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Samenvatting
Mannen en vrouwen onderscheiden zich van elkaar op het vlak van de stabiliteit van
hun

participatie

in

de

arbeidsmarkt.

Mannen

hebben

een

relatief

stabiel

participatiepatroon. Voor veel vrouwen is dat niet het geval: sommige vrouwen zijn
continu werkzaam, andere vrouwen verlaten de arbeidsmarkt voor kortere of langere
perioden, en een derde groep vrouwen komt helemaal niet meer terug na dat ze hun
participatie

hebben

onderbroken.

Het

verschil

tussen

mannen-

en

vrouwenarbeidsparticipatie kan voor een aanzienlijk deel verklaard worden door het
feit dat onbetaalde arbeid, met name de zorg voor kinderen en ouderen, op de
schouders van vrouwen rust. Er zijn echter internationale verschillen vast te stellen in de
mate waarin vrouwen op de arbeidsmarkt actief zijn.

Volgens Esping Andersen vormt het levensloopbeleid van overheden een belangrijk
kader waarbinnen rationeel handelende individuen keuzes maken. Sociale instituties
bieden bepaalde zekerheden en garanties die de kostenbaten analyse van individuele
burgers kunnen beïnvloeden. Hij maakt onderscheid tussen drie ideale typische
welvaartsstaatregimes:

een

liberaal,

een

conservatief-corporatistisch

en

sociaal

democratische regime. Omdat de institutionele randvoorwaarden tussen deze drie typen
welvaarstaat verschillen, onderscheiden zich ook de mate waarin vrouwen deelnemen
aan de arbeidsmarkt.

Deze scriptie analyseert in hoeverre bepaalde institutionele randvoorwaarden van
invloed kunnen zijn op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Hierbij wordt voornamelijk
gekeken naar de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen die de keuze voor wel of
niet actief zijn op de arbeidsmarkt mogelijk maken. Het gaat daarbij in het bijzonder om
de aanwezigheid en toegankelijkheid van de kinderopvang, en om het voorhanden zijn
van genereuze verlofregelingen voor ouders.

De mogelijkheden tot het uitbesteden van zorgtaken geeft vrouw meer ruimte als het
gaat om de participatie op de arbeidsmarkt. In Frankrijk, hebben vrouwen een ruimere
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keuze wat kinderopvang betreft. In tegenstelling tot de gebruikelijke classificatie van
welvaartsstaten als conservatief regime, ontplooit Frankrijk zich in deze studie als een
sociaal democratisch regime. Het land kenmerkt zich door een relatief hoge mate van
betrokkenheid van vrouwen op de arbeidsmarkt gedurende hun gehele levensloop.

Een andere manier om de arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen te bevorderen
heeft een dwingender karakter. In een liberale welvaartsstaat, zoals het Verenigd
Koninkrijk, zijn vrouwen en hun gezinnen financieel afhankelijk van inkomsten uit
arbeid. Hierdoor worden veel vrouwen, met name in de lagere inkomensklasse, uit
financiële overwegingen gedwongen de arbeidsmarkt op te gaan. Ook na de geboorte
van een kind keren vrouwen zo snel mogelijk terug op de arbeidsmarkt. De overvloed
aan laagbetaalde arbeidskrachten maakt het meer mogelijk om zorgverlening aan
kinderen en ouderen op een commerciële basis aan te bieden. Die commerciële
zorgmarkt biedt dan op zich weer de mogelijkheid aan vrouwen uit de midden- en
hogere inkomensklassen hun zorgtaken uit te besteden en hun arbeidsmarktparticipatie
(in andere sectoren) tijdens hun gehele levensloop te stabiliseren.

In Duitsland en Nederland daalt zowel het aandeel van werkende vrouwen als het
aantal gewerkte uren per week het meest dramatisch na het 30ste levensjaar. Deze
periode gaat vaak gepaard met het stichten van een gezin en de komst van kinderen. Dit
is

in

lijn

met

de

gezinspolitiek

typisch

voor

conservatief-corporatistische

welvaartsstaten: de openingstijden van scholen en opvangcentra zijn niet afgestemd op
twee werkende ouders. Hiernaast kent Duitsland sociale voorzieningen die vrouwen
voor een lange periode ondersteunen als ze ervoor kiezen om thuis te blijven. De
financiële ondersteuning voor ouders die thuis met hun kind blijven zijn beperkter in
Nederland dan in Duitsland of Frankrijk. Dit verklaart de relatief hoge participatiegraad
in Nederland van ruim 70%. Vrouwen worden in Nederland aangemoedigd om te
werken om financiële redenen. Aan de andere kant kunnen veel vrouwen de
ouderwetse openingstijden van kinderopvang moeilijk combineren met een fulltime
baan en kiezen er dan ook voor om parttime actief te zijn. Dit resulteert in het laagste
aantal gewerkte uren per week.
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Inleiding
Participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt wordt vaak gezien als een belangrijke
barometer voor de emancipatie van vrouwen. Sinds de jaren zestig zijn er veel
veranderingen in het levenspatroon van vrouwen waar te nemen. Steeds meer vrouwen
gaan de arbeidsmarkt op en blijven bovendien ook werken nadat ze kinderen hebben
gekregen. Ongeacht de groeiende participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt, is
deze echter nog altijd lager dan die van mannen. Dit verschil in participatiegraad
varieert tussen verschillende landen.
Het grootste verschil tussen mannen- en vrouwenarbeidsmarktparticipatie is dat deze
voor vrouwen minder stabiel over hun levensloop is verdeeld. De participatie van de
meeste mannen is relatief gelijk verdeeld over hun hele levensloop. Bij vrouwen is dit
veel minder het geval. Sommige vrouwen zijn weliswaar continu werkzaam op de
arbeidsmarkt, maar andere vrouwen verlaten de arbeidsmarkt voor kortere of langere
perioden, en een aanzienlijk deel van hen komt zelfs helemaal niet meer terug na een
onderbreking.

Verschillende ontwikkelingen in de afgelopen decennia hebben vrouwen een grotere
vrijheid gegeven voor het inrichten van hun levens. Toch zijn vrouwen afhankelijk van
de institutionele randvoorwaarden van de natiestaten. Het rationele gedrag van
individuen tijdens de inrichting van hun levens wordt volgens Esping-Andersen1
gevormd door het levensloopbeleid van de overheid, dat bepaalde zekerheden en
garanties kan bieden. De manier waarop de welvaartsstaat is ingericht heeft dus een
grote invloed op de beslissing van vrouwen om wel of niet te gaan werken.
Defamilialisering door de welvaartsstaat houdt onder andere de aanwezigheid van de
publiekgefinancierde dienstverlening voor gezinnen in, en stelt vrouwen in staat
onbetaalde arbeid uit te besteden. Hierbij gaat het enerzijds om openbaar gefinancierde
kinderopvang en thuishulp voor bejaarden, maar anderzijds ook om uitkeringen voor

1

Gøsta Esping-Andersen Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford: Oxford University Press,
1999
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kinderen en de manier waarop het belastingsstelsel is ingericht. De hoge mate van
defamilialisering kan ook via marktmechanismen worden bereikt. Een gedereguleerde
arbeidsmarkt met lage lonen maakt privé-dienstverlening van particuliere/commerciële
kinderopvangdiensten voor de hogere en middenklasse betaalbaar.

Als men kijkt naar de arbeidsparticipatie van vrouwen, is het belangrijk om te kijken
naar de mate van arbeidsparticipatie gedurende de levensloop van vrouwen. Dit
onderzoek concentreert zich op vier landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk en UK. Uit
de onderstaande grafiek2 hieronder blijkt dat de participatiegraad in Duitsland en
Nederland daalt na het 25ste levensjaar, terwijl in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk
de participatiegraad min of meer stabiel blijft.

Grafiek 1
Arbeidsparticipatiegraad van vrouw en in 2005 naar leeftijd
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Bron: OECD, Database on Labour Force Statistics
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Arbeidsparticipatie van vrouwen is een zeer complex fenomeen waar veel factoren een
rol in spelen. Er zijn vele beleidsmaatregelen die de vrouwenparticipatie op de
arbeidsmarkt in meerdere of mindere mate kunnen stimuleren.
Onderzoeksdoel en probleemstelling
In dit onderzoek zullen verschillen in de mate van participatie van vrouwen op de
arbeidsmarkt tijdens hun levensloop in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk met elkaar vergeleken worden, en zal worden nagegaan in hoeverre deze
verschillen kunnen worden verklaard vanuit het gezinsbeleid in deze landen.
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1 Theoretische onderbouwing
Vrouwenparticipatie op de arbeidsmarkt kan vanuit verschillende perspectieven
verklaard kan worden. Er zijn veel factoren die vrouwengedrag op dit gebied potentieel
zouden kunnen beïnvloeden: onder andere de structuur en organisatie van de
arbeidsmarkt, de manier waarop mensen hun levens inrichten en het sociale beleid: de
organisatie van de zorg voor kinderen en ouderen, de sociale zekerheid en het
belastingstelsel.

De meest gangbare verklaringen op dit gebied gaan uit van de factoren die gerelateerd
zijn aan vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De vraaggeoriënteerde verklaringen
nemen de economische en structurele kenmerken en de ontwikkelingen hiervan als
uitgangspunt. Deze factoren hebben invloed op de vraag naar arbeid. Hierbij gaat het
meestal om de sectorale en temporele structuur van de arbeidsmarkt en de
aanwezigheid en distributie van bepaalde typen tewerkstelling; bijvoorbeeld de grootte
van de (publieke) dienstverlenende sector en de omvang van parttime werk. De
aanwezigheid en toegankelijkheid van parttime banen maakt werken aantrekkelijk voor
vrouwen die bijvoorbeeld de zorg voor kinderen en werken willen combineren. Ook zijn
vrouwen vaak oververtegenwoordigd in de servicesector.

De aanbodgeoriënteerde verklaringen nemen de heersende waarden en normen als
uitgangspunt. De sociaal-politieke tradities en normen kunnen vervolgens vertaald
worden naar economisch en sociaal beleid. Sociaal-economisch beleid vormt hier dus het
uitgangspunt. In tegenstelling tot vraaggeoriënteerde verklaringen, hebben deze
factoren de meeste invloed op vrouwenarbeidsparticipatie, terwijl vraaggeoriënteerde
factoren in het algemeen zowel mannen- als vrouwenarbeidsparticipatie beïnvloeden.
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De meer sociologische benaderingen nemen naast structurele ook culturele factoren mee
in hun analyse. Volgens de preferentietheorie van Catherine Hakim3 is de keuze van
vrouwen om wel of niet te gaan werken naast structurele factoren ook op persoonlijke
preferenties gebaseerd. Hakim maakt onderscheid tussen drie typen houdingen
(preferenties) die vrouwen hebben tegenover arbeidsdeelname en maakt vervolgens
onderscheid tussen drie groepen vrouwen. Deze groepen vrouwen reageren anders op
familiepolitiek en arbeidsmarktbeleid van overheden. Zo reageren de vrouwen die zorg
en werk willen combineren en carrièregerichte vrouwen sterk op arbeidsmarktpolitiek.
De groep vrouwen die de arbeidsmarkt niet wenst op te gaan is er juist niet gevoelig
voor. Sociale gezinspolitiek is van invloed op de vrouwen die thuis willen blijven en
vrouwen die zowel gezin als werk belangrijk vinden.

In deze scriptie zal de nadruk liggen op de aanbodgeoriënteerde benadering. Er zal
worden nagegaan in hoeverre bepaalde institutionele randvoorwaarden van invloed zijn
op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Hierbij zal er vooral gekeken worden naar de
aanwezigheid of het niet voorhanden zijn van bepaalde voorzieningen die de keuze
voor wel of niet actief zijn op de arbeidsmarkt mogelijk maken. De preferenties van
vrouwen en hoe de keuzes van vrouwen op micro niveau tot stand komen, zullen niet
nader behandeld worden. De vraaggeoriënteerde factoren, zoals de structuur van de
arbeidsmarkt, zullen in deze scriptie ook buiten beschouwing worden gelaten. De focus
zal liggen op de institutionele voorwaarden die de keuzes voor vrouwen mogelijkerwijs
beïnvloeden. Hiernaast zal worden nagegaan in hoeverre deze het gedrag van vrouwen
structureel beïnvloeden.

