Vriendinnen en ‘oma’ bepalen of vrouw gaat werken
Eenderde van de moeders in Nederland werkt niet om zelf voor de kinderen te kunnen zorgen
Goedkopere kinderopvang kan
moeders niet verleiden te gaan
werken, zo blijkt uit onderzoek
van het SCP dat gebaseerd is op
cijfers uit 2004. „Een
tegenvaller.”
Door onze redacteuren
Claud i a Ka m m e r
en Jaus Mül l e r
Den Haag, 14 aug. Nederlandse vrouwen weten maar weinig over kinderopvang. En wat ze er wel van weten, boezemt hen weinig vertrouwen in. Het
zou slecht zijn voor de ontwikkeling
van kinderen, zeggen sommige wetenschappers. Je bent gek als je je kind uit
handen geeft aan volslagen onbekenden, zeggen familieleden. Kinderdagverblijven zijn smerig en onveilig,

schrijven gemeentelijke inspecteurs in
rapporten. En het is ook nog eens duur,
klagen ouders die werken.
Een derde van de moeders met een
kind onder de twaalf jaar heeft geen
baan. Ze zorgen liever zelf voor hun kinderen. De moeders die wel werken, doen
dat meestal in deeltijd. Gemiddeld negentien uur per week, zo staat in het
vandaag verschenen SCP-rapport Moeders, werk en kinderopvang in model. Het
vorige kabinet-Balkenende heeft geprobeerd de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen. Onder meer door subsidieregelingen. Daardoor gingen de
kosten voor ouders omlaag.
Allemaal tevergeefs? Daar lijkt het op.
Het SCP concludeert in het rapport namelijk dat moeders zich bij hun keuze
om wel of niet te gaan (of blijven) werken, nauwelijks laten leiden door de
kosten van kinderopvang. En ook niet
door de beschikbaarheid ervan. Van veel

groter belang is het wat hun omgeving
ervan vindt als zij hun kind ‘de deur uit
doen’ om te gaan werken.
Onderzoeker en specialist in gezinsbeleid Erna Hooghiemstra vindt het
jammer dat het SCP gebruik heeft gebruikt van oude gegevens, uit 2004.
Want sinds 2005, het jaar waarin de
nieuwe Wet op de Kinderopvang werd
ingevoerd, is er veel veranderd in de kinderopvang, juist ook aan de kostenkant.
Voor mensen met een laag inkomen is
kinderopvang veel goedkoper geworden. „Het zou interessanter zijn geweest om te kijken of dat de afgelopen
jaren invloed heeft gehad op de beslissing van moeders om wel of niet te gaan
werken”, zegt ze. Hooghiemstra is lector jeugd en gezin aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en onderzoeker bij
IVA Onderzoek en Advies, dat gelieerd
is aan de universiteit van Tilburg.
Zij onderschrijft de conclusie van het

SCP dat moeders zich bij de keuze om
wel of niet te werken, vooral laten leiden
door hun omgeving. „Moeders die in
een omgeving zitten waar weinig gebruik wordt gemaakt van kinderopvang, zullen daar zelf ook niet snel voor
kiezen, vooral laagopgeleiden. Bij die
groepen zie je dat er veel misvattingen
bestaan over de kinderopvang. Zo denken veel mensen nog steeds dat het heel
duur is.” Ook Gjalt Jellesma, voorzitter
van Boink, de belangenvereniging voor
ouders, denkt dat „onbekend onbemind
maakt als het over kinderopvang gaat.
Louis Tavecchio, hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam, vindt het „teleurstellend” dat
moeders hun besluit om wel of geen gebruik te maken van kinderopvang vooral baseren op hun sociale omgeving. Hij
vindt het jammer dat moeders niet lijken te kijken naar de kwaliteit of de beschikbaarheid van kinderopvang, maar

zich beroepen op sociale argumenten.
„Wat veel opvoeders in Nederland niet
zien, is dat kinderopvang grote voordelen biedt voor de kinderen. Ze hebben
contact met leeftijdsgenoten, het is
goed voor hun sociale competenties.”
Door de motie Van Aartsen/Bos, die
scholen verplicht opvang te organiseren
voor en na schooltijd voor ouders die
daarom vragen, is een „een grote stap”
gemaakt om de kinderopvang bekender
te maken. Toch zal het volgens hem
moeilijk blijven de Nederlandse „moederschapscultuur” te doorbreken.
Jellesma van Boink waarschuwt dat
het SCP-onderzoek er niet toe mag leiden dat de overheid nu minder geld gaat
steken in de kwaliteit van de kinderopvang. „Want als ouders de stap zetten
om gebruik te gaan maken van kinderopvang, en het blijkt onbetaalbaar te
zijn of niet van goede kwaliteit, dan haken ze alsnog af.”

