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MYTHE 7
Nederlandse vrouwen hebben ambitie

en moederschap niet zijn te combineren.
Daarom zouden jonge vrouwen steeds minder kinderen krijgen. Nog zo’n algemene
aanname: Nederland heeft de oudste moeders
ter wereld.
De feiten liggen anders. Het aantal kinderen dat vrouwen in Nederland krijgen, is net
als in andere landen sterk gedaald sinds de
vruchtbare jaren vijftig, maar het gemiddelde
kindertal per vrouw ligt al jaren stabiel op
1,7. In hun Emancipatiemonitor schrijven
CBS en SCP dan ook: ‘De vrees dat jonge
vrouwen nog minder kinderen krijgen, lijkt
ongegrond.’
Ook stijgt de gemiddelde leeftijd (29
jaar) waarop Nederlandse vrouwen hun eerste kind krijgen, nauwelijks meer. Ze zijn
daarmee maar een paar maanden ouder
dan andere Europese moeders. Met die
oudste moeders ter wereld valt het dus wel
mee.
Vraag dertigjarige dames, zoals het CBS
en het SCP deden, waarom ze nog niet zwanger zijn en hun antwoord blijkt niet: de moeizame combinatie van kind en carrière. Wat ze
wel zeggen: ze willen eerst van hun vrijheid
genieten, werkervaring opdoen, of ze hebben
geen partner.
Dat werken en kinderen bij vrouwen
moeizaam samengaan, is ook niet juist. Natuurlijk is er een zekere spanning: in elk land
werken meer mannen dan vrouwen. Vrouwen die de top bereiken, zijn vaker kinderloos dan mannen. En lang was het zo dat in
landen waarin relatief veel vrouwen werkten,
relatief weinig kinderen werden geboren.
Sinds 1990 is het tegendeel het geval. In landen waarin veel vrouwen werken, blijken
vrouwen nu ook meer kinderen te krijgen (zie
‘Meer banen, meer baby’s’ op deze pagina).
Nederland doet het in deze internationale
vergelijking niet slecht: Nederlandse vrouwen werken redelijk veel en krijgen ook best
veel kinderen.
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MYTHE 8
Kinderopvang is slecht geregeld in Nederland

MYTHE 7
Nederlandse vrouwen hebben
ambitie
Zelden wordt de oorzaak van het gebrek aan
vrouwen in topposities gezocht bij de vrouwen zelf. Toch is juist bij Nederlandse vrouwen een levensgrote hindernis aanwezig als
het gaat om het maken van carrière: ze hebben bijzonder weinig ambitie. Op de vraag
‘Wilt u iets bereiken in uw baan?’ antwoordt
maar eenderde van de Nederlandse vrouwen
‘ja’, constateerden SCP-onderzoekers. Andere Europese vrouwen zeiden dat significant
vaker. Nu blinken Nederlandse mannen ook
niet uit in ambitie, maar het verschil tussen
mannen en vrouwen is in Nederland groter
dan in elk ander Europees land.

draaien oorzaak en gevolg om. In de Scandinavische landen gingen vrouwen eerst massaal aan het werk en eisten vervolgens betere
en goedkopere opvang.
Twee zaken spelen bij het gebruik van
kinderopvang een essentiële rol: welvaart en
cultuur. Als vrouwen moeten werken omdat
hun gezinnen anders financieel niet kunnen
rondkomen, is de keuze voor het gebruik maken van kinderopvang snel gemaakt. Dit is
veelal in Zuid-Europese landen zo. Nederlandse vrouwen hoeven niet te werken. Ze
doen het erbij, voor de ‘leuk’.
Nederlandse ouders geloven dat opvang
slecht is voor een kind. Ze moeten niks van
formele opvang hebben, of hoogstens voor
een paar dagen per week. De overtuiging is
dat moeders het beste zelf voor hun kinderen
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kunnen zorgen. In de Scandinavische landen
Kinderopvang is slecht geregeld geldt het omgekeerde: ouders vinden het juist
in Nederland
zielig als een kind niet naar door hoogopgeTegenwoordig zeer geliefd bij politici, van leide professionals gerunde opvang gaat.
links tot rechts, is de opvatting: kinderopvang
Slecht geregeld, zoals ook wel wordt bemoet goedkoper worden of zelfs gratis zijn, weerd, is de kinderopvang in Nederland niet.
dan gaan vrouwen vanzelf meer werken: kijk Er zijn genoeg opvangplaatsen, en de laatste
naar de Scandinavische landen! Daar zijn jaren dalen de kosten drastisch dankzij genecrèches en buitenschoolse opvang immers reuze overheidssubsidies. Nederlandse ougratis en de vrouwen werken er massaal.
ders betalen, internationaal gezien, niet weiHelaas, bepleiters van deze theorie nig, maar ook niet veel.
Niet de kosten van kinderopvang of het gebrek aan op.FFSCBOFO NFFSCBCZT
vangplaatsen weerhoudt die
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Feiten over Nederlandse vrouwen:
www.elsevier.nl/vrouwen
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