Een ander element dat in het onderzoek zal worden meegenomen is de structuur van de
levensloop van vrouwen. Uit diverse onderzoeken op dit gebied is bekend dat het
familieleven van vrouwen een grote impact heeft op de beslissing wel of niet de
arbeidsmarkt te (herin-) betreden4. Trouwen of het krijgen van een kind resulteert vaak
in het verlaten van de arbeidsmarkt: in sommige gevallen voor een kortere of langere
3

Hakim, C. (1995). Five feminist myths about women's employment. British Journal of Sociology. Vol. 46,
No.3, pp. 429-455.
4
Bijvoorbeeld Jelle Visser ‘Sociologie van het halve werk’ Amsterdam: Vosiuspers, 1999.
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periode, en in sommige gevallen definitief. De levensfase waarin vrouwen zich bevinden
kan dus grote invloed hebben op de keuzes die vrouwen maken op de arbeidsmarkt.
Door deze factor in het onderzoek mee te nemen, in combinatie met analyse van sociaaleconomisch beleid, kan een completer beeld worden verkregen van het kader
waarbinnen vrouwen kiezen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

1.1 Levenslooptheorie
Vanuit de levenslooptheorie kunnen de arbeidscarrières van vrouwen worden gezien als
opeenvolging van arbeidsparticipatie en ‘non-employment’-perioden. De manier
waarop mensen hun levens inrichten (educatie, werk, familie) is volgens de
levenslooptheorie een sociale constructie. De individuele beslissingen over onze
levensloop worden sterk bepaald door de verwachtingen van de maatschappij waarin
wij leven. Deze sociale verwachtingen van ons gedrag kunnen geassocieerd worden met
bepaalde posities die verbonden zijn aan een bepaalde levensfase en leeftijd.

De overgang van mechanische naar organische solidariteit5 heeft de manier waarop
mensen hun levens inrichten sterk veranderd. Vroeger waren de biografieën van
mensen afhankelijk van gedeelde waarden en normen en ervaringen die dominant
waren in kleine traditionele gemeenschappen. De industrialisatie van de westerse
samenlevingen en de opkomst van de welvaartsstaat heeft de levensloop van individuen
sterk gestandaardiseerd en gechronologiseerd6. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
introductie van schoolplicht en het vaststellen van de pensioenleeftijd. Deze
institutionalisering van de levensloop is volgens Kohli het antwoord geweest op de
structurele problemen die de nieuwe vorm van werkorganisatie met zich mee bracht: de
druk voor meer rationalisme (‘functional age’), maar ook voor sociale controle en
integratie.

5

Durkheim, E. (1893/1997) The Division of Labor in Society (oorspr.: De la division du travial social), New
York: The Free Press
6
Martin Kohli ‘The world we forgot: a historical review of the life course’ in ‘Later life, The social
psychology of aging’ V.W. Marshall 1986
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De

institutionele

randvoorwaarden

zoals

de

toegang

tot

educatie,

werknemersverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en oudedagvoorzieningen, zijn
een onmisbaar element geworden in de vorming van de individuele levensloop. De
levensloop

van

vrouwen

in

deze

gesynchroniseerde

samenleving

was

vrij

voorspeelbaar: na het trouwen en/of krijgen van kinderen onttrokken vrouwen zich
meestal van betaalde arbeid en waren vooral bezig met het verrichten van onbetaalde
arbeid zoals zorg voor hun ouders en die van hun echtgenoot, voor hun kinderen, en
meer

algemene

huishoudelijke

taken

(deels

ter

ondersteuning

van

de

arbeidsmarktcarrière van hun echtgenoot.

Sinds de jaren zeventig is er veel veranderd. Werktijden worden steeds flexibeler net als
de leeftijd waarop mensen met pensioen gaan. Door de steeds ontwikkelende
technologieën is de omvang van onbetaalde vrouwenarbeid sterk afgenomen. Ook de
opkomst van de anticonceptiepil heeft het mogelijk gemaakt om de komst van kinderen
uit te stellen of zelfs ervoor te kiezen om helemaal geen kinderen te nemen. De
decommodificerende werking van de welvaartsstaten heeft als gevolg dat alle burgers,
ook vrouwen, meer ruimte krijgen voor het inrichten van hun levens7. De mate van
decommodificering wordt bepaald naar mate waarin de sociale zekerheid van de
welvaartsstaten de afhankelijkheid van de burgers van inkomsten uit arbeid
verminderd. Dit kan door middel van uitkeringen, belastingsvoordelen en andere
vormen van financiële ondersteuning.

De recente discussie op het gebied van de levenslooptheorie, is in hoeverre onze
samenleving flexibeler is geworden. De globalisering heeft veel invloed gehad op de
recente ontwikkelingen binnen de natiestaten. Volgens sommige theoretici is de
levensloop flexibeler geworden of gedestandaardiseerd. Dit betekent dat de individuen
steeds meer in staat zijn hun eigen levensloop zelf te bepalen: de pensioentijd ligt niet
meer vast, studenten nemen paar jaar vrij om een reis te maken of te gaan werken, en
werknemers nemen tijd vrij voor studie of rust. Volgens Mark Elchardus en Joachim
Cohen is er geen bewijs dat deze ontwikkelingen zijn doorgeslagen. Het zou individuele
7

Gøsta Esping-Andersen Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford: Oxford University Press,
1999
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uitzonderingen betreffen, maar op macro niveau zijn er geen veranderingen op dit
gebied waar te nemen. Volgens deze twee onderzoekers gaan mensen werken, studeren
en met pensioen in nog steeds min of meer dezelfde sequentie8.

Een ander aspect van de flexibilisering betreft flexibele arbeid. In alle Europese lidstaten
is er besef dat werkcontracten flexibeler moeten worden om de globalisering het hoofd
te bieden en om op de fluctuaties op de markt in te spelen. Hier betreft het onder andere
ploegstelsels, tijdelijke contracten en oproepstelsels. Het aandeel parttime werkers en de
werknemers met een tijdelijk contract is in afgelopen decennia gegroeid.

Vrouwen hebben in grote mate te maken met flexibele arbeid omdat ze het meest
vertegenwoordigd zijn in de sectoren die hier het meest mee te maken hebben;
voornamelijk de servicesector. Terwijl de werktijden steeds flexibeler moeten, zien wij
dat de openingstijden van scholen en kinderdagverblijven vrijwel niet veranderd zijn9.
Dit zou deels verklaren waarom vrouwen niet alleen minder werken, maar ook waarom
vrouwen vaker flexibeler werken: zij moeten rekening houden met de onflexibele
kinderdagverblijf- en schooltijden en alle bijkomende activiteiten zien te synchroniseren.
Aan de ene kant hebben vrouwen dus te maken met werkgevers die behoefte hebben
aan flexibelere werknemers en aan de andere kant hebben vrouwen te maken met de
ouderwetse school- en kinderopvang openingstijden.

Vrouwen zijn nog altijd afhankelijk van de institutionele randvoorwaarden die het
gevolg zijn van het nationale beleid als het gaat om de arbeidscarrières en inrichting van
hun levens. De keuzes van vrouwen om wel of niet actief deel te nemen aan de
arbeidsmarkt wordt door nationale institutionele randvoorwaarden gecreëerd. Deze
keuzes zijn dan ook sterk verbonden met de levensfase waarin vrouwen zich bevinden.

8

Mark Eldchardus en Joachin Cohen “Gedrag en verwachtingen in verband met het einde van de loopbaan”
deelrapport 2 “De levensloop en de pensioentransitie in België”; 2003
9
‘A new organization of time over working life’ European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions; 2003
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1.2 Institutionele diversiteit van de welvaartsstaten
In alle landen ligt de meeste verantwoordelijkheid voor huishoudelijk werk en de
opvoeding van kinderen bij vrouwen. Tot nu toe is het niet gelukt deze onevenwichtige
verdeling van onbetaald werk tussen mannen en vrouwen te veranderen. Dit vormt de
voornaamste barrière voor vrouwen in hun arbeidsparticipatie. Toch verschilt de mate
van arbeidsparticipatie en vooral de arbeidsparticipatie tijdens de levensloop van
vrouwen tussen verschillende welvaartsstaten.

Volgens Esping-Andersen10 vormt het levensloopbeleid van overheden het fundament
voor het rationele gedrag van individuen tijdens de inrichting van hun levens. Dit
omdat sociale instituties bepaalde zekerheden en garanties kunnen bieden. EspingAndersen maakt onderscheid in drie ideale typen welvaartsstaat: liberaal, conservatief
en sociaal democratische regime.

Het liberale regime is gekenmerkt door grote nadruk op de marktwerking en
terughoudendheid van de overheid. Alleen als het marktmechanisme faalt, grijpt de
overheid in. De uitkeringen in liberale landen zijn meestal ‘means-tested’ (uitkeringen
worden slechts toegekend op basis van een inkomens- en/of vermogenstoets). Het
conservatieve regime houdt het marktmechanisme buiten spel en kent de sociale rechten
op voorwaarden toe (privileges voor bepaalde groepen). Dit type welvaarstaat is vooral
gericht op het kostwinnersmodel, het model waarin man de kostwinner is en vrouw een
verzorgende functie heeft. Het sociaal democratische regime kenmerkt zich door
universalisme (de sociale rechten zijn gebaseerd op de burgerschap) en een uitgebreide
publieke dienstensector.

Volgens Esping-Andersen varieert de mate van arbeidsparticipatie van vrouwen tussen
deze drie typen welvaartsstaat; de liberale en sociaal democratische regimes scoren

10

Gøsta Esping-Andersen Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford: Oxford University Press,
1999
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hoger dan conservatieve als het gaat om de vrouwenarbeidsparticipatie. Janet Gronick11
concludeert in haar onderzoek dat de vrouwenparticipatie op de arbeidsmarkt varieert
tussen

de

drie

typen

welvaartsstaatregimes.

In

haar

onderzoek

naar

welvaartsstaatregimes en vrouwenarbeidsparticipatie, classificeerde zij Nederland en
Duitsland als conservatieve regimes, Frankrijk als sociaal democratisch (in tegenstelling
tot Esping-Andersen’s classificatie van Frankrijk als conservatief regime) en het
Verenigd Koninkrijk als een liberaal regime.

In liberale welvaartsstaten wordt het opvoeden van kinderen en het op zich nemen van
onbetaalde arbeid door marktmechanismen bepaald. Vrouwen moeten een afweging
maken in de kosten en baten van arbeidsparticipatie versus onbetaalde arbeid.
Voorzieningen

als

kinderopvang,

worden

in

meeste

gevallen

door

het

marktmechanisme gestuurd, en zijn afhankelijk van fluctuaties in vraag en aanbod.
Omdat kinderopvang in de meeste gevallen een privaat initiatief is dat valt onder de
lage lonen sector, is het voor vrouwen met midden- en hogere inkomens aantrekkelijk
om daar gebruik van te maken en hun arbeidscarrières voort te zetten. De lage
minimumlonen maken het voor vrouwen uit lagere inkomensklassen noodzakelijk om te
blijven werken; er is weinig keuze voor deze groep gezien de zeer beperkte sociale
ondersteuning. Deze groepen zijn dan aangewezen om een beroep te doen op hun
informele netwerk als het om kinderopvang gaat. De flexibele werktijden in de lage
lonen sector maken zulke private initiatieven toegankelijker.

De sociaal democratische welvaartsstaten promoten vrouwenarbeidsparticipatie door
vrouwen gelijk te stellen aan mannen. Een manier om dat te doen is de zorg voor
kinderen en andere vormen van onbetaalde arbeid door de staat te laten doen. Hier
betreft het publieke, voor iedereen toegankelijke (meestal gesubsidieerde) voorzieningen
als kinderopvang. Door een groot deel van onbetaald werk op zich te nemen, stelt de
staat vrouwen in staat om hun arbeidscarrières voort te zetten. Een andere manier om
vrouwen gelijk te stellen aan mannen is onbetaalde arbeid financieel te gaan belonen.
Dit kan gedaan worden door onder andere het aanbieden van betaald zwanger- en
11

Janet C. Gornick Gender Equality in the Labour Market: Women’s Employment and Earnings Luxembourg
Income Study Working Paper No.206 June 1999
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ouderschapsverlof, kinderbijslag en verschillende belastingvoordelen voor vrouwen die
thuis met kinderen zitten. Deze maatregelen werken niet bepaald stimulerend om
vrouwen de arbeidsmarkt op te duwen, maar bieden een soort compensatie voor het
verrichten van onbetaalde arbeid.

