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Inleiding
De  afgelopen  decennia  hebben  vrouwen  hun  achterstand  op  het  vlak  van  scholing  meer  dan  
ingehaald  (voor  de  Vlaamse  situatie:  Claes,  Lambrecht  & Schuttringer,  1984;  Derks  & Vermeersch,  
2002) . Op  dit  moment  kennen  jonge  vrouwen  een  vlottere  schoolloopbaan  en  een,  in  het  algemeen,  
hoger  opleidingsniveau  dan  hun  mannelijke  leeftijdsgenoten  (Europees:  Iacovou  & Berthoud,  2001) . 
Parallel  aan  die  inhaalbeweging  in  het  onderwijs,  zijn  vrouwen  ook  steeds  meer  gaan  participeren  op  
de  arbeidsmarkt.  Waarden  en  normen  sluiten  vrouwen  ook  niet  langer  uit  van  de  loopbanen  die  in  
het  verleden  niet  traditioneel  voor  hen  gereserveerd  waren.  De  veranderde  rolopvattingen  en  de  
toename  van  de  tewerkstellingsgraad  van  vrouwen  hebben  evenwel  de  ongelijkheid  op  de  
arbeidsmarkt  niet  weggewerkt.  Vrouwen  stoten  maar  langzaam  door  naar  hogere  functies,  blijven  
geconcentreerd  in  typisch  vrouwelijke  jobs,  vaak  in  meer  precaire  statuten,  en  verdienen  minder  dan  
mannen  (Hardarson  & Romans,  2005).  Onze  eigen  analyses  bevestigen  die  algemene  vaststellingen  
voor  jongvolwassenen:  op  de  leeftijd  van  26  jaar  zijn  vrouwen  in  Vlaanderen  meer  tewerkgesteld  
met  een  tijdelijk  contract,  werken  ze  vaker  deeltijds  en  verdienen  ze  over  het  algemeen  minder  dan  
mannen  (Duquet,  e.a.,  2005).

Onderwijs  lijkt  een  belangrijke  intermediërende  factor  in  de  mate  van  genderongelijkheid  op  de  
arbeidsmarkt.  Ook  op  individueel  niveau  lijkt  scholing  bij  te  dragen  tot  meer  gendergelijkheid  
(Geurts,  K.,  2003).  De  arbeidsmarktpositie  van  hooggeschoolde  (jonge)  vrouwen  benadert  die  van  
hooggeschoolde  mannen.  Bij  laaggeschoolden  daarentegen  zijn  de  verschillen  tussen  mannen  en  
vrouwen  bijzonder  groot.  Onze  analyses  tonen  aan  dat  laaggeschoolde  vrouwen  ook  bij  
jongvolwassenen  de  zwakste  groep  op  de  arbeidsmarkt  vormen  (Duquet,  e.a.,  2005).  De genderkloof  
in  de  tewerkstellingssituatie  blijkt  overal  in  Europa  kleiner  bij  hooggeschoolden  dan  bij  
laaggeschoolden  (Hardarson  & Romans , 2005).  Opvallend  is  dat,  vergeleken  met  de  overige  Europese  
landen,  de  genderkloof  in  tewerkstelling  onder  laaggeschoolden  in  België  erg  groot  is; maar  naast  de  
lage  arbeidsdeelname  bij  laaggeschoolde  vrouwen  kenmerkt  België  kenmerkt  zich  specifiek  door  een  
hoge  participatie  bij  hooggeschoolde  vrouwen  (VDAB, 2003).

In  deze  paper  analyseren  we  de  mate  van  arbeidsparticipatie  bij  jonge  vrouwen,  waarbij  we  niet  
alleen  de  arbeidsduur,  maar  ook  de  niet - activiteit  mee  in  rekening  brengen.  Het  uitgangspunt  ligt  bij  
het  opleidingsverschil  in  de  genderverschillen.  De  verschillende  arbeidsparticipatie  bij  hoog-  en  
laaggeschoolde  vrouwen  doet  een  “emancipatie  aan  twee  snelheden”  (Cantillon,  B., 2000)  vermoeden.  
Men  zou  kunnen  stellen  dat  de  hooggeschoolde  vrouwen  een  zekere  “voorhoede”  vormen,  die  met  
de  mannen  op  gelijke  voet  concurreren  op  de  arbeidsmarkt.  Bij  de  laaggeschoolden  daarentegen  
blijken  vrouwen  niet  mee  te  (kunnen)  gaan  met  de  mannen.  Onze  analyses  concentreren  zich  op  de  
factoren  die  volgens  de  literatuur  bijdragen  tot  die  grotere  genderkloof  in  arbeidsdeelname  bij  
laaggeschoolden.

Gezinsvorming,  attitudes,  context
Verschillende  onderzoeken  stellen  vast  dat  de  arbeidsmarktparticipatie  van  vrouwen  sterk  
afhankelijk  is  van  de  gezinssamenstelling  (bijvoorbeeld  Tijdens  & de  Ru,  1988;  Carrier,  1995;  
Dykstra  & Fokkema,  2000;  Mason  & Goulden,  2004) .  Moeders  zijn  minder  vaak  tewerkgesteld,  
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werken  meer  deeltijds,  hebben  over  het  algemeen  een  lager  beroepsprestige  en  verdienen  minder  
dan  de  overige  vrouwen.  Vooral  de  aanwezigheid  van  jonge  kinderen  is  een  belangrijke  bron  van  
m/v  verschillen.  Vaak  ligt  de  nadruk  ook  op  het  hervatten  van  de  beroepsbezigheid  na  de  geboorte  
van  een  kind,  of  de  nadelige  gevolgden  van  een  tijdelijke  loopbaanonderbreking  voor  de  latere  
carrière.  De  meeste  studies  concluderen  dat  gezinsvorming  de  ontwikkeling  van  een  succesvolle  
beroepsloopbaan  bij  vrouwen  vaak  bemoeilijkt.  Volgens  Waldfogel  (1997)  is  de  negatieve  invloed  van  
gezinsvorming  op  de  loopbaanontwikkeling  niet  afgenomen,  maar  zou  ze  juist  sterker  zijn  
geworden.  Deze  invloed  verschilt  echter  naar  geslacht.  Waar  gezinsvorming  bij  vrouwen  vooral  
negatieve  gevolgen  heeft  op  de  arbeidsmarktpositie,  heeft  het  al  dan  niet  krijgen  van  kinderen  
weinig  invloed  op  de  baankenmerken  van  mannen  (zie  bijvoorbeeld  Dykstra  & Fokkema,  2000;  
Mortelmans  e.a.,  2002;  Weymann,  1999).  Omdat  moeders  minder  vaak  (voltijds)  werken,  is  het  
verschil  in  t ewerkstellingsgraad  tussen  mannen  en  vrouwen  het  grootst  wanneer  er  kinderen  in  het  
gezin  aanwezig  zijn.  Vooral  bij  laaggeschoolde  vrouwen  vermindert  het  hebben  van  jonge  kinderen  
de  tewerkstelling.  Een  voor  de  hand  liggende  verklaring  voor  de  lagere  arbeidsparticipatie  van  
moeders  is  de  combinatiedruk  van  werk  en  gezin,   maar  omdat  de  meeste  van  deze  studies  hun  
conclusies  baseren  op  cross - sectie  steekproeven  kan  moeilijk  de  causale  richting  van  het  verband  
getoetst  worden.  

Een  andere  vaak  gehoorde  verklaring  voor  verschillende  arbeidsloopbanen  van  mannen  en  vrouwen  
verwijst  naar  de    verschillende  ‘levensplannen’  van  jongens  en  meisjes  (bijvoorbeeld  Jonsson,  1999).  
Meisjes  zouden  op  hun  toekomstige  rol  van  verantwoordelijke  voor  het  gezinsleven  anticiperen  door  
studies  te  kiezen  die  uitgeven  op  beroepen  waarin  ze  hun  professionele  en  familiale  activiteiten  
makkelijker  kunnen  combineren.  De  sterkere  gerichtheid  van  meisjes  en  vrouwen  op  het  gezin  zou  
ook  tot  uiting  komen  in  de  vroegere  gezinsvorming  en  vervolgens  een  invloed  hebben  op  de  
beroepsloopbaan.  

Uit  verschillende  onderzoeken  blijkt  dat  vrouwen  vroeger  starten  met  gezinsvorming  dan  mannen  
(voor  België  gedocumenteerd  in  bijvoorbeeld  Belet  e.a.,  2004;  Cliquet  & Callens,  1993;  Duquet  e.a.,  
2005b;  Iacovou  & Berthoud,  2001).  Vrouwen  verlaten  vroeger  dan  mannen  het  ouderlijk  huis  om  te  
gaan  samenwonen  met  een  partner  en  ze  beginnen  sneller  aan  kinderen.  Verder  blijkt  ook  duidelijk  
dat  de  samenhang  tussen  gezinsvorming  en  onderwijsniveau  sterker  is  voor  vrouwen  dan  voor  
mannen.  Samenwonen  met  een  partner  en  ouderschap  komt  vaker  voor  bij  jongeren  met  relatief  
weinig  opleidingskwalificaties,  en  is  vooral  wijdverspreid  bij  laaggeschoolde  vrouwen.  Deze  snellere  
gezinsvorming  verklaart  mogelijk  waarom  vrouwen,  die  op  het  vlak  van  onderwijskwalificaties  zeker  
niet  moeten  onderdoen  voor  de  mannen,  het  slechter  doen  bij  hun  intrede  op  de  arbeidsmarkt  dan  
de  mannen.  Blijft  de  vraag  of  die  gezinsvorming  de  arbeidsdeelname  hoofdzakelijk  belemmert  
omdat  de  combinatie  van  werk  en  gezin  moeilijk  blijft,  of  dat  hierin  ook  verschillende  
arbeidsoriëntaties  en  normatieve  verwachtingen  een  rol  spelen.

Zo  blijkt  uit  diverse  studies  dat  jongens  meer  een  unidimensionale  wereldvisie  hanteren  die  draait  
rond  werk:  men  volgt  onderwijs  om  een  goede  job  te  hebben,  men  acht  het  hebben  van  een  job  
nodig  voor  het  onderhoud  van  een  gezin.  Voor  vrouwen  is  volwassenheid  meer  een  kwestie  van  
balancing:  ze  zien  zichzelf  als  echtgenote  en  moeder,  maar  wensen  en  verwachten  daarnaast  even  
vaak  een  diploma  te  halen  en  zien  een  voltijdse  job  als  een  belangrijk  deel  van  hun  toekomst  
(Thiessen,  V. ; Looker,  E.D.,  1999) .  Meisjes  hanteren  op  jonge  leeftijd  niet  alleen  een  “dubbel  en  
diffuus  levensperspectief”  waarin  de  combinatie  van  werk  en  gezin  centraal  staat,  maar  zijn  ook  
duidelijk  voorstander  zijn  van  een  meer  gelijke  rolverdeling  waarbij  beide  partners  werkzaam  zijn  in  
het  beroepsleven  (Dessens,  J.  ,  van  Doorne- Huiskes,  J.  & Mertens,  E.,  1991).  Kinderen  worden  
evenwel  nog  steeds  gesocialiseerd  binnen  gezinnen  waar  ze  niet  alleen  een  gendergebonden  
arbeidsdeling  in  het  huishouden  waarnemen,  maar  er  eveneens  aan  deelnemen  (Leonard,  Madeleine,  
1999).  Veel  van  de  jongeren  geven  wel  aan  niet  zomaar  de  genderrollen  te  aanvaarden  en  het  later  
anders  te  willen  doen.  Toch  zet  d e  arbeidsdeling  uit  de  jeugd  zich  vaak  ook  in  het  volwassen  leven  
verder.  

Zo  is  er  heel  wat  debat  rond  de  al  dan  niet  vrije  keuze  van  deeltijdse  tewerkstelling  door  gehuwde  
vrouwen.  Bepaalde  auteurs  benadrukken  het  vrije  karakter  ervan.  Zo  stelt  Hakim  (1995,  1996)  de  
attitudes  van  vrouwen  centraal,  maar  krijgt  door  feministische  onderzoekers  het  verwijt  van  
"blaming  the  victim"  (Ginn  e.a., 1995).  In deze  discussie  wordt  de  lagere  arbeidsmarktparticipatie  van  
vrouwen  in  verband  gebracht  met  sterkere  gezinsoriëntaties  en  beperktere  arbeidsbetrokkenheid.  De 
auteurs  die  het  gedwongen  karakter  van  deeltijds  werk  beklemtonen  zien  juist  de  praktische  en  
financiële  moeilijkheden  van  kinderzorg  als  een  belangrijk  blijvend  obstakel  voor  de  lagere  
arbeidsparticipatie  van  vrouwen,  naast  eens  soms  weinig  gezinsvriendelijk  bedrijfsleven.  De redenen  
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voor  het  vele  deeltijds  werk,  en  de  meer  discontinue  arbeidsloopbaan  van  vrouwen,  zouden  niet  
zozeer  te  zoeken  zijn  in  de  persoonlijke  attitudes  en  oriëntaties,  dan  wel  in  de  kenmerken  van  de  
deeltijdse  jobs  en  effecten  van  gezinsvorming  (Bruegel,  1996).  De  keuze  voor  deeltijds  werk  kan  
bijgevolg  een  beperkte  of  gedwongen  keuze  zijn,  door  de  context  van  de  huishoudelijke  
verantwoordelijkheden.  In  de  "work  versus  family"- theorie  zijn  het  de  werkomstandigheden  die  
vrouwen  verplichten  te  kiezen  tussen  carriere  of  gezin.  Nog  andere  auteurs  richten  hun  aandacht  op  
de  verschillen  binnen  deeltijds  werkers  (in termen  van  attitudes  en  activiteiten,  bv.  Walsh,  1999).

