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1 INLEIDING 

In opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Mini¬ 

sterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Stichting CCOZ 

begin 1986 een onderzoek uitgevoerd onder werkende jonge moeders in 

loondienst naar de wijze waarop men het geven van borstvoeding aan hun 

pasgeboren kind heeft gecombineerd met het werk. 

Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren is eind 1985 eerst een landelijke 

enquête gehouden onder moeders met een kind van 0-1 jaar naar de ar¬ 

beidsmarktparticipatie tijdens de zwangerschap en na de bevalling, de 

mate waarin borstvoeding wordt gegeven in het algemeen en wanneer men 

na de bevalling blijft werken in het bijzonder. 

Het veldwerk voor beide onderzoeken is uitgevoerd door Veldkamp 

Marktonderzoek BV. te Amsterdam. 

1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek 

De Arbeidswet 1919 (art. 11, lid 2) bevat een regeling ten aanzien van 

het geven van borstvoeding: 'Het hoofd of de bestuurder ener ondernem¬ 

ing is verplicht te zorgen, dat aan ene vrouwelijke arbeider, die een 

borstkind heeft en hiervan aan hem heeft kennisgegeven, behoorlijk ge¬ 

legenheid wordt gegeven, haar kind te zoogen.' De memorie van toe¬ 

lichting vermeldt: 'Het voorschrift in het tweede lid beoogt zogende 

moeders behoorlijk gelegenheid te geven haar kind tijdens de arbeid te 

verzorgen.' In de memorie van antwoord wordt gesteld: 'Met het geven 

van behoorlijke gelegenheid tot zoogen is zowel tijd als localiteit 

bedoeld. Of een afzonderlijke localiteit beschikbaar moet worden ge¬ 

steld, zal van de omstandigheden afhangen, bijvoorbeeld of in het lo¬ 

kaal waar de vrouw werkt, ook mannen aanwezig zijn. In het laatste ge¬ 

val kan het bedrijfshoofd ook aan zijn verplichtingen voldoen, door de 

vrouw de gelegenheid te geven het kind thuis te zoogen. 

Met enige regelmaat is in de praktijk gebleken dat werkgevers en werk¬ 

neemsters op grond van dit artikel in de Arbeidswet niet tot een be¬ 

vredigende regeling konden komen (zie bijlage 1). Gegevens over de ma¬ 

te waarin dit voorkwam, maar ook over de mate waarin wel een bevredi- 
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gende regeling kon worden getroffen en op welke wijze, waren echter 

niet bekend. Teneinde te bezien of de overheid het beleid in deze 

eventueel zou moeten bijstellen - vanuit het door haar ingenomen 

standpunt dat het moederschap in principe geen belemmering voor vrouw¬ 

en mag vormen om aan het arbeidsproces deel te nemen - was inzicht no¬ 

dig in de situatie zoals deze zich in de praktijk blijkt voor te doen; 

zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. 

Tegen deze achtergrond kan de door het Directoraat-Generaal van de Ar¬ 

beid naar voren gebrachte onderzoeksvraag, als volgt worden weergege¬ 

ven: 

1. In welke mate en op welke wijze kunnen werkneemsters hun functie 

combineren met het geven van borstvoeding aan hun pasgeboren kind, 

en in welke mate moet hiervan door werkneemsters worden afgezien, 

omdat hiervoor geen bevredigende regeling kan worden getroffen. 

Gezien het landelijk representatieve karakter van de steekproef die 

voor dit onderzoek zou moeten worden getrokken, werd hieraan, ter on¬ 

derbouwing van eventuele nieuwe beleidsinitiatieven inzake de lengte 

van het bevallingsverlof, als tweede onderzoeksvraag toegevoegd: 

2. Hoeveel weken beslaat de verlofperiode na de bevalling van recent 

bevallen werkneemsters in de praktijk, en welke persoons- en func¬ 

tiekenmerken staan hiermee in relatie. 

Deze laatste gegevens zouden tevens ter aanvulling dienen op gegevens 

uit een door de Stichting CCOZ uitgevoerde analyse van verzuimgegevens 

van zwangere- en recent bevallen werkneemsters uit haar eigen informa¬ 

tiesysteem ('Werken en zwangerschap: een zware bevalling?? Een analyse 

van structuur en ontwikkeling van het ziekteverzuim tijdens de zwan¬ 

gerschap en na de bevalling'; op gegevens uit het ZVIS van de Stich¬ 

ting CCOZ. Juni 1986, Stichting CCOZ, Amsterdam). 

1.2 Onderzoeksopzet 

In de voorgaande paragraaf is reeds aangestipt dat met het onderzoek 

een landelijk representatief beeld zou moeten worden verkregen van de 

mate waarin en wijze waarop werkende moeders het geven van borstvoe¬ 

ding combineren met hun werk en meer algemeen, de mate waarin (jonge) 
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moeders deelnemen aan het arbeidsproces. Dit heeft ingehouden dat voor 

het onderzoek een steekproef moest worden benaderd van recent bevallen 

vrouwen in Nederland. Aangezien hiervoor als steekproefbron de gemeen¬ 

telijke bevolkingsregisters het meest volledig mogen worden geacht, is 

voor het onderzoek een steekproef getrokken uit het adressenmateriaal 

van in totaal 71 gemeenten; gestratificeerd naar regio en urbanisatie- 

graad (in paragraaf 1.3. wordt op deze steekproeftrekking nader terug¬ 

gekomen) . 

Voor de bepaling van de omvang van de steekproef, is uitgegaan van de 

groep waarop met name nadere analyse zou moeten plaatsvinden, te weten 

de groep werkende moeders in loondienst die borstvoeding is blijven 

geven toen men na de bevalling weer is gaan werken. Om over deze groep 

zonder al te grote afwijkingsmarges nog verantwoorde uitspraken te 

kunnen doen, zou deze groep voldoende respondenten moeten omvatten 

(minimaal 250, waarbij de afwijkingsmarges maximaal ca. 6% zijn). Om¬ 

dat er echter geen gegevens waren over hoeveel van de werkende moeders 

het borstvoeding geven combineert met het werk, was het noodzaak dat 

de steekproef een groot aantal werkende moeders in loondienst zou be¬ 

vatten. Op basis van de Arbeidskrachtentelling 1979 van het CBS en de 

recente gebootte-aantallen, kon zeer globaal worden ingeschat dat ca. 

14% van de jonge moeders betaalde arbeid verricht in loondienst. Re¬ 

kening houdend met de non-respons betekende dit dat voor het onderzoek 

een steekproef van ca. 6000 recent bevallen vrouwen moest worden bena¬ 

derd. 

Gelet op de omvang van de steekproef was het duidelijk dat deze niet 

persoonlijk zou kunnen worden bezocht. Vandaar dat besloten is het on¬ 

derzoek in twee fasen uit te voeren. 

Eerst zou de gehele steekproef met een korte telefonische enquête wor¬ 

den benaderd, waarin naar een aantal kerngegevens zou worden gevraagd 

(of men tijdens de zwangerschap werkzaam is geweest, of men na de be¬ 

valling het werk heeft hervat, of men borstvoeding heeft gegeven, of 

men dit is blijven geven ook toen men weer ging werken, e.d.). De keu¬ 

ze voor een telefonische enquête was gebaseerd op het hoge percentage 

telefoonbezit in Nederland (ca. 93% van alle huishoudens; AGB Dongen 

BV., 1983, De omvang en samenstelling van het huishoudingenbestand in 

Nederland per 1-1-1983) waardoor van een selectieve uitval nauwelijks 
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meer sprake zou zijn, mede ook omdat uit eerder onderzoek was gebleken 

dat niet- telefoonbezitters ook relatief vaak tot de non-respons van 

persoonlijk bezochte steekproeven behoren. 

Aan de hand van de gegevens uit de telefonische enquête zou dan de 

groep werkende moeders in loondienst kunnen worden geselecteerd die 

borstvoeding is blijven geven toen men na de bevalling weer is gaan 

werken. Deze groep zou dan met een mondelinge enquête worden benaderd, 

waarin uitgebreid zou kunnen worden ingegaan op de wijze waarop men 

het borstvoeding geven heeft gecombineerd met het werk en de eventuele 

problemen die men daarbij heeft ondervonden. 

1.3 Onderzoekspopulatie en steekproeftrekking 

Met het oog op de uitvoering van het veldwerk (in de maand september 

1985, e.v.) is de onderzoekspopulatie als volgt gedefinieerd: 

'Vrouwen die een kind hebben dat in Nederland is geboren in de periode 

tussen 1 mei 1984 en 30 april 1985.' 

Vanwege de opslag van de geboortegegevens in de bevolkingsregisters, 

zijn hiervoor de persoonskaarten getrokken van kinderen die in boven¬ 

genoemde periode zijn geboren. Via de adressen van deze kinderen is 

vervolgens contact gelegd met de betrokken moeders. 

Voor de selectie van gemeenten zijn deze eerst gestratificeerd naar 

regio en urbanisatiegraad. Aan de hand van de meest recente geboorte- 

aantallen per gemeente (CBS; Loop van de bevolking per gemeente 1983) 

is vervolgens bepaald hoeveel gemeenten per regio en urbanisatiegraad 

dienen te worden getrokken. Door de gevolgde procedure kunnen de gese¬ 

lecteerde gemeenten als representatief worden geacht voor de totale 

(onderzoeks)populatie. 

Om praktische en financiële redenen was als clustergrootte aangehouden 

75; dat wil zeggen per gemeente zouden 75 adressen worden opgevraagd 

van kinderen die in bovengenoemde periode waren geboren.Zoals eerder 

vermeld zou het totaal aantal te trekken adressen voor de steekproef, 

ca. 6000 moeten bedragen. Uitgaande van 170.220 geboorten in totaal in 

genoemde periode (de populatie), betekende dit dat de antwoorden van 

één persoon in de steekproef "zouden staan voor" de antwoorden van 

170.220/6000 = 28.4 personen in de populatie. Dit heeft ingehouden dat 

alle gemeenten met meer dan 75 x 28.4 = 2130 geboorten in genoemde 
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periode, zondermeer in de steekproef vertegenwoordigd moesten zijn 

("self-selective" waren). In deze steekproef waren dit Amsterdam, Rot¬ 

terdam, Den Haag en Utrecht; het aantal in deze gemeenten te trekken 

adressen werd naar rato bepaald. 

Een clustergrootte van 75 heeft voor de steekproef echter ook ingehou¬ 

den dat gemeenten met minder dan 75 geboorten in één jaar, geen kans 

hadden om geselecteerd te worden. Dit waren voornamelijk kleine ge¬ 

meenten met minder dan 10.000 inwoners. Gerelateerd aan het totaal 

aantal geboren kinderen in Nederland, betekent dit dat ca. 6% van deze 

kinderen (c.g. moeders) geen kans heeft gehad om in de steekproef te 

komen. 

In verband met een mogelijk hogere non-respons onder buitenlandse 

vrouwen, zijn uiteindelijk niet 75 maar 90 adressen per gemeente opge¬ 

vraagd. 

Aan de hand van bovengenoemde procedure werden voor de steekproeftrek¬ 

king uiteindelijk 75 gemeenten geselecteerd. Deze zijn begin mei 1985 

aangeschreven met het verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid aan Burgemeester en Wethouders, om adressen uit het 

bevolkingsregister beschikbaar te stellen. Bij dit schrijven was te¬ 

vens een steekproefinstructie van de Stichting CCOZ gevoegd met daarin 

de gegevens die men graag bij de getrokken adressen had zien vermeld 

(naam, geboortedatum en -jaar, geslacht, nationaliteit en geboorteland 

van dë moeder). 

Van de 75 aangeschreven gemeenten, verleenden 11 gemeenten geen toe¬ 

stemming om adressen beschikbaar te stellen in verband met de privacy¬ 

wetgeving. Voor 7 gemeenten kon tijdig een reservegemeente worden aan¬ 

geschreven. Door 4 gemeenten werd de afwijzing te laat meegedeeld om 

nog een reservegemeente in te schakelen. Aangezien echter met een der¬ 

gelijk geringe uitval (5%) rekening was gehouden, heeft dit voor de 

verdeling van de steekproef geen ernstige consequenties gehad. 

De steekproef voor het onderzoek is dus gebaseerd op adressenmateriaal 

van 71 gemeenten in Nederland. Door 52 gemeenten zijn naast de gege¬ 

vens van het kind tevens de nationaliteit en/of het geboorteland van 

de moeder opgegeven. Hierdoor is het mogelijk om niet alleen binnen de 

steekproef de verdeling 'Nederlandse/buitenlandse' goed aan te geven, 

maar tevens om een eventueel hogere non-respons onder buitenlandse 

vrouwen achteraf te kunnen traceren. 
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1.4 Uitvoering van het onderzoek 

1.4.1 Inleiding 

In totaal waren voor de steekproef 6931 adressen beschikbaar. In ver¬ 

band met de eerste fase van het onderzoek, namelijk de telefonische 

benadering van de respondenten, werden hierbij door de 008-dienst van 

de PTT de telefoonnummers opgezocht. Dit bleek aanmerkelijk minder te¬ 

lefoonnummers op te leveren, dan aanvankelijk was ingeschat. Bij 5323 

(77%) adressen kon een telefoonnummer worden verstrekt, bij de overige 

adressen (1608; 23%) kon geen telefoonnummer worden gevonden (geen te¬ 

lefoon, geheim nummer, telefoon op andere naam, etc.). 

Uitsplitsing naar Nederlandse of buitenlandse moeder liet zien, dat 

met name het niet-telefoonbezit of het niet-telefonisch bereikbaar 

zijn onder de buitenlanders in de steekproef, bijzonder hoog was 

(60%). Onder de Nederlanders kwam dit in totaal neer op 19%. Werd ech¬ 

ter gekeken naar grootte van de gemeente, dan bleek dat dit ook voor 

deze laatste groep nogal varieerde. Bij de kleinere gemeenten 

(Al—A4- gemeenten) was onder de Nederlanders 13% telefonisch niet be¬ 

reikbaar; bij de grotere gemeenten (C3-C4), (C5) was dit percentage 

echter 21% respectievelijk 29%. Een consequentie hiervan zou zijn dat 

wanneer de steekproef alleen telefonisch zou worden benaderd, niet 

meer gesproken zou kunnen worden van jonge moeders in het algemeen, 

maar van 'jonge moeders die telefonisch bereikbaar zijn.' Om deze re¬ 

den is besloten het veldwerk voor de eerste fase van het onderzoek op 

twee manieren uit te voeren: 

een telefonisch onderzoek; 

een aanvullend schriftelijk onderzoek onder degenen waarvan geen 

telefoonnummer bekend was. 

Het veldwerk is uitgevoerd door Veldkamp Marktonderzoek BV. op basis 

van een geheel gestructureerde vragenlijst die door de Stichting CCOZ 

was opgesteld. Voor beide onderzoeksgedeelten is dezelfde vragenlijst 

gebruikt, zij het dat de vraagstelling in de schriftelijke lijst waar 

nodig aan de onderzoekssituatie is aangepast. 

1.4.2 Het telefonische onderzoeksgedeelte 

Het veldwerk van het telefonische onderzoek is uitgevoerd in de eerste 

twee weken van oktober 1985. In totaal hebben 111 enquêtrices aan dit 
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onderzoek meegewerkt die allen een uitgebreide schriftelijke 

instructie hebben ontvangen. Elke enquêtrice heeft 45 à 50 adressen 

benaderd. 

De enquêtrices hebben de te benaderen adressen met telefoonnummers op 

aparte benaderingsverslagen gekregen, waarop per adres is geregi¬ 

streerd wat het resultaat van de benadering is geweest. De adressen 

zijn tot maximaal drie keer benaderd. De tweede/derde poging is altijd 

's avonds gedaan, om een mogelijke ondervertegenwoordiging van werken¬ 

de vrouwen tegen te gaan. 

In een aantal gemeenten (6) hebben de te benaderen moeders een week 

voor de start van het veldwerk op verzoek van die gemeenten een intro¬ 

ductiebrief van de Stichting CCOZ ontvangen. Twee gemeenten hebben de 

moeders die in de steekproef vielen, zelf op de hoogte gesteld van het 

onderzoek. 

Van de 5323 beschikbare adressen met telefoonnummer die zijn uitgezet, 

zijn in totaal 5238 adressen benaderd. De medewerking was zeer groot; 

bij niet minder dan 86% van de respondenten (4488) is een gesprek ge¬ 

realiseerd. 

Als de oneigenlijke non-respons buiten beschouwing wordt gelaten is 

het responspercentage zelfs 89%. In de drie grote steden is de respons 

het laagst (81%) en in de plattelandsgemeenten het hoogst (92%). 

De oneigenlijke non-respons bestaat in de meeste gevallen uit foute 

adressen/telefoonnummers, maar er zijn ook een aantal respondenten be¬ 

naderd die niet aan de steekproefvoorwaarden bleken te voldoen (mees¬ 

tal verkeerde geboortedatum); in twee gevallen bleek het kind overle¬ 

den te zijn. 

Respondenten die geen of onvoldoende Nederlands spraken zijn niet on¬ 

dervraagd; om die reden kon in 58 van de gevallen geen gesprek worden 

gevoerd. 

De gemiddelde zuivere gespreksduur bedroeg 5 minuten. 

Onderstaand een responsoverzicht van het telefonische onderzoeksge¬ 

deelte (de uitsplitsingen naar regio en urbanisatiegraad zijn, evenals 

de vragenlijst, opgenomen in bijlage 2). 
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Tabel 1 Responsoverzicht telefonisch onderzoek 

(Abs) (%) 

Non-respons 
- foutief telefoonnummer/adres 
- betrokken kind voldoet niet aan steek¬ 

proef voor waar den 
- betrokken kind overleden 

totaal oneigenlijke non-respons 

- 3x geen gehoor/niet thuis getroffen 
- moeder op reis/onbereikbaar 
- moeder ziek/fysiek/psychisch niet in 

staat mee te werken 

totaal geen gehoor/onbereikbaar 
- moeder weigert medewerking 
- moeder spreekt geen/onvoldoende Nederlands 

191 4 

16 0* 
2 0 

209 4 

211 4 
32 1 

16 0 

259 5 
224 4 
58 1 

Totaal non-respons 
Totaal geslaagde contacten 

750 14 
4488 86 

Totaal aantal benaderde adressen 5238 100 

* minder dan 0.5% 

Indien de oneigenlijke non-respons buiten beschouwing wordt gelaten, 

is het overzicht als volgt: 

Tabel 2 Responsoverzicht telefonisch onderzoek exclusief de oneigen¬ 
lijke non-respons 

(Abs) (%) 

- geen gehoor/onbereikbaar 
- weigering 
- spreekt geen/onvoldoende Nederlands 

259 5 
224 5 
58 1 

Totaal non-respons 
Totaal geslaagde contacten 

541 11 
4488 89 

Totaal 5029 100 

Van de 4488 geslaagde gesprekken, bleken drie formulieren door onvol¬ 

ledigheid niet voor verwerking in aanmerking te komen; de uiteinde¬ 

lijke onderzoeksresultaten van het telefonische gedeelte zijn derhalve 

gebaseerd op een steekproef van n = 4485. 
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1.4.3 Het schriftelijke onderzoeksgedeelte 

Aan de in totaal 1608 adressen van jonge moeders van wie geen tele¬ 

foonnummer bekend was, werd op donderdag 24 oktober een vragenlijst 

per post gestuurd, tezamen met een begeleidende brief van de Stichting 

CCOZ en een brief van bureau Veldkamp met enkele praktische aanwij¬ 

zingen. Aan de respondenten is verzocht om de ingevulde vragenlijst 

terug te sturen in de bijgevoegde antwoordenveloppe. 

Een week later, op vrijdag 1 november, is een reminder gestuurd aan 

degenen die tot dan toe nog niet gereageerd hadden (1210 adressen). 

Het onderzoek is afgesloten op woensdag 20 november; op dat moment 

waren in totaal 744 ingevulde vragenlijsten teruggestuurd. Het res- 

ponsverloop en het responsoverzicht zien er als volgt uit: 

Tabel 3 Responsverloop schriftelijk onderzoek 

Ontvangen in de week van (Abs) (%) (Cum %) 

- 28 oktober t/m 1 november 
- 4 t/m 8 november 
- 11 t/m 15 november 
- 18 t/m 20 november 

398 53 53 
239 32 85 
88 12 97 
19 3 100 

744 100 

Tabel 4 Responsoverzicht schriftelijk onderzoek 

(Abs) (%) 

Non-respons 
— onbestelbaar retour (oneigenlijke non-respons) 
- overige non-respons (geen reactie/schriftelijke 

weigering) 

47 3 

817 51 

Totaal non-respons 
Totaal respons 

864 54 
744 46 

Totaal benaderd 1608 100 

Wanneer de oneigenlijke non-respons buiten beschouwing wordt gelaten, 

is het overzicht als volgt: 
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Tabel 5 Responsoverzicht schriEtelijk onderzoek exclusief de oneigen¬ 
lijke non-respons 

(Abs) (%) 

- Non-respons 
- Respons 

817 52 
744 48 

- Totaal 1561 100 

Het responspercentage is 46%; wanneer de oneigenlijke non-respons bui¬ 

ten beschouwing wordt gelaten, is het responspercentage 48%. Evenals 

bij het telefonische onderzoek, is de respons het laagst in de drie 

grote steden (32%) en het hoogst in de plattelandsgemeenten (63%) 

(voor de overzichten, zie bijlage 2). 

Worden de responscijfers bekeken tegen de achtergrond van het geboor¬ 

teland van de moeders, dan blijkt ca. 56% van de Nederlandse moeders 

een vragenlijst te hebben teruggestuurd en ca. 26% van de buitenlandse 

moeders. Aangezien de buitenlanders in de steekproef ook voornamelijk 

woonachtig zijn in de grote steden, verklaart dit grotendeels het la¬ 

gere responscijfer in de grote steden. 

Van de 744 ontvangen vragenlijsten, bleken er 5 om reden van onvolle¬ 

digheid niet voor verwerking in aanmerking te komen; de uiteindelijke 

onderzoeksresultaten van het schriftelijke onderzoeksgedeelte zijn 

derhalve gebaseerd op een steekproef van n = 739. 

1.4.4 Totaaloverzicht van het veldwerk voor de eerste fase van het 

onderzoek 

De 6846 adressen die in het telefonische en het schriftelijke onder¬ 

zoek in de maanden oktober en november 1985 in totaal zijn benaderd, 

hebben 5232 ingevulde vragenlijsten opgeleverd, dat wil zeggen een 

responspercentage van 76%. 

Bij uitsluiting van de oneigenlijke non-respons (adres/telefoonnummer 

klopt niet, voldoet niet aan de steekproefvoorwaarden) , ligt het res¬ 

ponspercentage op 79%. 
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Tabel 6 Responsoverzicht telefonisch plus schriftelijk onderzoek 

(Abs) (%) 

Non-respons 
- oneigenlijke non-respons 
- overige non-respons 

256 4 
1358 20 

Totaal non-respons 
Totaal respons 

1614 24 
5232 76 

Totaal benaderd 6846 100 

Tabel 7 Responsoverzicht telefonisch en schriftelijk onderzoek exclu¬ 
sief de oneigenlijke non-respons 

(Abs) (%) 

- Non-respons 
- Respons 

1358 21 
5232 79 

- Totaal 6590 100 

Uiteindelijk bleken 8 formulieren door onvolledigheid niet voor ver¬ 

werking in aanmerking te komen; de onderzoeksresultaten zijn dus geba¬ 

seerd op een steekproef van 5224 moeders in Nederland die tussen 1 mei 

1984 en 30 april 1985 een kind hebben gekregen. Gezien het tijdstip 

waarop het veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd, wordt in het 

hiernavolgende steeds gesproken over moeders met een (jongste) kind 

van 0-1 jaar in Nederland. 

1.4.5 Het veldwerk voor de tweede fase van het onderzoek 

Voor de tweede fase van het onderzoek is uit de totale steekproef een 

groep moeders geselecteerd die borstvoeding is blijven geven toen men 

na de bevalling weer is gaan werken, aangevuld met een groep moeders 

die eveneens borstvoeding heeft gegeven, maar hiermee was gestopt toen 

men weer ging werken. (Op de hiervoor gehanteerde selectiecriteria en 

de overwegingen die hierbij een rol hebben gespeeld, wordt in hoofd¬ 

stuk 6 nog teruggekomen). 

Het veldwerk voor deze fase van het onderzoek is eveneens uitgevoerd 

door Veldkamp Marktonderzoek BV. op basis van een vragenlijst die door 

de Stichting CCOZ was opgesteld. De vragenlijst bevatte naast een se¬ 

rie gesloten vragen, een groot aantal open vragen (zie bijlage 3). 
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De respondenten werden voor het afnemen van de vragenlijst persoonlijk 

bezocht, nadat hiervoor eerst een afspraak met hen was gemaakt. 

De gemiddelde zuivere gespreksduur van de interviews bedroeg een half 

uur. 

Het veldwerk voor dit vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden in de eer¬ 

ste drie weken van februari 1986. In totaal hebben 33 enquêtrices 

hieraan meegewerkt die allen een uitgebreide schriftelijke instructie 

hebben ontvangen. De adressen zijn tot maximaal drie keer benaderd. 

Een week voor de start van het veldwerk hebben de voor dit vervolgon¬ 

derzoek geselecteerde vrouwen een introductiebrief van de Stichting 

CCOZ ontvangen. 

In de eerste enquête onder alle moeders (het telefonisch/schriftelijk 

onderzoek), was een vraag opgenomen of men eventueel bereid was om aan 

een vervolgonderzoek medewerking te verlenen. Van de geselecteerde 

vrouwen voor het vervolgonderzoek was bekend dat men in principe mede¬ 

werking had toegezegd. In de introductiebrief werd hieraan gerefereerd. 

In totaal zijn voor dit onderzoeksgedeelte 176 adressen benaderd. Zo¬ 

als uit bovenstaande verwacht kon worden, was de respons bijzonder 

hoog (89%) . Wanneer de oneigenlijke non-respons buiten beschouwing 

wordt gelaten is het responspercentage zelfs 92%. 

Dit houdt in dat de resultaten van dit vervolgonderzoek zijn gebaseerd 

op een groep van 156 respondenten. 

Tabel 8 Responsoverzicht vervolgonderzoek 

(Abs) (%) 

Non-respons 
- foutief adres, verhuisd naar een andere 

gemeente 
- voldoet niet aan de selectiecriteria 

totaal oneigenlijke non-respons 

- 3x geen gehoor/niet thuis getroffen 
- op reis/onbereikbaar 

totaal geen gehoor/onbereikbaar 
- moeder weigert medewerking 

4 2 

3 2 

7 4 

7 4 
2 1 

9 5 
4 2 

Totaal non-respons 
Totaal geslaagde contacten 

20 11 
156 89 

Totaal aantal benaderde adressen 176 100 
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Tabel 9 Responsoverzicht vervolgonderzoek exclusief de oneigenlijke 
non-respons 

(Abs) (%) 

- geen gehoor/onbereikbaar 
- weigering 

9 5 
4 3 

Totaal non-respons 
Totaal geslaagde contacten 

13 8 
156 92 

Totaal 169 100 

1.5 Steekproefgegevens, herweging en generaliseerbaarheid 

Zoals is de voorgaande paragraaf is beschreven, heeft de benadering 

van de totale steekproef uiteindelijk een onderzoeksgroep opgeleverd 

van 5224 respondenten. Op grond van de gevolgde procedure bij de 

steekproeftrekking zou mogen worden verwacht dat deze groep een repre¬ 

sentatieve afspiegeling vormt van de totale populatie, mits er bij het 

onderzoek geen selectieve uitval van respondenten heeft plaatsgevonden. 

Om dit te controleren is de volgende procedure gevolgd: 

Van de totale populatie (recent bevallen vrouwen in Nederland) was de 

verdeling naar regio en urbanisatiegraad bekend. Per cel kon daardoor 

het percentage van de totale populatie worden vastgesteld. Bij een 

netto-steekproef van n = 5224 kon aan de hand van deze percentages 

worden bepaald hoeveel vrouwen er in iedere cel aanwezig zouden moeten 

zijn ('het gewenste aantal'). Via de gegevens bij de bruto-steekproef 

omtrent het geboorteland van de moeders, kon hierbij tevens worden 

aangegeven hoeveel Nederlandse en hoeveel buitenlandse moeders dit 

zouden moeten zijn. Vervolgens is bij de netto-steekproef de verdeling 

naar regio, urbanisatiegraad en geboorteland van de moeder bekeken. 

Deze 'werkelijke aantallen' werden tegenover de 'gewenste aantallen' 

geplaatst. Kwamen zij niet met elkaar overeen, dan werd de wegingsfac¬ 

tor berekend; dat wil zeggen de gegevens van de betreffende groep gaan 

dan met een bepaalde factor vermenigvuldigd worden. Voor de Neder¬ 

landse moeders schommelde de wegingsfactor iets onder of boven de 1, 

hetgeen inhoudt dat de steekproefaantallen vrij dicht de gewenste aan¬ 

tallen benaderden. Voor de buitenlandse moeders moesten, zij het 

slechts in enkele gevallen, forsere wegingsfactoren (meer dan 2.0) 

worden berekend. 
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Dit gewogen bestand (n = 5217) houdt in dat het als een respresenta- 

tieve afspiegeling mag worden beschouwd van de moeders met een (jong¬ 

ste) kind van 0-1 jaar in Nederland. 

