit de sociale omgeving, zoals partner, vrienden 

en collega’s spelen eveneens een belangrijke rol. Mannen 

voelen zich vaker verplicht om voltijd te werken en voelen dat 

ze zich moeten verantwoorden als ze deeltijd werken. Voor 

vrouwen ligt dit juist andersom, zij voelen zich geroepen om 

te verantwoorden waarom zij voltijds willen werken als er kin-

deren zijn of worden aangesproken op hun keuze (Merens & 

Bucx, 2018). Als meisjes een moeder hebben die betaald werkt 

dan is de kans groter dat zij later zelf ook betaald (blijven) 

werken als er kinderen zijn (Roeters, 2018).

Sommige mannen zeggen dat ze het ‘wel even slikken’ zouden 

vinden als ze niet de hoofdkostwinner zouden zijn. Dat was 

het ook inderdaad voor mannen die minder verdienen dan hun 

partner. Dat het een gevoelig punt is, blijkt uit het feit dat ze de 

buitenwereld graag in de waan laten dat de man de hoofd-

kostwinner is (Portegijs, 2018). Uit onderzoek blijkt dat zelfs bij 

mensen die rolomkering vanuit emancipatie-oogpunt toejuichen 

dit op onbewust niveau toch ongemak en afkeuring oproept. 

Zo verwonderlijk is het dus niet dat de meeste stellen zich beter 

voelen bij een op traditionele leest geschoeide taakverdeling.

Werkomgeving

Jonge ouders hebben vooral behoefte aan flexibiliteit: in werk-

tijden, mogelijkheden (tijdelijk) in deeltijd te werken, thuiswerk-

regeling en ruimte voor zorgtaken. Een op de acht jonge ouders 

geeft aan regelmatig problemen te ervaren met het combineren 

van werk en gezin. Bedrijven en sectoren waar vooral mannen 

werken, bieden minder vaak regelingen aan om flexibiliteit 

mogelijk te maken dan bedrijven waar vooral vrouwen werken. 

Het bestaan van regelingen leidt niet vanzelf tot het gebruik van 

deze regelingen. In de publieke sector en ook in grotere orga-

nisaties nemen mannen vaker verlof op dan in de private sector. 

Betaling van het verlof speelt daarbij een rol, waarbij de pu-

blieke sector gunstig scoort. Ook zijn de feitelijke mogelijkheden 

om verlof op te nemen in de regel beter in grotere organisaties. 

Daarnaast heeft de bedrijfscultuur grote invloed: zijn zorgende 

mannen zichtbaar en geaccepteerd binnen de organisatie, hoe 

denken collega’s daar over, hoe beïnvloedt een keuze voor meer 

zorgen de ontwikkel- en promotiekansen? In leidinggevende 

functies en functies waarin vaak wordt overgewerkt, nemen 

mannen minder vaak verlof op (Plantenga, 2014).

Zorgvriendelijke organisatie
Werkgevers en collega’s kunnen een belangrijke rol 

spelen in het realiseren van een zorgvriendelijke 

organisatiecultuur. Werkgevers door zelf het goede 

voorbeeld te geven, het combineren van werk en zorg 

bespreekbaar te maken en door begrip te tonen en 

mogelijkheden om flexibel te werken als de zorgsitu-

atie daarom vraagt. Collega’s door het bieden van 

praktische en mentale steun.

Aan te bevelen is een zorgvriendelijk beleid in be-

drijven en organisatie gericht op het stimuleren op 

de werkvloer van inzetten van verlofregelingen en 

zorgdragen dat het opnemen van verlof en dus minder 

inzetbaar zijn niet leidt tot vermindering van kansen 

op bijvoorbeeld promotie.

Aandacht voor levensloopbaanbeleid op het werk en 

uitbreiding van de arbeidsduur bespreekbaar te ma-

ken als de zorgsituatie dit mogelijk maakt stimuleert 

werknemers om – opnieuw – na te denken over hun 

werk-privébalans en over mogelijke uitbreiding van 

hun uren. (Portegijs, 2022)

Toegang tot ‘goed werk’

Goed werk, aldus de WRR, komt ten goede aan de gezond-

heid, het werkplezier en de betrokkenheid van de werkende. 