Een  belangrijke  conclusie  die  uit  deze  discussie  kwam,  is  dat  arbeidsvoorkeuren  niet  louter  afgeleid  
mogen  worden  uit  uitkomsten  zonder  te  beschouwen  hoe  omstandigheden  die  voorkeuren  kaderen  
(is  een  typische  sociologische  kritiek  op  neo- klassieke  economen;  Bruegel,  1996).  De  keuzes  van  de  
individuele  actor  worden  immers  beperkt  door  culturele  en  structurele  factoren.  Centraal  punt  van  
onenigheid  betreft  de  causale  rol  van  arbeidsoriëntaties  of  - voorkeuren.  Werken  vrouwen  deeltijds  
omdat  ze  meer  belang  hechten  aan  gezinsvorming  en  daarom  het  gezinsdomein  laten  primeren  op  
hun  arbeidsloopbaan,  of  gaan  vrouwen  minder  werken  omdat  de  gezinssituatie  moeilijk  te  
combineren  is  met  een  voltijdse  baan,  of  de  beroepssituatie  zelf  weinig  perspectieven  biedt,  en  
passen  ze  hun  attitudes  hieraan  aan?  Opnieuw:  is  deeltijds  werk  een  vrije  dan  wel  een  gedwongen  
keuze?  Omwille  van  de  alternatieve  interpretaties,  is  in  de  discussie  gepleit  voor  longitudinaal  
onderzoek  van  oriëntaties  en  arbeidsloopbanen,  waarbij  houdingen  en  gedrag  van  vrouwen  getoetst  
kunnen  worden  voor  en  na  het  krijgen  van  kinderen.  Daarbij  dient  en  onderscheid  gemaakt  te  
worden  tussen  gezinsvorming  als  contextuele  situatie  en  gezinsgerichtheid  als  attitude.  Volgens  ons  
is  het  mogelijk  om  beide  uit  elkaar  te  halen  door  de  arbeidsloopbanen  van  vrouwen  die  op  jonge  
leeftijd  kinderen  krijgen  te  bekijken,  maar  dan  vooral  op  het  moment  voordat  ze  kinderen  hebben.

Onderzoeksopzet
Met  onze  analyses  gaat  de  aandacht  naar  de  arbeidsmarktparticipatie  bij  jonge  vrouwen.  We 
bekijken  eerst  de  vroege  arbeidssituatie  van  vrouwen  over  de  tijd,  waarbij  we  een  onderscheid  
maken  tussen  werken  en  niet - werken,  en  tussen  voltijds  en  deeltijds  werken.  De groep  vrouwen  die  
de  meeste  aandacht  krijgt,  zijn  de  jonge  moeders.  We  willen  immers  weten  in  welke  mate  de  
onverzoenbaarheid  van  voltijds  werk  met  kinderzorg  effectief  causaal  toe  te  schrijven  is  aan  
gezinsuitbreiding,  of  eerder  een  indicatie  kan  zijn  van  een  lagere  arbeidsmotivatie.  Daarom  
vergelijken  we  moeders  vóór  hun  overgang  naar  ouderschap  met  de  vrouwen  zonder  kinderen.  Die  
vergelijking  laat  volgens  ons  beter  toe  om  iets  te  zeggen  over  verschillende  arbeidskansen  of  
- keuzes.  De  vraag  die  we  ons  stellen  is  of  niet - werkende  of  deeltijds  werkende  moeders  misschien  
ook  al  geruime  tijd  voor  de  geboorte  van  kinderen  niet  of  slechts  deeltijds  aan  het  werk  zijn.  
Wanneer  we  inderdaad  zouden  vaststellen  dat  de  arbeidsparticipatie  van  vrouwen  die  op  jonge  
leeftijd  kinderen  krijgen  al  van  bij  het  begin  lager  ligt,  dan  kan  een  lagere  arbeidsbetrokkenheid  bij  
deze  jonge  moeders  niet  uitgesloten  worden.  Deeltijds  werk  is  voor  vrouwen  dan  ook  niet  louter  een  
kwestie  van  terugschroeven  van  de  arbeid  in  functie  van  de  kinderzorg.  Door  de  arbeidsloopbanen  
van  de  groep  jonge  moeders  bovendien  te  vergelijken  voor  en  nadat  ze  kinderen  hebben,  is  het  ook  
veel  duidelijker  welke  impact  de  overgang  naar  ouderschap  heeft,  los  van  de  globale  “neiging”  tot  
meer  of  minder  werken.

In  de  tweede  plaats  bekijken  we  ook  de  betekenis  en  de  context  van  het  niet - werken  en  deeltijds  
werk  bij  vrouwen.  Van  moeders  kan  verwacht  worden  dat  de  zorg  voor  hun  kinderen  een  belangrijk  
element  vormt  in  de  keuze  voor  verminderde  arbeidsdeelname.  Bovendien  kan  de  
ouderschapssituatie  ook  gebruikt  worden  als  legitimatie  voor  beperkte  arbeidsmarktintegratie.  
Interessanter  is  het  volgens  ons  om  ook  hier  te  focussen  op  de  vrouwen  zonder  kinderen.  Om  welke  
reden  zouden  jonge  vrouwen  minder  arbeidsactief  zijn,  als  het  (nog)  niet  te  wijten  is  aan  de  
kinderzorg.  We onderzoeken  de  specifieke  motieven  voor  dit  deeltijds  werk,  de  tevredenheid  met  
het  aantal  werkuren,  het  verband  met  hun  arbeidsmotivatie,  en  de  samenhang  met  hun  
toekomstperspectieven  op  het  vlak  van  zowel  de  arbeidsloopbaan  als  de  latere  gezinsvorming.

Overzicht  data
Voor  onze  analyses  maken  we  gebruik  van  data  verzameld  in  het  kader  van  het  SONAR- project  over  
de  overgang  van  onderwijs  naar  de  arbeidsmarkt  bij  Vlaamse  jongeren.  Deze  steunen  op  een  face-
to- face  enquête  op  23- jarige  leeftijd  bij  jongeren  uit  drie  geboortecohorten  (1976,  1978,  1980),  met  
telkens  ongeveer  3000  respondenten.  Bij  deze  bevraging  werden  de  volledige  onderwijs -  en  
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arbeidsloopbanen  gedetailleerd  geregistreerd,  en  beschikken  we  over  de  arbeidsmarktposities  voor  
elke  maand  vanaf  de  leeftijd  van  18  jaar.  Met  de  arbeidsmarktgeschiedenis  tot  de  leeftijd  van  23  jaar  
kunnen  we  ons  concentreren  op  de  loopbanen  van  lagergeschoolde  vrouwen,  die  in  vergelijking  met  
hogergeschoolde  vrouwen  in  grotere  mate  niet  of  slechts  deeltijds  werken,  én  op  jongere  leeftijd  
starten  met  gezinsvorming.  Voor  hogergeschoolden  die  vaak  pas  rond  22- jarige  leeftijd  afstuderen,  
geven  de  data  op  23  jaar  slechts  een  zeer  partieel  beeld.  Om  een  vollediger  beeld  te  kunnen  krijgen  
voor  de  hogergeschoolde  vrouwen  is  een  langere  observatieperiode  nodig.  Voor  de  geboortecohorten  
1976  en  1978  wordt  daarom  ook  gebruik  gemaakt  worden  van  de  panel - bevraging  op  26- jarige  
leeftijd.  Voor  de  analyses  werden  de  maandgegevens  over  arbeidsparticipatie  samengevoegd  van  de  
enquêtes  op  23  en  26.  Dit  betekent  dat  we  voor  een  deel  van  de  respondenten  beschikken  over  de  
arbeidsmarktloopbaangegevens  tot  de  leeftijd  van  26,  terwijl  voor  andere  respondenten  de  
informatie  maar  loopt  tot  23  jaar  (namelijk  voor  de  respondenten  van  de  geboortecohorte  1978,  en  
voor  de  respondenten  van  de  twee  andere  cohorten  die  niet  bereikt  werden  in  de  tweede  golf).  Van  
deze  data  behouden  we voor  de  analyses  in  deze  paper  enkel  de  vrouwen.

overzicht  SONAR- surveys

Peiling  23  jaar  Peiling  26  jaar Peiling  29  jaar
Geboren  in  1976 C76  (23) 

1999
C76  (26)

2002
C76  (29)

2005
Geboren  in  1978 C78  (23)

2001
C78  (26)

2004
Geboren  in  1980 C80  (23)

2003

In  het  eerste  deel  van  deze  paper  maken  we  gebruik  van  de  gegevens  over  de  arbeidsloopbanen  tot  
op  maandniveau.  Voor  elke  maand  maken  we  het  onderscheid  tussen  voltijds  werken,  deeltijds  
werken  en  niet - werken.  De maandgegevens  zijn  beperkt  tot  de  maanden  vanaf  het  jaar  waarin  men  
18  wordt  (einde  leerplicht),  en  lopen  tot  het  moment  van  de  (laatste)  enquête.  Zolang  respondenten  
nog  studeren,  beschouwen  we  ze  niet  als  (potentieel)  arbeidsactief,  daarom  hebben  we  de  maanden  
waarin  men  geregistreerd  stond  als  student  weggelaten.  Omdat  de  initiële  periode  na  schoolverlaten  
ook  een  meer  onzekere  periode  is  die  bovendien  sterk  verschillend  kan   ingevuld  worden  (sommigen  
beginnen  meteen  met  het  zoeken  naar  werk,  anderen  wachten  nog  even  en  willen  eerst  vakantie,  ...), 
hebben  we de  eerste  zes  maanden  na  afstuderen  eveneens  weggelaten  voor  de  analyse.  

Tabel: Activiteit  van  vrouwen  op  26  jaar (in %)

Werkend 1 waarvan Niet-
werkend 2

Schoolgaand

voltijds deeltijds

Zonder  diploma 60,0 59,5 40,5 40,0 0,0

Secundair  onderwijs 78,2 75,0 25,0 16,7 5,1
Hoger  onderwijs  van  één  
cyclus

91,4 89,9 10,1 8,0 0,6

Academisch  onderwijs 87,6 87,5 12,5 7,9 4,5
Totaal 81,8 81,0 19,0 15,5 2,7
Bron:  Gewogen  SONAR- data:  C76(26)

Omdat  onze  aandacht  gericht  is  op  de  invloed  van  gezinsvorming  op  arbeidsparticipatie,  is  voor  elke  
maand  de  ouderschapssituatie  bepaald;  ofwel  heeft  men  op  dat  moment  al  kinderen,  ofwel  nog  niet.  
Bij  degenen  die  nog  geen  kinderen  hebben  wordt  bovendien  een  extra  onderscheid  gemaakt,  en  
wordt  de  groep  die  later  (ten  laatste  op  26)  reeds  wel  kinderen  heeft  onderscheiden.  Voor  de  

1 Diegenen  met  een  betaalde  job  van  minstens  één  uur  in  de  week  voor  een  periode  van  minstens  
twee  weken,   beschouwen  we als  werkend  

2 Onder  ‘niet- werkenden’  rekenen  we zowel  de  werklozen  als  de  niet - actieven  
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respondenten  die  we maar  observeerden  tot  de  leeftijd  van  23  betekent  dit  een  “onderschatting”  van  
het  aantal  “toekomstige  moeders”,  maar  dit  vormt  niet  zo'n  groot  probleem,  omdat  het  niet  de  
bedoeling  is  om  representatieve  uitspraken  te  doen,  zoals  bv.  de  grootte  van  die  groep;  maar  wel  
willen  kijken  of  die  groep  vrouwen  van  wie  we  weten  dat  ze  voor  de  leeftijd  van  26  kinderen  krijgen  
eventueel  afwijkt  van  de  referentiegroep  van  vrouwen  zonder  kinderen  (die  dan  mogelijk  te  ruim  is  – 
dus  eventuele  onderschatting  van  de  verschillen),  of  misschien  zelfs  meer  lijkt  op  de  moeders.  