Voor wat betreft de Nederlandse moeders geldt dit zonder meer; voor de 

buitenlandse moeders voorzover zij de Nederlandse taal voldoende mach¬ 

tig zijn. Gelet op het grote aantal Nederlandse moeders in de onder¬ 

zoekspopulatie (87%) mogen de gegevens uit het onderzoek derhalve als 

generaliseerbaar voor de totale populatie worden opgevat. 

Onderstaand tenslotte, de verdeling van de onderzoeksgroep naar pro¬ 

vincie, regio en urbanisatiegraad. De afwijkingen van 1% ten opzichte 

van de landelijke cijfers zijn het gevolg van afrondingen naar boven 

of beneden. 

Tabel 10 De onderzoeksgroep naar provincie en regio 

Provincie Onderzoeksgroep 
(Abs) (%) 

Landelijke geboortecijfers 1983* 

(%) 

Limburg 
N-Brabant 
Zeeland 

-Regio Zuid 

Z-Holland 
N-Holland 
Utrecht 

-Regio West 

Gelderland 
Overijssel 
Flevoland 

-Regio Oost 

Drenthe 
Friesland 
Groningen 

-Regio Noord 

328 6 
774 15 
130 3 

1232 24% 

1276 24 
644 12 
353 7 

2273 43% 

637 12 
441 9 
62 1 

1140 22% 

111 2 
204 4 
257 5 

572 11% 

7 
14 
_2 

23% 

22 
15 
_7 

44% 

12 
8 
1 

21% 

3 

5 
_4 

12% 

Totaal 5217 100 100 (=170.220) 

♦Bron: CBS, Loop van de bevolking per gemeente, 1983 
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Tabel 11 De onderzoeksgroep naar urbanisatiegraad 

Urbanisatiegraad** Onderzoeksgroep 
(Abs) (*) 

Landelijke geboortecijfers 1983* 

(%) 

- A1-A4 gemeenten 
- B1-B2 gemeenten 
- B3 gemeenten 
- C1-C2 gemeenten 
- C3-C4 gemeenten 
- C5 gemeenten 

677 13 
1252 24 
705 13 
603 12 
819 16 

1161 22 

13 
24 
14 
11 
16 
22 

Totaal 5217 100 100 (=170.220) 

* Bron: CBS. Loop van de bevolking per gemeente, 1983. 
** A1-A4 gemeenten = plattelandsgemeenten / B1-B2 gemeenten = 

verstedelijkte plattelandsgemeenten / B3 gemeenten = specifieke 
forensengemeenten / C1-C2 gemeenten = plattelandsstadjes en 
kleine steden tot 30.000 inwoners / C3-C4 gemeenten = middel¬ 
grote steden tot 100.000 inwoners / C5 gemeenten = grote steden 
met 100.000 of meer inwoners. 

1.6 Opzet van het rapport 

Het onderzoek kan in feite als twee aparte deelonderzoeken worden be¬ 

schouwd, nl.: 

1. Een onderzoek onder alle moeders in Nederland met een (jongste) 

kind van 0-1 jaar, en 

2. Een onderzoek onder een specifieke groep werkende moeders, nl. de¬ 

genen die borstvoeding hebben gegeven aan hun pasgeboren kind en 

dit wel of niet zijn blijven geven toen men na de bevalling weer 

ging werken. 

In dit rapport wordt daarom van beide onderzoeken apart verslag gedaan. 

In deel 1 (de hoofdstukken 2 t/m 5) worden de resultaten beschreven 

van het eerste onderzoek. Door het representatieve karakter van de 

steekproef en de vragen in de hierbij gehanteerde enquête, wordt in 

dit deel een beeld geschetst van de arbeidsmarktparticipatie van jonge 

moeders in Nederland (hoofdstuk 2) . Aangezien van de vrouwen ook be¬ 

kend is of zij tijdens hun zwangerschap betaalde arbeid hebben ver¬ 

richt, mag de groep waarbij dit het geval is geweest eveneens worden 

opgevat als representatief voor de zwangere werkende vrouwen in 

Nederland. In hoofdstuk 3 wordt deze groep beschreven naar een aantal 

persoons- en beroepsgegevens, terwijl tevens steeds wordt aangegeven 
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wie daarvan na de bevalling het werk weer hervat. In hoofdstuk 4 wordt 

ingegaan op de lengte van de genoten verlofperiode na de bevalling in 

de praktijk, eveneens gerelateerd aan een aantal persoons- en beroeps¬ 

gegevens. In hoofdstuk 5 tenslotte wordt een beeld geschetst van de 

mate waarin werkende moeders in Nederland borstvoeding geven aan hun 

pasgeboren kind en de specifieke kenmerken van degenen die het borst¬ 

voeding geven combineren met hun werk. 

In deel 2 ( de hoofdstukken 6 t/m 10) worden de resultaten weergegeven 

van het onderzoek onder werkende moeders die het borstvoeding geven 

wel of niet hebben gecombineerd met hun werk. In hoofdstuk 6 worden de 

selectiecriteria beschreven die bij dit onderzoek zijn aangehouden, en 

de uiteindelijke samenstelling van de onderzoeksgroep. In hoofdstuk 7 

wordt ingegaan op de relevantie van de onderzoeksgroep voor de totale 

doelpopulatie, oftewel de generaliseerbaarheid van de gegevens uit het 

onderzoek. In hoofdstuk 8 wordt de groep vrouwen beschreven die welis¬ 

waar borstvoeding heeft gegeven, maar niet meer toen men na de beval¬ 

ling ging werken, en de redenen waarom men dit niet heeft kunnen of 

willen combineren met het werk. In hoofdstuk 9 wordt uitvoerig inge¬ 

gaan op de wijze waarop de andere vrouwen het borstvoeding geven wel 

hebben kunnen combineren met hun werk, en de eventuele problemen die 

men daarbij heeft ondervonden. In hoofdstuk 10 worden de specifieke 

kenmerken van deze laatste groep geplaatst tegenover degenen die met 

borstvoeding geven waren gestopt om redenen die met het werk verband 

hebben gehouden, en in hoofdstuk 11 wordt nader in beschouwing genomen 

waarom met name verpleegkundigen en onderwijzend personeel zoveel va¬ 

ker het borstvoeding geven kunnen combineren met hun werk dan vrouwen 

die in andere functies werkzaam zijn. In hoofdstuk 12 tenslotte, wordt 

een beeld geschetst van de combinatie moederschap en betaalde arbeid 

in de praktijk. (De lengte van de verlofperiode na de bevalling en de 

redenen waarom men eventueel langer dan de officiële 6 weken verlof 

heeft genomen, de redenen waarom men is blijven werken en de wijze 

waarop men de kinderopvang heeft geregeld, de faciliteiten die men op 

het werk heeft in verband met het kind, en de houding van de werkgever 

en collega's die men ervaart als werkende jonge moeder, e.d.). 

Het rapport wordt afgesloten met een samenvattend hoofdstuk 13. waarin 

de belangrijkste resultaten van beide onderzoeken op een rij worden 

gezet en de conclusies die hieraan kunnen worden verbonden. 
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DEEL 1: MOEDERS MET EEN KIND VAN 0-1 JAAR IN NEDERLAND 

2 MOEDERSCHAP AL OF NIET IN COMBINATIE MET BETAALDE ARBEID 

2.1 Inleiding 

In paragraaf 1.5 is uiteengezet dat met het gewogen bestand van dit 

onderzoek gesproken kan worden van een groep vrouwen die representa¬ 

tief is voor de totale populatie waaruit de steekproef is getrokken, 

te weten: 

Vrouwen die een kind hebben dat in Nederland is geboren in de periode 

tussen 1 mei 1984 en 30 april 1985. Gelet op het tijdstip waarop het 

veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd, wordt in het hiernavolgende 

steeds gesproken over 'moeders met een (jongste) kind van 0-1 jaar in 

Nederland', of 'jonge moeders in Nederland'. 

De weergegeven resultaten van het onderzoek zijn steeds ontleend aan 

de gegevens uit het gewogen bestand (n = 5217). 

2.2 Wel of niet gaan werken na de bevalling 

In de enquête voor dit onderzoek waren naast enkele vragen over per¬ 

soonlijke kenmerken (leeftijd, burgerlijke staat, geboorteland, oplei¬ 

ding) , tevens vragen opgenomen of men tijdens de zwangerschap betaalde 

arbeid heeft verricht, of men na de bevalling is gaan werken, of men 

borstvoeding heeft gegeven, of men dit heeft gecombineerd met het 

eventuele werk, e.d. (zie bijlage 2). 

Aan de hand van deze gegevens kan het volgende overzicht worden opge¬ 

steld omtrent de arbeidsmarktparticipatie van jonge moeders in Neder¬ 

land; zowel tijdens hun zwangerschap als na de bevalling. 
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Tabel 12 Arbeidsmarktparticipatie van jonge moeders in Nederland tij¬ 
dens hun zwangerschap en na de bevalling 

moedorr> oen kind van 0-1 jair in Nederland 
n = S217 ( * 100%) 

heeft niet gewerkt tijdens de zwangerschap 

n = 3078 
59% 

is niet gaan werken 
na de beval lina 

- 2983 
57% 

weer gaan werken 

heeft gewerkt tijdens de zwangerschap 

n = 2139 
41% 

werkt niet 

meer na de 

beval1ing 

= 1116 
21% 

ín 
is van plan 
om na het 

bevallings¬ 
verlof weer 
te gaan werken 

werkt ook na 

de bevalling 

- 1008 
19« 

* 0= minder dan 0.5% 

Bovenstaand schema laat zien dat van de vrouwen in Nederland met een 

(jongste) kind van 0-1 jaar, 21% (groep B + E) betaalde arbeid ver¬ 

richt. Wordt gekeken naar de arbeidsmarktparticipatie tijdens de 

zwangerschap, dan blijkt deze aanmerkelijk hoger te liggen; toen nam 

41% van de vrouwen nog deel aan het arbeidsproces. 

Wanneer 21% van de jonge moeders in Nederland betaalde arbeid ver¬ 

richt, dan kan globaal worden berekend op hoeveel vrouwen dit in to¬ 

taal neerkomt. Uitgaande van circa 170.000 geboorten per jaar respec¬ 

tievelijk 170.000 jonge moeders, betekent dit circa 35.000 werkende 

moeders in Nederland met een (jongste) kind van 0-1 jaar. 

Een groot aantal vrouwen neemt na de bevalling niet meer deel aan het 

arbeidsproces. Aan deze vrouwen is gevraagd of men min of meer defini¬ 

tief is gestopt of dat men na verloop van tijd wel weer wil gaan wer¬ 

ken. Hoewel nooit met 100% zekerheid voorspeld kan worden of men in de 

toekomst wel of niet gaat werken, geeft de vraag wel enige indicatie 

in het aantal jonge moeders dat te zijner tijd het voornemen heeft om 

terug te keren in het arbeidsproces. Dit wordt door 23% van de jonge 

moeders aangegeven, hetgeen voor de totale groep zou inhouden een mo¬ 

gelijke arbeidsmarktparticipatie over enkele jaren, van circa 44%. 
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Tabel 13 Toekomstverwachtingen ten aanzien van de deelname aan het 

arbeidsproces 

Moeders met een (jongste) kind van 0-1 jaar in Nederland 

(Abs) (%) 

- werkt 
- werkt niet, maar zal/wil na verloop van tijd 

weer gaan werken 
- is definitief gestopt met werken, of heeft 

nooit gewerkt 

1103 21 

1195 23 

2919 56 

Totaal 5217 100 

2.3 Wel of niet gaan werken, naar enige achtergrondgegevens 

Van de ondervraagde vrouwen zijn een aantal achtergrondgegevens bekend 

waardoor het mogelijk is om zowel een beeld te schetsen van de totale 

groep jonge moeders in Nederland, en tevens hoe daarbinnen, de groep 

werkende moeders is samengesteld. 

In de hiernavolgende tabellen wordt ook steeds per onderscheiden cate¬ 

gorie aangegeven hoeveel vrouwen daarvan na de bevalling zijn gaan 

werken. 

Tabel 14 Moeders met een (jongste) kind van 0-1 jaar, naar provincie 

Moeders met een kind van 0-1 jaar in Nederland 

Provincie Regio Totaal 

(Abs) 

Werkt 
(Abs) % van het totaal 

aantal werkenden 

Limburg 
N-Brabant 
Zeeland 

Z-Holland 
N-Holland 
Utrecht 

-Zuid 

-West 

Gelderland 

Overijssel -Oost 

Flevoland 

Drenthe 

Friesland -Noord 

Groningen 

328 

774 

130 

1276 

644 

353 

637 

441 

62 

111 
204 

257 

6 
15 

3 

24 

12 
7 

12 
9 

1 

2 
4 

5 

-> 81* 

135 

24 

(=25%) 

(=17%) 

(=18%) 

269 (=21%) 

163 (=25%) 

96 (=27%) 

129 

83 

9 

18 

48 

48 

(=20%) 

(=19%) 

( = 15%) 

(=16%) 

(=24%) 

(=19%) 

7 

12 
2 

24 

15 

9 

12 
8 

1 

2 
4 

4 

Totaal 5217 100 > 1103 (=21%) 100 

*Leesvoorbeeld: Van de moeders met een (jongste) kind van 0-1 jaar in 

de provincie Limburg, werkt 25% 

Van het totaal aantal werkende jonge moeders in Neder¬ 

land is 7% woonachtig in de provincie Limburg. 
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Voor de jonge moeders in Nederland in het algemeen geldt, dat 21% na 

de bevalling weer gaat werken. Per provincie blijkt dit percentage 

echter nogal te verschillen. Voor de provincies Utrecht, Limburg, 

Noord-Holland en Friesland ligt het percentage werkende jonge moeders 

iets boven het algemeen gemiddelde (27% respectievelijk 25% en 24%); 

in de provincie Flevoland is het percentage het laagst (15%), hetgeen 

wil zeggen dat van de jonge moeders woonachtig in Flevoland 15% na de 

bevalling weer is gaan werken. Wordt de verdeling naar regio bekeken 

voor de totale groep werkende jonge moeders, dan blijkt bijna de helft 

(48%) woonachtig te zijn in de Randstad (de provincies Noord-Holland, 

Zuid-Holland en Utrecht tezamen). 

Tabel 15 Moeders met een (jongste) kind van 0-1 jaar, naar urbanisa- 

tiegraad van de gemeente waarin men woont 

Moeders met een (jongste) kind van 0-1 jaar, 

naar urbanisatiegraad van de gemeente waarin men 
woonachtig is 

Urbanisatiegraad Totaal 

(Abs) % 
Werkt 

(Abs) % van het totaal 

aantal werkenden 

- A-^-A^ gemeenten 

- 8^-62 gemeenten 
- gemeenten 

- C±-C2 9emeenten 
- C3-C4 gemeenten 
- C5 gemeenten 

(excl. de 4 grote 

steden) 

- Amsterdam 

- Rotterdam 

- Den Haag 

- Utrecht 

677 

1252 

705 

603 

819 

463 

240 

215 

162 

81 

13 

24 

13 

12 
16 

9. 

5 

4 

3 

1 J 

22% 

> 130* 

203 

138 

126 

184 

116 

79 

46 

51 

30 

( = 19%) 

(=16%) 

(=20%) 
(=21%) 
(=22%) 
(=25%) 

(=33%) 

(=21%) 
(=31%) 

(=37%) 

12 
18 

12 
11 
17 

11. 

7 

4 

5 

3 J 

-30% 

Totaal 5217 100 >1103 (=21%) 100 

♦Leesvoorbeeld: Van de moeders met een (jongste) kind van 0-1 jaar 

woonachtig in de plattelandsgemeenten (A^-A4), 

werkt 19%. 

Van het totaal aantal werkende jonge moeders in Neder¬ 

land is 12% woonachtig in een plattelandsgemeente. 

Gerelateerd aan de grootte van de gemeente waarin men woont, liggen de 

percentages werkende jonge moeders aanmerkelijk meer uiteen dan wan¬ 

neer alleen naar de provincie wordt gekeken. Met name in de steden 

Utrecht, Amsterdam en Den Haag komen de percentages ruim boven het al¬ 

gemeen gemiddelde van 21% (37% respectievelijk 33% en 31%). Opvallend 

in dit verband is het veel lagere percentage in Rotterdam; in deze ge¬ 

meente is 21% van de jonge moeders na de bevalling weer gaan werken. 
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Tabel 16 Moeders met een (jongste) kind van 0-1 jaar, naar geboorte¬ 

land 

Moeders met een kind van 0-1 jaar in Nederland 

Geboorteland Totaal 
(Abs) % 

Werkt 
(Abs) % van het totaal 

aantal werkenden 

- Nederland 
- Middellandse Zeegebiet 

(Spanje, Marokko, Tur¬ 
kije, e.d. ) 

- Suriname/Ned. Antillei 
- Ander land 

4551 87 — 
3 

179 3 
i 188 4 

299 6 

-> 965 (=21%) 88 

25 ( = 14%) 2 
58 (=31%) 5 
55 (=18%) 5 

Totaal 5217 100 — ->1103 (=21%) 100 

Van het totaal aantal jonge moeders in Nederland is 13% afkomstig uit 

het buitenland. Binnen het totaal aantal werkende jonge moeders vormen 

de buitenlandse vrouwen eveneens een geringe groep (12%). Opvallend 

hierbij is wel het hogere percentage werkende jonge moeders dat uit 

Suriname of de Nederlandse Antillen afkomstig is; 31% van deze groep 

moeders is na de bevalling weer gaan werken, tegenover 21% van de Ne¬ 

derlandse jonge moeders. 

Tabel 17 Moeders met een (jongste) kind van 0-1 jaar, naar leeftijd 

Moeders met een kind van 0-1 jaar in Nederland 

Leeftijd Totaal 
(Abs) % 

Werkt 
(Abs) % van het totaal 

aantal werkenden 

- Jonger dan 20 jaar 
- 20-24 jaar 
- 25-29 jaar 
- 30-34 jaar 
- 35-39 jaar 
- 40 jaar of ouder 
- Geen informatie 

62 1 — 
778 15 

2295 44 
1609 31 
419 8 
47 1 
7 0* 

3 (=5%) 0 
83 (=11%) 7 

487 (=21%) 44 
426 (=27%) 39 
95 (=23%) 9 
9 (=19%) 1 

Totaal 5217 100 - >1103 (=21%) 100 

* 0 = minder dan 0.5% 

Driekwart van de recent bevallen vrouwen in Nederland is tussen de 25 

tot 34 jaar. Dit beeld komt eveneens terug wanneer wordt gekeken naar 

de groep die na de bevalling weer is gaan werken; 83% van de werkende 

jonge moeders blijkt tussen de 25 en 34 jaar te zijn. 
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Tabel 18 Moeders met een (jongste) kind van 0-1 jaar, naar burger¬ 
lijke staat 

Moeders met een kind van 0-1 jaar in Nederland 

Burgerlijke staat Totaal 
(Abs) % 

Werkt 

(Abs) % van het totaal 
aantal werkenden 

- Gehuwd 
- Samenwonend 
- Alleenstaand 
- Geen informatie 

4904 94 - 
126 2 
147 3 
40 1 

-» 1019 (=21%) 92 
57 (=45%) 5 
20 (=14%) 2 
7 ( = 18% 1 

Totaal 5217 100 - 1103 (=21%) 100 

Vrijwel alle jonge moeders zijn getrouwd of wonen samen; dit geldt zo¬ 

wel voor voor de groep in het algemeen (96%) als voor degenen die na 

de bevalling weer zijn gaan werken (97%). Opvallend hierbij is wel het 

veel hogere percentage werkende moeders onder degenen die weliswaar 

samenwonen, maar niet gehuwd zijn; 45% van deze groep blijkt na de be¬ 

valling weer te zijn gaan werken tegenover 21% van de gehuwde jonge 

moeder s. 

Tabel 19 Moeders met een (jongste) kind van 0-1 jaar, naar hoogst ge¬ 
noten opleiding 

Moeders met een kind van 0-1 jaar in Nederland 

Opleiding Totaal 
(Abs) % 

Werkt 
(Abs) % van het totaal 

aantal werkenden 

Lager onderwijs 274 
Lager beroepsonderwijs 
(LBO, LTS, LEAO, huis¬ 
houdschool, e.d.) 1538 30 
Middelbaar algemeen 
voortgezet onderwijs 
(MAVO, IVO, 3 jaar 
HBS, e.d.) 1286 25 
Middelbaar beroeps¬ 
onderwijs (MBO, MTS, 
MEAO, e.d.) 947 18 
Hoger algemeen onder¬ 
wijs (HAVO, VWO, e.d.) 426 8 
Hoger beroepsonder¬ 
wijs (HBO, HEAO, kan- 
didaatsopleiding, e.d.) 567 11 
Wetenschappelijk onder 
wijs (doctoraalopl., 
arts, e.d.) 129 2 
Andere opleiding of 
geen informatie 50 1 

-> 28 (=10%) 2 

168 (=11%) 15 

234 (=18%) 21 

249 (=26%) 23 

99 (=23%) 9 

251 (=44%) 23 

68 (=53%) 

6 (=12%) 

Totaal 5217 100 >1103 (=21%) 100 
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Bijna tweederde van de jonge moeders in het algemeen, heeft minimaal 

een middelbare opleiding gevolgd, waaronder 39% een MBO of hogere op¬ 

leiding. Van de groep die het moederschap combineert met betaalde ar¬ 

beid heeft zelfs 61% een middelbare beroeps of hogere opleiding geno¬ 

ten, waarschijnlijk omdat een dergelijke opleiding voor de vrouwen 

veelal aantrekkelijke functies oplevert om te blijven werken. 

Dit vermoeden lijkt te worden bevestigd wanneer de onderscheiden cate¬ 

gorieën afzonderlijk in beschouwing worden genomen. Met name degenen 

met een HBO- of universitaire opleiding blijken veel vaker na de be¬ 

valling te blijven werken (44% respectievelijk 53%) dan degenen die 

alleen lager onderwijs of lager beroepsonderwijs hebben gevolgd. 

Tabel 20 Moeders met een (jongste) kind van 0-1 jaar, naar eerste 
kind of reeds meerdere kinderen 

Moeders met een kind van 0-1 jaar in Nederland 

Kindertal Totaal 
(Abs) % 

Werkt 
(Abs) % van het totaal 

aantal werkenden 

- Het geboren kind was 
het eerste kind 

Had reeds meerdere kin- 
2307 44 — 

1571 30 
1247 24 

92 2 

613 (=27%) 55 

272 (=17%) 25 
199 (=16%) 18 

19 (=21%) 2 

deren met de jongste: 
- jonger dan 4 jaar 
- 4 jaar of ouder 
- geen informatie over 

leeftijd van het één 
na jongste kind 

Totaal 5217 100 — ->1103 (=21%) 100 

Wanneer wordt gekeken of het jongste kind het eerste kind is of dat 

men al meerdere kinderen heeft, dan blijkt meer dan de helft (55%) van 

de werkende jonge moeders net hun eerste kind te hebben gekregen. On¬ 

der deze groep blijkt men ook vaker na de bevalling weer te zijn gaan 

werken, dan wanneer men al meerdere kinderen had. In hoofdstuk 3 zal 

echter blijken dat dit beeld er heel anders gaat uit zien, wanneer 

hierbij in beschouwing wordt genomen of men tijdens de zwangerschap al 

werkzaam was. Hoewel niet veel vrouwen met meerdere kinderen tijdens 

hun laatste zwangerschap aan het arbeidsproces deelnamen (27%), blij¬ 

ken deze vrouwen na de bevalling wel veel vaker te zijn blijven werken 

(74%) dan degenen die zwanger waren van hun eerste kind (37%). (Zie 

paragraaf 3.2). 
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Tenslotte kan in dit kader nog een algemeen beeld worden geschetst van 

de mate waarin moeders borstvoeding geven aan hun pasgeboren kind 

(tabel 21) en de mate waarin moeders borstvoeding zijn blijven geven 

toen men weer ging werken (tabel 22). 

Hieruit blijkt dat tweederde van de jonge moeders in Nederland borst¬ 

voeding geeft aan hun pasgeboren kind en dat van de werkende moeders 

47% dit combineert met het werk. (In hoofdstuk 5 en deel 2 wordt hier¬ 

op verder nog teruggekomen). 

Tabel 21 Moeders met een (jongste) kind van 0-1 jaar, naar wel of 
geen borstvoeding gegeven 

Moeders met een kind van 0-1 jaar in Nederland 

Borstvoeding Totaal 
(Abs) % 

Werkt 

(Abs) % van het totaal 
aantal werkenden 

- Geen borstvoeding 
gegeven 

- Wel borstvoeding 
gegeven 

- Geen informatie 

1683 32 — 

3452 66 
82 2 

293 ( = 17%) 26 

810 (=23%) 74 

Totaal 5217 100 -»1103 ( = 21%) 100 

Tabel 22 Werkende moeders met een jongste kind van 0-1 jaar, naar wel 
of geen borstvoeding gegeven en wel of niet in combinatie 
met het werk 

Werkende moeders met een kind van 0-1 naar in Nederland 

Borstvoeding Totaal 
(Abs) % 

- Geen borstvoeding gegeven 
Borstvoeding gegeven: 

293 26 

295 27 
515 47 

- Niet meer toen men ging werken 
- Ook toen men weer ging werken 

Totaal 1103 100 
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2,4 Werkende jonge moeders in Nederland, naar enige beroeps- en be¬ 

drijfsgegevens 

Omdat aan de vrouwen is gevraagd waar men in dienst is, in welke func¬ 

tie en hoeveel uren per week men thans werkt, kan het overzicht om¬ 

trent de werkende jonge moeders in Nederland als volgt worden afgerond. 

Tabel 23 Werkende moeders met een (jongste) kind van 0-1 jaar naar 
sector waarin men werkzaam is 

Werkende moeders met een kind van 0-1 
jaar in Nederland 

Werkzaam bij * (Abs) (%) 

- Bij de overheid 
- Bij de semi-overheid 
- Bij een bedrijf/instelling 
- In eigen bedrijf/zaak echt¬ 

genoot, partner 
- Als zelfstandige 
- Op free-lance basis 
- Anders 
- Geen informatie 

247 22 -i 
189 17 -72% 
368 33 J 

139 13 
43 4 • 
75 7 
30 3 
12 1 

Totaal 1103 100 

* Het onderscheid naar overheid, semi-overheid of bedrijf/instelling 
is gebaseerd op hetgeen de vrouwen hieromtrent zelf hebben aangegeven. 

Bijna driekwart (72%) van de werkende jonge moeders is in loondienst 

in de particuliere of overheidssector (22% werkt bij de overheid, 17% 

bij de semi-overheid en 33% bij een bedrijf of instelling). 

Wordt gekeken naar de functie die men uitoefent, dan blijkt dit in het 

merendeel van de gevallen (82%) een uitvoerende functie te zijn 

(tabel 24). 
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Tabel 24 Werkende moeders met een (jongste) kind van 0-1 jaar naar 
beroep/functie 

Werkende moeders met een (jongste) kind van 
0-1 jaar in Nederland 

Beroep/functie (Abs) % 

1 zelfst./leidinggevend 
wetensch. gebied 

2 uitvoerend 
wetensch. gebied 

116 10 

354 32 

3 hoger leidinggevende 
functie 6 1 

4 zelfst./leidinggevend 
administrât, functies 

5 uitvoerende 
administrât, functies 

9 1 

248 22 

6 zelfst./leidinggevend 
commerciële functies 

7 uitvoerende 
commerciële functies 

28 3 

61 5 

8 zelfst./leidinggevend 
dienstverl. functies 

9 uitvoerende 
dienstverl. functies 

4 0 

183 17 

10 zelfst./leidinggevend 
agrarische functies 

11 uitvoerende 
agrarische functies 

14 1 

17 2 

12 leidinggevend aan 
ambachts/industrieberoep 

13 uitvoerend 
ambachts/industrieberoep 

- geen antwoord/onbekend 
44 4 
19 2 

Totaal 1103 100 

Bijna eenderde (32%) van de jonge moeders in Nederland is als ver¬ 

pleegkundige of onderwijsgevende werkzaam (categorie 2); 22% heeft een 

uitvoerende administratieve functie (categorie 5: secretaresse, tele¬ 

foniste, administratief medewerkster, e.d.); 5% werkt in een winkel 

(categorie 7); 17% heeft een uitvoerende dienstverlenende functie 

(categorie 9: gezinsverzorgster, schoonmaakster, serveerster, kapster, 

e.d.); 2% werkt in een agrarisch bedrijf (categorie 11) en 4% is ar¬ 

beidster in een fabriek, e.d. (categorie 13). 
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Wanneer men een leidinggevende functie heeft, dan is dit vooral op we¬ 

tenschappelijk terrein (categorie 1: arts, wetenschappelijk ambtenaar, 

e.d.) . 

Tenslotte kan omtrent de uren die men gemiddeld per week werkt, nog 

het volgende overzicht worden gegeven. 