De

conservatieve

welvaartsstaatregimes

promoten

met

hun

gezinsbeleid

het

‘kostwinnersmodel’. De assumptie hierachter is dat de man de belangrijkste verdiener in
het gezin is en de vrouw de meeste verantwoordelijkheid draagt voor het opvoeden van
kinderen en het verrichten van andere soorten onbetaalde arbeid. Het gezinsbeleid in
deze regimes, zoals de toegankelijkheid van de kinderopvang en belastingvoordelen,
zetten vrouwen aan om zich helemaal te onttrekken aan de arbeidsmarkt of hun
arbeidsparticipatie te verminderen. Dit geldt vooral voor vrouwen die zorg dragen voor
kleine kinderen.

1.4 Hypothese
In de afgelopen decennia hebben vrouwen een grotere vrijheid gekregen als het gaat om
de inrichting van hun levens. Veel meer vrouwen gaan de arbeidsmarkt op; ook na de
komst van kinderen. Toch blijft een groot deel van de onbetaalde arbeid, de zorg voor
kinderen en ouderen, op de schouders van vrouwen rusten. De aanwezigheid en de
toegankelijkheid van (publiekgefinancierde) dienstverlening voor gezinnen stelt
vrouwen in staat onbetaalde arbeid uit te besteden en maakt de keus om wel of niet te
werken mogelijk. Hierbij gaat het niet alleen om toegankelijkheid in de zin van
aanwezigheid, maar ook om financiële toegankelijkheid evenals geschiktheid van
openingstijden. De meest prominente beleidsmaatregelen betreffen in dit geval de
opvang van kinderen. De centrale hypothese die dit onderzoek zal leiden stelt dat het
institutionele kader dat het gevolg is van dit beleid, de arbeidsparticipatie van vrouwen
sterk structureel beïnvloedt. Volgens de theorieën die in het afgelopen hoofdstuk
werden behandeld, zouden moeten vrouwen vooral na hun 30ste zeer gevoelig zijn voor
de gezinspolitiek van welvaartsstaten. Het is immers vooral in deze levensfase dat
vrouwen geconfronteerd worden met een mogelijk conflict tussen enerzijds de wens om
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een gezin te stichten en de toename van onbetaalde arbeid die dit vereist, en anderzijds
de wens om verder te participeren in de arbeidsmarkt. Het is dus rond deze leeftijd dat
men de grootste breuken in de arbeidsbiografie van vrouwen kan verwachten. Het is
ook rond deze leeftijd dat men kan verwachten dat het overheidsbeleid het meest
doorslaggevend kan zijn.
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2 Operationalisatie van het onderzoek
Om de arbeidsparticipatie gedurende de levensloop van vrouwen te onderzoeken zou
een panelonderzoek waarin vrouwen gedurende hun levensloop gevolgd worden de
meest ideale onderzoeksopzet zijn. Een dergelijk onderzoek op microniveau is echter
veel te omvangrijk om zelfstandig in het kader van een MA scriptie uit te voeren. Ook
bleek uit een grondige literatuurstudie dat er tot nu toe nog geen bestaand onderzoek is
waarvan deze studie de resultaten had kunnen herinterpreteren. Omdat het stichten van
een gezin en het krijgen van kinderen met bepaalde leeftijdscategorieën verbonden zijn,
werd er daarom voor gekozen om de arbeidsparticipatie te bekijken op basis van
leeftijdscategorieën in plaats van levensfases.

De afhankelijke variabele van het voorliggende onderzoek, de arbeidsparticipatie van
vrouwen, is op zich echter niet voldoende om een goed inzicht te krijgen in de dynamiek
op de arbeidsmarkt12. Veel vrouwen kiezen er immers voor om deeltijds te werken. Dit
betekent dat een focus op activiteitsgraden alleen niet toelaat om de mate van de
arbeidsparticipatie in kaart te brengen. Het is daarom nuttiger om niet alleen te kijken of
vrouwen wel of niet participeren, maar tevens aandacht te hebben voor het aantal uren
dat ze werken als ze betaalde arbeid verrichten.

Mary Daly13 spreekt in dit verband over twee dimensies van arbeidsmarktparticipatie:
de continuïteit en de intensiteit van arbeidsparticipatie. De continuïteit heeft te maken
met de tijdsduur van de arbeidsparticipatie. De intensiteit heeft betrekking op gewerkte
uren per week. Deze verdeling geeft een completer beeld van de vrouwenparticipatie op
de arbeidsmarkt. De data van gewerkte uren per leeftijdscategorie komen van European
Statistical Data Support (ESDS) van Eurostat14. Om de continuïteit van de
arbeidsparticipatie te meten zijn er bij de Eurostat data beschikbaar over tijdelijke
werknemers als percentage van het totale aantal werknemers naar geslacht.
12

J.A. Zighera "How to measure and compare female activity in the european union" in P. Beckmann ed.
"Gender Specifici Occupational Segegregation"(1996).
13
Mary Daly ‘A fine balance women’s labor market participation in international comparison’
14
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Dit onderzoek concentreert zich op vier landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. In tegenstelling tot andere onderzoeken die gebruik maken van
algemene indicatoren van beleidsprogramma’s, zal deze scriptie de beleidsvoering in dit
viertal landen gedetailleerd in kaart brengen. Daarnaast is het interessant om te kijken
naar de historische veranderingen. De databronnen die voor beleidsonderzoek zijn
geraadpleegd omvatten naast relevante wetenschappelijke teksten, de websites van de
overheidsinstanties in de vier landen en de OECD databronnen. Voor het
beleidsonderzoek zullen de volgende regelingen grondig worden onderzocht:
- publieksgefinancierde kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 en van 3 tot 5 jaar,
kosten en toegankelijkheid;
- mogelijkheden tot overblijf, opening en sluitingstijden, kosten;
- regelingen voor (betaald) zwangerschapsverlof;
- regelingen voor (betaald) ouderschapsverlof;

De arbeidsparticipatie van vrouwen zal worden bestudeerd vanuit de twee dimensies
die Mary Daly ontwikkelde: (1) de continuïteit van arbeidsparticipatie en (2) de
intensiteit van arbeidsparticipatie. De uitkomst van deze analyse zal een completer beeld
geven van de vrouwenparticipatie op de arbeidsmarkt. Vervolgens zal er worden
gekeken naar het gezinsbeleid dat in de te onderzoeken landen gevoerd wordt. Als
laatste zal er worden nagegaan of er verbanden zijn tussen de mate van
arbeidsparticipatie

van

verschillende

leeftijdscategorieën

van

vrouwen

en

de

gezinspolitiek die in de betreffende landen gevoerd wordt. Hiervoor zullen de
historische veranderingen in kaart worden gebracht. De periode voor het onderzoek
omvat de jaren 1990 en 2000-2005.
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3. Analyse van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen
3.1 Vrouwenarbeidparticipatiegraad in de jaren 1990, 2000 en 200515
De arbeidsparticipatie van vrouwen in het jaar 1990 (grafiek 2) is aanzienlijk lager dan in
de jaren 2000 en 2005: het gemiddelde ligt op circa 60%. In de levensperiode van het 35ste
tot en met het 50ste levensjaar komt de participatiegraad alleen in het Verenigd
Koninkrijk boven 70%. In Frankrijk blijft de participatiegraad min of meer stabiel. In
Nederland en Duitsland daarentegen daalt deze na het 25ste levensjaar. Vooral in
Nederland is een dramatische daling waar te nemen in deze periode. Terwijl in alle
onderzochte landen na het 35ste levensjaar een toename in de arbeidsparticipatie is te
zien,

blijft

deze

in

Nederland

verder

dalen

naar

mate

wij

naar

hogere

leeftijdscategorieën kijken.

Grafiek 2
Arbeidsparticipatiegraad van vrouw en in 1990 naar leeftijd
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15

Bron: OECD, Database on Labour Force Statistics
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In het jaar 2000 (grafiek 3) laten Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk
ongeveer dezelfde lijn zien. Na een stijging voor 25ste levensjaar blijft arbeidsparticipatie
van vrouwen stabiel gedurende de levensloop op ongeveer 70% en begint pas af te
nemen na het 50ste levensjaar. In Nederland is de arbeidsparticipatie flink gestegen
vergeleken met tien jaar geleden en bereikt 80% in de levensperiode tussen 25ste en 29ste
levensjaar: het hoogste percentage van alle landen in alle leeftijdscategorieën. Maar na
30ste levensjaar vertoont Nederland dezelfde trend als tien jaar geleden en begint de
arbeidsparticipatie te dalen.

Grafiek 3
Arbeidsparticipatiegraad van vrouw en in 2000 naar leeftijd
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Vergeleken met de cijfers voor de jaren 2000 en 1990 laat het jaar 2005 (grafiek 4) de
hoogste gemiddelde arbeidsparticipatie zien. Hoewel de verschillen iets groter zijn
geworden, vooral in de periode 25-29 jaar variëren deze tussen 67% en 86%. In alle
landen behalve Duitsland blijft de participatiegraad min of meer stabiel over de
levensloop. In Duitsland is een sterke daling in de participatiegraad te zien na het 29ste
levensjaar. Van 85% op 25-29ste levensjaar tot 67% op 35-39ste levensjaar, een verschil van
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bijna 20%. Vervolgens trekt de arbeidsparticipatie van vrouwen in Duitsland weer aan
tot 77% na het 50ste(!) levensjaar.

Grafiek 4
Arbeidsparticipatiegraad van vrouw en in 2005 naar leeftijd
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Gedurende alle perioden stijgt de participatiegraad van vrouwen sterk in het begin van
de levensloop van vrouwen met een piek rond het 25-29ste jaar, vooral in Frankrijk is de
stijging het grootst. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat dit een indicator is
dat in Frankrijk meer vrouwen langer studeren en later gaan werken.

Zoals eerder werd vermeld, is de activiteitsgraad op zich niet voldoende om een goed
inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. De analyse van intensiteit en de
continuïteit van de arbeidsparticipatie is een betere indicator van de betrokkenheid van
vrouwen op de arbeidsmarkt.
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3.2 Intensiteit van arbeidsparticipatie16
De intensiteit van de arbeidsparticipatie heeft betrekking op het gemiddelde aantal
gewerkte uren per week.

Grafiek 5
Vrouw en arbeidsparticipatie naar gew erkte aantal uren per w eek
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Als wij de leeftijdscategorieën buiten beschouwing laten, is er weinig veranderd in de
afgelopen 15 jaar. De verschillen tussen landen zijn niet veranderd. Ook binnen de
afzonderlijke landen zijn vrijwel geen veranderingen te zien. In Frankrijk werken
vrouwen het meeste aantal uren per week, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk,
Duitsland en Nederland.

16

Bron: European Statistical Data Support (ESDS) van Eurostat
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Grafiek 6
Uren gew erkt door vrouw en in 1990
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In het jaar 1990 (grafiek 6) zijn de verschillen per land in het aantal gewerkte uren per
week significant. In Frankrijk blijft het aantal gewerkte uren per week stabiel en is dit
het hoogste van alle vier onderzochte landen. In de andere drie landen is een daling
waar te nemen in het aantal gewerkte uren per week na het 25ste levensjaar. Duitsland en
het Verenigd Koninkrijk vertonen ongeveer dezelfde cijfers in alle leeftijdsgroepen. In
1990 werken vrouwen in Nederland het minste aantal uren per week. Na een 30-urige
werkweek in het 25ste levensjaar gaat de gemiddelde Nederlandse vrouw steeds minder
werken.
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Grafiek 7
Uren gew erkt door vrouw en in 2000
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Het jaar 2000 (grafiek 7) laat hetzelfde beeld zien als tien jaar hiervoor. De verschillen
tussen landen zijn iets kleiner geworden: vrouwen zijn over het algemeen meer uren
gaan werken na het 35ste levensjaar. Voor Nederland is dit nog steeds niet van
toepassing, terwijl het gemiddelde aantal gewerkte uren in Nederland iets is gestegen.

