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In Nederland willen veel mensen dat vrouwen en mannen gelijke kansen en mogelijkheden hebben 

om werk en zorg naar wens te combineren. Toch is er nog steeds sprake van een ongelijke zorg- en 

werkverdeling tussen mannen en vrouwen. Dit is vooral duidelijk zichtbaar in de zorg voor kinderen: 

slechts een op de zes ouders die dit willen, lukt het om de zorg ook echt te verdelen en ruim een 

derde van de vrouwen vermindert haar werkuren als het eerste kind zich aandient. Hoe zit dit met 

mantelzorg? Is ook hier sprake van een ongelijke verdeling en hoe beïnvloeden betaald werk en 

onbetaalde mantelzorg elkaar?

Feiten en cijfers
In recent SCP-onderzoek over mantelzorg geeft 35 procent 

van de 16-plussers aan mantelzorg te hebben gegeven. 

Oftewel: er zijn bijna 5 miljoen mantelzorgers in Nederland. 

Vrijwel evenveel mensen met een praktische als met een 

theoretische opleiding verlenen mantelzorg. Ongeveer 830.000 

mantelzorgers bieden hulp die zowel langdurig als intensief is. 

(De Boer, 2020) 

In deze factsheet wordt aan de grote onderlinge verschillen 

die er zijn tussen mantelzorgers, of dit nu gaat om gender, 

leeftijd, herkomst of andere kenmerken, geen recht gedaan. 

Dit is vaak ook niet mogelijk op basis van onderzoek, maar al 

helemaal niet dit bestek.

In deze factsheet bespreken we de belangrijkste vraagstukken 

rond het combineren van mantelzorg en werk en welke ver-

schillen er spelen tussen vrouwen en mannen. We gaan in op 

factoren die de zorg-werkverdeling van vrouwen beïnvloeden 

en geven aan hoe de zorg-werkbalans verbeterd kan worden. 

In een andere factsheet gaan we in op de verdeling tussen 

werk en zorg voor kinderen.

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg wordt wel omschreven als alle hulp aan 

een hulpbehoevende door iemand uit diens directe 

sociale omgeving. Het gaat om onbetaalde hulp die 

wordt gegeven aan mensen met gezondheidsproble-

men en die meer is dan in een persoonlijke relatie 

gebruikelijk. Mantelzorg wordt gegeven aan (schoon)

ouders, huisgenoten zoals de partner, een kind met be-

perkingen, andere familie, vrienden of buren. De zorg 

kan kortdurend zijn of vele jaren worden gegeven, 

variërend van incidenteel, enkele uren per week tot 

zeer intensief. We spreken van langdurige mantelzorg 

als de zorg langer dan drie maanden wordt verleend 

en van intensieve mantelzorg als er meer dan 8 uur per 

week zorg wordt verleend. (De Klerk, 2015)1

1 Met deze omschrijving volgen we het SCP die een brede definitie van mantelzorg gebruikt. Het CBS hanteert een engere definitie waarbij de 

mantelzorger minimaal 3 maanden of voor minimaal 8 uur per week zorg verleent aan iemand die langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt 

is. Hierdoor komt het SCP op hogere aantallen mantelzorgers uit dan het CBS.



Verschillen in frequentie, intensiteit en duur

Eerder onderzoek laat zien dat mantelzorgers gemiddeld 

7,4 uur hulp per week aan naasten bieden en dit gedurende 

gemiddeld 5,4 jaar doen. Vooral onder de 45-64-jarigen is 

het aandeel mantelzorgers hoog. Zij hebben relatief vaak 

hulpbehoevende ouders. In Nederland is 58 procent van de 

mantelzorgers vrouw en geeft 37 procent van de vrouwen 

mantelzorg, tegenover 28 procent van de mannen. In absolute 

aantallen gaat het om 2,5 miljoen vrouwen en 1,8 miljoen 

mannen. Het aantal mantelzorgers neemt de afgelopen tien 

jaar gestaag toe, het verschil tussen vrouwen en mannen 

verandert daarbij niet. De gemiddelde leeftijd van mantelzor-

gers met een migratieachtergrond is met 39 jaar, waarvan 17 

procent tussen de 16-24 jaar, flink jonger dan mantelzorgers 

zonder migratieachtergrond (gemiddeld 49 jaar waarvan 6 

procent tussen 16-24 jaar).

Bij een langdurige zorgsituatie (> twee weken) verlenen vrou-

wen doorgaans vaker dan mannen langdurig zorg. Meestal 

betreft dit een ouder, gevolgd door zorg aan een ‘overige 

bekende’. Dat kan een kind van iemand anders, een vriend of 

een ander familielid zijn. Bij een zieke ouder of overige bekende 

verlenen vrouwen vaker zorg dan mannen, zorg voor een zieke 

partner nemen vrouwen en mannen even vaak voor hun reke-

ning. Werkende vrouwen verlenen minder vaak langdurige zorg 

dan vrouwen zonder werk: 11,4 procent tegen 15,0 procent. Bij 

mannen is dat verschil met 8,3 procent tegen 11,0 procent wat 

minder groot. (Alejandro Perez, 2022; Van den Brakel, 2022)

Mantelzorg wordt schever verdeeld tussen vrouwen en man-

nen als die zorg langer dan drie maanden nodig is en meer 

dan acht uur per week kost. Wanneer het gaat om zorg voor 

ouders of schoonouders ligt de verhouding tussen mannen en 

vrouwen het scheefst: van alle mantelzorgers van (schoon)ou-

ders is 64 procent vrouw en 36 procent man. De meest scheve 

leeftijdscategorie is 45-54 jaar: vrouwen in die leeftijd geven 

bijna twee keer zo vaak mantelzorg als mannen van dezelfde 

leeftijd.

Ongeveer 20 procent van de mantelzorgers geeft intensieve 

hulp, het gemiddelde aantal uren per week ligt op bijna 7,5 uur 

voor de totaal groep mantelzorgers. Vooral niet-werkenden, 

lager opgeleiden en 65-plussers geven meer uren hulp. Er zijn 

geen verschillen tussen mannen en vrouwen in de intensiteit van 

de geboden hulp. Mantelzorgers met een migratieachtergrond 

verlenen intensiever mantelzorg dan mantelzorgers van Neder-

landse herkomst. Gemiddeld zorgen zij 30 uur per week voor 

een familielid (of vriend), bij mantelzorgers van Nederlandse 

herkomst ligt dat gemiddelde op 21 uur. (De Boer, 2020)

Aan wie wordt zorg verleend?
6 procent van alle mantelzorgers helpt een kind met een men-

tale of fysieke gezondheidsbeperking; zij helpen lang, gemid-

deld bijna twaalf jaar. Vaak zijn de helpers ook de centrale 

verzorgers. Vrouwen geven deze hulp veel vaker dan man-

nen, overeenkomstig het aandeel in de zorg voor kinderen dat 

vrouwen in het algemeen op zich nemen. De helft van deze 

verzorgers is 55-plusser, hetgeen betekent dat het vaak om de 

zorg voor volwassen kinderen gaat.

