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Woord vooraf

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is gehouden onder vrouwen in

loondienst die arangerschaps- en bevallingsverlof hebben opgenomen volgens de regeling

die sinds 2 maart 1990 hiervoor geldt.

Het doel van dit onderzoek is gegevens te leveren voor de evaluatie van deze nieuwe

regeling.

Het onderzoek is uitgevoerd door ondergetekende van het NIA. Aan de uitvoeringvan het

veldwerk en de verwerkingvan de enquëtegegevens hebben Th. van den Berg en E. Neelen

van het NIA een belangrijke bijdrage geleverd. Bij het opstellen van de rapportage is

H.J. Kruidenier een onmisbaar kritisch klankbord geweest.

Voor de selectie van de onderzoeksgroep kon dankbaar een beroep worden gedaan op

bedrijven uit het Ziektevernim-Informatiesysteem (ZUS) van het NIA op de DETAM

en op het GAK.

Het onderzoek is begeleid door een commissie samengesteld door het Ministerie van

Sociale Zzken en Werkgelegenheid. Deze commissie bestond uit K. Adriaanse, C. Blok,

L. Harkes, E. van Kooten (ot 15-3-1991), L. van Rossum du Chattel (tot 1-9-1991) en

L. Verstegen (allen werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid),

G. Overbeek (Landbouw-Economisch Instituut), L. van Hoogstraten (Raad van Centrale

Ondernemersorganisaties) en A. Melief (Sociale Verzekeringsraad).

Alle personen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, in het bijzonder de vrouwen die

de tijd en moeite namen om de uitgebreide schriftelijke enquëte in te vullen, worden graag

op deze plaats voor hun medewerking bedankt.

Ten behoeve van de lezer die snel een overzicht wil hebben van de belangrijkste bevindin-

gen uit het onderzoek, is de samenvatting voor in het rapport opgenomen.

Renée van Amstel





Sam envatti ng en Conclusíes

1. Inleiding

In opdracht van het Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid (DGSZ) van het Ministerie

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Nederlands Instituut voor Arbeidsom-

standigheden (NIA) een onderzoek uitgevoerd onder vrouwen in loondienst die aranger-

schaps- en bevallinpverlof hebben opgenomen volgens de regeling die sinds 2maart1990

hiervoor geldt.

Onderstaand wordt allereerst kort de inhoud van deze nieuwe verlofregeling het doel van

het onderzoek, en de opzet en uitvoering nader toegelicht. Daarna worden de belangrijkste

onderzoeksresultatenweergegeven en de conclusies die daaraan kunnen worden verbonden'

la. De (nieuwe) regelingvoor nnangerschaps' en bevallingsverlof

Het recht op avangerschaps- en bevallingsverlof is sinds 2 maart 19m in de Ziektewet

gewijzigd op de volgende Punten:
- De totale verlofueriode is verlengd met vier weken en duurt tenminste zestien weken.

- Hetverlof na de bevalling (het bevallingsverlof) is niet meer zes weken maar uitgebreid

tot minimaal tien weken.

- De verlofoeriode hoeft niet meer zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum in

te gaan, maar kan flexibel worden opgenomen. De wouw mag tot uiterlijk vier weken

voor de vermoedelijke bevallingsdatum doorwerken en nu dus zelf bepalen hoeveel

verlof zij vöör de bevalling en hoeveel verlof zij nà de bevalling wil opnemen.

- Alle ziektedagen, ongeacht de oorzaak, in de zes weken voor de uitgerekende bevallings-

datum tellen mee voor de verlo$eriode'

- De regeling heeft niet meer alleen betrekking op vrouwen in loondienst die verplicht zijn

verzeker4 maar ook op zelfstandige en meewerkende vrouvÍen die vrijwillig voor de

Ziektewet zijn verzekerd.

lb. Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is gegevens te leveren over de werkingvan de nieuwe regeling

in de praktijk.Dez*. gegevens zijn nodig voor de evaluatie van de regeling.

Bij deze evaluatie zullen met betrekking tot de wouwen in loondienst, de volgende vragen

centraal staan:

1. Bevordert de nieuwe regeling de keuze van vrouwen om na de bevalling het werk te

hervatten?

2. Stelt de regeling en met name de mogelijkheid tot flexibilisering van het verlof rond de

bevalling de vrouwen die van plan zijn hun werk na de bevalling te hervatten, in vol-



doende mate in de gelegenheid te herstellen van de gevolgen van de bevalling zndatnj
in aansluiting op het verlof hun werk kunnen hervatten?

Tevens bestaat de behoefte inzicht te krijgen in de wijze waarop verlof rond de bevalling
wordt opgenomen, en in de mate waarin de betrokken werkneemsters binnen een half jaar
na de bevalling het werk hervatten.

lc. Opzet en uitvoeing van het ondenoek

Voor de selectie van de onderzoeksgroep zijn bedrijven uit het Ziekteverzuim-Informa-
tiesysteem (ZUS) van het MA de hoofdbron geweest. Via de DETAM en het GAK zijn
aanvullende steekproeven getrokken om de industriële sector en de commerciële dienstver-
leningbeter in de onderzoeksgroep te vertegenwoordigen. Via laatstgenoemde steekproef-
bronnen konden tevens vrouwen aan de onderzoeksgroepworden toegevoegd uit bedrijven
met minder dan 50 werknemers, bedrijven die in het ZVlS-bestand ontbreken.

Met het oog op de start van de uitvoering van het veldwerk (in de maand oktober 1991)
en het criterium dat de bevalling minimaal een half jaar daarvoor moest hebben plaatsge-

vonden, zijn voor het onderzoek werkneemsters geselecteerd die niet later dan begin april
l99l Àin bevallen en daarvoor arangerschaps- en bevallingsverlof hebben opgenomen
volgens de nieuwe regeling. Naar hen is een schriftelijke enquëte gestuurdwaarin uitgebreid
is gevraagd naar onder andere het werken tijdens de zwangerschap, de ervaringen met het
zrangerschaps- en bevallingsverlof, en de redenen rvaarom men wel of niet na de bevalling
is blijven werken. Het responspercentage bij deze enquëte bedroeg in totaliteit 7TVo.Hier-
door konden de gegevens van in totaal 311 vrouwen in de analyses worden betrokken.

ld. Generaliseerbaarheid van de ondenoel<sresultaten

De samenstelling van de onderzoekgroep voldoet in ruime mate aan de eisen om de

factoren op te sporen die een rol spelen bij het wel of niet flexibel willen -en ook kunnen-
opnemen van het verlof, bij het wel of niet voldoende hebben aan de ofEciële verloSeriode
om het werk te kunnen hervatten, en bij het wel of niet blijven werken na de bevalling.
In de onderzoeksgroep is echter de niet-commerciële sector wat oververtegenwoordigd en

de commerciële dienstverleningwat ondervertegenwoordigd, waardoor de totaalcijfers niet
zonder meer gegeneraliseerd mogen worden. Wanneer een verband blijkt met de niet-
commerciële dienstverlening (dat wil zÉggen, het komt vaker voor in deze branche of juist
minder vaak), dan zal het gevonden totaalcijfer landelijk gezien iets lager respectievelijk iets
hoger zijn. Herweging van de onderzoetsgroep naar de landelijke verdeling laat zien dat
het absolute percentage in dat geval circa 3 procentpunten hoger oflager zal liggen.



2.

2a.

Samenvatting van de onderzoeksresultaten

Het flacibel opnernen van het verlof

Van het totaal aantal respondenten wilde 4lVo gebruik maken van de mogelijkheid tot

flexibel opnemen van het verlof.

Uiteindelijk ishet25Vo van de respondenten ook in de praktijk gelukt om langer dan 6

weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum door te werken. Anders gezngd: zij hebben

daadrrerkelijk gebruik kunnen maken van de mogelijkheid van flexibel opnemen van het

verlof.

De wouwen die hetverlof flexibel willen opnemen, en de vrouwen die het uiteindelijk ook

lukt om langer door te werken, blijken op de volgende wijze te kunnen worden getypeerd:

Degenen die proberen het verlof flexibel op te nemen zijn vooral vrouwen die ffsiek niet-

belastend werk doen, en van plan zijn om na de bevalling te blijven werken. Degenen die

het vewolgens ook in de praktijk lukt het verlof flexibel op te nemen, zijn vooral zij die

reeds eerder zllangeÍ zijn geweest.

2b. Hetzwangerschapsverlof

Bij de nieuwe regeling mogen de vrouwen -binnen bepaalde grenzen- zelf bepalen op welk

moment het z:rnangerschapsverlof ingaat.

In de praktijk is bijna de helft van de respondenten gestopt op het moment dat zij vooraf

hadden gepland. De overige vrouwen (52Vo'1 Àin eerder met werken opgehouden; meestal

vanwege lichamelijke gevolgen van hun avangerschap. Degenen die woeger stoppen dan

men aanvankelijk van plan is, blijken met name vrou\pen te zijn die §siek belastend werk

verrichten, in ploegendienst werken, en hun werkÍijden tijdens de zwangerschap willen

aanpassen maar dit in de praktijk niet kunnen regelen.

In de praktijk komt de opgenomen periode verlof voor de bevalling neer op gemiddeld

circa 8 weken. Uitsplitsing naar de branche waarin men werkzaam is, laat zien dat bij de

niet-commerciële dienstverlening het opgenomen zwangerschapsverlof beduidend meer

weken bedraagt dan bij de andere sectoren. (Binnen de niet-commerciële dienswerlening

gemiddeld 9 weken, binnen de commerciële dienstverlening gemiddeld 7 weken, en bij de

industriële sector wordt gemiddeld 6 weken verlof voor de bevalling opgenomen).

Vergelijking met een onderzoek in 1985, toen de 'oude'verlofregeling nog van kracht was,

laat zien dat de lengte van het opgenomen atrangerschapsverlof in het algemeen is afgeno-

men. (Onder bijvoorbeeld de hoofdarbeidsters met gemiddeld 1 weelq onder de handar-

beidsters met gemiddeld ruim 3 weken).



2c. Hetbevallingsverlof

Bij de oude regeling hadden de wouwen officieel recht op 6 weken bevallingsverlof. Bij de

nieuwe regeling heeft men 4 weken meer bevallingsverlof en hebben de vrouwen die het

verlof flexibel opnemen officieel nog meer weken bevallingsverlof.
De periode bevallinpverlof waarop de vrouwen in de onderzoeksgÍoep formeel gezien nog

recht hadden, blijkt gemiddeld circa 11 weken te bedragen. In de praktijk blijft men echter
gemiddeld ongeveer twee weken langer thuis, en bedraagt de aÍwezigheidsperiode na de

bevalling circa 13 weken. Uitsplitsing naar branches laat zien dat bij de niet-commerciële
dienstverlening gemiddeld 14 weken verlof na de bevalling wordt opgenomen, bij de indus-

trie gemiddeld 12 à 13 weken, en bij de commerciële dienstverlening circa 12 weken.

De vergelijking met de gegevens uit het onderzoek toen de oude regeling nog van kracht

was, laat zien dat na afloop van de officiële periode bevallingsverlof de vrouwen thans

minder lang een aanwllend beroep doen op de Ziektewet. Het aantal extra opgenomen

verzuimdagen via de Ziektewet, blijkt gemiddeld met circa de helft te zijn afgenomen.

Van de respondenten die na hun bevalling zijn blijven werken, heeft95Vo binnen een half
jaar na de bevalling het werk hervat. De overige lrouwen (5Vo) zrjn langer dan een halfjaar
thuisgebleven; in ruim de helft van de gevallen echter niet vanwege medische redenen maar

omdat men onbetaald verlof heeft opgenomen.

Van dit laatste is ook in het algemeen veelal sprake. Dat wil zeggen, van de werkende jonge

moeders die een langer bevallinpverlof hebben opgenomen dan waarop men formeel

gezien recht had (49Vo van de vrouwen), is een betrekkelijk geringe groep (l6Vo) met een

officieel 'medische brevet'langer thuisgebleven. Het merendecl van de vrouwen met een

langer verlof heeft zelf hun verlofverlengd door middel van vakantie of onbetaald verlof.
Uit de opmerkingon die nogal wat wouwen hierover maken, komt de indruk naar voren dat

men, achteraf gezien, dezÉ extÍa weken verlof nodig had om daarna het werk weer aan te

kunnen. Direct na het officiële verlof voelde men zich eigenlijk nog niet voldoende fit -of
emotioneel nog niet in staat-, om al weer te gaan werken.

Al met al blijkt iets meer dan de helft van de werkende jonge moeders (52Vo) na een

periode van 12 weken na de bevalling het werk te hebben hervat. Na een periode van

14 weken is ruim tweederde (69Vo) weer op het werk teruggekeerd en na 16 weken heeft

857o van de wouwen het werk hervat.

A. Het wel of niet blijven werl<en na de bevalling

Van de respondenten is tweederde (66Vo) na de bevalling blijven werken.

Van de werkende jonge moeders heeft twee op de drie als een belangrijk punt ervareÍl bij
het blijven werken, het feit dat met de nieuwe regeling de verloSeriode na de bevalling

langer is. Vrijwel alle vrouwen geven echter aan dat men ook was blijven werken wanneer

deze verlofreriode niet officieel was verlengd. Naast een voldoende rustperiode na de
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bevalling blukt het voor een groot aantal vooral belangrijk te zijn dat men na de bevalling

in deeltijd kan gaan werken.Tn blijkt in de praktijk ruim driekwart van de werkende jonge

moeders minder dan25 uur per week te werken.

Van de wouwen die na de bevalling zijn gestopt met werken, stond bij tweederde dit besluit
al bij voorbaat vast. (Dit blijken vooral vrouwen te zijn die gaan bevallen van hun eerste

kind). Bij de overige vrouwen die stoppen met werken (ruim een derde deel), blijkt dit
besluit vooral het gevolg te zijn geweest van praktische problemen. Bij de meeste van hen
omdat men na de bevalling niet minder uren of met andere werktijden kon gaan werken,

en/ofgeen goede ofbetaalbare kinderopvang kon regelen.

Tenslotte kan in dit verband nog worden opgemerkt dat de vrouwen die na de bevalling

stoppen met werken, vaker werkzaam zijn in een uitvoerende functie als z.g. handarbeidster.
Tevens blijkt men vaker werkzaam in de industrie of de commerciële dienstverlening bij
een bedrijf waar het niet mogelijk is om kinderopvang te regelen. Daarnaast werkt men
vaker in een omgeving waar geen voorbeelden zijn van andere werkende jonge moeders.

3. Conclusles

Bij de evaluatie van de nieuwe regelingvoor zwangerschaps- en bevallinpverlof zullen twee

vragen centraal staan:

De waag of deze regeling de keuze van vrouwen bevordert om na de bevalling te blijven
werken, en de vraag of de verlengingvan de verlo$eriode de vrouwen thans voldoende in
de gelegenheid stelt om te herstellen van hun bevalling om daarna hun werk te kunnen
hervatteri.

Op grond van de onderzoeksresultaten kan hierover het volgende worden geconcludeerd.

3a. Bevordert de nieuwe regeling de keuze van wouwen om na de bevalling het werk

te hervatten?

Door de wouwen die zijn blijven werken wordt de nieuwe regeling als belangrijk ervaren
vanwege het langere bevallinpverlof dat men daarmee heeft gekregen. Dit punt is echter
voor velen van hen niet doorslaggevend geweest: ook met een kortere verlo$eriode was

men wel blijven werken. Voor de wouwen die zijn gestopt met werken, heeft de nieuwe
regeling deznkeuzr in ieder geval niet kunnen veranderen.
Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de beslissing om wel of niet te blijven
werken niet aantoonbaar door de nieuwe verlofregeling wordt beinvloed. De gegevens

geven aan dat de keuze voor blijven werken vooral wordt bevordert door de omgeving
waarin men werkt. Dat wil zÉ1g:en, een omgeving waarin het niet ongewoon is dat men als
jonge moeder blijft werken en waar het met name op een aantal essentiële punten zoals

werkuren ery'of werktijden aanpassen, voor de vrouwen makkelijker wordt gemaakt om de

combinatie van een kind verzorgen en werken te realiseren.
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Hoewel een dergelijke werkomgeving de keuze bevordert om na de bevalling te blijven
werken, moet echter ook in ogenschouw worden genomen dat bij crca één vijfde van de

zwangere werkneemsters de beslissing om na de bevalling te stoppen met werken al lang

vaststaat. Men wil zonder meer een kind en een baan niet met elkaar combineren. De

nieuwe regeling voor het mangerschaps- en bevallinpverlof heeft dit besluit sowieso niet

kunnen veranderen. H.et zÀl echter ook een illusie zijn te verwachten dat allen wel blijven

werken lvanneer daartoe de werkomgeving meer zou stimuleren. Er mag hooguit van

worden uitgegaan dat een deel van hen 'over de streep wordt getrokken'wanneer zij in een

omgevingwerken met goede voorbeelden van werkende jonge moeders, en waar de moge-

lijkheid aanwezig is om in deeltijd te werken.

3b. Steh de regeling en met name de mogelijHteid tot het flexibel opnemen van het

verlof, de wouwen in voldoende mate in de gelegenheid te herstellen van de

gevolgen van de bevalling zodat zij in aansluiting op het verlof hun werk latnnen

hervatten?

In de praktijk heeft bijna de helft van de wouwen die blijven werken, een langere verlofre-
riode opgenomen dan waarop men formeel gezien recht had. Frn betrekkelijk gering aantal

heeft daarvoor een beroep gedaan op de Ziektewet; het merendeel heeft zelfhun verlof
verlengd door middel van vakantie of onbetaald verlof. Nogal wat wouwen die hun verlof
zelf hebben verlengd, geven hierbij aan dat men achteraf gezien deze extra weken nodig

had om daarna het werk weer aan te kunnen. Direct na het officiële verlof voelde men zich

eigenlijk nog niet voldoende fit -of emotioneel nog niet in staat-, om al weer te gaan wer-

ken.

Een deel van de wouwen heeft dus meer tijd nodig dan de huidige verlo$eriode. Een

langere verlofteriode na de bevalling creëren door het verlof flexibel op te nemen, blijkt
slechts voor een beperkt aantal vrouwen een oplossing te bieden. Een grote groep vrouwen,

en met name degenen die ffsiek belastend werk verrichten, blijkt in de praktijk helemaal

geen gebruik van dezn mogelijkheid te kunnen maken: Men heeft nu al moeite om tot aan

6 weken voor de bevalling door te werken. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat onder

de wouwen die het verlof wel flexibel hebben opgenomen, een deel de verlofperiode nog

verder heeft verlengd door bijvoorbeeld aansluitend vakantie of onburald verlof op te
nemen.

Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat niet de nieuwe verlofregelingvan doorslag-

gevende invloed is op het wel of niet direct hervatten van het werk na de ofEciële verlo$e-
riode. De gegevens geven aan dat vooral de werkomgeving waarin men terugkeert hierbij

een belangrijke rol speelt. Alleen werkend of met weinig andere personen op een afdeling
in de commerciële dienstverlening in een betrekkelijk klein bedrijf, waar ook geen andere

jonge moeders werkzaam zijn, lljkt men zich of meer genoorlzsakt te voelen, -of meer bij
het werk en het bedrijf betrokken-, om na de bevalling weer zo snel mogelijk te beginnen.

Daarnaast spelen bij het wel of niet tijdig hervatten van het werk ook gewoon redenen van

medische aard een rol. Zowel onder degenen die direct na het ofEciëleverlof aan hetwerk



gaan als onder degenen die later beginnen, komt ziekteveranim als gevolg van de bevalling

daama nog maaÍ weinig voor. Wanneer men het werk hewat, is men dus ook wijwel altijd

voldoende hersteld van de gevolgen van de bevalling om het werk weer aan te kunnen. De

ene vrouw heeft daar echter in de praktijk een langere rustperiode voor nodig dan de

andere vrouw.

Tenslotte kan worden opgemerkt dat -evenals bij de 'oude' regeling- weliswaar nog steeds

bijna de helft van de vrouwen na de bevalling een langer verlof opneemt dan de ofEciële

periode bevallinpverlof, maar aanmerkelijk minder vaak vanwege 'erkende arbeidsonge-

schiktheid'. Het aantal dagen dat men nog een (aanvullend) beroep blijft doen op de

Ziektewet blijkt gemiddeld met circa de helft te zijn afgenomen. Dit duidt er op dat verge-

leken met vroeger, de met vier weken verlengde verlofueriode veel beter overeenkomt met

de tijd die vrouwen nodig hebben om na de bevalling het werk te kunnen hervatten.
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1. lnleiding

In opdracht van het Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid (DGSZ) van het Ministerie

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Nederlands Instituut voor Arbeidsom-

standigheden (MA) een onderzoek uitgevoerd onder vrouwen in loondienst die vnangeÍ-

schaps- en bevallinpverlof hebben opgenomen volgens de regeling die sinds 2 maart 19X)

hiervoor geldt.

Voordat in deze inleiding zal worden ingegaan op de opzet en uitvoeringvan dit onderzoek

en de opzet van het rapport, wordt onderstaand de inhoud van bovengenoemde verlofrege-

ling weergegeven alsmede het doel van dit onderzoek.

1.1 De (nieuwe) regelingyoor zwangerschaps- en bevallingsverlof

Met ingangvan1maartlgg0 is een nieuwe regelingvoor het auangerschaps- en bevallinp-

verlof in werking getreden. De regeling is opgenomen in de Ziektewet. Ten opzichte van

de 'oude' regeling is het volgende gewijzigd:

- Het verlof na de bevallinpdatum (het bevallinpverlof) is verlengd met vier weken.

Dat wil z,egefihet bevallinpverlof is van zes weken uitgebreid tot minimaal tien weken.

- Het verlof voorafgaand aan de bevalling (het arangerschapsverlof) kan flexibel worden

opgenomen vanaf zes tot uiterlijk vier weken voor de uitgerekende bevallinpdatum.

Dat wil zeggen: de vrouw mag nu vooraf zelf bepalen wanneer zij het arangerschapsver-

lof - binnen dezs grenzen - laat beginnen en kan derhalve zelfbepalen hoeveel verlof

zij vóór de bevalling en hoeveel verlof zij nà de bevalling wil opnemen.

- Alle ziektedagen, ongeacht de oo rzaak,inde zes weken voor de uitgerekende bevallings-

datum tellen mee voor de verlofreriode.

Dat wil zeggen: heeft de vrouw besloten tot bijvoorbeeld vier weken arangerschapsverlof

maar heeft zij in de zesde ofvijfde weekvoor de uitgerekende bevallingsdatum verzuimd

lvegens ziekte, dan worden dezr dagen bij het zwangerschapsverlofgeteld.

- Het totale verlof duurt tenminste zestien weken, ongeacht de bevallinpdatum.

Dat wil r.eggen:wordt de baby later geboren dan de uitgerekende bevallinpdatum, dan

worden de extra zrvangerschapsverlofdagen niet afgetrokkenvan hetbevallingsverlof. De

totale verloSeriode wordt in dit geval langer dan zestien weken. Wordt de baby eerder

geboren, dan worden de niet gebruikte dagen van het arangerschapsverlofovergeheveld

naar het bevallingsverlof. De totale verlo$eriode blijft in dat geval dus zestien weken.
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- Blijft dewouwna afloopvan deverlo$eriode arbeidsongeschikt als gevolgvan dentzn-
gerschap ofbevalling dan kan de uitkeringstermijn vooÍ atrangerschaps- en bevallings-
verlof worden verlengd met maximaal 52 weken.

- De regeling heeft niet alleen betrekking op wouwen in loondienst (de z.g. verplicht
verzekerden) maar nu ook op vrouwen die vrijwillig voor de Ziektewet zijn verzekerd.
Dit houdt in dat biioorbeeld de meewerkende vrouw in het bedrijf van de partner met
wie zij ook samenwoont, vrouwelijke zelfstandigen, vrouwen die op minder dan drie
dagen per week bij een particulier in de huishouding werken, voortaan recht hebben op
een ailangerschaps- en bevallinpverlof van in elk geval zestien weken; mits zij wijwillig
bij een Bedrijfsvereniging zijn verzekerd. Over de weken verlof krijgen zij, net als de

wouwen in loondienst, l00Vo van hun dagloon aan ziekengeld.

Znals gezegd geldt de nieuwe regeling vanaf 2 maart 1990. Voor de overgangvan de oude
wetgeving naar de nieuwe gold de volgende regeling:

De vrouwen in loondienst die op 2 maart 1990 met avangerschaps-of bevallingsverlof waren
volgens de oude regeling konden dit verlofverlengen volgens de nieuwe wet.
Voor de vrijwilligverzekerde vrouwen was de datum van hun bevalling beslissend. Indien
de bevalling plaatsvond op of na 2 maart 1990 kreeg men het recht op in elk geval 16

weken zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

1.2 DoeI van het onderzoek

Doel van het onderzoek is gegevens te leveren over de werking van de nieuwe regeling in
de praktijk. Deze gegevens zijn nodig voor de evaluatie van de regeling.
Bij deze evaluatie zullen de volgende vragen centraal staan:

Bevordert de nieuwe regeling de keuze van vrouwen op wie de regeling van toepassing

is, om na de bevalling het werk te hervatten?

Stelt de regeling en met name de mogelijkheid tot flexibilisering van het verlof rond de

bevalling de vrouwen die gebruik maken van deze regeling en die van plan zijn hun
werk na de bevalling te hervatten, in voldoende mate in de gelegenheid te herstellen van
de gevolgen van de bevalling ndat nj in aansluiting op het verlof hun werk kunnen
hervatten?

Stelt de huidige regeling

a. de zelfstandig werkende vrouw;
b. de vrouw die meewerkt in het bedrijf van de partner met lvie zij ook samenwoont;

en

c. de vrouw die op minder dan drie dagen per week bij een pafticulier in de huishou-
ding werkt, in staat een voldoende lange periode van rust rond de bevalling te ne-

men?
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Tegen deze achtergrond heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de

met het onderzoek te beantwoorden onderzoeksvragen als volgt nader gepreciseerd:

ad 1:

1. In welke mate speelt, naar het oordeel van de betrokkenen, de verlenging en de moge-

lijkheid van flexibilisering van het verlof rond de bevalling een rol bij de beslissing al dan

niet het werk te hervatten na de bevalling?

ail2z
2a. Hoeveel weken/dagen zijn vrouwen die binnen 6 maanden na de bevalling hun werk

hebben hervat, in totaal afirezig geweest in verband met deze zwangerschap en beval-

ling?

2b. Hoe is deze periode van afwezighei( onderscheiden naar de periode vóór en de perio-

de na de bevalling samengesteld (aantal dagen arangerschapsverlof, bevallingsverlof,

vakantie, onbetaald verlof, ziekteverzuim of anderszins)?

2c. lnwelke mate hebben vrouwen die beoogden na de bevalling het werk te hervatten,

een halfjaar na de bevalling hun werk niet hervat?

2d. In hoeverre is in dergelijke gevallen de oorzaak hiervan gelegen in de frsieke of psy-

chische gevolgen van de bevalling op grondwaarvan een beroep op de (verplichte of
vrijwillige) ziektewetverzekering wordt gedaan?

2e. In welke mate wordt flexibilisering van verlof rond de bevalling ten tijde van de man-

gerschap beoogd?

2f. lnwelke mate wordt feitelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid van flexibilisering

van verlof rond de bevalling?

29. Welke factoren spelen een rol bij het al dan niet beogen van de mogelijkheid van

flexibilisering van verlof rond de bevalling?

2h. Welke factoren spelen een rol bij het al dan niet feitelijk gebruik maken van flexibili-

sering van verlof rond de bevalling?

2i. Hoe ervaren vïouwen de mogelijl,ltreid, resp. de onmogelijkheid om het verlof rond de

bevalling flexibel op te nemen?

ad 3:

3a. In welke mate is voor de wouwen die formeel de mogelijkheid hebben zich vrijwillig

te verzekeren, de nieuwe regeling aanleiding geweest dit ook daaóverkelijk te doen?
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3b. \Yelke factoren spelen een rol bij het al dan niet vrijwillig verzekerd njn van deze

vrouwen?

Aan het I-andbouw-Economisch Instituut (LEI) en het Economisch-Instituut voor het

Midden- en Kleinbedrijf (EIM) is door het Ministerie de opdracht verleend om onder

zelfstandige en meewerkende vrouwen het onderzoek uit te voeren: de vrouwen die formeel

de mogelijkheid hebben een vrijwillige ziektewetverzekering af te sluiten.
Het NIA kreeg de opdracht om het onderzoek onder vrouwen in loondienst te verrichten:

de vrouwen die verplicht verzekerd zijn voor de Ziektewet.

Dit houdt in dat in dit rapport alleen de evaluatievragen 1 en 2 beantwoord worden. (Voor
onderzoeksgegevens die betrekking hebben op evaluatievraag3, wordt verwezen naar het
rapport 'Kinderen krijgen verzekeÍd" dat in mei van dit jaar is verschenen).

1.3 Onderzoeksopzeten steekproeftrekking

a. Ondetzoeksopzet
De evaluatievragen geven aan dat het onderzoek met name inzicht zal moeten geven in:

factoren die het wel of niet blijven werken na de bevalling bevorderen, in factoren die een

rol spelen bij het flexibel opnemen van het verlof, en in factoren die van invloed zijn op de

duur van het bevallingsverlof.