25

Grafiek 8
Uren gew erkt door vrouw en in 2005
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In 2005 (grafiek 8) is Frankrijk nog steeds het enige land waarin vrouwen een min of
meer stabiele werkweek hebben gedurende hun levensloop. Na hun 30ste gaan vrouwen
gemiddeld 2 uur per week minder werken, in totaal 32 uur; een kleine verandering.
Nederland en het Verenigd Koninkrijk laten de meeste turbulentie zien in het aantal
gewerkte uren gedurende de levensloop. Zowel in Nederland als in het Verenigd
Koninkrijk, daalt het aantal gewerkte uren per week na het 29ste levensjaar drastisch. In
Nederland daalt het aantal uren van 31 tot 23 uren in de 35-39 jaar periode. In het
Verenigd Koninkrijk is de daling iets minder sterk: van 36 tot 33 uren. In Duitsland is de
daling van gewerkte uren per week minder abrupt: het daalt geleidelijk van 36 uur in
het 24ste naar 29 uur in het 39ste levensjaar. Nederland staat nog steeds onderaan als het
gaat om de intensiviteit van de arbeidsparticipatie. Vrouwen tussen 35 en 59 jaar werken
gemiddeld slechts 23 uur per week.
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3.3 De continuïteit van de arbeidsparticipatie
De continuïteit heeft te maken met de tijdsduur van de arbeidsparticipatie. Om de
continuïteit van de arbeidsparticipatie te meten is bij de Eurostat data beschikbaar over
tijdelijke werknemers als percentage van het totale aantal werknemers naar geslacht.

Grafiek 9
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Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen deze vier landen (grafiek 9). In het Verenigd
Koninkrijk werkt het laagste aandeel van vrouwen met een tijdelijk contract, slechts 7%.
In Nederland werken de meeste vrouwen tijdelijk: gemiddeld 16,5%. Over het algemeen
kan men spreken over een vrij stabiel aandeel van vrouwen met een tijdelijk contract in
alle vier landen. Over de afgelopen jaren is het aandeel van vrouwelijke werknemers
met een tijdelijk contract in alle landen behalve het Verenigd Koninkrijk met een paar
procent gestegen. De grootste toename was in Duitsland: het percentage is gestegen van
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12% in 2004 naar 14% in 2005. In het Verenigd Koninkrijk is het aantal vrouwen met een
tijdelijk contract juist nog meer afgenomen met meer dan 1% sinds 1992.

3.4 Gewogen arbeidsparticipatie
3.4.1 Methodiek

Als wij de participatiegraad van vrouwen en het aantal gewerkte uren per week
vergelijken, zijn er significante verschillen. In het gewerkte aantal uren per week
verliezen Nederland en Duitsland hun relatief hogere positie en zijn de verschillen
tussen landen groter dan als wij naar het percentage werkende vrouwen alleen kijken.

Om een breder beeld te krijgen van de vrouwenparticipatie is het nuttig om deze twee
datasets te integreren door de arbeidsparticipatiegraad te wegen naar het aantal
gewerkte uren. Deze methode is toegepast door Jacques A. Zighera17. De bedoeling van
deze gewogen participatiegraad is het verkrijgen van een gecombineerd beeld van het
aantal

vrouwen

dat

meedoet

op

de

arbeidsmarkt

en

de

intensiviteit

van

arbeidsparticipatie: de mate waarin vrouwen bijdragen op de arbeidsmarkt.

Er zijn verschillende manieren om de arbeidsparticipatiegraad te wegen naar het aantal
gewerkte uren. Er werd voor gekozen om het gemiddelde aantal door mannen gewerkte
uren per week in het desbetreffende land als referentiekader te nemen. Dit in plaats van
een gemiddelde van alle landen of een gemiddelde van vrouwen en manen gezamenlijk.
Als wij het gemiddelde aantal uren per week van alle landen gezamenlijk zouden
nemen, zou onze analyse geen rekening houden met de verschillen in het aantal
gewerkte uren per land. In ons onderzoek zijn wij niet geïnteresseerd in verschillen in
participatie tussen landen, maar in verschillen in de verhouding van mannen- en
vrouwenparticipatie tussen landen. Om een uitsprak over de vrouwenparticipatie te

17 J.A. Zighera ‘How to measure and compare female activity in the european union’ in P. Beckmann ed. ‘Gender Specifici
Occupational Segegregation"(1996)

28

kunnen doen, is ons doel de kloof in de arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen
in kaart te brengen.
Om de participatiegraad te wegen met het aantal gewerkte uren per week, werd dus het
gemiddelde aantal door mannen gewerkte uren per week in het desbetreffende land als
referentiekader gesteld. Om de gewogen participatiegraad te berekenen werd de
volgende formule gebruikt:
Formule 1
Het gemiddeld aantal gewerkte uren per week door vrouwen

x Arbeidsparticipatiegraad van vrouwen

Het gemiddeld aantal gewerkte uren door mannen

Door het aantal door vrouwen gewerkte uren in een land te delen door het aantal door
mannen gewerkte uren in dat land krijg je het indexcijfer van de verhouding in het
aantal gewerkte uren tussen mannen en vrouwen in dat land. Vervolgens werd de
arbeidsparticipatiegraad van vrouwen in dat land met dit indexcijfer gewogen door
deze twee indicatoren met elkaar te vermenigvuldigen.

Er werd al eerder op gewezen dat er verschillende manieren zijn om arbeidsparticipatie
te wegen. Een andere manier zou zijn om de arbeidsparticipatiegraad van mannen erbij
te betrekken.
Formule 2
Het gemiddelde aantal gewerkte uren per week door vrouwen

x Arbeidsparticipatiegraad van vrouwen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het gemiddelde aantal gewerkte uren per week door mannen

x Arbeidsparticipatiegraad van mannen

De uitkomst van formule 2 vormt een indexcijfer van de verhouding tussen mannen en
vrouwen in participatiegraad en het aantal gewerkte uren gezamenlijk. De eerste
formule geeft een preciezer beeld van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen,
doordat het aantal gewerkte uren in de berekening is meegenomen. De uitkomst van de
tweede formule is een indicatie van de kloof tussen mannen en vrouwen; waarbij zowel
de kloof in arbeidsparticipatie als de kloof in het aantal gewerkte uren een rol spelen.
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Dit onderzoek concentreert zich op de prestaties die vrouwen op de arbeidsmarkt
leveren en hoe deze arbeidsprestaties per levenscategorie en per land verschillen, en niet
op de verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt op zich. Bij een
onderzoek waarbij de kloof tussen mannen- en vrouwenarbeidsparticipatie centraal
staat, zou formule 2 meer van toepassing zijn. In het voorliggende onderzoek wordt de
eerste formule, de correctie van de vrouwenarbeidparticipatiegraad met het indexcijfer
van de verhouding tussen mannen en vrouwen in het aantal gewerkte uren in dat land,
als de beste indicator voor de prestaties die vrouwen op de arbeidsmarkt leveren gezien.
De bedoeling van dit onderzoek is immers om op zoek te gaan naar een cijfer dat
vrouwenarbeidsparticipatie zo zuiver mogelijk weergeeft in vergelijking met de in een
land gebruikelijk arbeidsmarktparticipatie van mannen. De vraag is niet zo zeer in
hoeverre er wel of niet een kloof op dit vlak bestaat tussen mannen en vrouwen.

Ondanks dat de eerste formule zal worden gehanteerd, is dit niet de enige manier om
vrouwenarbeidsparticipatie adequaat te meten. Er zijn namelijk verschillende factoren
die bij de berekening betrokken kunnen worden, en er zijn verschillende manieren om
tot een antwoord te komen. Bij elk individueel onderzoek moet dan ook goed gekeken
worden naar de middelen en de data waarover de onderzoeker beschikt, en de vragen
die beantwoord moeten worden. Voor dit onderzoek werd er echter gekozen voor de
eerste formule.
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3.4.2 Participatiegraad gewogen naar het aantal gewerkte uren

Het eerste wat opvalt in de grafiek hieronder (grafiek 10), is dat in alle landen de
gewogen participatiegraad lager uitvalt dan de ‘normale’ participatiegraad. Ook worden
de verschillen tussen landen groter. De daling in de participatie na het 30ste levensjaar is
in Nederland en Duitsland veel sterker. In het Verenigd Koninkrijk wordt ook een lichte
daling na het 30ste levensjaar waargenomen. Nederland met haar relatief hoge
participatiegraad belandt ineens onderaan de grafiek en hoewel in Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk de participatiegraad na het 40ste levensjaar weer langzaam aantrekt,
is dit in Nederland niet het geval.

80,00%

Grafiek 10
Participatiegraad van vrouw en gew ogen naar het aantal gew erkte uren per w eek 2005
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3.5 Conclusie bevindingen
Als men zowel naar de intensiteit als de continuïteit van de arbeidsparticipatie kijkt,
scoort het Verenigd Koninkrijk het hoogst. Hoewel dit land niet opvalt in de
participatiegraad en het aantal gewerkte uren, maken de scores op de gewogen
arbeidsparticipatiegraad en een laag percentage van vrouwen met een tijdelijk contract
het Verenigd Koninkrijk de koploper in deze vergelijking.

Frankrijk scoort ook zeer goed als men kijkt naar het aantal gewerkte uren en
arbeidsparticipatiegraad. Wat Frankrijk een zeer interessante casus maakt is dat er
vrijwel geen veranderingen zijn in de participatiegraad, noch in het aantal gewerkte
uren gedurende de levensloop van vrouwen. Na een sterke stijging voor het 25ste
levensjaar blijven zowel de participatiegraad als het aantal gewerkte uren stabiel
gedurende de gehele levensloop.

Nederland laat een totaal ander beeld zien dan Frankrijk of Engeland. Hoewel er een
groot aandeel van vrouwen actief is op de arbeidsmarkt, is het aantal gewerkte uren per
week zeer laag vergeleken met andere landen. Hierdoor belandt Nederland onderaan
als wij de participatiegraad wegen door het aantal gewerkte uren. Na het 30ste levensjaar
gaat het aandeel van werkende vrouwen licht omlaag. Het verschil met andere landen is
dat deze daling permanent is: vrouwen komen niet meer terug op de arbeidsmarkt in
tegenstelling tot het herstel in arbeidsparticipatie in Duitsland of Engeland. Hetzelfde
geldt voor het aantal gewerkte uren: dit daalt vrij dramatisch na het 30ste levensjaar en in
tegenstelling tot het lichte herstel na het 40ste levensjaar in Duitsland en Engeland, blijft
het aantal uren in Nederland gedurende de levensloop zelfs verder dalen en trekt niet
meer aan.

De dynamiek gedurende de levensloop in zowel het aandeel van werkende vrouwen als
het aantal gewerkte uren is in Duitsland het hoogst. Niet alleen verlaat een groot
aandeel vrouwen de arbeidsmarkt, vrouwen gaan ook minder werken na het 30ste
levensjaar. Door deze combinatie daalt de gewogen arbeidsparticipatiegraad in
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Duitsland vrij dramatisch na het 30ste levensjaar. Na het 40ste levensjaar komen de meeste
vrouwen weer terug op de arbeidsmarkt, hoewel het aantal gewerkte uren per week een
vrij beperkt herstel laat zien. Gedurende de 50ste levensloop van vrouwen bereikt de
gewogen participatiegraad in Duitsland het niveau van Engeland en Frankrijk.
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4. Analyse van de institutionele en beleidsmatige context
Transnationale beleidsvergelijkingen zijn in de regel complex. Ook in het geval van
kinderopvang moesten er een aantal overwegingen en keuzes worden gemaakt. Als
resultaat hiervan zijn bepaalde onderwerpen benadrukt en bepaalde zaken buiten
beschouwing gelaten Ten eerste hebben de onderzochte landen veel verschillende
vormen van kinderopvang. Ten tweede bestaan er in Duitsland en in het Verenigd
Koninkrijk veel regionale verschillen: zowel de diversiteit van het soort opvang als de
regelingen rondom kinderopvang.

Het was vrijwel onmogelijk om alle vormen van beleid bij de analyse te betrekken, laat
staan vergelijken met andere landen die weer andere vormen van beleid kennen.
Daarom werden alleen de meest gebruikte vormen van kinderopvang in de analyse
opgenomen. Kleine lokale initiatieven die nationaal geen navolging vinden zijn buiten
beschouwing gelaten. Een aantal regionale initiatieven in het Verenigd Koninkrijk zijn
wel in de analyse opgenomen: deze worden immers als landelijk norm gezien als het
gaat om kinderopvang.

Naast het bepalen welke vormen van kinderopvang moesten worden geanalyseerd,
werd er ook een afweging gemaakt aangaande welke aspecten van kinderopvang
belangrijk zijn voor het onderzoek. Om de analyse onnodige complexiteit te besparen
werd er besloten om alle regelingen betreffende kwalificaties van het personeel, en
andere regelingen waar een kinderopvang aan moet voldoen buiten beschouwing te
laten.