Ongeveer 36 procent van alle mantelzorgers geeft hulp aan 

ouders en 9 procent aan schoonouders. Dit is eveneens vaak 

langdurende hulp, gemiddeld vijf jaar. De mantelzorgers zijn 

vaak 45-65-jarigen en veelal vrouwen. Hulp aan ouders wordt 

vaak gecombineerd met een (fulltime)baan. De meeste van 

deze mantelzorgers zijn niet de centrale verzorger.

Zo’n 14 procent helpt hun partner. Mannen iets vaker dan 

vrouwen. Partnerhulp wordt vaak gegeven door oudere 

mantelzorgers en vaak hebben deze mantelzorgers geen werk 

(meer). Ook dit is vaak langdurende hulp.

Eveneens zo’n 14 procent biedt zorg aan mensen die in een 

zorginstelling wonen (verpleeghuis, ggz-instelling, instelling 

voor mensen met een verstandelijke beperking), gemiddeld 

meer dan zeven jaar. Aan de mantelzorg aan ouderen in een 

verpleeghuis is veelal (langdurende) mantelzorg aan de thuis-

wonende oudere voorafgegaan.

Ten slotte biedt 20 procent hulp aan andere familieleden 

(broers, zussen, grootouders en anderen) en nog eens 18 pro-

cent aan vrienden, kennissen of buren. (Van den Brakel, 2022)

Verschillen in type zorg
Het beeld dat uit onderzoeken oprijst, is dat over het al-

gemeen mannen vaker hulp bieden bij praktische (vervoer, 

klussen in huis) en administratieve taken, en vrouwen eerder 

dagelijkse zorg en persoonlijke verzorging op zich nemen en 

emotionele steun bieden. Vrouwen pakken ook vaker de regie. 

Wel is duidelijk dat het type hulp veel sterker samenhangt 

met (de intimiteit van) de sociale relatie dan met geslacht én 

dat mantelzorgers doen wat nodig is. Mannen én vrouwen. 

Daarnaast zijn medebepalende factoren: verschillen tussen 

generaties, sociaaleconomische positie en cultuur.



Scheve genderbalans in mantelzorg
Vooropgesteld moet worden dat er een grote groep mannen 

is die zorg aan naasten biedt. Het is echter ook zo dat meer 

vrouwen deze zorg verlenen dan mannen. In alle leeftijds-

groepen en vooral in de leeftijdsgroep tussen de 45-64 jaar 

en vooral door vrouwen die niet of in deeltijd werken. Wat 

beïnvloedt deze scheve verdeling?

De belangrijkste factor voor het verlenen van mantelzorg is 

het hebben van een hulpbehoevende in de naaste omgeving. 

Vrouwen en mannen zorgen voor hun naasten, ongeacht 

de omvang van de arbeidsduur; zij leveren daarvoor vooral 

hun eigen vrije tijd in. In verschillende bewoordingen wordt 

deze constatering in publicaties herhaald: zowel mannen als 

vrouwen participeren in mantelzorg wanneer het op hun 

pad komt. Zorg voor een inwonend gehandicapt kind, een 

inwonende kwetsbare ouder of een partner met beperkingen 

is onontkoombaar; de zorgvraag wordt door de betrokke-

nen als dwingend ervaren. Door vrouwen én mannen. Indien 

de zorgvraag leidt tot intensieve mantelzorg (meer dan 8 

uur per week) wordt het beroep van de zorgvrager door de 

mantelzorgers in kwestie als verre van vrijblijvend ervaren. 

Ongeacht of het mantelzorg in de eigen huishoudkern of 

buitenshuis betreft. Mantelzorg is lang niet altijd een keuze.

Bij vrouwen komt dit beroep op zorg geven eerder op hun 

pad. Vrouwen hebben vaak grotere en meer gemengde net-

werken dan mannen, waardoor ze meer verzoeken om hulp 

krijgen. Een andere verklaring is dat vrouwen sneller signalen 

opvangen dat er hulp nodig is en/of signalen eerder als hulp-

vraag interpreteren. Zo geven vrouwen vaker dan mannen 

aan dat zij iemand kennen die hulp nodig heeft en dat zij 

aanvoelen of iemand hulp nodig heeft. (De Boer, 2017)

De belangrijkste factor die verklaart waarom vrouwen meer 

hulp geven, lijkt het hebben van ‘tijd’ te zijn. Vrouwen hebben 

meer tijd om te helpen, omdat ze minder vaak een volledige 

baan hebben. Als je minder werkt, is de kans groter dat er een 

beroep op je wordt gedaan. Er is sprake van een ongelijke uit-

gangssituatie omdat vrouwen aan de start van hun loopbaan al 

vaker in deeltijd werken dan mannen en deze situatie versterkt 

zichzelf. Vrouwen noch mannen gaan mínder werken vanwege 

mantelzorgtaken, tenzij deze zorg langdurend en intensief is. 

Maar mantelzorgtaken zijn voor vrouwen wel een reden om niet 

méér uren te gaan werken dan ze al doen. 

Ongelijke arbeidsparticipatie en ongelijke verdeling van zorg-

taken voor kinderen en naasten hangen samen. Aan de voor-

kant – bij de keuze voor een deeltijdbaan – zijn het communi-

cerende vaten, maar vervolgens niet meer: minder zorgtaken 

leiden niet tot meer werkuren.

De scheve verdeling versterkt zichzelf ook door andere me-

chanismen: wie al zorgt, krijgt gaandeweg steeds meer zorg-

verantwoordelijkheden en wie niet zorgt, zal ook niet snel 

worden gevraagd. Wanneer je al ervaring hebt met zorgen, 

is de kans groot dat er een beroep op je wordt gedaan als er 

zich een nieuwe zorgvraag voordoet.