In hun publicatie (WRR, 2020) identificeert de WRR drie be-

langrijke condities voor goed werk:

1.  Grip op geld. Goed werk is werk dat voldoende (financiële) 

zekerheid oplevert, ook in verhouding tot anderen en op de 

lange termijn.

2.  Grip op het werk. Goed werk is werk met een zekere vrij-

heid, waarbij een beroep wordt gedaan op onze capacitei-

ten en goede sociale relaties worden onderhouden.

3.  Grip op het leven. Goed werk is werk met voldoende tijd 

en ruimte om het te combineren met zorgtaken en een 

privéleven.

De toegang tot goed werk is voor vrouwen met een praktische 

opleiding – en in het algemeen voor mensen met een prakti-

sche opleiding – slechter. Dit geldt voor werknemers met een 

vast contract, en meer nog voor werknemers met een flexibel 



contract. Dit kan deels verklaren waarom praktisch opgeleide 

vrouwen minder op werk en een loopbaan gericht zijn dan 

theoretisch opgeleide vrouwen. De intrinsieke waarde van het 

werk is vaker lager voor mensen met een praktische opleiding: 

werk is minder uitdagend, fysiek zwaarder, minder afwisselend 

en levert minder op. Op het thuisfront wordt juist meer van 

praktisch opgeleide vrouwen gevraagd; ideeën over de verde-

ling van betaald en onbetaald werk zijn in hun gezinnen vaak 

meer traditioneel, terwijl praktisch opgeleide mannen vaak 

minder betrokken bij het huishouden (Roeters, 2018).

Hoe werk op een duurzame, goede 
manier in te richten
In De werkende duizendpoot (2021) richt het SCP 

zich op de vraag hoe werk zo kan worden ingericht 

dat werkenden (zowel mannen als vrouwen) in staat 

worden gesteld om op een duurzame manier betaald 

werk, zorg en een leven lang leren te combineren. De 

combinatie, zo stellen de auteurs, kan knellen, maar 

onder de juiste omstandigheden kan de combinatie 

juist verrijkend zijn. Wat zijn de hulpbronnen en 

barrières die de ruimte vergroten en verkleinen?

1.  Zeggenschap binnen werk maakt het mogelijk 

om werk en zorg beter te combineren, maar kan 

ook leiden tot vagere grenzen tussen werk- en 

thuisdomein en het ervaren van meer werkdruk. Dit 

lijkt vooral bij hoger opgeleide werkenden te spelen.

2.  Bekend is dat sociale en praktische steun van 

leidinggevenden en collega’s en voorbeeldgedrag 

van leidinggevenden de combinatie vergemakkelijkt. 

Steun lijkt minder aanwezig bij kortere en lossere 

werkverbanden.

3.  Opnieuw stelt het SCP vast dat er verschillen tussen 

groepen zijn waarbij hoger opgeleide werkenden 

zich in veel opzichten in een gunstiger positie 

bevinden. Werkgevers investeren relatief veel in hen.

4.  Voor vrouwelijke werkenden lijkt het makkelijker 

om naast werk te zorgen dan voor mannen. 

Mogelijke verklaringen zijn dat vrouwen meer 

in deeltijd werken, meer begrip ontvangen voor 

verantwoordelijkheden buiten werk en minder 

worden aangekeken op het gebruik van regelingen 

als verlof. Van mannen wordt eerder verwacht dat zij 

werk prioriteren.

5.  De uitgangspositie voor werkenden met een tijdelijk 

of flexibel contract is ongunstiger: zij kunnen minder 

investeren in duurzame relaties met collega’s en 

werkgevers investeren minder in hun scholing.

