Levens van vrouwen meer veranderd dan die van mannen

Rollencombinaties

Onder mannen op 30-jarige leeftijd komt het combineren van
de rollen van partner, vader en werknemer zowel onder cohor-

Gezinsrollen en arbeidsrollen

ten geboren vóór 1930 als onder cohorten geboren ná 1950 veel

Er zijn acht situaties onderscheiden. Geen werk- of gezinsrol

minder vaak voor dan onder mannen die geboren zijn tussen

(niets, in de grafieklegenda), samenlevend met een partner

1930 en 1950. Deze verschuivingen worden veroorzaakt door de

(partner), eén of meer kinderen in het huishouden (kind),

veranderingen in de leeftijd waarop de man voor het eerst met

samenlevend met een partner en één of meer kinderen in het

een partner gaat samenleven en door veranderingen in de leef-

huishouden (partner en kind), betaald werk (baan), samenle-

tijd waarop de kinderen geboren worden.

vend met een partner en betaald werk (partner en baan), één

Echter, waar mannen uit de oudste geboortecohorten deze drie

of meer kinderen in het huishouden en betaald werk (kind en

rollen vooral niet combineerden omdat ze (nog) niet met een

baan), samenlevend met een partner, één of meer kinderen in

partner samenleefden, combineren mannen uit de jongste

het huishouden en betaald werk (partner, kind en baan).

Actueel

Mannen verdienen het inkomen voor het gezin, vrouwen doen het huishoudelijk werk en verzorgen
de kinderen. Dit is het beeld dat bestaat van het standaardgezin. Maar zo traditioneel-eenzijdig
hebben de Nederlandse huishoudens de taken niet verdeeld: het standaardgezin past slechts bij
mannen en vrouwen die tussen 1930 en 1950 zijn geboren.

geboortecohorten deze drie rollen niet omdat ze nog geen kinderen hebben, maar wel een partner. Het standaardpatroon, dat wil
zeggen de combinatie van de rollen van partner, vader en werkne-

Werken, ouderschap en kinderen op 30-jarige leeftijd

mer, is uitsluitend voor degenen die zijn geboren tussen 1930 en
1950 op 30-jarige leeftijd het meest voorkomende levenspatroon.
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Partner en moeder
Onder vrouwen is de combinatie van de rol van partner en moeder
op 30-jarige leeftijd in alle geboortecohorten het meest voorko-
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mende levenspatroon. Wel neemt het aandeel vrouwen dat uitsluitend deze twee rollen combineert in de opeenvolgende
geboortecohorten zienderogen af. Het is vooral de gestegen
arbeidsdeelname geweest die tot grote veranderingen heeft geleid.
Het aandeel 30-jarige vrouwen dat wel gezinsverplichtingen
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heeft maar geen werkverplichtingen is sterk gedaald. Daarentegen is zowel het aandeel vrouwen dat relatie en werk combineert als het percentage vrouwen dat relatie, werk en ouderschap combineert, fors toegenomen. Het aandeel vrouwen dat
alle drie de rollen combineert op 30-jarige leeftijd blijft echter
relatief gering: 25 procent onder het geboortecohort 1961–1970.
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Dit lage aandeel wordt veroorzaakt door het frequent uitstellen
van het ouderschap tot na leeftijd 30.
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Aart Liefbroer en Pearl Dykstra
(Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut,
Den Haag)
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