Ten slotte vindt ook rond indicatiestelling en in bijvoorbeeld 

keukentafelgesprekken bewuste en onbewuste reproductie 

van stereotiepe rolpatronen plaats die ertoe leidt dat de 

zorg vaker bij vrouwen terechtkomt. Indicatie voor thuiszorg 

wordt eerder aangevraagd en gegeven voor een gezonde 

man die voor zijn dementerende vrouw zorgt dan voor een 

gezonde vrouw die voor haar dementerende man zorgt. Die-

gene die het gesprek voor thuiszorg voor ouders aanvraagt 

en aan tafel zit, is vaak een dochter en deze persoon krijgt 

daarmee bijna automatisch zorgtaken. (Duijs, 2019)

Genderopvattingen en mantelzorg
De bereidheid om langer dan een maand hulp te geven aan 

familieleden met gezondheidsproblemen is onder vrouwen 

en mannen nagenoeg even groot (55-60 procent). Wel wordt 

aan vrouwen vaak een grotere geschiktheid voor zorgen 

toegeschreven dan aan mannen, waarbij meer mannen (31 

procent) dan vrouwen (21 procent) het eens zijn met de stel-

ling dat een vrouw geschikter is om voor naasten te zorgen. 

Vrouwen vinden dat van hen meer wordt verwacht dan 

van mannen door familie, zorgprofessionals en gemeente. 

Vrouwen kunnen enig stigma ervaren als zij geen mantelzorg 

geven, terwijl mannen dit minder ervaren.

Een dergelijke traditionele visie beïnvloedt het dagelijks 

leven van een persoon, in de privésfeer én op het werk. Vrou-

wen voelen zich eerder verantwoordelijk voor het geven van 

mantelzorg en er wordt eerder van opgekeken als mannen 

op hun werk vragen om zorgverlof dan wanneer vrouwen dit 

doen. Uit een onderzoek onder 1.290 leden van het nationaal 

mantelzorgpanel in 2015 blijkt bijvoorbeeld dat veel vrouwen 

(69 procent) het gevoel hebben dat er verwacht wordt dat zij 

zorgtaken op zich nemen en dat deze verwachtingen minder 

gelden voor mannen. Hetzelfde onderzoek laat zien dat 83 

procent van de mannelijke mantelzorgers tevreden is over de 

verdeling van de zorgtaken in uren tussen mannen en vrou-

wen, tegenover 53 procent van de vrouwen. (De Klerk, 2015; 

Kok, 2018; Mezzo 2015 in Kok, 2018)

Vrouwen vinden dat van hen meer wordt verwacht dan van 

mannen door familie, zorgprofessionals en gemeente. Ver-

wachtingen van anderen kunnen medebepalend zijn voor de 

door gender gevormde rollen die er zijn in relatie tot mantel-

zorg, niet in het minst de verwachtingen vanuit de hulp-

behoevende zelf. Verder blijkt de verwachting van iemand 

over zichzelf of de gewenning om te blijven in de klassieke 

rolverdeling van belang te zijn. Gender heeft invloed op hoe 



iemand denkt zich te moeten gedragen en de situatie,  

zelf gekozen of niet, beïnvloedt gedrag en opvattingen2. 

(Kok, 2018)

Etniciteit en mantelzorg
De meeste mantelzorgers, zonder of met migratieachtergrond, 

vinden het vanzelfsprekend om hulp te bieden aan familie 

of naaste als dit nodig is. Het percentage mantelzorgers met 

migratieachtergrond is lager dan mantelzorgers van Neder-

landse herkomst. Dit wordt behalve uit een lage respons vooral 

toegeschreven aan een verschil in opvattingen over wat man-

telzorg is. Mantelzorgers met migratieachtergrond herkennen 

hun zorg vaker niet als mantelzorg. Hierdoor, en omdat zij vaker 

van mening zijn dat mensen zoveel mogelijk hulp van familie of 

vrienden moeten krijgen, vragen zij ook minder snel om profes-

Als deeltijdwerken het geven van zorg beïnvloedt, kan 

verlenging of verkorting van de maximale arbeidsduur dan 

de werk-zorgverdeling beïnvloeden? In De toekomst van 

de mantelzorg (2009) heeft het SCP onder meer gekeken 

naar de invloed van arbeidsdeelname op de verdeling man-

telzorg tussen mannen en vrouwen en het aantal mantel-

zorguren dat geboden kan worden. In een scenario waarin 

zowel vrouwen als mannen meer gaan werken, daalt het 

aantal mantelzorgers en -uren. In het scenario waarin man-

nen en vrouwen in gelijke mate in deeltijd (30 uur) gaan 

werken, stijgt het aantal mantelzorgers en gaan met name 

mannen meer zorg verlenen.

In 2015 heeft het Verwey-Jonker Instituut deze scenario’s 

nader onderzocht. Verlenging van arbeidsduur, zo con-

stateren de onderzoekers, heeft geen consequenties voor 

geleverde zorguren van mannen en vrouwen. Mannen en 

vrouwen die intensieve zorg verlenen, willen hun werk-

tijd nog wel eens aanpassen aan de benodigde zorgtijd. 

Andersom gebeurt dat echter zelden: de verantwoordelijk-

heid voor de zorg wordt als zo vanzelfsprekend ervaren, 

dat het aantal uren dat daarin geïnvesteerd wordt bijna 

al bij voorbaat vaststaat. Werkende mantelzorgers zullen 

niet beknibbelen op de zorguren bij een langere arbeids-

duur, zo is de verwachting. Ook bij niet-intensieve zorgers 

leidt verlenging niet tot minder zorgen. Verlenging van de 

arbeidsduur kan wel leiden tot overbelasting van (mantel)

zorgers. Het is overigens wel zo dat vrouwen meer gaan 

zorgen als hun man meer gaat werken, maar andersom 

gebeurt dit niet.

Verkorting van arbeidsduur leidt waarschijnlijk tot iets 

meer zorgminuten per dag. Met name voor kinderen en 

meer bij vrouwen dan bij mannen. Het zal vooral meer 

lucht geven aan werkende mantelzorgers. Voor wat betreft 

de verdeling tussen mannen en vrouwen heeft verkorting 

weinig invloed. Voltijders, meestal mannen, zullen er met 

deze aanpassingen niet meer door gaan zorgen. Vrouwen 

(en mannen die al in deeltijd werken) zullen willen vast-

houden aan op voorhand gekozen werkuren. Als de keuze 

voor een eigen, individuele arbeidsduur eenmaal is ge-

maakt, heeft een aanpassing van de formele arbeidsduur 

hierop nauwelijks invloed meer. De ontstane zorgpatronen 

blijven leidend. Arbeidsduurverkorting geeft mannen die 

meer willen zorgen en dit niet geregeld krijgen bij hun 

werkgever wel een steun in de rug.