Dit houdt in dat het primair voor het onderzoek van belang is dat relaties kunnen worden

opgespoord tussen bepaalde groepen vrouwen enerzijds en achtergrondgegevens van de

betrokkenen anderzijds. (Bij dit onderzoek worden bijvoorbeeld de volgende groepen

onderscheiden: de groep vrouwen die is blijven werken en de groep vrouwen die na hun

bevalling met werken is gestopt, de groep die het verlof flexibel heeft opgenomen en de

groep die dat niet heeft gedaan, de groep vrouwen die na afloop van hun verlof het werk
heeft hewat en de groep die pas na een langere verlofreriode is teruggekeerd op hun

werk).

Dit uitganppunt vereist in eerste instantie dat de te onderscheiden groepen voldoende

respondentbn bevatten om over iedere groep redelijke uitspraken te kunnen doen, en stelt

minder hoge eisen aan de representativiteit van de totale steekproef.

Mede tegen de achtergrond van het beschikbare budget voor dit onderzoek is daarom

afgezien van de kostbare procedure om een representatieve steekproef te verkrijgen via

bijvoorbeeld de bevolkingsregisters. De onderzoeksgroep is geselecteerd via bedrijven uit
het Ziekteverzuim-Informatiesysteem (ZV[S) dat door het NIA wordt beheer( via de

bedrijfsvereniging DE-TAM, en via het GAK.

Gelet op het feit dat onder andere inzicht moet worden verkregen in de mate van werkher-
vatting een half jaar na de bevalling is gekozen voor een z.g. post-hoc aanpak. Dat wil
zeggen: voor het onderzoek zijn wouwen geselecteerd die minimaal een half jaar vooraf-
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gaand aan de uiwoeringvan het onderzoek zijn bevallen en hiervoor zwangerschaps- en

bevallingsverlof hebben opgenomen volgens de nieuwe regeling. Hen is achteraf gewaagd

naar hun ervaringen hiermee.

De betrokken vrouwen zijn benaderd door middel van een schriftelijke enquëte.

b. Steekproeftrekking
Met het oog op de start van de uitvoering van het veldwerk (in de maand oktober 1991)

en het criterium dat men minimaal een half jaar daarvoor moest zijn bevallen, is de onder-

zoekspopulatie als volgt gedefinieerd:

'Vrouwen die werkzaam zijn in loondienst, zwangerschaps- en bevallingsverlof hebben

opgenomen volgens de nieuwe regeling en niet later dan begin april 1991 zijn bevallen.'

Voor de selectie van de onderzoeksgroep zijn de bedrijven uit het ZVIS de hoofdbron

geweest. (Voor een nadere beschrijving van dit bestand wordt verwezen naar bijlage 1). Via

de DETAM en het GAK zijn aanvullende steekproeven getrokken.

Onderstaand wordt de steekproeftrekking nader toegelicht.

Uit Zyls-bestand zijn in totaal 54 bedrijven benaderd met het verzoek om medewerking

aan het onde rznek.Dezn medewerking be stond uit het beschikbaar stellen van adressen van

vrouwen dievolgens de nieuwe regelingarangerschaps- en bevallingsveilofhebben opgeno-

men. De benaderde bedrijven registreerden het verzuim als gevolgvan dit verlof als zodanig

herkenbaar öf hadden in het verleden medewerkingverleend aan een MA-onderzoekover

dit onderwerp. De reden waarom dèze en niet alle bedrijven in het ZVlS-bestand zijn

benader4 is onder andere de grotere kans op medewerking geweest. Uiteindelijk hebben

35 (65Vo) van de benaderde bedrijven de gevraagde adressen opgeleverd. In totaal zijn

hierdoor uit het ZVls-bestand de adressen van 294 vrouwen (bruto) beschikbaar gekomen.

Ebvengenoemde bedrijven kunnen voor het merendeel worden gerekend tot de sectoren

'gezondheidszorg'of 'maatschappelijke dienswerlening'. Ruim de helft van de in loondienst

werkende vrouwen is in deze sectoren werkzaam (Statistiek Werkzame Personen 1988,

CBS). Andere sectoren waarin redelijk veel vrouwen werken zijn:

- de industrie
- het bank- en verzekerinpwezen/

de zakelijke dienstverlening

- de handel en horeca

(10% van de vrouwen)

(127o van de vrouwen)

(20Vo van de vrouwen)

Om deze sectoren beter in de onderzoeksgroep te vertegenwoordigen, zijn het GAK en de

DETAM benaderd voor aanwllende steekproeven. Via deze steekproefbronnen konden

tevens vrouwen aan de onderzoe*sgroep worden toegevoegd uit bedrijven met minder dan

50 werknemers, bedrijven die in het ZVlS-bestand ontbreken.

Via de DETAI\{ is een steekproef getrokken van in totaal 56 vrouwen (bruto) die aan de

eerder genoemde selectiecriteria voldeden. Dat wil z-eggen,minimaal een halfjaar geleden

bevallen en hiervoor verlof opgenomen volgens de nieuwe regeling'
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Via het GAK is een steekproef getrokken van in totaal 120 vrouwen (bruto).

Bij de steekproef via de DETAM is een spreiding aangehouden naar:
- bedrijfssoort (in dit geval: schoonmaak, detailhandel, kappers en Lg, adviesbureau's

zoals bijvoorbeeld reisbureaus e.d.);

- grootte van het bedrijf (minder dan 25 werknemers, en tussen de 25 en 50 werknemers);

- netto uitgekeerd zurloon bij ziekte (minder dan f 11,- netto per uur, en meer dan f 11,-

netto per uuÍ).

Bij de steekproefvia het GAK kon alleen een spreidingworden aangehouden naar:
- bedrijfstak (in dit geval: industrie (metaalindustrie en metaalnijverheid), de horeca, en

het bank- en verzekeringswezen;

- regio (Randstad, Oost, Zuid);

Uiteindelijk zijn via de hierboven beschreven steekproeftrekking in totaal de adressen van

470 vrouwen (bruto) beschikbaar gekomen.

1.4 Uitvoering van het onderzoek en responsoverzicht

Begin oktober 1991 is naar alle vrouwen een schriftelijke enquéte verstuurd; circa drie
weken daarna een herinneringsbrief. (De vragenlijst en de introductiebrief zijn opgenomen

in bijlage 2).
Vanwege de privacy en de wetgeving op dit punt hebben het GAK en de DETAM de

mailingvan de schriftelijke enquéte en van de reminder zelf.vernrgd. Om aan de vrouwen

uit het GAK en de DETAM duidelijk te maken dat hun bedrijfsvereniging verder geheel

buiten het onderzoek stond -en dat medewerking aan het onderzoek geen enkele invloed
op hun uitkering zou hebben-, was een antwoordenvelop van het NIA toegevoegd. De
vrouwen konden hun vragenlijst dus rechtstreeks retourneren aan het MA.

Uiteindelijk is door 341 vrouwen een ingevulde vragenlijst teruggestuurdwaaronder echter
23 vrouwen waarvan de bevalling buiten de eerdergenoemde onderzoeksperiode viel of die

om een andere reden niet aan de steekproefuoorwaarden voldeden. De respons in dit
onderzoek bedraagt derhalve 68Vo,

Wordt de oneigenlijke non-respons buiten beschouwinggelaten (bij dit onderzoek verkeerd

adres, bevalling valt buiten de onderzoeksperiode, respondent voldoet niet aan de steek-

proefroorwaarden) dan bedraagt de respns 72Vo.

Onderstaand volgen de volledige responsoverzichten.
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Absoluut Vo

Non-respons
- onbestelbaarretour
- voldoet niet aan de steeproefuoorwaarden/

S,syxlling valt buiten de onderzoeksperiode

totaal oneigenlijks non-respons

- geetr Íeactie

7
23

30

t22

1

)

6

26

Totaal non-respons
Totaal respons

ts2
318

32
68

Totaal aantal benaderde wouwen 470 100

responsoverzichl

b. responsoverzicht exclusief de oneigenlijke non-reqpons

Absoluut Vo

Non-respons
Respons

t22
318

28
72

Totaal 44 100

1.5 Opzet van het rapport

De resultaten van hot onderzoek $/orden als volgt weergegeven:

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de onderzoeksgroep naar p€rsoons-, beroeps- en

bedrijfskenmerken alsmede naar de mate van werkhervatting na de bevalling. In dit hoofd-

stuk zal tevens nader worden ingegaan op de generaliseerbaarheid van de gegevens uit het

onderzoek.

Inhoofdstuk j wordt ingegaan op het opgenomen zwangerschapsverlof en wordt met name

nagegaan welke vrouwen dit verlof flexibel hadden willen opnemen -dus langer hadden

willen doorwerken-, en welke vrouwen dit ook daadwerkelijk is gelukt.

Hoofd*uk 4 geeft een overzicht van het opgenomen bevallingsverlof. Hierbij wordt niet

alleen weergegeven om welke redenen men eventueel een langer verlof heeft opgenomen

dan waarop men officieel nog recht had, maar wordt tevens nagegaan welke factoren hierbij

ook nog een rol spelen.

In hoofdstuk 5 tenslotte wordt de groep vrouwen die is blijven werken vergeleken met de

groep die na de bevalling is gestopt, en wordt nader ingegaan op de zaken die voor de

vrouwen belangrijk zijn geweest om na de bevalling te kunnen blijven lverken.

I1het sarmenvattende hoofdstuk, dat voor in het Íapport is opgenomen, worden de belang-

rijkste resultaten uit het onderzoek op een rij gezet en de conclusies die hieraan kunnen

worden verbonden.
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2 De onderzoeksgroeP

2.1 Inleiding

Van de 318 vrouwen in de onderzoeksgroep waren 7 wouwen tijdens hun zwangerschap op

een contract voor een bepaalde tijd werkzaam en 7 vrouwen werkten als oproepkracht'

Voor de laatste groep is opnemen van verlof rond de bevalling mogelijk niet geheel verge-

lijkbaar met degenen die in vaste dienst zijn of op een contÍact voor een afgesproken

periode. om deze reden zijn de 7 oproepkrachten niet meegenomen in de analyses' De

vrouwen met een contract zijn daarentegen wel in het onderzoek betrokken omdat 'op

contract werkenden' ook in de vorige onderzoeken over zrangerschaps- en bevallingBverlof

deel uitmaakten van de onderzoeksgroep.

Het bovenstaande houdt in dat de feitelijke onderzoeksgroep niet 318 maar 311 vrouwen

bevat.

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van deze onderzoeksgroep' Hiervoor

worden een aantal achtergrondkenmerken van de respondenten weergegeven die inzicht

geven in de samenstelling van de onderzoekspopulatie en die in de verdere analyses, wan-

neer bepaalde gloepen vrouwen met elkaar worden vergeleken, ook steeds zijn gebruikt'
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de onderzoeksgrocp

n=311 Vo

burgerlljke staat
- gehuwd/samenwotretrd
- alleenstaand
- geen informatie

teeftiid
- jonger dan 25 jaar
- 25 - 29 jaar
- 30 - 34 jaar
- 35 - 39 jaar
- 40 jaar of ouder

kindertal
- het kind is het eerste kind
hd reeds kinderm waorvan de jongste:
- jonger dan 4 jaar
- 4 jaar of ouder

- geen informatie

hoofdkostwinner (na de bevalting)
- zelf de (mede)hoofdkostwinner
- de manrlartner

netto gezinsinkomen (na de bevalling)
- meer dan Í 2500,- netto per maard
- minder dan f 2500,- netto per maand
- ongeveer of precies f 2500,- netto per maand
- weet niet of geen informatie

304
5

2

98
1

1

7
N
39
t3

1

7l

22
7

o

11
89

7l
t2
8
9

20
t24
t22
4l

4

221

67
»

35
276

220
39
u
28

2.2 De onderzoeksgroepnaar persoonskenmerken

Bijna alle vrouwen zijn gehuwd of samenwonend. Bij vrijwel alle vrouwen is dus in principe
de mogelijkheid aanwezig om de huishoudelijke taken en de verzorging van het kind met
een ander te delen.

Ruim de helft van de respondenten is 30 jaar ofouder.
Voor bijna driehrart van de vrouwen betekende de bevalling de geboorte van hun eeÍste
kind.
Na de bevalling blijkt l77o van de vrouwen de hoofdkosnvinner of mede-hoofdkostwinner
van het gezin te zijn. Mede-hoofdkostwinnerwil zeggen: men levert een gelijke bijdrage als
de partner aan het gezinsinkomen.
Bij ruim driehrart (79Vo) van de vrouwen bedraagt het gezinsinkomen na de bevalling

Í 2500,-- netto per maand of meeÍ; l27o van de vrouwen heeft na de bevalling te maken
met een gezinsinkomen van minder dan f 25N,- netto per maand.
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I)e onderzccksgroep

n=311 %

branche waarin men werkzaam isy'ras
- industrie
- commerciële dienstverlening
- det-commerciële dienstverlenin g (gezondheidsmrg, maatsch.

werlc, openbaar bestuur, vakbond, e.d.)

groottc van het bedriif
- minder dan 50 personeelsleden
- 50 - 99 personeelsleden
- 100 - 199 personeelsleden
- ?-00 of. meer personeelsleden

grootte van de afdeling
- werkt alleen of met 1 ander persootr
- werkt met 2 - 5 andere personen
- werkt met 6 - 10 anderepersonen
- werkt met meer dan 10 andere personen

heeft collega's die in deelt[id werken
-ja
- nee ofweet niet

heeft vrouwelijke collegats met kinderen die nog niet naar school
gaan
-ja
- nee ofweet niet

bii ofvia het bedrijfzijn mogelijkheden voor kinderopvang
-ja
- lree ofweet niet

het bedrijf heeft vlgs. r.espondent een ouderschapsvertofregeling
-ja
- nee ofweet niet

61

32
7t

t4'1

85

226

t2
..,
66

20
10

23
47

t4
25
28
33

36
69

?n6

45

79
86

101

202
109

65

35

45
55

t39
t72

27
73

42
58

t32
179

2.3 De ondemoeksgroep naar bedrlifs- en beroepskenmerken

a. Bedriifskenmerken

Tweederde van de geënquëteerde vrouwen werkte tijdens de zwangerschap in de niet-
commerciële dienstverlening in dit geval met name in de gezondheidszorg en de maat-

schappelijke dienstverlening. De commerciële dienstverlening zoals de detailhandel, het
bank- en verzekeringswezen, de horeca, e.d., is via 22Vo van de vrouwen in de onderzoeks-

groep vertegenwoordigd, en de industriële sector ia l2Vo van de vrouwen.

Een op de vijf wouwen werkte in een vrij klein bedrijf, hetgeen in dit geval wil zeggen dat

er minder dan 50 werknemers zijn. De overige werkten in grotere bedrijven waarondeÍ
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bijna de helft in een bedrijf met 200 personeelsleden of meer.

Bijna de heft $5%) van de vrouwen had op het werk reeds een praktisch voorbeeld van

jonge kinderen verzorgen en blijven werken. Dat wil zegigen, men had één of meerdere

collega's met kinderen die nog niet naar school glngen. Daarnaast werkte bijna nveederde

(65Vo)vande vrouwen in een bedrijf waar het in ieder geval tot de mogelijkheden behoor-

de om in hun functie in deeltijd te gaan werken. (Voor dit laatste afgaande op het gegeven

dat bijna tweederde van de vrouwen één of meerdere collega's had die in deeltijd werkzaam

waren.)

Ruim een ksrart (n%) van de vrouwen werkte in een bedrijf waarbij kinderopvang moge-

lijk is of via het bedrijf kan worden geregeld.

Tenslotte is wat betreft kenmerken van hun bedrijf nog aan de vrouwen gevraagd of hun

bedrijf een ouderschapsverlofregeling had. Ruim de helft (58%) van de wouwen gaf op

dez.e vraagaan dat dit niet het geval was of dat men niet wist of hun bedrijf een dergelijke

regeling had. Hieraan mag echter niet zonder meer de conclusie worden verbonden dat een

groot aantal vrouwen nog niet bekend is met de sinds januari 1991 geldende wettelijke

regeling voor ouderschapsverlof. Het kan zijn dat de vraagstelling bij een aantal vrouwen

misverstanden heeft opgeroepen en men hierbij heeft gedacht aan een apaÍte bedrijfsrege-

ling voor ouderschapsverlof.
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b. Bcroepskenmerken

De onderzoeksgroep
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[unctie
- leidinggevend
- uitvoerend

soort werk
a. - handarbeid

- hoofdarbeid

b. - vnl. zittend werk
- vnl. staandwerk
- deels zittend deels staandwerk

werkbeleving
- lichamelijk zeer vermoeiend
- lichamelijk redelijk vermoeiend
- lichamelijk niet zo vermoeiend

werkuren aan begin van de zrrangerschap
- minder dan 15 uur per week
- 15 - 2A uur per week
- 25 - 32 uur per week
- 33 -39 uur perweek
- 40 uur of meer per week

werkdagen aan begin van de zwangerschap
- 2 dagen of minder per week
- 3 dagenperweek
- 4 dagenperweek
- 5 dagen of meer per week

sooÉ dienst aan begin van de zwangerschap
- alleen dagdienst
- alleen avond- en/ofnachtdienst
- ploegendienst/lrisseldienst
- anders

de werk- en/ofrusttijden tijdens de zwangerschap aangepast
- ja, aangepast
- nee, niet aangepast maar had dit wel gewild
- nee, niet aaugepast en ook geen wensTbehoefte om werk aan

te passen
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De onderzoeksgrocp

n=311 Vo

bekendheid met het recht om werk- en/ofrusttijden tiidens de
arangerschap aan te mogen passen
- was hiervan niet op de hoogte of was hiervan niet op de

hoogte tijdens de mangerschap
- was hiervan op de hoogte

229

82

74
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Het merendeel (89%) van de vrouïven werkte tijdens de arangerschap in een uitvoerende
functie. Hierbij moet men denken aan functies als verpleegkundige, secretaresse, caissière,
verkoopster, bejaardenverzorgster, kapster, productiemedewerkster, e.d.
Bij 57Vo van de vrouwen kan het werk dat men verrichtte als handarbeid worden getypeerd;
dat wil z,eggen, Ssiek belastend. Wordt aan de vrouwen zelf gevraagd in hoeverre het werk
voor hen lichamelijk vermoeiend was, dan geeft bijna tweederde (64%) aan dat men het
lichamelijk redelijk vermoeiend of zeer vermoeiend vond.
Hoewel meer dan de helft (53Vo) van de vrouwen aan het begin van hun avangerschap
5 dagen of meer per week werkte, betekent dit niet dat evenzoveel vrouwen fulltime werk-
zaam was. Slechts 'l'SVo van de vrouwen werkte aan het begin van hun avangerschap 40 uur
of meer per week. Ruim tweederde werkte hooguit 32 uur per week, en velen dan niet 'hele
dagen' maar 4 of 5 uur per dag.

Tïveederde van de vrouwen werkte aan het begin van hun arangerschap alleen overdag.
Van de overige vrouwen werkte toen 297o in wisseldiensten of alleen in de avond- en/of
nachtdienst.

circa één op de vijf vrouwen (2lvo) heeft tijdens deze nrangerschap hun werk- enlof
rusttijden aangepast. (9% is minder uren gaan werkcn, 67o heeft. de werktijden of de
diensten aangepast, 2Vo heeft bepaalde werkzaamhedcn aangepast en de overige 4Vo heeft
een combinatie van deze aanpassingen geregeld).
Wordt de groep vrouwen die hun werk heeft aangepast vergeleken met de groep die dit
niet heeft gedaan, dan blijken de degenen die hun werk hebben aangepast (sigrificant)l
vaker te werken:
- in de niet-commerciële dienstverlening;
- in ploegendienst;

- in een functie die als handarbeid, dus als ffsiek belastend, kan worden getypeerd;
- in de grotere bedrijven (meer dan 100 werknemers);
- op een afdeling met meer dan 10 andere personen.

Ebvengenoemde kenmerken vertonen een onderlinge samenhang. Dat wil zeggen, het
kenmerk'werl<zaam in de niet-commerciële dienstverlening'gaat veelal samen met werken

I 
De gevonden siginificante verbanden worden (steeds) in afnemende sterkte van het verband weergegeven.
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in ploegendienst, met een Ssiek belastende functie uitoefenen, met in een groot bedrijf
werken, en met werken op een grotere afdeling.

Kenmerken die eveneens een samenhang vertonen met 'werken in de niet-commerciële

dienstverlening'zoals bijvoorbeeld het aantal uren dat men per week werkte, voorbeelden

op het werk hebben van werkende jonge moeders, laten in dit geval echter geen sigrificant

verband zien. Anders gezegd: deze twee factoren blijken geen rol te hebben gespeeld bij
hetwel of niet aangepast hebben van het werk tijdens de avangerschap. Evenmin blijkt dit
bijvoorbeeld wat betreft het gegeven of men al ervaring heeft met werken en zutanger z;.jn

omdat men al eerder zwanger is geweest.

Binnen de groep vrouwen die tijdens hun arangerschap hun werk- en/of rusttijden niet

hebben aangepast, bevinden zich 58 vrouwen die hun werktijden wel hadden willen aanpas-

sen maar hiertoe geen mogelijkheden zagen. Worden deze vrouwen vergeleken met de

groep die hun werktijden wel heeft aangepast, dan blijken twee factoren bepalend waarom

de ene vrouw wel en de ander de werktijden niet tijdelijk kan aanpassen. De vrouwen die

hun werktijden hadden willen aanpassen maar hiertoe geen mogelijkheden z,zgetl.,werken

vaker:

in de commerciële dienstverlening; en

in een klein bedrijf (minder dan 50 werknemers).

Tenslotte is in dit verband nog aan de vrouwen gewaagd of zij op de hoogte waren van het

recht voor zruangeÍe werkneemsters om hun werk en/of rusttijden, indien nodig aan te

passen. (Dit recht is in 1989 in de Arbeidswet opgenomen onder artikel 10a). Opvallend

is dat bijna driehrart (74Vo)van de respondenten hiervan niet op de hoogte blijkt te zijn
geweest tijdens hun arangerschap. Nagegaan is of de onbekendheid met dit recht van

invloed is geweest op het wel of niet aangepast hebben van het werk. Dit blijkt niet het

geval te zijn. Of anders gezegd: de vrouwen die hun werk- en/of rusttijden hebben aan-

gepast zijn niet (sigrificant) vaker op de hoogte geweest van dit recht dan degenen die geen

aanpassingen hebben getroffen.

Een mogelijke verklaring voor het gegeven dat zoveel vrouwen niet op de hoogte waren van

hun recht op aanpassingvan hetwerk tijdens de zwangerschap,znu kunnen zijn dat het

voor de betrokkenen niet nodig was om aanpassingen te regelen. Bijvoorbeeld omdat men

al weinig uren werkte of frsiek niet zo belastend werk deed. De vergelijking tussen degenen

die van het recht op de hoogte waÍen en degenen die dit niet waren, laat echter z,en dat

dit niet het geval is. Tussen beide groepen blijkengeez sigrificante verschillen wat betreft

het aantal uren dat men per week werkte, wat betreft het soort dienst waarin men werkte,

of wat betreft het soort werk dat men verrichtte. Evenmin blijken er verschillen bij punten

zoals:

- was het voor hen de eerste zwangerschap (en was men er daardoor mogelijk nog niet

mee bekend);

- had men geen collega's met kleine kinderen (en was men er bijvoorbeeld daardoor niet
door andere werkende jonge moeders op geattendeerd);

- werkte men vooral in kleine bedrijven of op een kleine afdeling (en had men bijvoor-



beeld daardoor al vooraf ingeschat dat aanpassingen toch niet mogelijk zouden zijn).
Alleen op twee punten blijken er tussen beide groepen sigrificante verschillen. Degenen
die tijdens hun zwangerschap op de hoogte rvaren van het recht om hun werk te mogen

aanpassen, werkten vaker:
- in de niet-commerciële dienstverlening; en

- in een leidinggevende functie.
Of anders gez.egd; degenen die niet bekend waren met het recht om hun werk aan te
passen, werkten vaker in een uitvoerende functie en qua branche -in dit geval met name-
vaker in de industrie.

2.4 De onderzoeksgroep naar aspecten inzake het avangerschaps-en bevallings-
verlof en naar de mate van werkhervatting na de bevalling

Om het overzicht van de samenstelling van de onderzoeksgroep te completeren wordt
tenslotte nog een beeld gegeven van de mate waarin de geënquëteerde vrouwen hun verlof
flexibel hebben willen -en ook daadwerkelijk hebben kunnen- opnemen, alsmede een beeld
van het aantal vrouwen dat na hun bevalling het werk weer heeft hervat. De nadere details
over het opgenomen avangerschapsverlof, over het bevallingsverlof, en over de facÍoren die
een rol hebben gespeeld bij het wel of niet blijven werken na de bevalling zullen uitvoerig
in de drie volgende hoofdstukken aan de orde komen.

In paragraaf 1.1 is uiteengezntdat in de nieuwe regelingvoor zwangerschaps- en bevallings-
verlof de mogelijkheid wordt geboden om het verlof flexibel op te nemen. Vrouwen hoeven

niet meer zoals vroeger 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum te stoppon met

De onderzoeksgroep

n=311 Vo

Ílexibel opnemer van het verlof
- niet beoogd
- wel beoogd èn

. gelukt
" niet gelutÍ

na de bevalling
- gestopt met werken
- blijveu werken

na afloop van hun olficiëIe periode
bevallingsverlof
- het werk hervat
- een langer bevallingwerlof opgenomen

Ln 4t-

- 
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78 ?5
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werken maar mogen maximaal twee weken doorwerken om daarmee een langer beval-

linpverlof te creëren. Het aantal dagen dat men langer dan 6 weken voor de uitgerekende

bevallingsdatum doorwerkÍ, wordt bij de verlo$eriode na de bevalling geteld. Van de

vrouwen in de onderzoeksgroep ís 4lVo van plan geweest om het verlof flexibel op te

nemen; 25Vo van de respondenten blijkt het ook in de praktijk te zijn gelukt om langer dan

6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum door te werken.

Na de bevalling is tweederde (66%) van de vrouwen in de onderzoeksgroep blijven werken.

Circa de helft van deze groep vrouwen heeft na afloop van hun officiële verlo$eriode het

werk weer hervat; de anderen blijken een langer bevallingsverlof te hebben opgenomen.

Zoals reeds aangestipt wordt in de volgende hoofdstukken onder andere verder toegelicht

hoe lang het verlof in de praktijk is geweest, om welke redenen men eventueel een langere

verlo$eriode nodig heeft gehad, en welke factoren daar een rol bij hebben gespeeld.

Onderstaandwordt echter eerst nader aangegeven in hoeverre bovengenoemde percentages

inzake de mate van het flexibel opnemen van het verlof, e.d. als algemeen geldend voor de

totale groep z\Nan1eÍe werkneemsters in Nederland mogen worden beschouwd.

2.5 Generaliseerbaarheidvan de gegeyens

In paragraaf 1.3 is aangegeven dat het voor het doel van dit onderzoek primair van belang

is dat de genoemde subgroepen in de onderzoeksgroep voldoende respondenten bevatten.

Dit is nodig om veÍantwoorde uitspraken te kunnen doen wanneer deze groepen onderling

met elkaar worden vergeleken op significante (dat wil zeggen, niet op toeval berustende)

verschillen. Voor deze vergelijkingen is het eveneens nodig dat de diverse relevant te achten

achtergrondkenmerken van de betrokkenen in voldoen<le mate voorkomen. Dat wil zeggen,

voldoende hand- en hoofdarbeidsters, een voldoende spreiding naar aantal werkuren per

week en naar het soort dienst waarin men werkt, voldoende vrouwen in kleine en in grote

bedrijven, e.d. De in de vorige paragrafen gegeven overzichten laten zien dat de onder-

zoeksgroep aan deze eisen in ruime mate voldoet. Mct andere woorden: de onderzoeks-

groep biedt voldoende mogelijktreden om de factoren op te sporen die een rol spelen bij

het wel of niet flexibel willen -en ook kunnen- opnemen van het verlof, bij het wel of niet

voldoende hebben aan de officiële verlo$eriode om het werk te kunnen hewatten, en bij

het wel of niet blijven werken na de bevalling.

Naast het opsporen van relaties doet zich echter de vraag voor of de cijfers van de onder-

zoeksgroep gegeneraliseerd mogen worden. Dat wil 7rgerl,, of de gevonden percentages

mogen worden opgevat als geldend voor de totale grocp vrouwen in Nederland die in de

onderzoeksperiode znangerschaps- en bevallinpverlof heeft opgenomen. Hiervoor zijn

vergelijkingscijfers nodig over de samenstelling van dezn g:oep; cijfers die helaas niet

voorhanden zijn. Het meest recente onderzoek waarin de samenstelling van de groep

zwangere werkneemsters in Nederland is weergegeven, is in 1985 gehouden. Gelet op de

maatregelen die sindsdien van ove rheidszijde zijn genomen om te bevorderen dat a*angere
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weÍkneemsters ook na hun bevalling blijven werken, mag worden verwacht dat deze groep

intussen op een aantal punten is gewijzigd. Via de Statistiek werkzame personen en de

Enquëte Beroepsbevolking van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt weliswaar
inzicht gegeven in de samenstellingvan de groep vrouwen in loondienst, maar ook daarvan

zijn de meest recente cijfers cijfers over 1988. Daarnaast betreft het àlle vrouwelijke werk-
nemers (dus van 15 tot en met 65 jaar) en is daarbinnen geen uitsplitsing gemaakt naar
arangere werkneemsters.