● Niet- ouders:  hieronder  verstaan  we  de  vrouwen  die  tot  op  de  leeftijd  van  26  geen  kinderen  
hebben  (mogelijke  overschatting  voor  degenen  die  enkel  op  23  bevraagd  werden).

● Toekomstige  moeders:  dit  zijn  de  vrouwen  die  voor  de  leeftijd  van  26  kinderen  hebben,  maar  
nog  niet  op  het  moment  van  de  betrokken  observatie  in  de  analyse  (mogelijke  onderschatting  
voor  degenen  die  enkel  op  23  bevraagd  werden).

● Moeders:  die  zijn  de  vrouwen  die  voor  de  leeftijd  van  26  kinderen  hebben,  en  die  reeds  hun  
eerste  kind  kregen  voor  het  tijdstip  waarop  de  observatie  in  de  analyse  betrekking  heeft.

Tabel: Ouderschap  bij vrouwen  op  26- jarige  leeftijd  volgens  opleidingsniveau

Aandeel  moeders

Zonder  diploma 69,7%

Secundair  onderwijs 45,6%

Hoger  onderwijs  één  cyclus 21,8%

Academisch  onderwijs 7,9%

Totaal 33,0%

Bron:  Gewogen  SONAR- data:  C76(26)

Dat  de  arbeidsparticipatie  onmiddellijk  rond  het  ogenblik  van  de  geboorte  van  een  kind  bij  vrouwen  
wat  lager  ligt  is  daarbij  niet  meteen  hetgeen  waarin  we  geïnteresseerd  zijn.  Om  onze  resultaten  rond  
arbeidsparticipatie  hierdoor  niet  te  laten  vertekenen,  hebben  we  in  de  data  ook  nog  eens  alle  
maanden  tot  drie  maanden  voor  en  na  de  geboorte  van  elk  kind  weggelaten.  Op  die  manier  sluiten  
we  de  periode  uit  waarin  het  verplichte  zwangerschapsverlof  opgenomen  wordt,  of  waarin  
gezondheidsoverwegingen  de  arbeidsparticipatie  mogelijk  belemmeren.

Voor  het  tweede  deel  van  de  analyses  in  de  paper  gebruiken  we  geen  maandgegevens,  maar  vormen  
de  observaties  de  periodes  van  tewerkstelling  of  niet - werken.  Gegeven  de  logica  gebruikt  in  de  
enquêtes  wordt  gewerkt  met  opdelingen  in  jobs,  waarbij  een  baan  omschreven  is  als  een  periode  
werk  bij  eenzelfde  werkgever  en  in  eenzelfde  functie.  In  de  SONAR- data  worden  daarbij  
verschillende  “soorten”  jobs  onderscheiden  om  al  dan  niet  bepaalde  vragen  te  stellen  rond  een  job:

● de  eerste  job  van  een  respondent:  het  gaat  hierbij  om  de  eerste  baan  die  minstens  een  
volledige  maand  duurde;  als  de  respondent  die  baan  reeds  had  op  de  leeftijd  van  23  werd  in  
de  eerste  enquete  die  baan  uitvoerig  bevraagd;  werkte  de  respondent  voor  het  eerst  tussen  
23  en  26  dan  kwamen  de  vragen  met  betrekking  tot  de  eerste  baan  aan  bod  in  het  tweede  
intervieuw;  voor  de  analyses  hebben  we de  gegevens  uit  de  beide  enquêtes  telkens  
samengevoegd;  doorgaans  hebben  de  vragen  over  de  eerste  baan  betrekking  op  de  
startsituatie  in  die  job

● de  laatste  of  huidige  job  van  de  respondent:  dit  concept  werd  zowel  op  23  als  26  gebruikt,  en  
bepaalde  kenmerken  werden  meer  in  detail  bevraagd  indien  de  respondent  werkend  was,  of  
soms  ook  als  men  niet  werkte  over  de  laatst  uitgeoefende  job;  de  laatste  of  huidige  job  kan  
dezelfde  zijn  als  de  eerste  baan,  en  dan  werden  de  vragen  niet  opnieuw  gesteld,  of  indien  
relevant,  opnieuw  gesteld  maar  expliciet  met  referentie  naar  de  eindsituatie  in  de  job

● andere  jobs  – deze  die  niet  de  eerste  of  laatste  /  huidige  jobs  zijn;  opdat  jobs  met  hun  
bijbehorende  kenmerken  geregistreerd  zouden  worden  in  het  Sonar- onderzoek,  dienden  
men  minstens  twee  uren  per  week  te  werken  in  een  job,  voor  een  duur  van  minstens  vier  
werken;  het  moment  van  referentie  voor  de  bijkomende  vragen  is  doorgaans  het  
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beginmoment  van  de  job.

Arbeidsparticipatieverschillen
In  dit  eerste  deel  bekijken  we  de  arbeidsparticipatie  in  twee  stappen.  Eerst  maken  we  het  
onderscheid  tussen  werken  en  niet- werken,  daarna  bekijken  we  voor  de  werkenden  het  verschil  
tussen  voltijds  en  deeltijds  werken.  Telkens  werken  we  eerst  een  globaal  analysemodel  uit  waarbij  
het  verschil  wordt  bekeken  tussen  niet - ouders,  toekomstige  ouders  en  ouders.  Met  die  vergelijking  
gebeurt  iets  dubbel:  enerzijds  een  vergelijking  tussen  verschillende  personen  (niet - ouders  versus  
ouders  en  toekomstige  ouders),  en  anderzijds  een  vergelijking  binnen  dezelfde  personen,  maar  over  
de  tijd  (tussen  toekomstige  ouders  en  ouders).  De  vastgestelde  globale  verschillen  worden  
vervolgens  meer  gedetailleerd  geanalyseerd  in  aparte  modellen  voor  ouders  en  voor  toekomstige  
ouders,  waarbij  de  aandacht  meer  in  detail  gaat  naar  de  rol  van  kenmerken  met  betrekking  tot  het  
ouderschap.

Al  de  modellen  zijn  geschat  via  logistische  multilevel  analyse,  met  het  persoonsniveau  als  hogere  
niveau,  en  de  maandobservatie  als  basisniveau.  Omdat  de  gegevens  longintudinaal  zijn,  hangen  kort  
opeen  volgende  observaties  sterker  met  elkaar  samen.  In  de  analyses  werd  daarom  telkens  
gecorrigeerd  voor  seriële  autocorrelatie  (gecorreleerde  errors  binnen  elk  individu,  (omgekeerd)  in  
verhouding  tot  het  verschil  in  duur  tussen  beide  observaties).  Tot  slot  werd  bij  elke  analyse  
gecontroleerd  voor  de  geboortecohorte  en  voor  het  feit  of  een  respendent  enkel  in  een  eerste  of  ook  
in  een  tweede  golf  bevraagd  werd.

Met  deze  analyses  zoeken  we  een  antwoord  op  de  vraag  of  jonge  moeders  minder  werken  omdat  ze  
kinderen  hebben,  of  omdat  ze  misschien  minder  willen  of  kunnen  werken  los  van  de  
combinatieproblematiek.

Werken versus niet- werken

Basismodel  (tabel  1)

Hooggeschoolden  sterkere  toename  in  arbeidsdeelname  met  de  duur  dat  ze  op  de  arbeidsmarkt  zijn.

Globaal model  met  ouderschapssituatie  (tabel  2a)

Globaal  zijn  moeders  minder  werkend  dan  vrouwen  zonder  kinderen,  en  blijken  de  toekomstige  
moeders  minstens  even  vaak  te  werken  dan  de  vrouwen  die  op  26  jaar  nog  geen  kinderen  hebben.  
Hieruit  zou  nogal  snel  afgeleid  kunnen  worden  dat  er  geen  sprake  is  van  “voorbereiding”  of  van  
mindere  “arbeidsgerichtheid”  bij  (jonge)  moeders.

Maar:  de  situatie  is  complexer.  Een  model  met  alle  mogelijke  interacties  geeft  een  ander  inzicht  
(tabel  2b).  De  toekomstige  ouders  zijn  even  actief  als  degenen  die  niet  op  jonge  leeftijd  kinderen  
hebben  als  het  gaat  om  de  hogergeschoolden,  en  dat  voor  eender  welke  duur  op  de  arbeidsmarkt.  De  
laaggeschoolde  toekomstige  ouders  zijn  wel  minder  actief  dan  laaggeschoolde  niet - ouders,  en  dan  
vooral  bij  langere  duur  op  de  arbeidsmarkt  want  ze  kennen  een  minder  sterke  toename  over  de  tijd  
(hoewel  niet  significant).  Een  vergelijking  van  de  hooggeschoolde  en  laaggeschoolde  toekomstige  
moeders  geeft  een  toename  van  de  kloof  in  hun  arbeidsparticipatie,  die  voor  beide  wel  stijgt,  maar  
beduidend  sterker  stijgt  bij  de  hooggeschoolde  toekomstige  moeders  (dus:  vergelijkbaar  verschil  als  
bij  de  niet - toekomstige  ouders).

De ouders  zijn  nog  steeds  minder  werkzaam  dan  de  niet - ouders,  maar  met  een  verschillend  verloop  
over  de  tijd.  Bij de  laaggeschoolde  moeders  ligt  het  niveau  qua  tewerkstelling  ongeveer  altijd  even  
veel  onder  dat  van  laaggeschoolde  niet - ouders.  Bij  hooggeschoolde  ouders  is  er  een  beduidend  
minder  sterke  toename  over  de  tijd  van  de  arbeidsparticipatie  dan  dat  het  geval  is  bij  
hooggeschoolde  niet - ouders;  deze  groep  werkt  dus  vooral  minder  (relatief)  met  langere  duur  op  de  
arbeidsmarkt.  Voor  de  groep  van  ouders  is  voor  zowel  hoog-  als  laaggeschoolden  een  licht  positieve  
trend  in  activiteitsgraad  met  de  duur  dat  men  afgestudeerd  is  (maar  enkel  voor  hooggeschoolden  
minder  sterker  positief  dan  bij  niet - ouders).   

Aparte  modellen  voor  de  ouderschapssituaties  
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Toekomstige  moeders (tabel  3a)

Interactie  tijdarbm  * diploma  positief.

In  welke  mate  gaat  het  nu  om  “persoons”  kenmerken?  Redelijk  sterke  indicaties:  positief  effect  van  
de  leeftijd  bij  eerste  kind,  en  sterk  negatief  effect  van  het  aantal  kinderen  dat  men  op  26  jaar  heeft.  
Duidelijke  aanduiding  voor  een  vorm  van  “voorbereiding”  of  “selectie”  in  ouderschap,  waarbij  
degenen  met  de  sterkste  “gezinsoriëntatie”  minder  vaak  participeren  aan  de  arbeidsmarkt,  ook  al  
voor  men  kinderen  heeft.  

Daarbij  kan  de  vraag  gesteld  worden  of  die  “gezinsoriëntatie”  louter  statisch  is, of  eerder  dynamisch.  
Dat  zou  kunnen  wanneer  we effectief  vooral  een  afname  van  de  arbeidsparticipatie  zien  naarmate  de  
toekomstige  ouders  dichter  bij  het  tijdsstip  van  de  overgang  naar  ouderschap  komen.  Naarmate  het  
moment  waarop  men  het  eerste  kind  krijgt  nog  verder  af  ligt  in  de  tijd,  wordt  niet  door  iedereen  
meer  gewerkt,  wel  ligt  bij  de  lagerschoolden  de  arbeidsparticipatie  dan  hoger  dan  wanneer  men  
dichter  bij  de  overgang  naar  ouderschap  komt.  Uit  tabel  3b  blijkt  dat  in  een  volledig  model  nog  
steeds  gesproken  kan  worden  van  “voorbereiding”  of  misschien  zelfs  “anticipatie”  bij  
laaggeschoolden  (maar  niet  bij  hooggeschoolden).

Moeders (tabel 4a)

Interactie  tijdarbm  * diploma  niet  significant;  licht  positief  effect  van  tijdarbm.

In  vergelijking  met  de  niet - ouders,  is  er  bij  de  hooggeschoolde  moeders  niet  zo'n  sterke  toename  
van  de  arbeidsparticipatie  naarmate  men  langer  afgestudeerd  is.  Dit  zou  kunnen  wijzen  op  een  
selectie- effect,  waarbij  de  hooggeschoolde  vrouwen  die  op  vroegere  leeftijd  al  kinderen  hebben,  
meer  blijven  deelnemen  aan  de  arbeidsmarkt  (dus  heel  bewuste  keuze  om  vroeg  kinderen  te  krijgen,  
en  dat  dan  te  combineren  met  werken),  maar  enkel  de  hooggeschoolde  vrouwen  die  later  kinderen  
krijgen  minder  gaan  werken  als  gevolg  van  het  ouderschap.  Een  alternatieve  verklaring  zou  in  de  
richting  van  “levensloop”  kunnen  liggen  eerder  dan  “selectie”,  en  dan  zou  bv het  aantal  kinderen  wel  
eens  de  belangrijkste  verklaring  kunnen  vormen  voor  het  sterk  terugschroeven  van  de  arbeid  bij  
deze  vrouwen.