Kosten en toegang tot kinderopvang

Van de moeders die niet betaald werken, noemt 65 procent 

de zorg voor het gezin als reden om niet te werken. Een deel 

van deze zorg zou kunnen worden uitbesteed, maar ook de 

kosten die deze zorg met zich meebrengt, worden gezien als 

belemmering. Voor mensen met een lager inkomen levert het 

minder financiële voordelen op om gebruik te maken van de 

kinderopvang dan voor mensen met een hoger inkomen. Een 

substantieel deel van de ouders vindt kinderopvang te duur. 

Voor werkenden met flexibele of (meerdere) kortdurende 

contracten vormen ook de regelingen rond toeslagen, 

met name de voorwaarde dat beide ouders werken, een 

belemmering.

Deze cijfers worden ondersteund met cijfers over het 

gebruik van kinderopvang dat toeneemt naarmate het 

inkomensniveau van de ouders hoger is. Zo ontving in 2016 

ruim 17 procent van de ouders uit de laagste inkomensgroep 

(tot 130 procent van het minimumloon) kinderopvangtoeslag 

voor een kind van 0-3 jaar tegenover 68 procent van de ouders 

uit de hoogste inkomensgroep (SCP, 2018).

Het kinderopvangbeleid is minder toegankelijk voor 

zelfstandigen en flexibele arbeidsarrangementen stellen 

vrouwen beter in staat dan mannen om zorgtaken op zich te 

nemen en parttime te werken. Daarnaast hebben vrouwen 

met een theoretische opleiding meer toegang tot flexibele 

arbeidsarrangementen dan praktisch opgeleide vrouwen, 

hoewel flexibiliteit vooral wordt ingezet om meer te werken 

en niet zozeer voor de combinatie arbeid en zorg. Bestaande 

verlofregelingen lijken eerder huidige sociaal-culturele 

normen en waarden te bevestigen dan deze uit te dagen. 

Vooralsnog biedt het huidige beleid weinig alternatieven voor 

het anderhalfverdienersmodel.



Er is discussie over of gratis kinderopvang bevorderend werkt 

voor alle groepen vrouwen om eigen keuzen te kunnen 

maken als het gaat om betaald werk en onbetaalde zorg voor 

kinderen2; maar in ieder geval staat vast dat de complexiteit 

van, en de voortdurende veranderingen in, de kinderopvang-

regelingen rondom toeslagen belemmerend werken en de 

hoogte van de eigen bijdrage belemmerend werkt. Daarnaast 

bevordert de voorwaarde dat beide ouders betaald moeten 

werken om in aanmerking te kunnen komen voor toeslagen 

niet dat een van de ouders (concreet meestal de moeder) een 

(aanvullende) opleiding gaat volgen of op andere manieren 

(via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) aan haar loopbaanontwik-

keling werkt.

Bijna gratis kinderopvang
Vanaf 2025 wordt de vergoeding voor kinderopvang 

sterk verhoogd en wordt deze inkomensonafhankelijk: 

alle ouders krijgen 96 procent van de kosten vergoed. 

De toeslag is ook niet langer gerelateerd aan het 

aantal uren dat ouders werken. Een andere belangrijke 

wijziging is dat de toeslag niet meer via de belasting-

dienst loopt, maar direct wordt uitgekeerd aan de aan-

bieder van kinderopvang. Hoewel het kabinet ouders 

het hier makkelijker mee probeert te maken, heeft 

deze wijziging ook een aantal haken en ogen. Naar 

verwachting zullen de kosten van de kinderopvang 

voor mensen met een hoog inkomen dalen, maar is het 

vanwege de eigen bijdrage en de verwachte stijging 

van de kosten nog maar de vraag of ook de lagere in-

komensgroepen zullen profiteren van deze herziening. 