Om desalniettemin de onderzoeksgroep te vergelijken met landelijk cijfers is in de CBS-

statistieken gezocht naar tabellen waarin de groep vrouwen tussen ?-0 en 44 jaar wordt
beschreven; de leeftijdsklasse die min of meer overeenkomt met de onderzoeksgroep.
Hiervoor bleek één tabel beschikbaar: de tabel waarin de verdeling van werkneemsters naar
leeftijdsklasse en bedrijfsklasse wordt weergegeven. Yia deze tabel is voor de groep tussen

de 20 en 44 jaar de verdeling naar branche berekend. Hieruit blijkt het volgende:

Ten opzichte van de landelijke verdeling in 1988 van vrouwelijke werknemers in het alge-

meen tussen de 20 en 44 jaar, blijkt in de onderzoeksgroep de niet-commerciële sector

oververtegenwoordigd en de commerciële dienstverlening ondervertegenwoordigd. Hoewel

deze landelijke gegevens niet bepaald up to date zijn en niet specifiek voor z$/angere

werkneemsters gelden, moet er van worden uitgegaan dat ook wanneer er wel landelijke
gegevens over deze groep voorhanden zouden zijn een soortgelijk beeld naar voren zou

komen. Dit houdt in dat wanneer er bijvoorbeeld tussen het wel of niet flexibel willen en

kunnen opnemen van het verlof een positief verband blijkt met de niet-commerciële dienst-

verlening (dat wil zsggen, het komt vaker voor in deze branche), de absolute p€rcentages

over de mate van voorkomen in de onderzoeksgroep iets lager zullen zijn dan landelijk. En
bij een negatief verband met de niet-commerciële dienstverlening zullen de gevonden

percentages in werkelijkheid wat hoger liggen.

Zn zal in hoofdstuk 3 blijken dat vrouwen die het verlof flexibel willen opnemen onder

andere significant minder vaak werken in de niet-commerciële dienstverlening. Dit houdt
in dat het percentage dat het verlof flexibel wil opnemen in de onderzoeksgroep AlVo-,in
werkelijkàeid wat hoger zal Àjn. Op grond van herweging van de onderzoeksgroep kan

worden berekend dat dit percentage zich waarschijnlijk rond de 44Vo zal bevinden.

In hoofdstuk 4 zal blijken dat vrouwen die het werk direct na afloop van hun ofEciële
periode bevallingsverlof hebben hervat onder andere minder vaak werken in de niet-com-

merciële dienstverlening. Dit houdt in dat niet de helft maar een wat hoger percentage

vrouwen (eirc,a 55Vo) direct na hun officiële verloSeriode weer is gaan werken.

TÍcrkzaam in: cBs
9o

Onderzoeksgroep
9o

- industrie
- commerciële dienstverlening
- niet-commerciële dienstverlening

11
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Tenslotte zal in hoofdstuk 5 blijken dat vrouwen die na hun bevalling zijn blijven werken

onder andere vaker werkzaam zijn in de niet-commersiële sector. Het percentage zwÀngere

\yeÍkneemsters dat na hun bevallingblijft werken -in de onderzoeksgroep:66Vo-,zal derhal-

ve in werkelijkheid wat lager zijn. Henreging van de onderzoeksgroep laat in dit geval zien

dat dit percentage rond de 63Vo zal liggen.
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3 Het zwangerschapsverlof

3.1 De lengÍe van de verlofperiode voor de bevalling

Voor het zwangerschapsverlofwordt uitgegaan van de bevallingsdatum die is uitgerekend

door de arts of verloskundige. Het avangerschapsverlof gaat op zijn woegst in 6 weken

voor deze uitgerekende datum en bedraagt formeel gezien maximaal 42 kalenderdagen. Bij

de nieuwe regeling mag de wouw zelf bepalen of zij 6 weken voor de uitgerekende datum

wil stoppen of langer wil blijven werken tot op zijn hoogst 4 weken voor deze datum.

Formeel gezien moet derhalve het arangerschapsverlof minimaal 28 kalenderdagen bedra-

gen.

Uitgangspunt bij het arangerschapsverlof vormt, zoals gezegd, de uitgerekende bevallings-

datum. Uit onderstaand overzicht blijkt echter dat in de praktijk weinig vrouwen in de

onderzoeksgroep precies op de uitgerekende datum bevallen.

Het aantal dagen dat een kind vroeger is geboren, wordt "overgeheveld'naar het bevallings-

verlof. Men heeft dan feitelijk een korter a*angerschapsverlof dan men aanvankelijk had

gepland en het kan dan zijn dat men in de praktijk minder dan 28 dagen arangerschaps-

verlof heeft gehad.

Wordt het kind later geboren dan was uitgerekend, dan worden deze 'extra dagen'zwanger-

schapsverlof niet afgetrokken van de verlofueriode na de bevalling. Men kan in dit geval

feitelijk een langer verlof voor de bevalling hebben dan de 42 dagen die daar formeel voor

staan. Met andere woorden: een verlo$eriode van meer dan 6 weken voor de wèrkelijke

bevallingsdatum kan mede veroorzaakt zjn door het fcit dat het kind later is geboren dan

was uitgerekend. (Daarnaast kan men vanzelfsprekend ook een langer verlof voor de

bevalling hebben gehad omdat men bijvoorbeeld om mcdische redenen eerder is gestopt

met werken of vakantiedagen heeft opgenomen).

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de opgenomen verlo$eriode voor de beval-

ling van de respondenten, in de praktijk.

a. De lengte van de verlofperiode voor de bevalling zoals men zich dit had voorgenomen

7-nals gez.egd mogen bij de nieuwe regeling de vrouwen zelf bepalen op welk moment het

avangerschapsverlof ingaat. Hiervoor moet de vrouw tijdig aan de werkgever doorgeven

wanneer zij wil stoppen met werken.

Aan de vrouwen is gevraagd tot hoeveel weken zij voor hun uitgerekende datum wilden

blijven werken, en hoeveel weken zij voor deze datum in de praktijk zijn gestopt. Hieruit

blijkt het volgende:
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gestopt met werken voor dc uíÍgerekende bcvallingsdatum De ondemoeksgroep

n=311 Vo

- minder dan 4 weken
- 4 weken
- 5 weken
- 6 weken
- meer dan 6 weken

- gestopt zoals gepland
- eerder gestopt dan men aanvankelijk van plan is geweest

I O-r
61 20 lzs
16 sJ
99 32
134 43

150 48
t6t s2

Tnals al in paragraaf 2.4 is opgemerkt, lukt hetZíVo van de respondenten om het verlof
flexibel op te nemen. Dat wil zeggen, men heeft tot 5 of 4 weken (en 1 vrouw zelfs tot
minder dan 4 weken) voor de uitgerekende bevallinpdatum doorgewerkt. Bijna een derde
van de vrouwen in de onderzoeksgroep blijkt 6 weken voor hun uitgerekende datum te zijn
gestopt met werken, en 4370 is eerder dan 6 weken gestopt.

In de praktijk is bijna de helft (48Vo) var. de vrouwen gestopt precies op het moment dat
zij vooraf hadden gepland. De overige vrouwen (52%) zijn eerder met werken opgehouden.

b. Reden(en) waarom men voor de bevalling eerder met werken is gestopt dan men zich
aanvankelijk had voorgenomen

Aan de vrouwen die eerder zijn gestopt met werken dan men aanvankelijk had gepland
(161 respondenten), is gevraagd waarom men eerder is gestopt.

Redenen waamm men eerder is gestopt: genoemd doont

n=161

op aanradenvan de arts ofwoedvrouw
het werken werd te zraar/te vermoeiend
nog vakantiedagen opgenomeD
om reden die met het bedrijf samenhing (mocht niet langer
doorwerken/op aanraden van de chef/baas, e.d.)
het kind is woeger geboren
andere reden

meerdere antwoorden zijn mogelijk geweest

50Vo

37Vo

24Vo

6Vo

3Vo

ZVo
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Bijna een l«vart van de wouwen die vroeger zijn opgehouden dan men aanvankelijk van

planwas, hebbenvoorafgaand aanhun avangerschapsverlofnogvakantiedagen opgenomen.

Slechts door een paar vrouwen wordt hieraan toegevoegd dat ook het werken hen te

vermoeiend was geworden of dat men op aanraden van bijvoorbeeld de werkgever eerder

is gestopt. (Nadere analyse laat zien dat vakantie opnemen voorafgaand aan het verlof met

name door wouwen wordt gedaan die na de bevalling stoppen met werken. Men heeft nog

vakantiedagen over, en neemt die kennelijk liever nog in de werkperiode op).

De overige vrouwen brengen meestal meerdere redenen naar voren waarom men eerder

is gestopt met werken.

Op grond van de combinaties van antwoorden kan worden geconcludeerd dat bij circa

driehrart van de vrouwen die eerder stoppen dan men aanvankelijk van plan is, vooral

lichamelijke gevolgen van hun zwangerschap hierbij een rol spelen'

Om inzicht te krijgen in de factoren die mogelijk ook nog van invloed zijn bij het eerder

stoppen, is deze groep vergeleken met de groep vrouwen die is gestopt op het moment

nals Àj dit vooraf voor zichzelf hadden voorgenomen. Uit deze vergelijking komt naar

voren dat niet bijvoorbeeld het aantal uren ofhet aantal dagen dat men per week werkt

hierbij een rol speelt, maar wel het soort werk dat men verricht. De vrouwen die eerder

stoppen dan men aanvankelijk van plan is, blijken namelijk (sigrificant) vaker:

- handarbeidster, dus fsiek belastend werk te verrichten;

- hun werk ook zelf lichameliik zrer vermoeiend te vinden;

- voomamelijk staand werk te doen;

- werkzaam in een uitvoerende functie;

- in ploegendienst te werken of alleen in de avond- en/of nachtdienst.

Daarnaast blijkt men ook vaker de werk- en rusttijden tijdens de arangerschap te hebben

willen aanpassen, maar is het hen niet gelukt om dit te regelen. (Bij hen blijkt onbekend-

heid met hun recht op aanpassing van de werk- en rusttijden van invloed te zijn geweest.

Vrijwel geen van deze wouwen bleek van dit recht namelijk op de hoogte tijdens hun

arangerschap).

Tenslotte blijken de vrouwen die vroeger zijn gestopt dan men aanvankelijk van plan was,

ook sigrificant vaker te maken te hebben gehad met een bevalling die eerder heeft plaats-

gevonden dan door de arts ofverloskundige was uitgerekend.

c. De fcitelijkc verloflafrvezigheidspcriode voor de bevalling

Op grond van de werkelijke bevallingsdatum en het gegeven hoeveel dagen het kind eventu-

eel woeger of later is geboren, is berekend hoeveel weken de wouwen feitelijk voor hun

bevalling met rverken zijn gestopt. Of anders gezrgd: hoeveel weken de periode z$ranger-

schapsverlof in de praktijk heeft geduurd. (Omwille van de leesbaarheid is in onderstaande

tabel de lengte van de verlofueriode afgerond op hele weken. Zes weken kan dus in de

praktijk liggen tussen 39 en 45 kalenderdagen).
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De onderzoeksgroep

n=311 Vo

bevallingsdatum
- op de uitgerekende datum
- woegeÍ bevallen (gemiddeld: Ll.Z dagen woeger)
- later bevallen (gemiddeld: 7.5 dagen later)

feitelijke verlof/afrrezigheidsperiode voor dc
bevalling (dat wil zegg:ell'. t.o.v. de werkelijke
bevallingsdatum)
- minder dan 4 weken
- 4 weken
- 5 weken
- 6 weken
- 7 weken
- 8 weken
- 9weken
- 10 weken
- 11 weken
- 12 weken
- meer dan 12 weken

(gemiddeld: 8.2 weken)

18

L4L
t52

6

45
49

31
31

36
4t
a
33
16

20
7

L3

4l

(cum Vo)

10 10

10 ?fi
t2 32
13 45
t4 59
11 70
575
681
283
4U
13 100

In de praktijk blijkt llVo van de vrouwen minder dan 4 weken voor hun bevalling verlof te

hebben gehad, llVo circa 4 weken, l2Vo circa 5 weken, 13Vo circa 6 weken en de overige

vrouwen (557a) blijken meer dan 6 weken voor hun bevalling te zijn gestopt met werken.

Gemiddeld is de feitelijke afwezigheidsperiode voorafgaand aan de bevalling circa 8 weken.

Uitsplitsing naar de branche waarin men werkzaam is, geeft het volgende beeld:

fcitclijk opgenomen verlofvoor de bevalling gcmiddeld

industrie
commerciële dienstverlening
niet-commerciële dienswerlening

5.9 weken
6.8 weken
9.1 weken

Bij de niet-commeÍciële dienstverleningblijkt het feitelijkopgenomen z,wangerschapsverlof

op beduidend meer weken neer te komen dan bij de andere sectoren. Gezien de factoren

die mede bepalen waarom wouwen eeÍder stoppen met werken dan men aanvankelijk van

plan is, is dit echter niet zn verwonderlijk. AI deze factoren hangen namelijlq zoals reeds

in het vorige hoofdstuk is geconstateerq nauw samen met juist deze branche; een branche

waarin veel fysiek belastend werk wordt veÍricht.

Uit een ondeÍzoek dat in 1985 is gehouden onder zwangere werkneemsters zijn gegevens



beschikbaar over de gemiddelde lengte van het feitelijk opgenomen a*,angerschapsverlof

in dat jaar ('Werken en zwangerschap een ailare bevalling?', SZ-reeks, 1986). Omdat in die

periode nog de oude regeling van kracht was, is het interessant om na te gaan of de lengte

van het opgenomen verlof thans veranderd is. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat door

de nu geboden mogelijkheid om langer dan 6 weken voor de bevalling door te werken,

minder dagen zwangerschapsverlof worden opgenomen. Daamaast kan het feit dat sinds

1989 wettelijk is geregeld dat men het werk mag aanpassen tijdens de mangerschap, de

gemiddelde lengtevan het huidige arangerschapsverlof beïnvloeden. Wellicht dat hierdoor

meer vrouwen dan voorheen in staat zijn te blijven werken tot aan het moment dat de

officiële verlofueriode begint.

In het onderzoek van 1985 zijn geen gegevens beschikbaar over de gemiddelde lengte van

het arangerschapsverlof binnen de branches. Daarentegen ajn dezr gegevens wel bekend

van de parttime en fulltime werkenden en van de hoofdarbeidsters en handarbeidsters.

(Functiekenmerken die toen van invloed bleken op de lengte van de verlo$eriode voor de

bevalling. In dit onderzoek is wel het soort werk dat men verricht van invloe4 maar niet

meer het aantal uren dat men per week werkt).

De gegevens uit het onderzoek van 1985 hebben alleen betrekking op de verlo$eriode

waarvoor een beroep is gedaan op de Ziektewet. Vakantiedagen ofonbetaalde verlofdagen

zijn hierbij dus niet meegerekend. In dit onderzoek is dit daarentegen wel het geval'

(Uit het voorgaande kan echter worden geconcludeerd dat dit soort dagen nauwelijks van

invloed is op de gemiddelde lengte van het zwangerschapsverlof. Relatief gezien heeft

immers slechts een gering aantal vrouwen vakantiedagen voorafgaand aan hun bevalling

opgenomen). Van de vrouwen die via het ZVlS-bestand in de onderzoeksgroep zijn geko-

men, is bekend hoeveel dagen rond de bevalling een beroep is gedaan op de Ziektewet. Om

de vergelijking met het vorige onderzoek zo ztiver mogelijk te houden wordt onderstaand

alleen van dez.e (219) vrouwen de gemiddelde lengte van het avangerschapsverlof weerge-

geven.

gemiddelde lengtc van het zwanger'
schapsvcrlof (waarvoor een beroep is
gcdaan op dc Zie}itcwct)

in 19E5 in de onderzoeksgroeP

parttime werkenden
fulltime werkenden

8.4 weken 9.9 weken

11.4 weken 7.5 weken

hoofdarbeidsters
handarbeidsters

7.8 weken 6.9 weken
13.9 weken 10.6 weken

Hieruit blijkt dat sinds de nieuwe regelingvoor het mangerschaps- en bevallingsverlof van

kracht is, de lengte van de verlofreriode voor de bevalling in het algemeen is afgenomen'

Alleen onder de parttime werkenden is de gemiddelde lengte in vergelijking met vroeger

toegenomen. Nadere analyse lazt zien dat dit moet worden toegeschreven aan het feit dat



zich thans onder de parttimers aanmerkelijk meer wouwen bevinden die handarbeid ver-
richten.

In de volgende paragrafen wordt nader belicht in hoeverre de verkorting van het af,anger-
schapsverlofbij de onderscheiden categorieën vrouwen, kan worden toegeschreven aan het
flexibel opnemen van het verlof.

3.2 Het flexlbet op willen nemen van het verlof: welke factoren spelen hierbij een
rol

De nieuwe regeling biedt aan zlvangere vrouwen de mogelijl,rheid om het verlof flexibel op
te nemen. Zii Àin niet meer zoals bij de oude regeling verplicht om 6 weken voor de
vermoedelijke bevallingsdatum te stoppen met werken, maar mogen tot uiterlijk 4 weken
voor de vermoedelijke bevallingsdatum doonilerken om daarmee voor zichzelf eenlanger
verlof na de bevalling te creëren.
Over de mogelijkheid tot flexibiliseringvan het verlof zijn de nodige discussies geweest met
de vaste commissie voor het Emancipatiebeleid (T$eede Kamer, 2l l16,nrs. 1-15). Hierbij
ging het met name over de vraag in hoeverre de gezondheid van de vÍouw en het kind
hiermee gevaar zou lopen. Mogelijk mede onder druk van de werkgever en de collega,s
zouden vrouwen eventueel onverantwoord langer blijven doorwerken. Daarnaast werd
opgemerkt dat op grond van de op dat moment beschikbare onderzoeken kon worden ver-
moed dat met name vrouwen die Ssiek zraar werk verrichten, waarschijnlijk geen gebruik
van deze mogelijl,ltreid zouden kunnen maken.

In het hiernavolgende wordt nagegaan welke vrouwen gebruik wilden maken van de moge-
lijkheid tot flexibel opnemen van het verlof en om welke redenen. In de volgend e paragraaf.
zal nader worden bekeken welke vrouwen dit ook daadwerkelijk is gelukt.

In paragraaf 2.4 is reeds aangegeven dat 4lVo van de respondenten (127 vrouwen) gebruik
wilde maken van de mogelijkheid tot flexibel opnemen van het verlof. De reden(en) om
langer door te werken, zijn de volgende:
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reden(en) waanom men het verlof Ílexibel wilde opnemen

- om daardoor een laígeÍ verlof na de bevalling te krijgen
- zowel voor een langer bevallingsverlof als in verband met mijn werk

(konden me nog niet missen/moest nog bepaalde zaken afmaken)
- geetr behoefte om eerder te stoppen

meerdere antwoordetr zijn moge§k geweest

door 11 vrouwen wordt hieraan nog toegevoegd dat men "toch nog
vakantiedagenover had om eerder te kunnen stoppen met werkenn.

genoemd doon*
n=127

NVo**
lTVo

67o

Voor de meeste vrouwen is het motief vooral geweest om daarmee een langerverlof na de

bevalling te krijgen. Van een druk van de zijde van de werkgever en collega's lijkt bij de

ondervraagde vrouwen nauwelijks sprake . Verder valt op dat een aantal vrouwen weliswaar

formeel gezien het verlof flexibel heeft opgenomen, maar door vakantie op te nemen

voorafgaand aan het ryangerschapsverlof feitelijk niet langer heeft doorgewerkt.

Aan de vrouwen die niet van plan zijn geweest hun verlof flexibel op te nemen (59Vo van
de vrouwen in de onderzoeksgroep, 184 respondenten), is eveneens gevraagd naar hun

motieven. Hierover kan het volgende overzicht worden gegeven:

De meest genoemde reden om het verlof niet flexibel op te nemen is dat men al had

ingeschat dat een zwangerschapsverlof van 6 weken echt wel nodig zou zijn. Daamaast
wordt door de betrokkenen vaak naar voren gebracht dat men al veel lichamelijke proble-

men bij dezr ntangerschap had.

reden(en) ,waanom men het verlol niet Ílexibcl wilde opnemen

6 weken zwangerschapwerlof leek me echt wel nodig
ik had al veel Qichamelijke) problemen tijdens deze zwangerschap
door mijn vorige znangerschappen ervaren dat 6 weken zsranger-
schapwerlof nodig is
ik wist dat langer doorwerken op mijn werk niet mogelijk is/niet
wordt toegestaan
i.v.m. met mijn werk/anaarwek
had van anderen gehoord dat je eea zrangerschapwerlofvan 6 we-
ken nodig hebt
omdat ik na de bevalling toch zou stoppen met werken
andere reden genoemd

* meerdere antwoorden zija mogelijk geweest

genoemd doon*
n=1M

lVo
47o

47Vo

35Vo

15Vo

7Vo

6Vo

4%



Om de waag te kunnen beantwooÍden welke vrouwen met name getracht hebben het verlof

flexibel op te nemen, is de groep vïouwen die zich dat had voorgenomen vergeleken met

de groep vÍous/en die niet van plan is geweest om langer dan 6 weken voor de bevalling

te blijven werken. De desbetreffende tabel is opgenomen in bijlage 3 van dit rapport.

Uit deze vergelijking komen de volgende, sigrificante, verschillen naar voren. De vrouwen

die flexibilisering van het verlof hebben beoogd:

- verrichten vaker arbeid die als hoofdarbeid kan worden ge§peerd;

- doen voornamelijk zittend werk;

- vinden hun werk lichamelijk niet zo vermoeiend;

- hebben hun werk- erVof rusttijden tijdens de arangerschap niet aangepast en hebben dat

ook niet nodig gevonden;

- werken veelal alleen in dagdienst;

- werken in de industrie en de commerciële dienstverlening;

- zijn van plan om na de bevalling te blijven werken;

- zijn (ook na de bevalling) hoofd- of medehoofdkostwinner van het gezin;

- werken vaker in een leidinggevende functie.

Tussen beide groepen zijn geen opvallende verschillen gevonden wat betreft de leeftijdvan

de wouw, het feit of men in verwachting was van het eerste kind of niet, de omgeving

waarin men werkt, en het aantal uren en aantal dagen dat men per week werkt.

3.3 Het ftexibel op kunnen nemen van het verlof: welke factoren spelen hierbij
een rol

Hoewel 41Vo van de vrouwen van plan was hun verlof flexibel op te nemen, is het lang niet

alle vrouwen gelukt om langer dan 6 weken voor de uitgerekende bevallinpdatum door te

blijven werken. Uiteindelijk heeftZíVo van de vÍouwen ook daadwerkelijk gebruik kunnen

maken van de mogelijkheid van flexibilisering.

Om na te gaan welke vrouwen dit met name zijn, is binnen de groep vrouwen die flexibili-

sering hebben overwogen nog een nadere uitsplitsing gemaakt naar 'gelukt'en 'niet-gelukt'.

De tabel waarin deze groepen met elkaar zijn vergeleken, is opgenomen in bijlage 4 van

dit rapport.
Uit deze vergelijking komt het volgende naar voren:

Ten aanzien van de groep die flexibilisering heeft beoogd, is reeds geconstateerd dat dit

onder andere vÍouwen zijn die fysiek niet-belastend werk doen, en van plan zijn om na de

bevalling te blijven werken. Met name deze twee kenmerken blijken typerend voor de wou-

wen die het ook in de praktijk is gelukt het verlof flexibel op te nemen. Daarnaast blijkt

echter nog één andere factor een rol te spelen: het feit of men reeds eerder zwanger is

geweest. Dat wil rr;ggen, de vrouwen die reeds eerder zluangeÍ zijn geweest, lukt het vaker

om langer door te werken dan de wouwen voor wie het de eerste ailangerschap is.

42



Op grond van bovengenoemde onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat het

indertijd uitgesproken vermoeden dat met name de vrouwen met rysiek maar werk in de

praktijk geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid van flexibilisering in dit onder-

zoek wordt bevestigd. Voorzover er over het punt van flexibel opnemen van het verlof door

de respondenten nog aanvullende opmerkingen zijn gemaakt, wordt ook met name dit
aspect onder de aandacht gebracht. (Een overzicht van de opmerkingen die de respon-

denten aan het eindvan hun schriftelijke enquëte hebben gemaakt, is opgenomen in bijlage

7 van dit rapport).
Het vermoeden dat door de mogelijktreidvan flexibiliseringvrouwen eventueel onder druk

van de werkgever en de collega's onverantwoord langer blijven doorwerken, lijlc daarente-

gen weerlegt. Door de ondervraagde vrouwen is dit nooit als hèt motief genoemd waarom

men langer dan 6weken voor de bevallingsdatum wilde doorwerken of heeft doorgewerkt.
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4 Het bevallingsverloí

4.1 De tengte van de verlofperiode na de bevalling

Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de werkelijke bevallingsdatum. Heeft men de

maximale 42 dagen (6 weken) ani,angerschapsverlof opgenomen, dan heeft men na de

bevalling nog recht op 10 weken bevallingsverlof. Hecft men voor de bevalling minder

dagen verlof opgenomen (omdat men lange r heeft doorgewerkt of omdat het kind woeger

is geboren), dan worden de nog niet opgenomen verlofdagen bij het bevallingsverlofgeteld.

(Wordt het kind later geboren dan worden, zoals reeds in paragraaf 3.1 is uiteengezet,dez.e

dagen 'over tijd'niet als verlofdagen gerekend).

Na de bevalling kan men dus nog recht hebben op minimaal L0 weken en maximaal 16

weken verlof. Is men na dezetermijn echter nog arbeidsongeschikt als gevolgvan de beval-

ling of het kraambed, dan kan deze termijn worden verlengd met maximaal 52 weken. In

het hiernavolgende wordt de periode verlof die men na de bevalling nog 'over' heeft, om-

schreven als de officiële periode bevallingsverlof of de periode verlof waarop men formeel

gezien nog recht heeft.

Aan de vrouwen is gevraagd hoeveel weken verlofzij na de bevalling nog over hadden en

of zij na afloop daarvan het werk weer hebben hervat (of op dat moment uit dienst zijn

getreden). Heeft men een langer verlof na de bevalling opgenomen dan waarop men

formeel gezien recht had, dan is aan de vrouwen gevraagd om welke reden(en) men langer

thuis is gebleven (oflater uit dienst is getreden) en hoeveel extra weken verlofdit betreft.

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het bevallingsverlof in de praktijk.

De onderzoeksgnoep

n=3ll %

vgls. nespondent had men na de bevalling
nog rrccht op een verloÍvan:
- 6 weken
- 7 weken
- 8 weken
- 10 weken
- 11 weken
- 12 weken
- 13 weken
- 14 weken
- 15 weken
- 16 weken

1

o
2

54
6

28
4
3

1

1

3

1

7
t67
m
86
t2
1l
2
2

qtm%o

1

1

3

57
63
9t
95
98
99

100
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De onderzoeksgroep

n=311 Vo

na afloop van hun oÍficiëlc pcriode bevallingsverlof:
- het werk hervat of uit dienst getreden
- langer verlof opgenomen of pas later uit dienst

getreden

feitclijke ysnuim/sfwszigheidsperiode na de beval-
Iing:
- minder dan 10 weken
- 10 weken
- 11 weken
- 12 weken
- 13 weken
- 14 weken
- 15 weken
- 16 weken
- meer dan 16 weken

(gemiddeld: 13.3 weken)

@
36

t99
tLz

(cum Vo)

33
34 37
44t

22 63
669
776
480
989
11 100

9
106
14
67
19

23
13

27
33

Ruim de helft Qa%) van de respondenten had na de bevalling formeel gezien nog recht
op 10 weken verlof; 43Vovan de vrouwen had daarentegen na hun bevalling officieel nog
recht op meer dan 10 weken. De reden waarom 11 vrouwen hebben gedacht dat men na
de bevalling slechts nog6,7 of 8 weken bevallingsverlof 'over'had, is niet geheel duidelijk.
Hun verlo$eriode viel namelijk wel degelijk in de periode dat de nieuwe regeling van
toepassing was. Wanneer er van wordt uitgegaan dat ook zij nog recht hadden op 10 weken,
komt de periode bevallingsverlof waarop de vrouwen in de onderzoeksgroep formeel gezien

recht hadden gemiddeld genomen neer op circa 11 weken.

De duur van de feitelijke verlo&eriode bedraagt gemiddeld circa 13 weken. De feitelijke
afirezigheidsperiode na de bevalling is dus ongeveer twee weken langer dan het officiële
bevallinpverlof. Een nadere uitsplitsing naar wel of nict blijven werken na de bevalling en
naar branches, laat het volgende zien:

feitelijk opgenomen verlofna de bevalling gemiddeld

degenen die daarna weer gaan werken
degenen die daarna uit dienst treden

14.6 weken
10.9 weken

industrie
commerciële dienstverlening
niet-commerciële dienstverlening

t2.6
11.8
13.9

weken
weken
weken
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De vrouwen die na hun bevalling weer gaan werken blijken in de praktijk gemiddeld een

langere verlofreriode op te nemen dan degenen die na hun bevalling hetwerk niet hervat-

ten. Bij de groep wouwen die is gestopt met werken bedraagt het feitelijke bevallinpverlof
gemiddeld 11 weken. De wouwen die na hun bevalling zijn blijven werken, hebben gemid-

deld 14 à 15 weken bevallingsverlof opgenomen (zie bijlage 6).