Tabel 25 Werkende moeders met een (jongste) kind van 0-1 jaar naar 
aantal werkuren per week 

Werkende moeders met een (jonste) kind 
van 0-1 jaar in Nederland 

Gemiddeld aantal werkuren 
per week (Abs) % 

- Minder dan 15 uur 

- 15-24 uur 
- 25-32 uur 
- 33-39 uur 
- 40 uur of meer 
- Geen informatie 

383 35 -i 
-71% 

398 36 - 
104 9 
56 5 

133 12 
29 3 

Totaal 1103 100 

Het merendeel (71%) van de jonge moeders in Nederland werkt gemiddeld 

minder dan 25 uur per week. Slechts 12% maakt werkweken van 40 uur of 

meer 
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3 WERKEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP (EN NA DE BEVALLING) 

3.1 Inleiding 

Aan de vrouwen in de steekproef is niet alleen gevraagd of men na de 

bevalling is gaan werken, maar tevens of men tijdens deze laatste 

zwangerschap aan het arbeidsproces heeft deelgenomen. Hierdoor is het 

niet alleen mogelijk om een beeld te schetsen van werkende jonge moe¬ 

ders in Nederland zoals in hoofdstuk 2 is gebeurd, maar ook om inzicht 

te geven in het aantal zwangere werkende vrouwen in Nederland en de 

mate waarin men na de bevalling al of niet het werk hervat. Immers, de 

groep kon tijdens hun zwangerschap min of meer als representatief wor¬ 

den opgevat voor de zwangere vrouwen in Nederland, met daarbinnen de¬ 

genen die toen aan het arbeidsproces deelnamen. ('Min of meer', omdat 

de gegevens uit het onderzoek alleen betrekking hebben op voldragen 

zwangerschappen). 

In de hiernavolgende tabellen zal de groep vrouwen die tijdens hun 

zwangerschap werkzaam waren, worden weergegeven naar een aantal 

persoons- en functiegegevens, met daarbinnen het percentage vrouwen 

dat na de bevalling het werk weer heeft hervat (het zg. hervattings- 

percentage). 

Memorerend aan het algemene overzicht dat hierover is gegeven op pagi¬ 

na 24, tabel 12: 

Van het totaal aantal jonge moeders in Nederland, werkte 41% (2139 

vrouwen) tijdens hun (laatste) zwangerschap. Van deze vrouwen hebben 

er 1008 (47%) hun werk na de bevalling hervat, en nemen 1131 vrouwen 

(53%) niet meer deel aan het arbeidsproces. 

Van deze laatste groep is 1% nog met verlof na de bevalling maar zegt 

wel van plan te zijn om daarna weer te gaan werken, en heeft 22% nog 

overwogen om na de bevalling te blijven werken. 12% Heeft hiervan 

uiteindelijk afgezien in verband met persoonlijke respectievelijk 

gezinsomstandigheden, 3% in verband met werkomstandigheden, 4% door 

een combinatie van beide factoren, en 3% heeft om andere redenen het 

werk na de bevalling toch maar niet hervat. Op de vraag of het geven 

van borstvoeding op dit besluit mogelijk ook invloed heeft gehad, 

antwoordt tenslotte 3% bevestigend. 
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3.2 Zwangere werkende vrouwen in Nederland, naar enige achtergrondge¬ 

gevens 

Tabel 26 Zwangere werkende vrouwen in Nederland naar regio 

Zwangere werkende vrouwen in Nederland 

Regio Totaal 
(Abs) % 

Heeft het werk na de bevalling hervat 
(Abs) 

- West 
- Noord 
- Oost 
- Zuid 

982 46 — 
209 10 
450 21 
498 23 

486 (=50%) 
102 (=49%) 
206 (=46%) 
214 (=43%) 

Totaal 2139 100 - 1008 (=47%) 

Hoewel in de noordelijke provincies het aantal zwangere werkende vrou¬ 

wen aanmerkelijk minder is dan in de andere regio's, doen zich binnen 

deze groepen geen opmerkelijke verschillen voor wanneer wordt gekeken 

naar het percentage vrouwen dat hiervan na de bevalling het werk weer 

hervat. De hervattingspercentages schommelen in alle regio's rond het 

algemene gemiddelde van 47%. 

Wordt gekeken naar het land waaruit men afkomstig is, dan zijn de ver¬ 

schillen daarentegen wel opmerkelijk. Van de buitenlandse zwangere 

werkende vrouwen in Nederland, hervat 61% na de bevalling weer het 

werk tegenover 46% van de Nederlandse zwangere werkende vrouwen. 

Tabel 27 Zwangere werkende vrouwen in Nederland naar geboorteland 

Zwangere werkende vrouwen in Nederland 

Geboorte¬ 
land 

Totaal 
(Abs) % 

Heeft het werk na de bevalling hervat 
(Abs) 

- Nederland 
- Buitenland 

1935 90 — 
204 10 

883 (=46%) 
125 (=61%) 

Totaal 2139 100 — 1008 (=47%) 

Tenslotte is voor dit algemene overzicht nog bekeken of men tijdens 

deze arbeidsperiode in verwachting was van het eerste kind of dat men 

reeds één of meerdere kinderen had. Dan blijkt, zoals ook al in para¬ 

graaf 2.3 is opgemerkt, dat zwangere werkende vrouwen die in verwach¬ 

ting zijn van hun eerste kind, veel vaker na de bevalling stoppen met 
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werken dan degenen die reeds met één of meerdere kinderen werkzaam 

waren; 37% van de zwangere werkende vrouwen die in verwachting waren 

van het eerste kind, hervat na de bevalling weer het werk tegenover 

gemiddeld 74% van degenen die al één of meerdere kinderen had. Bij de¬ 

ze laatste groep blijkt het tevens nauwelijks van invloed te zijn of 

het één na jongste kind naar de basisschool gaat of niet. 

De ervaring zal bij dit gegeven ongetwijfeld een belangrijke rol spe¬ 

len. Men heeft indertijd al de beslissing genomen om het moederschap 

te combineren met werken, de kinderopvang e.d. al moeten regelen en 

ervaren of deze combinatie voor hen haalbaar was of niet. 

Tabel 28 Zwangere werkende vrouwen in Nederland naar al of niet in 
verwachting zijn van hun eerste kind 

Zwangere werkende vrouwen in Nederland 

Totaal 

(Abs) % 

Heeft het werk na de 
bevalling hervat 
(Abs) 

- was in verwachting van het 
eerste kind 

Had reeds meerdere kinderen 
1563 73 — 

328 15 
224 11 

24 1 

-> 581 (=37%) 

239 (=73%) 
173 (=77%) 

15 (=63%) 

met de jongste; 
- jonger dan 4 jaar 
- 4 jaar of ouder 
- geen informatie over leef¬ 

tijd één na jongste kind 

Totaal 2139 100 — —> 1008 (=47%) 

3.3. Zwangere werkende vrouwen in Nederland, naar enige beroeps- en 

bedrijfsgegevens 

Aan de vrouwen is gevraagd waar men werkzaam was (overheid, bedrijf, 

eigen zaak, e.d.), het beroep/de functie die men uitoefende, het aan¬ 

tal werkuren per week tijdens de zwangerschap, en het (eventuele) aan¬ 

tal werkuren na de bevalling. Hierdoor is het mogelijk om degenen die 

tijdens hun zwangerschap werkzaam waren, in te delen naar een aantal 

beroeps- en bedrijfsgegevens. 

Om inzicht te krijgen in de aard van de werkzaamheden, en met name de 

fysieke belasting van de functie voor de zwangere vrouwen, zijn de be¬ 

roepen ingedeeld naar handarbeid en hoofdarbeid. Tot handarbeid worden 
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die beroepen gerekend die vooral lichamelijk inspannend werk inhouden. 

Tot hoofdarbeid worden die beroepen gerekend die fysiek minder belas¬ 

tend werk betekenen; meer het 'bureau-werk', zittend werk. Bij deze 

indeling wordt dus niet gekeken naar de vooropleiding, e.d. 

Onderstaand een overzicht van de mate waarin zwangere werkende vrouwen 

in Nederland, hoofdarbeid of handarbeid verrichten. 

Tabel 29 Zwangere werkende vrouwen in Nederland naar aard van het werk 

Zwangere werkende vrouwen in Nederland 

Aard van het werk Totaal 
(Abs) % 

Heeft het werk na de bevalling hervat 
(Abs) 

- Handarbeid 
- Hoofdarbeid 
- Geen informatie 

999 47 — 
1084 51 

56 2 

467 (=47%) 
523 (=48%) 
18 (=32%) 

Totaal 2139 100 - ̂1008 (=47%) 

Qua aard van de werkzaamheden is onder de groep zwangere werkende 

vrouwen sprake van een bijna fifty-fifty verdeling: 47% van de vrouwen 

verricht handarbeid, dat wil zeggen lichamelijk inspannend werk, 51% 

verricht hoofdarbeid. Wordt hierbij gekeken naar het hervattingsper- 

centage na de bevalling, dan doen zich geen verschillen voor: 47% van 

de handarbeidsters gaat na de bevalling weer werken en 48% van de 

hoofdarbeidsters. Wanneer echter de functies afzonderlijk in beschouw¬ 

ing worden genomen, dan lopen deze percentages wel aanzienlijk uiteen 

(tabel 30). 
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Tabel 30 Zwangere werkende vrouwen in Nederland naar beroep of functie 

Zwangere werkende vrouwen in Nederland 

Beroep/functie Totaal 

(Abs) % 

Heeft het werk na de bevalling 
hervat 
(Abs) 

1 zelfst./leidinggevend 
wetensch. gebied 

2 uitvoerend 

wetensch. gebied 

174 8 - 

496 23 

¿ 104 (=60%) 

331 (=67%) 

3 hoger leidinggevende 
functie 7 0 6 (=86%) 

4 zelfst./leidinggevend 
administrât, functies 

5 uitvoerende 
administrât, functies 

17 1 

617 29 

8 (=47%) 

231 (=37%) 

6 zelfst./leidinggevend 
commerciële functies 

7 uitvoerende 
commerciële functies 

28 1 

180 8 

23 (=82%) 

56 (=31%) 

8 zelfst./leidinggevend 
dienstverl. functies 

9 uitvoerende 

dienstverl. functies 

8 1 

392 18 

4 ( = 50%) 

158 (=40%) 

10 zelfst./leidinggevend 
agrarische functies 

11 uitvoerende 
agrarische functies 

15 1 

23 1 

14 (=93%) 

16 (=70%) 

12 leidinggevend aan 
ambachts/industrieberoe 

13 uitvoerend 
ambachts/industrieberoe 

- geen antwoord/onbekend 

p 1 0 

P 125 6 
56 3 

39 (=31%) 
18 (=32%) 

Totaal 2139 100 — >1008 (=47%) 

Zwangere arbeidsters in fabrieken e.d. (categorie 13) en winkelperso¬ 

neel (categorie 7) hervatten na de bevalling het minst hun werk; in 

beide groepen 31%. Onder de zwangere vrouwen met een zelfstandige of 

leidinggevende functie komen de hoogste hervattingspercentages voor. 

Opvallend in dit geheel is verder het grote aantal verpleegkundigen en 

onderwijsgevenden (categorie 2) dat na de bevalling blijft werken; 67% 

van hen heeft na de bevalling het werk weer hervat. 
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Wordt gekeken naar de functies waarin de zwangere vrouwen vooral werk¬ 

zaam zijn, dan blijkt 29% te werken in uitvoerende administratieve 

functies (categorie 5: secretaresses, telefonistes, administratief me¬ 

dewerksters, e.d.), 23% als verpleegkundige of onderwijsgevende 

(categorie 2) en 18% in uitvoerende dienstverlenende functies 

(categorie 9: gezinsverzorgsters, schoonmaaksters, serveersters, kap¬ 

sters, e.d.). 

Gerelateerd aan de sector of basis waarop men werkzaam is, kan het 

volgende overzicht worden opgesteld. 

Tabel 31 Zwangere werkende vrouwen, naar sector of basis waarop men 

werkzaam is 

Zwangere werkende vrouwen in Nederland 

Werkzaam Totaal 

(Abs) % 

Heeft het werk na de bevalling 

hervat 

(Abs) 

Bij overheid 

Bij semi-overheid 

Bij bedrijf/instelling 

Eigen bedrijf/zaak 

echtgenoot, partner 

Als zelfstandige 

Op free-lance basis 

Anders 

Geen informatie 

401 

362 

967 

150 

50 

103 

59 

47 

19 

17 

45 

7 

2 
5 

3 

2 

235 (=59%) 

181 (=50%) 

333 (=34%) 

125 

40 

59 

28 

7 

( = 83%) 

(=80%) 

(=57%) 

(=47%) 

(=15%) 

Totaal 2139 100 1008 (=47%) 

Bijna de helft (45%) van de zwangere vrouwen geeft aan te werken in 

een bedrijf of instelling en 36% werkt bij een overheids- of semiover- 

heidsinstelling. Dit komt erop neer dat 81% van de zwangere vrouwen in 

loondienst is in de particuliere of overheidssector. 

Qua werkhervatting na de bevalling treden tussen deze sectoren grote 

verschillen op; 34% van degenen die in loondienst waren in de particu¬ 

liere sector gaan na de bevalling weer werken, 50% van degenen bij de 

semi-overheid en 59% van degenen die bij de overheid werkzaam waren. 

Is men zelfstandige of werkt men mee in het bedrijf van de echtgenoot, 

dan blijft men na de bevalling veelal werken (80% respectievelijk 83%). 
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Tabel 32 Zwangere werkende vrouwen in Nederland naar gemiddeld aantal 
werkuren per week tijdens de zwangerschap 

Zwangere werkende vrouwen in Nederland 

Gemiddeld aantal werkuren 
per week tijdens de 

zwangerschap 

Totaal 

(Abs) % 

Heeft het werk na de 

bevalling hervat 

(Abs) 

In loondienst 

(Abs) (%) 

Heeft het werk na de 
bevalling hervat 

(Abs) 

- Minder dan 15 uur 
- 15-24 uur 
- 25-32 uur 
- 33-39 uur 

- 40 uur of meer 
- Geen informatie 

244 11 - 
479 22 

327 15 
174 0 

853 40 
62 3 

150 (=61%) 
230 (=48%) 

139 (=43%) 
81 (=47%) 

391 (=46%) 
17 

163 9 — 
411 24 

285 17 
142 8 

714 41 
15 1 

-> 108 (=66%) 
180 (=44%) 

108 (=38%) 
53 (=37%) 

291 (=41%) 
9 

Totaal 2139 100 - —>1008 (=47%) 1730 100 — ->749 ( = 43%) 

Bekijken we tenslotte het aantal werkuren per week van de zwangere 

vrouwen, dan blijkt bijna tweederde (63%) gemiddeld meer dan 24 uur 

per week te werken (40% werkt 40 uur of meer per week, 8% 33-39 uur en 

15% 25-32 uur). Van deze groep heeft 45% na de bevalling het werk weer 

hervat. Een soortgelijk beeld is te zien wanneer alleen de groep in 

beschouwing wordt genomen die tijdens de zwangerschap in loondienst 

was in de particuliere of overheidssector: 65% van deze vrouwen werkte 

gemiddeld meer dan 24 uur per week, en van deze groep is 40% na de be¬ 

valling weer op het werk teruggekeerd. Dit betekent echter geenszins 

dat deze vrouwen ook hetzelfde aantal uren zijn blijven werken. Onder¬ 

staand overzicht geeft aan dat velen na de bevalling minder uur gaan 

werken (ca. de helft van het totaal aantal jonge moeders dat in loon¬ 

dienst werkzaam is), en dat dit met name het geval is wanneer men tij¬ 

dens de zwangerschap meer dan 24 uur per week werkzaam was. (Het over¬ 

zicht is opgesteld voor degenen die in loondienst zijn, omdat bij een 

eventuele teruggang in werkuren deze werkneemsters een nieuwe arbeids¬ 

overeenkomst met hun werkgever hebben moeten regelen). 

Tabel 33 Verschuiving in werkuren van zwangere werkende vrouwen in 
loondienst, die na de bevalling zijn blijven werken 

Werkende jonge moeders in loondienst 

Werkuren na 
de bevalling 

werkuren tijdens d 
<15 uur 15-24 

e zwangerschap 
25-32 33-39 >40 g. i. Totaal 

(Abs) 

15 uur 
15-24 uur 
25-32 uur 
33-39 uur 
40 uur of mee 
g. i. 

107~^ '—'--^^45 
131^'-'-- 

r - 
1 4 

//2 Í ////\\////// 6 3' 

^vZ/xiv//. 112; 
1 
1 
2 

5~ 

248 
310 
71 
29 
78 
13 

32" 30 
22"~-—-^7 

78" 
11 1 

Totaal 108 180 108 53 291 9 749 
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Het overzicht laat zien dat 452 vrouwen tijdens hun zwangerschap 25 

uur of meer per week werkzaam waren in loondienst (108 + 53 + 291) ; 

273 (60%) van deze vrouwen (het gearceerde gebied) blijken met hun 

werkgever te hebben geregeld dat hun werkuren na de geboorte van hun 

kind, naar minder dan 25 uur per week werden teruggebracht. (Nadere 

uitsplitsing naar overheid, semi-overheid of bedrijf/ instelling geeft 

aan dat dit niet zozeer afhankelijk is van de sector waarin men werk¬ 

zaam is. Van degenen in dienst bij de overheid met werkuren van 25 of 

meer per week tijdens de zwangerschap, heeft 61% na de bevalling deze 

uren teruggebracht naar werkweken van minder dan 25 uur; bij de semi- 

overheid is dit van toepassing op 59% van de vrouwen en in de particu¬ 

liere sector is 61% van de vrouwen die tijdens hun zwangerschap 25 uur 

of meer per week werkzaam waren, na de bevalling minder dan 25 uur per 

week gaan werken). 

Bovenstaande gegevens sluiten nauw aan bij de nieuwe beleidsinitiatie¬ 

ven inzake een ouderschapsverlofregeling voor jonge ouders. Immers, in 

grote lijnen zou deze, thans nog in behandeling zijnde regeling, in- 

houden dat jonge ouders in loondienst in staat worden gesteld geduren¬ 

de maximaal een half jaar deeltijdverlof op te nemen, dat wil zeggen 

hun werkweken tot minimaal 20 uur per week mogen terugbrengen. De 

praktijk laat zien dat thans ook zonder deze regeling, een groot aan¬ 

tal vrouwen met werkweken van meer dan 24 uur na de geboorte van hun 

kind minder uur per week gaan werken. Enerzijds kan dit worden opgevat 

als een daarom overbodig beleidsvoornemen. Reëler lijkt het echter om 

te stellen dat een dergelijke regeling goed zou aansluiten bij de be¬ 

hoefte die onder werkende moeders kennelijk wordt gevoeld om (al of 

niet tijdelijk) minder uur per week te gaan werken. Hoewel in de prak¬ 

tijk blijkt dat een groot aantal vrouwen reeds de mogelijkheid heeft 

gekregen om minder uur per week te gaan werken, is niet bekend voor 

hoeveel vrouwen (of hun partner) deze mogelijkheid niet aanwezig is 

geweest, en om deze reden mogelijk uit het arbeidsproces zijn gestapt. 

Een regeling waardoor voor alle jonge moeders (en/of hun partner) in 

loondienst, de mogelijkheid aanwezig is om tijdelijk minder uur per 

week te werken, lijkt op basis van bovenstaande gegevens daarom een 

reëlere gevolgtrekking. 
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4 HET BEVALLINGSVERLOF 

4.1 Inleiding 

In art. 11 lid 1 van de Arbeidswet 1919 is een bepaling opgenomen, op 

grond waarvan het 'verboden is voor een vrouwelijk arbeider haar ar¬ 

beid te hervatten binnen 8 weken na de bevalling; de tijd gedurende 

welke onmiddellijk voor de bevalling geen arbeid is verricht, kan tot 

ten hoogste 2 weken in mindering worden gebracht op deze 8 weken'. 

De uitkering bij zwangerschaps- en bevallingsverlof is geregeld in de 

Ziektewet (artikel 19; 29; 46). De zwangerschapsuitkering gaat 6 weken 

voor de vermoedelijke datum van de bevalling in. Hiertoe moet een ver¬ 

klaring omtrent de vermoedelijke bevallingsdatum van een geneeskundige 

of een vroedvrouw worden overlegd. Deze uitkering duurt tot en met de 

dag van de bevalling, ongeacht het feit of de bevalling plaatsvindt 

voor of na de vermoedelijke bevallingsdatum. Het bevallingsverlof en 

de bevallingsuitkering gaan in op de dag na de bevallingsdag; het 

recht op uitkering geldt gedurende 6 weken. Deze termijn kan tot 52 

weken worden verlengd als de oorzaak van nog aanwezige arbeidsonge¬ 

schiktheid het gevolg is van ziekte van de zwangerschap, baring of 

kraambed. 

Normaliter bestaat de zwangerschaps- en bevallingsverlofregeling in 

Nederland dus uit 6 weken betaald verlof voor de vermoedelijke datum 

van de bevalling en 6 weken betaald verlof na de bevalling. In totaal 

een verlofperiode van gemiddeld 12 weken. (Een uitzondering hierop 

vormt de regeling in het onderwijs, waar sprake is van 8 weken zwan¬ 

gerschapsverlof en 6 weken bevallingsverlof). 

De verzuimgegevens van zwangere werkende vrouwen hebben echter laten 

zien, dat de verlofperiode in de praktijk heel wat meer weken beslaat 

dan de officiële 12 weken (de cijfers van de bedrijfsverenigingen over 

1979: gemiddeld circa 19 weken, het ZVIS van de Stichting CCOZ over 

1984: gemiddeld circa 18 weken). Enerzijds kan dit het gevolg zijn van 

een in de praktijk langer genoten zwangerschapsverlof (bv. als gevolg 

van een latere bevallingsdatum dan aanvankelijk was voorzien, omdat 

men om medische redenen eerder met werken is gestopt, e.d.). Ander¬ 

zijds kan ook de verlofperiode na de bevalling langer blijken te zijn 
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dan de thans officieel geldende 6 weken (bv. omdat men meer weken no¬ 

dig heeft gehad om te herstellen, omdat men aansluitend nog extra 

verlofdagen heeft opgenomen e.d.). 

Met betrekking tot de verlofperiode na de bevalling van 6 weken merkt 

de Sociaal Economische Raad in haar advies inzake de combinatie van 

ouderschaps-en beroepstaken op, dat deze periode nationaal en interna¬ 

tionaal als een minimum is te beschouwen (SER, september 1983, publi- 

catienr. 20, p. 25). Uit de verzuimcijfers van het ZVIS komt de indruk 

naar voren dat deze periode niet alleen als een minimum moet worden 

beschouwd, maar in feite als een te korte periode. Van de recent be¬ 

vallen werkneemsters in het ZVIS blijkt 46% na de bevalling meer dan 6 

weken te hebben verzuimd wegens ziekte, en komt gemiddeld de lengte 

van het bevallingsverlof neer op ca. 9 weken ('Werken en zwangerschap: 

een zware bevalling ??', CCOZ, 1986). 

In verband met eventuele beleidsinitiatieven inzake een verlenging van 

de duur van het bevallingsverlof, is in de telefonische/schriftelijke 

enquête onder alle werkende jonge moeders in de steekproef gevraagd 

hoeveel weken na de bevalling men het werk weer heeft hervat. In het 

vervolgonderzoek onder degenen die het borstvoeding geven wel of niet 

hebbben gecombineerd met hun werk, is tevens gevraagd welke reden ten 

grondslag heeft gelegen aan een eventueel langere verlofperiode dan 6 

weken en welke periode men zelf in deze het meest wenselijk acht. In 

paragraaf 12.2. worden deze gegevens uit het vervolgonderzoek beschre¬ 

ven. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de gegevens uit de lande¬ 

lijke enquête een beeld gegeven van de lengte van de verlofperiode na 

de bevalling in de praktijk, en onder welke groepen vrouwen met name 

een langere verlofperiode dan 6 weken blijkt voor te komen. Het be¬ 

treft in dit hoofdstuk de verlofperiode na de bevalling in totaliteit; 

dus inclusief vakantie-of onbetaalde verlofdagen die de vrouwen even¬ 

tueel nog aansluitend hebben opgenomen om de officiële periode van 6 

weken zelf te kunnen verlengen. Dit houdt in dat de gegevens met name 

inzicht geven in welke mate een bevallingsverlof van 6 weken voor de 

betrokken vrouwen te kort blijkt te zijn geweest (b.v. vanwege 

ziekte), of als te kort is ervaren en door hen zelf is verlengd. 

(Onderstaande tabel en de in de volgende paragrafen opgenomen tabellen 

hebben steeds betrekking op de werkende jonge moeders die ook tijdens 

hun zwangerschap werkzaam waren, aangezien alleen bij deze vrouwen 

sprake is geweest van een officieel opgenomen verlofperiode.) 
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Tabel 34 Lengte van de genoten verlofperiode na de bevalling van de¬ 
genen die tijdens de zwangerschap werkzaam waren en na de 
bevalling het werk weer hebben hervat, onderscheiden naar in 
loondienst of elders werkzaam 

Lengte genoten 
verlofperiode na 
de bevalling 

Totaal 

(Abs) (%) cum% 

In Loondienst 

(Abs) (%) cum% 

Elders werkzaam 
(bedrijf partner, 
free lance, e.d.) 
(Abs) (%) cum% 

- minder dan 6 weken 
- 6 weken 
- 7 weken 
- 8 weken 
- 9 weken 
- 10 weken 
- 11 weken 
- 12 weken 
-13-26 weken 
- langer dan 0.5 jaar 
- geen informatie 

136 14 14 
340 34 48 
37 4 52 

109 11 63 
44 4 67 
86 9 76 
9 1 77 

74 7 84 
123 12 96 
45 4 100 
5 0 

22 3 3 
292 39 42 
31 4 46 
87 12 58 
42 6 64 
71 9 73 
9 1 74 

67 9 83 
95 13 96 
32 4 100 
1 0 

114 44 44 
48 18 62 
6 2 64 

22 9 73 
2 1 74 

15 6 80 

80 
7 3 83 

28 11 94 
13 5 99 
4 1 100 

TOTAAL 1008 100 749 100 259 100 
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Van alle vrouwen die tijdens de zwangerschap werkzaam waren en na de 

bevalling het werk weer hebben hervat, is 14% eerder dan 6 weken na de 

bevalling weer gaan werken, 34% exact na 6 weken, 4% na 7 weken en 11% 

na 8 weken. Dit komt erop neer dat na een periode van 8 weken, bijna 

tweederde (63%) van de vrouwen het werk heeft hervat; na een periode 

van 10 weken ruim driekwart (76%) van de vrouwen. 

Bekijken we alleen de groep die in loondienst werkzaam is, dan blijkt 

dat 42% een verlofperiode van 6 weken of minder heeft gehad, 4% een 

verlofperiode van 7 weken en 12% van 8 weken. Van de vrouwen in loon¬ 

dienst hervat dus na de bevalling, ruim de helft (58%) na 8 weken weer 

het werk; na 10 weken is bijna driekwart (73%) weer op het werk terug¬ 

gekeerd. Van degenen die werkzaam zijn is een eigen bedrijf, op free¬ 

lance basis, e.d. blijkt bijna tweederde (62%) uiterlijk na 6 weken 

weer het werk te hebben hervat; na 10 weken 80%. 

Omdat beleidsinitiatieven voor een eventuele verlenging van de duur 

van het bevallingsverlof vooral betrekking zullen hebben op vrouwen 

die in loondienst werken, zijn de hiernavolgende tabellen gebaseerd op 

de gegevens van deze vrouwen in de steekproef. Per achtergrond- of be¬ 

roepsgegeven wordt steeds bekeken door welke groepen met name een 

langer verlof dan 6 weken is opgenomen. Ter oriëntatie: in totaal 

heeft 58% van de vrouwen in loondienst een langere verlofperiode na de 

bevalling genoten dan de officiële 6 weken. 
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4.2 De lengte van de genoten verlofperiode na de bevalling, naar 

enige achtergrondgegevens 

Tabel 35 Lengte van de genoten verlofperiode na de bevalling van de¬ 
genen die in loondienst werkzaam zijn, naar geboorteland 

In loondienst, tijdens de zwangerschap gewerkt 
en na de bevalling het werk hervat (n=749) 

Lengte genoten 
verlofperiode na 
de bevalling 

Nederland 
(Abs) cum % 

Buitenland 
(Abs) cum % 

- minder dan 6 weken 
- 6 weken 
- 7 weken 
- 8 weken 
- 9 weken 
- 10 weken 
- 11 weken 
- 12 weken 
- 13-26 weken 
- langer dan 0,5 jaar 

22 3 
249 42 
31 47 
77 59 
34 64 
58 73 
9 74 

63 84 
78 96 
27 100 

43 42 
42 

10 52 
8 60 

13 73 
73 

4 77 
17 94 
6 100 

Totaal 648 101 

Nederlandse vrouwen nemen niet vaker een langere verlofperiode na de 

bevalling dan buitenlandse vrouwen (of omgekeerd). In beide groepen is 

42% uiterlijk na 6 weken weer aan het werk en heeft 27 à 26% een ver¬ 

lofperiode na de bevalling van langer dan 10 weken. 

