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Op het eerste gezicht herstelt de arbeids
participatie van vrouwen na de komst van 
kinderen in een gezin. Wie scherper kijkt, zegt 
Karel Neels, merkt dat het niet alleen veel vaker 
om deeltijdse arbeid gaat, met gevolgen voor 
loopbaan en pensioen, maar dat er vooral een 
kloof gaapt tussen hoogopgeleide en laag
opgeleide vrouwen. En dit blijft niet zonder 
gevolgen voor het beleid.

 
Wie de cijfers van het aantal vrouwen dat een kwarteeuw geleden aan 
de slag was naast die van vandaag legt, beseft pas welk een revolutie 
zich voltrokken heeft. Sinds de jaren zeventig en vooral tachtig is er een 
constante stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Deze massale 
intrede op de arbeidsmarkt is een direct gevolg van hun stijgende 
onderwijspeil. “Op het moment dat vrouwen hoger opgeleid zijn, kunnen 
ze meer gaan verdienen,” zegt Karel Neels. “Als ze toch beslissen om thuis 
te blijven en voor het gezin te zorgen, dan betalen ze daar een hogere prijs 
voor.”

Mannen moeten meer 
als vrouwen worden
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Er is, naast deze economische verklaring voor de toegenomen arbeids participatie 
van vrouwen, ook een sociologische: veranderende waarden patronen. “Naarmate de 
welvaartsstaat uitbreidde en er beter voorzien werd in de materiële noden van mensen, 
kwamen andere behoeften op de voorgrond. Zelfontplooiing, individuele autonomie, 
gendergelijkheid. We zien dat vooral bij hoogopgeleiden en jongeren.”

Geleidelijk begon ook een aantal 
Europese landen, waaronder de 
Scandinavische landen, België en 
Frankrijk, een beleid te ontwikkelen 
dat de combinatie van werk en gezin 
moest ondersteunen. Het resultaat van 
die inspanningen, zegt Karel Neels, is 
de high fertility belt: een set landen 
in het noordwesten van Europa waar 

voorzieningen die deze combinatie vergemakkelijken sterk zijn ontwikkeld en waar 
relatief veel kinderen per gezin geboren worden, hoewel veel vrouwen werken.

Opvallende afwezige in dit rijtje is Duitsland. “Duitsland heeft die trend niet gevolgd. 
De voorzieningen die de combinatie van arbeid en gezin moeten ondersteunen, voldoen 
er niet aan de vraag, nog steeds niet.” Dat het wel degelijk het gezinsbeleid is dat op 
dit vlak een groot verschil kan maken, blijkt uit onderzoek dat Karel Neels deed in 
samenwerking met Duitse collega’s.

Ze vergeleken Duitsland en de Duitstalige regio in België. Cultureel zijn die nauw 
verwant. Belgische Duitstaligen volgen de Duitse media. Maar institutioneel ligt de regio 
natuurlijk in België. “We stelden vast dat de patronen van gezinsvorming in Duitstalig 
België anders zijn dan in Duitsland, en de Belgische volgen.” Met andere woorden: een 
relatief hoge vruchtbaarheid en een hoge arbeidsparticipatie van vrouwen, tegenover een 
lagere vruchtbaarheid en weinig uit huis werkende vrouwen. “Dit wijst er op dat beleid 
een belangrijke rol kan spelen voor de gelijke kansen van vrouwen en mannen en de 
participatie van vrouwen aan de arbeidsmarkt.”

Omslag met grote gevolgen
Want gezinsvorming heeft een grote impact op de tewerkstelling van vrouwen, en niet 
of nauwelijks op die van mannen. De zorg voor kinderen zit nog altijd grotendeels 
bij vrouwen, en dat heeft gevolgen voor hun loopbaankansen. Voor België heeft Karel 
Neels met zijn team de arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen onderzocht voor 
er kinderen zijn, voor vrouwen en mannen met kinderen tussen 0 en 2 jaar, tussen 3 en 
5 jaar en tussen 6 en 11 jaar. 