De uitsplitsing naar branches laat zien dat bij de niet-commerciële dienstverlening gemid-

deld 14 weken verlof na de bevalling wordt opgenomen, bij de industrie gemiddeld 12 à 13

weken, en bij de commerciële dienstverlening circa 12 weken.

Bijna tr*,eederde van de vrouwen (64Vo)heefr. na afloop van hun officiële verlofreriode het

werk weer hervat of is toen uit dienst getreden. De overige vrouwen blijken langer verlof
te hebben opgenomen respectievelijk pas later uit dienst te zijn getreden. De vraag die

hierbij naar voren komt is of de nieuwe verlofregeling in dit opzicht beter voldoet dan de

oude regeling. Of anders gezegd: Zijn door de verlenging van de verloSeriode na de

bevalling thans minde r vrouwen genoodzaakt om na afloop van hun officiële verlo&eriode

nog een beroep te blijven doen op de Ziektewet.

Om hierin inzicht te krijgen zijn op dez.elfdewijze als in het vorige hoofdstuk de gegevens

uit dit onderzoek vergeleken met de gegevens uit het onderzoek van 1985. Dat wil 7frggen

dat voor deze vergelijking alleen de ziekteverzuimgegevens zijn gebruikt van de (219)

vrouwen uit het ZVlS-bestand-

Bij de oude regeling hadden vrouwen officieel recht op 6 weken bevallinpverlof. Bij de

nieuwe regeling heeft men 4 weken meer bevallingsverlof en hebben de vrouwen die het

verlof flexibel opnemen officieel nog meer weken bevallingsverlof. Met andere woorden:

de lengte van het ofEciële bevallinpverlof is, in tegenstelling tot vroeger, niet meer voor
alle vrouwen gelijk. Daardoor kan een vergelijking met het onderzoek van 1985 alleen

inzicht geven in de mate waarin de feitelijke verzuimperiode na de bevalling is toegenomen.

Paswanneer de officiële periode bevallinpverlofwordt afgetrokkenvan de feitelijke perio-

de, wordt inzicht verkregen in de mate waarin nog een (aanvullend) beroep is gedaan op

de Ziektewet.Dez.e berekening levert het volgende beeld op:

Vergeleken met de situatie bij de oude regeling blijkt het aanvullend beroep op de Ziekte-
wet gemiddeld met circa de helft te zijn afgenomen. Degenen die na de bevalling blijven
werken hebben weliswaar gemiddeld 10 dagen meer verzuim opgenomen dan waarop men

gemiddeld aantal verzuimdagen
na aÍloop van de oÍIiciëIe periode
bevallingsverlof (waanoor een beroep
is gedaan op dc Zicktewet)

in 19t§ in de onderzoeksgroep

degenen dic na de bevalling:
- hun werk weer hebben hervat
- uit dienst zijn getreden

21.0 dagen 10.4 dagen
5.4 dagen 2.0 dagen
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formeel geÀen recht had, maar bij de oude regeling was dit veel meer, namelijk gemiddeld

3 weken.

Eén van de onderzoetsvragen is de vraag in hoeverre de uitbreidingvan het officiële beval-

lingsverlofnaar 10 weken, vÍouwen voldoende in staat stelt om na afloop van het ofEciële

bevallingsverlofhet werk te hervatten. Op grond van het voorgaande kan worden geconclu-

deerd dat de verlenging van het verlofna de bevalling er voor heeft gezorgd dat gemiddeld

genomen minder 'extra'ziektedagen worden opgenomen. Het betreft echter een gemiddel-

de; binnen de groep doen zich wat dit betreft aanzienlijke verschillen voor.

Voor de beantwoording van deze onderzoeksvraag is het daarnaast nodig na te gaan welke

wouwen, ondanks de verlenging van het verlof, niet in staat zijn om hun werk na afloop van

de officiële periode te hervatten. Om hierin inzicht te krijgen wordt in de volgende para-

gaaf het bevallingsverlof van de vrouwen die na hun bevalling blijven werken, nader in

beschouwing genomen.

4.2 Een langer bevallingsverlof dan de ofliciëIe periode: welke factoren spelen

hierbij een rol

Van de 205 wouwen in de onderzoeksgroep die na hun bevalling zijn blijven werken, heeft

de helft het werk hervat na afloop van het verlof waarop men officieel recht had. De
andere vÍouwen zijn langer thuis gebleven. Wordt aan dezr. (100) vrouwen gewaagd wat

de achtergronden zijn geweest van hun langere verlof, dan kan het volgende overzicht wor-

den gegeven.
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reden(en) waarom men na de bevalling een langer verlof heeft
opgenomen

- alleen om medische redenen
(voelde me nog niet in staat om te werken en moest van de

arts nog thuisblijven)
- nogvakantiedagenopgenomen
- nog onbetaaldverlof opgenomen
- had door roosterindeling nog wij
- andere reden

(o.a. 'via CAO nog recht op extra weken')

door een combinatievan redenen, nl.:
- een gedeelte om medische redenen * nog vakantiedagen opgenomen
- vakantiedagen + nog onbetaaldverlof opgenomen
- vakantie opgenomen + nog om andere reden extra weken verlof gehad
- onbetaald verlof opgenomen + nog om andere reden extra weken

verlof gehad

gemiddeld aantal extra weken verlof
- vanwege medische reden
- door vakantiedagenop te nemen
- door onbetaaldverlofop te nemen
- door de roosterindeling
- door andere reden

genoemd doon
n=100

Iwo

47Vo
lTVo
27o
5Vo

5Vo

lIVo
ZVo

lVo

ca. 15 weken
ca. 4 weken
ca. 11 weken
ca. 2 weken
ca. 3 weken

Bij 1.6Vo van de vrouwen die een langer bevallinpverlof heeft opgenomen, blijkt de reden

hiewoor te zijn geweest dat zij na afloop van hun officiële verlo&eriode fysiek gezien nog

niet in staat waren om het werk te hervatten en van hun arts nog thuis moesten blijven.

(llVo Yan deze vrouwen is alleen om deze reden langer thuis gebleven; 5 Vo heeft daarna

nog vakantiedagen opgenomen).

De andere vrouwen hebben hun bevallingsverlof in vrijwel alle gevallen op eigen initiatief
verlengd door vakantiedagen etVofonbetaald verlofop te nemen.

Binnen een halfjaar na de bevalling blijkt 957o van de vrouwen het werk te hebben hervat.

De overige vrouwen (sVo) z.in langer dan een half jaar thuis gebleven; in ruim de helft van

de gevallen echter niet vanwege medische re denen maar omdat men onbetaald verlof hee ft
opgenomen.

Gemiddeld blijkt het aantal weken dat men om puur medische redenen langer thuis is

gebleven op L5 weken neer te komen. Het aantal weken onbetaald verlof is gemiddeld 11

weken, en het aantal weken extra verlof door vakantie op te nemen blijkt gemiddeld 4

weken te zijn.

Een betrekkelijk geringe groep vrouwen heeft dus met een officieel 'medisch brevet' een

langer verlof opgenomen; het merendeel van de wouwen met een langer verlof heeft zelf

hun verlof veÍlengd door middel van vakantie of onbetaald verlof. Uit de opmerkingen die
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nogal wat vrouwen hierover maken (zie bijlage 7), komt de indruk naar voren dat men, ach-

teraf beschouwd, deze extra weken verlof nodig had om daarna het werk lveer aan te

kunnen. Direct na het officiële verlof voelde men zich eigenlijk nog niet voldoende fit -of
emotioneel nog niet in staat-, om al weer te gaan werken.

De vraag die vervolgens naar voren komt is of er factoren in bijvoorbeeld de werksituatie
te vinden zijn, die verklaren waarom de ene vrouw zich wel en de andere zich kennelijk
minder snel in staat voelt om weer te gaan werken. Om dit na te gaan zijn de vrouwen met

een 'correct'bevallingsverlof (dat wil zeggen, het door hen opgenomen bevallingsverlof

komt overeen met de periode waarop zij officieel recht hadden), vergeleken met de vrou-

wen die niet direct na afloop van hun officiële periode het werk hebben hervat. Binnen

deze laatste categorie bevinden zich dus niet alleen de vrouwen die om puur medische

redenen een langer verlof hebben gehad, maar ook de vrouwen die zelf hun verlof hebben

verlengd. Zich niet in staat voelen om direct na de officiële verlofueriode het werk op te

pakken, blijkt namelijk lang niet altijd in te houden dat men een beroep op de Ziektewet
doet.
De tabel met bovengenoemde vergelijking is opgenomen in bijlage 5. Uit deze vergelijking
komt het volgende naar voren. De vrouwen die direct na het officiële verlof het werk
hebben hervat, blijken vaker te werken:

- alleen of op een afdeling met hooguit met 1 ander persoon;

- in een klein bedrijf (minder dan 50 werknemers);

- zonder vrouwelijke collega's die ook jonge kinderen te verzorgen hebben;

- in de commerciële dienstverlening.

Daarnaast blijken zij vaker:
- niet bekend met de ouderschapsverlofregeling bij hun bedrijf;
- geen problemen te hebben ondervonden bij het regelen van kinderopvang. (Overigens

niet omdat men dit veel vaker via het bedrijf heeft kunnen regelen, want op dit punt

blijkt geen verschil tussen beide groepen).

Tevens blijken het vaker wat jongere vrouw€n te zijn. Hieraan mag echter niet de conclusie

worden verbonden dat het waarschijnlijk ook het eerste kind is en men dus niet de zorg

heeft voor andere jonge kinderen. rWat bctreft het aspect 'aantal kinderen te verzargen'

blijkt namelijkgeen sigrrificantverschil. Evcnminblijkt het borstvoedingwillenblijven geven

een rol te spelen.

Dit is eveneens het geval bij de volgende kenmerken: de functie die men heeft, het feit of
men hand- of hoofdarbeid verricht, en het aantal uren dat men na de bevalling gaat wer-

ken. Bij geen van deze punten komt een sigrrificant verschil naar voren tussen degenen die

direct na hun officiële verlofhet werk hervatten en degenen die een langerverlofopnemen.

Tenslotte bevinden zich onder de groep vrouwen met een 'correct'verlof wel iets meer

vrouwen die door middel van flexibilisering van het verlof voor àclv.elf al een langer be-

vallingsverlof hebben gecreëerd. Maar ook bij dit punt is het verschil tussen beide groepen

niet significant. (Met andere woorden: Ook onder de groep vrouwen met een langer verlof
dan waarop men formeel geÀen recht had, bevindt zich dus een - niet opvallend kleiner -
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aantal dat het verlof flexibel heeft opgenomen.) De verwachting dat door het flexibel op-

nemen van het verlof de vrouwen al voldoende rusttijd na hun bevalling zouden creëren om

daarna het werk te hewatten, blijkt in de praktijk dus niet altijd op te gaan.

De reden waarom vrouwen direct na hun verlofoeriode het werk henratten lijkt, naast het

zonder al te veel problemen kunnen regelen van de kinderopvang vooral samen te hangen

met de omgeving waarin men werkt. Afgaande op het beeld dat hiervan naar voren komt,

kan men zich afuragen of bij de werkhervatting niet een zekere druk vanuit de omgeving

meespeelt. Alleen werkend of met weinig andere peÍsonen op een afdeling in een betrek-

kelijk klein bedrijf, waar geen andere jonge moeders werkzaam zijn, voelt men mogelijk

eerder de noodzaak het werk weer op te pakken.

Daarnaast moet niet uit het oog worden ve rloren dat ook redenen van medische aard een

rol zullen spelen bij het wel of niet tijdig hervatten van het werk. De vrouwen die relatief
snel aan het werk gaan, verzuimen daarna bijvoorbeeld niet vaker dan de anderen. Men is
dus kennelijk voldoende hersteld om het werk te hervatten en hoeft niet achteraf tot de

conclusie te komen dat men eigenlijk te vroeg is begonnen.

Met andere woorden: Bij het beoordelen van de regeling voor het zwangerschaps- en

bevallinpverlof moet men er dus rekening mee houden dat een deel van de wouwen
gewoon meer tijd nodig heeft, of meer tijd wil hebben, om na de bevalling het werk weer

aan te kunnen. Een aantal van hen doet daarvoor een beroep op de Ziektewet. Anderen
nemen vakantie of onbetaald verlof op, zoals we eerder zagen.

Om de vergelijking met de oude regeling te completeren wordt onderstaand nog een

overzicht gegeven van de mate waarin toen, en waarin thans (met de verlenging met 4 we-

ken), voor het arangerschaps- en bevallingsverlofverzuimdagen worden opgenomen via de

Ziektewet.

gemiddelde lengte van de
totale verlofperiode
(waarroor een bemep is
gedaan op de Ziektewet)

in 1985 in de onder-
zoeksgrocp

verschil

parttime werkenden
fulltime werkenden

16.4 weken 21.4 weken
19.2 weken 17.9 weken

+ 5.0
- 1.3

hoofdarbeidsters
handarbeidsters

16. I wekea 19.3 weken
20.9 weken 21.4 weken

+ 3.2
+ 0.5

degenen die blijven werken
degenen die uit dienst treden

19.2 weken 21.3 weken
16.8 weken 17.8 weken

+ 2.I
+ 1.0
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Wel oÍ niet blijven werken na de bevalling

5.L lnleiding

Eén van de evaluatievragen ten aanÀenvan de nieuwe regeling is de vraag of deze regeling

de keuze van vrouwen om na de bevalling het werk te hervattcn, bevordert. Om hierin

inzicht te krijgen is onder andere aan de vrouwen gevraagd om welke redenen men na de

bevalling is blijven werken (of om welke redenen men na de bcvalling met werken is ge-

stopt).

Daarnaast is aan de werkende jonge moeders gevraagd welke zaken voor hen met name

belangrijk zijn geweest om de verzorging van hun kind te kunnen combineren met hun

werk. Tevens is hen gevraagd of zij, wanneer het mangerschaps- en bevallingsverlof maar

12 weken was gebleven, ook waren blijven werken.

De volgende paragraafgeeft eerst een overzicht van de redenen waarom een derde van de

vrouwen in de onderzoeksgroep na de bevalling is gestopt met werken, en om welke rede-

nen de overige vrouwen hun werk wèl hcbben hervat. Vervolgens wordt nagegaan welke

factoren hierbij mogelijk nog meer een rol spelen. Daarvoor wordt een overzicht gegeven

van zake. die volgens de vrouwen belangrijk zijn geweest om met de verzorgingstaak voor

een jong kind aan het arbeidsproces te kunnen deelnemen. Aanwllend wordt voor het

opsporen van andere factoren, de groep werkende jonge moeders op een aantal achter-

grondkenmerken vergeleken met de groep vrouwen die na hun bevalling met werken is ge-

stopt.

5.2 lVeI of niet bliiven werken: welke factoren spelen hierbij een rol

a. Redenen waarom men wel of niet is blijven werken

Van de 311 respondenten zijn 106 vrouwen na hun bevalling gestopt met werken. De

overige 205 vrouwen hebben na hun bevalling wel het werk hervat (ofwaren dit van plan,

maar waren ten tijde van het onderzoek nog met verlof - 5 vrouwen).

Onderstaand een overzicht van de reden(en) waarom men wel of niet is blijven werken.

53



rcden(en) waarom men is gestopt met werken

- was dat altijd al van plan/ik wilde zonder meer een kind en een baan
niet (meer) met elkaar combineren

zag Eeen mogelijkheden om te blijven werken, want:
- kon niet minder uren werken
- kou geen goede kinderopvangregelen
- de kosten voor kinderopvang zouded te hoog worden
- kon werktijden/dienstenniet aanpassen
- vond het op het werk niet meer plezierig
- gingverhuizen
- overige redenen

* meerdere antwoorden zijn mogelijk geweest

genoemd doon.
n=106

ilVo

t2%
8Vo

5Vo

4Vo

LVo

2Vo

I0Vo

Bij tweederde van de respondenten die na de bevalling zijn gestopt met werken, stond dit
besluit al bij voorbaat vast. Men wilde zonder meer een kind en een baan niet met elkaar
ombineren. Slechts door een paar vrouwen wordt hieraan toegevoegd dat men ook geen

mogelijkheden zag om te blijven werken in verband met de kinderopvang of omdat men
de werktijden niet kon aanpassen.

Dit houdt in dat bij de overige vrouwen die stoppen met werken (ruim een derde deel), dit
besluit vooral het gevolg is gelveest van praktische problemen. Bij de meeste van hen omdat
men na de bevalling niet minder uren of met andere werktijden kon gaan werken, en/of
geen goede ofbetaalbare kinderopvang kon regelen.

(In dit verband kan nog worden opgemerkt dat degenen bij wie de keuze om te stoppen
al bij voorbaat vaststaat, vooral vrouwen zijn die gaan bevallen van hun eerste kind).

rtden(en) waanom men is blijven werken

omdat ik het werk plezierigvind/de sociale kontakten niet wil missen
omdat ik niet alleen voor het huishouden en het kind/de kinderen wil
zorEen
financieel noodzakelijk
omdat ik anders nooit meer aan de slag zal komen
geeft me een gevoelvan onafhankelijkheid(maar financieelis het niet
noodzakeljk)
omdat het een goed voorbeeld voor het kind is
overige redenen

meerdere antwoorden zijn mogelijk geweest

genoemd doon*
n = ?-05

88Vo

59Vo

2s%
t7%

6Vo

t%
4Vo
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Door de vÍouwen die na de bevalling zijn blijven werken wordt het meest als reden ge-

noemd het feit dat men de sociale contacten niet wil missen respectievelijk niet alleen maar

voor het huishouden en het kind/de kinderen wil zorgen. Door 25Vo van de werkende jonge

moeders wordt (daarnaast) naar voren gebracht dat het voor hen financieel noorl"akelijk

is om te blijven werken (l7Vo van hen blijkt bijvoorbeeld de hoofd- of medehoofdkostrrin-

ner voor het gezin).

b. Factoren die belangriikziin om te kunnen bl[iven werken

Aan de werkende jonge moeders in de onderzoeksgroep is de vraag gesteld welke zaken

voor hen belangrijk zijn geweest om het moederschap te kunnen combineren met hun werk.

Bij deze vraag is hen een aantal mogelijkheden voorgelegd waarbij men steeds moest

aangeven of dat punt in de praktijk belangrijk is geweest, niet za belangrijk of in hun

situatie feitelijk helemaal geen rol heeft gespeeld. Hieruit blijkt het volgende:

Bijna tweederde van de vrouwen die zijn blijven werkcn, brengt naar voren dat het voor

hen belangrijk is geweest dat het verlof rond de bevalling minimaal 16 weken was en niet

meer zoals vroeger maar 12 weken.

Daarnaast wordt door bijna een derde van de vrouwen aangegeven dat ook de mogelijkàeid

van het flexibel kunnen opnemen van het verlof hierbij belangrijk was. Een voldoende

rustperiode met name na de bevalling wordt dus door e en groot aantal vrouwen als belang-

rijk ervaren om daarna weer het werk te kunnen hervatten. Vriiwel alle vrouwen geven

de groep wouwen die
n'=2

is blijven werken
l5

om te kunnen bl[jven werken is de

mogelijkheid:
bclangrijk

geweest
niet zo

belangrijk
geweest

helemaal
niet

belangrijk
geweest

geen
mening

dat je minimaal 16 weken velof
rond de bevalling krijgt en niet
meer zoals woeger maar 12 weken
om langer voor de bevalling door
te blijven werken om daarmee
meer weken verlof na de bevalling
te krijgeo
om definitief minder uren te kun-
nen gaan werken
om via het bedrijf de kinderop-
vang te kunnen regelen
om via ouderschapweÍlof tijdelijk
minder uren te kunnen gaan wer-
ken

64Vo

32%

MVo

17Vo

l4Vo

l6Vo

rs%

5Vo

LlTo

8%

L4Vo

457o

MVo

6lVo

707o

6%

8Vo

7Vo

lLVo

ïVo



echter aan dat men ook wel was blijven werken wanneer de verlofoeriode niet was verlengd
en maar 12 weken was gebleven.

Met andere woorden: De lengte van het bevallingsverlof wordt weliswaar door een groot
aantal vrouwen als een belangrijk punt ervaren om te kunnen blijven werken, maar hierbij
spelen meestal ook nog andere factoren een rol. Wordt hiervoor gekeken naar de combina-
ties van belangrijke punten, dan blijkt het volgende:

Meer dan de helft van de vrouwen voor wie de lengte van het bevallingsverlof belangrijk
is geweest, noemt tevens de mogelijkheid om definitief minder uren te werken. Zaken zoals

het opnemen van ouderschapsverlof om daarmee tijde lijk minder uren te werken, of de
kinderopvang kunnen regelen via het bedrijf, blijken voor een veel kleinere groep vrouwen
belangrijk te zijn geweest.

Wordt gekeken naar de praktijk, dan valt eveneens het aantal uren op dat men na de

bevalling gaat werken. Met name de vrouwen die voor de bevalling meer dan 25 uur per
week werkten, blijken na de bevalling hun werkuren te hebben teruggebracht. Nog geen

l«vart van de werkende jonge moeders die aan het onderzoek hebben meegedaan, werkt
meer dan 25 uur per week. De meesten werken na hun bevalling tussen de 15 en Z uur
per week.

c. Factoren die eveneens een rol spelen

Om na te gaan welke factoren mogelijk ook nog een rol spelen bij het wel of niet blijven
werken, is de groep werkende jonge moeders vergeleken met de groep die na de bevalling
hun baan heeft opgezegd. De tabel met deze vergelijking is opgenomen in bijlage 6 van dit
rapport. Hieruit blijkt het volgende.

De vrouwen die na de bevalling blijven werken, zijn (significant) vaker werkzaam:
- in een groot bedrijf (200 of meer personeelsleden);
- in een leidinggevende functie;
- in de niet-commerciële dienstverlening;
- als z.g. hoofdarbeidster, met voornamelijk zittend werk;
en

- werkten tijdens hun zwangerschap: al vaker parttime, minder dagen per rveek, en minder
vaak in ploegendienst, dan degenen die na de bevalling stoppen met werken.

Tevens blijkt men vaker bij een bedrijf te werken:
- waarbij het mogelijk is om kinderopvang te regelen, binnen dan wel buiten het bedrijf;

(In de praktijk heeft llVo van de werkende jonge moeders in de onderzoeksgroep van
deze mogelijkheid gebruik gemaakt);

- waarvan men weet dat men er ouderschapsverlof kan opnemen. (Hiervan heeft 6Vo na

de bevalling reeds gebruik gemaakt);
- waarbij men voorbeelden had van we rkende jonge moeders in de directe werkomgeving.
Daarnaast zijn de vrouwen die blijven werken vaker wat ouder dan degenen die zijn ge-

stopt, en is de bevalling ook niet de geboorte van het eerste kind. Dit laatste geeft aan dat



degenen die blijven werken wat vaker ervaring hebben met de combinatie van een kind

verzorgen en betaalde arbeid verrichten. Het gegeven dat de vrouwen die blijven werken

ook vaker over een wat ruimer gezinsinkomen beschikken lijkt niet zo verwonderlijk. In
tegenstelling tot degenen die niet meer werken, is er bij hen vrijwel altijd sprake van twee

werkende ouders.

Bij de beslissing om te stoppen met werken spelen, zoals in het voorgaande is geconsta-

teerd, een aantal factoren een rol. Het gezinsinkomcn lijkt hierbij echter zeker niet de

belangrijkste. Het lage gezinsinkomenvan degenen die niet meerwerken, had dan namelijk

als één van de redenen moeten zijn genoemd waarom men met werken is gestopt. Bijvoor-

beeld via de antwoordcategorie dat de kosten voor kinderopvang te hoog zouden worden

wanneer men zou blijven werken. Slechts door 57o van de betrokken vrouwen is dit echter

maar naar voren gebracht als één van de redencn waarom men na de bevalling is gestopt

met werken.

Het punt of men wel of niet na de bevalling de werkuren of werktijden kan aanpassen, lijkt
wat dit betreft als een veel belangrijker factor te moeten worden geaen. Niet alleen blijkt

l6Vo van de vrouwen mede om die reden na de bevalling te zijn gestopt. Ook onder de

vrouwen die na de bevalling zijn blijven werken, bevindt zich een groot aantal voor wie dit

een belangrijk punt is geweest. Zn heeft bijvoorbeeld bijna tweederde van de werkende

jonge moeders hun werkuren of werktijden na de bevalling aangepast, waaronder bijna de

helft door definitief minder uren te gaan werken.

Daarnaast lijken ook andere factoren die in de werkomgeving liggen, niet te moeten ïvor-

den onderschat. Werkt men in een branche en in een functie waarbij men er niet weemd

van opkijkt wanneer men blijft werken (omdat men al andere voorbeelden heeft van wer-

kende jonge moeders), dan gaat hier kennelijk een zekcre stimulans voor de vrourven van

uit om ook te blijven werken. Bovendien krijgt men kennelijk ook meer mogelijkheden om

in de praktijk de combinatie van werken en een kind verzorgen te realiseren.

Ten aanzien van factoren die een rol spelen bij de beslissing om wel of niet te blijven

werken, zal echter ook in ogenschouw moeten worden genomen dat bij een deel van de

af,angere werkneemsters deze keuze al lang vaststaat. Men heeft op voorhand geen be-

hoefte om de verzorging van het kind te combineren met werken en de nieuwe regeling

voor het arangerschaps- en bevallingsverlofverandert hier voor hen (kennelijk) niets aan.

Mogelijk zou alleen nog een aantal vrouwen 'over de streep zijn getrokken'wanneer men

had gewerkt in een omgeving met goede voorbeelden van werkende jonge moeders.

5.3 Slotbeschouwing

Naar aanleiding van de vraag of de nieuwe regeling de keuze bevordert om na de bevalling

het werk te hervatten, kan op grond van het voorgaande het volgende worden geconclu-

deerd.

Door de vrouwen die zijn blijven werken wordt de huidige, langere verlo$eriode weliswaar

als belangrijk ervaren, maar dit punt is voor velen van hen niet doorslaggevend geweest.
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Ook met een kortere verlo$eriode was men wel blijven werken. Voor de vrouwen die zijn
gestopt met werken, heeft de nieuwe regeling dezrketaz.e in ieder geval niet kunnen veran-

deren.

De beslissing om wel of niet te blijven werken lijkt vooral te worden beinvloed door de

omgeving waarin men werkt. Dat wil zeggen, een omgeving waarin het niet ongewoon is dat
men als jonge moeder blijft werken en waar het met name op een aantal essentiële punten

zoals werkuren en/of werktijden, voor de vrouwen makkelijker wordt gemaakt om de

combinatie van een kind verzorgen en werken te realiseren.

Ten aanzien van de vraag of de nieuwe regeling de vrouwen die van plan zijn om na hun
bevalling te blijven werken, in voldoende mate in de gelegenheid stelt om te herstellen van

hun bevalling om daarna hun werk te kunnen hervatten, kan op grond van de onderzoeks-

resultaten het volgende worden geconcludeerd.

In de praktijk blijkt bijna de helft (49Vo) van de wouwen die blijven werken, een langere

verlofreriode te hebben opgenomen. Een betrekkelijk gering aantal heeft daarvoor een

beroep gedaan op de Ziektewet; het merendeel heeft zclf hun verlof verlengd door middel
van vakantie of onbetaald verlof. Nogal wat vrouwen die hun verlof zelf hebben verlengd,
geven hierbij aan dat men, achteraf geÀen, deze extra weken nodig had om daarna het
werk weer aan te kunnen. Direct na het officiële verlof voelde men zich eigenlijk nog niet
voldoende fit - of emotioneel nog niet in staat -, om al weer te gaan werken.

Het bovenstaande geeft aan dat een deel van de vrouwen meer tijd nodig heeft dan de

huidige verlo$eriode. Een langere verlofreriode na dc bevalling creëren door het verlof
flexibel op te nemen, blijkt slechts voor een beperkt aantal vrouwen een oplossing te

bieden. Een grote groep vrouwen, en met name degenen die ffsiek belastend werk verrich-
ten, blijkt in de praktijk helemaal geen gebruik van dez,e mogelijkheid te kunnen maken:

Men heeft nu al moeite om tot aan 6 weken voor de bevalling door te werken. Bovendien
blijkt uit het onderzoek dat onder de vrouwen die het verlofwel flexibel hebben opgeno-

men, een deel de verlo$eriode nog verder heeft verlengd door bijvoorbeeld aansluitend
vakantie of onbetaald verlof op te nemen.

Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat niet de nieuwe verlofregeling van doorslag-

gevende invloed is op het wel of niet direct hervatten van het werk na de officiële verlofre-
riode. De gegevens geven aan dat vooral de werkomgeving waarin men terugkeert hierbij
een belangrijke rol speelt. Alleen werkend of met weinig andere personen op een afdeling
in de commerciële dienstverlening in een betrekkelijk klein bedrijf, waar ook geen andere
jonge moeders werkzaam zijn, lijkt men zich of meer genoodzaakt te voelen, -of meer bij
het werk en het bedrijf betrokken-, om na de bevalling weer zo snel mogelijk te beginnen.