(vgl SCP-Kennisnotitie+Herziening+Kinderopvangbeleid

+(oktober+2022) (1).pdf)

Verlofregelingen

In een recent pakket met aanbevelingen van de Europese Com-

missie om zowel gendergelijkheid als de balans tussen werk en 

privé te bevorderen, neemt ouderschapsverlof een prominente 

plaats in. Naast voorstellen omtrent zorgverlof, het recht op 

flexibele arbeidsvoorwaarden en kinderopvang, omvat het 

pakket aanbevelingen voor tien dagen betaald vaderschaps-

verlof, vier maanden ouderschapsverlof voor zowel vaders als 

moeders, en dat lidstaten zorgdragen dat werknemers tijdens 

dit verlof doorbetaald krijgen op tenminste het niveau van 

ziekteverlof.

Er zijn in Nederland verschillende verlofregelingen gericht op 

het ondersteunen van het combineren van betaald werk en 

zorg voor kinderen en de verdeling hiervan tussen vaders en 

moeders. Het bestaan van deze regelingen betekent echter 

niet dat ze ook daadwerkelijk worden gebruikt.

Bijna een jaar na de invoering van het aanvullend geboorte-

verlof dat partners de mogelijkheid geeft voor vijf weken extra 

betaald verlof is het gebruik hiervan geëvalueerd (Regioplan, 

2022). Bijna driekwart van de ouders in loondienst neemt extra 

geboorteverlof op. 16 procent hield het bij de eerste week ‘ge-

woon verlof’ en 10 procent nam helemaal geen verlof op. Van 

de mensen die niet van de regeling gebruikmaken, zeggen er 

veel dat ze dat wel graag hadden gewild, maar er om financi-

ele redenen vanaf zagen. Ook noemden ze als reden om geen 

aanvullend verlof op te nemen dat de moeder minder ging 

werken of gestopt was met werken.

Ouderschapsverlof kan worden opgenomen voor kinderen 

tot 8 jaar en beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof 

tot maximaal 26 maal het aantal uren dat per week wordt 

gewerkt. Het gebruik van ouderschapsverlof door werkenden 

(20-65 jaar) stijgt landelijk en is onder vrouwen populairder 

dan onder mannen. Het aandeel werkende vrouwen dat 

gebruik maakt van ouderschapsverlof steeg in 2005 van 42,5 

procent naar ruim 57 procent in 2013 en bij mannen van 15 

procent naar krap 23 procent. Een belangrijke reden voor dit 

verschil is dat mannen vaker hoofdverdiener van het gezin 

zijn en een terugloop in hun inkomsten lastiger kan worden 

opgevangen. Ook geven mannen vaker dan vrouwen aan dat 

het werk het opnemen van verlof niet toelaat. Daarnaast vre-

zen mannen dat het opnemen van verlof hun carrièrekansen 

negatief zal beïnvloeden.

In het gebruik van ouderschapsverlof zijn nagenoeg dezelfde 

trends zichtbaar als bij het gebruik van kinderopvang: ouders 

die veel uren werken, hoger opgeleide vrouwen en mannen 

en ouders met een hoger inkomen maken vaker gebruik van 

ouderschapsverlof. Naast inkomen, arbeidsuur en opleidings- 

niveau spelen ook de voorwaarden voor verlof mee bij de 

keuze voor wel of geen ouderschapsverlof. Werkenden bij de 

(semi-)overheid – openbaar bestuur, onderwijs – en in de zorg 

maken meer gebruik van ouderschapsverlof dan werkenden in 

de marktsectoren, omdat zij het verlof geheel of gedeeltelijk 

krijgen doorbetaald (Zwinkels, 2018).

2 Mara Yerkes, socioloog aan de Universiteit Utrecht, doet met collega’s op Europees niveau onderzoek naar verschillen in hoe mannen en vrouwen 

werk en privé combineren en publiceert hier regelmatig over. Radiofragment over gratis kinderopvang (9 dec 2019).