Landen zullen worden vergeleken op zes aspecten van kinderopvang die omwille van
theoretische overwegingen voor de het verklaren van verschillen in arbeidsparticipatie
belangrijk worden geacht . Eerst zal er worden gekeken naar het aandeel van kinderen
dat gebruik maakt van de desbetreffende vorm van kinderopvang in twee
leeftijdscategorieën: van 0 tot 3 jaar en van 3 tot 6 jaar. Vervolgens zal er worden
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gekeken naar de openingstijden van deze instellingen; hoe de financiering van deze
vorm van kinderopvang is geregeld; en wat de uiteindelijke totale kosten voor de ouders
zijn. De kosten voor ouders zullen worden uitgedrukt als een percentage van het netto
inkomen van een gezin met twee fulltime wekende ouders en twee kinderen in de
opvang als uitgangspunt18.

De bevindingen zijn in de tabellen 1 en 2 opgenomen. Omdat in Nederland sinds 2005
nieuwe regelgeving van kracht is, wordt het Nederlandse beleid zowel voor de periode
voor 2005 als ook na 2005 (dus na de invoering van de nieuwe regelgeving) in kaart
gebracht. Een meer gedetailleerdere beschrijving van het beleid in vier landen is in de
bijlage opgenomen.
Tabel 1 Overzicht beleid kinderopvang
Netto kosten
ouders als
percentage

Frankrijk

van netto

% deelnemende

% deelnemende

kinderen 0-3 jaar

kinderen 3-6 jaar

Openingstijden

Financiering

inkomen

10% Crèche

Bijna 100% in

Crèches zijn geopend hele

De kosten voor École

16%

35% École

École maternelle

dag;

maternelle komen geheel

maternelle

École maternelle zijn open 26

voor de rekening van

20% Assistantes

uur per week

gemeenschap en

maternelles

overheid. Kosten voor

(nanny, individuele

crèches en individuele

regeling)

regelingen worden
verdeeld tussen ouders
en overheid.

Duitsland

8,5%

89,8%

45% van alle kinderopvang

Zeer ingewikkelde

is open s’ ochtends en na

systeem dat verschilt

middag, maar gaat dicht in

tussen type opvang en

de middag.

regio. Vrijwel in alle

28% van alle kinderopvang

gevallen zijn 3 partijen

is open allen ’s ochtends

betrokken bij de

voor max. 6 uur.

financiering: overheid

‘All day groups’, een opvang

(centraal en/of

die hele dag (8-10 uur) open

regionaal), providers

en bedraagt slechts 5% van

(denk aan kerk en

6%

Bron: Herwig Immervoll and David Barber ‘Can Parents Afford to Work? Childcare Costs, TaxBenefit Policies and Work Incentives’ 2005 OECD. De cijfers zijn afkomstig uit het jaar 2001.

18

35

alle

andere

kinderopvanginstellingen

vrijwilligersorganisaties)
en ouders.

Verenigd

34%

60%

Koninkrijk19

26%

Zeer gevarieerd afhankelijk

Afgezien van de

van het soort instelling,

Childcare Tax Credit, die

regio, en het soort

varieert naar het

overeenkomst die ouders

inkomen, komen de

met de instelling sluiten.

kosten voor de opvang

Gratis openbare programma

geheel voor de ouders.

voor kinderen tot 6 jaar is 2,5
uur per dag.
De hele dag 10 uur lang. In

De kosten werden

voor de

meeste gevallen zijn de

betaald door overheid en

invoering van

opvangcentra open tot 17:30

ouders. De

Nederland

29% (0-4 jaar)

14%

21%

nieuwe Wet

ouderbijdrage varieerde

Kinderopvang

naar inkomen.

20

De hele dag 10 uur lang. In

Ouders 1/3, overheid

Niet

de invoering

meeste gevallen zijn de

1/3 en werkgevers 1/3.

beschikbaa

Wet

opvangcentra open tot 17:45.

Indien werkgevers niet

r.

Nederland na

31%

15%

Kinderopvang

meedoen, wordt 1/3

200521

door de overheid
gecompenseerd.

.

Tabel 2 Overzicht verlofregelingen
Subsidiering (% van het

Nederland

Zwangerschapsverlof

Subsidiering verlof (% van het loon)

Ouderschapsverlof

loon)

16 weken

100%

13 weken

Onbetaald.

voor de

Gedeeltelijke

invoering

doorbetaling is

nieuwe

mogelijk afhankelijk

regelgeving

van de afspraken in
CAO

2005
Men mag zes maanden

Ouderschapsverlof

na de

lang halve dagen

wordt niet

invoering

opnemen. Flexibele

doorbetaald. Ouders

van nieuwe

regelingen (roosters)

kunnen zelf ervoor

regelgeving

mogelijk bespreekbaar.

sparen in

Nederland

in 2005

16 weken

100%

levensloopregeling.

De data voor % deelnemende kinderen is voor het jaar 2000; en is afkomstig van ‘OECD Employment
Outlook’ 2001.
20
Bron: De data voor % deelnemende kinderen is voor het jaar 2003; en is afkomstig van ‘Country
Profiles: An Overview of Early Childhood Education and Care Systems in the Participating Countries –
Netherlands’ OECD 2006
21
De data voor % deelnemende kinderen is voor het jaar 2005 en is afkomstig van CBS
19
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Frankrijk

16 weken (26 weken vanaf

100%

3 jaar

100%

3 jaar

€484,97 per maand

twee kind)
Duitsland

14 weken

€300 per maand per
kind tot en met een
leeftijd van 24
maanden.

Groot-

18 weken

Brittannië

Eerste zes weken 90%. Vast bedrag

13 weken

onbetaald

resterende weken.

Esping-Andersen classificeert het Verenigd Koninkrijk als liberaal welvaartsstaat regime
en Frankrijk, Duitsland en Nederland als conservatieve welvaartsstaat regimes. In de
volgende paragraaf zal er worden gekeken in hoeverre deze classificatie standhoudt
vooral als het dus gaat om kinderopvang en verlofregelingen voor ouders in deze
landen.

4.1 Het Verenigd Koninkrijk: een liberaal regime
Als wij naar de kinderopvang kijken, past het Verenigd Koninkrijk goed in de
classificatie van liberaal regime. Het pluralistische karakter ervan is duidelijk af te lezen
uit de manier waarop kinderopvang in het Verenigd Koninkrijk is geregeld. De publieke
sector binnen de kinderopvang is zeer gedecentraliseerd en is voornamelijk een initiatief
van de lokale overheden. Daarnaast zijn er talloze private instellingen en
vrijwilligersorganisaties die diverse vormen van opvang bieden. De manier waarop
financiering van de kinderopvang is geregeld is ook volgens de liberale traditie: de
kosten liggen voor 100% bij de ouders. Om ouders met lagere inkomens te stimuleren
aan de slag te gaan wordt er een toeslag geboden om de kosten voor kinderopvang deels
te subsidiëren. Deze toelage (Childcare Tax Credit) varieert naar het inkomen en ouders
moeten aan bepaalde eisen voldoen om hier in aanmerking voor te komen. Omdat naast
Childcare Tax Credit er verder geen subsidies of tegemoetkoming bestaan, komen de
opvangkosten voor ouders op meer dan een kwart van hun netto inkomen neer, het
hoogste percentage in de analyse.
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De verlofregelingen in Groot-Brittannië zijn niet royaal. Bij het zwangerschapsverlof
wordt alleen over de eerste zes weken 90% van het loon uitgekeerd, de resterende
weken moeten vrouwen genoegen nemen met een kleiner vast bedrag. Het
ouderschapsverlof wordt helemaal niet vergoed. Dit geeft aan dat de mate van
decommodificatie in het Verenigd Koninkrijk laag is, en families in grote mate
afhankelijk zijn van hun inkomens uit de arbeidsmarkt. Vrouwen moeten een afweging
maken wat in hun situatie aantrekkelijker is: werken of thuisblijven. Thuiszittende
moeders worden financieel niet gesteund en een vergoeding voor kinderopvang als men
wel aan de slag gaat is dan financieel gezien een aantrekkelijker alternatief dan
thuisblijven. Zodanig wordt er een situatie gecreëerd die vrouwen noodzaakt om zo snel
mogelijk de arbeidsmarkt op te gaan. Een thuiszittende moeder betekent in het Verenigd
Koninkrijk automatisch verlies van inkomen zonder dat er iets tegenover staan.

4.2 Frankrijk: een sociaal democratisch regime
Normaal

wordt

Frankrijk

gezien

als

een

conservatief-corporatistisch

welvaartsstaatregime. Dit is een gevolg dat de typologie van Esping-Andersen vooral
gebaseerd is op de organisatie van sociale zekerheid (in het bijzonder de pensioenen, de
werkloosheidsverzekering en inkomensgaranties in geval van ziekte). Frankrijk vertoont
echter met betrekking tot kinderopvang en gezinspolitiek alle karakteristieken van een
sociaal democratisch regime. Ten eerste, is de meest gebruikte vorm van opvang, École
maternelle, gratis en voor iedereen toegankelijk. Dit verklaart deels waarom Frankrijk het
hoogste percentage van kinderen heeft dat gebruik maakt van kinderopvang: zowel in
de leeftijdcategorie 0-3 jaar als 3-6 jaar. Naast gratis voorschoolse opvang die ook
kinderen tot 3 jaar opvangt, zijn er andere alternatieven voor ouders. Zo kunnen ouders
van individuele regelingen gebruik maken, zoals een kindermeisje of een au pair, en
toch in aanmerking komen voor publieke subsidiering hiervan. De meeste vormen van
kinderopvang zijn de hele dag geopend en dus toegankelijk voor ouders die fulltime
werken. De verlofregeling voor ouders in Frankrijk is ook in de sociaal democratische
traditie: zeer royaal. Vrouwen met meer dan 1 kind hebben recht op verlenging van hun
zwangerschapsverlof tot 26 weken. Ook vaders kunnen hier beperkt gebruik van maken.
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Daarnaast kunnen vrouwen met meer dan twee kinderen kiezen om de eerste 3 jaar na
de geboorte van een kind thuisblijven en krijgen een vaste uitkering, APE (Allocation
Parentale d’Éducation) ten hoogte van €484,97 per maand.

De mate van de decommodificatie in Frankrijk is hoog als wij kijken naar het beleid
rondom kinderopvang en verlofregelingen. Vrouwen hebben de keus tussen werken en
thuisblijven zonder dat het dramatische gevolgen heeft voor hun inkomsten. De
kinderopvang in Frankrijk is voor alle leeftijdscategorieën zeer toegankelijk. Ten eerste
kent Frankrijk geen schaarste aan plekken en de openingstijden zijn aangepast aan
ouders die fulltime werken. Ook financieel gezien zijn er voor ouders in Frankrijk geen
obstakels om de zorg voor hun kroost uit te besteden: er is altijd een mogelijkheid om
gebruik te maken van gratis École maternelle. Daarnaast hebben vrouwen ruime keuze uit
verschillende vormen van kinderopvang –zowel collectieve als individuele vormen van
opvang worden gesubsidieerd.

4.3 Duitsland: een conservatief regime
Duitsland representeert in ons onderzoek een typisch conservatief regime. Slechts 8%
van alle kinderen tot 3 jaar worden opgevangen in een geregistreerde kinderopvang. Dit
is een consequentie van de weinige alternatieven die er zijn voor moeders als het om
kinderopvang gaat. Duitsland heeft te kampen met een gebrek aan gesubsidieerde
kinderopvangplekken. Privé regelingen voor opvang zijn in Duitsland ongebruikelijk
behalve als het gaat om vrijwilligerswerk, zoals initiatieven van de kerk. Naast een
tekort aan kinderopvangplekken, hebben Duitse moeders te maken met ouderwetse
openingstijden van bestaande vormen van kinderopvang. Slecht 5% van alle
kinderopvanginstellingen is de hele dag geopend.

Duitsland kent een royale verlofregeling voor moeders. Naast een betaald, 14 weken
durend,

zwangerschapsverlof,

kunnen

moeders

van

jonge

kinderen

3

jaar

ouderschapsverlof opnemen. Tijdens dit verlof krijgen moeders een vaste uitkering. Dus
aan de ene kant hebben moeders te maken met ontoegankelijke openingstijden van
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kinderopvang en gebrek aan gesubsidieerde plekken en aan de andere kant kunnen ze
rekenen op hulp van de overheid als ze beslissen om thuis te blijven en de arbeidsmarkt
niet op te gaan. Op deze manier worden Duitse moeders aangemoedigd om thuis te
blijven. De mate van decommodificatie is dus hoog en met de moeilijk toegankelijk
kinderopvang wordt kostwinnersmodel in stand gehouden.