Naast verwachtingen van vrouwen en mannen, de feitelijk 

gekozen arbeidsduur en de verkregen balans tussen inko-

men en zorg, zijn culturele patronen, individuele afwegin-

gen tussen inkomen en niet-werktijd, en de facto zorgver-

plichtingen vaak doorslaggevender dan bepalingen rond 

arbeidsduur. Over het algemeen kunnen we zeggen dat 

het tempo waarin vrouwen in Nederland betaald werk zijn 

gaan doen veel hoger ligt dan het tempo waarin mannen 

zijn gaan deelnemen aan onbetaalde zorg. De verdeling 

van zorg over de seksen heeft nog minder veranderings-

potentieel: er is ‘weinig beweging te krijgen in de m/v-

verdeling van zorg’, zo constateren de deskundigen. (Van 

der Klein, 2015)

Beïnvloedt arbeidsduur werk-zorgverdeling m/v?

sionele ondersteuning. Schaamtegevoelens om de zorg voor 

je ouders over te dragen aan anderen en taboes die rondom 

ziektes en beperkingen hangen, spelen daarbij ook een rol. 

Verder verschillen mantelzorgers en professionele ondersteuners 

soms in opvatting over hoe je zorgt en wat goede zorg is en zijn 

mantelzorgers met een migratieachtergrond niet altijd in staat 

om deze zorgvraag goed te formuleren en/of zorgprofessionals 

hierop te bevragen. Verschillende onderzoeken laten zien dat 

mantelzorgers met een migratieachtergrond vaak intensieve 

hulp bieden en relatief vaak (zwaar) belast zijn. Er is wel een 

verschuiving in bepaalde opvattingen rondom schaamte en 

taboe en het geven van mantelzorg omdat de tweede of derde 

generatie Nederlanders met een migratieachtergrond meer 

‘Nederlandse’ zorgopvattingen hebben. Hierdoor wordt het 

normaler gevonden om een beroep te doen op de formele zorg. 

(Achahchah, 2015; De Boer, 2020; De Boer, 2022)

2 Zie ook de studie van Endendijk e.a. (2018) over de gevolgen van ouderschap voor de genderrolsteretypen en rolpatronen van ouders waarin zij de 

wederzijdse dynamiek tussen context en onbewuste denkbeelden laten zien.



Het beeld bestaat dat de verdeling van mantelzorgtaken 

tussen mannen en vrouwen met niet-westerse migratieach-

tergrond meer traditioneel is dan tussen mannen en vrou-

wen met een westerse (migratie)achtergrond. Er zijn echter 

weinig onderzoeksgegevens die hier iets over zeggen. Er zijn 

aanwijzingen dat binnen de Turkse en Marokkaanse cultuur 

de schoondochter een belangrijke zorgtaak heeft. SCP-data 

bevestigen dit, maar laten ook zien dat vrouwen met een 

niet-westerse migratieachtergrond per week significant meer 

uren besteden aan de hulp voor hun eigen ouders dan aan 

schoonouders (gemiddeld 8,4 uur hulp aan ouders en 7,4 uur 

aan schoonouders). Dit geldt ook voor mannen. Zonen bieden 

hun eigen ouders op weekbasis bijna 7 uur hulp en schoonzo-

nen bijna 6 uur.

Van den Berg wijst er in haar onderzoek op dat mantelzorgers 

met een migratieachtergrond – en mensen met een migratie-

achtergrond in het algemeen – vaak als aparte groep worden 

onderzocht en daardoor automatisch neergezet tegen de 

achtergrond van de dominante Nederlandse cultuur. Het risico 

bestaat dat problemen van – in dit geval – mantelzorgers met 

een migratieachtergrond altijd gerelateerd worden aan cul-

tuur. In haar eigen onderzoek naar verschillen in zorgattitude, 

-bereidheid en conflicthantering includeert Van den Berg 

drie groepen mantelzorgers en -ontvangers: met een Turkse, 

Survoye (Syrisch-orthodox) en Nederlandse achtergrond. 

Een belangrijke conclusie is dat wanneer de praktijk van de 

mantelzorg centraal staat, de overeenkomsten tussen deze 

groepen groter zijn dan de verschillen.

In alle drie de groepen kunnen binnen de familie en sociale 

omgeving conflicten ontstaan over de taakverdeling en in 

deze groepen wordt door mantelzorgers en hun omgeving 

onderhandeld over de taakverdeling. Binnen de familie kun-

nen er verschillende, soms botsende visies zijn op wie er zorg 

moet geven en wat men als ‘goede zorg’ ziet. Of men zich nu 

tot een individualistische of een collectieve cultuur rekent: 

er zal gezorgd moeten worden wanneer zich in de familie of 

vriendengroep ziekte, ouderdom of handicaps voordoen. Voor 

alle drie de groepen geldt dat men zich vooral op basis van de 

aard van de onderlinge relatie in meer of mindere mate ge-

roepen voelt om deze zorg te geven. Er is geen verschil tussen 

de drie groepen in de mate waarin mantelzorgers te maken 

hebben met, of meer last hebben van spanningen. Alle drie 

de groepen krijgen bovendien te maken met een overheid die 

zich steeds verder uit de zorg terugtrekt, een toenemend be-

roep doet op burgers en kampt met de steeds grotere tekorten 

aan zorgpersoneel. Dat betekent voor iedereen dat het wel of 

niet zorgen voor een naaste in steeds mindere mate een keuze 

wordt, en steeds meer is afgedwongen.

De grotere bereidheid tot het geven van mantelzorg in meer 

collectieve gemeenschappen kan ervoor zorgen dat mensen met 

een migratieachtergrond zich eerder aangesproken voelen door 

de oproep om meer informele zorg te verlenen. Zij kunnen in 

de problemen komen wanneer de zorglast toeneemt, maar men 

zich geremd voelt om dit aan te kaarten. Wanneer de zorglast 

toeneemt, zullen bovendien sluimerende conflicten steeds meer 

aan de oppervlakte komen. Uit de gehouden interviews blijkt 

dat mantelzorgers met een migratieachtergrond wel geneigd 

zijn om de taakverdeling ter discussie te stellen wanneer het 

zorgen hen te zwaar wordt, maar dat deze onderhandeling in 

sommige gevallen mislukt omdat hun omgeving aan traditionele 

zorgopvattingen vasthoudt. Zeker waar het de eerste generatie 

betreft, die de voorkeur geeft aan mantelzorg die door vrouwen 

gegeven wordt. Het proces van wennen aan professionele zorg 

gaat bij veel zorgontvangers langzaam en de mantelzorgers 

moeten behoorlijk wat geduld opbrengen. (Van den Berg, 2014)

Combineren van werk en mantelzorg
Mantelzorgverplichtingen beïnvloeden de keuzes in arbeids-

duur, al is het verband minder sterk aanwezig dan bij de zorg 

voor kinderen en is het patroon ook iets minder seksespecifiek. 