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2022/10/07/kennisnotitie-herziening-kinderopvangbeleid
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2022/10/07/kennisnotitie-herziening-kinderopvangbeleid
https://www.uu.nl/medewerkers/MAYerkes
https://www.nporadio1.nl/nieuws/politiek/691b469d-b8d9-4901-802a-9262f8a5d82c/gratis-kinderopvang-leidt-niet-tot-meer-werkende-vrouwen


Geboorteverlof
Het geboorteverlof voor partners die in loondienst 

werken, is eenmaal het aantal werkuren per week. Ook 

kunnen partners aanvullend geboorteverlof opnemen, 

vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden van 

een baby. In die vijf weken ontvangt de werknemer 

een uitkering ter hoogte van 70 procent van het salaris 

van het UWV. Daarmee kunnen partners van moeders 

in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien 

weken betaald verlof krijgen: zes weken geboortever-

lof plus negen weken ouderschapsverlof.

Moeders hebben recht op betaald zwangerschapsverlof 

van zestien tot twintig weken en eveneens negen we-

ken betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar 

van het kind. 

 

Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof kan worden opgenomen voor kin-

deren tot 8 jaar en beide ouders hebben recht op ou-

derschapsverlof tot maximaal 26 maal het aantal uren 

dat per week wordt gewerkt. Voor elk kind bestaat 

het recht op ouderschapsverlof. De werkgever kan 

vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang 

vragen om het verlof anders in te roosteren.

In Nederland kregen werknemers hun ouderschapsver-

lofuren niet uitbetaald tenzij in het bedrijf of de CAO 

anders overeengekomen. Dit is sinds augustus 2022 

veranderd, de eerste 9 van de 26 weken ouderschaps-

verlof ontvangen ouders 70 procent van hun salaris op 

voorwaarde dat het betaalde ouderschapsverlof in het 

eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen.

Alle verlofregelingen op een rij – WOMEN Inc.

Overheidsbeleid
Het overheidsbeleid is steeds meer gericht op een toename 

van de arbeidsparticipatie van vrouwen en vooral werkende 

moeders. Dit is mede een gevolg van de tekorten aan perso-

neel op de arbeidsmarkt en de ernstige tekorten in de zorg- en 

onderwijssector. In deze sectoren zijn vrouwelijke werknemers 

oververtegenwoordigd en is deeltijdwerken de norm. Deze 

focus van het overheidsbeleid is onder meer terug te zien in 

beleidsveranderingen gericht op het vergroten van flexibiliteit 

in werktijden en werkplek, zodat werknemers werk en zorg 

makkelijker kunnen combineren, en meer recent in het voor-

stel voor herziening kinderopvangbeleid. Goede en betaalbare 

kinderopvang is belangrijk voor arbeidsmarktparticipatie, 

maar is ook belangrijk voor het tegengaan van kansenonge-

lijkheid en voor de ontwikkeling van kinderen zelf. Met de 

herziening en het beleid lijkt de overheid de prioriteit te leg-

gen bij het stimuleren van arbeidsparticipatie en minder bij de 

ontwikkelkansen voor kinderen.

De overheid treedt ook terug als het gaat om haar taak voor de 

zorg voor ouderen en anderen met een grotere zorg- en onder-

steuningsbehoefte. Zij doet daarin een beroep op de burger, op 

individuele en familiale verantwoordelijkheid voor zorgtaken 

van naasten. Bovendien richt het beleid om de arbeidsdeelname 

van vrouwen te verhogen zich vooral op jonge moeders. Beleid 

om vrouwen te stimuleren weer meer te gaan werken als ze ‘uit 

de kleine kinderen zijn’, is er niet (SCP, 2022).

Alleenstaande moeders

Het vraagstuk van de verdeling tussen werk en zorg is voor 

de groep alleenstaande ouders een ander vraagstuk. Zij heb-

ben vaak geen partner om de dagelijkse zorg voor kinderen 

mee te delen. Voor hen is het nog lastiger om de zorg voor 

kinderen, werk en/of school te combineren. Van de ruim een 

half miljoen eenoudergezinnen in Nederland leeft 16 procent 

onder de armoedegrens en heeft de meerderheid een vrouw 

aan het hoofd staan. Onder eenoudergezinnen met drie of 

meer kinderen leeft zelfs 43 procent onder de armoedegrens. 