Daarnaast spelen bij het wel of niet tijdig hervatten van het werk ook gewoon redenen van

medische aard een rol. Zowel onder degenen die direct na het officiële verlof aan het werk
gaan als onder degenen die later beginnen, komt ziekteverzuim als gevolgvan de bevalling

daarna nog maar weinig voor. Wanneer men het werk hervat, is men dus ook vrijwel altijd
voldoende hersteld van de gevolgen van de bevalling om het werk weer aan te kunnen. De
ene vrouw heeft daar echter in de praktijk een langere rustperiode voor nodig dan de ande-

re vrou\il.
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Bijlase 1

Het Zieffieverzuim lnformatiesysteem (AllS) van het NIA

Functies

Het NIA beheert een ziekteveraniminformatiesysteem (ZUS) dat drie functies vervult:

- het fungeert als informatiesysteem voor deelnemende arbeidsorganisaties;

- het vormt een archief waaraan gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden

ontleend;

- het is de basis voor een landelijk peilstation m.b.t. ziekteverzuim en andere sociale

indicatoren, zoals WAO-toetreding en verloop.

Tot medio l99?heeft. het NIA dit informatiesysteem geheel zelfstandig onderhouden; in

de toekomst zalhet systeem mogelijk met ondersteuning van anderen worden voortgezet.

Methodiek

Het ZVIS kent twee gescheiden stromen van gegevens aan de invoerzijde:

- Persoons- en functiekenmerken:

Van alle werknemers van de deelnemende arbeidsorganisaties worden persoons-en func-

tiekenmerken verzameld. Bij de aanvang van de registratie worden alle kenmerken per

persoon ingevoerd; vervolgensworden alle latere mutaties op deze kenmerken in de tijd
bijgehouden. Frn volledige lijst van de geregistreerde kenmerken is te vinden in para-

graaf 4 van deze bijlage.

- Zíek- en herstelmeldingen:

Van elke werknemer worden de data van ziek- en herstelmeldingen geregistreerd. Alle
data worden, op individueel niveau, continu opgeslagen in een database. In het ZVIS

zijn, met andere woorden, zowel actuele als historische gegevens over het ziekteverzuim

en de kenmerken van elke werknemer voorhanden, waardoor een longitudinale benade-

ring tot de mogelijkheden behoort.

Archief voor wetcnschappelijk ondcrzoek

In het ZVIS zijn gegevens beschikbaar vanaf 7976.

In 1991 namen circa 180 arbeidsorganisaties deel aan het ZVIS waardoor het systeem

persoons- en verzuimgegevens omvat van circa 50.000 werknemers waaronder circa 20.000

vrouwen.

Het gebruik van het ZVIS voor onderzoeksdoeleinden is niet voorbehouden aan het NIA.

Onder bepaalde condities worden ook aan andere onderzoekers gegevens uit het ZVIS ter

beschikking gesteld.
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4. Geregistreerdepersoons- en functiekenmerken

Van de werknemers in de betrokken arbeidsorganisaties worden 22 standaardrubrieken
geregstreeÍd en indien gewenst nog 2 facultatieve rubrieken. Deze facultatieve rubrieken

kunnen door een bedrijf zelf worden ingevuld met persoons- en functiekenmerken die men
m.b.t. verzuim sveneens wil laten registreren (b.v. een verfijndere uitsplitsing naar soort
dienst, naar functie, maar ookb.v.verzuim als gevolgvan arangerschaps- en bevallingsver-
lo0.

In het ZVIS worden standaard de volgende persoons- en functiekenmerken geregistreerd

(tussen haakjes staat het aantal categorieën vermeld):
- geboortedaturn

- afdelinpmde
- soort dienst (8)
- aantal werkdagen (5)
- aantal werkuren
- personeelscategorie (2)
- leidinggevend niveau (4)
- CAO-, functie-\of schaalgroep

- WAO-uitkeringspercentage (8)
- woonplaatscode
- indienstdatum
- uitdienstdatum
- uitdienstcode (6)
- geslacht (2)
- burgerlijke staat (3)
- nationaliteit (20)

- opleiding algemeen onderwijs (6)
- opleiding vakonderwijs (5)
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Btjlage 2

Amsterdam,2 oktober
t»l

Geachte mewouw,

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Nederlands

Instituut voor Arbeidsomstandigheden (MA) opdracht gegeven een onderzoek uit
te voeren onder wouwen die na 2 maart 1990 znangerschaps- en bevallingpverlof

hebben opgenomen. Deze datum is gekozen omdat toen de nieuwe regeling voor

dit verlof in werking is getreden.

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de ervaringen van de wouwen

met deze nieuwe regeling voor het anangerschaps- en bevallinpverlof.
Zoals u wellicht bekend is gold woeger voor het znangerschaps-en bevallingsver-

lof: 6 weken a*,angerschapwerlof en 6 weken bevallingwerlof. In de praktijk bleek

met name een bevallingwerlof van 6 weken voor heel veel wouwen niet voldoende

om goed te kunnen herstellen van de gevolgen van de bevalling. Om deze reden is

het bevallingwerlof uitgebreid naar 10 weken en ook bepaald dat vrouwen langer

mogen doorwerken vöör de bevalling om daarmee nà de bevalling nog een langer

verlof te kunnen opnemen.

Begin volgend jaar zal in de Tïveede Kamer deze nieuwe regeling voor het

zwangerschaps- en bevallinpverlof worden geëvalueerd. Dat wil zeggen; dan zal

worden nagegaan of de verlofreriode thans in de praktijk beter voldoet dan met

de oude regeling het geval was. Hiewoor zijn gegevens nodig die alleen door de

vrouwen kunnen worden verstrekÍ die van de nieuwe regeling voor zwangerschaps-

en bevallingwerlof gebruik hebben gemaakt. Volgens onze informatie bent u één

van deze wouwen en daarom willen wij u via deze brief wagen aan het onderzoek

uw medewerking te verlenen. Ook wanneer u na uw bevallinpverlof met werken

bent gestopt, dan is het voor het onderzoek toch erg belangrijk dat u meedoet.

Hoe zijn wij aan uw naam en adres gekomen?

Zoals u misschien weet is uw (voormalige) werkgever één van de 180 deelnemers

aan het ziekteverzuiminformatiesysteem van het NIA. Begin dit jaar hebben wij
aan hen verzocht of zij ons wilden helpen bij het vinden van vrouwen die van de

nieuwe regeling gebruik hebben gemaakt. Ook uw directie en uw ondememi-

npraad hebben zich bereid verklaard hiervoor adressen beschikbaar te stellen

genen het belang van het onderzoek. Maar het is verder natuurlijk geheel aan u

of u mee wilt werken.



NIAhl)
Wat houdt het onderzoek in?

Bijgesloten treft u een vragenlijst aan. Wij verzoeken u vriendelijk om deze

enquéte in te vullen en deze dan, liefst zo spoedig mogelijk, weer aan ons terug te

sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop (een postzegel plakken is niet nodie).

Het invullen van de vragenlijst zal naar onze inschatting ongeveer een half uur in

beslag nemen.

De gegevens die u verstrekt blijven uiteraard vertrouwelijk en zijn voor niemand

buiten het onderzoeksteam toegankelijk. Na afloop van het onderzoek zullen de

vragenlijsten worden vemietigd. Voor alle duidelijkheid: Uw werkgever blijft dus

geheel buiten het onderzoek en heeft ons alleen adressen verstrekt om voor ons

de uiwoering van het onderzoek mogelijk te maken.

Wij hopen dat u het betang van het onderzoek inziet en mee zult doen. [Jtil stem

staat vooÍ vele andere moeders die toevallig niet in de steekproef zijn gekomen.

Wij hopen dat wij op uw medewerking mogen rekenen en danken u bij voorbaat

voor de te nemen moeite.

Hoogachtend,

NEDERI-ANDS INSTITUUT VOOR
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (MA)

mevr. drs R.J. van Amstel

(projectleider)



VRAGENLIJST ERVARINGEN MET HET
ZWANGERSCHAPS. EN BEVALLINGSVERLOF

Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van uw ervaringen met de huidige

regeling voor het zwangerschaps- en bevallingsverloÍ.
Wanneer we het in de vragenlijst hebben over uw zwangerschap en uw bevalling, dan

bedoelen we daarmee de zwangerschap en bevalling waarvoor u nà 2 maart 1990

zwanqerschaos- en bevallinqsverloÍ heeft opgenomen.

Opbouw van de vragenliist.

De vragenlijst bestaat uit verschillende onderdelen.
Allereerst worden enkele vragen gesteld over de samenstelling van uw gezin.

Daarna volgen er vragen over uw werk en werkomstandigheden tijdens uw zwangerschap.
Vervolgens komen er vragen over het zwangerschaps- en bevallingsverloÍ en uw ervarin-
gen daarmee.
Daarna volgen er vragen voor degenen die na de bevalling weer zijn gaan werken en

vragen voor degenen die na de bevalling met hun werk zijn gestopt'
Tenslotte worden eÍ nog enkele vragen gesteld naar algemene achtergrondgegevens.

Hoe de vragenlijst in te vullen?

- De meeste vragen zijn van een aantal antwoordmogelijkheden voorzien. Door het
ciiÍer achter een van deze mogelijkheden te omcirkelen, geeft u aan welk antwoord
in uw geval van toepassing is.

Bijvoorbeeld waag 1:

ls deze zoon/dochter uw eerste baby? - Ja, is miin eerste baby @, doorg""n met vraag 3
- Nee, rs niet mijn eerste baby 2

lndien uw zoon/dochter die na 2 maaft 1990 is geboren uw eercte kind is, omcirkelt u code 1.

lndien dit niet uw eerste kind is, omcirkelt u code 2.

Soms zijn er vragen waarbij geen antwoordmogelijkheden staan aangegeven. U wordt
dan verzocht uw antwoord letterlijk te noteren in de daarvoor opengelaten ruimte.

Soms kunt u vragen overslaan. Dan staat er achter de door u omcirkelde code een
pijl - > met 'doorgaan met vraag ...'. Als u die code heeft omcirkeld, moet u met de
daargenoemde vraag verder gaan.

Bijvoorbeeld vraag 1:

lndien uw zoon/dochtet die na 2 maaft 1990 is geboren uw eerste kind is (en u dus code t heeft
omcirkeld), dan gaat u door met vraag 3.

lndien dit niet uw ee§te kind is (en u dus code 2 heeft omcirkeld), dan gaat u vetdq met de volgende
vnag; in dit voorbeeld vraag 2a.

NLA/r00/TANCENDAM



Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragenlijst zo spoedig mogelijk
weer aan ons terug te sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop.

Biilage 2

Problemen met het invullen?

Als u vragen heeft bij het invullen, dan kunt u vanzelÍsprekend altijd even contact met ons
opnemen (tel.: 020-5498 611 en vragen naar Renée van Amstel oÍ Thérèse van den Berg).

Wij danken u bij voorbaat voor de te nemen moeite.
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NIA - De Boelelaan 30 - 1083 HJ Amsterdam - tel.: 020-5498611

Projektnummer: oktobër 1991

DE SAMENSTELLING VAN UW GEZIN

3. Bent u op dit moment zwangefl | - nee 1

- ja, ...................maanden

UW WERKSITUATIE TIJDENS DE ZWANGERSCHAP VAN UW JONGSTE KIND

De volgende vragen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in uw werk en werkomstandigheden

ionoste kind.

4. Kunt u kort omschrijven welk beÍoep en

Íunctie u toen uitoeíende?

Nr^/ro/uNcEMAN!

Íes pon dentnum me Í

Allereerst willen we graag wat algemene gegevans over uw gezin welen.

WanneeÍ we het in àe vragenlijst over de geboorte van uw jongste kind hebben, dan bedoelen we daarmee

de oeboode van uw zoon/dochteÍ waaruoor u na 2 maart 1990 met zwanoerschaos- en bevallinosverlof bent oeoaan.

1. ls deze zoon/dochter uw eerste bab)A | - ja, is miin eerste baby. 1 -> doorgaan met vraag 3

(HieÍnaast dus het ciiíeí omcirkelen | - nee, is niet mijn eeÍste 2

achtet het antwootd dat voor u van I baby

toepassmg §.

2a Hoeveel andere thuiswonende kindéÍen
zijn er in uw gezin, wanneer we uw
jongste kind niet meeÍekenen?

(Stiel- en pÍeegkinderen meetellen, voot'
zover ze (nog) volledig thuiswonen)

ln miin oezin is/ziin noo:

- 1 andeÍ kind 1

- 2 andere kinderen 2

- 3 andere kinderen 3
- 4 oI meeÍ, n1..................kinderen

2b Hoe oud was het één na jongste kind op
het moment dat de baby geboren werd?

. laaÍ

5. Vond u dit werk lichamelijk veÍmoeiend? - lichamelijk ZggÍ vermoeiend

- lichamelijk redeliik vermoeiend

- lichamelijk niet zo vermoeiend

1

2

3



il O Deed/doet u vooÍnamelijk zittend weÍk 
" 

| *r"r."lijk zittend werk ,.T
ll moe(s)t u tijdens uw werk veet staan? I - voornamelijk staand werk Z 

fl

tr 
, - deets zifi€nd, deels stand werk , 

il

i /. *".70"
ll op een contract? | - op een conract voor een bepaalde tijd 2 |
il l_alsoproepkrachr 3 |

| 
, - anders, nl. 

I_l

I e. Hoeveel uur werkte u. aan het beqin van | *erkte aan het beoin van de zwanoerschao:

I de zwanoerschao, gemiddeld per week? | I

I I 
_ ........... uuÍ gemiddetd per week. 

II

/ S En op hoeveet dagen per week? I 

- 

dagen per week.

10 En werkte u toen, dus aan het beqin van
de zwanoerschao. alleen overdag in dag.
dienst, alleen in avond- of in nachtdienst,
of werkte u toen in ploegendienst of
wisseldienst?

- alleen in dagdienst 1

- alleen in avonddienst z
- alleen in nachtdienst 3
- in ploegendienst/wisseldienst 4
- anders, nl.

i,,HadU!99!opuwweÍkcollega,sdie*.[",,n"*"encollega'Sdie,T
I zelfde werk deden en die in deeltijd werk- | in deeltijd werkten I

l] zaam waren, bv. 20 uur per week? | - nee 2 |
I _ I -weetniet e I

12 En had u toen op het werk vrouwelijke
collega's met kinderen die nog niet naar
school gingen?

- ja, had toen vrouwelijke collega's met
kinderen die nog niet naar school
gingen

. nee
- weet niet

I

2
J

ln 1989 ís er een nieuwe bePaling in de Arbsidswet vooÍ zwangsÍen opggnomen. Vrouwen hgbben hieÍmeè hel recht
gekregen hun weÍk'en rusttilden tiidèns de zwangerschap, indien nodig, aan te passen. Wanneer eèn vrouw daarvoor
een verzoek indient, is de werkgever wsttèliik vèrplicht aan dat yeÍzoek te voldoèn. zwangèÍe vrouwèn kudnen op basis
van dit rechl bijvoorbeeld vragsn om in plaats van nachtdisnsten allaen dagdiensten ts hoeven draaion, oÍ om

vakeí rusipauzen te moqen inlassen.

13. Bent u op de hoogte van dit Íechr voor | - nee, ik ben hieruan niet op de hoogre
zwangere werkneemsters om hun werk- en 

I

rusttijden indien nodig, aan te passen? | - ja, if U"n hiervan op de hoogte maar
was dat nog niet tijdens mljn zwangerschap.

. ja, ik was hieÍvan op de hoogte 3
al tijdens mijn zwangeÍschap

Nr^/r@/uNcNÀM



14. Heeft u tijdens de zwangeÍschap van uw

iongste kind uw werk- en/oÍ rusttijden
aangepast?

- nee
-ja

1 -> doorgaan met vÍaag 16a.

2

15a lndien ia:

Kunt u kort aangeven waar deze aanpassing(en) van uw
(lndien u mindeÍ uren bent gaan werken willen we graag

teruggebÍacht).

werk- oÍ rusttiiden op neeÍkwam(en)?
ook weten naaÍ hoeveel uren per week u uw werkuren heeft

15b Heett het u moeite gekost om deze aan-

passing(en) te regelen?

- nee, geen moeite
- ia, enige moeite
- ja, veel moeite

1

2
3

I -r oooro.^n met vÍaao 171"

lndien nee:

Heeft u uw werk- of rusttijden tijdens de
zwangerschap niet aangepast omdat dit
vooÍ u niet nodig was, omdat dit op het
weÍk niet werd toegestaan, oI heeft dit een

andere reden gehad?

werk /rusttiiden niet aanoeoast omdat:

dh niet nodig was
dit op het werk niet werd toegestaan

1 -> doorgaan met vraag 17

2

andeÍa reden, nl..

Kunt u kort aangeven wat u graag had willen aanpassen en wat de vooÍnaamste bezwaren zijn geweest waarom u dil

niet heeft kunnen regelen?

17 Hoe zoudt u uw bedrijt typeren;
de bÍanche omschriiven waarin u werk-

zaam bent/was?

(lndien u het niet goed ondet een
antwoordmogelijkheid kunt ondeÍ-
brengen, dan grcag omschtiiven wat uw
bedrijt doet, maakt oi verhandelt)

. overheid (rijk, pÍovincie, gemeente)
-industÍie
' detailhandel (winkel)
- schoonmaaksector
- verzorgende beÍoepen (bv. kapster,

schoonheidsspecialiste)
- horeca
- bank/veuekeÍingswezen
- gezondheidszorg (bv. ziekenhuis,

verpleeghuis)

01

02
03
04
05

06
07
08

- maatschappelijke dienstuerlening 09
(bv. gezinsverzorging, beiaardentehuis)

- anders, n1............

Nh/rm/uNcEmAM



18. Hoeveel personeelsleden heeft het be-
drijÍ/de instelling waaÍ u weÍkt/werhe in
dienst?

(lndien u het niet prècies weet, proberen
een zo goed mogelijke schatting te ge-
ven).

- minder dan 20 personeelsleden
- 20 - 49 personeelsleden
- 50 99 personeolsleden
- 100 - 199 personoélsleden
- 200 of meer personeelsleden

1

2
3
4

19. En ult hoeveel mensen bestaat de aÍde-
ling/groep, waarmee u het meest samen-
werk(te)/direct te maken heeft/had in uw
weÍk?

- niet van toepassing;
ik werk(te) namelijk alleen

- nog 1 andeÍ porsoon
- nog2-5 anderepersonen
- nog 6 - 10 andere personen
- meer dan l0 andere personeelsleden

1

2
3
4
5

Heeft het bedrijÍ/de instelling waar u weÍk-
t(e) mogelijkheden voor kinderopvang?

(D.w.z. heeft het bedilif een eigen kin-
dercreche, zg. kindplaatsen bij kinderdag-
veblíiven ol doet het bedrijt bijvoorbeeld
mee aan een gastouderpÍoject)?

- weet niet
- nee

ia. nameliik:
- er is kinderopvang in het bedÍijf zelf

- het bedÍijÍ heeft kindplaatsen bij
kinderdagverblijven

- het bedrijÍ doet mee aan een gastoudetr
project

1

3

- anders, nl

21a. Heeft het bedÍijf/de instelling waar u weÍk_
t(e) een zg. ouderschapsveÍlofregeling?

(D.w.z. een regeling voor ouders met een
iong kind waarmee men gedurende een
bepaalde tiid mindet uren per week kan
gaan werken).

weet niet 1 l
nee ,.] 

-> doorgaan met vraag 22

ja, er is een ouderschaps-
verlofregeling o

lndien ia:
Voor hoe lang mag men bij uw bedrijÍ mel
de ouderschapsverloÍregeling minder uren
per week gaan werken?

een halÍ jaar
1 jaar
2 jaat
3 jaar
4 jaaÍ
anders, n|..........

1

2

3
4

weet niet 7

Nh/!m/uNcmÀM



21c. En mag men bij de ouderschapsverlof-
regeling bij uw bedÍijÍ dan het aantal uren
dat men werkt met de helft veÍminderen of
zijn hieraan andere grenzen gesteld (bv.

men mag dan niet minder dan 20 uuÍ per
week gaan werken)?

men mag dan de uren tot 1

de h€|ft verminderen

zijn andere grenzen aan gesteld; men 2

moet dan een minimum aantal uÍen bliiven
werken nl. uren Per week

and6Ís, n1,.............

weet niet 7

21d. En worden de uÍen die men dan niet werkt
(gedeeltelijk) dooÍbetaald, oÍ is er bij uw
bedrijf sprake van een zg.
onbetaald ouderschapsverlo?

de verlofuÍen worden Oie! doorbetaald 1

de verloÍuren woÍden (gedeelteliik) dootr 2

betaald

weet niet 7

HET ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGSVERLOF

NU/rm/NGEmÀM

De volgende vragen gaan oveÍ het zwangerschaps- en bevallingsverloÍ en uw ervaringen daarmee. We bedoelen hierbij steeds hq!
zwanoeÍschaos- en bevallinosveÍloÍ dat u na 2 maart 1990 heeft oooenomen.

22. Voor het zwangeÍschapsverlof wordt
uitgegaan van de bevallingsdatum die is

uitgerekend dooÍ de arts oÍ vroedvrouw.
Wat was voor u de uitoerekende beval-

lingsdatum?

De bevallingsdatum vooÍ mij was uitoerekend op:

iJöi i;;;il; Ë;i

22a. En is uw kind op deze datum geboren?

(lndien woeget ot later geboren, gnag
ook het aantal dagen notercn)

ja, is op de uitgerekende datum geboren 1

nee,............. dagen vroeoeÍ 2

nee,............. dagen lA!9I 3

Sinds 2 maart 1990 geldt èÍ een nieuwe regeling vooÍ hel zwangerschaps- en bèvallingsverlol. Allereerst i5 bePaald dàt

het verloi rond de bevalling minimaal 16 weken is. En daarnaast mogen de vrouwen zelÍ bepalen oÍ zii 6 weken voor de

uitgerekendè bevallingsdatum stoppen met werken oí nog langer blijven doorwerken iot 5 oí 4 weken voor deze dalum.

Stopt men 6 weken voor do datum dat men is uitgergkend, dan heeÍt men na ds bevalling nog 10 weken verloÍ. Blijft men

langer doorwerken dan maalÍ men daaÍmes voor zichzelÍ een langer verloÍ na de bevalling mogelijk. Stopt men
bijvoorbeeld 5 wèksn vooÍ de uilgereksnde bevàllingsdalum, dan heeÍt mèn techt op een verloí na de bevalling van 1 1

weken. En stopt men 4 weken van tevoren, dan hseÍt men rochl op een verloÍ na de bevalling van 12 rveken

Heeft u oveMogen om niet 6 weken voor
de uitgerekende bevallingsdatum t€ stop-
pen maar langeÍ te blijven dooMerken?

LET OP:
Bii deze en alle nog koreNe v,ag,en

bedelen we met een wk steeds 7
dagen; dus niet dleen de we*dqen
rekeren!!

- ja, oveMogen om langer te blijven 1 -> doorgaan met vraag 25a

dooMerken

- nee, heb niet overuogen om langer 2

dan 6 weken voor de bevallingsdatum
dooÍ te bliJven weÍken



Waarom wilde u niet langeÍ dooMerken?

(me e rde re antwootden mogel ii k)

- 6 weken zwangeÍschapsverlof leek me 1

echt wel nodig.

- had van anderen gehoord dat je een 2
zwangerschapsveílof van 6 weken
nodig hebt.

- dooÍ mijn vorige zwangerschap(pen) 3

ervaren dat 6 weken zwangerschaps-
vorloÍ nodig is.

- ik had al veel (lichamelijke) problemen 4
tijdens deze zwangerschap.

- ik wist dat dat op mijn werk niet mogelijk 5
is/niet woÍdt toegestaan

- andere reden waarom ik niet langer wilde
blijven doomerken, n1..................................

-> doorgaan met vraag
26a

25a. lndien u WEL VAN PLAN was om lanqer
dooÍ te werken:

Wat was voor u de belangrijkste Íeden
waarom u langeÍ wilde dooMerken?

( me e rd e re antwooden nogel ij k)

Wilde lanoèr bliiven dooMerken:
- om daardoor een langer veÍlof na de bevalling te 1

krijgen-

- in verband met mijn werk (konden me nog niet 2
missen/moest nog bepaalde zaken aÍmaken)

- combinatie van beide (dus zowel voor een o
langer bevallingsverloÍ als i.v.m. het weÍk)

- andere reden, n1............,.,,............

25b. Tot hoeveel weken vooÍ de uitgeÍekènde
bevallingsdatum WkE u blijven doorweÍ-
ken?

- 5 weken voor de uitgerekende datum 1

- 4 weken voor de uitgerekende datum 2

25c. En hoeveel weken vooÍ de uitoerekende
bevallingsdatum bent u uiteindelijk gestopt
met werken?

weken voor de uitqeíekende bevallings.
datum ben ik gestopt met werken.

25d. Was dit precies het aantal weken zoals u
van plan was, bent u eerder gestopt dan u
eigenlijk van plan was, oÍ bent u uiteindelijk
zelÍs nog langer blijven doonruerken dan u
aanvankelijk van plan was?

was pr€cies het aantal weken zoals 1 -> doorgaan met vraag 27
ik van plan was.

ben lanoeÍ blijven doorwerken. 2 -> doorgaan met vÍaag 25Í

ben eerder gestopt dan ik 3 -> doorgaan met vraag 25e
aanvankelijk van plan was.

Nh/I@/hNGEMAM



25e. lndien u serder bent oestopt:

Waarom bent u uiteindelijk eerder gèstopl
met werken dan u aanvankelijk van plan
was?

(me e d e íe antwoo rde n moge I i jk)

omdat mijn kind veel vÍoeger is 1

geboren dan was uitgeÍekend.

omdat het werken mij toch te zwaar/ 2
te vermoeiend werd.

omdat het op mijn werk niet mogelijk 3
bleek om langeÍ te blijven dooruerken/
wordt niet toegestaan.

andere Íeden, n1...................................

> doorgaan met vÍaag
27

251. lndien u lanqeÍ hebt dooroewerK:

Wat is de reden geweest waarom u uitein"
delijk langer hebt doorgewerkt dan u aan-
vankelijk van plan was?

(meerdere antwootden nogelijk)

van plan was:
- omdat ik h6t werken beter kon volhouden 1 I

dan ik aanvankelijk had ingeschat. 
I

- omdat er voor mij nog geen vervanging z | -, doorgaan met vraag
was geregeld op het werk. 

I 
,,

- een andere reden waarom ik lanqer heb I

doorgewerkt, n, 
. ]

26a. Hoeveel weken voor de gj!ggI9L9!9!9 be-
vallingsdatum bent u uiteindelijk gestopt
met werken?

- 6 weken voor de uitgerekende datum 1 -> doorgaan met
vaag 27

-........ weken voor de uitgerekende datum

26b.

Wat is de reden geweest dat u eerder dan
6 weken voor de uitgerekende bevallings-
datum bent gestopt met werken? ls uw
kind veel vroeger goboren dan was uitgere-

kend, bent u op aanraden van de arts oÍ
uw chef/baas eerdeÍ gestopt, heeÍt u ont-
slag genomen/gekÍegen oÍ heeft dit een
andere reden gehad?

(meederc antwoorden mogeliik)

omdat mijn kind ve€l vroeger is
geboren dan was uitgerekend

omdat het werken me te zwaar/
te vermoeiend werd

op aanraden van miin arts/vroedvrouw
ben ik eerdeÍ dan 6 weken gestopt

op aanÍaden van Ejj!_ghgllAag ben ik
6erdeÍ dan 6 weken gestopt

heb omslag genomen/gekregen

andere reden, n|.........,................................

27. Voor hët bevallingsveÍloÍ woÍdt uitgegaan I Mijn jongste kind is geboren op:
van de feiteliike bevallingsdatum.
Op welke dag is uw jongste kind geboren?

(das) (maand) 0aa0

Nh/rm/hNcEMÀÀÍ



28. Bent u na deze bovalling weeÍ gaan | - ia, neO het werk na deze bevalling .1

weÍken, of (indien u nog met veÍloÍ | weer heÍvat
bent) bent u van plan om het werk 

I

weer te heryatten? | - ja, ben van plan om het werk te 2
heruatten

- nee, ik ben na de bevalling gestopt
met werken/uit dienst getreden 3 -> doorgaan met

vÍaag 39a (pag.'12)

VooÍ het bevallingsverloÍ, dus het verloÍ na de bèvalling, krijgt iedereen minimaal 1O weken. HeeÍt men voor de bevalling
echteÍ langer doorgeweÍli, dan heaft men recht op meeÍ weken verloí na ds bevalling. HeeÍt men birvoorbeèld tot 5
weken voor de uitgeÍekendo bsvallingsdatum dooÍgewerK dan heeft men Íeöht op l1 weken verloÍ na de bevalling. En
heeft men tot 4 weken voor ds datum dat mgn is uitgerekend gewerlit, dan hseft men rechl op 12 weken veÍloÍ na de
bevalling.

29. Op hoeveel weken verlof had u nog recht
na de bevalling?

Na de bevalling had ik (officieel) nog recht op:

weken bevallingsverlof.