Opmerkelijke verschillen doen zich wel voor wanneer wordt gekeken naar 

of het de geboorte is van het eerste kind of dat de vrouw al meerdere 

keren is bevallen (tabel 36). Vrouwen die net hun eerste kind hebben 

gekregen, hebben veelal een langere verlofperiode nodig na de beval¬ 

ling dan degenen die reeds vaker zijn bevallen. Van deze laatste groep 

is 52% na 6 weken weer aan het werk; 80% heeft uiterlijk na 10 weken 

het werk weer hervat. Van de vrouwen die net hun eerste kind hebben 

gekregen, keert 36% uiterlijk na 6 weken weer terug op het werk en is 

in totaal 69% uiterlijk na 10 weken weer aan de slag. Kennelijk speelt 

hierbij de ervaring in het geheel, een belangrijke rol (het lichame¬ 

lijke en geestelijke herstel na de bevalling, gewenning aan de nieuwe 

gezinssituatie, de regeling van de kinderopvang voor wanneer men 

werkt, e.d.). 
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Tabel 36 Lengte van de genoten verlofperiode na de bevalling van de¬ 
genen die in loondienst werkzaam zijn, naar eerste keer be¬ 
vallen of reeds eerder een keer bevallen 

In loondienst, tijdens de zwangerschap gewerkt 
en na de bevalling het werk hervat (n=749) 

Lengte genoten 
verlofperiode na 
de bevalling 

Het geboren kind was 
het eerste kind 
(Abs) cum % 

Had reeds meerdere 
kinderen 
(Abs) cum % 

- minder dan 6 weken 
- 6 weken 
- 7 weken 
- 8 weken 
- 9 weken 
- 10 weken 
- 11 weken 
- 12 weken 
- 13-26 weken 
- langer dan 0,5 jaar 

12 3 
151 36 
25 41 
48 52 
29 58 
48 69 
8 71 

48 81 
71 96 
19 100 

10 3 
141 52 

6 54 
39 67 
13 72 
23 80 
1 80 

19 87 
24 95 
14 100 

Totaal 459 290 

Of men wel of geen borstvoeding heeft gegeven of nog steeds geeft en 

dit gaat combineren met het werk, blijkt tenslotte niet veel invloed 

te hebben op de lengte van de verlofperiode. Van degenen die geen 

borstvoeding geven hervat 49% na uiterlijk 6 weken weer het werk; dit 

is ook het geval bij 42% van degenen die het borstvoeding geven combi¬ 

neren met hun werk en bij 36% van degenen die weliswaar borstvoeding 

geven, maar dit niet blijven geven in combinatie met werken. Binnen 

deze drie groepen keert 76%, 72% respectievelijk 71% binnen 10 weken 

na de bevalling weer op het werk terug (tabel 37). 
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Tabel 37 Lengte van de genoten verlofperiode na de bevalling van degenen die 
in loondienst werkzaam zijn# naar wel of geen borstvoeding gegeven 

In loondienst, tijdens de zwangerschap gewerkt en na 
de bevalling het werk hervat (n = 749) 

lengte genoten 
verlofperiode na 
de bevalling 

geen borstvoeding 
gegeven 

(Abs) cum % 

wel borstvoeding gegeven: 
niet meer toen 
men ging werken 
(Abs) cum % 

ook toen men 
weer ging werken 
(Abs) cum % 

- minder dan 6 weken 
- 6 weken 
- 7 weken 
- 8 weken 
- 9 weken 
- 10 weken 
- 11 weken 
- 12 weken 
-13-26 weken 
- langer dan 0.5 jaar 

2 1 
95 49 
8 53 

22 64 
9 69 

14 76 
3 77 

15 85 
23 97 
5 100 

4 2 
70 36 
6 39 

25 51 
16 59 
24 71 
2 72 

21 82 
28 85 
10 100 

16 5 
127 42 
17 47 
40 58 
17 63 
33 72 
4 73 

31 82 
44 95 
18 100 

Totaal 196 206 347 

4.3 De lengte van de genoten verlofperiode na de bevalling, naar 

enige beroeps.en bedrijfsgegevens 

In de inleiding van dit hoofdstuk is reeds opgemerkt dat de werkende 

jonge moeders in loondienst na de bevalling veelal een langere verlof¬ 

periode dan 6 weken nemen, dan degenen die in een eigen bedrijf of op 

free-lance basis werken (58% tegenover 38%). Onderstaand de tabel 

waarmee inzicht wordt verkregen in welke loondienstsector met name een 

langere verlofperiode na de bevalling voorkomt. 



49 

Tabel 38 Lengte van de genoten verlofperiode na de bevalling van degenen die 
in loondienst werkzaam zijn, naar sector waar men werkt. 

In loondienst, tijdens de zwangerschap gewerkt en na 
de bevalling het werk hervat (n = 749) 

lengte genoten 
verlofperiode na 
de bevalling 

overheid 

(Abs) cum % 

semi overheid 

(Abs) cum % 

bedrijf/ 
instelling 

(Abs) cum % 

- minder dan 6 weken 
- 6 weken 
- 7 weken 
- 8 weken 
- 9 weken 
- 10 weken 
- 11 weken 
- 12 weken 
- 13 - 26 weken 
- langer dan 0.5 jaar 

6 3 
71 33 
11 38 
29 50 
16 57 
23 67 
4 69 

27 80 
40 97 
8 100 

5 3 
53 32 
10 38 
21 50 
15 58 
26 72 
4 74 

13 81 
25 95 
9 100 

11 3 
168 54 
10 57 
37 68 
11 71 
22 78 
1 78 

27 86 
30 95 
16 100 

Totaal 235 181 333 

Langere verlofperioden dan de officiële 6 weken, komen in de overheids- en 

semi-overheidssector vaker voor dan in het bedrijfsleven: 33% respectieve¬ 

lijk 32% van de vrouwen die werken bij de overheid/semi-overheid hervatten 

uiterlijk 6 weken na de bevalling weer hun werk tegenover meer dan de helft 

(54%) van de vrouwen die in de particuliere sector werkzaam zijn. 

Bij een periode van 10 weken na de bevalling, zijn deze verschillen echter 

aanmerkelijk minder. Dan heeft 67% van de vrouwen die werken bij de over¬ 

heid het werk weer hervat; 72% van de vrouwen bij de semi-overheid en 78% 

van de vrouwen in de particuliere sector. Met andere woorden: de verlofpe¬ 

riode na de bevalling is in de overheidssector gemiddeld wel iets langer 

dan in het bedrijfsleven, maar niet extreem veel langer. (De gemiddelde 

verlofperiode van de vrouwen werkzaam bij de overheid is 10.9 weken, van de 

vrouwen bij de semi-overheid 10.2 weken, en van de vrouwen werkzaam in de 

particuliere sector 9.9 weken). 

Wanneer wordt gekeken naar de aard van de werkzaamheden die men na de be¬ 

valling gaat verrichten, dan valt er nauwelijks tot geen verschil op. 
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Tabel 39 Lengte van de genoten verlofperiode na de bevalling van de¬ 
genen die in loondienst werkzaam zijn, naar aard van het 
werk. 

In loondienst, tijdens de zwangerschap gewerkt 
en na de bevalling het werk hervat (n=749) 

Lengte genoten 
verlofperiode na 
de bevalling 

Verricht 
handarbeid 
(Abs) % 

Verricht 
hoofdarbeid 
(Abs) % 

- minder dan 6 weken 
- 6 weken 
- 7 weken 
- 8 weken 
- 9 weken 
- 10 weken 
- 11 weken 
- 12 weken 
- 13 - 26 weken 
- langer dan 0,5 jaar 

5 2 
134 44 
15 49 
37 61 
20 67 
26 75 
7 77 

25 85 
31 95 
17 100 

17 4 
158 41 
16 45 
50 56 
22 61 
45 71 
2 71 

42 81 
64 96 
16 100 

Totaal 317 432 

Van de vrouwen die handarbeid, lichamelijk inspannend werk verrichten, 

hervat 44% uiterlijk 6 weken na de bevalling weer het werk; van de 

hoofdarbeidsters 41%. Tien weken na de bevalling is 75% van de handar- 

beidsters weer op het werk teruggekeerd en 71% van de hoofdarbeidsters. 

Ook qua functie treden er geen opvallende verschillen op, hoewel de aan¬ 

tallen per onderscheiden functie in een aantal gevallen eigenlijk te 

klein zijn om hierover verantwoorde uitspraken te kunnen doen. Een on¬ 

derscheid in deze, naar leidinggevend of uitvoerend geeft aan dat vrou¬ 

wen met een leidinggevende functie zeker niet eerder na de bevalling 

weer hun werk hervatten, dan degenen met een uitvoerende functie. 

Na 6 weken keert 44% van de leidinggevenden weer op het werk terug en 

42% van de uitvoerenden. Conform het algemene beeld heeft na 10 weken in 

beide onderscheiden groepen, circa driekwart (73%) van de vrouwen hun 

werk weer hervat. 
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Tabel 40 Lengte van de genoten verlofperiode na de bevalling van de¬ 
genen die in loondienst werkzaam zijn, naar leidinggevende 
of uitvoerende functie 

In loondienst, tijdens de zwangerschap gewerkt 
en na de bevalling het werk hervat (n=749) 

Lengte genoten 
verlofperiode na 
de bevalling 

Leidinggevende 
functie 
(Abs) cum % 

Uitvoerende 
functie 
(Abs) cum % 

- minder dan 6 weken 
- 6 weken 
- 7 weken 
- 8 weken 
- 9 weken 
- 10 weken 
- 11 weken 
- 12 weken 
- 13 - 26 weken 
- langer dan 0,5 jaar 

8 8 
35 44 
5 49 

10 59 
3 62 

11 73 
73 

7 80 
16 96 
4 100 

14 2 
257 42 
26 46 
77 58 
39 64 
60 73 
9 74 

60 83 
79 95 
29 100 

Totaal 99 650 

Tenslotte is in dit verband de lengte van de genoten verlofperiode na de 

bevalling, bekeken tegen de achtergrond van het aantal uren dat men na 

de bevalling per week gaat werken, (tabel 41). 
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Tabel 41 Lengte van de genoten verlofperiode na de bevalling van degenen die in 

loondienst werkzaam zijn, naar gemiddeld aantal werkuren per week na de 
bevalling 

In loondiens 
het werk her 

t, tijdens de zwangerschap gewerkt en na de bevalling 
vat (n = 749) 

lengte genoten 
verlofperiode 
na de bevalling 

werkt nu 

<15 uur 

(Abs) cum % 

werkt nu 
15-24 uur 

(Abs) cum % 

werkt nu 
25-32 uur 

(Abs) cum % 

werkt nu 
33-39 uur 

(Abs) cum % 

werkt nu 
40 uur 
of meer 
(Abs) cum% 

geen 

info 

(abs) 

- minder dan 6 weken 

- 6 weken 

- 7 weken 

- 8 weken 

- 9 weken 

- 10 weken 

- 11 weken 

- 12 weken 

- 13 - 26 weken 

- langer dan 0.5 jaai 

12 5 

101 46 

11 50 

24 60 

8 63 

17 70 

2 71 

23 80 

30 92 

20 100 

8 3 

118 41 

12 45 

37 57 

18 63 

38 75 

5 77 

29 86 

37 98 

8 100 

1 1 

20 29 

3 33 

13 52 

7 62 

8 73 

1 74 

7 84 

9 97 

2 100 

8 28 

3 38 

4 52 

3 62 

3 72 

1 75 

2 82 

4 96 

1 100 

1 i 

42 55 

2 57 

9 69 

6 77 

4 82 

82 

5 88 

9 100 

100 

3 

1 

1 

6 

2 

Totaal 248 310 71 29 78 13 

46% Van de vrouwen die na de bevalling minder dan 15 uur per week gaan 

werken, hervat uiterlijk na 6 weken weer het werk en 41% van degenen die 

15-24 uur per week gaan werken. In dit verband valt op dat ook 55% van 

de vrouwen die na de bevalling 40 uur of meer werkt, uiterlijk 6 weken 

na de bevalling het werk weer hervat. Wederom blijkt ook bij dit achter¬ 

grondgegeven dat na een periode van 10 weken na de bevalling, de ver¬ 

schillen tussen de onderscheiden groepen aanmerkelijk minder zijn en dat 

circa 70 à 75% van de vrouwen dan weer op het werk is teruggekeerd; met 

als uitschieter 82% van de vrouwen die 40 uur of meer werken. 
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Resumerend kan worden opgemerkt dat een bevallingsverlof van 6 weken, 

in de praktijk voor heel veel vrouwen te kort blijkt: gemiddeld heeft 

58% van de vrouwen in loondienst een langere verlofperiode. Of omdat 

men medisch gezien na 6 weken nog niet arbeidsgeschikt is, of omdat 

men zichzelf op dat moment nog niet fit genoeg voelt om het werk weer 

te hervatten en door middel van opgespaarde vakantiedagen of onbetaal¬ 

de verlofdagen deze periode zelf verlengt. Na een periode van 10 weken 

na de bevalling ziet dit beeld er heel anders uit: gemiddeld is dan 

bijna driekwart van de vrouwen (73%) weer op het werk teruggekeerd. 

Dit algemene beeld keert eveneens steeds terug wanneer hierbij de 

werksituatie of enkele andere achtergrondgegevens van de vrouwen in 

beschouwing wordt genomen (in een leidinggevende of uitvoerende func¬ 

tie werkzaam, in de particuliere of overheidssector, hoofdarbeid of 

handarbeid verrichtend, meer of minder dan 25 uur per week, Nederland¬ 

se of buitenlandse, wel of geen borstvoeding gegeven). Ook dan blijkt 

dat 40 à 50% van de vrouwen na 6 weken weer gaat werken en dat na 10 

weken circa driekwart van de vrouwen op het werk is teruggekeerd. Het 

enige verschil in dit patroon doet zich voor indien men voor de eerste 

keer bevalt. Vrouwen die net hun eerste kind hebben gekregen, hebben 

veelal een langere verlofperiode nodig na de bevalling dan degenen die 

reeds vaker zijn bevallen. (36% hervat na 6 weken weer het werk; na 10 

weken is 69% weer aan de slag. Van degenen die reeds eerder een beval¬ 

ling hebben meegemaakt is 52% na 6 weken weer aan het werk en na 10 

weken 80%) . 

De periode die men nodig heeft om na de bevalling weer het werk te 

kunnen hervatten wordt dus niet zozeer bepaald door het werk dat men 

gaat doen, maar door de ervaring in het algemeen dat men net een kind 

heeft gekregen; dwz. het lichamelijk en geestelijk herstel na de be¬ 

valling, de gewenning aan de nieuwe gezinssituatie, de regeling van de 

kinderopvang voor wanneer men werkt, e.d. (In paragraaf 12.2 wordt op 

deze verlofperiode rond de bevalling en de meningen die hierover onder 

de vrouwen leven, nog nader teruggekomen). 
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5 WERKEN EN BORSTVOEDING BLIJVEN GEVEN 

5.1 Inleiding 

In paragraaf 1.2 is uiteengezet dat de telefonische/schriftelijke en¬ 

quête niet alleen bedoeld is geweest om een beeld te krijgen van de 

arbeidsmarktparticipatie van jonge moeders in Nederland en de diverse 

aspecten die daarmee samenhangen, maar vooral om daaruit de groep 

werkende jonge moeders te kunnen selecteren die al of niet borstvoe¬ 

ding zijn blijven geven toen men weer ging werken. In een vervolgon¬ 

derzoek onder een deel van deze werkende moeders zou dan, via uitge¬ 

breide interviews, inzicht kunnen worden verkregen in de wijze waarop 

men het borstvoeding geven heeft kunnen combineren met het werk, de 

problemen die men daarbij eventueel heeft ondervonden, de ervaringen 

die men hiermee heeft opgedaan voor de toekomst, e.d. In de volgende 

hoofdstukken (deel 2) zal van dit vervolgonderzoek verslag worden ge¬ 

daan. 

In dit deel kan aan de hand van de gegevens uit de telefonische/- 

schriftelijke enquête meer een algemeen beeld worden gegeven van de 

werkende jonge moeders in Nederland die het borstvoeding geven combi¬ 

neren met het werk. In de hiernavolgende tabellen zijn tevens steeds 

de gegevens opgenomen van degenen die helemaal geen borstvoeding heb¬ 

ben gegeven aan hun pasgeboren kind en degenen die weliswaar borst¬ 

voeding hebben gegeven, maar niet meer toen men weer ging werken. 

Hierdoor is het mogelijk om ook aan te geven, op welke punten de groep 

vrouwen die het borstvoeding geven combineert met het werk, zich even¬ 

tueel onderscheidt van de andere twee groepen. Aangezien het onderzoek 

aanwijzingen moet geven of het artikel in de Arbeidswet omtrent het 

geven van borstvoeding in werktijd, eventueel moet worden bijgesteld - 

een artikel dat in feite alleen op vrouwen in loondienst betrekking 

heeft - zijn de tabellen in dit hoofdstuk steeds gebaseerd op de wer¬ 

kende moeders in loondienst in de steekproef. 
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5.2 Werken en borstvoeding blijven geven, in het algemeen 

Tabel 42 Werkende jonge moeders in Nederland, naar sector waar men 
werkt en wel of niet borstvoeding geven in combinatie met 
het werk. 

Werkende moeders met een (jongste) kind van 0-1 jaar in Nederland 
Werkzaam bij: 

Totaal 
(Abs) % 

Overheid 
(Abs) % 

Semi-overheid 
(Abs) % 

Bedrijf 

(Abs) % 
Eigen zaak, 

free-lance, e.d. 
(Abs) % 

- heeft geen borstvoeding 
gegeven 

- heeft borstvoeding gegeven 
iaar niet meer toen men 

ging werken 
- neeft borstvoeding gegeven en 

dit gecombineerd met het werk 

293 25 

295 27 

515 47 

63 26 

65 26 

119 48 

45 24 

61 32 

83 44 

105 29 

104 13 

159 43 

80 27 

65 22 

154 51 

Totaal 1103 100 247 100 189 100 363 100 299 ICO 

Van de werkende jonge moeders in Nederland heeft 26% geen borstvoeding 

gegeven aan hun pasgeboren kind, 27% heeft wel borstvoeding gegeven, 

maar niet meer toen men weer ging werken en bijna de helft (47%) heeft 

het borstvoeding geven wél gecombineerd met het werk. Wanneer we dit 

laatste gegeven alleen berekenen voor degenen die borstvoeding hebben 

gegeven aan hun kind, dan blijkt dat bijna tweederde (64%) van de wer¬ 

kende jonge moeders die borstvoeding hebben gegeven, dit ook zijn 

blijven geven toen men weer ging werken. 

De uitsplitsing naar de bedrijven laat zien dat de combinatie borst¬ 

voeding geven en werken, niet zozeer afhankelijk is van de sector waar 

men werkzaam is: 48% van de werkende jonge moeders bij de overheid 

combineert het borstvoeding geven met het werk, 44% van degenen bij de 

semi-overheid, 43% van de werkende jonge moeders in de particuliere 

sector en 51% van degenen die in een eigen zaak/bedrijf van de part¬ 

ner, of op free-lance basis werkzaam is. 

Wanneer 47% van de werkende jonge moeders in Nederland het borstvoe¬ 

ding geven combineert met het werk, dan kan worden berekend hoeveel 

vrouwen dit in totaal betreft. In paragraaf 2.2 is reeds aangegeven 

dat er circa 35.000 werkende jonge moeders in Nederland zijn. Wanneer 

hiervan 47% borstvoeding blijft geven wanneer men na de bevalling weer 

gaat werken, dan komt dit neer op circa 16.500 vrouwen. Berekenen we 

dit gegeven alleen voor de vrouwen die in loondienst werkzaam zijn en 

borstvoeding geven in combinatie met het werk (= 33% van de werkende 

jonge moeders), dan betekent dit dat circa 12.000 vrouwen om het 
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borstvoeding geven te combineren met hun werk eventueel een beroep 

moeten doen op, of gebonden zijn aan, de hiervoor opgenomen bepalingen 

in de Arbeidswet (of een vergelijkbare regeling voor overheidsperso¬ 

neel) . 

Aan de vrouwen is gevraagd hoe lang men borstvoeding heeft gegeven aan 

hun pasgeboren kind. Omdat van de vrouwen ook bekend is na hoeveel we¬ 

ken men weer is gaan werken, kon aan de hand van deze gegevens worden 

getraceerd hoe lang men borstvoeding heeft gegeven in combinatie met 

het werk. 

Tabel 43 Werkende jonge moeders in loondienst die borstvoeding zijn 
blijven geven toen men weer ging werken, naar lengte van de 
periode dat men dit heeft gecombineerd 

Hoe lang gecombineerd: (Abs) (%) 

- 1 - 2 weken 
- 3 - 4 weken 
- 5 weken of langer 
- geen informatie 

51 14 
20 6 

254 70 
36 10 

Totaal 361 100 

Van de werkende jonge moeders in loondienst die borstvoeding zijn 

blijven geven toen men weer ging werken, heeft 14% dit 1 à 2 weken ge¬ 

combineerd, 6% 3 à 4 weken en het merendeel (70%) 5 weken of langer. 

Aan de vrouwen die wel borstvoeding hebben gegeven maar niet meer toen 

men ging werken, is tenslotte nog gevraagd of men altijd van plan is 

geweest om dan te stoppen met de borstvoeding of dat men het eigenlijk 

wel had willen combineren en daarover wel of niet met de werkgever 

heeft gesproken. Van de 230 vrouwen aan wie deze vraag is voorgelegd 

zegt 41% (94 vrouwen) altijd al van plan te zijn geweest om dan te 

stoppen met de borstvoeding, 28% (65 vrouwen) geeft aan dat men het 

eigenlijk had willen combineren maar dat men daarover niet met de 

werkgever heeft gesproken en 6% (14 vrouwen) zegt dat men hierover wèl 

met de werkgever heeft gesproken. Het antwoord van een kwart van de 

vrouwen is in dit geval niet bekend. 

Op grond van deze gegevens lijken weinig vrouwen in Nederland nul op 

het request te hebben gekregen op hun verzoek om borstvoeding te geven 

in combinatie met het werk. Het merendeel van de vrouwen die geen 
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borstvoeding zijn blijven geven toen men weer ging werken, lijken of 

voor zichzelf al te hebben uitgemaakt dat deze combinatie niet haal¬ 

baar zou zijn, of hebben dit om andere redenen niet willen of kunnen 

combineren. 

De vraagstelling hierover is echter in deze enquête zeer globaal ge¬ 

weest. Aan de hand van de resultaten van het vervolgonderzoek, zal op 

deze gevolgtrekking nog worden teruggekomen. 

5.3 Werken en borstvoeding blijven geven, naar enige achtergrondgege- 

vens 

Tabel 44 Werkende jonge moeders in loondienst, naar geboorteland en 
wel of niet borstvoeding geven in combinatie met het werk 
(horizontaal gepercenteerd) 

Werkende moeders in Nederland met een (jongste kind) van 0-1 jaar en in loondienst werkzaam 

(n=8Q4) 

Geboorteland Totaal 

(Abs) (%) 

Geen borstvoeding 
gegeven 

(Abs) (%) 

Wel borstvoeding gegeve 
niet meer toen men 
ging werken 
(Abs) (%) 

n: 
ook toen men weer 
ging werken 

(Abs) (%) (100%) 

- Nederland 

- Buitenland 

698 =100% 
106 =100% 

189 27 

24 23 

192 28 

38 36 

317 45 * (88) 
44 41 (12) 

Van de Nederlandse werkende jonge moeders in loondienst, heeft 45% het borstvoeding geven 

gecombineerd met het werk. 
Van het totaal aantal in loondienst werkende jonge moeders, is 88% Nederlandse. 

Van de in loondienst werkende moeders in Nederland die het geven van 

borstvoeding combineren met hun werk, is 88% Nederlandse en is 12% uit 

het buitenland afkomstig. Tussen de onderscheiden groepen (wel combi¬ 

neren, niet combineren of helemaal geen borstvoeding geven) doen zich 

op dit punt geen opmerkelijke verschillen voor. Dit houdt in dat de 

combinatie werken en borstvoeding geven, niet afhankelijk is van het 

land waaruit de moeder afkomstig is. 

Dit laatste is wel enigszins het geval wanneer naar de leeftijd van de 

betrokken moeders wordt gekeken (tabel 45) . Degenen die jonger zijn 

dan 25 jaar blijken niet alleen minder vaak borstvoeding te blijven 

geven wanneer men weer gaat werken (28% tegenover 43 à 50% van degenen 

die 25 jaar of ouder zijn), maar geven ook in het algemeen minder vaak 

borstvoeding aan hun pasgeboren kind. Ook op het totaal bekeken, is 

het merendeel van de moeders dat borstvoeding blijft geven wanneer men 

weer gaat werken tussen de 25 en 35 jaar (86%). 
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Tabel 45 Werkende jonge moeders in loondienst, naar leeftijd en wel 
of niet borstvoeding geven in combinatie met het werk (hori¬ 
zontaal gepercenteerd) 

Werkende moeders in Nederland met een (jongste) kind van 0-1 jaar en in loondienst 
werkzaam (n=804) 

Leeftijd Totaal 

(Abs) (%) 

Geen borstvoeding 
gegeven 

(Abs) (%) 

Wel borstvoeding gegev 
niet meer toen men 

ging werken 
(Abs) (%) 

en: • 
ook toen men weer 

ging werken 
(Abs) (%) (100%) 

- jonger dan 25 jaar 
- 25-29 jaar 
- 30-34 jaar 

- 35 jaar en ouder 

54 =100% 
359 =100% 
310 =100% 

81 =100% 

22 41 
92 26 
70 22 

29 36 

17 31 
112 31 
86 28 
15 18 

15 28 ( 4) 
155 43 ( 43) 
154 50 ( 43) 
37 46 ( 10) 

Tegen de achtergrond van de opleiding van de betrokken moeders, treden 

wat dit betreft eveneens verschillen op. Vrouwen die borstvoeding ge¬ 

ven in combinatie met het werk, hebben vaker hoger of wetenschappelijk 

onderwijs gevolgd dan degenen die dit niet hebben gecombineerd (57% 

van de werkende moeders met een HAVO of HBO opleiding combineert het 

borstvoeding geven met het werk en 81% van degenen met een universi¬ 

taire opleiding. Bij degenen met middelbaar of alleen lager onderwijs 

komen deze percentages neer op 37% resp. 23%). Dit gegeven hangt ech¬ 

ter nauw samen met de functie die men met een dergelijke opleiding 

uitoefent, zoals uit tabel 50 nog zal blijken. 

Tabel 46 Werkende jonge moeders in loondienst, naar opleiding en wel 
of niet borstvoeding geven in combinatie met het werk. 
(horizontaal gepercenteerd) 

Hoogst genoten opleiding 

Weckende moeders in Nederland met een 
werkzaam (n=804) 

Totaal Geen borstvoedi ng 
gegeven 

- Lager onderwijs/lager 
beroepsonderwijs 

- Middelbaar algemeen/ 

middelbaar beroeps¬ 
onderwijs 

- Hoger algemeen/ 
hoger beroepsonderwijs 

- Wetenschappelijk on¬ 

derwijs 
- anders of geen infor¬ 

mât ie 

131 

324 

294 

= 100% 

=100% 

= 100% 

= 100% 

91 

49 

('%) 

53 

28 

17 

6 

(jongste) kind van 0-1 jaar en in loondienst 

Wel borstvoeding gegeven: 
niet meer toen men 

ging werken 
(Abs) (%) 

32 24 

113 35 

78 26 

7 13 

ook toen men weer 

ging werken 
(Abs) (%) (100%) 

30 23 ( 9) 

120 37 ( 33) 

167 57 ( 46) 

43 81 ( 12) 

1 ( 0) 
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Tabel 47 Werkende jonge moeders in loondienst, naar aantal te verzor¬ 
gen kinderen en wel of niet borstvoeding geven in combinatie 
met het werk (horizontaal gepercenteerd) 

Werkende moeders in Nederland met een (jongste) kind van 0-1 jaar en in loondienst 

werkzaam (n=804) 

Kindertal Totaal 

(Abs) (%) 

Geen borstvoeding 
gegeven 

(Abs) (%) 

Wel borstvoeding geg 
niet meer toen men 

ging werken 
(Abs) (%) 

»ven: 
ook toen men weer 

ging werken 
(Abs) (%) (100%) 

- Het geboren kind war; 
het eerste kind 

- Had reeds meerdere 

kinderen 

477 =11)0«, 

327 =100% 

125 26 

88 27 

153 32 

77 23 

199 42 ( 55) 

162 50 ( 45) 

Bij de vrouwen die het borstvoeding geven hebben gecombineerd met het 

werk, is dit in 55% van de gevallen bij het eerste kind geweest; 45% 

van de vrouwen heeft reeds meerdere kinderen, waarbij niet bekend is 

of men ook aan deze kinderen borstvoeding heeft gegeven en dit toen 

eveneens heeft gecombineerd met het werk. Onderlinge vergelijking tus¬ 

sen beide groepen laat zien dat deze eventuele ervaring in het verle¬ 

den echter nauwelijks tot geen rol in het geheel speelt. Ook van de¬ 

genen die voor het eerst borstvoeding geven, combineert een vergelijk¬ 

baar percentage (42% tegenover 50%) dit met het werk. 
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5.4 Werken en borstvoeding blijven geven, naar enige beroepsgegevens 

Tabel 48 Werkende jonge moeders in loondienst, naar aard van het werk 
en wel of niet borstvoeding geven in combinatie met het werk 
(horizontaal gepercenteerd) 

Herkende moeders in Nederland met een (jongste) kind van 0-1 jaar en in loondienst 
werkzaam (n=804) 

Aard van het werk Totaal 

(Abs) (%) 

Geen borstvoeding 
gegeven 

(Abs) <%) 

Wel borstvoeding geg 

niet meer toen men 
ging werken 
(Abs) (%) 

»ven: 

ook toen men weer 
ging werken 
(Abs) (%) (100%) 

- Handarbeid 

- Hoofdarbeid 
350 =100% 
454 =100% 

111 32 
102 22 

105 30 

125 28 
134 38 ( 37) 
227 50 { 53) 

Bijna tweederde van de vrouwen (63%) die borstvoeding geven in combi¬ 

natie met het werk, kunnen worden gerekend tot degenen die hoofdarbeid 

verrichten. Vergelijking tussen degenen die hoofdarbeid of handarbeid 

verrichten laat zien, dat deze werkzaamheden hierop enigszins van in¬ 

vloed zijn. De zg. handarbeidsters geven in het algemeen minder vaak 

borstvoeding aan hun kind, en indien men dit wel geeft dan zet men dit 

minder vaak voort wanneer men na de bevalling weer gaat werken. (Van 

degenen die handarbeid verrichten, combineert 38% dit met het werk; 

van de zg. hoofdarbeidsters komt dit neer op precies de helft). Niet 

alleen de aard van de werkzaamheden maar ook de functie zelf, blijkt 

min of meer van invloed te zijn op het feit of men het borstvoeding 

geven wel of niet gaat combineren met het werk (tabel 49). 
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Tabel 49 Werkende jonge moeders in loondienst, naar beroep/functie en 
wel of niet borstvoeding geven in combinatie met het werk 
(horizontaal gepercenteerd) 

Werkende moeders in Nederland met een (jongste) kind van 0-1 jaar en in loondienst 
werkzaam (n*804) 

Aard van het werk 

1 

Totaal 

(Abs) (%) 

Geen borstvoeding 

gegeven 

(Abs) (%) 

Wel borstvoeding geg 

niet meer toen men 
ging werken 
(Abs) (%) 

éven: 

i ook toen men weer 
ging werken 
(Abs) (%) (100%) 

1 zelfst./leidinggevend 
wetensch. gebied 89 «100% 

2 uitvoerend 

wetensch. gebied 307 =100% 

14 16 

47 15 

18 20 

92 30 

57 64 ( 16) 

168 55 ( 46) 

3 hoger leidinggevende 

functie 4 =100% 1 25 1 25 2 50 ( 0) 

4 zelfst./leidinggevend 
administrât, functie 9 =100% 

5 uitvoerende 

administrât, functie 186 =100% 

4 45 3 33 

59 32 59 32 

2 22 ( 0) 

68 36 ( 19) 

6 zelfst./leidinggevend 
commerciële functie 

7 uitvoerende 
commerciële functie 

4 =100% 

36 =100% 

1 25 - - 

11 31 1 8 22 

3 75 ( 1) 

17 47 ( 5) 

8 zelfst./leidinggevend 
dienstverl. functies 

9 uitvoerende 
dienstverl. functie 

1 =100% 

129 =100% 58 45 

1 100 

39 30 

( 0) 

32 25 ( 9) 

10 zelfst./leidinggevend 
agrarische functie 

11 uitvoerende 

agrarische functie 

=100% 

2 =100% 

' ' • 

2 100 

- ( 0) 

- ( 0) 

12 leidinggevend aan 

ambachts/industrieberoep 
13 uitvoerend 

ambachts/industrieberoep 
- geen inforraatie/onbekend 

=100% 

27 =100% 
10 

13 48 
5 

5 19 

2 

- ( 0) 

9 33 ( 2) 
3 ( 1) 

Bijna de helft (46%) van de vrouwen die borstvoeding geven in combina¬ 

tie met het werk, is verpleegkundige of onderwijsgevende (categorie 

2); 19% is secretaresse, administratief medewerkster, e.d. (categorie 

5); 16% is wetenschappelijk ambtenaar, e.d. (categorie 1); 9% heeft 

een uitvoerende dienstverlenende functie (categorie 9, gezinsverzorg- 

ster, schoonmaakster, doktersassistente, e.d.); 5% werkt in een winkel 

(categorie 7) en 2% is werkzaam als arbeidster in een fabriek, e.d. 