Het gaat vooral om moeders met een kleine deeltijdbaan (< 20 

uur per week) of zonder betaalde baan; slechts 5 procent van 

de alleenstaande moeders werkt voltijd.

Vrouwen gaan er gemiddeld een kwart in inkomsten op ach-

teruit na een scheiding. Voor alleenstaande moeders geldt dat 

het vaak erg moeilijk is om aan werk te komen. Vaak worden 

verschillende opleidingen en trainingen die nodig zijn om 

gemakkelijker aan werk te komen niet gefinancierd. Daarnaast 

vormen kinderopvang en de vaak hoge kosten daarvan een 

groot knelpunt om naar werk te kunnen gaan. Alleenstaande 

moeders lopen aan tegen werk dat geen rekening houdt met 

hun zorgtaken, beleid dat niet is afgestemd op hun specifieke 

situatie en het thuis alleen voor alle huishoudelijke en zorg-

taken staan. Door de combinatie aan taken is het lastig om 

tijd of financiële ruimte te vinden om hun situatie structureel 

te verbeteren. Bijkomende problemen, zoals alimentatie die 

niet wordt betaald, co-ouderschap dat niet wordt ingevuld 

en verliezen van steun van vrienden en familie, vergroten het 

risico om te belanden in de overlevingstand, waarin ze alleen 

maar bezig zijn met overleven in plaats van met leven. On-

derzoek laat zien dat alleenstaande moeders vaker te maken 

krijgen met multiproblemen. Ze hebben vaker dan gemiddeld 

een kwetsbare sociaaleconomische positie, met als mogelijke 

gevolgen sociaal isolement en een slechtere gezondheid.

https://www.womeninc.nl/actueel/verlofregelingen


Hoewel de arbeidsparticipatie van alleenstaande moeders 

lager ligt dan de arbeidsparticipatie van moeders met een 

partner, geldt niet hetzelfde voor arbeidsmotivatie. Van de 

alleenstaande moeders zonder baan van minimaal 12 uur wil 

42 procent dit wel. Door tijdgebrek, een gebrek aan oplei-

ding en discriminatie is het voor alleenstaande moeders vaak 

moeilijk een baan te vinden. Voor goedverdienende vrouwen 

is het vaak een mogelijkheid om een deel van de zorg uit te 

besteden door middel van bijvoorbeeld kinderopvang of het 

inhuren van een nanny. Voor vrouwen met werk dat hen slecht 

betaalt, is deze mogelijkheid er meestal niet, waardoor zij 

afhankelijk raken van informele en onbetaalde netwerken van 

steun, zoals familie of vrienden. Als deze er niet zijn, moe-

ten zij minder gaan werken en verdienen zij nog minder, of 

moeten zij bijvoorbeeld een flexibele baan aannemen met een 

0-uren contract, waardoor er een armoedespiraal ontstaat.

De herziening van het kinderopvangbeleid kan gezien worden 

als positieve stap, omdat het recht op opvang niet meer is 

gekoppeld aan het aantal uren werk en indien de kosten van 

de kinderopvang niet zodanig stijgen dat de eigen bijdrage 

problematisch wordt. Daarnaast zijn alleenstaande moeders 

gebaat bij verruiming van het recht op kinderopvangtoeslag 

bij het volgen van een opleiding. Nu hebben zij hier alleen 

recht op als ze een erkende, reguliere opleiding in het mbo, 

hbo of wo volgen en niet voor alle vormen van kinderopvang 

bestaat recht op kinderopvangtoeslag.

Meer informatie en verder lezen
www.ditwerktwel.nl 

www.nederlandsevrouwenraad.nl/kennisbank 

www.movisie.nl/publicatie/toolbox-zorg-werk-balans

http://www.ditwerktwel.nl
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/kennisbank
http://www.movisie.nl/publicatie/toolbox-zorg-werk-balans
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