In  welke  mate  zijn  verschillen  in  arbeidsparticipatie  tussen  moeders  te  wijten  aan  
“persoons”gebonden  kenmerken  die  te  maken  hebben  met  “gezinsoriëntatie”?  Deze  hebben  een  
duidelijke  rol: moeders  die  op  jongere  leeftijd  een  eerste  kind  kregen,  werken  beduidend  minder  dan  
moeders  die  op  latere  leeftijd  moeder  werden.  Deze  vaststelling  haalt  de  selectie- hypothese  
onderuit,  omdat  het  effect  in  de  omgekeerde  richting  loopt.  Daarnaast  werken  moeders  die  op  26  
jaar  meer  dan  één  kind  hebben  ook  minder.  

Deze  “gezinsvormings”  kenmerken  kunnen  het  gevolg  zijn  van  de  meer  veranderlijke  
momentgebonden  gezinssituatie.  Wie  pas  op  latere  leeftijd  kinderen  krijgt,  en  wie  op  26  minder  
kinderen  heeft,  heeft  op  een  bepaald  moment  wellicht  nog  niet  zo  lang  kinderen,  heeft  jongere  
kinderen,  en  heeft  minder  kinderen.  Uit  de  tabel  blijkt  dat  deze  elementen  inderdaad  samenhangen  
met  de  arbeidsmarktpart icipatie.  Alleen  het  effect  van  het  aantal  kinderen  sluit  aan  bij  de  hypothese:  
wie  minder  kinderen  heeft,  is  meer  werkend,  wat  de  “statische”  gezinsvormingseffecten  zou  kunnen  
verklaren.  De twee  andere  effecten  gaan  daarentegen  in  de  omgekeerde  richting:  naarmate  moeders  
al  langer  kinderen  hebben  en  naarmate  het  jongste  kind  ouder  is, werken  ze  juist  (terug)  meer.

Uit  het  gezamenlijk  model  (tabel  4b)  blijkt  echter  dat  de  vaste  gezinsvormingskenmerken  hun  eigen  
rol  blijven  spelen;  de  timing  van  het  eerste  kind,  en  het  aantal  kinderen  op  26  zijn  belangrijk.  
Daarnaast  vormt  vooral  de  leeftijd  van  het  jongste  kind  de  grootste  belemmering  om  deel  te  nemen  
aan  de  arbeidsmarkt.  De  duur  dat  men  al  kinderen  heeft  op  een  bepaald  ogenblik  heeft  een  licht  
positieve  invloed;  het  aantal  kinderen  dat  men  heeft,  heeft  geen  onafhankelijke  rol.

Conclusie

Vergelijking  van  toekomstige  moeders  met  moeders:  dit  is  een  vergelijking  over  de  tijd  bij  dezelfde  
personen.

Bij de  laaggeschoolde  moeders  voor  hun  overgang  naar  ouderschap  stellen  we  vast  dat  ze  zich  al  
enigszins  “voorbereiden”  op  die  overgang,  en  minder  gaan  werken  (dan  nooit - moeders;  niet  
absoluut).  Eénmaal  laaggeschoolde  vrouwen  moeder  zijn  geworden,  onstaat  een  ander  beeld  en  gaat  
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de  arbeidsparticipatie  weer  sterker  in  positieve  lijn;  qua  tijdseffect  leunen  ze  dan  veel  meer  aan  bij  
de  laaggeschoolde  niet - moeders  (behalve  dan  het  absolute  niveau).  

Vergelijken  we  het  traject  van  hogergeschoolde  moeders,  dan  is  er  bij  hen  voor  de  overgang  naar  
ouderschap  geen  enkele  indicatie  van  “voorbereiding”  op  ouderschap,  maar  nadat  ze  kinderen  
hebben,  kent  hun  arbeidsparticipatie  een  beduidend  minder  sterk  positief  verloop  met  de  tijd.  Voor  
de  hooggeschoolde  moeders  hebben  het  aantal  kinderen  en  de  duur  dat  ze  kinderen  hebben  een  
negatievere  impact  (in finaal  model  evenwel  geen  interacties  meer).

De  impact  van  (toekomstig)  ouderschap  op  niet - werken  moet  ook  genuanceerd  worden:  op  geen  
enkel  moment  zien  we  een  globale  afname  van  werken,  de  lagere  participatie  is  enkel  relatief,  
wanneer  we  vergelijken  met  niet - ouders  van  hetzelfde  scholingsniveau,  met  minder  sterke  positieve  
trends  bij  laaggeschoolde  toekomstige  moeders  en  bij  hooggeschoolde  moeders.

Voltijds  versus deeltijds  werken

Basismodel  (tabel  1)

Net  zoals  bij  arbeidsparticipatie  algemeen  ook  hier:  hooggeschoolden  kennen  een  sterkere  toename  
van  het  voltijds  werken  (dus  afname  van  het  deeltijds  werken)  met  de  duur  op  de  arbeidsmarkt.

Globaal model  met  ouderschapssituatie  (tabel  2a)

Het  volledig  model  laat  zien  dat  niet  alleen  moeders,  maar  ook  toekomstige  moeders  inderdaad  al  
vaker  deeltijds  werken  (vergeleken  met  nooit - moeders).

Maar  ook  hier  is  de  situatie  iets  complexer,  want  alle  mogelijk  hogere - orde  interacties  zijn  
statistisch  significant  (zie  model  2b).

Hooggeschoolde  toekomstige  ouders  werken  steeds  iets  minder  voltijds,  maar  over  de  tijd  blijft  het  
verschil  even  groot;  bij  de  hooggeschoolden  is  de  trend  om  voltijds  te  werken  positief,  of  het  nu  om  
toekomstige  ouders  of  niet - ouders  gaat.  Bij laaggeschoolde  toekomstige  ouders  is  er  een  toename  
van  de  kloof  met  de  niet- ouders  over  de  tijd:  hoe  langer  de  toekomstige  ouders  afgestudeerd  zijn,  
hoe  meer  ze  deeltijds  gaan  werken  (negatieve  trend),  terwijl  niet - ouders  ongeveer  even  veel  voltijds  
of  deeltijds  blijven  werken  met  de  duur  dat  ze  op  de  arbeidsmarkt  zijn.

Bij de  ouders  liggen  de  trends  over  de  tijd  opnieuw  verschillend  bij  hoog-  en  laaggeschoolden,  maar  
bovendien  ook  nog  eens  omgekeerd  aan  de  trends  bij  toekomstige  ouders.  Laaggeschoolde  ouders  
starten  vaker  in  een  deeltijdse  job,  maar  schakelen  met  de  tijd  iets  vaker  over  naar  voltijds  werk  (als  
ze  werken),  iets  vaker  dan  niet - ouders,  waardoor  de  kloof  over  de  tijd  lichtjes  afneemt.  Bij 
hooggeschoolde  ouders  is  er  daarentegen  een  onmiskenbaar  negatieve  trend  in  voltijds  werk  in  het  
voordeel  van  deeltijds  werk,  die  in  scherp  contrast  staat  met  de  positieve  trends  bij  niet - ouders  en  
toekomstige  ouders.

Aparte  modellen  voor  de  ouderschapssituaties  

Toekomstige  moeders (tabel  3a)

positieve  interactie  tijdarbm  * diploma

De effecten  van  de  persoonsgerelateerde  gezinssituatie  lopen  in  de  juiste  richting,  om  consistent  te  
zijn  met  de  toename  van  voltijds  werk  bij  hoger- ,  maar  de  afname  bij  lagergeschoolden.  Wie  op  
vroegere  leeftijd  een  eerste  kind  krijgt  werkt  voor  die  overgang  naar  ouderschap  ook  reeds  vaker  
deeltijds  (hoewel  net  niet  statistisch  significant).  Toekomstige  ouders  die  op  26  jaar  meer  dan  één  
kind  hebben,  werken  eveneens  vaker  deeltijds  voordat  ze  kinderen  hebben,  maar  dit  verschil  is  niet  
statistisch  significant.

Kunnen  we  hier  ook  een  vorm  van  voorbereiding  op  het  ouderschap  vast  stellen?  De  duur  tot  het  
moment  van  de  geboorte  van  het  eerste  kind  heeft  inderdaad  het  verwachte  effect,  dat  tevens  
verschilt  voor  hoog-  en  laaggeschoolde  toekomstige  moeders  (hoewel  net  niet  statistisch  
significant):  naarmate  de  overgang  naar  ouderschap  minder  veraf  is,  wordt  vaker  deeltijds  gewerkt,  
en  dit  effect  is  sterker  voor  laaggeschoolde  dan  hooggeschoolde  toekomstige  moeders.
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Wanneer  al  de  gezinsvariabelen  samen  in  een  model  zitten,  dan  zijn  de  effecten  allemaal  wat  minder  
sterk  en  minder  statistisch  significant;  niettemin  blijven  de  effecten  in  dezelfde  richting  gaan.  
Deeltijds  werk  komt  bijgevolg  vaker  voor  bij  toekomstige  moeders,  wanneer  ze  op  jongere  leeftijd  
hun  eerste  kind  krijgen  (persoonskenmerk),  en  naarmate  de  overgang  naar  ouderschap  dichterbij  
komt  (en  dit  laatste  dan  nog  meer  bij  lager  geschoolden;  effecten  echter  niet  meer  statistisch  
significant).

Moeders (tabel 4a)

licht  negatieve  interactie  tijdarbm  * diploma

Als  moeders  de  keuze  (moeten)  maken  tussen  voltijds  en  deeltijds  werken,  dan  lijkt  die  door  andere  
factoren  beïnvloed  te  worden  dan  we  bij  de  analyse  van  werken  versus  niet - werken  vaststelden.  Van  
de  persoonskenmerken  blijft  de  leeftijd  van  ouderschap  belangrijk:  wie  vroeger  aan  kinderen  begint,  
werkt  als  ouder  vaker  deeltijds  dan  voltijds.  Het  aantal  kinderen  op  26  is  wat  minder  belangrijk  (net  
niet  statistisch  significant),  maar  gelijkaardig:  wie  op  26  minstens  twee  kinderen  heeft  werkt  meer  
deeltijds  dan  wie  dan  slechts  één  kind  heeft.   Logischerwijze  hangen  beide  kenmerken  same n;  bij  
een  gezamenlijke  toetsing  blijkt  enkel  de  leeftijd  van  de  overgang  naar  ouderschap  een  aparte  
invloed  te  hebben.

Het  zou  echter  goed  kunnen  dat  die  “stabiele”  effecten  verklaard  kunnen  worden  door  indicatoren  
van  gezinssituatie  (bij  moeders)  die  veranderen.  In  vergelijking  met  het  onderscheid  tussen  werken  
en  niet - werken,  maakt  de  leeftijd  van  het  jongste  kind  geen  verschil  voor  al  dan  niet  deeltijds  werk.  
Het  aantal  kinderen  dat  moeders  hebben  op  een  bepaald  ogenblik  is  belangrijker:  als  men  meer  dan  
één  kind  heeft,  dan  verhoogt  de  kans  op  deeltijds  werken  in  vergelijking  met  voltijds  werk  vrij  sterk.  
Dit  verklaart  mogelijk  de  “stabiele”  invloed,  net  zoals  het  effect  van  de  duur  dat  men  kinderen  heeft:  
naarmate  men  reeds  langer  kinderen  heeft,  neemt  de  deeltijdse  arbeidsparticipatie  toe  (omgekeerd  
effect  dus  dan  bij  werken  versus  niet - werken).  Verdere  analyse  nodig.

Conclusie

Bij  ouders  verloopt  de  voltijdse  versus  deeltijdse  arbeidsparticipatie  voor  en  na  ouderschap  
duidelijk  verschillend  naargelang  het  opleidingsniveau.  Voor  hooggeschoolde  ouders  is  er  niets  aan  
de  hand  vooraleer  men  de  overgang  maakt  naar  het  ouderschap,  en  wordt  even  vaak,  en  in  dezelfde  
stijgende  lijn  voltijds  gewerkt  als  de  niet - ouders.  Eén  keer  die  hooggeschoolden  echter  moeder  zijn  
geworden,  neemt  de  kans  op  deeltijds  werk  alleen  maar  toe  hoe  langer  ze  op  de  arbeidsmarkt  zijn.  
Die trend  wordt  niet  verklaard  door  de  gezinskenmerken  op  zich.  