“Wanneer we vrouwen en mannen vergelijken, zien we een groot verschil. Bij mannen 
heeft de gezinsvorming nauwelijks gevolgen voor hun deelname aan de arbeidsmarkt. 

“Het moet mogelijk zijn voor ouders om tijdelijk 
de balans te verschuiven tussen werk en gezin, 

maar dat mag geen traject zijn dat op de lange 
termijn ingrijpende gevolgen kan hebben.”
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Integendeel, hun participatie stijgt nog 
als er jonge kinderen in het huishouden 
zijn, in vergelijking met mannen zonder 
kinderen.” (grafieken 1, 2 en 3)

Voor vrouwen is het anders. “Hun 
arbeidsparticipatie valt sterk terug 
wanneer er jonge kinderen zijn, 
maar herstelt naarmate die kinderen 
opgroeien.” Als je echter scherper stelt 
en een onderscheid maakt naar voltijds 
en deeltijds werk, dan ziet het plaatje 
er toch anders uit, zegt Karel Neels. 
“Als je louter kijkt naar de vraag of een 
vrouw wel of niet werkt, dan neemt die 
arbeidsparticipatie inderdaad weer toe 
wanneer kinderen ouder worden. Maar 
het soort arbeid verandert: vrouwen gaan 
vaker deeltijds aan de slag.”

Er is dus een omslag, en één die gevolgen 
heeft voor de loopbaan ontwikkeling. 
Vrouwen worden zich best meer bewust 
van wat de keuze voor (tijdelijk) uittreden 
kan betekenen, meent Karel Neels. “De 
overheid moet sensibiliseren. Huishoudens 
zijn veel minder stabiel dan enkele 
decennia geleden. Als je weet dat de 
kans reëel is dat je alleen komt te staan, 
dan is het belangrijk dat je een goede 
arbeidsmarktpositie hebt waar je financieel 
op kunt terugvallen.”

Deeltijds werk, met zijn gevolgen voor het 
loon, maar ook voor loopbaankansen en 
het pensioen, is dan geen sterke strategie. 
“Het moet mogelijk zijn voor ouders om 
tijdelijk de balans te verschuiven tussen 
werk en gezin, maar er is een verschil 
tussen tijdelijk de balans verschuiven of 
in een traject stappen dat op de lange 
termijn ingrijpende gevolgen kan hebben.”

Grafiek 1 – Genderverschillen in arbeidsmarktpositie naar 
huishoudenspositie en scholingsgraad  voltijds

Grafiek 3 – Genderverschillen in arbeidsmarktpositie naar 
huishoudenspositie en scholingsgraad  verlofstelsel

Grafiek 2 – Genderverschillen in arbeidsmarktpositie naar 
huishoudenspositie en scholingsgraad  deeltijds
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Zwakke uitgangspositie voor laagopgeleiden
Deze negatieve gevolgen zijn echter niet voor alle vrouwen even groot. Karel Neels maakte 
in de cijfers ook een onderscheid naar hoog- en laag opgeleiden. “Zowel bij hoog- als bij 
laagopgeleide vrouwen werkt een groot percentage deeltijds. Maar daarnaast zijn er ook 
veel hoogopgeleiden, 50 tot 60 procent, die wel opnieuw voltijds werken. Dat komt veel 
minder vaak voor bij laagopgeleiden. Daar werkt een hoger percentage helemaal niet.”

In een land als Noorwegen vind je dat grote verschil naar opleidings niveau voor 
arbeidsparticipatie zodra er kinderen zijn niet, stelde Karel Neels vast. Meer nog, het 
verschil is ook niet groot voor er kinderen zijn. Van meet af aan zijn er in Noorwegen 
veel meer laagopgeleide vrouwen aan het werk dan in België. “Het verschil tussen hoog- 
en laagopgeleiden is in Noorwegen klein en wordt niet plots groter na de komst van 
kinderen.”