Veel mantelzorg wordt sowieso verleend door 65-plussers die 

niet meer werken. Werkende mantelzorgers werken iets minder 

uren (gemiddeld 33 uur) dan werkenden zonder mantelzorg-

taken (gemiddeld 35 uur). Dit hoeft echter niet te komen dóór 

deze mantelzorg, maar kan ook te maken hebben met de 

bestaande traditionele verdeling van arbeid en zorg tussen man-

nen en vrouwen.

Mannen die mantelzorg verlenen, hebben vaker een betaalde 

baan, en werken vaker meer uren dan vrouwen die mantelzorg 

verlenen. 31 procent van de werkende vrouwen en 22 procent 

van de werkende mannen combineert een baan van 12 uur per 

week of meer met het geven van mantelzorg. Van de werkende 

mantelzorgers helpt het grootste deel iedere week, namelijk 

ruim 80 procent. Dit aandeel is bij mannen en vrouwen ongeveer 

gelijk. Werkenden die intensief helpen, vormen een kleinere, 

maar substantiële groep van alle werkende mantelzorgers. Het 

gaat om 21 procent oftewel zo’n 400.000 personen. Ook dit aan-

deel verschilt niet onder mannen en vrouwen. (De Boer, 2019a)

Er is geen verband tussen het hebben van een baan en het geven 

van mantelzorg. Dit verband is er wel bij lang en intensief hel-

pen: degenen met een baan helpen minder vaak dan degenen 

zonder baan (of degenen die helpen, hebben minder vaak een 



baan; zoals gezegd het is niet duidelijk wat oorzaak en wat 

gevolg is). Juist als de hulp lang en intensief is, kost deze veel tijd 

en is deze lastiger te combineren met een baan. Voor een kwart 

van de vrouwen die in deeltijd werken, is mantelzorg een reden 

om niet voltijds te werken. Het is de op drie na belangrijkste 

reden die vrouwen geven na respectievelijk: zorg voor huishou-

den, tijd voor zichzelf en zorg voor (klein)kinderen. (Van den 

Brakel, 2022)

Vrouwen kiezen er niet snel voor om minder te gaan wer-

ken als zij zich zwaar belast voelen, maar doen dit meer dan 

mannen. In het longitudinale onderzoek van De Boer (2022) 

bedraagt het aandeel vrouwen dat de werkweek inkortte 12 

procent onder niet-mantelzorgers, 15 procent onder degenen 

die niet-intensieve zorg waren gaan verlenen en 19 procent 

onder vrouwen die waren gestart met het bieden van inten-

sieve mantelzorg. De onderzoekers vonden geen verhoogde 

arbeidsduurinkorting onder mannen die gingen mantelzorgen. 

(De Klerk, 2017; De Boer, 2022)

De samenvattende conclusie uit onderzoeken naar de gevolgen 

van mantelzorgen voor werk is dat deze negatief zijn: mantel-

zorgers voelen zich belast door de dubbele taken, hebben een 

hoger ziekteverzuim, voelen zich bezwaard ten opzichte van col-

lega’s en ervaren onvoldoende steun van leidinggevenden. Man-

telzorgers vragen ook vaak niet om ondersteuning of vinden het 

lastig hun thuissituatie met collega’s of leidinggevende te delen, 

waardoor deze geen steun kunnen bieden. Mannen geven vaker 

aan een goede combinatie werk en mantelzorg te ervaren (31 

procent) dan vrouwen (24 procent). Ongeveer een op de zes 

mantelzorgers geeft aan werk en mantelzorg (heel) slecht te 

kunnen combineren. Een kleine groep voelt zich zwaarbelast 

tot zelfs overbelast door de mantelzorg. Vooral bij mannen is 

er een duidelijk verschil: mannen die mantelzorger zijn, krijgen 

significant vaker een slechtere gezondheid dan andere mannen. 

(De Boer, 2019a; De Boer, 2019b)

Ervaren belasting
Van de mannen die mantelzorgen, combineert 75 procent dit 

met een fulltimebaan. Slechts 20 procent van de vrouwelijke 

mantelzorgers werkt 36 uur of meer. Ruim 43 procent van de 

vrouwen werkt tussen de 25 en 35 uur en 36 procent werkt 24 

uur of minder. Toch ervaren vrouwen die werk en mantelzorg 

combineren, meer lichamelijke klachten en stress dan hun 

mannelijke collega’s die mantelzorgen.

In de literatuur worden twee verklaringen gegeven waarom 

vrouwen meer zorgbelasting ervaren. De eerste verklaring is 

dat vrouwen meer uren zorg geven en minder vaak hulp van 

anderen krijgen bij de zorgtaken. Vrouwen zijn naast werk en 

mantelzorg over het algemeen grotendeels verantwoordelijk 

voor het huishouden en de zorg voor het gezin.

De tweede verklaring is dat vrouwen de zorgtaken anders 

ervaren dan mannen. Vrouwen voelen meer sociale druk om 

te mantelzorgen en hebben vaker moeite met het loslaten 

van de zorg. Ook verwachtingen en druk vanuit de omgeving, 

zorgvrager incluis, om mantelzorg te verlenen, veroorzaken 

combinatiedruk. Dat vrouwen mantelzorg eerder als belastend 

ervaren, kan te maken hebben met het gevoel of de noodzaak 

te móeten helpen: de mantelzorgklem.

Mannen lijken een meer taakgerichte aanpak te hebben (doen 

wat nodig is) en vrouwen lijken meer emotioneel betrokken te 

zijn bij de zorgsituatie en het welbevinden van de zorgvrager. 