30. En hoeveel weken na uw bevalling | - precies na het aantal weken waarop 1 -> doorgaan met vraag 32
bent u weer met uw weÍk begonnen? | ik nog Íecht had ben ik weer met

mijn weÍk begonnen; dus
(De code omcirkelen achtet het I weken na miin bevalling
antwooÍd dat op u van Íoepassmg
is en graag ook het aantal weken | - it< Uen langeÍ thuis gebleven en 2
noteren.) | . ......... weken na mijn bevalling

gaan werken
(tndíen u het niot meet prccies woet, dan
een zo goed mogelijke schatting prcbeÍen | - ik heb het werk nog niet hervat. 3
te geven). I ... .. weken geleden ben ik bevallen

Nh/rm/uNGEmÀIt



31. Wat is de reden geweest dat u lang€r bent thuis gebleven?

(Meederc antwooÍden mogelijk.
Graag steeds do code omcirkelen achtet hel antwootd en een zo goed mogeliike schatting prcbercn te geven van het

aantal extra weken dat u om die íeden langet thuis bent gobleven)

.voeld6 ik mij nog niet in staat om weer to gaan weÍken en moest van de arts nog thuisblijven.
extra weken ben lk om die reden thuisgebleven

. heb ik nog mijn snippeÍdagen/vakantiedagen opgenomen.
extra wekèn in totaal ben ik via snipper/vakantiedagen nog thuisgebleven

- heb ik nog onbetaald verloÍ opgenomen.
extra weken in totaal ben ik via onbetaald verloÍ nog thuisgebleven

- had ik door de roosteÍind€ling nog vrii.
extra weken in totaal ben ik om die r6den nog thuisgebleven

- andere reden, n1............................
............... extra weken in totaal ben ik om die reden nog niet gaan werken.

32. Heeft u aan uw jongste kind
borstvoeding gegeven?

- nee 1 -> doorgaan met vraag 35a
-ja 2

32a. Bent u borstvoeding blijven
geven ook toen u weer bent gaan wer-
ken? (oÍ, indien u het weÍk nog niet heeft
hervat: bent u van plan om borstvoeding
te blijven geven wanneer u weer gaal wer-
ken)?

-ia, ik heb het geven van boÍstvoeding '1 -> doorgaan met vraag 34
gecombineerd met mijn weÍk (oÍ ben dit
van plan te gaan combineren)

- nee, niet gecombineerd 2

Was dat omdat u toen geen borst-
voeding meer gaÍ, omdat u hiervoor
geen goede regeling op uw werk kon
tretfen, oÍ omdat u dit zelf niet
wilde combineÍen?

gaf toen geen borstvoeding meer 1 I
| -, doorgaan met vÍaag

ik wilde dat zelÍ niet combineren 2 I 35a

kon hiervooÍ geen goede regeling 3
op het werk treffen

33b. Kunt u kort toelichten waaÍom u geen goede regeling hiervoor kon treffen
Wat waren de voornaamste bezwaren of problemen?

-> doorgaan met vraag 35a

lh/lm/uNcEMANr



toen u weer oino werken:
(of van plan bent om dit te gaan doen
wanneeÍ u weèr gaat werken)

Welke regeling heeft u hiervoor
op uw werk getroffen?

(meerdere antwoorden mogeliik)

- was niet nodig om een Íegeling te treffen 01

- mocht/mag tussendoor naar huis/mijn oppas 02
om te voeden

- voedde/voedt de baby op het werk 03

- tussen het werk dooÍ kon/kan ik kolven 04

- mocht/mag mijn werktijden zodanig aanpassen 05
dat ik niet op het werk hoef(de) te voeden
of te kolven

- anders, nl.

35a. Hoe heeft u de kinderopvang
geregeld wanneer u werkt?
(of, indien u het werk nog niet
heeft hervat: hoe zal u de kindeÍopvang
gaan regelen)?

(meerdere antwootden mogeliik)

Via miin bedriiÍ, nl.
het kind gaat naar de bedrijfscréche 01
het kind zit op een v/d kindplaatsen die 02
mijn bedrijf heeft bij een kinderdagveÍbtijf
bij een gastouder uit het gastouderproject 03
waaraan mijn bedrijÍ meedoet

Via het bedriif van miin man/partner geregeld 04

Zelf oereoeld, nl.
het kind gaat naaÍ een kinderdagverblijÍ 05
èen betaalde oppas komt thuis 06
een onbetaalde oppas komt thuis 07
gaat naaÍ €en betaalde oppas/naar een gastouder Og
gaat naar een onbetaalde oppas 09
de werhijden van mij en mijn partner zijn zodanig 10
dat we de opvang van elkaar overnemen
anders, nl.

35b. Heeft u problemen ondervonden bij het
regelen van de kinderopvang?

@ problemen ondervonden om de 1 -> dooÍgaan met
kindeÍopvang te règelen vraag 35d

gligg problemen hierbij ondervonden 2

veel problemen hierbij ondervonden 3

35c. Kunt u kort toelichten wat hierbij voor u de voornaamste pÍoblemen zijn geweest?

35d. Hoeveel betaalt u gemiddeld per week aan
kinderopvang?

- niet van toepassing; ik maak geen gebruik .l

van betaalde kinderopvang/oppas

gulden gemiddeld per week
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Heeft u, toen u na de bevalling weeÍ be-
qon te werken, uw werktijden of aantal

weÍkuren per week veranderd?
Bent u toen bijvoorbeeld mindeÍ uren per

week gaan werken en/of met andere be-
gin- en eindtijden, e.d.

(lndien u het werk na de bevalling nog niet

heeft hervat:
Bent u van plan om uw weÍktijden oI aan-

tal werkuren te veÍanderen?)

(me e tde re antwoorden mogel i ik)

- nee, dat was voor mij niet nodig

- nee, dat wilde ik wel maar dat kon ik
op het werk niet regelen

ia. wel iets veranderd. nl.:
- mindeÍ uren gaan werken door ouderschaPs-

veÍlof op te nemen

- definitieÍ mindsr uren gaan werken.
lk werk nu ...,..,,,.. uur Per week

- mijn werktijden tiideliik aangepast/veranderd

- miin werktijden glqlailqf aangepast/verandeÍd

- anders, nl.

01

02

03

05

06

37a. Heeft u, nadat u na de bevalling
weeÍ bent gaan werken, nog wel eens
weqens ziekte moeten verzuimen?

(Het gaat hiqbii niet om alleen w we,l<'

- nee, ik heb nadat ik weeÍ met weÍken 1 -> doorgaan mel

ben begonnen nog geen dag verzuimd vraag 3Ba

wegens ziekte

- ja, ik ben nadat ik weer ben gaan werken 2

ongeveer ............ dagen
in totaal ziek geweestu eventu@l ziek benÍ gemt,

37b. Had dit nog te maken met uw bevalling of
niet?

nee, dat heeft niets te maken gehad 1

met mijn tlevalling

ja, dat was oedeelteliik nog een gevolg 2

van mijn bevalling

ja, dat was hglgtrga! nog een gevolg 3
van miin bevalling

38a. Wat zijn voor u de ygglneq!!§lg Íedenen
om te blijven werken?

(meerdere antwoorden mogeliik)

. Íinancieel noodzakelijk

-omdai ik het werk plezierig vind/de sociale
contacten niet wil missen

- omdat ik niet alleen maar voor het huishouden
en het kind/de kinderen wil zorgen

- omdat ik anders nooit meeÍ aan de slag zal

komen

- andere redenen, n|..........

NtA/rm/hNGEMAM 11



38b. Er kunnen een aantal zaken ziin waardoor het voor moeders met jonge kinderen heel wat makkelijker is om te blijven
werken. OndeÍstaand hebben we een aantal van deze zaken vermeld. We wlllen graag van u weten of die zaken voor u
wel oÍ niet belangrijk zijn geweest om na de bevalling van uw ionoste kind te kunnen blijven werken.

(Achter iedere mogelijkheid steeds de code omckkelen die in uw geval van toepassing is).

bslanoriik niet zo belanoriik helemaal niel belanoriik
geweest geweest geweest

mii de mooeliikheid:

- om via oudeÍschapsverlof tijdelijk minder
uren te kunnen gaan werken

- om definitief minder uren te kunnen gaan
werken

- om langer vooÍ de bevalling door te blijven
werken om daarmee meer weken verlof na
de bevalling te krljgen

. om via het bedrijÍ de kinderopvang te
kunnen regelen

- dat je minimaal 16 weken verloÍ rond de
bevalling krijgt en niet meer zoals
vroeger maar 12 weken

3Bc. WanneeÍ het zwangerschaps- en bevallings- | - ja, zekerWanneeÍ het zwangerschaps- en bevallings- | - ia, zeker 1 l
veÍlof maar 12 weken was gebleven: I I

Was u dan ook blijven werken? j - waarschiinlijk wel Z 
l-, 

aoorOaan mer vraag 43

| - nee, dan was ik gestopt met werken 3 l

lndien u na dèze bevallino oestopt benl met werken/uil dienst benl oetÍeden

Ook wanneer men na de bevalling stopt met werken, krijgt men het bevallingsveÍloÍ doorbetaald. Het bevallingsverlol, dus
het verloÍ na de bevalling, is vooí iedereen minimaal 1 O weken. Heeft men voor de bevalting echter langer doorgeweÍkt,
dan heeft men rèchl op meer weken vorloí na de bèvalling. HeeÍt men biivoorbeeld tol 5 weken vooÍ de uitgerekende
bevallingsdatum doorgewerkt dan heeÍl men rechl op 11 weken vèrloí na de bevalling. En heeft men tot 4 weken voor de
datum dat men is uitgeÍekend gewerkt, dan hèeÍt men Íecht op 12 woken verloÍ na de bevalling.

39a. Op hoeveel weken verloÍ had u nog
recht na de bevalling?

Na de bevalling had ik (ofiicieel) nog recht op:

weken bevallingsverlof

39b. En bent u precies na aÍloop van deze
weken uit dienst getreden oÍ bent u pas
later uit dienst gegaan.

(De code omcirkelen achtet het
anwoord dat op u van foepassmg
is en graag ook het aantal weken
noteren)

- precies na het aantal weken 1 -> doorgaan mel
waarop ik nog recht had ben vraag 41

ik uit dienst getreden, dus:
..... weken na mijn bevalling

-ik ben pas later uit dienst getÍeden, nl.; 2
weken na mijn bevalling

NL\/rmlt^NcENDA[! 12



40. Waarom bent u pas later uit dienst | - omdat ik wegens ziehe als gevolg van de 1

geÍeden? | bevalling nog langer bevallingsveÍlof kreeg

- omdat ik nog snipperdagen/vakantiedagen 2

over had

- om andere reden ben ik pas later uit dienst getíeden,
nl ..........

41 Wat is voor u de reden geweest
om na de bevalling te stoppen met
werken. Was u dat altijd al van
plan of zaglhad u geen mogelijk-
heden om te blijven werken?

( mee rde rc antwoorde n moge lijk)

- was dat altijd al van plan/ik wilde zonder
meeÍ een kind en een baan niet (meer) met

elkaar combineren

- kon niet mindeÍ uren werken 2

- kon geen goede kindeÍopvang regelen 3

- de kosten voor kinderopvang zouden 4

te hoog worden

- andere reden(en), n1. ........................

42. lndien de kosten voor kinderopvang een | - niet van toepassing; de kosten voor kinderopvang 1

rol hebben gespeeld bij uw beslissing om I hebben geen rol gespeeld bij mrln beslrssrng

te stoppen met weÍken: i om te stoppen met werken
Wat zou voor u een'haalbaar'bedÍag zijn
geweest om per week aan kinderopvang ] - ..... .. gulden per week zou voor mii nog 2

te besteden? I haalbaar ziin geweest om aan krnderopvang te besteden

l;ililï
I oeze vnacen zt.Jll ous ween I

ll" it-'tt

44. Bent u gehuwd/samenwonend met uw | - gehuwd/samenwonend 1

panner,
woont u samen met andere volwassenen i - niet gehuwd of samenwonend met mijn partner 2

(bv. bij uw ouders, in een woongemeen- | maar ik woon samen met andere volwassenen
schap)
of bent u alleenstaand/de enige volwasse- I - alleenstaand/ik ben de enige volwassene 3

ne in het gezin? I in het gezin
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45. Bent u de hooÍdkostwinner voor | - ja, ik ben de hoofdkostwinner
uw gezin?

nee, ik ben niet de hooÍdkostwinneÍ 2
(de hooldkostwinnet is degene
die de grcotste biidruge levert | - mijn man/partneí en ik leveren ongeveer 3
in het inkomen van het gezin) | een gelijke bijdrage in het inkomen

46. ls het gezamenlijk inkomen van u en/oÍ
partner m6eÍ oÍ mindeÍ dan Í. 2.500,- lCBg
per maand?

- !!99I dan f. 2.500,- netto per maand

- minder dan t. 2.500,- netto per maand

- ongeveer oÍ precies Í. 2.500,-- netto per maand

- w6et niet

1

2

3

7

Het kan zijn dat u bepaalde antwoorden gÍaag wat meeÍ had willen toelichten of dai er naar uw idee in de vragenlijst
bepaalde zaken niet an de orde zijn gekomen waarover u toch wel enkele opmerkingen wilt maken. lndien dit het geval
is, kunt u onderstaande ruimte en eventueel de achterkant van deze pagina hiervoor benutten.

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING AAN DlT ONDERZOEK EN DE TIJD DIE U BESCHIK.
BAAR HEEFT GESTELD VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST.
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Bijlage 3

Tabet'Flqibel oPnemen b"oqd - nia beoogd'

FLEXIBILI§ERING BEOOGD

n=ltl
7o

NIET BE(X)GD

n=184
%

VERSCHIL2

Vo

SIGNIFICANTIEJ

Iëqid
- jonger dan 25 jaar
- 25 - 29 iaat
- 30 - 34 jaar
- 35 - 39 jaar
- 40 jaar of ouder

2
37
42
l7
2

9
42
37
11

1

-7
-5
+5
+6
+1

n.§.

Eoofdkoctwinner
(na de bevalling)
- zplf. de (mede)hoofdkostwinner
- de manQartner

t7
83

7
93

+10
-10

***

lVafio gezinsinkomen
(na de bevalling)
- meer dan Í 2.5fi),- netto

p/maand
- minder dan f 2.5fi),- p/maand
- ongweer of precies f 2.500,-

P/maand
- weet niet of geen informatie

78

t2
5

5

66

13

9

t2

+12

-1
-4

-7

Kindertal
- het kind is het eerste kind
hd reeds kinderen wauYan de

iongste:
- jonger dan 4 jaar
- 4 jaar of ouder

67

27
6

74

18
8

-7

+9
-2

n.s.

Branche/sector waarin men
werkzaam iqAras
- industrie
- oommerciële dienstverlening
- niet-commerciële dienstverle-

ning
(gezondfuidsmrg maatsch.werlc,

open b w bes tuur, w erlovm. org, e d )

18

28
54

7
t9
74

+11
+9
-20

Grootte van het bcdriif
- minder dan 50 personeelsleden
- 50 - 99 personeelsleden
- 100 - 199 persotreelsleden
- 2fi) of meer peÍrioreelsleden

?t+

10

13
53

t7
10

29
M

+7
0

-16
+9

l. De percentages per kenmerk zijn verticaal gepercenteerd met steeds als Íolzal l00Vo

2. Leewoorbeeld:
- = degenen die flexibiliseringvatr het verlof hebben beoog4 hebben/zijn zinder vaak'

+ = delenen die flexibiliseringvan het verlof hebben beoog4 hebtreilzijn'vakcr"'

3. * =pi.05,** =p1.02,*** =p(.01 ,**** =p<.001 
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TLEXIBILISERING BFI)OGD

a=127
7o

NIEf, BDOOGI)

n=184
%

vr.tRscHIL2

Vo

SIGNINCANTTEJ

Grootte van de afdeling
- werlÍ alleen of met 1 ander

per§oon
- wertÍ met2 - 5 andere

persoletr
- werkt met 6 - 10 andere

Per§onen
- werkt met meer dan 10 andere

per§onen.

16

27
n
30

t4

vt
28
34

+2
+3
-1
-4

n.s.

Collega's die in deeltijd werken
-ja
- nee ofweet niet

58
42

70
30

-t2
+12

n.s.

Vrouwelijke collega's met kinde-
ren die nog niet naar school gaan
-ja
- nee of weet niet

46
54

44
56

+2
-2

n.s.

Mogelijkheden voor kinderopvang
bij of via het bedr[jf
-ja
- nee ofweet niet

33
{1

23
77

+10
-10

n.s.

Bedrijf heeft volgens rcspondent
een ouderschapsverlofregeling
-ja
- nee ofweet niet

49
51

38
62

+11
-11

n.s.

Functie
- leidinggevend
- uitvoerend

17
83

8
n

+9
-9

SooÉ werk
a. - handarbeid

- hoofdarbeid

b. - vnl. zittend werk
- vnl. staand werk
- deels zittend deels staand

werk

35
65

58
24
18

72
28

17

52
31

-37
+37

+4L
-28
-13

****

\ilerkbeleving
- lichamelijke zeer veÍmoeiend
- lichamelijk redelijk vermoeiend
- lichamelijk aiet zo vermoeiend

8
39
53

?8
47
25

-20
-8
+28

****

1. De percentagesper kenmerk zijn verticaalgepercenteerdmet steeds als totaal 1007o
2. trewoorbeeld:

- = degenen die flexibiliseringvan het verlof hebben beoogd hehhcn/zijn zinder vaak.
+ = degenen die flexibiliseringvan het verlof hebben beoogd, hehhen/zijn vaker...

3, * =pS.05,** =p <,02r*** -p(.01,*t** -p<.001
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ELE)trBILISERING BEOOGD

a=127
lo

NIET BEOOGD

n=lt4
1o

V}"R§CHIL2

7o

SIGNITICANTIEJ

Werkunen aan het bcgin van de

arangerschap
- minder dan 15 uur per week
-15 -U uurperweek
-25 -32 uur perweek
- 33 - 39 uur per week
- 40 of meer uur per week

7
31
28
t7
L7

8
33
28
l7
t4

-1
-2

0
0

+3

n.s.

Werkdagen aan het begin van de

zwangerschap
- 2 dagen of minder per week
- 3 dagen peÍ week
- 4 dagen per week
- 5 dagen of meer per week

9
T2

25
54

11

t3
24
52

-2
-1
+1
+2

n.s.

Soort dienst aan het bcgin van
de zwangerschap
- alleen dagdienst
- alleen avond en/of nachtdiemt
- ploegendienst/lvisseldienst
- atrders

79
I

15

)

57
9

29
5

+22
-8
-L4

0

fidens de zrrangerschap de werk
en/of rustt[iden aangepast
-ja
- tree, maaÍ had dit wel gewild
- nee, en ook geenwens/

behoefte om werk en/of rust-
tijden aan te passen

8
t6
76

29
20
51

-2L
-4
+25

Bekendheid met het recht om
werk- en rusttiiden tijdens de

zwangerschap aa[ tc passen

- is hiervannret op de hoogte of
was hieÍvan niet op de hoogte
tijdens de m,angerschap

- was hiervan op de hoogte

73

27

74

26

-l

+1

n.s.

Bevallingsdatum
- het kind is op de uitgerekende

datum geboren
- het kind is woeger geboren
- het kind is later geboren

6

4
50

6

46
48

0

-2
+2

n.s.

1. De percentages per kenmerk zijn verticaal gepercenteerd met steeds als lotaal l00Vo

2. Leewoorbeeld:
- = degenen die flexibiliseringvan het verlof hebben beoogd, hehhx:n/zijn rninder vaak.

* = degenen die flexibiliseringvan het verlof hebben beoog4 hehnen/zijn vakcr...

3. * =p3.05,** - p <.02,*** =p(.01,**** =p<.001
3-3



trLE)mrrrsERItJG BEOOGD

t=127
7o

NIET BEOOCD

n=184
lo

VE,R§CHIL2

%

SIGNIHCANTId

Gestopt met werken vóór de
uitgerekende bevallingsdatum
a. - 4 weken of minder

- 5 weken
- 6 weken
- meer dan 6 weken

b. - gestopt zoals gepland
- eerder gestopt dan men

aanvankelijkvan plan was

50
t3
t7
20

57
43

a
58

42
58

+50
+13
-25
-38

+15
-15

Feiteliik vetzuim/afrvezigheids-
periode vóór de bevalling (dwz
ten opzichtc van dc werkelijke
bevallingsdatum)
- 4 weken of minder
- 5 weken
- 6 weken
- meer dan 6 weken
Gemiddeld aantal dagen:

38
18
14
30
40.1

(ca.6wk)

8
7

t2
73
69.5

(ca.10wk)
29,4

(ca.4wk)

Feitelijk veruuim/afwezigheids-
periode nó dc bevalling
- minder dan 10 weken
- 10 weken
- 11 weken
- 12 weken
- 13 weken
- 14 weken
- 15 weken
- 16 weken
- meer dan 16 weken
Gemiddeld aantal dagen:

% (amVo)

11
t6 t7
623

34 57
865
671
677
L4 91

9 100

9,7
(ca.13wk)

Vo (arm Vo)

44
47 51
455
13 68
573
881
3U
589

11 100

93,9
(ca.l3wk)

1,2
(<0,5wk)

Feitclijk verzuim t.o.v. dc totsle
periode verlof waar.op men
(oÍIicieel) recht had
- geen verschil
- minder dagen verzuim
- meer dagen verzuim

31
18

51

14
10

76

+17
+8
-25

1. De percentagesper kenmerk zijn verticaalgepercenteerdmet steeds als totaal 100%
2. Leewoorbeeld:

- = degenen die flexibiliseringvan het verlof hebben beoogd, hehht'n/zijn rninder vaak.
* = degenen die flexibiliseringvan het verlof hebben beoogd hehhcn/zijn vakcr...

3. * =p3.05,**-p<.02,*t1 =p(.01 ,****-p<.001
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NIET BEOOGD

n=1t4
%

FLEXIBILISERING

-1
-3
+4

Feitelijk verzuim na de bevalling
Lo.v. de periode bcvallingsverlof
waarop men (ofticieel) recht had
- geenverschil
- minder dagen verzuim
- meer dagen verzuim

Na de bevalling
- blijven werken
- gestopt met werken

l. De percentages peÍ kenmerk zijn verticaal gepercenteerd met steeds als totaal l00Vo

2. Leewoorbeeld:
- = degener die flexibiliseringvan het verlof hebben beoogd hehhcnkijn rninder vaak..

+ = deÉenen die flexibiliseringvan het verlof hebben beoog4 hehhcnizijn valczr...

3, * =pi.05,** =p <.02r*** =p(.01,**** =p<'fi)l
3-5





TLEXIBILI§ERING
BEOOGD EN:

GELI'KT
n=7t

?o

NIET GELUKT

a=49
Vo

VERSCHIL2

9o

§IGNIFICANTIt'

Lcftlid
- jonger dan 25 jaar
- 25 - 29 jaar
- 30 - 34 jaar
- 35 - 39 jaar
- 40 jaar of ouder

4
35
4A

t9
2

4I
47
t2

+4
-6
-7
+7
+2

n,s.

Hoofdkostwinner
(na de bevalling)
- zplf. de (mede)hoofdkostwinner
- de mawlartner

18
82

16
84

+2
-2

n.s.

Nafio gezinsinkomen
(na dc bevalling)
- meer dan f 2.5fi),- netto

p/maand
- minder dan f 2.500,- p/maand
- otrgeveer of precies f 2.5fi),-

p/maand
- weet niet of geen informatie

81

11

4

4

74

t2
8

6

+7

-1
-4

-2

n.s.

Kindertal
- het kind is het eerste kind
had reeds kinderen waaryan de
jongste:
- jonger dan 4 jaar
- 4 jaar of ouder

58

33
9

80

18

2

-22

+15
+7

Branche/scctor waarin men
wcrkzaam isAras
- industrie
- commerciële dienstverlening
- niet-commerciële dienstuerlening
( gezondhei&zotg maats ch.werlc,

openbw bestuur, werlotorg., ed)

18

32
50

18

2l
6I

0
+11
- 11

n.s.

Bijlage 4

Tabel 'flaibiliserhg beoogd en: geluW - niet geluld'

1. De percentages per kenmerk zijn verticaal geperceuteerd met steeds als totaal 100%
2. Leewoorbeeld:

- = degenetr die flexibiliseringvan het verlof hebben beoogd en waaryan dit ook in de praktijk
is gelukt, hebbenlzijn minder v aak.

* = degenen die flexibiliseringvan het verlof hebben beoogd en waaÍvan dit ook in de praktijk
is gelukt, hebben/zijn vakcr...

3. * =pS.05,** - g <,02,**' -p(.01,**** =p<.001
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FLE)ilBILISERING
BEOOGD EN:

GELIIKT
n=78

Vo

NTET GELUKT

n=49
%

VERSCHIL2

?o

Srclurrcarvrrrr

Groottc van het b€drijf
- minder dan 50 personeelsleden
- 50 - 99 personeelsleden
- 100 - 199 personeelsleden
- 200 of meer personeelsledeu

26
8

15

51

2L
t4
10
55

+5
-6
+5
-4

n.s.

Groottc van de afdeling
- werliÍ alleen of met 1 ander

per§oon
- wertÍ met 2 - 5 andere personen
- werkt met 6 - 10 andere

Persotren
- werkt met meer dan 10 audere

Per§onen

15

30
25

30

76

24
29

3t

-1

+6
-4

-1

n.s.

Collega's die in deeltijd werken
-ja
- nee ofweet niet

59
4l

57
43

+2
-2

n.s

Vrouwelijke collega's met kinde-
nen die nog niet naar school ga.an
-ja
- nee ofweet niet

40
60

55
45

-15
+15

n.s.

Mogel[jkheden voor kinderopvang
bij of via het bedr[jf
-ja
- nee ofweet niet

35
65

3T

69
+4
-4

n.s.

Bedrijf heeft volgens nespondent
een ouderschapsverlofi.egeling
-ja
- nee ofweet niet

50
50

47
53

+3
-3

n.s,

Functie
- leidinggevend
- uitvoerend

2L
79

10

90
+11
- 11

ll.s.

SooÉ werk
a. - handarbeid

- hoofdarbeid

b. - vnl. zittend werk
- vnl. staandwerk
- deels zittend, deels staand

werk

?A

76

7L

15

t4

53
47

37
39
24

-29
+29

+34
-24
-10

1. De percentages per kenmerk zijn verticaal gepercenteerd met steeds als totaal I00Vo
2. Leewoorbeeld:

- -- degenen die flexibiliseringvan het verlof hebben beoogd en waarvan dit ook in de praktijk
is gelukt, hebben/zijn minder vaak..

* = degenen die flexibiliseringvan het verlof hebben beoogd en waarvan dit ook in de praktijk
is gelukt, hebbeflÀjt valcer...

3. * =pS.05,** =p <.02r*** -p(.01,**** -p<.001
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trLE)ilBILISERING
BEOOGD EN:

GELIIKT
n=78

lo

NIET GELIIKT
n=49

7o

ITRSCHIL2

%

SIGNINCANTIE3

Werkbeleving
- lichamelijk zeer vermoeiend
- lichamelijk redelijk vermoeiend
- lichamelijk niet zo vermoeiend

1

37
o

18

43
39

-17
-6
+23

Werkuren aan het begin van de
zwangerschap
a. - minder dan 15 uur per week

- 15 - U uur per week
-25 -32 uurperweek
- 33 - 39 uur per week
- 40 of meer uur per week

b. - parttime
- fulltime

10

32
22
13
23

68
32

2
29
39
22

8

82
18

+8
+3
-L7
-9
+15

-t4
+L4

n.§.

VYerkdagen aan het begin van de
zwangerschap
- 2 dagen of minder per week
- 3 dagen per week
- 4 dagen per week
- 5 dagen of meer per week

13

L3

18

56

4
10

37
49

+9
+3
-19
+7

n.s.

Soort dienst aan het begin van
de zwangerschap
- alleen dagdienst
- alleen avond en/of nachtdienst
- ploegendienst/lvisseldienst
- anders

81

t4
5

76
4

t6
4

+5
-4
-2
+1

n.s.

fiidens de zwangerschap de werk
en/of rustt[iden aangepast
à.-ja

- nee

b. -ja
- nee, maar had dit wel

gewild
- nee, en ook geenwens/

behoefte om werk en/of
rusttijden aan te passen

5

95

5

t2

83

t2
88

t2
25

63

-7
+7
-7
-t3
+?i

n.s.

*

1. De percentages per kenmerk zijn verticaal gepercenteerd met steeds als lotaal l00Vo
2. Leewoorbeeld:

- = degenen die flexibiliseringvan het verlof hebben beoogd en waawan dit ook in de praktijk
is gelukt, hebben/zijn zinder vaak.

* = degenen die flexibiliseritrgvan het verlof hebben beoogd en waarvan dit ook in de praktijk
is gelukÍ, hebbedzijn valczr...

3. t =p3.05,** =p<.02,*ir -p(.01,t*** =p<.ffi1
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trI;EXIBILISERING
BEOOGD EN:

GELUKT

n=78
Vo

NIET GELI'KT
t=49

Io

VERSCHIL2

7o

SIGMIICANTÍd

Bekendheid met het r.echt om
werk-en rusttiiden tijdens de
zwangerschap aan te passen
- is hiervan niet op de hoogte of

was hiervan niet op de hoogte
tijdens de znrangerschap

- was hiervan op de hoogte

74

26

7t

29

+3

-3

n.s.