In België verzwakt de arbeidsmarktpositie van zwakkere socio-econo mische groepen wel 
na gezinsvorming. “Daar zien we dat laagopgeleide vrouwen al veel minder aan de slag 
zijn dan hoogopgeleiden nog voor er kinderen zijn en dat initiële verschil blijft overeind 
na gezinsvorming. Het wordt zelfs nog sterker, omdat laagopgeleide vrouwen meer 
uittreden uit de arbeidsmarkt.” 

Kan het dat laagopgeleide vrouwen daarbij de werkloosheidsuitkering gebruiken als 
een soort zorgloon? Mogelijks, zegt Karel Neels. Hij deed zijn onderzoek op basis van 
gegevens van 2008 tot 2010, voor de beleidswijzigingen op dit vlak. “We hebben toen niet 
gepeild naar de redenen voor de inactiviteit van laagopgeleide vrouwen. Maar omdat 
de werkloosheidsuitkering toen in principe nauwelijks beperkt was in de tijd, is het in 
principe mogelijk dat ze als een soort vervangingsinkomen gebruikt werd.”

Naarmate kinderen ouder worden, herstelt die positie van laag opgeleide vrouwen 
enigszins, maar ze blijven over de hele lijn veel lager scoren dan hoogopgeleiden. “De 
zwakke positie op de arbeids markt van laagopgeleide vrouwen met kinderen is dus 
gewoon een verlengstuk van hun zwakke uitgangspositie op de arbeidsmarkt in het 
algemeen.” Wie slecht begint, gaat die achterstand nadien niet miraculeus goedmaken. 

Daar is werk aan de winkel voor een 
arbeidsmarktbeleid dat de toegang voor 
laagopgeleiden tot de arbeidsmarkt 
verbetert.

“Omdat hun uitgangspositie op de arbeidsmarkt 
al slechter is, hebben laagopgeleide vrouwen 

minder te verliezen wanneer ze uittreden  
zodra er kinderen zijn.”
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Van ravenmoeders naar werkende moeders
Omdat hun uitgangspositie al slechter is, is het verlies voor laagopgeleide vrouwen als ze 
uittreden na gezinsvorming minder groot in België. In een land als Noorwegen hebben 
laagopgeleide vrouwen wel meer te verliezen. “Het is daarom voor Noorse vrouwen 
interessanter om gebruik te maken van de mogelijkheden die bestaan om gezin en werk 
te combineren. En dat doen ze ook. Er is een heel gelijk gebruik van deze voorzieningen 
door alle socio-economische groepen.”

In België weerspiegelt dat verschil in arbeidsparticipatie van hoger- en lager opgeleiden 
zich echter ook in de cijfers voor het gebruik van formele kinderopvang en van verlof-
regelingen zoals ouderschapsverlof en tijdskrediet. “Veel meer hoogopgeleide dan lager 
opgeleide vrouwen maken gebruik van deze mogelijkheden. Zij combineren dat met 
informele opvang, zoals de opvang door familie. Deze combinatiestrategie zien we veel 
minder bij vrouwen met een zwakkere socio-economische positie.”

Tezelfdertijd stelde Karel Neels bij lager opgeleide vrouwen in België een traditionelere 
houding vast tegenover werkende moeders. Verklaart dat mee hun beperktere gebruik 
van kinderopvang en andere voorzieningen? En waar komt die negatievere houding 
vandaan? “Mensen hebben in hun leven een aantal mogelijkheden om zich te ontplooien. 
Naarmate bepaalde paden minder waarschijnlijk worden, groeit het relatieve belang van 
andere paden.” Voor laagopgeleide vrouwen biedt de arbeidsmarkt weinig interessante 
perspectieven. “Zij gaan daardoor mogelijk geneigd zijn om dat aspect minder te 
accentueren en meer belang hechten aan hun rol als ouder.” (grafiek 4)