Proper legt een verband met de ervaren overbelasting: ‘Uit onder-

zoek blijkt dat vrouwen vaker de dagelijkse verzorging en de wat 

emotioneel geladen taken op zich nemen. Mannen doen vaker 

de financiële administratie en de praktische klussen in en om het 

huis. Je kan je voorstellen dat deze verschillende taken gepaard 

gaan met een andere emotionele belasting. En dit kan mogelijk 

een negatieve impact hebben op het gevoel van overbelasting en 

de psychische gezondheid van vrouwelijke mantelzorgers. Hoe 

dat precies zit, moet nog worden onderzocht.’ (ZonMw-podcast)

Vrouwen voelen zich ook vaak meer verantwoordelijk voor de 

relatiekwaliteit die door de zorgsituatie onder druk kan komen 

te staan, waardoor er naast de zorgtaken ook andere stressoren 

op de vrouwen afkomen. In het onderzoek van Swinkels (2019) 

naar sekseverschillen in ervaren zorgbelasting concluderen de on-

derzoekers dat de stress is gerelateerd aan secondaire stressoren 

zoals relationele en financiële problemen (bij zorg voor partner) 

en problemen met het combineren van taken. Zowel mannen als 

vrouwen ervaren stress als gevolg van primaire stressoren zoals de 

gezondheid en de zorgbehoefte van de partner. Mannen ervaren 

meer stress als gevolg van een verslechtering in de zorgsituatie 

terwijl vrouwen reageren op de zorgsituatie zelf. Hun conclusie 

is dat de subjectieve evaluatie van de gevolgen van de situatie de 

ervaren belasting bepalen. Niet de objectieve conditie.

Zorgvriendelijk beleid
Zowel werkende als niet-werkende mantelzorgers die negatieve 

gevolgen ondervinden van het mantelzorgen, kunnen baat 

hebben bij ondersteuning. Ondersteuning kan worden geboden 

in verschillende vormen en door andere helpers, gemeenten, bij 

studie of op werk. Er zijn aanwijzingen dat vrouwen en mannen 

anders omgaan met het gebruik van ondersteuning, waardoor 

het verschil in belasting deels kan worden verklaard (zie bijvoor-

beeld De Boer, 2019b). In deze factsheet concentreren we ons 

op vormen van ondersteuning in relatie tot het combineren van 

werk en mantelzorg.

Uit onderzoek is bekend dat werkende mantelzorgers een 

grotere kans hebben om mentale gezondheidsproblemen te 

ontwikkelen dan werkenden die geen mantelzorg bieden. Ook 

is bekend dat mantelzorgers het lastig vinden om hun situatie 

met leidinggevenden te bespreken of op de werkvloer te delen 



en uit te leggen waar zij als werkende mantelzorger tegen-

aan lopen. Werkende mantelzorgers geven wel aan dat zij het 

belangrijk vinden dat de werkgever hen ondersteuning biedt 

om de werk- en mantelzorgtaken te kunnen combineren en dat 

leidinggevenden en collega’s begrip hebben voor hun situatie. 

Driekwart van degenen die er wél met de leidinggevende over 

sprak, ervaart begrip. Helpers van familieleden in de eerste 

graad (partners, ouder of kind) en degenen die terminale zorg 

geven, ervaren relatief vaak begrip. Een op de zes werkende 

mantelzorgers is neutraal en 4 procent is ronduit ontevreden 

over het begrip dat hun leidinggevende toont. (De Boer, 2019b)

Personen die hun leidinggevende van de zorgtaak op de hoogte 

stelden of die flexibiliteit in het werk ervaren, ondervinden 

minder tijdsdruk. De leidinggevende speelt een cruciale rol in de 

ondersteuning van werkenden met een (intensieve) zorgtaak: 

als zij een luisterend oor of flexibiliteit kunnen bieden, kunnen 

zij de tijdsdruk van werkende mantelzorgers verlagen. Werk-

gevers kunnen zorgen voor een meer mantelzorgvriendelijke 

werkomgeving, door beleid vorm te geven over hoe ze mantel-

zorgers ondersteunen. En dan niet alleen op papier, maar ook in 

de praktijk, zoals zorgdragen voor voorlichting, zodat werkne-

mers weten wat mantelzorg is en zichzelf eerder als mantelzor-

ger (h)erkennen. Het helpt ook als werkgevers meedenken over 

individuele situaties van de werkende mantelzorgers, omdat 

werknemers die midden in een zorgsituatie zitten vaak in ad 

hoc-oplossingen denken en minder oog hebben voor de langere 

termijn. Een leidinggevende kan een luisterend oor bieden en 

praktische oplossingen aanreiken, zoals flexibiliteit in werktijd 

en -plaats of tijdelijke aanpassingen in het takenpakket.

Er zijn geen aanwijzingen dat vrouwen andere ondersteuning 

op het werk nodig hebben dan mannen, maar wel dat de dubbe-

le belasting voor mantelzorgende vrouwelijke werknemers door 

bedrijfsartsen en leidinggevenden wordt onderschat. Werkne-

mers komen thuis niet tot rust en dan helpt ook het advies om 

een tijdje rust te nemen niet.

Zorgregelingen
De verschillende regelingen rond zorgverlof worden nogal eens 

genoemd als oplossing voor de combinatie van werk en man-

telzorg. Het gebruik van deze formele regelingen blijkt echter 

gering: ongeveer 10 procent van de werkende mantelzorgers 

maakt gebruik van betaald verlof en nog minder van onbetaald 

verlof. De werkcultuur (leidinggevenden en collega’s) stimuleert 

het gebruik maken van deze regelingen over het algemeen niet. 

In organisaties met een ondersteunende werk-privécultuur voelen 

werknemers zich eerder gerechtigd om gebruik te maken van 

bestaande arbeid-en-zorgregelingen. (Roeters, 2021)

Vaker nemen werknemers vakantiedagen op om hulp te kunnen 

geven: ongeveer een kwart doet dit. Dit zou ermee te maken 

kunnen hebben dat zorgverlof doorgaans (deels) onbetaald 

is, en dus financieel niet zo aantrekkelijk. Een vakantiedag 

opnemen is bovendien relatief gemakkelijk. De meeste werkne-

mers die in 2021 voor korte duur (maximaal twee weken) zorg 

verleenden aan een zieke naaste hebben daarvoor helemaal 

geen verlof opgenomen. Van degenen die kortdurend zorgden, 

maakte 6 procent van de vrouwen en 9 procent van de man-

nen gebruik van het daartoe bestemde kortdurend zorgverlof. 

Vrijwel even vaak werden ADV- of vakantiedagen opgenomen. 