4.4 Nederland: conservatief of liberaal?
Tot 2005 kende Nederland royale zwangerschap- en ouderschapsverlofregelingen en
had te maken met dezelfde problematiek als haar buren in Duitsland: een tekort aan
gesubsidieerde plekken en beperkte openingstijden van kinderopvang en scholen. Dit
verklaart waarom vrouwen aanzienlijk minder uren werken na het 30ste levensjaar. Ze
moeten rekening houden met de onflexibele kinderdagverblijf- en schooltijden en alle
bijkomende activiteiten zien te synchroniseren. Nederland had een vergelijkbare
gezinspolitiek gevoerd als Duitsland en paste goed in de classificatie van conservatief
regime: royale sociale voorzieningen en weinig kinderopvangvoorzieningen voor
werkende moeders.

Sinds 2005 zijn er veel veranderingen doorgevoerd in Nederland op het gebied van
kinderopvang en ouderschapsverlof. Na het privatiseren van de kinderopvangmarkt is
het verschil tussen gesubsidieerde en niet gesubsidieerde plekken verdwenen. Dit heeft
als gevolg gehad dat de wachtlijsten minder voorkomen dan voorheen: er zijn meer
plekken bijgekomen. De financiering van kinderopvang is ook veranderd. Voor het jaar
2005 betaalde ouders een prijs die afhankelijk was van hun inkomen. Lage inkomens
betaalden minder en hogere inkomens betaalde meer. Tegenwoordig betaalt iedereen
ongeveer hetzelfde: een derde van de door de opvang berekende prijs. De overige twee
derde worden opgevangen door de overheid en werkgevers. Dit alleen met de
voorwaarde dat allebei de ouders actief zijn op de arbeidsmarkt. De netto kosten die
ouders maken voor kinderopvang verschillen: de toelage van overheid is nog steeds
gebaseerd op de inkomens van ouders en de mate van bijdrage van de werkgever. Door
een derde van de kosten door ouders te laten betalen, zijn de netto kosten voor ouders
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flink gestegen. De gemiddelde netto kosten voor een gezin met twee kinderen en twee
fulltime werkende ouders met een jaarinkomen van € 30.000 komen in 2006 op € 675 per
maand22. Dit terwijl deze kosten in 2003 aanzienlijk lager waren: € 363 per maand23. Dit
is een stijging van 80%.

De openingstijden zijn vrijwel niet veranderd: in de meeste gevallen dienen ouders hun
kind op te halen voor 17:45 uur. Dit is vooral problematisch voor vrouwen die moeten
forenzen voor hun werk. Daarnaast hanteren de meeste kinderopvangcentra een strikt
beleid voor kinderen die te laat worden opgehaald: meestal dienen de ouders boete te
betalen ten hoogte van de prijs van een halve dag opvang. Bij regelmatig te laat ophalen,
kan een kinderopvang zelfs besluiten tot het verwijderen van het kind. Sommige
kinderopvangbedrijven zijn langer geopend: tot 18:00 of zelfs tot 18:30, maar het betreft
hier uitzonderlijke gevallen.

Een andere verandering in de gezinspolitiek is het vervallen van (betaald)
ouderschapsverlof. Sinds kort moeten ouders een ‘levensloopregeling’ afsluiten, een
soort spaarpotje van vrije dagen die gebruikt kan worden voor verschillende doelen:
ouderschapsverlof, vervroegde pensionering, studieverlof etc. Deze verzekering is niet
verplicht en het is aan de werknemer om zich op deze manier te verzekeren als ze extra
vrije tijd nodig hebben.

Deze recente ontwikkelingen hebben als gevolg dat kinderopvang beter toegankelijk is
voor werkende ouders omdat wachtlijsten korter zijn geworden. Ouders hebben nu ook
meer keuze in het soort opvang. De bekostiging van kinderopvang is voor iedereen
hetzelfde geworden: minder afhankelijk van inkomen. Dit heeft geresulteerd in het feit
dat lagere inkomens moeite hebben met de hogere kinderopvangkosten. Daarnaast
hebben moeders die nog niet actief zijn op de arbeidsmarkt veel moeite opvang voor
hun kinderen te bekostigen, aangezien zij niet in aanmerking komen voor de

22

Bron: Belastingdiesnt: http://www.toeslagen.nl/reken/kinderopvangtoeslag/; bij de berekening werd een
gemiddeld tarief van € 5,72 per uur als uitgangspunt genomen met 50 uren opvang per week.
23
Bron: Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid; http://docs.szw.nl/pdf/35/2002/35_2002_3_2983.pdf
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kostenreductie van 60%. De privatisering van kinderopvangcentra heeft ook niet geleid
tot aangepaste openingstijden, deze zijn vrijwel dezelfde gebleven.

Deze veranderingen hebben een liberaal karakter: de overheid trekt zich terug en er
komt meer verantwoordelijkheid bij de burger terecht, zowel voor de kosten als voor de
keuzes die ouders maken. Aan de andere kant vertoont Nederland nog steeds
karakteristieken van een conservatief regime zoals onaangepaste openingstijden van
kinderopvangcentra. Dit laat vrouwen weinig keuze als het gaat om de combinatie van
werk en zorg voor kinderen. Hiernaast is de overheid nog steeds verantwoordelijk voor
het stellen van maximumtarieven voor kinderopvang en het vergoeden van de
werkgeversbijdrage als de werkgever weigert te betalen.

4.5 Terugkoppeling naar arbeidsparticipatie
In het Verenigd Koninkrijk blijft het aandeel van werkende vrouwen gedurende de
levensloop stabiel. Wel gaan vrouwen na hun 30ste minder uren werken. In dit liberale
regime hebben vrouwen weinig keuze als het gaat om arbeidsparticipatie: omdat de
mate van decommodificatie zeer laag is, zijn de gezinnen in grotere mate afhankelijk van
hun inkomsten op de arbeidsmarkt. Hierom is het gebruik van kinderopvangdiensten in
het Verenigd Koninkrijk relatief hoog. De cijfers uit de arbeidsmarktparticipatieanalyse
ondersteunen dit: deze liggen vrij hoog, een groot aandeel van vrouwen in het Verenigd
Koninkrijk is actief op de arbeidsmarkt en werkt relatief veel aantal uren per week.

In Frankrijk blijft zowel het aandeel werkende vrouwen als het aantal gewerkte uren per
week hoog en stabiel gedurende de levensloop. Moeders in Frankrijk hebben een keuze
als het gaat om carrière en het krijgen van kinderen. Vrouwen die ervoor kiezen om
thuis te blijven worden financieel gesteund, moeders die hun carrière willen voortzetten
krijgen ruime keuze als het gaat om kinderopvang: deze is niet alleen financieel
toegankelijk, maar ook hele dag geopend en er zijn vele verschillende vormen waaruit
ouders kunnen kiezen. Frankrijk is het enige land in de analyse dat een ruime keuze
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biedt aan moeders als het gaat om het combineren van ouderschap en arbeidscarrière.
Vrouwen onderbreken hun arbeidsparticipatie dan ook niet tijdens hun levensloop, deze
blijft gedurende de levensloop stabiel. Het aantal gewerkte uren per week is er ook
stabiel over de levensloop, en is het hoogst in de analyse.

In Duitsland daalt zowel het aandeel van werkende vrouwen als het aantal gewerkte
uren per week drastisch na het 30ste levensjaar. Dit is in lijn met de gezinspolitiek die er
gevoerd wordt: moeders worden ontmoedigd de arbeidsmarkt op te gaan. De
openingstijden van scholen en opvangcentra zijn niet afgestemd op twee werkende
ouders en er zijn sociale voorzieningen die vrouwen een lange periode ondersteunen als
ze ervoor kiezen om thuis te blijven.

Nederland bevindt zich in een vergelijkbare situatie als Duitsland als het om
openingstijden gaat: ouderwetse openingstijden ontmoedigen vrouwen met kinderen
volwaardig deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is de financiële
ondersteuning voor ouders die thuis bij hun kind blijven steeds beperkter geworden,
vrouwen worden dan ook gedwongen om actief te blijven op de arbeidsmarkt. Dit
verklaart de relatief hoge participatiegraad in Nederland van ruim 70%. Financieel
gezien worden vrouwen dus aangemoedigd om te blijven werken. Aan de andere kant
kunnen veel vrouwen de ouderwetse openingstijden maar moeilijk combineren met een
fulltime baan en kiezen er dan ook voor om parttime actief te zijn. Dit resulteert in het
laagste aantal gewerkte uren per week in de analyse.
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5 Conclusie
In het vorige hoofdstuk werd de mate van vrouwenarbeidsparticipatie onderzocht door
te kijken in welke mate vrouwen een daadwerkelijke keuze hebben als het gaat om het
combineren van moederschap en arbeidscarrière. De bovenstaande bevindingen zijn in
lijn met de hypothesen die in het theoretische hoofdstuk werden geformuleerd. Uit de
analyse van institutionele regelingen die het kader vormen waarbinnen vrouwen keuzes
moeten maken, bleek dat zowel in het Verenigd Koninkrijk (een liberaal regime), als ook
in Frankrijk (een, althans op het vlak van kinderopvang, sociaal democratisch regime),
de hoogste mate van vrouwenarbeidsparticipatie kon worden geconstateerd. De twee
conservatieve regimes, Duitsland en Nederland, scoren op dat vlak aanzienlijk lager.

Het land waar vrouwen de ruimste keuze hebben voor het combineren van
moederschap en arbeidscarrière, Frankrijk, toont noch onderbrekingen in de
vrouwenparticipatiegraad, noch in het aantal gewerkte uren per week. In Duitsland en
Nederland onttrekken veel vrouwen zich van betaalde arbeid en gaan de overgebleven
vrouwen minder werken na hun 30ste levensjaar. Dit resulteert in een veel zwakkere
arbeidsparticipatie in deze landen in de leeftijdscategorie na 30 jaar. Vrouwen in deze
twee landen hebben te maken met ontoegankelijkheid van kinderopvang, vooral wat de
openingstijden betreft.

Ondanks dat er in Nederland veel veranderingen met een liberaal karakter hebben
plaatsgevonden, scoort dit land nog steeds relatief laag als het gaat om de mate van
betrokkenheid van vrouwen op de arbeidsmarkt. Nog steeds gaan veel vrouwen na hun
30ste minder werken. Omdat het hier om een relatief nieuwe regelgeving gaat, is het nog
te vroeg om harde conclusies te trekken. Pas over een aantal jaar kan men met enige
zekerheid zeggen of de nieuwe maatregelen tot meer arbeidsparticipatie onder vrouwen
hebben geleid. Daarnaast is Nederland nog niet van haar conservatieve trekjes af: de
ouderwetse

openingstijden

blijven

vrouwen

hinderen

bij

volwaardige

arbeidsparticipatie.
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Het voorliggende onderzoek beperkte zich tot het analyseren van een beperkt aantal
beleidsmaatregelen dat van invloed zou kunnen zijn op de arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen, vooral als ook de levensloop van vrouwen in acht wordt genomen. Het feit
dat de vrouw de hoofdverantwoordelijke is voor de zorg voor kinderen maakt haar na
de geboorte van haar kinderen zeer gevoelig voor de omstandigheden waarin ze zich
bevindt. De mogelijkheden tot het uitbesteden van de zorg voor kinderen geeft vrouwen
meer ruimte als het gaat om participatie op de arbeidsmarkt. Dit is het geval in
Frankrijk, waar vrouwen een ruimere keuze hebben dan in andere landen. Dit wordt
direct vertaald in de statistieken en een zeer hoge mate van betrokkenheid op de
arbeidsmarkt. Een andere manier om de arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen
te bevorderen heeft een dwingender karakter, zoals het geval is in het Verenigd
Koninkrijk. Door vrouwen financieel afhankelijk te maken van inkomsten uit arbeid of
die van haar partner, zijn veel moeders gedwongen zo snel mogelijk terug te keren op de
arbeidsmarkt.