Toch zou het volgens 
Karel Neels verkeerd zijn 
om te denken dat de lage 
participatie graad van 
laagopgeleide vrouwen – en 
hun negatievere houding 
tegenover buitenshuis 
werkende moeders – 
louter een kwestie is van 
arbeidsmarktbeleid, en dat 
gezinsbeleid geen rol speelt. 
Want wat opvalt bij een 
Europese vergelijking is dit: 
hoe actiever overheden de 
combinatie tussen arbeid 
en gezin ondersteunen, 

hoe positiever de houding tegenover werkende moeders. “In landen met beperkte 
voorzieningen zien we dat mensen de moeilijke combinatie van arbeid en gezin vaker 
legitimeren met een negatieve houding tegenover werkende moeders. Wanneer die 

Grafiek 4 – Genderattitudes naar opleidingsniveau: verwerping traditionele 
genderrollen
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mogelijkheden wel geboden 
worden, erodeert die 
afwijzing stilaan.” (grafieken 
5 en 6)

Het meest sprekende 
voorbeeld op dit vlak is weer 
Duitsland. “Rabenmütter, 
ravenmoeders, worden ze in 
Duitsland soms genoemd, 
voltijds werkende vrouwen. 
Moeders die hun eieren in 
een ander nest leggen. De 
perceptie is erg negatief. 
Maar dat heeft in Duitsland 
zeker ook te maken met een 
tekort aan voorzieningen, 
waardoor werkende moeders 
geen algemeen gangbaar 
patroon zijn. Naarmate het 
normaal wordt dat vrouwen 
werken en dat combineren 
met de opvang van kinderen, 
zal die negatieve houding 
ten aanzien van werkende 
moeders wellicht snel slijten.”

Ongelijke toegang kinderopvang
Wat in die Europese vergelijking nog opvalt, is dat in Noorwegen het verschil naar 
opleidingsniveau voor de houding tegenover werkende moeders veel kleiner is dan in 
België. Tezelfdertijd maken alle socio-economische groepen in Noorwegen ongeveer 
gelijkmatig gebruik van voorzieningen, en in België niet, zoals hoger al bleek. Is in België 
de toegang tot voor zieningen die ouders toelaten om werk en gezin te combineren, dan 
een probleem voor laaggeschoolden? (grafiek 7)

“Deels is het lagere gebruik van formele kinderopvang inderdaad wellicht te wijten aan 
de problematische toegang voor zwakkere socio-economische groepen,” bevestigt Karel 
Neels. Banen voor laag geschoolden hebben vaak weinig flexibele werkuren: ploegen werk, 
heel vroeg beginnen, heel laat stoppen. “Crèches die tot 21 uur open zijn vind je niet zo 
snel.” Daarnaast speelt prijs mogelijk een rol. Kinderopvang mag dan gesubsidieerd zijn, 
niet alle kosten zijn gedekt. “Dan is er mogelijk een spanning tussen thuis blijven en zelf 
voltijds voor het kind zorgen, en toch gaan werken, maar een groot deel van het loon 
naar opvang zien gaan.”

Grafiek 5 – Voorschools kind lijdt eronder als moeder buitenshuis werkt

Grafiek 6 – Gebruik kinderopvang door vrouwen met jongste kind 02 jaar, naar 
opleidingsniveau
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Bovendien, hoe schaarser 
het aanbod is van diensten, 
hoe groter de kans dat 
hoog opgeleiden de eerste 
keuze hebben. “Met hun 
betere uitgangspositie op 
de arbeidsmarkt zijn ze 
meer vragende partij en 
laaggeschoolden zitten vaak 
niet in de sterkste positie om 
alle regelingen uit te pluizen 
en er effectief gebruik van te 
maken.” 