Werknemers die gedurende een langere periode voor een zieke 

naaste zorgden, maakten zelden gebruik van de regeling voor 

langdurend zorgverlof. Als ze verlof opnamen, dan was dat 

vooral het wel doorbetaalde, kortdurend zorgverlof, ADV- of 

vakantieverlof of een andere verlofsoort, zoals calamiteiten-

verlof of bijzonder verlof. Onder voltijders nemen langdurend 

zorgende mannen vaker verlof op dan vrouwen. Bij deeltijders is 

het andersom: in deeltijd werkende mannen die zorg verlenen, 

nemen hiervoor minder vaak verlof op dan in deeltijd werkende 

vrouwen. (Brakel, 2020; De Boer 2019b)

Financieel hebben sommige mantelzorgers behoefte aan meer 

ondersteuning. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van betaald 

zorgverlof. Cao’s kunnen daarbij een rol spelen (pro- en contra-

productief), waarbij in Nederland de cao’s in de publieke sector 

eerder versterkend lijken te werken dan in de private sectoren.

Regelingen in het kort
 

Kortdurend zorgverlof - Het aantal uren per 12 maan-

den is twee keer de arbeidsduur per week, het salaris 

wordt voor 70 procent doorbetaald. De werkgever kan 

alleen weigeren als de organisatie in ernstige proble-

men zou komen.
 

Langdurend zorgverlof - Per 12 maanden heb je recht 

op maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week 

werkt. In overleg met je werkgever kun je de ver-

lofuren spreiden. De werkgever hoeft geen salaris door 

te betalen bij langdurig zorgverlof. In de cao kunnen 

afwijkende afspraken zijn gemaakt.
 

Onbetaald verlof - In overleg met de werkgever kun-

nen – onbetaalde – verlofdagen opgenomen worden. 

Onbetaald verlof is geen recht. In je cao kunnen er wel 

regels over zijn opgenomen. Onbetaald verlof kan ook 

in deeltijd worden opgenomen.
 

Wet Flexibel Werken - De Wet Flexibel Werken regelt 

de mogelijkheid voor werknemers om thuis of op 

gunstige tijden te werken. En ook aanpassing van de 

arbeidsduur. Dit betekent dat je het recht hebt om 

hierom te vragen bij je werkgever. De werkgever kan 

dit echter wel weigeren.
 

Meer informatie over deze en andere regelingen:

WM-Wettelijke-regelingen.pdf (werkenmantelzorg.nl); 

Alle verlofregelingen op een rij - WOMEN Inc

https://www.werkenmantelzorg.nl/wp-content/uploads/2022/04/WM-Wettelijke-regelingen.pdf
https://www.womeninc.nl/actueel/verlofregelingen


Flexibel werken
De vormgeving van flexibele arbeid kan potentieel een grote 

vrijheid bieden om zorgtaken met betaalde arbeid te combine-

ren. Belangrijk hierbij is dat het de werknemer is die controle 

heeft over de vraag wanneer en waar het werk gedaan wordt. 

In het kader van ‘het nieuwe werken’ is er sprake van een toe-

nemende flexibiliteit in zowel tijd als plaats. De keerzijde van 

flexibiliteit in tijd én plaats is dat de grenzen tussen werk en 

privé vervagen, hetgeen juist negatieve gevolgen kan hebben 

voor werknemers. (Peters, 2012)

Vrouwen gebruiken het recht op flexibele arrangementen vaak 

om de werktijd te verminderen. Parttime werk is de voornaam-

ste strategie voor vrouwen om arbeids- en zorgtaken te combi-

neren. In sectoren waar veel vrouwen werken zien werkgevers 

de vermindering van werkuren als een persoonlijke beslissing. 

Werkgevers stimuleren en ondersteunen werknemers zelden om 

hun uren uit te breiden als zorgtaken afnemen. Als mensen op 

bepaalde momenten tijdens hun levensloop flexibiliteit inzetten 

voor zorgtaken gaat het gebruik van flexibele arrangementen 

vaak ten koste van loopbaankansen. Beleid gericht op het ver-

kleinen van genderverschillen in het combineren van arbeids- en 

zorgtaken kan op deze manier ook leiden tot een vergroting 

van sociale ongelijkheid. Hoewel er in veel organisaties begrip 

bestaat voor de combinatie arbeid en zorg, staat de fulltime 

beschikbare – mannelijke – werknemer vaak nog model voor de 

ideale medewerker. Tijd- en loopbaaneisen blijven gebaseerd op 

dit model. Deze eisen botsen met het zoeken naar een goede af-

stemming tussen werk en zorgtaken en het gebruik van arbeid-

en-zorgbeleid. Wanneer een aanwezigheidscultuur blijft be-

staan waarin zichtbaarheid en lange dagen indicatoren zijn voor 

inzet en betrokkenheid, worden werknemers gedwongen om 

een afweging te maken tussen loopbaankansen en het opnemen 

van verlof en gebruik maken van flexibele arrangementen. Om 

ervoor te zorgen dat een combinatie van carrièremogelijkheden 

en zorgtaken tot de mogelijkheden behoort, is in veel gevallen 

een cultuurverandering noodzakelijk. (Yerkes, 2015

Voordelen flexibel werken zijn niet 
voor iedereen
Voor praktisch opgeleiden is het moeilijker om van de voordelen 

van flexibele arrangementen te profiteren. Flexibiliteit in wáár 

het werk wordt uitgevoerd is niet in alle beroepen goed mogelijk. 

Veel werk voor mensen met een praktische opleiding vindt plaats 

op een vaste plek waardoor zij minder kunnen profiteren van 

de voordelen van deze nieuwe vormen van werken. Onderzoek 

laat bovendien zien dat de zorg voor arbeidsomstandigheden 

bij flexwerk voor praktisch opgeleiden vaak slechter is geregeld 

dan bij mensen in vaste dienst. Voor praktisch opgeleiden is het 

vaak moeilijker een beroep te doen op verschillende vormen van 

ondersteuning. Zij hebben te maken met baanonzekerheid, wat 

een drempel kan vormen voor bijvoorbeeld het opnemen van 

zorgverlof. Daarnaast hebben ze juist minder mogelijkheden tot 

eigen regie over werkplaats en -tijden. Hoewel de mogelijkhe-

den voor plaats- en tijdongebonden werken in de toekomst naar 

verwachting toenemen, zullen praktisch opgeleiden waarschijnlijk 

minder profiteren van deze trend. Ook zijn en blijven voor hen, 

vanwege een lager inkomen, sommige duurdere hulpbronnen 

zoals onbetaald zorgverlof minder toegankelijk.