(categorie 13). 

Dit komt erop neer dat de vrouwen die het borstvoeding geven combine¬ 

ren met het werk in 17% van de gevallen een leidinggevende functie 
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hebben, voornamelijk op wetenschappelijk terrein; de overigen zijn in 

een uitvoerende functie werkzaam. Van deze laatste groep is meer dan 

de helft (57%) werkzaam als verpleegkundige of onderwijsgevende. 

Worden de onderscheiden functies afzonderlijk in beschouwing genomen, 

dan kunnen met name verpleegkundigen en onderwijsgevenden (categorie 

2) en leidinggevenden op wetenschappelijk terrein (categorie 1) als 

functies/beroepen worden beschouwd waarbij men aanmerkelijk vaker het 

borstvoeding geven combineert, dan bij andere functies het geval is 

(55% resp. 64% van de vrouwen met deze eerstgenoemde beroepen blijven 

borstvoeding geven wanneer men na de bevalling weer gaat werken, te¬ 

genover gemiddeld 33% van de vrouwen die in andere functies werkzaam 

zijn). Met welke specifieke omstandigheden bij deze beroepen dit met 

name verband blijkt te houden, wordt in hoofdstuk 10 en 11 nader 

beschreven. 

Tenslotte is nog bekeken hoeveel uren per week men gemiddeld werkt. 

Tabel 50 Werkende jonge moeders in loondienst, naar werkuren per week 
en wel of niet borstvoeding geven in combinatie met het werk 
(horizontaal gepercenteerd) 

Werkende moeders in Nederland met een (jongste) kind van 0-1 jaar en in loondienst 
werkzaam (n=804) 

Gemiddeld aantal 
werkuren per week 

Totaal 

(Abs) (%) 

Geen borstvoeding 
gegeven 

(Abs) (%) 

Wel borstvoeding geg 
niet meer toen men 
ging werken 
(Abs) (%) 

even: 

ook toen men weer 
ging werken 

(Abs) (%) (100%) 

- minder dan 15 uur 

- 15-24 uur 
- 25-32 uur 
- 33-39 uur 
- 40 uur of meer 

- geen informatie 

278 =100% 

321 -100% 
77 -100% 
32 -100% 
80 -100% 

16 

76 27 

76 24 
17 22 
10 31 
33 41 

1 

63 23 

98 30 
20 26 
11 34 
29 36 

9 

139 50 ( 38) 

147 46 ( 41) 
40 52 ( 11) 
11 34 ( 3) 
18 23 • ( 5) 

6 ( 2) 

Van de vrouwen die borstvoeding geven in combinatie met hun werk, 

werkt 38% minder dan 15 uur per week, 41% werkt gemiddeld 15-24 uur 

per week en 19% werkt meer dan 25 uur per week. Ook onderlinge verge¬ 

lijking laat zien dat deze verschillen in percentages aanzienlijk 

blijven. Van degenen die bv. 25-32 uur per week werken combineert 52% 

het borstvoeding geven met het werk, tegenover nog geen kwart (23%) 

van de vrouwen die 40 uur of meer werken. M.a.w. het aantal uren dat 

men werkt blijkt eveneens een rol te spelen bij de mogelijkheid en/of 

intentie van de vrouwen om het borstvoeding geven te combineren met 

het werk. 
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In het voorgaande is een beeld gegeven van de groep vrouwen in Neder¬ 

land die borstvoeding zijn blijven geven toen men na de bevalling weer 

ging werken, en de punten waarop deze groep zich onderscheidt van de¬ 

genen die dit niet hebben gecombineerd met hun werk of helemaal geen 

borstvoeding hebben gegeven. Met name de functie die men uitoefent en 

het aantal uren dat men werkt, blijken hierbij een rol te spelen. 

Over de wijze waarop men het borstvoeding geven heeft kunnen combine¬ 

ren en de ervaringen die men hiermee heeft opgedaan, wordt in de vol¬ 

gende hoofdstukken nader ingegaan aan de hand van de gegegens uit het 

vervolgonderzoek onder een deel van deze vrouwen. 
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DEEL 2 WERKEN EN BORSTVOEDING GEVEN 

6 DE SELECTIE VAN DE ONDERZOEKSGROEP 

6.1 Inleiding 

In hoofdstuk 1 is uiteengezet dat uit de totale steekproef uiteinde¬ 

lijk een groep werkende jonge moeders is geselecteerd die borstvoeding 

hebben gegeven en dit wel of niet zijn blijven geven toen men na de 

bevalling weer ging werken. In mondelinge interviews is vervolgens met 

deze vrouwen gesproken over hun ervaringen wanneer men het moederschap 

combineert met werken, en met name wanneer men borstvoeding wil blij¬ 

ven geven. 

Het doel van dit vervolgonderzoek is geweest inzicht te krijgen in de 

wijze waarop werkende jonge moeders in de praktijk het borstvoeding 

geven aan hun kind met hun werk hebben kunnen regelen, de problemen 

die men daarbij eventueel heeft ondervonden, en de redenen waarom men 

hiervan eventueel heeft moeten afzien. Aan de hand van deze gegevens 

en het meer algemene overzicht in hoofdstuk 5 over de mate waarin wer¬ 

kende vrouwen in Nederland het borstvoeding geven combineren met hun 

werk, zou dan door het Ministerie kunnen worden bezien of het beleid 

in deze eventueel moet worden bijgesteld, waarbij de gedachten voor¬ 

alsnog uitgaan naar een eventuele aanpassing van de in 1919 hiervoor 

getroffen regeling in de Arbeidswet aan de huidige tijden en omstan¬ 

digheden. 

6.2 De overwegingen bij de gehanteerde selectiecriteria 

Zoals in de vorige paragraaf reeds aangestipt, is het vervolgonderzoek 

vooral bedoeld geweest om een meer kwalitatief beeld te krijgen van 

het borstvoeding geven in combinatie met werken in de praktijk. (Welke 

regeling heeft men kunnen treffen, was dit ook de regeling die men 

zelf graag had gewild, heeft het moeite gekost om een regeling te 

treffen en welke factoren hebben daarbij een rol gespeeld, welke 
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consequenties heeft de getroffen regeling; zowel voor de vrouw als 

voor het werk, in welke functies en werksituaties blijken welke rege¬ 

lingen met name te worden getroffen en te voldoen, e.d.). Tegen deze 

achtergrond van het doel van het onderzoek, zijn bij de selectie van 

de te benaderen respondenten de volgende criteria gehanteerd: 

Het eerste selectiecriterium is vanzelfsprekend geweest dat men borst¬ 

voeding moest hebben gegeven. 

Omdat een eventuele aanpassing van het artikel in de Arbeidswet inzake 

het geven van borstvoeding in werktijd, in feite alleen betrekking 

heeft op degenen die in loondienst zijn, heeft als tweede selectiecri¬ 

terium voor de te ondervragen vrouwen in het vervolgonderzoek gegol¬ 

den: 'werkend in loondienst'. 

Omdat tevens inzicht moest worden verkregen in de eventuele onderhan- 

delingen die men heeft moeten voeren om een regeling op het werk te 

kunnen treffen en of hierbij het tijdstip wanneer men hierover is be¬ 

gonnen (voor of na de bevalling) van invloed blijkt, is als derde se¬ 

lectiecriterium aangehouden: 

'reeds tijdens de zwangerschap in dienst zijn geweest bij het betrok¬ 

ken bedrijf'. 

Ervan uitgaande dat vooral vrouwen met een fulltime of bijna fulltime 

baan een regeling op het werk moeten treffen om borstvoeding te kunnen 

blijven geven, hetgeen mogelijk in veel mindere mate het geval is wan¬ 

neer men bijvoorbeeld gemiddeld 15 uur of minder per week werkzaam is 

met werkdagen van bijvoorbeeld 3 à 4 uur, is als vierde selectiecri¬ 

terium gehanteerd: 

'bij voorkeur na de bevalling 20 uur of meer per week werkzaam zijn'. 

Tenslotte is als vijfde selectiecriterium aangehouden: 

'bij voorkeur werkzaam zijn in een uitvoerende functie', omdat met na¬ 

me deze vrouwen voor het treffen van een regeling afhankelijk zullen 

zijn van de medewerking c.q. toestemming van hun chef/werkgever. 

Inzicht in de eventuele problemen die men ondervindt wanneer men 

borstvoeding wil blijven geven als men weer gaat werken, wordt niet 

alleen verkregen wanneer men hiervoor vrouwen benadert die het borst¬ 

voeding geven hebben gecombineerd met hun werk. Evenzo kunnen er vrou¬ 

wen zijn die weliswaar getracht hebben het borstvoeding geven te com¬ 

bineren met het werk, maar hiervan om een of andere reden uiteindelijk 

hebben afgezien. 
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Vanuit deze overweging is besloten om voor het onderzoek twee groepen 

te benaderen, nl. : 

1. vrouwen die borstvoeding zijn blijven geven toen men weer ging wer¬ 

ken; 

2. vrouwen die weliswaar borstvoeding hebben gegeven, maar niet meer 

toen men ging werken. 

Besloten was dat voor dit vervolgonderzoek circa 150 interviews zouden 

worden afgenomen. Om met het onderzoek niet alleen inzicht te krijgen 

in de problemen die men eventueel ondervindt wanneer men het borst¬ 

voeding geven wil combineren met het werk, maar vooral ook op welke 

wijze men het uiteindelijk in de praktijk kan combineren, is voor de 

te ondervragen groepen de volgende verdeling aangehouden: circa 50 

vrouwen die geen borstvoeding meer hebben gegeven toen men na de be¬ 

valling ging werken en circa 100 vrouwen die wèl borstvoeding zijn 

blijven geven toen men weer ging werken. Bij deze laatste groep is 

tenslotte nog de splitsing aangebracht: 

a. als verpleegkundige of onderwijsgevende werkzaam, en 

b. in een overige (uitvoerende) functie werkend. 

De overwegingen hiervoor zijn de volgende geweest. Verpleegkundigen en 

onderwijzend personeel blijken,zoals reeds in hoofdstuk 5 is geconsta¬ 

teerd, aanmerkelijk vaker het borstvoeding geven te combineren met hun 

werk dan vrouwen die in andere functies werkzaam zijn. Binnen de to¬ 

tale groep die borstvoeding blijft geven wanneer men weer gaat werken, 

vormen zij bijna de helft (46%); wordt alleen gekeken naar degenen die 

in uitvoerende functies werkzaam zijn, dan vormen zij zelfs meer dan 

de helft (57%). Maar ook wanneer deze beroepsgroep afzonderlijk in be¬ 

schouwing wordt genomen, dan blijkt van degenen die na de bevalling 

weer zijn gaan werken 55% borstvoeding te geven in combinatie met het 

werk. 

Dit zou erop kunnen duiden dat deze vrouwen of vanwege hun functie of 

vanwege andere aspecten van hun werk (werkomgeving, werktijden, e.d.) 

makkelijker borstvoeding kunnen blijven geven aan hun pasgeboren kind 

dan vrouwen in andere functies. Om achteraf te kunnen traceren welke 

aspecten hieraan met name debet zijn, of anders gezegd: op welke pun¬ 

ten deze vrouwen zich met name onderscheiden van degenen die een ande¬ 

re functie uitoefenen, is daarom besloten de verpleegkundigen /onder¬ 

wijzend personeel als aparte groep te beschouwen. 
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6.3 De uiteindelijke samenstelling van de ondezoeksgroep 

In verband met de beschikbare aantallen voor de vervolginterviews 

(borstvoeding hebben gegeven, tijdens de zwangerschap in dienst en na 

de bevalling zijn blijven werken en meer dan 20 uur per week, toestem¬ 

ming hebben gegeven voor een vervolginterview) en de noodzakelijke 

clustering van de adressen bij mondelinge interviews, kon bij de se¬ 

lectie niet altijd strikt het criterium 'meer dan 20 uur per week 

werkzaam' of 'in een uitvoerende functie werkend' worden aangehouden 

en moesten vrouwen worden geselecteerd met werkuren van minder dan 20 

uur per week of in een leidinggevende functie. 

Zoals in paragraaf 1.4.5 reeds is beschreven zijn voor dit vervolgon¬ 

derzoek uiteindelijk 156 interviews gehouden. 

Aan de hand van bovengenoemde selectiecriteria, kan omtrent de uit¬ 

eindelijke samenstelling van de onderzoeksgroep het volgende overzicht 

worden gegeven: 

Tabel 51 Samenstelling van de totale onderzoeksgroep van het vervolg¬ 
onderzoek 

ONDERZOEKSGROEP 

(werkende jonge moeders 

in loondienst, die borst- 

voeding hebben gegeven 

n=156 

geen borstvoeding borstvoeding blijven 

meer gegeven toen 

men ging werken 

n=58 

geven toen men weer 

ging werken 

n=98 

werkt werkt 

^ 20 uur < 20 uur* 

n=23 n=3 5 

functie: n=58 

leidinggevend (7) 

uitvoerend (51) 

functie: n=54 

verpleegkundige (22) 

lerares (32) 

functie: n=44 

léidinggevend (15) 

uitvoerend (29) 

werkt 

< 20 uur 

n=35 

werkt 

^ 20 uur 

werkt 

C20 uur 

n=24 

werkt 

^>20 uur 

n=20 

* ^ 20 uur 

^ 20 uur 

20 uur of minder per week 

meer dan 20 uur per week 
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Van de 156 ondervraagde vrouwen die borstvoeding hebben gegeven, heb¬ 

ben er 58 dit niet meer gegeven toen men na de bevalling weer ging 

werken, en hebben 98 vrouwen dit wel op een of andere wijze kunnen 

combineren met hun werk. Binnen deze laatste groep zijn 54 vrouwen als 

verpleegkundige of onderwijsgevende werkzaam. 

Het veldwerk voor dit onderzoek is circa 4 maanden na de eerste en¬ 

quête gehouden waaruit was gebleken dat men na de bevalling het werk 

weer had hervat. Van de 156 vrouwen bleken 9 (6%) in die tussentijd 

met werken te zijn gestopt. Eén vrouw gaf als reden op dat het haar te 

veel was geworden, drie vrouwen waren gestopt met werken omdat zij in¬ 

middels in verwachting waren van hun tweede kind, één vrouw was uit¬ 

eindelijk gestopt omdat zij op het werk niet had kunnen regelen minder 

uren per week te werken, van één vrouw had inmiddels de echtgenoot een 

baan gekregen waardoor zij zelf kon stoppen met werken, en één vrouw 

was door een verhuizing gestopt met werken. Van de overige twee vrou¬ 

wen is hierover geen informatie. Omdat deze vrouwen echter na hun be¬ 

valling geruime tijd aan het arbeidsproces hadden deelgenomen (allen 

minimaal langer dan een half jaar) , zijn zij toch in het onderzoek 

meegenomen. Vijf van deze vrouwen hadden geen borstvoeding meer gege¬ 

ven toen zij gingen werken, vier vrouwen hadden dit nog wel gecombi¬ 

neerd met hun werk. 
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7 DE SAMENSTELLING VAN DE ONDERZOEKSGROEP IN VERGELIJKING MET DE 

LANDELIJKE VERDELING 

7.1 Inleiding 

Via de eerste enquête zijn van de ondervraagde vrouwen gegevens be¬ 

kend, aan de hand waarvan de samenstelling van de onderzoeksgroep kan 

worden vergeleken met de landelijke verdeling zoals deze in hoofdstuk 

5 is weergegeven. In beide gevallen is immers sprake van werkende 

jonge moeders in loondienst. 

Hoewel door de gehanteerde criteria bij de selectie, de onderzoeks¬ 

groep niet meer als representatief zal mogen worden beschouwd voor de 

totale populatie werkende jonge moeders in Nederland die borstvoeding 

heeft gegeven, is het desondanks belangrijk om te kunnen inschatten in 

hoeverre de gegevens uit het onderzoek als indicatief mogen worden be¬ 

schouwd voor de situatie in de praktijk. Binnen de onderzoeksgroep 

kunnen degenen die wel borstvoeding zijn blijven geven toen men weer 

ging werken en degenen die dit niet meer hebben gedaan, in feite als 

twee groepen worden beschouwd. In het hiernavolgende worden zij daarom 

ook steeds afzonderlijk vergeleken met de landelijke verdeling die 

over deze groepen bekend is. (Binnen de groep 'borstvoeding gegeven 

ook toen men weer ging werken' , zijn de onderscheiden groepen ver¬ 

pleegkundige/onderwijsgevende versus in een andere functie werkzaam, 

in dit geval tezamen genomen). 
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7.2 De samenstelling van de onderzoeksgroep, vergeleken met de lande¬ 

lijke cijfers 

Tabel 52 Samenstelling van de twee onderzoeksgroepen, naar geboorte¬ 
land 

Werkende moeders die borstvoeding hebben gegeven 

Geboorteland Niet meer toen 
men ging werken 
(Abs) (%) 

Landelijk* 

(%) 

Ook toen men 
weer ging werken 
(Abs) (%) 

Landelijk 

(%) 

- Nederland 
- Buitenland 

49 84 

9 16 
83 
17 

90 92 
8 8 

88 
12 

Totaal 58 100 100 98 100 100 

* zie tabel 44, pagina 57 (X2=0.34, n.s.) (X2=1.24, n.s.) 

De verdeling naar het land waaruit de moeder afkomstig is, komt in 

beide onderscheiden groepen vrij goed overeen met de landelijke verde¬ 

ling. Hooguit dat voor degenen die het borstvoeding geven hebben ge¬ 

combineerd met hun werk, iets meer Nederlandse vrouwen zijn onder¬ 

vraagd. (Landelijk is 88% van de moeders die borstvoeding geven in 

combinatie met het werk van Nederlandse afkomst, in de onderzoeksgroep 

is dit 92%). Echter, deze verschillen blijken niet significant. 

Gelet op het aantal kinderen dat de vrouwen hebben, lijkt de verdeling 

minder goed overeen te komen met de landelijke cijfers (tabel 53). ín 

de onderzoeksgroep zijn zowel voor degenen die het borstvoeding geven 

hebben gecombineerd met hun werk, als voor degenen die dit niet hebben 

gedaan, meer vrouwen ondervraagd die net hun eerste kind hebben ge¬ 

kregen (een verschil van 9% respectievelijk 12% ten opzichte van de 

landelijke verdeling). Echter, ook in dit geval blijken deze verschil¬ 

len niet significant. 
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Tabel 53 Samenstelling van de twee onderzoeksgroepen, naar eerste 
kind of reeds meerdere kinderen 

Werkende moeders die borstvoeding hebben gegev en 

Niet meer toen 
men ging werken 
(Abs) (%) 

Landelijk* 

(%) 

Ook toen men 
weer ging werken 
(Abs) (%) 

Landelijk 

(%) 

- Het geboren 
kind is het 
eerste kind 

- Had reeds 
meerdere 
kinderen 

46 79 

12 21 

67 

33 

63 64 

35 36 

55 

45 

Totaal 58 100 100 98 100 100 

* zie tabel 47, pagina 59 (X^—3.54, n.s.) (X^—2.64, n.s.) 

Over de lengte van de periode dat men het borstvoeding geven heeft ge¬ 

combineerd met het werk, is in de interviews expliciet ingegaan; via 

de enquête is dit gegeven berekend aan de hand van het aantal weken 

dat men na de bevalling weer is gaan werken en de periode dat men in 

totaliteit borstvoeding heeft gegeven. Hierdoor kon deze periode al¬ 

leen bij benadering worden vastgesteld (en in 10% van de gevallen kon 

dit niet worden bepaald), terwijl hierover via de interviews veel 

exactere gegevens zijn verkregen. Door dit verschil in de wijze waarop 

dit gegeven is verkregen, is het niet verwonderlijk dat op dit punt de 

onderzoeksgroep niet geheel overeenkomt met de landelijke verdeling 

(tabel 54). In beide gevallen is de trend echter gelijk: het merendeel 

van de vrouwen blijft langer dan een maand borstvoeding geven in com¬ 

binatie met het werk (landelijk circa 70%, in de onderzoeksgroep 86%). 

Van de vrouwen in de onderzoeksgroep geeft zelfs eenderde langer dan 

een half jaar borstvoeding in combinatie met het werk. 
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Tabel 54 Lengte van de periode dat men het borstvoeding geven heeft 
gecombineerd met het werk 

Werkende moeders die borstvoeding zijn 
blijven geven toen men weer ging werken 

Lengte van de periode 
dat men borstvoeding 
geven heeft gecombi¬ 
neerd met het werk 

Onderzochte groep 
(Abs) (%) 

Landelijk* 

(%) 

- minder dan 5 weken 
- 5 weken of langer, nl.: 

ca. 2 maanden 
ca. 3 maanden 
ca. 4 maanden 
ca. 5 maanden 
ca. 6 maanden 
langer dan een half jaar 

- geen informatie 

14 14 
84-j, 86-^¡, 

14 15 
9 9 

13 13 
7 7 
9 9 

32 33 

20 
70 

10 

Totaal 98 100 100 

* zie tabel 43, pagina 56 (X2=2.68, n.s.) 

Naar lengte van de genoten verlofperiode na de bevalling komt de sa¬ 

menstelling van beide groepen vrij redelijk overeen met de landelijke 

cijfers (tabel 55). Voor degenen die geen borstvoeding meer hebben ge¬ 

geven toen men ging werken zonder meer; bij degenen die het borst¬ 

voeding geven wel hebben gecombineerd met het werk zitten in de onder¬ 

zoeksgroep meer vrouwen die binnen 10 weken na de bevalling het werk 

hebben hervat (82% tegenover 72% landelijk). Het verschil is in dit 

geval significant. 
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Tabel 55 Samenstelling van de twee onderzoeksgroepen, naar lengte van 
de genoten verlofperiode na de bevalling 

Werkende moeders die borstvoeding hebben gegeven 

Lengte geno¬ 
ten verlof 
periode na de 
bevalling 

Niet meer toen 
men ging werken 

(Abs) (%) 

Landelijk* 

(%> 

Ook toen men 
weer ging werken 

(Abs) (%) 

Landelijk 

(%) 

- Minder dan 
6 weken 

- 6 weken 
- 7 à 8 weken 
- 9 à 10 weken 
- 11 à 12 weken 
- 13-26 weken 
- langer dan 

een half jaar 

19 33 
11 19 
9 15 
4 7 

10 17 

5 9 

2 
34 
15 
19 
11 
14 

5 

4 4 
30 31 
16 16 
30 31 
9 9 
9 9 

5 
37 
16 
14 
10 
13 

5 

Totaal 58 100 100 98 100 100 

* zie tabel 37, pagina 48 (x2=5.55, n.s) (x2-19.71, 
P<.01.) 

Tabel 56 Samenstelling van de twee onderzoeksgroepen, naar sector 

waarin men werkt 

Werkende moeders die borstvoeding hebben gegeven 

Werkzaam bij: Niet meer toen 
men ging werken 
(Abs) (%) 

Landelijk* 

(%) 

Ook toen men 
weer ging werken 
(Abs) (%) 

Landelijk 

(%) 

- Overheid 
- Semi-overheic 
- Bedrijf/ 

instelling 

20 34 
16 28 

22 38 

28 
27 

45 

40 40 
31 32 

27 28 

33 
23 

44 

Totaal 58 100 100 98 100 100 

*zie tabel 42, pagina 55 (X2=1.09, n.s.) (X2-9.28, 
p<.01.) 

Wanneer de sector waarin men werkt in beschouwing wordt genomen, dan 

blijken in beide onderzochte groepen minder vrouwen te zitten die in 

de particuliere sector werkzaam zijn dan landelijk gezien het geval 

is. Onder degenen die het borstvoeding geven niet hebben gecombineerd 

met hun werk, 7% minder; onder degenen die het wèl hebben gecombi¬ 

neerd, 16% minder. Echter, alleen voor deze laatste groep is dit ver¬ 

schil significant. 
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Tabel 57 Samenstelling van de twee onderzoeksgroepen, naar aard van 
het werk 

Werkende moeders die borstvoeding hebben gegeven 

Aard van het 
werk 

Niet meer toen 
men ging werken 
(Abs) (%) 

Landelijk* 

(%) 

Ook toen men 
weer ging werken 
(Abs) (%) 

Landelijk 

(%) 

- Handarbeid 
- Hoofdarbeid 

21 36 
37 64 

46 
54 

28 29 
70 71 

37 
63 

Totaal 58 100 100 98 100 100 

* zie tabel 48, pagina 60 (X2=1.67, n.s.) (X2=2.46, n.s.) 

Naar aard van de werkzaamheden wijkt de verdeling van de onderzoeks¬ 

groepen ten opzichte van de landelijke verdeling tussen de 8% à 10% af 

(29% van degenen in de onderzochte groep die het borstvoeding geven 

heeft gecombineerd met het werk verricht handarbeid, tegenover 37% 

landelijk; bij degenen die dit niet hebben gecombineerd verricht 36% 

handarbeid tegenover 46% landelijk). In beide gevallen blijken deze 

verschillen echter niet significant. 

Met betrekking tot de verdeling naar beroep/functie, komen de percen¬ 

tages eveneens redelijk overeen met de landelijke cijfers. Weliswaar 

zitten in de onderzochte groepen minder vrouwen die werken in de 

dienstverlenende sector en meer vrouwen uit de industriële sector, 

maar ook in dit geval blijken deze verschillen niet significant ten 

opzichte van de landelijke verdeling. 
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Tabel 58 Samenstelling van de twee onderzoeksgroepen, naar beroep/ 
functie 

Werkende moeders die borstvoeding hebben gegeven 

Beroep/ 
functie 

Niet meer toen 
men ging werken 
(Abs) (%) 

Landelijk* 

(%) 

Ook toen men 
weer ging werken 
(Abs) (%) 

Landelijk 

(%) 

1 zelfst./lei¬ 
dinggevend 
wetenschappe¬ 
lijk gebied 

2 uitvoerend 
wetensch. ge¬ 
beid (verpl., 
onderw. ) 

4 leidinggevend 
administrât, 
functie 

5 uitvoerend 
administrât, 
functie 

7 uitvoerend 
commerciële 
functie 

9 uitvoerend 
dienstverl. 
functie 

13 uitvoerend 
ambachts/in- 
dustrieberoep 

5 9 

27 46 

2 3 

16 28 

1 2 

4 7 

3 5 

8 

40 

1 

26 

3 

17 

2 

15 15 

54 55 

22 23 

2 2 

2 2 

3 3 

16 

46 

0 

19 

5 

9 

2 

Totaal 58 100 98 100 

* zie tabel 49, pagina 61 (x2=6.58, n.s.) (x2=7.02, n.s.) 