Overheden kunnen meer 
experimenteren met initiatieven 

zoals een centraal aanmeldpunt voor kinderopvang, waarbij alle ouders dezelfde 
uitgangspositie hebben, om zo de toegang tot voorzieningen gelijker te maken. “Het 
belangrijkste is natuurlijk dat er gewoon voldoende aanbod is. Vooral in de steden, waar 
de bevolking sterk groeit, is dat nu een belangrijk vraagstuk.”

“Voorziet de overheid niet in voldoende plaatsen, dan dreigen ofwel de zwakkere groepen 
disproportioneel sterk uit de boot te vallen, wat hun positie op de arbeidsmarkt en dus 
hun inkomen nog verder ondermijnt, ofwel trekken de sterkere groepen weg, op zoek 
naar plekken waar die voorzieningen er wel zijn. Dat is geen wenselijke evolutie, noch 
voor de steden, noch voor de inwoners.”

Potentieel bij vrouwen met een migratieachtergrond
Eén verklaring voor de snelle vergroening van de bevolking in de steden is dat een 
belangrijk deel van de inwoners er een migratieachtergrond heeft. “De patronen van 
gezinsvorming bij die groepen zien er toch nog anders uit.” Met het oog op de toekomst 
is het belangrijk om dit verder te analyseren, vindt Karel Neels.

De komende decennia stromen op de arbeidsmarkt veel ouderen uit, en veel minder 
jongeren in. Maar de vergrijzing moet betaald worden. “De overheid kijkt daarom in de 
richting van bevolkingsgroepen van wie de activiteitsgraad naar boven kan. Er zit nog 
potentieel bij vrouwen, zeker bij vrouwen met een zwakkere arbeidsmarktpositie of met 
een migratieachtergrond.”

Karel Neels en zijn team zoomen met hun onderzoek op dit moment in op de 
arbeidsparticipatie van vrouwen met een migratieachtergrond. Over het algemeen 
zijn relatief weinigen van hen aan de slag. “Er is wel een groot verschil tussen 
herkomstgroepen. Bij vrouwen met een Zuid-Europese migratieachtergrond verschillen 

Grafiek 7 – Gebruik formele/informele kinderopvang naar huishoudenspositie en 
opleiding
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de patronen niet zo erg van die van Belgische vrouwen. Voor vrouwen uit de Turkse of 
Marokkaanse migratie zien we wel grote verschillen.”

Bij nieuwkomers is de arbeidsparticipatie van vrouwen met een Turkse achtergrond 
laag; als er kinderen in het huishouden komen, valt die nog meer terug. Bij Marokkaanse 
vrouwen is er een gelijkaardig patroon, hoewel de arbeidsparticipatie van Marokkaanse 
vrouwen die nog geen kinderen hebben toch een stuk hoger is dan die van Turkse 

vrouwen. “Maar ook Marokkaanse 
vrouwen haken massaal af als er 
kinderen in het huishouden komen, veel 
sterker dan bij Belgen het geval is.”

Ook het gebruik van kinderopvang en 
regelingen als ouderschapsverlof en 
tijdskrediet is bij deze groepen erg 
beperkt. “Wellicht hangt dit deels samen 

met andere culturele normen, maar het zou te gemakkelijk zijn om dit onderscheid 
volledig af te schuiven op culturele verschillen.” De uitgangspositie van vrouwen met een 
migratieachtergrond lijkt namelijk erg op die van laagopgeleide autochtone vrouwen. 

“We willen daarom ons onderzoek uitbreiden naar de tweede gene ratie uit de migratie en 
binnen herkomstgroepen een onderscheid maken naar opleidingsniveau, om te onderzoeken 
in welke mate de gebrek kige arbeidsparticipatie mee verklaard kan worden door een 
gebrekkige toegang tot voorzieningen als kinderopvang.”

De overheid moet in elk geval voor lager geschoolden via haar onderwijs- en 
arbeidsmarktbeleid de positie versterken, en via haar gezinsbeleid zorgen voor gelijkere 
toegang tot voorzieningen, zodat socio-economisch zwakkere groepen een stevigere 
positie hebben wanneer ze aan kinderen beginnen en die ook kunnen behouden.