Zelfstandigen hebben per definitie de flexibiliteit om hun eigen 

arbeidstijden in te delen. Het idee dat zelfstandigen meer auto-

nomie en flexibiliteit hebben, is ook een veelgenoemde reden 

voor veel moeders om regulier werk in te ruilen voor een be-

staan als zzp’er. De mate van ervaren autonomie onder zelfstan-

dige vrouwen in Nederland is echter niet gelijk. Dit hangt af van 

factoren zoals werkervaring en de sector waarin zij werkzaam 

zijn. Voor zelfstandigen is verlof ook een minder goed instru-

ment om de combinatie arbeid en zorg te vergemakkelijken. Zij 

kunnen minder profiteren van bestaande zorgregelingen en het 

opnemen van verlof kan de continuïteit van het bedrijf in gevaar 

brengen. (SER, 2016; Yerkes, 2015)

Wat werkt?
De vraag wat werkt om de gezondheid en de inzetbaarheid van 

werkende mantelzorgers te bevorderen, is al lastig te beant-

woorden. Nog lastiger is het antwoord op de vraag wat werkt 

om de verdeling tussen werk en zorg van vrouwen en mannen 

gelijker te verdelen.

De grote groep mantelzorgers is een divers gezelschap en 

bestaat behalve uit werkende mantelzorgers uit bijvoorbeeld 

jonge mantelzorgers, oudere mantelzorgers en mantelzorgers 

met en zonder een migratieachtergrond. Zoals we hebben 

gezien maakt het uit voor wie wordt gezorgd, zowel vanwege 

de sociale relatie als vanwege de specifieke behoeften van de 

zorgvrager. Om aan te sluiten bij de ondersteuning die man-

telzorgers nodig hebben, is het belangrijk om deze groepen 

mantelzorgers te onderscheiden, omdat voor deze groepen 

specifieke aandachtspunten gelden.3

3 Zie ook de infographic over groepen mantelzorgers op WIZ_groepen_MZ_3b (movisie.nl)

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-12/Infographic-groepen-mantelzorgers.pdf


Werkende mantelzorgers vinden de combinatie werk en zorg 

vaak lastig én willen graag gewoon blijven werken. Zij hebben 

er behoefte aan dat de combinatie werk en mantelzorg be-

kend is bij collega’s en leidinggevenden. Daarvoor is een werk- 

omgeving en werkcultuur die bespreekbaarheid ondersteunt 

van belang. Werkende mantelzorgers hebben ook behoefte 

aan flexibiliteit, ondersteuning en erkenning vanuit de werk-

omgeving. Zij geven aan het belangrijk te vinden dat er betere 

(h)erkenning van mantelzorgers en hun gezondheid en welzijn 

komt. Ook benoemen zij dat meer inzicht nodig is in mogelijk-

heden om zorgtaken te delen (met bijvoorbeeld professionals, 

mensen uit het netwerk of andere vrijwilligers) en dat het 

makkelijker moet worden om zorg en ondersteuning te rege-

len. Een werknemer neemt zichzelf mee naar het werk, met al 

zijn leuke ervaringen, maar ook zijn zorgen. Er valt veel winst 

te behalen uit het oog hebben voor de gehele persoon. Op de 

werkvloer blijft mantelzorg vaak nog onzichtbaar. Deels ligt 

de oplossing bij mantelzorgers zelf. Een groot deel bespreekt 

zijn of haar zorgsituatie niet met de leidinggevende, terwijl 

bekend is dat leidinggevenden en managers er vaak wel voor 

open staan. Van de kant van de werkgevers is meer oog nodig 

voor de cultuuromslag die noodzakelijk is om mantelzorg te 

(h)erkennen en bespreekbaar te maken. Werkgevers zoeken 

oplossingen nog te veel in traditionele HR-maatregelen zoals 

verlof en minder uur werken. Werkgevers kunnen ook zelf het 

goede voorbeeld geven en het gesprek aangaan.

Duijs constateert dat nog te vaak de verantwoordelijkheid 

voor de ongelijke verdeling wordt neergelegd bij de man-

telzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers zelf: zij moeten 

leren om de zorg eerlijker te verdelen binnen de familie, zij 

moeten ‘nee leren zeggen’ of ‘op tijd naar huis leren gaan’. 

Maar het tegengaan van de ongelijke verdeling vraagt ook iets 

van overheden, zorgorganisaties, leidinggevenden en profes-

sionals. Het beroep dat vaak op vrouwen wordt gedaan, wordt 

ook vormgegeven door beleid, op de werkvloer, in zorgorgani-

saties en in buurtinitiatieven in de wijk. (Duijs, 2019)

 

Op de stakeholdermeeting (oktober 2020) van de UU Hub 

Gender and Diversity is een aantal vraagstukken rondom de 

deeltijdklem en verdeling werk-zorg geadresseerd.4 Gen-

dersensitief beleid in de participatiesamenleving vraagt van 

zorgorganisaties, gemeenten en vrijwilligersorganisaties dat 

ze nadenken over hoe ze mannen kunnen mobiliseren die nu 

nog geen zorgverantwoordelijkheden dragen. Het vraagt iets 

van beleidsmakers: zij moeten nadenken over wat het effect 

van hun beleidsmaatregelen is op de ongelijkheid tussen 

mannen en vrouwen. Misschien vraagt dat ook wel iets van 

zorgbehoevenden wanneer zij liever hulp ontvangen van de 

buurvrouw dan van de buurman.

Het dichten van de genderkloof in de wereld van betaalde 

arbeid vergt een andere organisatie van onbetaalde zorgac-

tiviteiten. We zitten nu vast in de deeltijdklem en richten ons 

op de individuele keuzes die vrouwen en mannen zogenaamd 

hebben in hun betaalde werkuren en zorgtaken. Verleg de 

focus en benader de genderkloof vanuit een perspectief dat 

rekening houdt met de bredere complexiteit van regelgeving 

en beleid, capaciteiten en normatieve beperkingen. Dus op het 

bredere krachtenveld dat de gendergerelateerde carrièrekeu-

zes van mannen en vrouwen stuurt.

Krapte op de arbeidsmarkt blijft voorlopig en de zorgvraag 

neemt toe. Het is niet mogelijk om én voor de kinderen te zor-

gen, fulltime te werken, vrijwilligerswerk te doen en mantel-

zorgtaken op je te nemen. Dit vergt andere en andersoortige 

oplossingen die dit in samenhang oppakken. Hoe welke zorg 

collectief organiseren, de zorgzaamheid stimuleren en ook 

economische zelfstandigheid vergroten? Het vergt in ieder 

geval een erkenning van de waarde van zorgarbeid, betaalde 

én onbetaalde.
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