Vergelijking  werken versus niet- werken en voltijds  versus deeltijds  werk

De  resultaten  van  de  analyses  van  werken  versus  niet - werken  en  van  voltijds  versus  deeltijds  
werken  zijn  op  het  vlak  van  concrete  factoren  niet  hetzelfde,  maar  geven  globaal  toch  een  vrij  
gelijkaardig  beeld,  zodat  we  kunnen  veralgemenen  naar  de  de  mate  van  arbeidsparticipatie.  Daarbij  
introduceert  het  scholingsniveau  belangrijke  verschillen.  Bij laaggeschoolde  jonge  vrouwen  lijkt  zich  
voor  de  overgang  naar  ouderschap  een  proces  van  “voorbereiding”  in  te  zetten,  waarbij  toekomstige  
moeders  iets  minder  gaan  werken,  en  meer  deeltijds  gaan  werken  (relatief  ten  opzichte  van  niet -
moeders).  Bij  de  hooggeschoolde  jonge  vrouwen  zien  we  geen  voorafgaande  impact  van  
gezinsvorming,  maar  wordt  daarentegen  de  arbeidsparticipatie  teruggeschroefd  nadat  ze  kinderen  
gekregen  hebben.  Bij de  hooggeschoolde  moeders  is  de  toename  in  werken  minder  sterk  dan  bij  de  
niet - moeders,  en  wordt  met  de  duur  dat  ze  kinderen  hebben  steeds  meer  overgeschakeld  naar  
deeltijds  werk.

De combinatie  van  arbeid  en  gezin  blijkt  bijgevolg  moeilijker  bij  de  hooggeschoolde  jonge  moeders.  
Mogelijk  proberen  zij  eerst  hun  loopbaan  uit  te  bouwen,  om  dan  later  te  bekijken  hoe  ze  die  kunnen  
combineren  met  kinderen.  De  lagergeschoolde  moeders  daarentegen  zitten  reeds  voordat  ze  
kinderen  krijgen  in  arbeidsposities  die  de  combinatie  met  gezin  lijken  te  vergemakkelijken.  De vraag  
is  of  zij  zich  bewust  voorbereiden  op  het  ouderschap  en  reeds  anticiperen  op  de  
combinatieproblemen  door  arbeidsposities  te  zoeken  die  toelaten  om  voor  de  kinderen  te  zorgen.  Of 
ligt  het  oorzakelijk  verband  in  de  omgekeerde  richting,  en  gaan  laaggeschoolde  vrouwen  die  er  
minder  in  slagen  om  een  voltijdse  job  te  vinden  gemakkelijker  de  stap  zetten  om  aan  kinderen  te  
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beginnen?  Geeft  beperkte  arbeidsmarktintegratie  eventueel  aanleiding  tot  vervroegde  
gezinsvorming,  via  (tijdelijke)  vermindering  van  de  arbeidsbetrokkenheid,  als  vorm  van  
statuscompensatie,  ...?  De  verschillende  processen  naar  opleidingsniveau  sluiten  aan  bij  de  
vaststellingen  in  onderzoek  naar  de  kwalitatieve  verschillen  tussen  deeltijdse  banen.  Zo 
onderscheidt  Tijdens  (1997)  in  Nederland  twee  groepen  bij  de  vrouwen  die  deeltijds  werken:  
enerzijds  vrouwen  die  werken  in  deeltijdse  jobs  die  door  de  werkgever  gecreëerd  werden,  en  
gemarginaliseerd  worden  (lagere  lonen,  veel  tijdelijk  werk,  ...),  anderzijds  een  groep  vrouwen  die  
werkt  in  een  deeltijdse  job,  die  voorheen  voltijds  was.  Deze  vrouwen  hebben  op  een  succesvolle  
manier  een  vermindering  van  het  aantal  werkuren  bevraagd /verkregen  als  gevolg  van  
gezinsverantwoordelijkheden.  Hoog  opgeleide  vrouwen  zijn  oververtegenwoordigd  in  deze  groep,  
terwijl  minder  hoog  opgeleide  vrouwen  oververtegenwoordigd  zijn  in  de  eerste  groep.  De resultaten  
uit  dit  eerste  luik  roepen  de  vraag  op  naar  het  vrijwillig  karakter  van  verminderde  
arbeidsparticipatie,  en  dan  vooral  ook  bij  de  lagergeschoolde  toekomstige  moeders;  in  welke  mate  
sturen  deze  jonge  vrouwen  hun  loopbanen  zelf  aan,  en  kiezen  ze  bewust  voor  bij  voorbeeld  deeltijds  
werk?
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Meer kwalitatieve analyse
Waarom  werken  jonge  vrouwen  in  hun  vroege  arbeidsloopbaan  niet  voltijds,  en  dan  vooral  wanneer  
ze  nog  geen  kinderen  hebben?  Uit het  vorige  blijkt  dat  een  zekere  gezinsgerichtheid  (gemeten  aan  de  
hand  van  toekomstig  ouderschap)  kan  bijdragen  tot  de  keuze  om  niet  te  werken  of  slechts  deeltijds  
te  werken.  Maar  in  welke  mate  kan  het  niet - werken  en  deeltijds  werk  bij  deze  jonge  vrouwen  
geïnterpreteerd  worden  als  “vrijwillig”?  Kunnen  de  hogere  mate  van  inactiviteit  en  deeltijds  werk  bij  
lagergeschoolde  vrouwen  en  toekomstige  moeders  beschouwd  worden  als  gevolg  van  een  lagere  
arbeidsbetrokkenheid?  Kiest  een  bepaalde  groep  vrouwen  bewust  voor  minder  werken  omdat  dit  
beantwoordt  aan  hun  voorkeuren?  Tegen  deze  voluntaristische  interpretatie  van  meer  economisch  
geïnspireerde  verklaringen  (Hakim,  1995,  1996),  brengen  diverse  sociologische  onderzoekers  in  dat  
rekening  gehouden  moet  worden  met  de  context,  omstandigheden  die  kansen  bieden  maar  ook  
beperkingen  opleggen  aan  de  individuele  keuze.  Zo  kan  de  lagere  arbeidsmarktpart icipatie  van  
moeders  niet  louter  begrepen  worden  als  een  voorkeur  voor  het  zorgen  voor  de  kinderen,  maar  
kunnen  bestaande  voorzieningen  en  diensten  de  haalbaarheid  van  het  combineren  van  werk  en  gezin  
beïnvloeden,  en  heeft  de  meer  algemene  genderongelijkheid  eveneens  haar  impact  op  de  
gezinsbeslissingen.  Concreet  maken  de  huishoudelijke  verantwoordelijkheden  en  normen  met  
betrekking  tot  genderrollen  de  beroepskeuze  voor  vrouwen  minder  vrij  dan  voor  mannen  (Arber  & 
Ginn,  1995).  In  wat  volgt  bekijken  we  de  motivaties  van  deeltijds  werkenden,  en  niet - werkenden,  en  
proberen  indicaties  te  vinden  voor  het  verschil  tussen  keuze  en  dwingende  omstandigheden.  Voor  
de  volledigheid  worden  de  data  gepresenteerd  voor  zowel  moeders  als  vrouwen  zonder  kinderen  (de  
gezinssituatie  op  het  betrokken  ogenblik  – dus  dynamisch),  maar  in  de  bespreking  beperken  we 
onze  aandacht  vooral  tot  de  kinderloze  vrouwen  (met  hetzelfde  onderscheid  dat  hierboven  gebruikt  
werd  tussen  de  niet - moeders  die  later  - maximaal  op  26  jaar  -  geen  kinderen  hebben,  en  de  
toekomstige  moeders).

1. Deeltijds  werk: voorkeuren,  redenen en tevredenheid  met  de werkuren

Werkvoorkeuren

De SONAR- data  concentreren  zich  op  de  overgang  van  school  naar  werk.  In  het  onderzoek  zijn  alle  
respondenten  die  ooit  gezocht  hebben  naar  werk,  of  ooit  gewerkt  hadden  op  het  moment  van  de  
bevraging  (zij  het  in  de  eerste  of  tweede  golf)  bevraagd  naar  hun  oorspronkelijk  zoekgedrag.  
Relevant  voor  deeltijds  werkenden  in  de  eerste  baan  is  of  ze  ook  op  zoek  waren  naar  een  deeltijdse  
betrekking.  Uit  de  gegevens  blijkt  dat  slechts  een  kleine  minderheid  van  hen  inderdaad  een  voorkeur  
had  voor  een  deeltijdse  baan  (slechts  16  à  18%). Als  de  jobvoorkeuren  van  deeltijds  werkenden  
vergeleken  worden  met  die  van  voltijds  werkenden,  dan  blijkt  wel  dat  deeltijds  werkenden  vaker  op  
zoek  waren  naar  een  deeltijdse  job  (maar  3  à  5% van  de  voltijds  werkenden  had  een  voorkeur  voor  
deeltijds  werk;  ook  het  aandeel  zonder  duidelijke  voorkeur  ligt  lager  op  5  à  8%). Rekenen  we  bij  de  
vrijwillig  deeltijds  werkenden  ook  degenen  die  geen  voorkeur  hadden  toen  ze  voor  het  eerst  op  zoek  
gingen  naar  werk,  dan  nog  blijken  de  meesten  in  hun  eerste  baan  onvrijwillig  deeltijds  te  werken.  
62%  van  de  niet - ouders  (bij  de  start  van  de  eerste  job)  die  deeltijds  begonnen  zochten  
oorspronkelijk  een  voltijdse  job.  Daarbij  valt  op  dat  de  toekomstige  ouders  ongeveer  in  gelijke  mate  
onvrijwillig  deeltijds  aan  de  slag  gegaan  zijn.  

Tabel  werkvoorkeuren

De  respondenten  die  bij  de  bevraging  op  23  jaar  werkten,  werd  voorgelegd  wat  ze  zouden  kiezen  
mochten  ze  een  andere  job  aangeboden  krijgen:  een  voltijdse  of  een  deeltijdse?  Dezelfde  oefening  
werd  gemaakt  bij  de  bevraging  op  26  jaar.  Wanneer  die  voorkeuren  vergeleken  worden  met  de  
werksituatie  van  het  moment,  dan  stellen  we  gelijkaardige  resultaten  vast.  Slechts  een  minderheid  
van  de  deeltijds  werkenden  zou  op  dat  moment  (opnieuw)  voor  een  deeltijdse  baan  kiezen.  Het  
aandeel  dat  liever  een  voltijdse  job  zou  nemen  ligt  tussen  67  en  61% op  23  jaar  en  op  57% op  26  
jaar.  Daarmee  is  er  weinig  beweging  in  het  aandeel  onvrijwillig  deeltijds  werk  over  de  tijd.  Wel is  er  
een  lichte  toename  in  het  aantal  dat  expliciet  zou  kiezen  voor  een  deeltijdse  baan.  Gedeeltelijk  gaat  
het  natuurlijk  om  dezelfde  personen,  gedeeltelijk  ook  niet.  Een  toename  in  de  “match”  tussen  de  
situatie  en  de  voorkeuren  kan  zowel  het  gevolg  zijn  van  de  aanpassing  van  de  voorkeur  aan  de  
situatie,  als  van  veranderingen  in  jobs,  waardoor  men  meer  is  gaan  werken  in  een  baan  die  aansluit  
bij  de  voorkeur.  Maar  die  betere  “match”  blijft  zeer  beperkt;  deeltijds  werk  tot  op  de  leeftijd  van  26  
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komt  niet  zo  veel  voor  bij  niet - ouders,  maar  is  in  grote  mate  onvrijwillig  bij  die  groep.

Tabel  ingeschreven  als  deeltijds  werkloos

Voor  elke  deeltijdse  job  werd  eveneens  geregistreerd  of  de  respondent  op  dat  moment  ook  nog  
ingeschreven  was  als  deeltijds  werkloos,  dwz  dat  de  respondent  bij  de  VDAB geregistreerd  stond  als  
werkzoekend  voor  een  baan  met  meer  uren,  of  een  bijkomende  aanvullende  baan,  en  mogelijk  een  
aanvullende  werkloosheidsuitkering  ontving.  We zouden  die  situatie  kunnen  interpreteren  als  een  
vrij  radicale  indicator  van  meer  willen  werken.  Uit  de  cijfers  blijkt  dat  met  deze  indicator  het  
onvrijwillig  deeltijds  werk  heel  wat  lager  ligt,  maar  zeker  niet  verwaarloosbaar  is: tussen  ¼ en  1/3  is  
deeltijds  werkloos  in  (het  begin  van)  de  deeltijdse  job.  Het  aandeel  deeltijds  werklozen  ligt  iets  lager  
bij  de  toekomstige  ouders  dan  bij  de  niet - ouders.  Opvallend  verder  is  dat  volgens  deze  indicator  de  
ouders  meer  onvrijwillig  deeltijds  aan  de  slag  blijken.  Mogelijk  zien  die  ouders  het  deeltijds  werk  
slechts  als  een  tijdelijke  fase,  en  wensen  ze  opnieuw  voltijds  te  werken  van  zodra  de  
gezinsomstandigheden  het  beter  toelaten?