Tenslotte kunnen in dit kader nog de gemiddelde werkuren per week in 

beschouwing worden genomen (tabel 59) . Voor de groep die het borst¬ 

voeding geven niet heeft gecombineerd met het werk, zijn de percenta¬ 

ges vrijwel overeenkomstig de landelijke cijfers. Onder de vrouwen die 

het borstvoeding geven hebben gecombineerd met het werk, bevinden zich 

daarentegen in de onderzoeksgroep meer vrouwen die 25 uur per week 

werken (29% tegenover 19% landelijk). Dit laatste is in dit geval sig- 

nificant. 
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Tabel 59 Samenstelling van de twee onderzoeksgroepen , naar gemiddeld 
aantal werkuren per week 

Werkende moeders die borstvoeding hebben gegeven 

gemiddeld 
aantal werk¬ 
uren per week 

Niet meer toen 
men ging werken 
(Abs) (%) 

Landelijk* 

(%) 

Ook toen men 
weer ging werken 
(Abs) (%) 

Landelijk 

(%) 

- Minder dan 
25 uur 

- 25 uur of 
meer per week 

- wisselend aan¬ 
tal uur per 
week/geen info 

38 66 

17 29 

3 5 

69 

27 

4 

66 67 

28 29 

4 4 

79 

19 

2 

Totaal 58 100 100 98 100 100 

* zie tabel 50, pagina 62 (X2=0.79, n.s.) (X2=6.84, 
P<.05) 

Het voorgaande samenvattend kan worden vastgesteld dat ondanks de ge¬ 

hanteerde selectiecriteria, de samenstelling van de twee onderscheiden 

onderzoeksgroepen vrij redelijk overeenkomt met de gegevens die hier¬ 

over bekend zijn voor de totale groep in Nederland (zie hoofdstuk 5) . 

Op vrijwel geen van de in beschouwing genomen punten, blijkt de samen¬ 

stelling significant af te wijken van de landelijke verdeling. 

Alleen degenen die het borstvoeding geven hebben gecombineerd met hun 

werk, blijken wat eerder na de bevalling het werk weer te hebben her¬ 

vat, wat vaker in de overheidssector werkzaam, en wat meer uren per 

week te werken, dan landelijk gezien het geval is. Naar achtergrond¬ 

gegevens zoals geboorteland, aantal kinderen dat men heeft, lengte van 

de periode dat men het borstvoeding geven heeft gecombineerd met het 

werk, alsmede naar de functie die men uitoefent en de aard van de 

werkzaamheden, blijkt deze groep daarentegen wel vergelijkbaar met 

hetgeen hierover landelijk bekend is. Dit laatste geldt eveneens voor 

degenen die het borstvoeding geven niet meer hebben gecombineerd met 

hun werk. Op geen van de in beschouwing genomen punten wijkt de samen¬ 

stelling van deze onderzoeksgroep af van hetgeen landelijk over deze 

groep bekend is. Dit houdt in dat de ondervraagde vrouwen als een re¬ 

delijke afspiegeling mogen worden beschouwd van de totale groep wer¬ 

kende jonge moeders in Nederland die het borstvoeding geven al of niet 

combineert met hun werk, en de gegevens uit dit onderzoek derhalve als 

indicatief voor de situatie van deze vrouwen in de praktijk. 
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8 BORSTVOEDING GEVEN MAAR NIET MEER WANNEER MEN GAAT WERKEN 

8.1 De kennis omtrent de rechten 

In hoofdstuk 1 is de regeling weergegeven omtrent het geven van borst¬ 

voeding in werktijd, zoals opgenomen in artikel 11, lid 2 van de Ar¬ 

beidswet. Kort samengevat komt dit erop neer dat een werkgever ver¬ 

plicht is gelegenheid te bieden om op het werk borstvoeding te geven, 

en dat hij/zij ook aan deze verplichting kan voldoen door de moeder 

thuis of elders te laten voeden wanneer hiervoor op het werk geen goe¬ 

de gelegenheid is. De duur van de voeding geldt als werktijd en moet 

aan de vrouw worden doorbetaald. 

Aan de vrouwen in het onderzoek is gevraagd of zij op de hoogte waren 

van deze regeling. Door middel van een kaart waarop een aantal moge¬ 

lijkheden stonden vermeld, is aan de vrouwen de vraag voorgelegd welke 

rechten men denkt te hebben wanneer men als werkende moeder in werk¬ 

tijd aan het kind borstvoeding wil geven. 

Tabel 60 Wel of niet op de hoogte zijn van de rechten van een wer¬ 
kende moeder wanneer men borstvoeding wil geven in werktijd 

Borstvoeding gegeven 

Kennis over de rechten 
van een werkneemster 
inzake borstvoeding geven 

Niet meer toen 
men ging werken 
(Abs) (%) 

Ook toen men weer 
ging werken 
(Abs) (%) 

- Is op de hoogte van 
deze rechten 

- Is niet op de hoogte 
van de juiste rechten 

- Weet niet welke rechten 
hiervoor zijn 

11 19 

29 50 

18 31 

44 45 

49 50 

5 5 

Totaal 58 100 98 100 

Degenen die het borstvoeding geven niet hebben gecombineerd met hun 

werk, blijken ook aanmerkelijk minder goed op de hoogte te zijn van de 

rechten die hierbij gelden; 19% kan de juiste bepalingen hieromtrent 

aangeven tegenover 45% van degenen die het borstvoeding geven wèl met 

het werk hebben gecombineerd. (Bij deze laatste groep valt trouwens op 

dat de helft niet op de hoogte is van de juiste rechten en dat 5% zegt 
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niet te weten welke rechten je hiervoor als werkende moeder hebt. In 

hoofdstuk 9 wordt hierop nog teruggekomen). 

De kennis omtrent de wettelijke bepalingen wanneer men borstvoeding 

wil geven in werktijd, is dus niet bijzonder hoog onder degenen die 

dit ook niet hebben gecombineerd met hun werk. 31% Zegt ook niet te 

weten welke rechten je hiervoor als werkende moeder hebt en de helft 

van de vrouwen geeft een andere dan de juiste regeling aan (19% denkt 

namelijk dat een werkgever hiertoe niet verplicht is wanneer hiervoor 

op het werk geen ruimte beschikbaar is; eveneens 19% denkt daarentegen 

dat een werkgever hiertoe wèl verplicht is en ook een ruimte op het 

werk beschikbaar moet stellen waardoor het kind op het werk kan blij¬ 

ven tijdens de uren dat de moeder werkt; 9% denkt dat een werkgever 

dit kan toestaan maar dat hij/zij hiertoe niet verplicht is, en 3% is 

weliswaar op de hoogte van de regeling maar denkt dat de duur van de 

voeding niet als werktijd geldt en dus niet hoeft te worden doorbe¬ 

taald) . 

Slechts in één geval blijkt dit gebrek aan kennis achteraf ook de re¬ 

den te zijn geweest waarom men het borstvoeding geven niet meer heeft 

voortgezet toen men na de bevalling weer ging werken. 

8.2 De reden waarom men het borstvoeding geven niet heeft gecombineerd 

met het werk 

Aan de vrouwen is gevraagd waarom men geen borstvoeding is blijven ge¬ 

ven toen men na de bevalling weer ging werken. De antwoorden op deze 

vraag zijn als volgt: 

n=58 

- gaf toen geen borstvoeding meer 32 55% 

- wilde dat zelf niet combineren 20 35% 

- kon hiervoor geen regeling op het werk treffen 6 10% 

Meer dan de helft van de vrouwen gaf op het moment dat men weer ging 

werken geen borstvoeding meer; een derde van de vrouwen geeft aan dat 

men het zelf niet wilde combineren en 10% van de vrouwen geeft aan dat 

dit was omdat men hiervoor geen regeling op het werk had kunnen tref¬ 

fen. 
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a. Degenen die geen borstvoeding meer gaven 

Aan degenen die op het moment van werken geen borstvoeding meer gaven, 

is nog gevraagd of hierbij de drukte of spanningen een rol hebben ge¬ 

speeld en of deze eventueel te maken hadden met het feit dat men weer 

zou beginnen te werken. 

Van de 32 vrouwen geeft meer dan de helft aan dat spanningen en derge¬ 

lijke hierbij géén rol hebben gespeeld maar dat er andere redenen zijn 

geweest waarom men al was gestopt met de borstvoeding. Van de overige 

13 vrouwen geven 9 aan dat spanningen hierbij weliswaar een rol hebben 

gespeeld maar dat deze niet te maken hebben gehad met het feit dat men 

weer zou gaan werken. Bij de 4 vrouwen waarbij dit wèl een rol speel¬ 

de, kwamen deze spanningen vooral neer op de regelingen die men voor 

het kind moest treffen om te kunnen werken of het schuldgevoel dat men 

weer ging werken. (Overigens heeft eenderde aangegeven dat men het 

borstvoeding geven eigenlijk wel had willen combineren met het werk 

indien men het op dat moment nog had gegeven, en 9% had hierover ook 

al met de werkgever gesproken). 

b. Degenen die het zelf niet wilden combineren 

Van de 20 vrouwen die aangeven dat men het borstvoeding geven niet 

heeft willen combineren met het werk, heeft dit in 3 gevallen gelegen 

aan het borstvoeding geven zelf ('liep niet goed', 'vond het zelf niet 

prettig om te doen', e.d.). Eén vrouw wist niet dat zij het had mogen 

combineren, anders had zij hiervoor wel pogingen op het werk gedaan om 

dit te regelen. Evenals de overige 16 vrouwen had zij de combinatie 

met het werk voor zichzelf als te lastig, te belastend of als niet 

haalbaar ingeschat ('moeilijk te combineren in de werksituatie; aan¬ 

dacht kind en aandacht werk is te lastig', 'vanwege de (onregelmatige) 

werktijden', 'de reistijd is te lang', e.d.). 

c. Degenen die geen regeling op het werk hebben kunnen treffen 

Van de 6 vrouwen die aangeven dat zij geen regeling op het werk hebben 

kunnen treffen om borstvoeding te blijven geven, hebben allen hiervoor 

daadwerkelijk pogingen ondernomen. Dat wil zeggen, men heeft hier cir¬ 

ca 3 à 4 maanden voor de bevalling met veelal de chef/werkgever over 

gesproken. 
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De regeling die men graag had willen treffen was of tussendoor naar 

huis/de oppas om te voeden (3x), of dat de baby op het werk zou kunnen 

blijven om te voeden (2x) , of op het werk kolven (lx) . Het merendeel 

heeft dit ook in het gesprek hierover voorgesteld. Uiteindelijk heeft 

men geen regeling kunnen treffen omdat de werk- of roostertijden niet 

konden worden aangepast c.q. verschoven (3x), de tijd dat men weg zou 

blijven om thuis of bij de oppas te voeden als te bezwaarlijk werd ge¬ 

zien (2x) , omdat gedurende het voeden niemand het werk zou kunnen 

overnemen (lx). 

Uit het voorgaande blijkt dat van de groep vrouwen die het borstvoe¬ 

ding geven niet heeft gecombineerd met het werk, meer dan de helft op 

het moment dat men ging werken ook geen borstvoeding meer gaf. De 

vrouwen die nog wel voor deze keuze hebben gestaan, blijken veelal 

voor zichzelf al te hebben uitgemaakt dat de combinatie borstvoeding 

geven en werken te lastig of niet haalbaar zou zijn in verband met het 

werk zelf, de werktijden, of de tijd die men kwijt zou zijn wanneer 

men voor het voeden tussendoor naar huis of de oppas zou gaan. Per¬ 

centueel gezien zijn daardoor weinig vrouwen daadwerkelijk op onover¬ 

komelijke bezwaren op het werk gestuit toen men pogingen heeft onder¬ 

nomen om borstvoeding te blijven geven in combinatie met het werk (ca. 

10% van de totale groep vrouwen in loondienst die borstvoeding heeft 

gegeven maar niet meer toen men ging werken; ca. 3% van het totaal 

aantal werkende jonge moeders in loondienst). Omgerekend naar het aan¬ 

tal werkende jonge moeders in Nederland in loondienst, zou dit globaal 

neerkomen op circa 750 vrouwen per jaar. 

Wanneer men vanwege de werksituatie of voor zichzelf al heeft uitge¬ 

maakt dat de combinatie borstvoeding geven en werken niet haalbaar zal 

zijn of dit op het werk te horen heeft gekregen, dan blijken deze be¬ 

zwaren vooral op het volgende neer te komen: 

- de werksituatie zelf, waardoor het moeilijk is om zowel aandacht aan 

het kind als aan het werk te kunnen besteden; 

- het niet tijdelijk kunnen aanpassen c.q. verschuiven van de werk- of 

roostertijden; 

- de reistijd c.q. werktijd die men kwijt zou zijn wanneer men voor 

het voeden tussendoor naar huis of de oppas zou moeten gaan. 
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Wordt gekeken naar het gemiddeld aantal uren dat deze laatstgenoemde 

groep per week werkt, dan blijkt 66% van deze vrouwen meer dan 20 uur 

per week te werken. Naar functie blijkt het merendeel van hen als ver¬ 

pleegkundige/onderwijsgevende werkzaam (39%), 26% heeft een admini¬ 

stratieve functie, en de overigen hebben een dienstverlenende functie, 

werken in een fabriek of in een winkel of zijn wetenschappelijk ambte¬ 

naar . 

In hoeverre deze vrouwen op o.a. deze punten ook inderdaad zoveel ver¬ 

schillen van degenen die wel borstvoeding zijn blijven geven, zal in 

hoofdstuk 10 nader worden bekeken. In het volgende hoofdstuk zal eerst 

worden ingegaan op de wijze waarop de vrouwen die wel borstvoeding 

zijn blijven geven toen men na de bevalling weer ging werken, dit in 

de praktijk met hun werk kunnen combineren. 
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9 BORSTVOEDING GEVEN EN WERKEN 

9.1 Inleiding 

In paragraaf 8.1 is weergegeven in welke mate de ondervraagde vrouwen 

op de hoogte zijn van de bepalingen omtrent het borstvoeding geven in 

werktijd, zoals opgenomen in artikel 11 van de Arbeidswet. Van de 

vrouwen die het borstvoeding geven hebben gecombineerd met hun werk, 

blijkt 45% op de hoogte te zijn van deze bepalingen, 5% zegt niet te 

weten welke rechten men hierbij heeft en de helft van de vrouwen heeft 

hierbij een andere bepaling in gedachten. Zo denkt 16% van de vrouwen 

dat de duur van de voeding niet als werktijd moet worden beschouwd en 

derhalve niet hoeft te worden doorbetaald; eveneens 16% denkt dat de 

werkgever wel verplicht is om gelegenheid te geven om in werktijd 

borstvoeding te geven, maar dat hij/zij niet hoeft toe te staan dat 

men hiervoor naar huis of de oppas gaat wanneer op het werk geen ruim¬ 

te beschikbaar is; 13% denkt daarentegen dat een werkgever ook ver¬ 

plicht is een ruimte beschikbaar te stellen waardoor het kind op het 

werk kan blijven tijdens de uren dat de moeder werkt, en 4% denkt dat 

een werkgever gelegenheid kán geven om in werktijd borstvoeding te ge¬ 

ven, maar dat hij/zij niet verplicht is dit toe te staan. 

Deze verwarring omtrent de juiste Ínhoud van de bepaling in de Ar¬ 

beidswet, zal waarschijnlijk mede veroorzaakt zijn door de diverse 

uitspraken die hierover zijn gedaan in beroepszaken die de afgelopen 

jaren over deze regeling zijn aangespannen (zie ook bijlage 1). 

9.2 De wijze waarop in de praktijk het borstvoeding geven wordt ge¬ 

combineerd met het werk 

Aan degenen in de onderzoeksgroep die borstvoeding zijn blijven geven 

toen men na de bevalling weer ging werken (98 vrouwen), is gevraagd op 

welke wijze men dit in de praktijk heeft kunnen combineren. Binnen de 

enorme verscheidenheid aan regelingen die hiervoor in de praktijk 

blijken te zijn getroffen, kunnen globaal de volgende hoofdcategorieën 

worden onderscheiden: 
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1. kolven op het werk 

2. voeden op het werk 

3. tussendoor naar huis/de oppas om te voeden 

4. alleen buiten werktijd voeden (en eventueel onder werktijd het kind 

flesvoeding laten geven). 

Onderstaand een overzicht in welke mate bovengenoemde regelingen zijn 

getroffen. 

a. Degenen die kolven 

- onder werktijd op het werk 18 (19%) 

- in de pauze op het werk 4 (4%) 

- in de pauze thuis 1 (1%) 

b. Degenen die het kind op het werk voeden 

- het kind werd hiervoor naar 

het werk gebracht 6 (6%) 

- het kind was onder werktijd op 

het werk, of de crèche op het 

werk aanwezig 7 (7%) 

n=98 (%) 
23 24 

13 13 

c. Degenen die tussendoor naar huis/de oppas gaan 

- onder werktijd 12 (12%) 

- in de pauze 4 (4%) 

d. Degenen die alleen buiten werktijd voeden 

- onder werktijd kreeg het kind 

flesvoeding 30 (31%) 

- vanwege de werktijden was 

voeding onder werktijd niet nodig 16 (16%) 

16 16 

46 47 

Bijna de helft van de vrouwen (47%) is weliswaar borstvoeding blijven 

geven toen men na de bevalling weer ging werken, maar heeft hiervoor 

onder werktijd het kind niet hoeven te voeden. Of de werktijden waren 

zodanig (of kon men zodanig aanpasen) dat men voor en na werktijd het 

kind de borst kon geven (16%), of men heeft onder werktijd het kind 

flesvoeding laten geven (31%). 
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Door onder werktijd te kolven, kon bijna een kwart van de vrouwen 

(24%) borstvoeding blijven geven toen men na de bevalling weer ging 

werken. Het merendeel van deze vrouwen kolfde op het werk onder werk¬ 

tijd (19%); de overige 5% kolfde alleen in de pauze (of op het werk, 

of men ging hiervoor naar huis). 

In 16% van de gevallen ging men voor het voeden tussendoor naar huis 

of naar de oppas. Het merendeel moest hiervoor het werk onderbreken 

(12%); de overigen gingen alleen in de pauze naar huis/de oppas om te 

voeden. 

Tenslotte heeft 13% van de vrouwen daadwerkelijk het kind op het werk 

de borst gegeven. In de helft van de gevallen werd hiervoor het kind 

naar het werk gebracht; bij de overigen was het kind reeds in een 

ruimte op het werk aanwezig of in de crèche van het bedrijf. 

In de praktijk blijkt dus dat nogal wat vrouwen weliswaar borstvoeding 

blijven geven wanneer men na de bevalling weer gaat werken (landelijk: 

45% van de werkende jonge moeders in loondienst) , maar dat dit voeden 

veelal niet op het werk zelf plaatsvindt. Eenderde van de vrouwen 

(36%) geeft daadwerkelijk op het werk het kind de borst of kolft; de 

overigen voeden of kolven thuis of bij de oppas. Hiervoor hoeft ook 

veelal niet het werk onderbroken te worden: bijna de helft van alle 

vrouwen geeft alleen borstvoeding (of kolft) voor en na werktijd. 

Omdat de getroffen regelingen voor de vrouwen specifieke consequenties 

met betrekking tot de werksituatie inhouden, worden zij onderstaand 

afzonderlijk toegelicht. 

a. Degenen die kolven (23 vrouwen) 

Wanneer men kolft met de bedoeling om het kind via de fles borstvoe¬ 

ding te laten geven op momenten dat men hiertoe zelf niet in de gele¬ 

genheid is, dan is het noodzaak dat de gekolfde melk gekoeld kan wor¬ 

den bewaard. Van de 23 vrouwen hadden 19 hiervoor de beschikking over 

een koelkast op het werk. 

De overige 4 vrouwen die hierover niet konden beschikken, losten dit 

als volgt op: de gekolfde melk werd tussendoor door iemand opgehaald 

(lx) , in een thermosfles bewaard (lx) , zolang in een flesje in koud 

water gezet (lx) , weggegooid (lx). Om te kunnen kolven kon circa de 
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helft zich terugtrekken in een aparte kamer op het werk waar men ook 

veelal niet werd gestoord. De overige vrouwen kolfden of op het toilet 

(4x) , of op een plek die toevallig op dat moment vrij was (2x), in de 

badruimte (lx) of in het berghok (lx) . Eén vrouw ging hiervoor in de 

pauze naar huis. Gemiddeld nam het kolven 20 a 30 minuten in beslag. 

Eén vrouw kreeg deze tijd niet doorbetaald. 

Van de 23 vrouwen die dmv. kolven in werktijd borstvoeding konden 

blijven geven aan hun kind, hebben 8 vrouwen (35%) gedurende deze pe¬ 

riode ook hun werktijden enigszins aangepast aan het voedingsschema 

door bv. eerder of later te komen en vroeger of later van het werk weg 

te gaan. 

b. Degenen die het kind op het werk voeden (13 vrouwen) 

Van de 13 vrouwen die hun kind op het werk konden voeden, werd in de 

helft van de gevallen het kind hiervoor door de echtgenoot naar het 

werk gebracht. Bij de overige 7 vrouwen was het kind in een ruimte op 

het werk aanwezig; of in de crèche op het werk (lx) . Vrijwel alle 

vrouwen konden het kind ongestoord in een aparte ruimte of de eigen 

werkkamer de borst geven. Twee vrouwen kolfden tevens in de resterende 

werktijd. 

Gemiddeld nam een voeding 20 a 25 minuten in beslag. In één geval werd 

deze tijd niet doorbetaald. 

Van de 13 vrouwen die op deze wijze borstvoeding konden blijven geven 

in combinatie met het werk, hebben 8 vrouwen (62%) gedurende deze pe¬ 

riode hiervoor ook hun werktijden enigszins aangepast aan het 

voedingsschema. 

c. Degenen die tussendoor naar huis/de oppas gaan om te voeden (16 

vrouwen) 

Van de 16 vrouwen die voor de voeding tussendoor naar huis gingen 

(9x) , of naar hun oppas (7x) , moest het merendeel hiervoor het werk 

onderbreken; vier vrouwen gingen alleen in de pauze weg en kolfden de 

resterende werktijd of lieten het kind in de tussentijd flesvoeding 

geven. In het algemeen woonde men (of de oppas) niet meer dan 10 à 15 

minuten van het werk af. Degenen die hiervoor onder werktijd weggin¬ 

gen, deden gemiddeld 45 a 50 minuten over een voeding (inclusief de 

reistijd). Hoewel in dit geval de reistijd niet hoeft te worden be¬ 

taald, kreeg één vrouw deze voedingstijd in het geheel niet doorbe- 

taald. 
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In 75% van de gevallen heeft men gedurende de periode dat men op deze 

wijze het borstvoeding geven combineerde met werken, hiervoor de werk¬ 

tijden tijdelijk kunnen aanpassen. 

d. Degenen die alleen buiten werktijd voeden (46 vrouwen) 

Van de 46 vrouwen die alleen buiten werktijd het kind borstvoeding ga¬ 

ven, lieten 30 vrouwen gedurende de werktijd het kind door de oppas 

flesvoeding geven. Om onder werktijd ook niet te hoeven kolven, hebben 

8 van deze vrouwen hiervoor wel hun werktijden zodanig aangepast dat 

het voeden voor en na werktijd ook voor henzelf te overbruggen zou 

zijn. Bij de overige 16 vrouwen waren of de werktijden zodanig dat 

voeden voor en na werktijd voldoende was (2x), of men heeft in die pe¬ 

riode de werktijden hieraan kunnen aanpassen (bijvoorbeeld door per 

dag 2 à 3 uur minder te werken en deze uren als vakantie-uren op te 

nemen). Dit komt erop neer dat bijna de helft (48%) van de vrouwen die 

alleen buiten werktijd voedden, hiervoor wel hun werktijden tijdelijk 

hebben aangepast. 

Wordt gekeken in welke functie welke regeling is getroffen, dan kan 

hierover onderstaand overzicht worden gegeven. 

- zelfst./leidinggevend 
wetenschappelijk gebied 
(n=15) 

- uitvoerend wetensch. 
gebied (verpleegkundige/ 
onderwijsgevende 
(n=54) 

- uitvoerend administratief 
(secretaresse, adm. mede¬ 
werkster 
(n=22) 

- uitvoerend dienstver¬ 
lenende functie 
(n=2) 

- uitvoerend commerciële 
functie 
(n=2) 

- uitvoerend ambachts/ 

industrieberoep 
(n=3) 

33% kolft 

13% voedt tussendoor thuis/bij oppas 
13% voedt op het werk 
40% voedt buiten werktijd 

22% kolft 
17% voedt tussendoor thuis/bij oppas 
15% voedt op het werk 
46% voedt buiten werktijd 

23% kolft 
18% voedt tussendoor thuis/bij oppas 
14% voedt op het werk 
45% voedt buiten werktijd 

100% voedt buiten werktijd 

50% kolft 
50% voedt tussendoor thuis/bij oppas 

100% voedt buiten werktijd 
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De functie lijkt dus niet zozeer bepalend te zijn voor de regeling die 

uiteindelijk wordt getroffen. In de onderscheiden categorieën is de 

verdeling vrijwel overeenkomstig: bijna de helft voedt alleen buiten 

werktijd, een kwart kolft en de overigen voeden of tussendoor thuis of 

op het werk. (Vanwege de kleine aantallen kunnen aan de laatste drie 

categorieën nauwelijks conclusies worden verbonden) . Uitgesplitst naar 

het aantal uur dat men thans per dag werkt, komt tenslotte het volgen¬ 

de beeld naar voren: 

- alleen hele dagen werkend : 26% 
(n=50) 24% 

20% 
30% 

- alleen halve dagen werkend : 9% 
(n=23) 13% 

78% 

- gedeeltelijk hele/ : 36% 
gedeeltelijk halve 5% 
dagen werkend 14% 
(n=22) 45% 

kolft 
voedt tussendoor thuis/bij oppas 
voedt op het werk 
voedt buiten werktijd 

kolft 
voedt tussendoor thuis/bij oppas 
voedt op het werk 
voedt buiten werktijd 

kolft 
voedt tussendoor thuis/bij oppas 
voedt op het werk 
voedt buiten werktijd 

Ervan uitgaande dat op enkele uitzonderingen na, vrijwel alle vrouwen 

hetzelfde aantal uren zijn blijven werken zoals na de bevalling met de 

werkgever is overeengekomen, dan kan worden geconcludeerd dat vooral 

wanneer men halve dagen werkt het voeden voor en na de werktijd de 

meest gebruikelijke regeling is. Werkt men hele dagen dan blijkt daar¬ 

entegen geen speciale regeling met name te worden getroffen. 
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9.3 De totstandkoming van de getroffen regeling 

In het voorgaande is beschreven op welke wijze men in de praktijk het 

borstvoeding geven heeft kunnen combineren met het werk. Aan de vrou¬ 

wen is vervolgens gevraagd hoe deze regeling tot stand is gekomen (wie 

heeft men hierover op het werk aangesproken, wanneer, heeft het moeite 

gekost om een regeling te treffen, e.d.). Aan de hand van deze gege¬ 

vens kan onderstaand hierover het volgende beeld worden geschetst. 

a. Wanneer en met wie heeft men op het werk gesproken om een regeling 

te treffen 

Bijna de helft van de vrouwen (46%) blijkt helemaal niet op het werk 

te hebben gesproken over de wijze waarop men na de bevalling borst¬ 

voeding zou kunnen blijven geven in combinatie met het werk (61% van 

degenen die alleen buiten werktijd hebben gevoed, 39% van degenen die 

kolfden, 31% van degenen die tussendoor naar huis gingen om te voeden 

en 23% van degenen die op het werk zelf voedden) . De reden waarom men 

hierover niet heeft gesproken was veelal omdat men toch alleen buiten 

werktijd of in de pauze zou gaan voeden of kolven, en men het daarom 

niet nodig had gevonden. Drie vrouwen geven hierbij ook expliciet aan 

dat men het meer hun eigen probleem vindt waar je de werkgever niet in 

moet betrekken; twee vrouwen hadden reeds bij een vorig kind een re¬ 

geling kunnen treffen en wisten daardoor dat zij het ook deze keer op 

dezelfde wijze zouden kunnen doen; zes vrouwen hadden reeds voor zich¬ 

zelf uitgemaakt dat er op het werk toch niets te regelen zou zijn van¬ 

wege de ervaringen die collega's hiermee in het verleden hadden opge¬ 

daan. 

De vrouwen die hierover wèl op het werk hebben gesproken, hebben mees¬ 

tal de chef/werkgever hiervoor aangeschoten of het hoofd personeels¬ 

zaken. Een keer is men hiervoor te rade gegaan bij de ondernemings¬ 

raad; 7 keer heeft men de collega's hierin betrokken. 