Bevallingsdatum
- het kind is op de uitgerekende

datum geboren
- het kind is woeger gehretr
- het kind is later geboren

7

42
51

6

47
47

+1

-5
+4

n.s.

Gestopt met werken vóór de
uitgerekende bevallingsdatum
- 4 rveken of minder
- 5 weken
- 6 weken
- meer dan 6 weken

79
,:

47
53

+79
+21
-47
-53

Fciteliik venuim/afrvezigheids-
periode vóór de bcvalling (dwz
ten opzichte van de werkelijke
bevallingsdatum)
- 4 weken of minder
- 5 weken
- 6 weken
- meer dan 6 weken
Gemiddeld aantal dagen

58
24
t4
4

29,7
(ca.4wk)

6
8

14

72
56,8

(ca.8wk)
27,1

(ca.4wk)

1. De percentages per kenmerk zijn verticaal gepercenteerd met steerls als totaal 1009ó
2. Irewoorbeeld:

- = degenen die flexibiliseringvan het verlof hebben beoogd en waaÍvan dit ook in de praktijk
is gelulrt, hebbenlziin mind.er vaak.

* = degenen die flexibiliseringvan het verlof hebben beoogd en waarvan dit ook in de praktijk
is gelukt, hebben/zijn vaker...

3. * =p=.05,** - p <.02,*** -p(.01,**** -p<.001
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FLEXIBILISERING
BEOOGDEN:

GELUIil
n=78

1o

MET GELUKT

t=49
7o

VERSCHIL2

Vo

SIGNIT'ICANTIÉJ

Feitclijk verzuim/afrvezigheids-
periode n6 de bevalling
- minder dan 10 weken
- 10 weken
- 11 weken
- 12 weken
- 13 weken
- 14 weken
- 15 weken
- 16 weken
- meer dan 16 weken
Gemiddeld aantal dagen:

Vo (ormVo)

-0
55
813

44 57
966
470
676
15 9t
9 100

94,2
(ca.13,5wk)

Vo (atmVo)

..,
33 35
237
t9 56
662
10 72
678
t2 90
10 100

90,3
(ca.13wk)

3,9
(ca.0,5wk)

Feitclijk vetzuim t.o.v. de totale
periodc verloÍwaamp men
(oflicieel) recht had
- geen verschil
- minder dagen verzuim
- meer dagen veÍzuim

39
22
39

18

10

72

+21
+t2
-33

Fcitetijk verzuim na de bcvalling
t-o.v. de periode bcvallingsverlof
waarop mcn (oÍIicicel) recht had
- geer verschil
- minder dagen veranim
- meer dagen verzuim

63

37

51
2

47

+12
-2
-10

n.s.

Na de bevalling
- blijven werken
- gestopt met werken

82
18

65

35

+17
-17

t

1. De percentages peÍ kenmerk zijn verticaal geperceateerd met steeds als totaal l00Vo

2. lrewoorbeeld:
- = degenen die flexibiliseringvan het verlof hebben beoogd en waarvan dit ook in de praktijk

is gelukt, hebbenlzijn minder vaak.
+ = degenen die flexibiliseringvatr het verlof hebben beoogd en waarvan dit ook in de praktijk

is gelukt, hebbrcilzijt valer...
3. t =pS.05,** -p <.02,**r -p(.01,**t* =p<.001
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NA AFLOOPVAN ET]N
OIIICÉLEPERIODE
BEVALLINGSVERLOF:

\TERK HERVAT

n=105
%

IÀTER
BEGONNEN

n = 1(X)

%

VERSCHIL2 SIGNIFICANTIEJ

I*eftijd
- jonger dar?S jaar
- ?5 - 29 jaat
- 30 - 34 jaar
- 35 - 39 jaar
- 40 jaar of ouder

4
4t
38
t4
3

29
49
2l

1

+4
+L2
-11
-7
+2

t

Eoofdkostwinner
(na dc bevalling)
- zplf. de (mede)hoofdkostwinner
- de manQartner

m
80

t4
86

+6
-6

n.s.

Ne6o gezinsinkomen
(na de bevalling)
- meer dan í 2.5A0,-- p/maand
- minder dan f 2.5fi),- p/maand
- otrgeveer of precies f 2.5fi),-

P/maand
- weet niet of geen informatie

83

6
5

6

85

6
3

6

-2
0

+2
0

n.s.

Kindertal
- het kind is het eerste kind
hd reeds kinderen waurran de
jongstei
- jonger dan 4 jaar is
- 4 jaar of ouder is

fi

28
t2

63

30
7

-3

-2
+5

n.s.

Brsnchc/s€ctor waarin men
wcrkzaam iqApas
- industrie
- commerciële dienstverlening
- niet-commerciële dienstver-

leoing
(geandhei&mr6 maatsch.werlc,
openbau bestuur, werlotorg., ed)

9
25
66

8
11

81

+1
+14
-15

I

Bíjlage 5

Tabel 'Na hun offrciële periode bevallingsverlof: werk heruat ' later begonnen

1. De percentages per kenmerk zijn verticaal gepercenteerd met steeds als lotaal L00Vo

2. Irewoorbeeld:
- = degenen die na afloop van hun officiële periode bevallingwerlof hun werk hebben hewat,

hebben/zijn rn inder v aak.
f = degenen die na afloop van hun officiële periode bevallingwerlof hun werk hebben hewat,

hebben/zijn vfur...
3. t =ps.05rr'=p<.02r*t1 =P(.01 ,***t=p<.fi)1
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NA AFLOOPVAN ET'N
OTTICÉLEPERIODE
BEIYAI,LING§VERLOF:

WERK IIERVAT

n=105
%

T.ATER

BEGONNEN

n = 1(X)

?o

VERSCHIL2 SIGNTflCANTIEs

Gmottc nan het bedriif
- minder dan 50 personeelsleden
- 50 - 99 personeelsleden
- 100 - 199 personeelsleden
- 2fi) of meer persotreelsleden

20
10

19
51

6
8

19

67

+14
+2

0
-16

**

Grootte van de afdeling
- werkt alleen/met 1 ander

persoon
- werkt met 2 - 5 andere personetr
- werlÍ met 6 - 10 andere

PersoneÍ
- werkt met meer dan 10 andere

PeÍsonen

?fr

28
24

28

7

23
39

3t

+13

+5
-15

-3

**

Collega's die in deeltijd werkcn
-ja
- nee ofweet niet

63

37
68
32

-5
+5

n.s.

Vnouwelijke collcga's met kinde-
ren die nog niet naar school gaan
-ja
- nee ofweet niet

41
59

58
42

-17
+17

Mogeliikheden voor kinderopvang
bij of via het bcdrijf
-ja
- nee of weet niet

34
6

q
60

-6
+6

n.§.

Bedrijf heeft volgens respondent
een ouderschapsverlofrcgeling
-ja
- nee ofweet niet

50
50

6
34

-16
+16

*

Functie
- leidinggevend
- uitvoerend

t8
n

t4
86

+4
-4

n.s.

SooÉ werh
- handarbeid
- hoofdarbeid

46
54

58
42

-12
+12

n.s.

V[erkbcleving
- lichamelijk zeer vermoeiend
- lichamelijk redelijk vermoeiead
- lichamelijk niet zo vermoeiend

t7
4t
42

t9
43
38

-2
-2
+4

n.§.

1. De percentages per kenmerk zijn verticaal gepercenteerd met steeds als totaal 1007o
2. Leewoorbeeld:

- = degenen die na afloop van hun officiële periode bevallingwerlof hun werk hebben hervat,
hebben/zijn rr in der v aalc.

f = degenen die na afloop van hun officiële periode bevallingwerlof hun werk hebben hervat,
hebbeilzijtvaler...

3. t =pS.05r** =p<.02rr*3 -p(.01,***. -p<.001
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NA ATLOOPVAN ET'N
OrIICÉLEPERIODE
BEVALLINGSVERI,OF:

WERK IIERVAT

n=105
%

IITTER

BEIGONNEN

n = l(X)
%

VERSCHIL2 SIGNIFICANTIt'

Bcvallingsdatum
- het kind is op de uitgerekende

datum geboren
- het kind is woeger geboren
- het kind is later gehren

3

4t
56

7

51
42

-4
-10
+L4

tr.s.

Feitelijk verzuim/afrvezigheids-
pcriode vóór de bcvalling (dnz
tcn opzichte van de werlrelijke
bevallingsdatum)
- 4 weken of minder
- 5 weken
- 6 weken
- meer dan 6 weken
Gemiddeld aantal dagen:

u
T9

15

42
50,9

(ca.7wk)

2l
10
11

58
62,4

(ca.8.5wk)

+3
+9
+4
-L6

11,5

(ca.1.5wk)

Na de bcvalling nog recht op een

verlof van:
- 10 weken
- 11 weken
- 12 weken
- 13 weken
- 14 weken
- 15 wekeu
- 16weken
Gemiddeld aantalweken

45
7

34
7
5

1

I
rl,3

53
9

30
4
2
1

1

11,0 0,3

Feitelijk verzuim/aÍrvczisheids-
periode nó de bevalling
- minder dan 10 weken
- l0 weken
- 11 weken
- 12 weken
- 13 weken
- 14 weken
- 15 weken
- 16 weken
- meer dan 16 weken
Gemiddeld aantal dagen:

Vo (atmVo)

22
41 43

851
34 85

893
4n
198
2t00
- 100

79,r
(ca.11wk)

Vo (wmVo)

11
23
13 16
925

L4 39
L2 51

t9 70
30 100

126,3
(ca.18wk)

47,2
(ca.7wk)

1. De perceatagesper keamerk zijn verticaalgepercenteerdmet steeds als totaal 100%

2. Leewoorbeeld:
- = degenen die na afloop van hun officiële periode bevallingwerlof hun werk hebben henat,

hebben/zijn z kder vaak.
+

3.*
= degetren die na afloop var hun offïciële periode bevallingwerlof hun werk hebben hervat,

hebben/zijn vaker...

- p < .05,-** = p 1.02,*** - p < .01, **** - p < .001
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NA AFLOOPVAN HI]N
OTflCIËLE PERIODE
BEYALI,ING§YERLOF:

ITtrRK IIERVAT

n=105
9o

I,ATER
BEGONNEN

n=100
%

VERSCHIL2 SIGMÍICANTIÉS

I'lcxibilisering van hct vcrlof
- niet beoogd
- beoog4

en
- gelukt
- niet gelukt

51
49-t

37
t2

56
M-

t
25
19

-5
+5
+12
-7

n.s.

Borstvoeding gegeven
- nee
- ja, maar niet gecombineerd met

werk
- ja, én gecombineerd met werken

30
42

28

30
N

30

0
+2
-2

n.s.

Redcnen om te blijven wcrken
- (o.a) omdat het financieel

noodzakelijk is
26 24 +2

n.s.

Eet rcgelen van de kinderopvang
- hi".brj geen probleem onder-

vonden
- hierbij enige of veel problemen

ondervonden

82

18

69

31

+13

-13

*

Werktiidery\rerkurcn na de beval-
ling
- niets aangepast of veranderd
- wel iets aatrgepast of veranderd

N
fi

32
68

+8
-8

tr.§.

Wcrkunen na de bcvalling
- minder dan 15 uur per week
- 15 - 24 uur per week
-25 -32 uurperweek
- 33 - 39 uur per week
- 40 uur of meer per week

18

55
13

8
6

t6
68
t2
I
3

+2
-13
+1
+7
+3

n.s.

Nadat men het werk wcer heeft
henat:
- niet meer verzuimd wegetrs

ziekte
- wel ziek geweest, maar dat was

geen gevolg van de bevalliug
- wel ziek geweest wat gedeeltelijk

of helemaal nog een gevolg was
van de bevalling

51

42

7

46

4t

13

+5
+1
-6

n.s.

l. De Percentages per kenmerk zijn verticaal gepercenteerd met steeds als totaal L007o
2. lrewoorbeeld:

- = degenen die na afloop van hun ofÍïcièleperiodebevallingwerlofhun werk hebben hervat,
hebben/zijn rz inder vaak.

* = degeaen die na afloop van hun offïciële periode bevallingwerlof hun werk hebben hervat,
hebbeilÀjnvakcr...

3. * =p3.05r** -p<.02,+** -p(.01,t*** =p<.fi)1
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NA DE BEVAI,TNG GESTOPT

n=106
?or

BIÀIVEN WERXEN

r=205
%

YERSCHIL2

%

SIGNItr'ICANTTE3

I*cftljd
- jonger dar?S jaar
-?5 -29jaar
- 30 - 34 jaar
- 35 - 39 jaar
- 40 jaar of ouder

15

49
3L

5

2
35
43
18
.,

-13
-t4
+L2
+13
+2

NeÍÍo ge#nsinkomen
(na de bevalling)
- meer dan f 2.500,-- plm
- minder dan f 2.5fi),- p/m
- ca. of precies f 2.5fi),-- p/m
- weet niet of geen informatie

45
26
15

L4

M
6
4
6

+39
-20
- 11

-8

****

KindeÍal
- het kind is het eerste kind
had reeds kinderen waarvan de
jongste:
. jonger dan 4 jaar is
" 4 jaar of ouder is

9L

7
2

6L

29
10

-30

+22
+8

Branche/sector waarin men
werkzasm i§t\ras
- industrie
- commerciële dienstverlening
- niet-commerciële dienstver-

lerrrn g ( ge zondh eids zorg
maaÍsch. werlg openbau be-

stuur, werlot org., e.d.)

L7
30
53

9
18

73

-8
-12
+m

Groottc van het bedrijf
- minder dan 50 pers.leden
- 50 - 99 persoreelsleden
- 100 - 199 personeelsleden
- 2fi) of meer peÍsoneelsleden

32
t2
30
26

t3
9

19
59

-t9
-3
-11
+33

****

Bijlage 6

Tabel 'Na de bevalling: gestopt - blijven werlcen'

1. De percentages per keamerk zijn verticaal gepercenteerd met steeds als totaal LAïVo

2. Leesvoorbeeld:
- = degenen die na de bevalling zijn blijven werken, hebben/zijn minder vaalc.

* = degenen die na de bevalling zijn blijven werken, hebben/zijn valcer...

3. * =pS.05,** =p<.02r*** =P(.01,**** =p<.001
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NA DE BWALLING GESTOPT

n=106
9o

BLUVEN WERKEN

n=205
9o

VERSCHIL2

Vo

SIGMFICANTTEJ

Grootte van dc afdeling
- werkt alleen/met 1 ander

peÍsoon
- werkt met2 - 5 andere

peÍsonen
- weÍkt met 6 - l0 andere

personelr
- werlÍ met meer dan l0

andere personen

t6

25

2l

38

t4

25

31

30

-2
0

+10

-8

n.s.

Collega's die in deeltijd wer-
ken
-ja
- nee of weet niet

il
36

65
35

+1
-l

ll.s.

Vrouwelijke collega's met kin-
deren dic nog niet naar
school gaan
-ja
- nee ofweet niet

36
u

49
51

+13
-13

Mogeliikheden voor kinderop-
vang b[j ofvia het bedriif
-ja
- nee ofweet niet

8
y2

37
63

+29
-29

****

Bedrijf heeft volgens nespor-
dent een ouderschapsverlofit-
geling
-ja
- nee of weet niet

13

u
58
42

+45
-45

Functic
- leidinggevend
- uitvoerend

2
98

t6
84

+t4
-t4

Soort werk
a. - handarbeid

- hoofdarbeid

b. - vnl. zittend werk
- vnl. staandwerk
- deels zitten4

deels staand werk

67
33

28
52
20

52
48

36
35
29

-15
+15

+8
-17
+9

1. De percentages per kenmerk zijn verticaal gepercenteerd met steeds als totaal 1007o
2. Leewoorbeeld:

- = degenen die na de 6svalling zijn blijven werken, hebben/zïn minder vaalc.
* = degenen die na de bevalling zijn blijven werker, hebbedzijn valcer...

3. * =pS.05r** =p 1.02,n** =p<.01,**** =p<.fi)1
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NA DE BEVALLING GESTOPT

n=106
7o

BLIJVEN WERXEN

n=205
Vo

VER§CHIL2

9o

SIGNIFICANTId

Werkbcleving
- lichamelijk zeer vermoeiend
- lichamelijk redelijk

vermoeiend
- lichamelijk niet zo

vermoeiend

24
47

29

18

42

n

-6
-5
+11

n.s.

Wcrkuren agn het bcgin van
de zwangerschap
a.

- minder dan 15 uur per week
- L5 - 71 uur per week
-25 -32 uurperweek
- 33 - 39 uur per week
- 40 of meer uur per week
b.
- parttime
- fulltime

4
25
30
2l
20

67
33

10

35
27
15

13

79
2t

+6
+10
-3
-6
-7
+12
-t2

n.s.

Werkdagen aan het begin van
de zwangerschap
- 2 dagen of minder per week
- 3 dagen per week
- 4 dagen per week
- 5 dagen of meer per week

2
8

25
65

15

t4
25
46

+13
+6

0
-t9

Soort dienst aan het bcgin
van de avangerschap
- alleen dagdienst
- alleen avond en/of tracht-

dienst
- ploegendienstlrisseldienst
- anders

u

30
6

67
9

20
4

+3
+9
-10_)

Tiidens de zwangerschap de
werk en/of rusttiiden aange-
past
-ja
- nee, maar had dit wel ge-

wild
- nee, etr ook geen wens/

behoefte om werk en/of
rusttijden aan te passen

26
15

59

18

2L

6t

-8
+6
+2

n.s.

1. De percentages per kenmerk zijn verticaal gepercenteerd met steeds als totaal 1007o

2. l,eewoorbeeld:
- = degetren die na de bevalling zijn blijven werken, lebben/zijn minder vaak.
* = degenen die na de bevalling zijn blijven werken, hebben/zijo vaker...

3. * =pS.05,** -p <.02,*** =P(.01,**** =P<,001
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NA DE BEYALLING GESTOPT

n=106
%

BIIJVEN ITERIGN
n=205

%

VERSCHIL2

9o

SIGNIFICANTTd

Belendhcid mct hct rccht om
werk- cn nrsttiiden tijdens de
zYatrgerschaP aan te po§§Gn
- is hiervannret op de hoogte

of was hienan niet op de
hoogte tijdens de zlvanger
schap

- was hieÍvan op de hoogte

78

»

7l

29

-7

+7

n. s.

Bevallingsdatum
- het kind is op de uitgere-

kende datum geboren
- het kind is woeger gehren
- het kind is later geboren

8

44
48

5

46
49

-3
+2
+1

n.s.

Gestopt met werken vóór de
uitgereftcndc bevallingsdafu m
a. - 4 weken of minder

- 5 weken
- 6 weken
- meer dan 6 weken

b. - gestopt zoals gepland
- eerdergestopt dan

men aaavankelijkvan
plan was

10

3

37
50

42
58

26
6

29
39

52
48

+16
+3
-8
-11

+10
-10

tr.s.

Feitclijk verzuim/afoezig-
heidsperiode vóór de beval-
ling (dwz ten opzichte van de
werkclijke bevallingsdatum)
- 4 weken of minder
- 5 weken
- 6 weken
- meer datr 6 weken
Gemiddeld aantal dagen:

15

6
13

ffi
59.3

(ca.8wk)

22
15

t3
50
56.6

(ca.8wk)
2.7

(<0.5wk)

Na de bcvallingnog recht op
een verlofvan:
- 10 weken
- 11 weken
- 12 weken
- 13 weken
- 14 weken
- 15 weken
- 16 weken
Gemiddeld aantalweken

74
3

t9
1

3

10.6

49
8

32
5

4
1

I
11.1 0.5

1. De percentages per kenmerk zijn verticaal gepercenteerd met steeds als totaal I00Vo
2. kewoorbeeld:

- = degenen die na de bevalling zijn blijven werken, hebben/zijn rzinder vaak..
* = degenen die na de bevalliag zijn blijven werken, hebben/zijn vaker...

3. t =p =.05,** =p <.02,*** -p (.01,**** =p <.fi)l
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NA DE BWALLING GE§TOPT

n=106
?o

BLIJVEN TYERI(EN

n=205
%

VERSCHIL2

%

SIGNITICANTId

Feiteliik vczuim/afrvezig-
heidsperiode nó de bevalling
- minder dan 10 weken
- 10 weken
- 11 weken
- 12 weken
- 13 weken
- 14 weken
- 15 weken
- 16 weken
- meeÍ dan 16 weken
Gemiddeld aatrtal dagetr:

% (umVo)

66
586r'.
468
t7 85

287
491
-9L
6v7
3 100

76.6
(ca.1lwk)

Vo (cum7o)

11
22 23
528

24 52
860
969
675

10 85

15 100

102.t
(ca.14wk)

25.5
(ca3.5wk)

Feitclijk verzuim Lo.v. de
totale periode verlof waaroP
men (oÍIicieel) recht had
- geetrver§chil
- minder dagen verzuim
- meer dagen veranim

?3
?fr
57

20
10
70

-3
-10
+13

Feitelijk verzuim na de beval-
Iing t.o.v. de periode beval-
lingsverlof waarop men (oÍIi-
cieel) recht had
- geenverschil
- minder dagen verzuim
- meer dagen verzuim

77
7

t6

49
1

50

-28
-6
+34

Na bevallingwerlÍiiden aan-
gepast of willen aanpassen
- nee, niets aangepast of

veranderd
- ja, wel iets aangepast/

veratrderd
- wel iets willen aanPassen

maar dit kon niet en o.a.
om die rede[ gestopt met
werken

- om andere redenen gestoPt
met werken

L6

&t

36

u

1. De percentages per kenmerk zijn verticaal gepercenteerd met steeds als totaal 1007o

2. trewoorbeeld:
- = degenen die na de bevalling zijn blijven werken, hebben/zijn minder vaak..

* = degenen die na de bevalling zijn blijven werken, hebben/zijn vaker-..

3. * =pS.05,*r =p<.02r*t* =P(.01,t*t* =p<.fi)l
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Bijlage 7

Aanvullende opmerkingen van de respondenten

Aan het eindvan de vragenlijstwas een ruimte opengelaten om zonodig nadere toelichting
te kunnen geven op bepaalde antwoorden ofvoor opmerkingen over zaken die in de vra-

genldst niet aan de orde waren gekomen. Ruim éénderde van de respondenten heeft van

deze mogelijkheid gebruik gemaakt om met name hun ervaringen weer te geven met:

- het werken tijdens de arangerschap;
- het zwangerschaps- en bevallinpverlof;
- bepaalde regelingen die men heeft kunnen (of had willen) treffen om na de bevalling

weer te gaan werken.

Een nadere beschouwingvan de groepvrouwen die deze aanwllende opmerkingen bij hun

enquëte heeft gemaakt,laatzien dat dit vooral vrouwen zijn gcweest die na hun bevalling

zijn blijven werken. De groep blijkt verder echter niet specifiek. Het zijn dus bijvoorbeeld
niet alleen maar wouwen gelveest die voor de bevalling eerde r moesten stoppen, of die

bijvoorbeeld een veel langer bevallinpverlof hebben opgenomcn dan waar men formeel
gezien nog recht op had. Evenmin blijken het alleen maar vrouwen die handarbeid of die

hoofdarbeid verrichten, die een leidinggevende functie hebben ofjuist in een uitvoerende

functie werkzaam zijn. Dit houdt in dat de bij de enquéte gegevcn toelichtingen ervaringen

weergeven van de vrouwen die zijn blijven werken in het algcmeen. Om deze reden zijn
deze toelichtingen in deze bijlage opgenomen en - uitgesplitst naar eerder genoemde

aspecten - integraal uit de wagenlijsten overgenomen.

1. Opmerkingen over dc lengte van het verlof

- Ik had na de bevalling nog recht op 13 weken bevallíngsverlaf. Daama heb ik nog 3 welccn

val<antie olrgenotnen. Alhoewel ik lichamelijk geen zware bevalling heb gehad, had ik er

niet aan moeten denkcn na 10 wel«cn alweer aan ha we* te moeten. Je bent dan nauwe-

lijl<s gewend aan de nieuwe siÍuatic thuis en het is mal«lelijkzr een baby van 16 welcen uiÍ
handen te geven dan een bafo van 10 welcen. M.aw. de nbuwe regeling is in elk g*al een

wrbeteing t.o.v. de ou.de, maar h mijn ogen nog nict ideaal.

- Bii lN)Vo werl<cn is ha zwangenchapsveilof van 6 wekcn bij een redelijk zware baan

(gezondheid.vory) m.í te weinig. Zou ik voor die tijd geen 4 welcen vakantic op hebben

latnnen nemen, weet ik nict of * het volgehouden zou hebben.

- Ik hod bii mijn verlof 4 wekzn vakantie opgenomen, dit vond ik echt ndig.
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Doordat ik gedurende de ntangercchap veel moest rusten, vond ik het moeilijk om I dagen

na de bevalling m'n helc huishouding weer te runnen en ak je dan na 10/12 welczn weer

gaat werlcen ben je hicr eigenlijk nog nict aon toe.

De 16 wel<cn zwangercchapsverlof heb je nodig. 10 weken na de bevalling toch zelcer om

weer opgelowpt te zijn om te gaan werkcn.

Doordat mijn dochtetje 4 wel<cn te woeg is geboren werd mijn bevallingsverlof met 4
wekcn verlengd. Deze &ra 4 wekcn zijn ery belangriik voor mij geweest en waren hard

nda.
Nu weet ik dat 12 wekcn, voor mij, te kort was geweest; niet om het lbhamelijl<e ospect,

maar om aan het idee te wennen emotioneel je kind los te moeíen laten. Na de wettelijke

toegewezen 10 weken, na de bevalling, was het voor het eersl dat ik dacht: jo" nu ktn het

weer.

De 4 ertra wel<zn onbetaald verlof waren voor mij nog even ertra genbten om er daarna

met volle moed en de volle 100Vo weer tegen aan te gaan en dat is ook geluld. Ik ind het

een veilig gevoel het oudercchapsveflof nog achter de hand te lrebben, in geval van nood,

maar ik zou ook nbt langer meer thuis hebben willen blijven.

Ik denk dat ik 6 weken na de bevallíng nog niet in staat geweest zou zijn mijn we*weer
te hervatten. Vóór mijn zwangenchap en bevalling vond ik 16 welcen een hele lange tijd.

Mijn twijfels over de noodzaak van de verlenging met 4 weken, van 72 naar 76 weken

wrlof, zijn door mijn eigen ewaingen weggenomen. Ik had deze periode wel nodig.

Mijn bevallingsveilof heb ik met 3 wekcn verlengd omdat ik nog vakantícdagen had en

omdat * er nog nict aan toe was om te gaan weicen.

Ik heb te mal<l<clijk gedacht over werlcen na de bevalling. Mijn verlof is ondanks de verlen-

ging voor mij nog veel te kort geweest. Hoewel k nog onder behandeling van de fisiothera-
peut was, ben * toch gaan werlcen omdat ik een enorm schuAgevoel had ten opzbhte van

mijn collega's. Ook heb ik nict stilgestaan bij het feít dat, naannate mijn dochtenje ouder

wordt, het moeilijlcer wordt om ze naar de oppas te brengen. Als baby neem je ze mee in

de reisw'reg. Nu moet * haar om 6.00 uur wal*cr mal<cn en daar is ze niet zo blij mee.

Hoewel mijn dochtertje al 7 maanden oud is lamt ze 's nachts nog steeds 2 tot 4 l<cer en

het vah nict mee om dan 's morgans fií te gaan werl<cn. Als zwangere wouwen soms om

mijn mening wagen over we*cn en een kind ben ik helaas negatief. Ik vind het etg zwoar.

Voor mij had het verlof gmt§ langer mogen zijn.

Vanaf de 2fu n angenchapsu,eek lcwam ik in het ziel<cnhuis terecht. Met 29 wel«cn is mijn
jongste kindje geboren. Het verbf en de va*attfulagen na de btollinghad ik luil nodig

om mijn khdje te veaorgen h het ziclcenhuír. Zij heefi daar 3 maanden fflegen.
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Iullie stellen nauwelijl«s de waag of 16 wekcn verlof voWoende is, Ik vind het onvoldoende:

het kind waagt een enorrne omschakzling. Dit maald dat je in die 10 weken bevallingsver-

lof nauwelijl«s aan jezelf toelomt. Lichamelijk ben je ook niet volledig hersteld. Dat heefi

toch wel enelijl«c maanden nodig. Het arbeidsproces houdt daar totaal geen relening mee.

10 welccn na de bevalling was voor mij voldoende maar de 6 wekcn voor de bevalling vond

ik ery weinig. Dit zou eigenlijkwel 8 weken mogen ziin. Dit vind ik omdat * een eenmans'

functic uitoefen en dus in hetzelfde tempo door tnoesí gaan als toen * nict zwanger was

en dat vond ik zeer vermoeiend. Daardoor moest ik eerder met werl«zn ophouden.

Ik had van tevoren al mijn vakantb geregeld, omdat * 11 wel<cn na de bevalling te snel

vind om al weer te gaan werlcen. Dat had ik bii de eercte al ervaren. Als ik nizt nog zoveel

vakantiedagen had gehad, had ik mij zbk gemelà

Mijn man heeft geen inlamen, dus we zijn geheel aftankclijk van miin salnris. Beval'

lingsverlof zou langer moeten zijn daar je pas na ! 9/12 maanden latnt zeggen dat ie weer

fr.t bent en geestelijkweerin balans. Of betere mogelijl<heden lot oudercchapsverlof nen en.