Redenen voor deeltijds  werk

Welke  redenen  geven  de  jonge  vrouwen  zelf  aan  voor  het  uitoefenen  van  een  deeltijdse  job?  Dit  werd  
uitvoerig  bevraagd  als  men  deeltijds  werkte  voor  de  eerste  baan  en  voor  de  laatste  baan  (zij  het  op  
23  of  op  26).  Voor  de  tussenliggende  jobs  werd  met  een  verkorte  vraag  rechtstreeks  gepeild  naar  de  
mate  waarin  men  vrijwillig  deeltijds  aan  de  slag  was 3. 

Opvallend  is  het  hoge  aandeel  dat  voor  de  eerst  job  aangeeft  deeltijds  te  werken  omdat  men  niet  
meteen  voltijds  werk  kon  vinden:  67% van  de  niet- ouders  geeft  deze  reden  aan.  Hiermee  ligt  het  
aandeel  onvrijwillig  deeltijds  werkenden  in  de  lijn  van  de  voorgaande  bevindingen.  Vervolgens  zijn  
er  vier  redenen  die  meer  verwijzen  naar  de  omstandigheden  die  aan  de  basis  liggen  van  de  
(gedwongen)  keuze  voor  deeltijds  werk:  omdat  men  studeert,  nog  een  deeltijds  beroep  heeft,  voor  de  
kinderen  zorgt,  of  om  andere  persoonlijke  of  familiale  redenen.  Bij de  niet- ouders  zijn  deze  goed  
voor  16% van  de  antwoorden  (14% bij  toekomstige  ouders).  Tot  slot  is  er  de  expliciete  stelling  dat  
men  geen  voltijdse  baan  wenst,  en  die  blijkt  bijzonder  onpopulair  (6  à  7%). In  de  mate  dat  hier  
sociale  wenselijkheid  kan  uitgesloten  worden,  duidt  dit  toch  op  een  vrij  grote  arbeidsmotivatie  bij  
deeltijdse  werkende  vrouwen,  en  is  het  deeltijds  werk  slechts  voor  enkelen  louter  een  keuze  vanuit  
een  voorkeur  en  niet  bepaald  door  omstandigheden.

Tabel  belangrijkste  reden  deeltijds  werk

In  de  laatste  job  ligt  het  aandeel  dat  deeltijds  werkt  omdat  ze  geen  voltijdse  baan  konden  vinden  
ruim  10% lager  dan  voor  de  eerste  baan.  Het  aandeel  dat  expliciet  geen  voltijdse  baan  wenst,  ligt  iets  
hoger  rond  11%. Zo lijkt  er  met  de  tijd  een  iets  betere  “match”  te  komen  tussen  de  voorkeuren  en  de  
situatie,  maar  blijft  toch  de  meerderheid  van  de  deeltijds  werkende  niet - moeders  eigenlijk  
onvrijwillig  deeltijds  werken  (56%, al  ligt  dit  aandeel  iets  lager  bij  de  toekomstige  moeders,  maar  
kleine  aantallen).  De vermindering  van  het  onvrijwillig  deeltijds  werk  valt  wellicht  te  zoeken  in  zowel  
de  aanpassing  van  de  attitudes  aan  de  situatie,  als  de  verandering  van  job  om  de  voorkeuren  beter  te  
realiseren  (in de  data  van  de  laatste  job  zijn  niet  de  laatste  jobs  opgenomen  die  tevens  de  eerste  jobs  
zijn  van  de  respondenten).

Tot  slot  blijken  de  deeltijds  werkenden  in  de  andere  jobs  in  de  helft  van  de  gevallen  onvrijwillig  
deeltijds  aan  de  slag  te  zijn,  met  51% van  de  niet - moeders  die  liever  voltijds  werk  hadden  gehad.  
Het  aandeel  onvrijwillig  deeltijdsen  ligt  ook  hier  iets  lager  bij  de  toekomstige  ouders  dan  de  niet -
ouders.

Tevredenheid  met  werkuren

Een andere  indicator  over  de  al  dan  niet  vrije  keuze  van  een  deeltijdse  baan  kan  gevonden  worden  in  
de  (on)tevredenheid  met  het  aantal  werkuren  in  de  job.  Zo werd  net  als  bij  de  werkvoorkeuren  voor  
de  beginsituatie  in  de  eerste  job  en  de  eindsituatie  in  de  job  op  23  en  26  jaar  gevraagd  of  men  
tevreden  was  of  meer  of  minder  wilde  werken.  Blijkt  dat  ongeveer  de  helft  van  de  deeltijds  werkende  
niet - moeders  in  hun  eerst  baan  tevreden  zijn,  maar  dat  van  de  andere  helft  bijna  iedereen  liever  
meer  uren  zou  werken.  Daarbij  verschillen  toekomstige  moeders  bijna  niet  van  leeftijdsgenoten  die  

3 Met  twee  verschillende  vraagstellingen:  1) had  u  liever  een  voltijdse  job  gehad,  en  2) aanvaardde  u  
vrijwillig  een  deeltijdse  job;  afhankelijk  van  de  enquête.
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op  26  (nog)  geen  kinderen  hebben  (respectievelijk  49  en  47% wou  in  het  begin  van  de  deeltijdse  job  
meer  uren  werken).  Dit  probleem  van  “ondertewerkstelling”  stelt  zich  niet  bij  degenen  die  voltijds  
begonnen  te  werken  (maar  omgekeerd  9% liever  wat  minder  uren  zou  willen  werken).  Opvallend  is  
dat  ook  bij  moeders  die  deeltijds  werken  in  hun  eerste  baan,  hoewel  wat  vaker  tevreden,  toch  nog  
bijna  één  op  drie  ook  meer  uren  zou  willen  werken.

Tabel  tevredenheid  met  werkuren

Bij  deeltijds  werkenden  bij  de  bevraging  op  23  jaar  zijn  de  resultaten  ongeveer  dezelfde,  met  
ongeveer  de  helft  die  tevreden  is  en  de  andere  helft  die  meer  uren  zou  willen  presteren.  Opnieuw  
vinden  we  geen  indicaties  voor  een  hogere  tevredenheid  met  de  deeltijdse  baan  bij  de  toekomstige  
ouders.  Wat  de  moeders  betreft,  neemt  het  aandeel  dat  meer  uren  zou  willen  werken  af  in  
vergelijking  met  het  aandeel  voor  de  eerste  baan.  Die  trend  zet  zich  ook  verder  naar  de  situatie  op  
26.  Op  26  jaar  is  de  meerderheid  ondertussen  tevreden  met  het  aantal  uren  van  de  deeltijdse  
tewerkstelling,  en  wil  nog  maar  27% van  de  niet - ouders  meer  uren  werken.  Met  de  tijd  wordt  de  
tevredenheid  dus  groter,  net  zoals  de  match  tussen  de  werkvoorkeuren  en  de  deeltijdse  jobs.  Het  
blijft  opnieuw  de  vraag  of  dus  steeds  minder  onvrijwillig  deeltijdsen  ondertussen  in  een  voltijdse  
job  zijn  terecht  gekomen,  of  dat  ze  hun  wensen  aanpassen  aan  de  situatie.  Bovendien  is  er  tussen  23  
en  26  jaar  ook  nieuwe  instroom  op  de  arbeidsmarkt  door  hogergeschoolden,  al  werken  deze  veel  
minder  deeltijds  dan  laaggeschoolden.

2. Arbeidsmotivatie of  - betrokkenheid

Tot  dusver  gingen  we  vooral  in  op  de  motieven  en  evaluaties  voor  deeltijds  werk.  Impliciet  
veronderstellen  we  dat  de  keuze  voor  deeltijds  werk  tegenover  voltijds  werk  staat.  De  resultaten  
doen  inderdaad  vermoeden  dat  een  groot  deel  van  de  deeltijds  werkende  niet - moeders  meer  op  
onvrijwillige  basis  deeltijds  aan  de  slag  zijn,  en  zich  een  voltijdse  baan,  of  dan  toch  een  baan  met  
meer  werkuren  wensen,  alleen  konden  ze  die  niet  gemakkelijk  genoeg  vinden /krijgen.  We kunnen  
ook  de  vraag  stellen  of  deeltijds  werkenden  misschien  liever  niet  zouden  werken.  Met  die  verruimde  
invalshoek  kunnen  we  dan  ook  de  niet - werkenden  onder  de  loep  nemen,  en  bekijken  in  welke  mate  
niet - werkende  jonge  vrouwen  een  lagere  arbeidsmarktbetrokkenheid  hebben.

Zowel  op  23  als  op  26  jaar  werd  aan  iedereen  de  vraag  gesteld  of  men  werken  of  niet - werken  
voordeliger  vond.  Globaal  vindt  een  heel  hoog  percentage  dat  werken  meer  voordelen  heeft  dan  
niet - werken.  De  deeltijds  werkende  niet - ouders  op  23  vinden  werken  minstens  even  voordelig  als  
de  voltijds  werkenden  (respectievelijk  93  en  91% vindt  werken  voordeliger,  de  anderen  vinden  de  
voor-  en  nadelen  tegen  elkaar  opwegen;  niemand  vind  niet - werken  interessanter  dan  werken).  We 
kunnen  dus  moeilijk  spreken  van  een  lagere  arbeidsmotivatie  bij  deeltijdsen.  Toekomstige  ouders  
beschouwen  werken  evenmin  vaker  nadeliger.  Bij de  niet - werkenden  is  niet  iedereen  zo  eenduidig  
voorstander  van  werken:  een  kleine  groep  (5 à 10%) ziet  meer  nadelen  in  werken  dan  in  niet- werken,  
en  15  à 18% oordeelt  dat  de  voor-  en  nadelen  van  werken  en  niet - werken  even  groot  zijn.  Toch  vindt  
nog  een  kleine  80% werken  voordeliger  dan  niet - werken.  De toekomstige  ouders  die  niet  werken  op  
23  verschillen  in  hun  opvatting  over  de  wenselijkheid  van  werk  niet  van  de  niet - ouders.  Bij  de  
ouders  ligt  het  aandeel  dat  werken  voordeliger  vindt  lager,  niet  bij  de  voltijds  werkende  ouders,  
maar  wel  bij  de  deeltijds  werkende  ouders,  en  het  sterkst  bij  de  niet - werkende  ouders.  Wellicht  
denken  de  ouders  daarbij  het  meest  aan  de  moeilijkheden  om  een  baan  te  combineren  met  de  
kinderopvang,  al  blijkt  dit  voor  de  voltijds  werkende  ouders  niet  op  te  wegen  tegen  de  voordelen  van  
werken.  Is bij  die  groep  de  arbeidsmotivatie  dan  toch  sterker?  Of gaat  het  om  respondenten  die  meer  
voldoening  kunnen  putten  uit  hun  job,  en  meer  mogelijkheden  hebben  (financieel  of  praktisch)  om  
de  kinderopvang  te  regelen?

Tabel  afweging  voor-  en  nadelen  werken  en  niet - werken

Op  26  jaar  is  het  beeld  heel  wat  veranderd,  en  zijn  alle  verschillen  naargelang  de  arbeidssituatie  
verdwenen.  Of  de  jonge  vrouwen  zonder  kinderen  nu  voltijds,  deeltijds  of  niet  werken,  ongeveer  
negen  op  10  vindt  dat  werken  voordeliger  is  dan  niet - werken.  Enkel  de  moeders  zijn  minder  
overtuigd  van  de  voordelen  van  werken,  en  daarbij  gaan  de  verschillen  in  de  richting  van  de  mate  
van  arbeidsparticipatie:  de  meeste  voordelen  in  werken  zien  de  voltijds  werkende  moeders,  gevolgd  
door  de  deeltijdsen  en  de  niet- werkende  moeders  (respectievelijk  83,  79,  en  68% vindt  werken  
voordeliger).
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3. Toekomstperspectieven

Tot  slot  het  verband  met  de  toekomstperspectieven.  Die  geven  mogelijk  een  blik  op  de  prioriteiten  
die  jonge  vrouwen  vooropstellen,  en  laten  toe  om  meer  concreet  te  bekijken  of  vrouwen  inderdaad  
op  voorhand  anticiperen  op  hun  (perceptie  van  hun)  toekomstige  situatie.  Vanaf  de  tweede  enquête  
werden  respondenten  gevraagd  wat  zij  dachten  dat  hun  arbeids-  en  gezinssituatie  zouden  zijn  op  
30- jarige  leeftijd.