De helft van de vrouwen is hierover circa 2 à 3 maanden voor de beval¬ 

ling gaan praten; de overigen pas na de bevalling. 

b. Heeft het moeite gekost om een regeling te treffen 

Tegen de achtergrond dat bijna de helft van de vrouwen alleen buiten 

werktijd borstvoeding heeft gegeven en van de overige vrouwen een deel 

alleen in de pauze ging voeden of kolven, is het wellicht niet ver¬ 

wonderlijk dat ruim driekwart van de vrouwen zegt geen problemen te 

hebben ondervonden om een regeling te treffen. 14% Van de vrouwen 
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geeft aan dat het enigszins moeite heeft gekost, en 6% zegt dat het 

veel problemen heeft gegeven om hiervoor op het werk een regeling te 

treffen. 

Van de 23 vrouwen die uiteindelijk zijn gaan kolven heeft 22% bezwaren 

ontmoet voor het treffen van een regeling, mede omdat men liever tus¬ 

sendoor naar huis had willen gaan om te voeden of het kind op het werk 

zelf, de borst had willen geven. Veelal werd dit niet toegestaan in 

verband met de werktijden die hiervoor zouden moeten worden aangepast 

of vanwege de tijd die men kwijt zou zijn om tussendoor te voeden. In 

één geval betroffen de problemen de uiteindelijke regeling zelf: het 

kostte nogal moeite om een koelkast te regelen. 

Bij een kwart van de 16 vrouwen die tussendoor naar huis of de oppas 

gingen om te voeden maar voor het treffen van deze regeling wel op 

enige bezwaren waren gestuit, kwamen deze bezwaren vooral neer op de 

werktijd die men hiermee kwijt zou zijn. üiteindelijk is men echter 

toch accoord gegaan met de door de vrouwen voorgestelde regeling. 

Van de 13 vrouwen die het kind op het werk borstvoeding hebben gege¬ 

ven, heeft 15% enige problemen ondervonden bij het treffen van deze 

regeling. Dit lag echter niet aan het feit dat men op het werk borst¬ 

voeding zou geven; het probleem betrof de overname van het werk wan¬ 

neer gevoed zou worden. 

Van de 46 vrouwen die alleen voor en na werktijd het kind hebben ge¬ 

voed, heeft 20% enige of veel problemen ondervonden om uiteindelijk 

een regeling te treffen. Het merendeel van deze vrouwen was liever ook 

tussendoor naar huis gegaan om te voeden of had het kind liever op het 

werk de borst willen geven. Veelal vanwege de aard van het werk of de 

opvang van het werk gedurende de tijd dat men dan niet aanwezig zou 

zijn, weed dit of niet toegestaan of had men voor zichzelf reeds uit¬ 

gemaakt dat dit niet haalbaar zou zijn. üiteindelijk werd de voorkeur 

gegeven aan een tijdelijke vermindering van werkuren waardoor men voor 

en na werktijd kon voeden. Door twee vrouwen worden deze bezwaren om¬ 

schreven als 'geen begrip hebben voor werkende moeders'. 

Met name wanneer men de voorkeur had om tussendoor naar huis te gaan 
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om te voeden of het kind op het werk zelf de borst te geven, heeft men 

hiertegen dus bezwaren ontmoet omdat hierdoor te veel werktijd ver¬ 

loren zou gaan. 

In de loop van de periode dat men het borstvoeding geven combineerde 

met het werk, hebben weinig vrouwen (13%) het gevoel gehad dat het 

problemen op het werk opleverde. Echter, juist de vrouwen die dit wel 

hebben ervaren, gingen veelal voor het voeden tussendoor naar huis of 

gaven het kind op het werk de borst. Het merendeel van de bezwaren 

kwamen dan ook neer op de duur van de voeding waardoor men te lang af¬ 

wezig was. Een van deze vrouwen is in de loop van deze periode op 

flesvoeding onder werktijd overgegaan; mede omdat zij het voeden op 

het werk ook zelf te vermoeiend en te onrustig vond. 

Degenen die tussentijds eveneens op een andere regeling zijn overge¬ 

gaan, waren vrouwen (5x) die op het werk kolfden en dit niet meer ple¬ 

zierig vonden ('ging niet meer'; 'heel gedoe en vermoeiend' e.d.) 

In het algemeen heeft men langer dan een maand het borstvoeding geven 

gecombineerd met het werk (86% van de vrouwen). Bijna de helft blijkt 

dit langer dan 5 maanden met het werk te hebben gecombineerd (48% van 

degenen die kolfden, 63% van degenen die tussendoor naar huis/de oppas 

gingen om te voeden, 39% van degenen die het kind op het werk de borst 

gaven en 35% van degenen die alleen buiten werktijd borstvoeding ga¬ 

ven) . 

In de beginperiode voedde (of kolfde) men gemiddeld 1 à 2 keer onder 

werktijd; aan het eind vrijwel alleen nog 1 keer. Meer dan de helft 

van de vrouwen (58%) gaf in deze periode geen nachtvoedingen meer; 27% 

slechts een gedeelte van deze periode en de overigen de gehele periode. 

c. Hoe heeft men deze periode ervaren 

In het voorgaande is beschreven op welke wijze de ondervraagde vrouwen 

op het werk een regeling hebben kunnen treffen om borstvoeding te 

blijven geven, welke eventuele bezwaren men daarbij heeft ondervonden 

en hoe lang men zoal borstvoeding is blijven geven in combinatie met 

het werk. Onderstaand een overzicht hoe de vrouwen deze periode al met 

al hebben ervaren. 

De helft van de vrouwen (52%) heeft de periode dat men borstvoeding is 

blijven geven toen men weer is gaan werken, als vrij belastend ervaren; 
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48% vindt dat het in de praktijk wel is meegevallen. (Van degenen die 

onder werktijd kolfde heeft 65% deze periode als vrij belastend erva¬ 

ren, 63% van degenen die tussendoor naar huis/de oppas gingen om te 

voeden, 46% van degenen die het kind op het werk borstvoeding gaven en 

44% van degenen die alleen buiten werktijd het kind hebben gevoed). 

De aspecten waarom men vooral deze periode als vrij belastend heeft 

ervaren, kwamen voor deze 51 vrouwen op het volgende neer: 

genoemd door : 

- het slaaptekort vanwege o.a. de nachtvoedingen 

- lichamelijk zwaar, vermoeiend 

- het geregel, het gereis heen en weer, het jacht¬ 

wet k, e.d 

- de combinatie borstvoeding geven en werken in 

het algemeen lichamelijk èn geestelijk vermoeiend 

- je collega's draaien voor het werk op, moeilijk om 

tijd te vinden om uit het werk te kunnen om te 

voeden of te kolven 

- de aandacht voor het werk is moeilijk, je bent 

gehaast op het werk 

- het kolven zelf, was belastend 

- de houding op het werk ('geen acceptatie', 'negatief') 

- je bent geestelijk gespannen 

- de werksituatie ('ruimte om te kolven was niet 

ideaal', 'lastig om je werk te richten op de voe- 

dingstijden', e.d.) 

29% 

26% 

26% 

20% 

16% 

14% 

8% 

8% 

6% 

6% 

Bovengenoemde aspecten blijken ook niet zozeer afhankelijk te zijn van 

de wijze waarop men het borstvoeding geven heeft gecombineerd met het 

werk. Of men nu kolft, op het werk of tussendoor thuis/bij de oppas 

voedt, of alleen buiten werktijd; steeds wordt het slaaptekort, het 

lichamelijk vermoeiende en het geregel/het jachtwerk, als het meest 

belastende van deze periode ervaren. 

Ondanks deze ervaringen heeft circa tweederde van de vrouwen (68%) 

niet de indruk dat hierdoor de borstvoeding is beïnvloed. Van de 31 

vrouwen waarbij de drukte of spanningen hierin wèl een rol hebben ge¬ 

speeld en de voeding daardoor ook gedeeltelijk of helemaal is terugge- 
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lopen, hielden bij 18 vrouwen deze spanningen mede verband met de 

werksituatie ('drukke werksituatie en dan nog de tijd vinden', 'gereis 

heen en weer', e.d.). 

Tenslotte is in dit verband nog aan de vrouwen gevraagd of men, wan¬ 

neer men de beslissing zou mogen overdoen maar dan met de ervaringen 

in het achterhoofd die men er nu mee heeft opgedaan, een jaar geleden 

weer hetzelfde zou hebben besloten. 

Op deze vraag geeft 71* van de vrouwen aan dat men het ook dan weer op 

dezelfde wijze zou hebben gedaan, 24% zou het dan anders hebben ge¬ 

daan, 3% had het dan niet meer gecombineerd met het werk en 2% geeft 

aan dat men dan gestopt zou zijn met werken. Degenen die het dan an¬ 

ders zouden hebben gedaan (23 vrouwen), denken hierbij vooral aan: 

- een langer bevallingsverlof bijvoorbeeld door middel van 

onbetaald verlof (6x) 

- de werktijden beter later aanpassen (5x) 

- meer op mijn wettelijke rechten gaan staan, meer overleg (5x) 

- een andere regeling, nl.: 

kind op het werk voeden px) 

naar huis toe om te voeden (2x) 

onder werktijd de fles; alleen in vrije tijd borstvoeding (2x) 

Wanneer deze antwoorden vertaald zouden worden naar tevredenheid met 

de wijze waarop men het borstvoeding geven heeft kunnen combineren met 

het werk, dan zou dit erop neerkomen dat circa driekwart van de vrou¬ 

wen tevreden is met de regeling die men heeft kunnen treffen. 

81% Van degenen die tussendoor naar huis/de oppas konden gaan om te 

voeden, 78% van degenen die in werktijd kolfden, 70% van degenen die 

alleen buiten werktijd voedden en 54% van degenen die het kind op het 

werk borstvoeding gaven. (Van deze laatste groep was 31% achteraf lie¬ 

ver naar huis gegaan om het kind te voeden en zegt 15% dat men het dan 
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niet meer had gecombineerd met het werk). 

Het gegeven dat de vrouwen die het kind op het werk de borst konden 

geven achteraf het minst tevreden zijn over deze geboden mogelijkheid, 

en het gegeven dat in de praktijk zoveel vrouwen voorkeur hebben om 

het kind thuis of bij de oppas te voeden, zou er op kunnen duiden dat 

bij een eventuele aanpassing van de Arbeidswet de gedachten eerder 

zullen moeten uitgaan naar meer mogelijkheden voor tijdelijke aanpas¬ 

sing van de werktijden om thuis/bij de oppas te kunnen voeden, dan 

naar meer faciliteiten om op het werk te kunnen voeden. 
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10. WEL OF NIET BORSTVOEDING GEVEN IN COMBINATIE MET HET WERK: 

VAN WELKE FACTOREN HANGT DIT AF? 

10.1. Inleiding 

In de voorgaande twee hoofdstukken is de groep beschreven die het 

borstvoeding geven heeft gecombineerd met het werk (hoofdstuk 9), en 

degenen die weliswaar borstvoeding hebben gegeven maar niet meer toen 

men weer ging werken (hoofdstuk 8). Van deze laatste groep 

(58 vrouwen in totaal) bleek 55% al geen borstvoeding meer te geven op 

het moment dat men weer ging werken en had 5% het niet willen combi¬ 

neren om redenen die met het borstvoeden geven zelf, verband hielden. 

De overige 40% (23 vrouwen) die nog wel voor deze keuze heeft gestaan, 

had vanwege de werksituatie voor zichzelf al uitgemaakt dat de combi¬ 

natie borstvoeding geven en werken niet haalbaar zou zijn, of dit op 

het werk te horen gekregen. 

De vraag die zich hierbij voordoet is of de werksituatie van deze 

laatstgenoemde vrouwen inderdaad zoveel verschilt van degenen die het 

borstvoeding geven wel hebben gecombineerd met hun werk, en welke as¬ 

pecten hierbij dan met name een belangrijke rol spelen. 

In de hiernavolgende paragrafen wordt hierop nader ingegaan. Hiervoor 

wordt steeds de groep vrouwen die het borstvoeding geven niet hebben 

gecombineerd met hun werk om redenen die met de werksituatie verband 

hebben gehouden, vergeleken met degenen die dit wèl hebben gecombi¬ 

neerd. 
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10.2. Wel of niet borstvoeding geven in combinatie met het werk, naar 

aspecten van de werkomgeving 

Tabel 61: Wel of niet borstvoeding blijven geven in combinatie met het 
werk, naar werkomgeving in het algemeen ( in percentages) 

1) 

niet 

gecombineerd 

wèl 

gecombineerd verschil 

n=23 

% % 

n=98 

% 

bedrijfssoort 
.overheid 
.semi-overheid 
.bedrijf/instelling 

35 
26 
39 

41 
32 
27 

+ 6 
+ 6 
- 12 

bed rij f sg rootte 
.^20 personeelsleden 30 
.20-49 personeelsleden 13 
.50-99 personeelsleden 13 
.100-199 personeelsleden 13 
.200 of meer personeels- 30 
leden 

25 
12 
13 
13 
37 

- 5 
- 1 

0 
0 

+ 7 

type dienstverband 
.in vaste dienst 
.in tijdelijke dienst 
.als oproepkracht 

100 91 
3 
6 

- 9* 
+ 3 
+ 6 

lengte dienstverband 
.minder dan 2 jaar 
.2-3 jaar 
•langer dan 3 jaar 

9 
9 
82 

4 
11 
84 

- 5 
+ 2 

+ 2 

1) leesvoorbeeld.-: degenen die het borstvoeding geven hebben gecombineerd 

met hun werk, hebben minder vaak. 

+: degenen die het borstvoeding geven hebben gecombineerd 

met hun werk, hebben vaker. 
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(vervolg tabel niet gecombineerd wel gecombineerd verschil 

61) n=23 n=98 

% % % 

grootte van de afdeling 

waar men werkt 

•werkt alleen 

•met nog 1 ander persoon 

•met nog 2-5 andere personen 17 

•met nog 6-10 andere personen 44 

•met meer dan 10 andere pers. 39 

samenstelling van de 

afdeling 

•vnl. mannen 

•meer mannen dan vrouwen 

•gelijk aantal 

•meer vrouwen dan mannen 

•vnl. vrouwen 

•nvt (werkt alleen) 

de directe chef/baas is: 

•een man 

•een vrouw 

•nvt (geen directe chef/baas) 

een uur onder het werk weg: 

•kan (vrij) gemakkelijk 

•levert enigszins problemen op 

•levert veel problemen op 

22 

9 

17 

26 

26 

61 

26 

13 

44 

26 

30 

5 

7 

28 

28 

32 

+ 5 

+ 7* 

+ 11 

- 16 

- 7 

14 

6 

25 

18 

32 

5 

- 8 

- 3 

+ 8 

- 8 

+ 6 

+ 5 

57 

17 

26 

- 4 

- 9 

+ 13 

36 

21 

43 

- 8 

- 5 

+ 13 
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(vervolg tabel 

61) 

niet gecombineerd 

n=23 

wèl gecombineerd 

n=98 

verschil 

een dag of langer weg 

.kan (vrij) gemakkelijk 52 

.levert enigszins problemen op 26 

.levert veel problemen op 22 

59 

25 

16 

+ 7 

- 1 

- 6 

woon-werkafstand 

.10 minuten of minder 

.11-15 minuten 

.16-30 minuten 

.langer dan een half uur 

9 

22 

39 

30 

35 

25 

28 

12 

+ 26* 

+ 3 

- 11 

- 18* 

gemiddeld: 30 minuten 20 minuten 

* Bij een sompercentage van 10% of 190%, is een verschil van ca 8% 
of meer tussen beide groepen statistisch significant (p ^.OS). 
Bij een som van 40%/160% is een verschil van ca. 14% of meer, sig¬ 
nificant. 
Bij een som van 80%/120% is een verschil van ca. 17,5% of meer, 

significant. 

Wanneer degenen die geen borstvoeding zijn blijven geven om redenen 

die met de werksituatie verband hebben gehouden, worden vergeleken met 

degenen die dit wel hebben gecombineerd, dan blijken tussen beide 

groepen qua werkomgeving zich de volgende statistisch significante 

verschillen voor te doen. 
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Degenen die het borstvoeding geven wel hebben gecombineerd met hun 

werk : 

werken wat vaker op een kleine afdeling (5% werkt alleen, 35% 

werkt op een afdeling met hooguit nog 5 andere personen tegenover 

17% van degenen die het niet hebben gecombineerd), 

wonen wat dichter bij hun werk (35% is binnen 10 minuten op het 

werk, 25% binnen 10 a 15 minuten tegenover 9% resp. 22% van de¬ 

genen die het niet hebben gecombineerd met hun werk). 

zijn wat minder vaak in vaste dienst (91% tegenover 100%) en vaker 

als oproepkracht werkzaam. 

Minder relevante verschillen doen zich tussen beide groepen voor qua 

lengte van het dienstverband (82% à 84% werkt 3 jaar of langer bij het 

betrokken bedrijf), of qua samenstelling van de afdeling waar men 

werkt (d.w.z. de ene groep vrouwen werkt niet vaker op een afdeling 

waar vnl. vrouwen werkzaam zijn of waar de chef een vrouw is). 

Er lijkt dus geenszins sprake te zijn dat vrouwen die het borstvoeding 

geven combineren met hun werk dit vooral kunnen doen omdat juist zij 

in een zg. 'vrouwenomgeving' werken, of in een omgeving waar je mak¬ 

kelijk even van het werk weg kan. Wat dit laatste betreft lijkt dit 

zelfs eerder op te gaan voor degenen die het borstvoeding geven niet 

hebben gecombineerd met hun werk: 30% van hen zegt dat het veel pro¬ 

blemen oplevert om even een uurtje onder het werk weg te kunnen, ter¬ 

wijl dit het geval is bij 43% van de vrouwen die het borstvoeding ge¬ 

ven wèl hebben gecombineerd met het werk. 

Borstvoeding blijven geven ook wanneer men na de bevalling weer gaat 

werken, lijkt dus niet alleen maar mogelijk te zijn wanneer men in een 

specifieke 'vrouwenomgeving' werkzaam is. In hoeverre hierbij echter 

wel een zg. vrouwvriendelijke werkomgeving (of beter gezegd: een 'wer¬ 

kende moeders gezinde werkomgeving') een rol speelt, geeft onder¬ 

staande tabel nader inzicht. 
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tabel 62: Wel of niet borstvoeding geven in combinatie met het werk, 
naar werkomgeving m.b.t. werkende moeders (in percentages) 

niet gecombineerd 

n=23 

% 

wel gecombineerd 

n=98 

% 

verschil 

% 

a. in het bedrijf is: 

- een crèche 9 

- een regeling mogelijk 

voor de moeder, voor het 22 

geval haar kind ziek is 

- een aparte verlofregeling 

(mogelijk) voor de moeder, 

wanneer zij met haar 13 

kind naar het consultatie 

bureau moet 

13 

17 

10 

+ 4 

- 3 

b. er zijn vrouwelijke collega's 

met kinderen die nog niet 52 

naar school gaan 

47 

c. er zijn collega's die het 

geven van borstvoeding 13 

hebben gecombineerd met 

het werk 

34 + 21* 

d. de houding van de chef 

/baas tegenover het feit 

dat men is blijven werken 

als jonge moeder is: 

.positief 

•negatief 

.neutraal 

48 

4 

48 

54 

7 

39 

+ 6 

+ 3 

- 9 
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(vervolg tabel 

62) 

niet gecombineerd 

n=23 

wel gecombineerd 

n=98 

verschil 

.geen goedkeuring/ 

geen afkeuring 39 

.wordt vanzelfsprekend 

gevonden 9 

.geïnteresseerd 4 

•vindt het prettig dat men 

is blijven werken | 30 

•ziet wel bezwaren, maar 

niet onoverkomelijk | 4 

.ziet er vnl. de nadelen 

van 

.ouderwetse opvatting; 

met een kind hoor je thuis 

te blijven | 4 

•geen nadere omschrijving - 

de houding van de collega's tegenover 

het feit dat men is blijven 

werken als jonge moeder, is; 

•positief 48 

•negatief 8 

.een gedeelte positief/ 

een gedeelte negatief 22 

.neutraal/onverschillig 22 

30 

21 

8 

24 

74 

7 

16 

3 

- 9 

+ 12 

+ 4 

+ 6 

- 1 

- 2 

+ 5 

+ 26* 

- 1 

- 6 

- 19* 
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Qua specifieke faciliteiten op het werk voor jonge moeders, doen zich 

tussen beide groepen geen opvallende verschillen voor: Bij 9% a 13% is 

een crèche op het werk aanwezig, bij 17% è 22% is een regeling moge¬ 

lijk voor de moeder voor het geval haar kind ziek is, en bij 10% a 13% 

kan men apart verlof krijgen wanneer men met het kind naar het consul¬ 

tatiebureau of de huisarts moet. Eveneens werkt de ene groep vrouwen 

niet vaker in een omgeving met nog meerdere jonge moeders, dan de an¬ 

dere groep: 47% a 52% van de vrouwen heeft vrouwelijke collega's met 

kinderen die ook nog niet naar school gaan. Daarentegen blijkt het wel 

belangrijk te zijn of reeds anderen op het werk het borstvoeding geven 

hebben gecombineerd of niet. Van de vrouwen die uiteindelijk een rege¬ 

ling hiervoor hebben kunnen treffen, heeft 34% collega's die het 

borstvoeding geven eveneens hebben gecombineerd met het werk (tegen¬ 

over 13% van degenen die het niet hebben gecombineerd). 

Kennelijk hebben deze collega's zowel voor de vrouwen zelf als voor de 

leiding op het werk, een voorbeeldfunctie gehad. 

Tenslotte blijkt ook de houding op het werk ten aanzien van het feit 

dat men als jonge moeder is blijven werken, enigszins een rol te spe¬ 

len. De vrouwen die het borstvoeding geven hebben gecombineerd met hun 

werk, ervaren in het algemeen een wat positievere / stimulerende hou¬ 

ding van met name hun collega's tegenover het feit dat men is blijven 

werken ("algemeen geaccepteerd", "wordt vanzelfsprekend gevonden dat 

je blijft werken", "geeft geen enkel probleem, flexibele houding", 

e.d.). Degenen die het borstvoeding geven niet hebben gecombineerd met 

hun werk, ervaren wat dit betreft meer een wat neutralere /onverschil¬ 

lige houding op hun werk ("geen goedkeuring, geen afkeuring", "het in¬ 

teresseert hen niet", "het wordt gedoogd", e.d.). 
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10.3. Wel of niet borstvoeding geven in combinatie met het werk, naar 

aspecten van het werk zelf. 

In hoofdstuk 8 is reeds geconstateerd dat de vrouwen die uiteindelijk 

het borstvoeding geven niet hebben gecombineerd met het werk vanwege 

hun werksituatie, bf voor zichzelf als belangrijkste bezwaar hadden 

gezien bf dit op het werk te horen hadden gekregen: 

- het werk zelf waarbij aandacht voor het kind en aandacht voor 

het werk moeilijk combineerbaar zou zijn, 

- de werktijden, 

- de reistijd indien men voor het voeden tussendoor naar huis zou 

gaan. 

In de voorgaande paragraaf is geconstateerd dat deze vrouwen in het 

algemeen inderdaad wat verder van het werk wonen dan degenen die het 

borstvoeding geven wel hebben gecombineerd (gemiddeld doet men er ca. 

een half uur over om naar het werk te komen tegenover gemiddeld 20 mi¬ 

nuten bij de andere groep). 

In hoeverre ook qua aard van de werkzaamheden en qua werktijden men 

verschilt van degenen die het uiteindelijk wèl hebben gecombineerd, 

wordt in deze paragraaf nader bekeken. 
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Tabel 63: Wel of niet borstvoeding geven in combinatie met het werk, 
naar aspecten van de functie (in percentages) 

niet gecombineerd 

n=23 

wel gecombineerd 

n=98 

verschil 

beroep/functie 

. zelfst./leidinggevend 9 

wetensch. gebied | 

.uitvoerend wet. gebied 39 

(verpleegk., onderw.) 

.leidinggevend adm. functie 9 

.uitvoerende adm. functie 17 

.uitvoerende comm. functie 4 

.uitvoerende dienstverlenende 13 

functie 

.uitvoerend ambachts/ 9 

industrieberoep 

soort werk 

.handarbeid 

.hoofdarbeid 

43 

57 

15 

55 

+ 6 

+ 16 

- 9* 

23 

2 

2 

+ 6 

- 2 

- 11* 

+ 6 

28 

72 

- 15 

+ 15 
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(vervolg tabel 

63) 

niet gecombineerd 

n=23 

wel gecombineerd 

n=98 

aspecten van het werk 

.verantwoordelijk werk 

.veel vrijheid om te| 

beslissen hoe het werk te 

doen 

.nauwkeurig/geconcentreerd 

werk 

.geestelijk inspannend werk 

•werk met cliënten, klanten, 

patiënten, e.d. 

.gebonden aan de werkplek 

.veel lopen onder het werk 

•werk met een hoog werktempo 

.veel zittend werk 

•veel staand werk 

•veel tillen/bukken e.d. 

.lichamelijk inspannend werk 

.eentonig/routinematig werk 

.gebonden aan één machine 

.werk met trillingen of 

schokken 

.vuil werk 

•werk aan de lopende band 

91 

83 

78 

83 

83 

65 

70 

48 

35 

43 

26 

43 

13 

9 

4 

4 

4 

90 

84 

79 

82 

74 

62 

44 

43 

51 

37 

25 

34 

11 

4 

3 

1 

2 

verschil 

% 

- 1 

+ 1 

+ 1 

- 1 

- 9 

- 3 

- 26* 

- 5 

+ 16 

- 6 

- 1 

- 9 

- 2 

- 5 

- 1 

- 3 

- 2 
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Ruim eenderde (39%) van degenen die het borstvoeding geven niet hebben 

gecombineerd met hun werk, werkt als verpleegkundige of onderwijsge¬ 

vende; een kwart (26%) heeft een administratieve functie en de overi¬ 

gen hebben een dienstverlenende functie (gezinsverzorgster, dokters¬ 

assistente e.d.)» werken in een fabriek of in een winkel. Degenen die 

het borstvoeding geven niet hebben gecombineerd met hun werk, blijken 

wat vaker in een leidinggevende administratieve functie werkzaam te 

zijn (9% tegenover 0%) , en wat vaker in de dienstverlenende sector te 

werken (13% tegenover 2%). 

Qua aard van de werkzaamheden lijkt het algemene onderscheid tussen 

beide groepen, hoofdarbeid of handarbeid te zijn. Meer specifiek komt 

dit vooral tot uiting in het feit dat de ene groep vnl. zittend werk 

heeft en de andere groep onder het werk nogal veel moet lopen. 

Degenen die het geven van borstvoeding hebben gecombineerd met hun 

werk, verrichten vaker zg. bureau-werk / zittend werk (51% tegenover 

35%) ; degenen die het uiteindelijk niet hebben gecombineerd, hebben 

werk waarbij nogal veel gelopen moet worden (70% tegenover 44%). 

Wat betreft de werktijden waarin deze werkzaamheden worden verricht, 

kunnen de volgende verschillen worden geconstateerd: 
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Tabel 64: Wel of niet borstvoeding geven in combinatie met het werk, 
naar aspecten van de werktijden (in percentages) 

niet gecombineerd wel gecombineerd verschil 

n=23 n=98 

% % % 

gemiddeld aantal uren per week 

•minder dan 15 uur 

.15-20 uur 

.21-25 uur 

.26-37 uur 

.38 uur of meer 

.wisselend aantal uren per 

week 

30 

22 

9 

35 

4 

1 

55 

+ 1 

+ 25* 

13 

21 

5 

- 9 

+ 12 

- 30* 

4 0 

lengte van de werkdagen 

.hele dagen 

.halve dagen 

.gedeeltelijk hele/ 

gedeeltelijk halve dagen 

65 

13 

17 

51 

24 

- 14 

+ 11 

22 + 5 

.anders 4 3 - 1 

werktijden 

.vaste tijden 

.wisselende/flexibele tijden; 

a. worden door de chef 

vastgesteld 

b. deelt men zelf/ 

in overleg in 

83 

17 

1 
4 

78 

22 

I 
16 

- 5 

+ 5 

- 7 

+ 12* 
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(vervolg tabel 

64) 

niet gecombineerd 

n=23 

wèl gecombineerd 

n=98 

verschil 

werkt in het weekend 

.altijd/geregeld 

.een enkele keer 

.nooit 

26 

17 

57 

19 

18 

62 

- 7 

+ 1 

+ 5 

werkt in de avonduren 

.altijd/geregeld 

.een enkele keer 

.nooit 

17 

30 

52 

29 

29 

42 

+ 12 

+ 1 

- 10 

werkt 's nachts/nachtdienst 

.altijd/geregeld 

.een enkele keer 

.nooit 

17 

13 

70 

5 

5 

90 

- 12* 

- 8 

+ 20* 

verricht overwerk 

.altijd/geregeld 

.een enkele keer 

.nooit 

17 

35 

48 

17 

44 

39 

0 

+ 9 

- 9 
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De vrouwen die het borstvoeding geven hebben gecombineerd met hun werk: 

werken vaker gemiddeld 20 uur of minder per week (56% tegenover 

30% van degenen die het niet hebben gecombineerd), 

werken weliswaar voor ruim driekwart (78%) met vaste werktijden, 

maar blijken indien men met wisselende werktijden te maken heeft 

deze vaker zelf, of in overleg met de chef, in te kunnen delen 

(16% tegenover 4%) 

hebben wat minder vaak met nachtdiensten te maken (10% tegenover 

30%) . 