Naast de mogelijkheden voor het uitbesteden van onbetaalde arbeid kunnen ook andere
factoren van invloed zijn op de keuzes die moeders maken. Volgens sommige theoretici
zijn de verschillen tussen de natiestaten alleen niet verantwoordelijk voor de verschillen
in het gebruik van kinderopvang. Jeanne Fagnani24 suggereert dat een interactie van
beleid en attitudes van vrouwen een betere determinant is als het gaat om het verklaren
van vrouwenarbeidsparticipatie. In een gemeenschap waar traditionele opvattingen
domineren staat een ‘goede’ moeder niet gelijk aan een werkende moeder. Deze
opvattingen worden versterkt door ontoegankelijke kinderopvang, vooral als het om
kleine kinderen gaat. De afkeurende houding tegenover kinderopvang vormt ook geen
stimulans voor beleidsmakers om een toegankelijker kinderopvangsysteem te
ontwikkelen. Traditionele opvattingen geven samen met ontoegankelijke kinderopvang
dus de doorslag in de beslissingen die vrouwen maken over hun carrière en gezinsleven.
De samenhang tussen dominante opvattingen over de opvoeding van kinderen en de

24

Jeanne Fagnani ‘Why do French women have more children than German women? Family policies and
attitudes towards child care outside the home’ Community, Work & Family, Vol. 5, No. 1, 2002
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arbeidsparticipatie van vrouwen is weinig onderzocht en heeft veel potentie tot nader
(crossnationaal) onderzoek.
Naast de beleidsmaatregelen betreffende kinderopvang en verlofregelingen zijn er
andere beleidsregelingen die van invloed kunnen zijn op de vrouwenarbeidsparticipatie.
Uit het voorliggende onderzoek blijkt dat een groot deel van de vrouwen die de
arbeidsmarkt verlaat op het 30ste levensjaar nooit meer actief wordt. Dit is vooral het
geval in Nederland en in mindere mate in Duitsland. Verder onderzoek naar de
oorzaken achter dit fenomeen is wenselijk. Het is niet makkelijk voor vrouwen om na
een lange arbeidsonderbreking weer aan de slag te gaan. Soms moeten vrouwen zich
laten bijscholen om de ontwikkelingen bij te benen. Soms zijn er geen geschikte
werkplekken en wordt er van vrouwen verwacht dat zij zich laten omscholen. De
aanwezigheid van instellingen die vrouwen actief begeleiden terug te keren op de
arbeidsmarkt kan van invloed zijn op de arbeidsmarktparticipatiecijfers voor vrouwen
na het 40ste levensjaar.

Om de arbeidsparticipatie van vrouwen aan bepaalde levensfasen te verbinden, is een
panelonderzoek waarin de levensloop van vrouwen en hun arbeidsdeelname gevolgd
worden meer geschikt. Een dergelijk grootschalig onderzoek op micro niveau zal een
preciezer beeld geven van de keuzes die vrouwen maken gedurende hun levensloop en
hoe deze keuzes hun arbeidscarrière en gezinsleven beïnvloeden. Een dergelijk
onderzoek biedt veel meer mogelijkheden: er kunnen bijvoorbeeld meer gegevens
worden verkregen die in verband kunnen worden gebracht met de arbeidscarrière van
vrouwen, zoals attitudes tegenover de opvoeding van kinderen.
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Bijlagen
Bijlage 1 Beleid Nederland
Publieksgefinancierde kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 en van 3 tot 5 jaar.
Vlak na de industrialisatie in de tweede helft van de negentiende eeuw werden door de
lage lonen allebei de ouders, en vaak ook kinderen genoodzaakt tot te werken. Dit
resulteerde in ondervoeding, verwaarlozing en hoge kindersterfte. Als reactie op deze
ontwikkelingen zijn de kinderbewaarplaatsen ontstaan. Deze kinderbewaarplaatsen
waren een geheel privaat initiatief van goede burgers met als doel arbeiderskinderen tot
zes jaar oud op te vangen in een hygiënische omgeving waar deze kinderen behoorlijke
voeding kregen. In eerste instantie was hier geen sprake van enige opvoeding.

Na de tweede wereld oorlog werden de eerste bedrijfscrèches opgericht. In de jaren
zestig ontstond de peuterspeelzaalbeweging, waar veel nadruk lag op de pedagogische
functie van de opvang. Vervolgens is het aantal kinderopvangplaatsen blijven groeien,
vooral in en na de jaren zeventig, als reactie op toenemende vrouwenarbeidsparticipatie.

In de 1994 werd de Welzijnswet ingevoerd. Deze wet legde de financiële en bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor kinderopvang bij de gemeenten neer. De centrale overheid
ondersteunde werkende ouders met financiële tegemoetkoming voor kinderopvang. Na
1986 bleek dat de capaciteit van de kinderopvang bleef groeien, maar niet snel genoeg
om meer vrouwen voldoende mogelijkheden te bieden om de arbeidsmarkt op gaan. Dit
was de reden voor centrale overheid voor haar stimuleringsbeleid in de jaren 1990-2002:
een tal van stimuleringsmaatregelen voor het vergroten van capaciteit van
kinderopvang. In deze periode is men ook begonnen met het maken van CAO afspraken
met het bedrijfsleven over de financiële bijdrage van werkgevers. Zo is de tripartiete
structuur van de kinderopvang ontstaan: de verantwoordelijkheid was verdeeld tussen
overheid, werkgevers en ouders.
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Voor de invoering van de nieuwe wet in 2005 was de prijs voor kinderopvang
afhankelijk van het gezamenlijke netto inkomen in het gezin. Het systeem was
vergelijkbaar met het oude verzekeringssysteem voor de gezondheidszorg van
particulieren en ziekenfonds. Elke kinderopvang organisatie had een aantal
gesubsidieerde plekken en een aantal particuliere plekken. Om voor een gesubsidieerde
kinderopvangplek in aanmerking te komen moest men aan bepaalde eisen voldoen
rondom inkomen en woonplaats. Het toewijzen van deze gesubsidieerde plekken ging
via een aparte organisatie, een soort tussenpersoon, meestal een koepelorganisatie van
een aantal kindercentra in een regio die de opvangplekken verdeelde. Omdat er een
wachtlijst was voor gesubsidieerde plekken, werd rekening gehouden met een aantal
factoren bij het toewijzen van een gesubsidieerde plek. Zo kon een werkgever zich
aansluiten bij deze organisaties om de belangen van zijn werknemers te behartigen. Op
deze manier zorgden werkgevers voor een snellere en makkelijkere toewijzing van een
gesubsidieerde plek aan zijn werknemers.

Sinds 1 januari 2005 is in Nederland de Wet Kinderopvang van kracht. Deze wet regelt
de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. De kinderopvang wordt in eerste
instantie door ouders betaald. Vervolgens kunnen ouders beroep doen op werkgevers
en overheid om een deel van de kosten te vergoeden. De werkgeversbijdrage is hierbij
niet verplicht. Indien de werkgever geen bijdrage levert, komen ouders in opmerking
voor extra toelage bij overheid. Sinds de invoering van de nieuwe wet is het verschil
tussen gesubsidieerde en niet gesubsidieerde plekken verdwenen. De ouders zijn nu vrij
om een opvang te keizen die het meest bij hun past qua afstand en/of kwaliteit. Door de
opheffing van deze verdeling tussen gesubsidieerde en niet gesubsidieerde plekken zijn
de wachtlijsten in kinderopvang vrijwel weggewerkt.

Het gebruik van kinderopvang in Nederland is in de afgelopen jaren gegroeid. In 1998
waren er slechts 20.000 plaatsen in formele kinderopvang beschikbaar, tegenwoordig
worden wekelijks ongeveer 300.000 Nederlandse kinderen opgevangen buiten huis25.

25

Bron: Stichting Kinderopvang Nederland; http://www.skon.nl/
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Toch is er nog steeds meer vraag naar georganiseerde kinderopvang buiten huis.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was er in 2001 voor 150.000 kinderen
meer behoefte aan professioneel georganiseerde opvang. De lange wachtlijsten voor
gesubsidieerde kinderopvangplekken werden gezien als een groot obstakel voor
vrouwen die de arbeidsmarkt op wilden maar geen opvang op tijd konden regelen. Het
is nu nog te vroeg om empirisch te onderzoeken of de nieuwe Wet Kinderopvang hier
veranderingen in heeft gebracht.

Na de invoering van de Wet Kinderopvang in 200526 moesten de ouders in eerste
instantie de volledige rekening voor de kinderopvang betalen. Om in aanmerking te
komen voor een tegemoetkoming van het rijk moeten ouders aan bepaalde eisen
voldoen. Ze komen in opmerking voor tegemoetkoming als:
- beide ouders een inkomen hebben uit arbeid. Om tegemoetkoming van het rijk te
krijgen moeten dus beide partners werken. Het aantal werkuren/dagen is hier niet
relevant.
- Als een of beide ouders tot een van de speciale groepen behoren zoals studenten of
mensen die deelnemen in een reïntegratieproject.

Het uitgangspunt van de overheid is dat de kosten evenredig worden verdeeld tussen
ouders, werkgever en overheid. In werkelijkheid hangt de ouderbijdrage af van een
aantal factoren: de prijs van de opvang, het gezamenlijke inkomen, aantal uren
kinderopvang en bijdrage van de werkgever. De werkgeversbijdrage is nier verplicht.
De overheid gaat ervan uit dat werkgever een zesde deel van de kosten vergoed. Met
twee werkende ouders wordt dan een derde van de kosten vergoed. Omdat de
werkgever niet wettelijk verplicht is om bij te dragen aan de kinderopvangkosten, is het
aan de ouders om afspraken hierover te maken. Meestal wordt dit in een CAO geregeld.
Indien werkgevers te weinig of niet bijdragen, komen ouders in aanmerking voor
aanvulling van de overheidstoelage.

26

Bron: Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.
http://home.szw.nl/navigatie/dossier/dsp_dossier.cfm?set_id=793&link_id=50803

53

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming van het rijk, moet de desbetreffende
kinderopvang geregistreerd zijn. Op deze manier probeert de overheid de kwaliteit van
de kinderopvang te waarborgen. De gemeenten zijn in dit geval verantwoordelijk voor
het toezicht houden en inspecteren van de kinderopvang instellingen. De kosten voor
kinderopvang variëren dus tussen het soort opvang, het aantal uren, en het
gezamenlijke inkomen van de ouders.

Regelingen voor betaald zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof27
Elke vrouw in Nederland heeft recht op zestien weken zwangerschapsverlof. Vanaf zes
weken tot vier weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum kunnen
vrouwen zwangerschapsverlof opnemen. De vrouwen kunnen zelf bepalen wanneer zij
binnen deze periode met verlof gaan. Ook hebben vrouwen het recht op minimaal tien
weken verlof na de bevalling, zelfs als het later gebeurt. De vrouwen mogen pas na 42
dagen

na

de

bevalling

terug

naar

de

werkvloer.

Het

loon

tijdens

het

zwangerschapsverlof wordt niet doorbetaald, wel krijgen vrouwen een uitkering ter
hoogte van hun salaris.

Alle ouders van kinderen onder acht jaar hebben recht op ouderschapsverlof. De duur
van deze regeling is 13 keer het wekelijkse aantal uren gedurende zes maanden. Ouders
kunnen maar een helft uren per week opnemen. Dus bij iemand die 40 uur per week
werkt mag 20 uur per week ouderschapsverlof opnemen gedurende zes maanden. Bij
ouderschapsverlof wordt het salaris niet doorbetaald, ook zijn er geen speciale
uitkeringen. Wel kunnen ouders gebruikmaken van de levensloopregeling. Indien
ouders onder een vastgesteld sociaal minimum uitkomen tijden het ouderschapsverlof
kunnen ze aankloppen bij de gemeente voor bijstand.

27

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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Bijlage 2 Beleid Frankrijk28
Publieksgefinancierde kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 en van 3 tot 5 jaar.
Frankrijk heeft een lange traditie van collectieve kinderopvang. Het begon in 1771 met
‘écoles àtricoter’, een particulier liefdadigheidsinitiatief dat bedoeld was voor kinderen
van vier tot zeven jaar oud. Vanaf 1825 worden in Frankrijk internaten (salles d’asile)
opgericht voor kinderen uit arme gezinnen die in hun arme omgeving gevaar liepen.
Vanaf 1830 begint de staat met het organiseren van deze private initiatieven en ontstaan
er publieke kinderopvangorganisaties voor kinderen van twee tot zes jaar oud. Deze
vorm van kinderopvang is gratis en de hele dag open: van acht tot zeven uur ’s avonds.