Verwachte arbeidssituatie  op 30 jaar

Jonge  vrouwen  van  23  verwachten  bijna  allemaal  dat  ze  op  30  jaar  aan  het  werk  zullen  zijn.  Bij de  
vrouwen  zonder  kinderen  denkt  97% van  de  niet - werkenden,  98% van  deeltijdsen  en  99% van  de  
voltijdsen  op  30  aan  het  werk  te  zijn.  Ook  toekomstige  ouders  sluiten  hier  sterk  bij  aan,  zeker  als  ze  
op  23  werken.  Niet- werkende  toekomstige  ouders  zijn  er  minder  vaak  van  overtuigd  dat  ze  op  30  
zullen  werken,  en  zien  zichzelf  dan  vaker  thuis  blijven  voor  het  huishouden,  de  kinderen,  ... 
Opvallend  is  ook  dat  voltijds  werkende  moeders  niet  van  plan  zijn  om  tegen  hun  30  hun  baan  op  te  
geven  en  huisvrouw  te  worden.  Bij de  deeltijds  werkende  vrouwen  kan  bijna  10% zich  die  situatie  wel  
inbeelden.  De  niet - werkende  moeders  sluiten  hierbij  aan,  en  dus  denkt  ruim  10% op  30  thuis  te  
blijven  bij  de  kinderen,  al  betekent  dat  ook  dat  de  overgrote  meerderheid  van  hen  tegen  dan  (terug)  
aan  het  werk  denkt  te  zijn.  De verwachte  arbeidsparticipatie  van  jonge  vrouwen  ligt  dus  enorm  hoog,  
ook  voor  de  deeltijds  werkenden.  Als  er  een  groep  is  die  eventueel  iets  minder  arbeidsbetrokken  
lijkt,  dan  zijn  het  de  niet - werkende  jonge  moeders  (voor  de  leeftijd  van  26).

Tabel  verwachte  arbeidssituatie

De  toekomstverwachtingen  op  26  geven  een  heel  gelijklopend  beeld.  Bijna  alle  vrouwen  denken  op  
30  jaar  te  zullen  werken.  Zowel  de  voltijds  als  de  deeltijds  werkenden,  ongeacht  of  ze  nu  al  kinderen  
hebben  (98  à  99%). Alleen  van  de  niet - werkende  moeders  denkt  een  groter  aandeel  (14  à 15%) op  30  
thuis  te  blijven  voor  de  kinderen.  Bijkomend  vinden  we  op  26  jaar  een  extra  groep  “minst”  
arbeidsbetrokken  vrouwen:  de  kleine  groep  die  op  de  leeftijd  van  26  nog  nooit  gewerkt  heeft  (vooral  
allochtone  vrouwen).

Verwacht  aantal  kinderen op 30 jaar

Tot  slot  bekijken  we  het  verwachte  aantal  kinderen  op  30  jaar.  De  verwachting  die  vrouwen  hebben  
op  23  jaar  over  hun  toekomstig  aantal  kinderen  blijkt  samen  te  hangen  met  hun  werksituatie,  
waarbij  voltijds  werkende  niet - moeders  het  vaakst  kinderen  denken  te  hebben  op  30  (79%), gevolgd  
door  de  deeltijds  werkende  vrouwen  (73%) en  de  niet- werkende  vrouwen  (68%). Dit  duidt  eerder  op  
een  bevorderend  effect  van  de  mate  van  integratie  op  de  arbeidsmarkt  voor  de  toekomstige  
gezinsvorming,  en  niet  omgekeerd  op  een  hogere  gezinsgerichtheid  als  oorzaak  van  verminderde  
tewerkstelling.  Of  mogelijk  proberen  degenen  die  kinderen  wensen  tegen  30  eerst  hun  
arbeidsloopbaan  uit  te  bouwen.  Bij de  toekomstige  moeders  (op  26) blijkt  heel  duidelijk  dat  ze  op  23  
reeds  goed  weten  dat  ze  kinderen  willen  (ongeveer  95% denkt  kinderen  te  hebben  op  30),  maar  bij  
deze  groep  is  er  geen  logisch  verband  met  de  werksituatie.  Van  al  de  jonge  vrouwen  die  kinderen  
denken  te  hebben  op  30,  blijkt  het  “ideaal”  op  2  kinderen  te  liggen,  het  meest  bij  de  toekomstige  
ouders  en  ouders,  bij  de  niet - moeders  komt  ook  vaker  één  kind  als  vooropgesteld  aantal  voor.

Tabel  verwachte  aantal  kinderen

De  toekomstverwachting  met  betrekking  tot  kinderen  is  bij  de  26- jarige  niet - moeders  nog  steeds  
positief  gecorreleerd  met  de  integratie  op  de  arbeidsmarkt:  ongeveer  70% van  de  voltijds  werkende  
vrouwen,  60% van  de  deeltijdsen,  en   55% van  de  niet - werkende  vrouwen  zonder  kinderen  verwacht  
tegen  30  wel  de  overgang  naar  moederschap  gemaakt  te  hebben.  Bij de  ouders  zien  we opnieuw  geen  
verband.  Als  we  de  verwachtingen  op  26  vergelijken  met  die  op  23,  dan  zien  we  dat  alleen  de  
vrouwen  die  al  kinderen  hebben  minstens  2  kinderen  verwachten  tegen  30;  bij  deze  groep  is  er  geen  
afname  van  de  aantallen  tussen  23  en  26,  eerder  een  toename  merkbaar.  De  niet - ouders  op  26  
verwachten  hoofdzakelijk  één  kind  te  hebben  tegen  30,  maar  een  groter  aandeel  dan  op  23  denkt  
ook  geen  kinderen  te  hebben.  Deze  verschuivingen  zijn  bovendien  niet  te  verklaren  door  een  selectie  
van  wie  kinderen  krijgt  tussen  23  en  26,  want  op  23  beschouwen  we  die  groep  apart  van  de  nooit -
ouders  die  ook  niet  op  26  jaar  kinderen  heeft.  Voor  wie  dus  nog  niet  heel  jong  aan  kinderen  begint,  
lijkt  de  ouderschapswens  dus  minstens  uitgesteld  te  worden.
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Conclusies
Uit  het  tweede  luik  van  de  paper  blijkt  een  groot  aandeel  van  de  deeltijds  werkende  vrouwen  niet  
bewust  of  toch  niet  uit  vrije  keuze  deeltijds  te  werken.  De voorkeur  voor  voltijds  werk  ligt  bij  niet -
moeders,  en  ook  toekomstige  moeders  vrij  hoog.  En toch  werken  ze  minder?  Het  is  ook  niet  zo  dat  
ze  liever  niet  zouden  werken,  of  slechts  een  beperkte  werkmotivatie  kennen,  want  het  idee  dat  
werken  voordeliger  is  dan  niet - werken  wordt  bijna  door  iedereen  ondersteund.  De  grote  mate  van  
onvrijwillig  deeltijds  werk  bij  jonge  Vlaamse  vrouwen  is  ook  al  gebleken  uit  de  
Arbeidskrachtentelling  (WAV, 2004),  waar  eveneens  door  jonge  vrouwen  het  niet  vinden  van  voltijds  
werk  als  belangrijkste  reden  wordt  opgegeven  voor  het  deeltijds  aan  de  slag  zijn.  Een  OESO- studie  
stelt  bovendien  vast  dat  in  de  meeste  landen  de  gewenste  arbeidsparticipatie  van  zelfs  moeders  met  
jonge  kinderen  beduidend  lager  ligt  dan  hun  effectieve  participatie  (Jaumotte,  2003).

Dat  de  arbeidsbetrokkenheid  van  jonge  vrouwen  groot  is,  sluit  aan  bij  het  algemeen  beeld  van  
hogere  arbeidsparticipatie  bij  jongere  vrouwen.  De zeer  hoge  verwachting  om  op  30  jaar  te  werken  is  
wellicht  een  typisch  kenmerk  van  deze  jonge  generatie  vrouwen.  Zo vond  ook  Nederlands  onderzoek  
naar  de  verwachting  om  te  werken  over  5  jaar  (Dessens,  J.,  van  Doorne- Huiskes,  J.  & Mertens,  E., 
1991)  dat  die  hoger  ligt  bij  jongere  vrouwen.  Interessant  wordt  om  ook  te  kijken  of  die  
verwachtingen  binnen  enkele  jaren  ook  effectief  ingelost  worden.  Ook  op  het  vlak  van  verwachte  
gezinsvorming  moet  nog  afgewacht  worden  in  welke  mate  die  jonge  vrouwen  die  kinderen  denken  te  
hebben  tegen  hun  30  dat  ook  zullen  realiseren.  Vooral  de  ambitiezere  gezinsplanning  bij  
arbeidsactievere  niet - moeders,  lijkt  moeilijk  te  verzoenen  met  de  vaststelling  van  beperktere  
arbeidsmarktintegratie  bij  en  ook  voorafgaand  aan  gezinsvorming.  Waar  we  nu  concluderen  dat  
lagergeschoolde  toekomstige  moeders  veelal  onvrijwillig  deeltijds  werken,  moeten  we  misschien  
binnen  enkele  jaren  vaststellen  dat  de  hogergeschoolde  vrouwen  nog  steeds  voltijds  werken  maar  
onvrijwillig  het  ouderschap  uitstellen?  Of  mogelijk  zitten  zij  in  een  betere  onderhandelingspositie  
om  in  hun  baan  de  nodige  aanpassingen  te  verkrijgen  om  alsnog  hun  werk  met  hun  gezin  te  kunnen  
combineren.
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Tabellen kwalitatieve analyses

Tabel  werkvoorkeuren

Jobvoorkeuren  (bij eerste  keer  zoeken,  of  op  23  en  26) bij  deeltijds  werkenden  in  
(begin)  eerste  job,  (einde)  job  op  23  en  26  (=werkenden)

Eerste  
job

Job  op  
23

Job  op  
26

Geen  
kindere
n

Toekom
stige  
ouders

Moeder
s

Geen  
kindere
n

Toekom
stige  
ouders

Moeder
s

Geen  
kindere
n

Moeder
s

VOLTIJDS werkend

voltijds 0,91 0,87 0,75 0,95 0,90 0,71 0,94 0,67

deeltijds 0,03 0,05 0,11 0,02 0,03 0,19 0,04 0,24

Geen  voorkeur 0,05 0,08 0,14 0,03 0,07 0,09 0,02 0,09

N 2342 498 63 1495 122 154 774 193

DEELTIJDS werkend

voltijds 0,62 0,62 0,31 0,67 0,61 0,42 0,57 0,26

deeltijds 0,18 0,16 0,62 0,22 0,29 0,53 0,31 0,61

Geen  voorkeur 0,19 0,23 0,07 0,11 0,10 0,05 0,13 0,13

N 623 164 42 270 31 59 104 101

Afbakening  jobs:  de  eerste  job  kan  dezelfde  zijn  als  de  job  op  23  of  26,  maar  de  referentieperiode  
verschilt  (begin  van  de  eerste  job  versus  eindsituatie  in  de  andere  jobs)
Voor  de  job  op  26  werd  de  vraag  in  de  loop  van  het  veldwerk  geschrapt,  waardoor  voor  ruim  ¼ van  
de  respondenten  het  antwoord  ontbreekt.

Tabel  ingeschreven  als  deeltijds  werkloos

Was  men  ingeschreven  als deeltijds  werkloos?

Eerste  
job

Andere  
job

Laatste  
job

Geen  
kindere
n

Toekom
stige  
ouders

Moeder
s

Geen  
kindere
n

Toekom
stige  
ouders

Moeder
s

Geen  
kindere
n

Moeder
s

ja 0,27 0,2 0,44 0,32 0,27 0,36 0,28 0,23

nee 0,73 0,8 0,56 0,68 0,73 0,64 0,72 0,77

N 447 96 39 416 85 92 132 127

Afbakening  jobs:  geen  overlap  tussen  de  drie  soorten  jobs
Niet  bevraagd  in  c76(23); in  laatste  job  slechts  9  toekomstige  ouders  (gerekend  bij  niet - ouders)
Laatste  job:  enkel  26- jarigen
Andere  job:  ook  laatste  job  in  c78(23)  en  c80(23)
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Tabel  belangrijkste  reden  deeltijds  werk

Belangrijkste  reden  voor  deeltijds  werk  in  (begin)  eerste  job,  en  (einde)  laatste  job

eerste  
job

laatste  
job

eerste  /  laatste  job Geen  
kinderen

Toekom
stige  
ouders

Moeders Geen  
kinderen

Toekom
stige  
ouders

Moeders

u  kon|kan  niet  onmiddellijk  voltijds  
werk  vinden  0,67 0,68 0,19 0,56 0,47 0,17

u  had|heeft  nog  een  andere  (deeltijdse)  
betrekking  die  uw  ho  0,02 0,01 0,00 0,06 0,21 0,03

u  volgde|volgt  een  (deeltijds)  opleiding  0,11 0,05 0,00 0,05 0,00 0,01

u  nam|neemt  de  zorg  voor  uw  
kinderen  op  0,00 0,04 0,68 0,00 0,00 0,65

u  had|heeft  andere  persoonlijke  of  
familiale  redenen  0,03 0,04 0,04 0,06 0,00 0,07

u  wenste |wenst  geen  voltijdse  
betrekking  0,06 0,07 0,06 0,11 0,11 0,04

andere  reden  0,10 0,11 0,04 0,17 0,21 0,04

N 620 171 53 174 19 153

Andere  job
Geen  
kinderen

Toekom
stige  
ouders Moeders

Liever  voltijds  werk  gehad 0,51 0,44 0,33

Niet  noodzakelijk  liever  voltijds 0,49 0,56 0,67

N 336 77 64

Afbakening  jobs:  geen  overlap
Laatste  job:  enkel  c76(23),  en  26- jarigen
Andere  job:  ook  laatste  job  in  c78(23)  en  c80(23); niet  bevraagd  in  c76(23)
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Tabel  tevredenheid  met  werkuren