Ik vind dat er wel wot meer geregeld mag worden als je in verwachting bent van een

tweeling, bijv. woeger en langer zwangercchapsverlof, want het is niet nil<s om met zo'n

dikke buik met twee kindjes in je zo lang te werkzn. Ik hoop dat jullie hier iets oan gaan

doen, want als je twee lceer zwanger bent heb je toch ook 2 kcer 16 weken verlof en van

een tweeling heb je maar I leeer 16 weken.

Ik ben, nu mijn kind wat "oudef is (na 4 maanden), wel weer gaan werlcen via een

uiÍzendbureau. DiÍ I à 2 dagen perweek 'sAvonds, want dan lun miin man oP de Heine

psssen. Ook ben ik begonnen met een cursus. Dic 4 maarulen had ik echt nodig orn te

wennen aan het moeder zijn.

Na het bevallingsverlof van 10 wekcn had ik door ornstandigheden nog recht op 12 wel<cn

val«antic. Met dat vooruiÍzbht heb * me ook beter gemeld na mijn bevallingsverlof, maar

eigenlijk hod ik nog niet latnnen gaan wefl<cn.

Ikvind het een zeer goede regeling, de 16 welen *vangercchaps- en bevallingsveflaf. Aan-

gezien * een zwangercchap zonder enige complbatics had heb ik zelcer de 11 wekcn na

de bevalling ndig gehad om aan te s'terkzn daar de bevalling niet zonder complicatícs was.

Een langer bevallingsvedof heefi er bij mij toe bijgedragen dat ik me na de bevalling mellcr

weer henteld voelde en beter in staat was om mijn we* (+ pivé) goed te doen. Echter,

als het bevallingsverlof 12 welczn was geweest, was * ook blijven wet:lcen.
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Na het bevallkgsverlof heb ik vakantie mogen opnemen. Na dic tijd had ik ook echt zin

om weer te beginnen. Ik heb zelfs tijdens mijn verlof 2 ochtenden gewerla als'invallef
toen er veel zieken waren.

Op zich r;,nd ik dat 10 welcen na de bevalling een goede peride is om te herstellen en ie
in te stellen op een ander leven. Drempel om te beginnen vond * hoog omdat je er zo'n

tijd uit bent geweest.

Ik heb vanuil de vakbeweging altiid bepleit dat 12 weken veel te kot was, ntaor dat nu

(ondanl<s mijn eigen "workaholic' zijn) letterlijk aan den lijve ondentonden. Je bent moe,

naar binnen gelceerd, emotioneel nq nbt in balans. Nu, na 9t/z maand na de bevalling,

voel * mij weer bijna de oude. 9 maanden onÈwangeren hoor ik van veel wouw€n otn

mij heen. Oudercchapsverlof (betaald, dus niet alleen voor de hogere inkomens te doen)

en kinderopvang zijn verder vereisten en ook de mogelijl&eid tot deeltijdwe*voor jou en

je partner. En echt gezammlijk verantwoordelijk voor de

Ik heb dus nà 2 maaft 1990 2 maal zwangercchapsverlof c.q. bevallingwerlof gehad(een

kind in 1990 en een kind in 1991). In 1989 laeeg ik mijn eerste zoontje en had dus toen

12 weken zwangercchapsverlof. Ik lccn dus als geen ander het verschil tussen 12 en 16

wekcn! Het ruimere bevallingsverlof b heel belangijk Vooral wanneer de baby 's nachts

nog niet doonlaapt is het bijna onmqelijk om overdag weer volbdig te gaan werkcn

(hetgeen gelukkig bij mij niet het geval was). Een hele grote verbetering dus, dic 16 weken.

16 welrzn is m.í nog veel te weinig zowel vóór als na de bevalling, zeleer ív.m. borstvoe-

ding. Deze neemt mel af bij het herratten van het werk door geen of te weinig rust en niet

genoeg &inkcn.

Het bevallingsverlof is nog te kort. Als de n+eeling niet 6 weken te woeg was geboren en

ik maar 10 welcen na de bevalling had gehad, had ik nbt lannnen werlcen. Ma 2 kinderen

die op venchillende tijden 's nachts wakkerworden en de slopende toestand van borstvoe-

dinglfusvoedinglkolven had ik werken niet htnnen opbrengen. Bovendicn lcwamen de

kinderen pas na 4 wel<cn uiÍ het ziekenhuis. Nederland zou een voofreeW moeten nemen

aan de omringende landen, waarveel belere vaorwaarden zijn. De mqelijlr:Iteid voorzowel

man als wouw om bijv. % jaar (onbenaW) afueheel veilof te nemen zou voor icdereen

moeten bestaan, zonder baan te verliezen. Kinderoppas (ook aan huis) zou nog veel beter

en meer mogelijk moeten zijn. Ab men geen financiële armslng heefi, is oppas bijna niet

tn%eliilq op wellcc wijze dan ook Verlof voor wouwen in verutachting van meerlingen

oanpasaen, gezien de veel zwaardere omstandigheden.

De 10 wel<zn na de bevalling had * zel<er ndig voor mijn lichaam, voor de

en hebmaal orfl te wennen aan de nbuwe gezinssiÍuotie. Dil laatste is vooral van toE)os-

sing op een eerste kind Ik denk dus dat 6 wel<zn wel degelijk te lant zijn geweest.
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2. Opmerkingen over (de mogetlikheid van) het flexibel opnemen van het verlof

- Het was echt mijn bedoeting geweesÍ om tot 4 wekcn voor de bevalling te blijven werlcen.

Omdat de baby een groei-achtenÍand had., moest *wel in de zieWewet. In eerste instantie

bleef * halve dagen we*en, maar ik l<on toch niet voorkomen dat * hele dagen in de

zic6ewet moest. Ik werk op een afdeling waar sommige bewoners agressief werden- Het

risbo was te groot dat er iets gebeurde. Ik werlae 7 uuÍ van de dag alleen, 7 uur met z'n

tweeën.

- Vóór mijn bevalling had ik dootgegeven dat ik tot 6 wel<cn vóór mijn bevalling bleef

werken. Het bek me leuk de laatste weken nog wat huishoudeliikz Husies te doen waar

* met m'n baby erbij voorlopig geen tijd voor zou hebben. Toen * eenmaal thuis zat,

bleek dat mijn d.ilcltc buik behoorlijk in de weg zat om lichameliik vermoeiend we* te

gaan doen. Aangezi.en mijn familie, kennissen en wicnden biina allemaal buitenshuis

werlden, laeeg ik weinig vi§te en ging werdag (behalve voor wat lichte boodschappen)

bijna nergens naar toe. Toch was voor mij langer doorwerl<cn ook niet zo'n be*e oplossing

geweest. Omdat ik 38 uur per week werlde, was ik op het eind van de zwangetschap nogal

moe en was 's avonds niet meer in staat icts te doen. Achteral had ik wel tot 4 wel<cn vóór

de bevalting willen werkzn en dan de laatste 2 weken halve dagen'

- Het variërend opnemen van het noangenchapsverlof vind ik in mijn geval een lacherlje'

Ie latnt het verpleeghtndige werk nict langer dan 6 weken v(xír de bevalling uinoeren. Ik

heb zelfs sterk het vermoeden dat er maar een Hein percentage werk is waarbii het mogeliik

is om door te werl<en tot bijv. 4 welecn voor de bevalling. Gewoon omdat de laatste wekcn

lichameliik en psychisch het zwaarcte ziin-

- Daar * nict zulk zwaar werk hoef te doen t<on * verlaf tot 4 welen voor de bevalling

doen, maar de zusterc die op de ofdett"S werken vallen biina altijd + I welccn voor de

bevalling al uit! Zij hebben geen kcus, door het nvare we* kan het gewoon niet.

- In de verpteging is minimaal 6 weken voor je bevaldstum nodzaleliik UiÍeindelijk zou

je misschicn naar 8 welen voor en 8 wel<cn na de bevaldatum moeten streven. Zowel voor

je ba@, je colbga's in verband met grotere werHast en ook voor patiénten die voortdurend

moeten wachten omdat iii niet meer lant tillen met ie grote buik Ook htn ie nict meer

zo fluibel reageren wanneer 2 demente patiënten elkaar agressbf benadcren enz. Zwanger

zijn in de verpleging is naar mijn mening zwaar, moeiliik en nict zonder risico's.

- Mocht er een tweede kind lamen en de zwangercchap verloopt prima (geen ziekenhuis'

opname), dan zou ik zeer zeker gebruik maken van ten eerste 4 weken van tevoren s'toPPen

zodat je 12 wetcen erna hebt en ten tweede de oudercchapsregeling'

- Het zou een goede regelkg ijn om de wouw zelÍ te laten beslissen of zii 6,7 of 8 wel<cn

eerder zou willen stoppen voor de uitgerel<cnde datum. Ik fudoel hiermee dat ze zelÍ lqn
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beslissen hoe ze dic 16 weken indeelt. Gezicn de omstandigheden met mijn zwangercchap

en werlg zou 6 weken te kort zijn geweest. Het we* was véél te zwaar. Dus was de bedoe-

ling om I wel<cn voor de bevalling te stoppm, maar helaas mrcht dit niet. Het rnax. was
6 voor en 10 na. Aangezien ik op advics van de arts gestopt ben met 25 weken, had ik er
niet mee te maken, maar het lijW me voor anderen wel zo prettig.

- Ik vind dat ,nen met het zwangercchapsverlof dat 16 wel<cn ís aan de personen zelf moet
overlaten hoe zij dic 16 wekcn indeelt, biju 8 welccn voor en I welccn na. Ik ben zelf met
7 weken gestopt, heb een weekvakantiedagen olrgenomen en 6 welcen zwangercchapsverlof.

Ik vond ook dat de bedijfsvereniging er eerct moeilijk over deed dat ik 7 weken voor de

bevallingsdatum gestopt was. DiÍ heb ik opgelost met vakantiedagen. Toen lottam er een

paar maal een controleur kijkcn of de baby al geboren was. Bij mij lcwam dat over alsof
ze je nict geloven dat je een baby laeeg. Ik ben de hele zwangerschop noÍJ geen dag thuis
geweest, maar waarcchijnlijk hebben zij liever dat je je zick meldt in de zwangercchap.

- 5 maanden voor de bevalling moest ik zeggen of ik 4 of 6 wekzn voor de uitgerekende

datum zou blijven doorwerkBn. Ik zei dat ik zo lang mogelijk wilde doorwe*en, maar
omdat diÍ mijn eerste zwangenchap was, wist ik nict of * db 4 welen zou halen. Maar
mijn chef wide op dat moment een definitbve datum. Toen heb *gezegd 6weken, omdat
ik niet het risbo wilde lopen dat * doodziek wos en toch door zou moeten werkcn. Na-
waag bij de afdeling Personeel.szaken leerde mij dat rnijn chef dit niet van mij mocht eisen.

Als * tot 4 wekcn wilde doorwerken dan mocht dat en als ik 5 welccn voor de datum niet
meer tot werken in staat was, dan ging mijn verlof gewoon eerder in. Ik heb tot 4 welecn

voor de uitgerekende datum doorgewerld.

3. Opmerkingen over het werken t[jdens de arangerschap en het zonodig kunnen aan-
passen van werk- en/of rusttiiden.

- Collega's probeerden het lbhamelijk zware werk (tilwerluaamheden) zoveel mogelijk op

te vangen, maar door grote werl<druk - andere werl<zaamheden zoals het geven vcrn cuwus-

sen lottamen dan bij mijn werl<zaamheden - was het nemen van de voor mij noodzakelijke
rust onmogelijlg mede door nict het gevoel te wilbn hebben oncollegiaal te zijn.

- Ik mocht geen tilwerk doen, en gelul<kig was dit op mijn afdeling op te lossen door begelei-

dingswerk of administratief werk te doen, anden had ik de zieldewet in gemoeten en dat
zou * beslist niet leuk kebben gevonden.

- Ik wil nog iets toevoegen aan woag 4 en 5. Het we* lcan redelijk vermoeiend zijn wanneer

er op een manier wat relening wordt gehouden met een zwangere wouw, maar het is zeer

vermoeiend als dat nict gebeurt. In mijn geval werd er door de collega's wel relcening mee
gehouden, maar niet door het hoofd. Zwaar zijn vooral de wissebnde diensÍen. In heÍ
begin niet, maar de laatste welcen wel Vooral late dienstenlnachtdiensten, alles draaide ik
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nog mee (8080). Nu heb ik nict bii deze zwangenchap zo lang dooryewerld ív.m. zieue,

maar wel een jaar hiervoor bij m'n eercte zwangercchap, en diÍ was allemaal etg vermoei-

end. Ons hoofd hicld geen enl<ele rekening met een zb'angere.

Ik was de eer§e zwongere wouw in het verpteeghuis, omdat dil pas geopend was. Nicmand

kon mijn wagen beantwoorden en het hoofd van de ofddins vond dat alles wat * woeg

en hij toestond een weselijke gunst was. Ik woeg geen nachtdiensten moar laeeg ze dan

juy, of ik laeeg dan 4 avonddiensten achter elkaar. Vmgen dic ik hqd en die hij niet l<on

beantwoorden gn7 hij niet uitzoel<zn zoats hii beloofde. Ik zou 6 weleen vnn tevoren

stoppen en de laatste dag (9 weken van tevoren) toen ik ziek werd wist ik nog niet, welkc

datum * nou precies voor het laatst zou ziin.

Om aanpassingen voor je werk wagen omdat je nilanger bent is nbt altiid zo mald<cliik

en wel om het volgende. te voelt je (soms) nict altiid frÍ, je bent snel moe, je bent anderc.

Begrip van collega's waar je een directe band mee hebt is niet altiid te loijgen (zelczr niet

wanneer ze zelf nog niet zwanger zijn geweest). Voor hen betekent het uiÍsluiÍend dat zij

de avond- en nachídicnsten voor mij over moeten nemen. Hoezeer * ook getracht heb

mijn vermoeicnissen uiÍ te leggen. Er zijn er dic zich slleen maar vasthouden aan dic ene

andere collega dic zo perfect door l<on werkcn tot haar zwangenchapsverlof. Dit l<omt niet

ten goede aan de werlcsÍeer en de we*last wordt inderdaad groter voor ie collega's'

Ik heb halverwege de zwangerschap een geqtrek gehad met mensen van Perconeel"szaken.

Er ís mij toen helemaal niet gewezen op het recht om werk- enlof rusttiiden aan te Possen.

Om uit te htnnen rusten heb ik dus de laatste 3 maanden ell<z week 1 snipperdag geno-

men. DiÍ had ik waarschijnlijk nict gedaan als ik gebruik had latnnen maken van een

langere pauze, tussen de middag biiv., zodat ik dan nog wat meer snipperdagen gehad zou

hebben.

Er zou meer ruchtbaarheid gegeven lannen worden aan het feit dat ie bijv. rustpouzes msg

nemen tijdens de zwangenchap. Veel mensen weten diÍ niet.

De volgende waag mis ik toch wel: Hoe reageerde de werl«Severlchef op de zwangerschap.

Werd diÍ geaccepteerd of in positicve zin genegeerd? Mijn bekentlmaking van miin zwanger-

schap leverde weemde siÍuatbs op. Er werd naar vervanging gezocht omdat * toch wel

vaak zick zou zijn, je lan mij toch nict ilrcer voor 1007o meerekenen. Zonder dat er enige

aanteiding toe was werd ik haast nergens bii betrolckcn; ik zou toch ontslag nemen, dus

waar bemoeide ik mij mee. Ik had tot mijn vaktntic en zwangenchapsverlof een prima

zwangercchap en een goede staat van dicnst.
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4. Opmerkingen over regelingen/voorzieningenom het verzDrgen van een kind te kunnen
combinenen met het werk

met betrckking tot kinderopvang

De kinderopvang via de we*gever wordt nu eiddelijk gerealíseerd. Als dit eerder gerealï
seetd zou zijn, dan zouden er ook veel meer mensen blijven werlccn.

Na 1 iaar werlcen besloot * aLsnog te stoppen omdat de alstand naar het we* te ver was
en opvang voor het kind matig geregeld was. Je hebt totaal geen ruimte op je werk om eens

een dag thuis te blijven als je kind ziek is. verder moesÍ ik om 8 uur al op het we* zijn,
terwiil het dagverblijf pas om 8 uur open was! Dit alles vond ik nict waard om langer te
weiccn.

Als er de mogelijl&eid voor kinderopvang op het we* was geweest, dan hod * meer en
regelmatiger lannnen blijven werl«n en dat was mijn wens!

De maatrchappij is nog te weinig ingesteld op wouwen diz naast we* ook kinderen op
willen voeden. Er is nog te weinig goede kinderopvang!! Zo ís het tenminste in mijn omge-
ving.

Ik vond ha regelen van een oppas ery moeilijk ons bedijf doet niets om kinderopvang
te regelen. Ik heb geluk gehad dat een u-collega heel graag op wilde passen. Zij woont
vlakbii de instelling waar ik we* en zodoende kon ik door btijven gdan tt et bonnoeding
geve\ m44r Als mijn zoon gaat lopenllouipen knn zij niet meer oppassen. Ik heb me direct
na de geboorte voor een kinderdagvefilijf opgegeven. Een wachtlijst van minimaal 1% jaar
en omdat ik geen bedijf achter me heb staan moet ik het duurste tarief betalen (t f 6j,-
per dag) en ik heb geen/nauwelijl«s kans om er op te komen!! Ik ben genodzaald oppas
in huis te regelen strals. Ik vind dat de kinderopvang veel beter geregeld moet worden met
goede rbhtlijnen e.d. zodat ook niet jan en alleman een kinderopvang start met onge-
schoold penoneel e.d.

rammervond * dat * geen gebruik kan maken van de bedijfsopvang. Ik hica nefio per
tnaand nicts over.

omdat ik een aantal ,nensen heb dat l<osteloos op mijn kind wil passen en flaibel is, is
het voor míj mogeliik om te blijven we*en. Mijn we*gever hd helaas geen kindplaats
voor mij, omdat binnen de kindphatsen nog geen prioriteiten zijn gestetd teruijl ik ery
alhanlcclijk ben van mijn we*

Het feil dat mijn we*gever voor kindplaatsen heefi gezoryd ir ongelofelijk betangrijk en
stimulerend bij deze bedissing geweest. Het feit dat ik werk h een omgeving met veel
werlccnde ouderclmoeden b ook positief en ondenteunend
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Er zou veel meer kin via het bednif geregeld moeten worden.

Omdst mijn man in S-ploegendicnst werls.aam is, kan hij een groot gedeehe vqn de

en opvoeding op zbh nemen als ik werk De oudste gaat al hele dagen naar

school Wij hebben tot dusverre alles goed geregeld" ook de schoolvakanties, maar ik denk

dat er voor veel mensen nog veel verbeterd kan worden, bijv. betaald verlof voor bijv. de

eerste jaren, met garantie van terugleeer naor woegere we* en goede kinderopva

(en nbt zo weselijk duur!).

Het is jammer dat in een dienstverlenende sector waarbij ik werl«zaam ben geen mogeliik-

heden tot bedijfsplaatsen in de crèche ziin.

Ik heb lang gewachÍ met mijn beslissing zwanger te worden.

Reden: lange wachttij den kinderdagverblijven.

Kinderopvang in het instiÍuut zou zeo well«om zijn, bijv. tijdens cursussen die voor mii

buiten de gewone werldijd vallen.

Ik heb dus na mijn bevalling mijn werk weer hental, rnaar na een half iaar had ik geen

kinderopvang meer. De enige oplossing was toen om te stopPen met werlcen, wat ik nog

sÍeeds ery jammer vind. De kinderopvang in ons bednif í, dermate slecht geregeld, dat ik
na allerlei brieven over en weer geschrevm te hebben met dbectie en OR maar één l<cus

heb lannen mal<cn en dat was stoppen met werlen. Te gek etgenliik of nict soms? Dat ziin

dan volgens ha bedijf de gevolgen van het hebben van kinderen! Belacheliik gewoon. De

gezondheidszorg roept on perconeel Ik wil wel maar kan het nict!

Ikvind het zeerproblematisch om kinderopvang geregeW rc biigen. Nu er een 2e op lamst

is bij ons kan ik nq nict overzien hoe het dan weer geregeld moet worden. De lcosten voor

2 kinderen worden ook zo hoog, dat ie biina alleen voor ie plezier werla! Ik vond de

kinderopvang ook datgene wat me het meeste zorgen gebaard heeft. Het is ookvoorutaarde

om je werk te hnnen doen, maar het is wel jouw probleem,

Iuist in dic sector (schoonmaak) is het onmogeliik om te blijven werken, ív.m. gebrek aan

kinderopvang.

Inzal<z de mogelijlr:heden om nq de bevalling te bliiven werlccn: zo ver ikweet lamnm wij

geen kinderopvang lqijgen bij mijn we* Dus dit is eigenlijk een lovalijke zaak

Kinderopvang: indien via het bednjf kinderopvang mogeliik zou ziin, zou ik hier zelcer

gebruik van malcen. We hebben nu een andere oplossing gezocht omdat het bednjf hicr nbt
in voorzict.
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b. met betrekkingtot ouderschapsverlof

- Naar mijn idee zouden de ouders de kans moeten loijgrn minimaal een 1/z jaar zelf voor

hun kind te zorgen. Een onbetaalde ou"dercchapsverlafregeling waarbij minimaal nog 20
uur gewerld moet worden bicdt volgens mij onvoWoende mogelijkheden. De werlaijden van

beide oudets zouden dan volbdig op elkaar afgestemd moeten worden, dat lijld me niet
ahijd realbeerbaar. Bovendicn is een deryelijke regeling nict voor icdereen financieel haal-
baar. Voor éénouderyezinnen biedt zo'n regeling m.í helemaal weinig mogelijWteden.

- Bij mijn weten was er geen ouderschapsverlofregeling, dus na een aantal weken lam je dan

toah in de ziclctewet. W'as het verlof er wel geweest, door minder uren te gaan werkcn, dan

was ik ftnancieel weer in de lo'toop gekomen.

- In mijn geval van 50Vo baan heb ik de mogelijl:heid gelaegen om gedurende 1 jaar niet

te werl<cn

-> oudercchapsverlof. DiÍ was voor mij ery belangrijk bij de keuze van wel of niet in dienst

blijven.

- Het oudercchapsverlof mag alleen terug naar 20 uur per week Graag zou ik deze mogelijk-

heid terug brengen naar 0 urm, zodat je veilof h.tnt aanwagen voor bijvoorbeeld 1 jaar.

Voor mijzelf is het ni.et zo nodig omdat ik 1 dag werlc, maar mijn collega werld 2 dagen,

heefi 3 kinderen tussen 5 en 1 jaar. Dan is het toch fijn als je een jaartje lannt stoppen.

- lammer dat je minimaal 20 uur moet blijven we*en om gebruik te (mogm/htnnen)
makcn van de ou.denchapsverlafregeling. In mijn geval was het niet voor me weggelegd.

- Daar * momenteel maar 24 uur werlg heeft diÍ ouderschapsverlof, nl. een half jaar na de

bevalling, geen zin omdat ik tot 20 uur moet blijven werkcn en er dus maar 4 uur wegval-

len. Eigenlijk een zinloze regeling dus.

- Mijn man heefi gedurende een half jaar gebruik gemaah van oudercchapsverlof en werlae

toen 20 uren per week Daardoor werd het een stuk gemakl<zlijker om te blijven we*en.

- Ik vind het jammer dat er een minimaal aantal uren gekoppeld is aan het opnemen van

oudercchapsverlof, anden had ik hier graag gebru* van willen maken.

c. met betrekking tot de mogel[jkheid om minder uren te gaan werken

- Voor de geboorte van mijn le kind werlae ik 90Vo. Omdat er in de week geen deeltijdbaan

wij was, ben ik weryegaan naar de weelcznddienst. Zelf zag ik het nict zittm om 5 dagen

of 4 dagen op werlcdagen te we*en naast het verzorgen van kind + huis. Mijn man kan

helaas nbt in deeltijd werl<cn.
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- Nadat ik uit mijn zwangercchapsverlof lewam, heb ik de eerste weekcnds dat ik weer moest

werlcen steeds 1 snipperdag genomen, omdat het thuis prohlemen gaf. Doordat ik alleen

nachtdiensten draside op wijdag-, zaterdag- en zondagnacht, zou diÍ betel«cnen dat ik op

maandagmotgen als ik uit de nachtdienst lcu,am, niet meer naar bed kon. Mijn man en

ik hadden besloten dat we, zo gauw tnijn snipperdagen op waren, uiÍ zouden kijkcn naar

een betaalde oppas.

- In mijn voige beroep werd partlime werk niet geaccepteerd. Weinig medewe*ing huidige

om minder te gaan werlcen (uiteindelijk wel geluH).

- Part4ime lannnen werken biedt mij veel ruimte om te blijven werken. Goed geregelde oppas

wos van wezenlijk belang bij de waag weUniet blijven we*cn.

- Na de bevalling ben ik gestopt met werken omdat ik minimaal 20 uur per week moest

blijven we*en. Tenzij ik als oproeplaacht of in het avondlweekend team wilde werl<en. Ik
zag dat alles niet zitten en vond met name 20 uur te veel. I maanden na de bevalling ben

* als verpleeglarndige gaan werkcn in een medisch Heuter dagverblijflmedisch kinderhuis.

Ik we* nu 72 uur per week verdeeW over 3 ochtenden. Hel ís precies icts wat ik zocht om

te htnnen combineren.

- Mijn baas wiWe mij voor mijn zwangercchap al weg hebben omdat hij vond dat ik teveel

verdbnde. Door mij geen verkorte tu geven na mijn zwangenchap wist hij dat

* dan toch wel zou vertrel*en. Ik vind dat er dus wetten moeten komen die het mogelijk

maken om minder te gaan werken als daar de mogelijlàeid toe is. Maar laat dat nict van

de werkgeverc athangen.

- Ik had graag I of 2 dagdelen door willen werken. Aangezien dic mogelijkheid er nict was

en 4 dagen we*cn mij teveel werd, ben ik gestopt met mijn betaalde baan (met enige

spiit).

d. met betrekkingtot de combinatie borstvoeding geyen en werken

- Het combineren van werken en borctvoeding geven v,os voor mij etgenlijk het meest een

probleem. De oppas gaf het kind thuis een flesje tussendoor. Het kind wiUe na diz tijd de

bom niet meer hebben, omdat het in de gaten laeeg dat het fbsje gemalclelijkcr ging dan

de borst. Dus het werken gtng etgenlijk len koste van de borstvoeding en dat vond ik ery
jammer.

- Ikvond het ontzettend jammer dat ik toch moesÍ stoppen met de borctvoeding. Er was wel

de mogelijlcheid om te kolven, maar dan moest ik bmand bellen die dan even op de

bewonen kon possen. Ik kan de bewoners geen minuut alleen laten. Dus ik redeneerde dat

* dan beter niet lcon lalven.
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In het begin gaf ik bor*voeding (niet noemenw,aardig toen ik weer werlde). Ik werk 5%

uur per ochtend en als * borc*oeding wiWe geven moest * de tijd die ik daar voor nodig

had langer blijven we*en. Dat weerhield rne enon om borstvoeding te geven tijdens mijn
we*

Borstvoeding blijven geven vind ik een hele opgave. Je draait na verloop van tijd weer zo

optimaal mee, dat het moeilijk b tijd íe plannen om te kolven. Ook me* je aan collega's

dat ze het lastig vinden.

Omdat het onmogelijk was, op mijn werlg mijn kind zelf de bor§ te geven, en ha kolven

mislulde, is de borctvoeding mislula.

Er zou.den ook meer oplossingen gevonden moeten worden om borctvoeding te blijven

geven. De eercte 3 maanden zijn heel belangrijk en met 10 weken bevallingsverlof haal je
dit nict.

met betnekking tot moederschap in combinatie met werken in het algemeen

Wat in de wagenlijst niet aan de orde is geweest, maar naar mijn mening wel een belang-

ijl«e rol speelt, is de houding van collega's en met name van supericuren tm opzichte van

zwangercchap, moedenchap en blijven werl<en. In mijn ewaring besÍaan er nog steeds veel

vooroordebn ten opzichte van de combinatie moedercchap en het venichten van betaalde

arbeid. Je moet als wouw nq seeds ste* in je schoenen staan en bereid zijn hier tegen

te vechten om n et succes te blijven we*en, nadat je moeder bent geworden.

Als je ontslagen wordt omdat je een baby hebt geloegen, dan komt dit hard aan (zij gaven

wel een andere reden op). Mijn plaats wordt nog steeds na 7 muanden opgaild door

uitzendlaachten, teruijl ik aongewezen ben op een w.w.-uitkering. SolliciÍeren heefi weinig

zin, ze schil<ken als je zeg! dat je een baby hebt van 9 maanden. De gedachte is nog

steeds: Als de baby zick is, is moeder ook zielg ondanl<s een goed gastgezin en opa en oma

in de buurt voor als er na6tr de dolaer gegaan moet worden. Op deze manicr worden wij
een beetje zick van deze maatschappij!
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