In

1881,

onder

de

eerste

Republikeinse

regering

worden

de

formele

liefdadigheidsorganisaties geïntegreerd in de publieke instellingen. Zo ontstaat er ‘école
maternelle publique’, een gratis, de hele dag toegankelijke kinderopvang die geïntegreerd
is met de basisschool. Door de tijd heen werd de kwaliteit van deze vorm van
kinderopvang steeds verbeterd en de populariteit hiervan is door de jaren heen gestegen
ook onder hogere sociale groepen. Na de tweede wereld oorlog werd deze vorm van
voorschoolse opvang zelfs breed gesteund door de middenklasse vanuit ideologische
overwegingen. De zorg voor kinderen tot drie jaar oud hiertegenover werd al die tijd
gezien als een private zaak, en pas in de twintigste eeuw ontstonden er eerste publieke
crèches.

Tegenwoordig is de ‘écoles àtricoter’, nog steeds een van de populairste vormen van
kinderopvang, waar bijna 100% van alle kinderen van 3 tot zes jaar oud opgevangen
worden. Naast ‘écoles àtricoter’ zijn we andere vormen voor opvang zoals crèches voor
kinderen onder 3 jaar. Deze twee vormen publieke opvang zijn door de overheid
gesubsidieerd, makkelijk toegankelijk en zijn open de hele dag. Het personeel moet in
Bron: OECD Country Note. Early Childhood Education and Care Policy in France. Directorate for Education, OECD. February
2004
28
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beide vormen van opvang moet minimaal drie jaar beroepsspecifieke opleiding hebben
gevolgd. Naast de publieke opvang worden in Frankrijk individuele initiatieven
gesteund. Ouders die hulp (een nanny) in huis halen om voor kinderen te zorgen of
gastouderopvang. Allebei vormen van opvang worden door de overheid deels
gesubsidieerd.

Regelingen voor betaald zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof
Vanaf de geboorte van het eerste kind hebben vrouwen in Frankrijk recht op 16 weken
zwangerschapsverlof. Vanaf de geboorte van het tweede kind bedraagt het
zwangerschapsverlof 26 weken. Ook is er mogelijkheid tot ouderschapsverlof die
opgenomen kan worden tot het jongste kind 3 jaar oud is. Ook vaders kunnen er gebruik
van maken; deze bedraagt 11 dagen. Hiernaast is er Allocation Parentale d’Éducation
(APE): een drie jaar durende betaald ouderschapsverlof. Ouders met twee of meer
kinderen die tenminste twee van de vijf voorafgaande jaren hebben gewerkt (full- of
parttime) komen hiervoor in aanmerking.
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Bijlage 3 Beleid Groot-Brittannië
Publieksgefinancierde kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 en van 3 tot 5 jaar.
De leerplicht vanaf vijf jaar was geïntroduceerd in Groot-Brittannië in 1870, samen met
de eerste publieke scholen. Omdat veel vrouwen moesten werken in opkomende
industrieën, werden er ook kleinere kinderen opgevangen. Als antwoord op deze vraag
werd in 1873 in Salfort de eerste publieke kinderopvang opgericht. In 1901 werd bijna de
helft van alle drie jaar oude kinderen opgevangen in kinderopvang. Tijdens de Tweede
wereld oorlog was het gebrek aan werknemers de oorzaak van grootschalige expansie
van de kinderopvang sector voor jonge kinderen. Na de oorlog werden vrouwen
verwacht weer thuis te blijven en de meeste opvangen werden gesloten. Tot ongeveer de
jaren ’50 waren er in Groot-Brittannië weinig mogelijkheden voor opvang van jonge
kinderen, alleen mensen die het zich financieel konden veroorloven stuurden hun
kinderen naar pre-preparatory school bij een private school of maakten gebruik van au
pair/ familieleden of oppas. In de jaren ‘70 begon de expansie van de publieke day
nurseries, opvangcentra voor jonge kinderen tot vijf jaar.

Het kinderopvangsysteem in Groot-Brittannië wordt gekenmerkt door diversiteit en
gebrek aan coördinatie. Publieke, private en vrijwilligersorganisaties bieden allemaal
verschillende vormen van opvang, die varieert in kwaliteit en de vorm van opvang. De
verantwoordelijkheid voor de coördinatie en kwaliteitsbewaking is gespreid tussen
verschillende departementen bij zowel centrale and lokale autoriteiten. Veel beslissingen
ontrent kinderopvang worden in meeste gevallen op lokaal niveau genomen, wat
resulteert in verschillenden regelingen in verschillende gemeenten.

Groot-Brittannië heeft een lange traditie van een strikte scheiding tussen opvang en
opvoeding van kinderen. In de laatste jaren probeert de regering de integratie tussen
deze twee systemen teweeg te brengen.
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Tot voor kort bestonden er vrijwel geen publieke regelingen voor kinderopvang tot 3
jaar. Vrijwel alle opvang van kinderen tot 3 jaar werd particulier geregeld via private
crèches, kinderoppas/familie, of nannie/au pair. Alleen kinderen die in aanmerking
kwamen voor speciale zorg of de kinderen die in een risicovolle omgeving zaten,
kwamen hiervoor in aanmerking. Met de introductie van Childcare Tax Credit in 1999
krijgen nu alle ouders die meer dan 16 uren per week werken een kinderopvangtoelage.
Om

in

aanmerking

te

komen

voor

deze

toelage,

moet

de

desbetreffende

kinderzorginstelling geregistreerd zijn. Dit initiatief is bedoeld om het financieel
aantrekkelijk te maken voor ouders van jonge kinderen om aan de slag te gaan.
Voornamelijk ouderen met lagere inkomsten profiteren hiervan. Daarnaast worden de
kinderopvanginstellingen gedwongen om zich officieel te registreren en dus aan
bepaalde kwaliteitseisen te voldoen.

Afgezien van de Childcare Tax Credit, die varieert naar inkomen, komen de kosten voor
de opvang van jonge kinderen geheel voor de ouders. De meest populaire vorm van
opvang van kinderen tot 3 jaar is tot nu toe een kinderoppas. Er is een nieuwe vorm van
kinderopvang die populariteit aan het winnen is: gecombineerde opvang/familie
centers. Deze centra bieden een combinatie van zorg en opvoeding en worden
gesubsidieerd door lokale autoriteiten.

De voornaamste vorm van opvang in 1999 waren de lokale autoriteiten (59%), gevolgd
door de private sector (30%) en de vrijwilligers en gemeenschappelijke organisaties (9%).
In de afgelopen jaren zijn hier een aantal veranderingen opgetreden. Ten eerste is er
tegenwoordig een opvoedingsprogramma voor alle kinderen van drie tot vijf jaar. Dit
programma is gratis, voor iedereen toegankelijk en duurt 2,5 uur per dag, vijf dagen per
week. Met deze maatregel probeert de regering de educatie en zorg te integreren. Door
de invoering van dit gratis voorschoolse educatieprogramma is de deelname van
vrijwilligersorganisaties in de opvang van kinderen van drie tot vijf in de afgelopen
jaren aanzienlijk verminderd. Vrijwel alle door de regering gesubsidieerde voorschoolse
opvangcentra zijn parttime ( 2 tot 4 uur) geopend. Early Years Unit, een voorschoolse
opvang binnen basisscholen, biedt als enige gesubsidieerde opvang keuze tussen
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parttime en fulltime opvang. Buiten de publieke sector is er een ruime keuze aan
particuliere instellingen die voorschoolse opvang aanbieden. Deze particuliere
instellengen worden gerund door de gemeenschappelijke en vrijwilligersinstellingen,
bedrijfsleven, werkgevers of ouders zelf.

Regelingen voor betaald zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof
Moeders in Groot-Brittannië hebben recht op 18 weken zwangerschapsverlof en er zijn
mogelijkheden deze te verlengen naar 40 weken. Het zwangerschapsverlof garandeert
90% van het salaris over de eerste zes weken en een vast tarief over de resterende 12
weken. Allebei de ouders hebben recht op 13 weken onbetaalde ouderschapsverlof tot
hun kind vijf jaar oud is. Ouders met lagere inkomsten die gebruik maken van dit
onbetaalde ouderschapsverlof komen in aanmerking voor een aanvullende uitkering
gedurende deze periode.
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Bijlage 4 Beleid Duitsland
Publieksgefinancierde kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 en van 3 tot 5 jaar.
Er zijn drie primaire soorten kinderopvang in Duitsland: centra voor kinderen onder
drie jaar, centra voor kinderen tussen drie en zes jaar en centra voor schoolgaande
kinderen. In de voormalige DDR functioneerde deze drie vormen van kinderopvang
onafhankelijk van elkaar: het waren aparte organisaties. Toch waren opvangen voor
kinderen vanaf 3 jaar afgestemd op de basisschool: de werknemers waren ervoor
opgeleid om bijvoorbeeld hulp te verlenen bij het maken van huiswerk en meestal gaven
ze zelf lessen op basisschool. Sinds hereniging van Duitsland zijn centra voor kinderen
tot drie jaar en tussen drie en zes jaar geïntegreerd en de link met basisscholen is
afgezwakt, sinds personeel aan andere lichtere kwalificatie moet voldoen en vaak niks
met basisschooltraining te maken krijgt.

De kinderopvang in voormalige west en oost Duitsland verschilden in vele opzichten.
Ten eerste was de concentratiegraad van de opvang in Oost-Duitsland vele malen hoger.
Ook de openingstijden waren meer afgestemd op de werkende ouders. Omdat er drie
verschillende soorten opvang leeftijdsspecifiek waren, was de transitie van huis naar
kinderopvang en naar school strikt in Oost Duitsland. Kinderen vanaf drie jaar gingen
naar kinderopvang waar ze voorbereid werden op de basisschool en kinderen vanaf zes
jaar gingen naar naschoolse opvang en kregen begeleiding die hierop afgestemd was.
Zoals hierboven al werd vermeld verschilde ook de kwalificaties van de werknemers
tussen Oost- en West-Duitsland: het personeel in de naschoolse opvang in OostDuitsland was gekwalificeerd om les te geven op de basisschool en dus ook begeleiden
bij het maken van huiswerk.

Na de hereniging van oost en west Duitsland zijn de kinderopvang en andere regelingen
opgeschoven naar het westerse model. Tegenwoordig vindt weer een verschuiving
plaats: meer richting het oude Oost-Duitse model, het model dat meer accommoderend
is voor werkende ouders. Naast het verlengen van openingsuren is er een stijging in het
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aantal opvangen die diverse leeftijdscategorieën faciliteren. Het gebruik van
leeftijdsspecifieke opvang is de afgelopen jaren dus sterk afgenomen. Ongeacht het
stijgend aantal kinderopvangcentra blijft het een zwak punt voor vooral kinderen tussen
drie en zes jaar: volgens een recent onderzoek zijn er 300.000 kinderen in Oost- en WestDuitsland die geen plek in de gesubsidieerde kinderopvang kunnen vinden29.

Regelingen voor betaald zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof

Zwangerschapsverlof in Duitsland duurt 14 weken: minimaal zes weken voor de
geboorte en 8 weken erna. Es is een mogelijkheid om die te verlengen tot 12 weken. Dit
is een betaald verlof, betaald met publieke gelden en aangevuld met een toelage van de
werkgever, op deze manier probeert men het niveau van inkomen te handhaven.

Het ouderschapsverlof duurt in Duitsland 3 jaar en kan opgenomen worden tot het kind
3 jaar oud is. Voor het derde jaar van ouderschapsverlof kan worden gespaard en dit
verlof kan worden gebruikt tot het kind acht jaar oud is. Tijdens het ouderschapsverlof
kunnen ouders in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke uitkering:
Erziehungsgeld, deze wordt betaald in de eerste twee jaar. Daarnaast is er een
kinderbijslag voor alle kinderen onder 18 jaar. Het ouderschapsverlof in Duitsland kan
flexibel worden gebruikt. Ouders kunnen blijven werken tot 30 uur per week, hun
ouderschapsverlofbetaling wordt in dit geval ingekort.
In het voormalige oost Duitsland hadden ouders recht op een jaar voor 90% betaalde
ouderschapsverlof, bekend als ‘babyjaar’. Na afloop van dat jaar gingen kinderen
meestal

naar

kinderopvang.

Het

ouderschapsverlof

en

de

manier

waarop

gesubsidieerde kinderopvang was geregeld waren op elkaar afgestemd. Deze vorm van
ouderschapsverlof is na de hereniging vervangen door het westerse model: ouders
hebben recht op langer en minder goed betaald verlof. Ook is de transitie van huis naar
kinderopvang en school in dit model vrijwel niet gecoördineerd.

‘The Excess Demand for Subsidized Child Care in Germany’ Katharina Wrohlich, March 2005,
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor
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