Ze moet dus inspelen op de noden van werknemers met een meer flexibele of precaire 
arbeidsmarktpositie – dus niet alleen een beleid voeren op maat van de werknemers 
van negen tot vijf. “Meer flexibiliteit in de opvanguren dus.” Daarnaast moet de overheid 
waken over de financiële toegankelijkheid door voldoende te subsidiëren. “Zeker bij 
privatisering van de opvang moet worden gewaakt over toegankelijkheid voor groepen 
met een zwakkere socio-economische positie.”

En de mannen?
Het valt op dat het in de discussie over de genderloopbaankloof, haar oorzaken en 
gevolgen nog steeds bijna uitsluitend gaat over de positie van vrouwen, besluit Karel 
Neels. Het verhaal voor mannen is ook een pak eenvoudiger. Hun deelname aan de 
arbeidsmarkt is hoog voor er kinderen zijn, en blijft hoog nadien. Deeltijds werk is 
verwaarloosbaar, ouderschapsverlof beperkt.

“De overheid moet inspelen op de noden van 
werknemers met een meer flexibele of precaire 

arbeidsmarktpositie – dus niet alleen een beleid 
voeren voor de werknemers van negen tot vijf.”
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“Je kunt de zaak omdraaien. In plaats van vrouwen die deeltijds werken te culpabiliseren, 
moeten we evolueren naar een situatie waarbij het voor mannen normaal wordt om voor 
een bepaalde periode minder of deeltijds te gaan werken.” Dat is ook een manier voor 
vrouwen en mannen om de risico’s die gepaard gaan met deeltijds werken, te delen.

Maar hoe jaag je mannen naar de haard? Karel Neels verwijst naar beleidsmaatregelen 
die worden toegepast in Scandinavische landen, zoals de ‘equity bonus.’ “In die regeling 
verliest een gezin een deel van de verlofrechten wanneer alleen de vrouw ze opneemt. 
Dit zorgt voor een grotere gendergelijkheid in huishoudens, zowel voor betaald werk als 
voor zorgtaken.” 

Als de vergoeding voor verlofregelingen voor mannen een struikel blok zou zijn, 
dan kan het vervangingsinkomen, zoals dat in Scandinavische landen het geval is, 
gebaseerd worden op het loon voor de gezinsvorming. Om te vermijden dat het 
vervangingsinkomen na de geboorte van een tweede kind gedeeltelijk wordt gebaseerd 
op het vervangingsloon na de geboorte van het eerste kind – en dus een pak lager wordt 
– wordt voor het ouderschapsverlof volgend op het tweede kind gekeken naar het loon 
voor de geboorte van het eerste kind. Voorwaarde is dat tussen de twee geboorten niet 
meer dan 30 maanden mag zitten.

Op dit moment richt het onderzoek rond de combinatie van arbeid en gezin zich 
ook steeds meer op dit aspect: hoe maken vrouwen en mannen gebruik van deze 
maatregelen, en waarom is dat zo? Maar in essentie, vindt Karel Neels, komt het toch hier 
op neer: de mentaliteit moet veranderen. “De Deense socioloog Gosta Esping-Andersen 
stelt het als volgt: vrouwen moeten meer als mannen worden en mannen moeten meer 
als vrouwen worden.” 

“Met andere woorden: vrouwen moeten meer intreden op de arbeids markt, mannen 
moeten meer uittreden bij gezinsvorming en gebruik maken van de verschillende 
verlofregelingen. We moeten, in de hoofden van iedereen, evolueren naar een situatie 
waarbij het gebruik van die maatregelen door mannen algemeen aanvaard wordt. Want 

vrouwen zijn nu al een eind opgeschoven in de richting 
van mannen. Maar in de omgekeerde richting beweegt er 
nog te weinig.”Karel Neels
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