Tevredenheid  met  aantal  werkuren  (bij einde  eerste  job,  of  laatste  job  op  23  en  26)  
bij  deeltijds  werkenden  in  (einde)  eerste  job,  (einde)  job  op  23  en  26  (=incl. niet-
werkenden)

Eerste  
job

Job  op  
23

Job  op  
26

Geen  
kindere
n

Toeko
mstige  
ouders

Moeder
s

Geen  
kindere
n

Toeko
mstige  
ouders

Moeder
s

Geen  
kindere
n

Moeder
s

VOLTIJDS werkend

tevreden 0,87 0,87 0,87 0,90 0,93 0,85 0,83 0,80

Wilde  meer  werken 0,04 0,04 0,02 0,03 0,00 0,00 0,02 0,01

Wilde  minder  werken 0,09 0,09 0,11 0,06 0,07 0,15 0,14 0,19

2416 430 142 323 71 59 1210 320

DEELTIJDS werkend

tevreden 0,50 0,47 0,62 0,49 0,45 0,76 0,68 0,77

Wilde  meer  werken 0,47 0,49 0,32 0,51 0,50 0,24 0,27 0,17

Wilde  minder  werken 0,03 0,04 0,06 0,00 0,05 0,00 0,05 0,06

582 137 79 76 20 46 170 161

Afbakening  jobs:  de  eerste  job  kan  dezelfde  zijn  als  de  job  op  23  of  26,  maar  de  referentieperiode  
verschilt  (begin  van  de  eerste  job  versus  eindsituatie  in  de  andere  jobs)
Job  op  26:  s lechts  10  voltijds  werkende,  en  1 deeltijds  werkende  toekomstige  ouder  ; bij  niet - ouders  
gerekend.
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Tabel  voor-  en  nadelen  van  werken  versus  niet- werken

Situatie  op  
23

Situatie  op  
26

Geen  
kinderen

Toekomstige  
ouders

Moeders Geen  
kinderen

Moeders

VOLTIJDS werkenden

Werken  meer  voordelen 0,91 0,90 0,91 0,91 0,83

Werken  meer  nadelen 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03

Voordelen  =  nadelen 0,08 0,09 0,08 0,09 0,14

N 1386 105 141 1089 280

DEELTIJDS werkenden

Werken  meer  voordelen 0,93 0,92 0,83 0,91 0,79

Werken  meer  nadelen 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01

Voordelen  =  nadelen 0,06 0,08 0,17 0,07 0,20

N 230 25 47 140 137

NIET- WERKEND

Werken  meer  voordelen 0,79 0,82 0,56 0,88 0,68

Werken  meer  nadelen 0,06 0,12 0,12 0,03 0,09

Voordelen  =  nadelen 0,16 0,06 0,32 0,09 0,23

N 322 17 164 169 119

NOOIT GEWERKT

Werken  meer  voordelen 0,78 0,75 0,50 0,91 0,53

Werken  meer  nadelen 0,03 0,13 0,22 0,00 0,13

Voordelen  =  nadelen 0,19 0,13 0,28 0,09 0,33

N 618 8 58 34 15
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Tabel  verwachte  arbeidssituatie  op  leeftijd  van  30

Situatie  op  
23

Situatie  op  
26

Geen  
kinderen

Toekomstige  
ouders

Moeders Geen  
kinderen

Moeders

VOLTIJDS werkend

Werken 0,99 0,98 0,97 1,00 1,00

Niet  werken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Thuis  blijven 0,01 0,02 0,03 0,00 0,00

N 1378 105 141 1085 279

DEELTIJDS werkend

Werken 0,98 0,96 0,91 0,98 0,99

Niet  werken 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

Thuis  blijven 0,02 0,04 0,06 0,02 0,01

N 231 25 47 139 135

NIET- WERKEND

Werken 0,96 0,86 0,92 0,98 0,85

Niet  werken 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01

Thuis  blijven 0,03 0,14 0,06 0,01 0,14

N 257 7 106 168 117

NOOIT GEWERKT

Werken 0,98 0,71 0,68 0,82 0,85

Niet  werken 0,00 0,14 0,00 0,09 0,00

Thuis  blijven 0,02 0,14 0,32 0,09 0,15

N 577 7 38 33 13

21



Tabel  verwachte  aantal  kinderen  op  23

Situatie  op  23 Situatie  op  26

Geen  
kinderen

Toekomstige  
ouders

Moeders Geen  
kinderen

Moeders

VOLTIJDS werkend

0 0,21 0,06 0,01 0,32 0,01

1 0,34 0,23 0,24 0,45 0,21

2 0,41 0,57 0,56 0,23 0,61

3 en  + 0,05 0,14 0,19 0,00 0,17

N 1372 104 140 1057 282

DEELTIJDS werkend

0 0,27 0,08 0,00 0,39 0,00

1 0,26 0,42 0,26 0,42 0,20

2 0,40 0,42 0,57 0,17 0,68

3 en  + 0,07 0,08 0,17 0,01 0,12

N 233 24 47 137 138

NIET- WERKEND

0 0,32 0,00 0,00 0,46 0,00

1 0,29 0,29 0,18 0,39 0,18

2 0,34 0,29 0,50 0,15 0,54

3 en  + 0,05 0,43 0,32 0,01 0,28

N 253 7 107 160 119

NOOIT GEWERKT

0 0,29 0,13 0,02 0,51 0,00

1 0,40 0,13 0,07 0,40 0,13

2 0,26 0,50 0,46 0,09 0,33

3 en  + 0,05 0,25 0,44 0,00 0,53

N 571 8 41 35 15

Beperkter  aantal  toekomstige  ouders  op  23; maar:  enkel  bevraagd  bij  laatste  cohortes
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Resultaten longitudinale multilevel- analyses

In alle  analyses  is  gecontroleerd  voor  cohorte,  golf,  en  seriële  autocorrelatie.

Analyse  werken  versus  niet - werken:  
Aantal  observaties: 159030
Aantal  respondenten: 3820  
Analyse  voltijds  versus  deeltijds  werk:
Aantal  observaties: 128797
Aantal  respondenten: 3638  

Tabel  1: Basismodellen

Werken  vs  
niet - werken

Voltijds  vs  
deeltijds  werk

Value p- value Value p- value

(Intercept) - 0,544 0,000 0,364 0,021

tijdarbm - 0,004 0,037 - 0,012 0,000

diploma 0,265 0,000 0,170 0,000

tijdarbm:diploma 0,005 0,000 0,003 0,000
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Tabel  2: Modellen  met  ouderschapssituatie

Luik  A
Werken  vs  
niet - werken

Voltijds  versus  
deeltijds  werk

Value p- value Value p- value

(Intercept) - 1,217 0,000 0,181 0,274

tijdarbm 0,033 0,000 0,008 0,000

diploma 0,363 0,000 0,232 0,000

as.factor(ouderschap)1 0,078 0,435 - 0,238 0,028

as.factor(ouderschap)2 - 1,538 0,000 - 0,915 0,000

Luik  B

Value p- value Value p- value

(Intercept) - 0,395 0,021 0,397 0,053

tijdarbm 0,004 0,145 - 0,005 0,120

diploma 0,199 0,000 0,174 0,000

as.factor(ouderschap)1 - 0,633 0,029 0,696 0,043

as.factor(ouderschap)2 - 2,337 0,000 - 1,297 0,003

tijdarbm:diploma 0,007 0,000 0,003 0,000

tijdarbm:as.factor(ouderschap)1 - 0,010 0,187 - 0,028 0,000

tijdarbm:as.factor(ouderschap)2 0,018 0,000 0,018 0,007

diploma:as.factor(ouderschap)1 0,139 0,004 - 0,106 0,045

diploma:as.factor(ouderschap)2 0,338 0,000 0,223 0,002

tijdarbm:diploma:as.factor(oude
rschap)1

0,000 0,885 0,003 0,040

tijdarbm:diploma:as.factor(oude
rschap)2

- 0,008 0,000 - 0,007 0,000

Toekomstige ouders

Analyse  werken  versus  niet - werken:
Aantal  observaties:  24287
Aantal  respondenten:  749  
Analyse  voltijds  versus  deeltijds  werk:
Aantal  observaties:  19225
Aantal  respondenten:  658  

24



Tabel  3a: Aparte  modellen  voor  toekomstige  ouders

Werken  vs  
niet - werken

Voltijds  vs  
deeltijds  werk

Value P- value Value P- value

diploma 0.4236173 0.0000 0.1582714 0.0000

diploma 0.2387191 0.0000 0.1181751 0.0052

momentFIkind 0.0353891 0.0000 0.0087479 0.0562

diploma 0.3666032 0.0000 0.1485870 0.0001

kinderen26aantal>1 - 1.1961289 0.0000 - 0.2630043 0.1588

diploma 0.4330818 0.0000 0.1589690 0.0000

duurtotFIkind - 0.0234173 0.0000 0.0009683 0.7292

diploma 0.6269833 0.0000 0.2104692 0.0000

duurtotFIkind 0.0201103 0.0025 0.0144751 0.0669

diploma:duurtotFIkind - 0.0084966 0.0000 - 0.0024242 0.0663

Tabel  3b: Gezamenlijke  modellen  bij  toekomstige  ouders

Werken  vs  
niet - werken

Voltijds  vs  
deeltijds  werk

Value p- value Value p- value

(Intercept) - 2.6953488 0.0000 - 0.5254853 0.1329

momentFIkind 0.0384017 0.0000 0.0082787 0.0810

Kinderen26aantal  >  1 - 0.6149663 0.0103 (ns  ; 
weggelaten)

diploma 0.3925246 0.0000 0.1684083 0.0013

duurtotFIkind 0.0155704 0.0219 0.0124170 0.1253

duurtotFIkind:diploma - 0.0084354 0.0000 - 0.0022720 0.0902
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Modellen ouders

Analyse  werken  versus  niet - werken:
Aantal  observaties:  22285
Aantal  respondenten:  766  
Analyse  voltijds  versus  deeltijds  werk:
Aantal  observaties:  14112
Aantal  respondenten:  656  

Tabel  4a: Aparte  modellen  voor  ouders

Werken  vs  
niet - werken

Voltijds  vs  
deeltijds  werk

Value P- value Value P- value

diploma 0.3981700 0.0000 0.1933355 0.0000

diploma 0.3286863 0.0000 0.1588671 0.0000

momentFIkind 0.0163533 0.0000 0.0070575 0.0216

diploma 0.3583273 0.0000 0.1826704 0.0000

kinderen26aantal>1 - 1.1396625 0.0000 - 0.2694761 0.0897

diploma 0.4426622 0.0000 0.1806888 0.0000

tijdkinderen 0.0159039 0.0000 - 0.0048631 0.0338

diploma 0.4808573 0.0000

tijdkinderen 0.0234020 0.0000

diploma:tijdkinderen - 0.0018130 0.0830 ns

diploma 0.4421679 0.0000 0.1920221 0.0000

tijdLAkindT 0.0266523 0.0000 - 0.0007950 0.7303

diploma 0.3938729 0.0000 0.1878014 0.0000

nkinderen>1 - 0.1228177 0.2804 - 0.1938985 0.0517

diploma 0.4168400 0.0000
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Werken  vs  
niet - werken

Voltijds  vs  
deeltijds  werk

nkinderen>1 0.3640121 0.1650

diploma:nkinderen>1 - 0.1117469 0.0412 ns

Tabel  4b: Gezamenlijke  modellen  bij  ouders

zonder  de  interacties  (zijn  in  gezamenlijk  model  niet  significant)

Werken  vs  niet - werken

Value p- value

(Intercept) - 1.7064338 0.0001

diploma 0.3225505 0.0000

as.numeric(nkinderen >1) - 0.0695998 0.7209

tijdkinderen 0.0088386 0.0861

momentFIkind 0.0212856 0.0000

as.numeric(kinderen26aantal) - 0.6377833 0.0001

tijdLAkindT 0.0218019 0.0000

Voor  voltijds  versus  deeltijds  werk:  gezamenlijk  model  moeilijk  te  schatten  ...  belangrijkst  lijken  
momentFIkind  en  Tijdkinderen;  maar  afhankelijk  van  de  andere  controles
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