Het meest opmerkelijke verschil qua werktijden, lijkt echter vooral 

het aantal uren te zijn dat men per week werkt. Degenen die het borst¬ 

voeding geven niet met hun werk hebben gecombineerd, werken vaker 

full-time (35% tegenover 5%) . 

10.4. Wel of niet borstvoeding geven in combinatie met het werk, naar 

kennis van de rechten die je hierbij als werkende moeder hebt 

en naar de reden waarom men is blijven werken 

Tenslotte is in dit kader nog bekeken in hoeverre degenen die vanwege 

hun werksituatie geen borstvoeding zijn blijven geven toen men weer 

ging werken, op de hoogte zijn van de wettelijke bepalingen waarop men 

in dat geval een beroep had kunnen doen (tabel 65), en de voornaamste 

reden waarom men is blijven werken (tabel 66). 
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tabel 65: Wel of niet borstvoeding geven in combinatie met het werk, 
naar kennis van de rechten van een werkende moeder wanneer 
men borstvoeding wil geven in werktijd (in percentages) 

niet gecombineerd 

n=23 

wel gecombineerd 

n=98 

verschil 

kennis over de rechten van 

een werkneemster inzake borst¬ 

voeding geven: 

.is op de hoogte van deze 

rechten 

•is niet op de hoogte van 

de juiste rechten. 

Meent dat: 

a. de werkgever niet verplicht 

is dit toe te staan 

b. de werkgever niet hoeft toe 

te staan dat men hiervoor 

naar huis/de oppas gaat 

indien hiervoor geen 

gelegenheid is op het werk 

c. de duur van de voeding niet 

hoeft te worden doorbetaald 

d. de werkgever ook verplicht 

is een ruimte beschikbaar 

te stellen waar het kind 

tijdens de werkuren van 

de moeder kan blijven 

•weet niet welke rechten 

hiervoor zijn 

30 

21 

21 

45 

16 

16 

13 

+ 36* 

- 5 

- 14 

+ 7 

- 8 

- 16* 



110 

tabel 66: Wel of niet borstvoeding geven in combinatie met het werk, 
naar voornaamste reden waarom men is blijven werken (in per¬ 
centages) 

niet gecombineerd 

n=23 

wel gecombineerd 

n=98 

verschil 

belangrijkste reden waarom 

men is blijven werken: 

.omdat ik mijn werk 

plezierig vind 

.omdat ik de sociale 

contacten/het contact 

met mijn collega's niet 

wil missen 

.omdat ik niet alleen maar 

voor het huishouden en het 

kind wil zorgen | 

•financieel noodzakelijk 

.omdat ik anders nooit 

meer aan de slag zal komen 

.omdat ik dan financieel 

niet afhankelijk hoef te 

zijn 

.andere reden 

.geen informatie 

22 

22 

35 

9 

9 

4 

26 

21 

19 

15 

6 

5 

4 

3 

+ 4 

+ 21* 

- 3 

- 20* 

- 3 

- 4 

+ 4 

- 1 
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Beide groepen blijken het meest van elkaar te verschillen (een ver- 

schilpercentage van 36%) , wanneer wordt gekeken in hoeverre men op de 

hoogte is van de rechten die je als werkende moeder hebt wanneer je 

borstvoeding wilt geven in werktijd. Degenen die het uiteindelijk niet 

hebben gecombineerd, blijken nauwelijks op de hoogte te zijn van de 

wettelijke bepalingen hieromtrent (slechts 9% kan de juiste rechten 

aangeven); 21% zegt niet te weten welke rechten hiervoor zijn en 30 % 

meent dat een werkgever niet hoeft toe te staan dat je voor het voeden 

naar huis of de oppas mag gaan indien hiervoor geen goede gelegenheid 

op het werk beschikbaar is. De overigen menen dat de werkgever ook een 

ruimte beschikbaar moet stellen zodat het kind op het werk kan blijven 

(21%), dat de voedingstijd niet hoeft te worden doorbetaald (9%), of 

dat een werkgever zondermeer niet verplicht is toe te staan dat men in 

werktijd borstvoeding wil geven (9%) 

Tenslotte blijken degenen die het borstvoeding geven niet hebben ge¬ 

combineerd met hun werk vanwege hun werksituatie, vaker uit financiële 

noodzaak te zijn blijven werken (35% tegenover 15%) . Dit zal niet al¬ 

leen verklaren waarom men gemiddeld meer uren per week werkt dan de¬ 

genen die het wel hebben gecombineerd, maar waarschijnlijk ook waarom 

men veelal voor zichzelf al heeft uitgemaakt dat de combinatie borst¬ 

voeding geven en werken niet haalbaar was. Men is mogelijk financieel 

te afhankelijk van het werk, ervaart veelal een wat onverschillige 

houding op het werk ten aanzien van het feit dat men blijft werken, 

wil daardoor geen eventuele problemen veroorzaken op het werk wanneer 

men toch een regeling zou proberen te treffen, of kan zich geen even¬ 

tuele (tijdelijke) teruggang in werkuren permitteren om de combinatie 

borstvoeding geven en werken alsnog mogelijk te maken. Daarbij heeft 

men, en ook de leiding op het werk, weinig voorbeelden gehad van col¬ 

lega's die het wel hebben gecombineerd. 

Wat dit laatste betreft is het derhalve interessant te zien welke re¬ 

gelingen vrouwen in soortgelijke posities hebben kunnen treffen. Wan¬ 

neer uit het voorgaande is gebleken dat met name het feit dat men 

handarbeid verricht, fulltime en derhalve hele dagen werkt en gemid¬ 

deld een half uur of meer van het werk woont, factoren zijn die beide 

groepen van elkaar onderscheiden, dan kan wat betreft de vrouwen die 

in soortgelijke werksituaties het borstvoeding geven wèl hebben gecom¬ 

bineerd, het volgende overzicht worden gegeven van de regelingen die 

men hiervoor heeft getroffen: 
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a. Degenen die handarbeid verrichten en het borstvoeding geven hebben 

gecombineerd met hun werk: (n=27) 

33% voedt alleen buiten de werktijden en laat onder werktijd het 

kind de fles geven, 

22% kolft op het werk in werktijd, 

- 15% voedt op het werk waarvoor de baby naar het werk wordt 

gebracht, 

11% gaat onder werktijd tussendoor naar huis/de oppas om te voeden, 

- 11% voedt alleen buiten de werktijden en heeft daarvoor de werk¬ 

tijden kunnen aanpassen of deze waren zodanig dat een aan¬ 

passing hiervoor niet nodig was, 

4% gaat in de pauze naar huis/de oppas om te voeden, 

4% voedt op het werk waarbij de baby ook de overige werktijd op 

het werk aanwezig is. 

b. Degenen die hele dagen werken en het borstvoeding geven hebben ge¬ 

combineerd met hun werk: (n=50) 

18% kolft op het werk in werktijd, 

- 18% gaat onder werktijd tussendoor naar huis/de oppas om te voeden, 

18% voedt alleen buiten de werktijden en laat onder werktijd het 

kind de fles geven, 

12% voedt alleen buiten de werktijden en heeft daarvoor de werk¬ 

tijden kunnen aanpassen, 

10% voedt op het werk waarvoor de baby naar het werk wordt 

gebracht, 

10% voedt op het werk waarbij de baby ook de overige werktijd op 

het werk aanwezig is, 

8% kolft op het werk alleen in de pauze, 

6% gaat in de pauze naar huis/de oppas om te voeden. 
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Degenen die gemiddeld een half uur of langer nodig hebben om van 

het huis naar het werk te komen en het borstvoeding geven hebben 

gecombineerd met hun werk: (n=25) 

40% voedt alleen buiten de werktijden en laat onder werktijd het 

kind de fles geven, 

32% kolft op het werk in werktijd, 

8% kolft op het werk alleen in de pauze, 

8% voedt op het werk waarbij de baby ook de overige werktijd op 

het werk aanwezig is, 

8% voedt alleen buiten de werktijden en heeft daarvoor de werk¬ 

tijden kunnen aanpassen of deze waren zodanig dat een aanpas¬ 

sing hiervoor niet nodig was, 

4% gaat onder werktijd tussendoor naar de oppas om te voeden. 
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11. VERPLEEGKUNDIGE OF ONDERWIJSGEVENDE: EEN "BORSTVOEDING GEVEND MIN¬ 

DED" BEROEP? 

11.1. Inleiding 

In Deel 1 is reeds geconstateerd dat de grootste groep werkende jonge 

moeders in Nederland, wordt gevormd door degenen die als verpleegkun¬ 

dige of onderwijsgevende werkzaam zijn (32% van het totale aantal,zie 

p. 32). Wordt alleen gekeken naar degenen die in loondienst werken, 

dan vormen zij 38% van deze totale groep. (p. 61) 

In hoofdstuk 5 is tevens geconstateerd dat ook wat betreft het borst¬ 

voeding geven in combinatie met het werk, deze functies de grootste 

groep vormen waarbij dit voorkomt. Bijna de helft (46%) van de vrouwen 

in loondienst die borstvoeding geven in combinatie met het werk, is 

verpleegkundige of onderwijsgevende (p. 61). Wordt deze beroepsgroep 

afzonderlijk in beschouwing genomen, dan blijkt niet alleen het borst¬ 

voeding geven in het algemeen maar ook het borstvoeding blijven geven 

wanneer men weer gaat werken, eerder regel dan uitzondering: 85% van 

de vrouwen die als verpleegkundige of onderwijsgevende na de bevalling 

is blijven werken heeft borstvoeding gegeven, waarvan 65% dit ook is 

blijven geven toen men weer ging werken. 

Bij de vrouwen met anderssoortige uitvoerende functies liggen deze 

percentages aanmerkelijk lager: 63% van deze vrouwen heeft borstvoe¬ 

ding gegeven, waarvan 53% dit is blijven geven toen men weer ging wer¬ 

ken. Wat betreft vrouwen met' een leidinggevende of zelfstandige func¬ 

tie blijkt weliswaar dat 81% van hen borstvoeding heeft gegeven waar¬ 

van 75% dit ook heeft gecombineerd met het werk, maar ten opzichte van 

de totale groep werkende jonge moeders in loondienst, vormen zij 

slechts een gering aantal (13%). 

Bovengenoemde gegevens doen vermoeden dat vrouwen die als verpleegkun¬ 

dige of onderwijsgevende werkzaam zijn, in hun werk kennelijk dermate 

positieve stimulansen ondervinden om niet alleen borstvoeding te geven 

aan hun pasgeboren kind, maar ook om dit te blijven geven wanneer men 

weer gaat werken. De vraag die hierbij naar voren komt is welke bevor¬ 

derende factoren qua werk en werkomstandigheden dit met name zijn. 
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Om hierin inzicht te krijgen wordt in dit hoofdstuk het verpleeg¬ 

kundig/onderwijzend personeel vergeleken met degenen die in andere 

functies werkzaam zijn, op punten die nauw met de werksituatie verband 

houden. Hiervoor zijn deze beroepsgroepen in totaliteit in beschouwing 

genomen; dwz. ongeacht of men het borstvoeding geven wel of niet heeft 

gecombineerd met het werk. Aan de hand van de conclusies uit deze ver¬ 

gelijking, wordt vervolgens aan het eind van dit hoofdstuk bekeken of 

de gevonden factoren inderdaad het belangrijkste onderscheid inhouden 

tussen degenen die het borstvoeding geven wèl en degenen die dit uit¬ 

eindelijk niet met hun werk hebben gecombineerd in verband met hun 

werksituatie. 

11.2. De onderscheiden groepen, naar werkomgeving 

tabel 67: De onderscheiden groepen, naar werkomgeving in het algemeen 
(in percentages) 

verpl./onderw. 

n=80 

overige functies 

n=76 

verschil 

bedrijfsgrootte 

. ^ 50 personeelsleden 

.50-99 personeelsleden 

.100-199 personeelsleden 

.200 of meer personeelsleden 

type dienstverband 

.in vaste dienst 

.in tijdelijke dienst 

.als oproepkracht 

45 

17 

9 

29 

87 

4 

9 

29 

11 

17 

43 

98 

1 

1 

+ 16* 

+ 6 

- 8 

- 14 

- 11* 

+ 3 

+ 8* 

Leesvoorbeeld. -: verpleegkundigen/onderwijzend personeel hebben minder 

vaak . 

+: verpleegkundigen/onderwijzend personeel hebben vaker 
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(vervolg tabel 67) verpl./onderw. overige 

n=80 n=76 

% % 

grootte van de afdeling 

.werkt alleen 

.met nog 1 ander persoon 

.met nog 2-5 andere personen 

.met nog 6-10 andere personen 

•met meer dan 10 andere pers. 

samenstelling van de afdeling 

.vnl. mannen 

•meer mannen dan vrouwen 

.gelijk aantal 

•meer vrouwen dan mannen 

.vnl. vrouwen 

.nvt. (werkt alleen) 

10 

2 

19 

28 

41 

9 

7 

24 

16 

34 

10 

3 

9 

34 

28 

26 

21 

5 

20 

21 

30 

3 

functies verschi 

+ 7 

- 7* 

- 15* 

0 

+ 15* 

- 12* 

+ 2 

+ 4 

- 5 

+ 4 

+ 7 

de directie chef/baas is: 

.een man 

.een vrouw 

•nvt. (geen directe chef/ 

baas) 

53 

25 

63 

20 

- 10 

+ 5 

22 17 + 5 

een uur onder het werk weg: 

.kan (vrij) gemakkelijk 

.levert enigszins problemen op 

.levert veel problemen op 

24 

21 

55 

54 

25 

21 

- 30* 

- 4 

+ 34* 

een dag of langer weg: 

.kan (vrij) gemakkelijk 

•levert enigszins problemen op 

•levert veel problemen op 

49 

26 

25 

74 

18 

8 

- 25* 

+ 8 

+ 17* 
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(vervolg tabel 67) verpl./onderw. overige functies verschil 

n=80 n=76 

% % % 

woon-we rkafstand 

.10 minuten of minder 

.11-15 minuten 

.16-30 minuten 

•langer dan een half uur 

30 

25 

34 

11 

32 

18 

34 

16 

2 

7 

0 

5 

* Bij een sompercentage van 10% of 190%, is een verschil van ca. 7% of meer 
tussen beide groepen, statistisch significant (p<.05). 
Bij een som van 40%/160% is een verschil van ca. 12.5% of meer, significant. 
Bij een som van 80%/120% is een verschil van ca. 15% of meer, significant. 

Wanneer de groep 'verpleegkundige of onderwijsgevende' wordt vergele¬ 

ken met degenen die in een andere functie werkzaam zijn dan doen zich 

qua aspecten van de werkomgeving de volgende verschillen voor. 

De groep verpleegkundigen/onderwijzend personeel werkt: 

vaker in een klein bedrijf; dwz. met minder dan 50 personeelsleden 

(45% tegenover 29% van degenen met een andere functie) 

vaker op een afdeling met meer dan 10 personen (41% tegenover 

26%) , en 

vaker als oproepkracht (9% tegenover 1%) 

Degenen die in een andere functie werkzaam zijn, werken; 

vaker in vaste dienst (98% tegenover 87%) 

vaker op een afdeling waar vnl. mannen werkzaam zijn (21% tegen¬ 

over 9%) 

kunnen makkelijker even een uur onder het werk weg (54% tegenover 

24%) 

kunnen makkelijker een dag of langer van het werk wegblijven (74% 

tegenover 49%) 
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Tussen beide groepen doen zich geen significante verschillen voor qua 

woon-werkafstand. 

Tenslotte moet in dit verband nog worden opgemerkt dat de groep ver¬ 

pleegkundigen/onderwijzend personeel weliswaar wat minder vaak met een 

mannelijke chef te maken heeft en wat minder vaak uitsluitend manne¬ 

lijke collega's, maar dat dit niet inhoudt dat men daardoor aanmerke¬ 

lijk vaker in een omgeving werkt met vnl. vrouwen of met een vrouwe¬ 

lijke chef. 

tabel 68: De onderscheiden groepen, naar werkomgeving m.b.t. werkende 

moeders (in percentages) 

verpl./onderw. 

n=80 

ov. funct. 

n=76 

verschil 

a. in het bedrijf is: 

- een crèche 

- een regeling (mogelijk) voor de 

moeder voor het geval haar kind 

ziek is 
- een aparte verlofregeling (mogelijk) 

voor de moeder, wanneer zij met 

haar kind naar het consultatie¬ 

bureau moet 

9 

15 

13 

15 

18 

11 

- 6 

- 3 

+ 2 

b. er zijn collega's met kinderen 

die nog niet naar school gaan 61 38 +23* 

c. er zijn collega's die het geven 

van borstvoeding hebben gecom¬ 

bineerd met het werk 

39 17 +22* 

d. de houding van chef/baas tegen. 

over het feit dat men is blij¬ 

ven werken als jonge moeder is: 

.positief 

.negatief 

.neutraal 

54 
7 

39 

51 
13 
36 

+ 3 
- 6 
+ 3 
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(vervolg tabel 68) verpl./onderw. 

n-80 

overige functies 

n»76 

verschil 

.geen goedkeuring/ 

geen afkeuring 

.wordt vanzelfsprekend 

gevonden 

.geïnteresseerd 

.vindt het prettig dat 

men is blijven werken 

.ziet wel bezwaren, maar 

niet onoverkomelijk j 

.ziet er vnl. de nadelen 

van 

.ouderwetse opvatting; 

met een kind hoor je 

thuis te blijven 

.geen nadere omschrijving 

e. houding collega's tegenover 

het feit dat men is blijven 

werken als jonge moeder, is: 

.positief 

.negatief 

.een gedeelte positief/ 

een gedeelte negatief 

.neutraal/onverschillig 

23 

8 

1 - 

5 

70 

7 

18 

5 

17 

11 

63 

12 

+ 6 

- 4 HO 

- -17* 

- 7-1 

+ 2 

+ 7 

- 5 

+ 1 

- 3 
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Wanneer wordt gekeken naar specifieke aspecten in de werkomgeving met 

betrekking tot het feit dat men als jonge moeder werkzaam is, dan ko¬ 

men met name de volgende verschillen naar voren: 

De groep verpleegkundigen en onderwijzend personeel werkt: 

vaker in een omgeving waarin ook andere vrouwen werkzaam zijn die 

kinderen hebben die nog niet naar school gaan (61% tegenover 38%) 

heeft vaker collega's die het borstvoeding geven al eens hebben 

gecombineerd met hun werk (39% tegenover 17%) 

Degenen die in een andere functie werkzaam zijn: 

hebben vaker (24% tegenover 7%) te maken met een chef/baas die wat 

negatief aankijkt tegen het feit dat men is blijven werken na de 

bevalling; "ziet wel bezwaren, maar niet onoverkomelijk", "ziet er 

vnl. de nadelen van", "vindt dat je met een kind niet moet werken 

maar thuis hoort te blijven" 

Het voorgaande samenvattend dan lijkt het erop dat niet zozeer algeme¬ 

ne aspecten van de werkomgeving bepalend zijn voor het feit dat zo 

veel vaker verpleegkundig- en onderwijzend personeel na de bevalling 

blijft werken en veelal borstvoeding blijft geven in combinatie met 

het werk, maar veel meer de voorbeelden die deze vrouwen hiervoor in 

hun werkomgeving aantreffen. Weliswaar werkt men ook wat vaker in een 

kleinere dienst en wat minder vaak op een afdeling waar vnl. mannen 

werkzaam zijn, maar daar staat tegenover dat men in vergelijking met 

werkende jonge moeders in andere functies, minder gemakkelijk even een 

uur onder het werk weg kan (of een dag of langer kan weg blijven). Het 

feit dat men zoveel vaker collega's heeft met een jong kind die ook 

zijn blijven werken en collega's die het borstvoeding geven al eens 

hebben gecombineerd met hun werk, lijkt daarom in deze veel meer als 

een bevorderende factor / positieve invloed te moeten worden gezien. 

De vraag die zich hierbij voordoet is waarom men in deze beroepen zo¬ 

veel meer werkende jonge moeders aantreft en vrouwen die het borst¬ 

voeding geven combineren met hun werk. In de hiernavolgende paragraaf 

worden daarom de werktijden bij deze functies, en de aard van de werk¬ 

zaamheden nader in beschouwing genomen. 
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11.3. De onderscheiden groepen naar werktijden en aard van de werk 

zaamheden 

tabel 69: De onderscheiden groepen, naar aspecten van de werktijden 

(in percentages) 

verpl./onderwij sg. 

n=80 

overige functies 

n=76 

verschil 

gemiddeld aantal uur per week 

.minder dan 15 uur 5 

.15-20 uur 50 

.21-25 uur 13 

.26-37 uur 14 

.38 uur of meer 11 

.wisselend aantal uur per 

week 7 

werktijden 

.vaste tijden ! 76 

.wisselende/flexibele tijden; 

a. worden door de chef 

vastgesteld 

b. deelt men zelf/in overleg 

in 

werkt in het weekend 

.altijd/geregeld 29 

.een enkele keer 12 

.nooit 59 

werkt in de avonduren 32 

.altijd/geregeld 34 

.een enkele keer 

.nooit 

werkt 's nachts/nachtdienst 

.altijd/geregeld 13 

.een enkele keer 7 

.nooit 80 

verricht overwerk 

.altijd/geregeld 19 

.een enkele keer 44 

.nooit 37 

1 

1 

55 

15 

17 

11 

76 

24 

1 
16 

20 

18 

62 

24 

18 

58 

4 

4 

92 

15 

34 

51 

9 

6 

3 

8 

16* 

9* 

3 

12* 

+ 4 

+ 10 

- 14 
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Naar werktijden doen zich geen echte grote verschillen voor tussen 

beide groepen. Meer dan de helft (55* resp. 56%) werkt 20 uur of min¬ 

der per week; ruim driekwart is gebonden aan vaste werktijden. 

Het enige verschil qua werktijden is hooguit dat de verpleegkundigen 

wat vaker in avonddiensten (66% tegenover 42%) en nachtdiensten (20% 

tegenover 8%) werkzaam zijn. 

tabel 70: De onderscheiden groepen, naar aspecten van het werk (in 
percentages) 

verpl./onderw. 

n=80 

overige functies 

n=76 

verschil 

aspecten van het werk: 

•verantwoordelijk werk 

.veel vrijheid om te beslissen 

hoe het werk te doen 

.nauwkeurig/geconcentreerd werk 

.geestelijk inspannend werk 

.werk met cliënten, klanten e.d. 

.gebonden aan de werkplekj 

.veel lopen onder het werk 

.werk met een hoog werktempo 

•veel zittend werk 

.veel staand werk 

.veel tillen/bukken e.d. 

.lichamelijk inspannend werk 

.eentonig/routinematig werk 

.gebonden aan één machine| 

.werk met trillingen of schokken 

.vuil werk 

•werk aan de lopende band 

98 

86 

76 

89 

84 

60 

66 

48 

20 

59 

43 

53 

84 

79 

87 

72 

65 

65 

36 

46 

72 

21 

16 

20 

24 

11 

5 

3 

4 

+ 14* 

+ 7 

- 11 

+ 17* 

+ 19* 

- 5 

+ 30* 

+ 2 

- 52* 

+ 38* 

+ 27* 

+ 33* 

- 24* 

- 11* 

- 5 

- 2 

- 4 
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Onderscheiden naar aspecten van het werk/de functie, blijken beide 

groepen vooral op de volgende punten van elkaar te verschillen: 

De groep verpleegkundigen/onderwijzend personeel: 

heeft vaker werk waarbij veel wordt gestaan (59% tegenover 21%), 

heeft vaker werk waaronder veel moet worden gelopen 

(66% tegenover 36%), 

vindt het werk vaker lichamelijk inspannend (53% tegenover 20%), 

heeft werk waarbij veel getild, gebukt, e.d. moet worden 

(43% tegenover 16%) , 

heeft vaker in het werk te maken met cliënten, e.d. 

(84% tegenover 65%) , 

vindt het werk vaker geestelijk inspannend (89% tegenover 72%), en 

vindt het vaker verantwoordelijk werk dat men doet 

(98% tegenover 84%) . 

Degenen die in andere functies werkzaam zijn: 

doen vaker meer zg. bureau-werk/zittend werk (72% tegenover 20%), 

vinden het werk vaker eentonig/routinematig (24% tegenover 0%), en 

hebben vaker werk, waarvoor men gebonden is aan één machine 

(11% tegenover 0%). 

Bovengenoemde verschillen geven in feite meer het algemeen gehanteerde 

onderscheid aan in aard van werkzaamheden, te weten hoofdarbeid en 

handarbeid. Met de term handarbeid worden die werkzaamheden uitgedrukt 

die vooral fysiek belastend zijn; met de term hoofdarbeid wordt meer 

het zg. bureau-werk, zittend werk aangegeven. De groep verpleegkundigen 

/onderwijzend personeel blijkt zich qua aard van de werkzaamheden 

vooral op dit punt te onderscheiden van degenen die in andere functies 

werkzaam zijn. In hoofdstuk 5 (p. 60) is echter gebleken dat voor de 

werkende moeders in Nederland in het algemeen geldt, dat het vaker de 

zg. hoofdarbeidsters zijn die het borstvoeding geven combineren met 

het werk. Eenzelfde conclusie is eveneens getrokken in hoofdstuk 10, 

p. 105. Om deze reden lijkt het niet waarschijnlijk dat door de aard 

van de werkzaamheden verpleegkundigen/onderwijzend personeel zoveel 

vaker borstvoeding blijven geven in combinatie met het werk, maar dat 

andere factoren hiervoor meer bepalend zijn. 



124 

11.4. De onderscheiden groepen naar faciliteiten in het bedrijf tav. 

het bevallingsverlof en het geven van borstvoeding 

Tenslotte zijn in dit kader de onderscheiden groepen nog met elkaar 

vergeleken naar faciliteiten in het bedrijf ten aanzien van het beval¬ 

lingsverlof (tabel 71) en naar de bekendheid met de rechten die men 

heeft, wanneer men als werkende moeder borstvoeding wil geven in werk¬ 

tijd (tabel 72). 
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tabel 71: De onderscheiden groepen, naar regeling in het bedrijf 
t.a.v. het bevallingsverlof, lengte van de genoten verlof¬ 
periode na de bevalling, en betaalde of onbetaalde verlof¬ 
regelingen in het bedrijf na het bevallingsverlof (in per¬ 
centages) 

verpl./onderw. overige functies verschil 

n=80 n=76 

% % % 

a. regeling bevallingsverlof 

in het bedrijf 

-de wettelijke regeling (d.w.z 

in principe een verlof van 

6 weken) 

-na 6 weken weer beginnen, 

tenzij je voor de bevalling 

langer hebt doorgewerkt. Dan 

mogen deze dagen er nog bij 

worden opgeteld 

-je mag 6 maanden extra onbe¬ 

taald bevallingsverlof op¬ 

nemen 

-minimaal 8 weken bevallings¬ 

verlof 

-mogelijkheid voor onbetaald 

verlof 

-overig 

-weet niet welke regeling 

hiervoor in het bedrijf 

geldt 

b. -onbetaalde verlofregeling 

mogelijk voor na het beval¬ 

lingsverlof 

-betaalde verlofregeling 

mogelijk voor na het 

bevallingsverlof 

79 

5 

1 

1 

4 

2 

8 

21 

1 

76 + 3 

9 

+ 1 

+ 1 

+ 3 

- 1 

11 - 3 

16 + 5 

4 - 3 
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(vervolg tabel 71) verpl./onderw. 

n=80 

overige functies 

n=76 

verschil 

c. lengte genoten verlofperiode 

na de bevalling 

.minder dan 6 weken 

.6 weken 

.7 weken 

.8 weken 

.9 weken 

.10 weken 

•meer dan 10 weken 

2 

31 

5 

13 

13 

13 

23 

3 

33 

3 

14 

13 

13 

21 

- 1 

- 2 

+ 2 

- 1 

0 

0 

+ 2 

d. reden van een eventueel 

langere verlofperiode 

dan 6 weken: 

.voelde me nog niet in staat 

om na 6 weken weer te werken 26 

en moest van de arts nog thuis 

blijven 

•heb er mijn verlofdagen/ 

vakantie nog bij opgenomen 22 

.door schoolvakantie/rooster- 

indeling nog vrij J 9 

.heb er nog onbetaald verlof 

bij opgenomen j 9 

.voor de bevalling langer 

blijven doorwerken en kon 

daardoor een langer | 

bevallingsverlof opnemen 

.nvt., geen langer bevallings¬ 

verlof dan 6 weken genoten 34 

25 + 1 

28 

8 

- 6 

+ 9 

+ 1 

5 

34 0 
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Wat betreft de regeling in het bedrijf mbt. het bevallingsverlof, tre¬ 

den tussen beide groepen vrijwel geen verschillen op. Ruim driekwart 

van de vrouwen (76% resp. 79%) is hiervoor gebonden aan de wettelijke 

regeling; dwz. in principe een verlofperiode van 6 weken na de beval¬ 

ling. Ook blijken verpleegkundigen/onderwijzend personeel niet vaker 

een mogelijkheid te hebben om nog een betaalde of onbetaalde verlof¬ 

periode op te nemen na het bevallingsverlof (in beide groepen kan 22% 

resp. 20% eventueel van een dergelijke regeling gebruik maken). 

Wordt gekeken naar de lengte van de in de praktijk genoten verlofpe¬ 

riode na de bevalling en de reden waarom men eventueel een langere 

verlofperiode heeft genoten dan de officiële 6 weken, dan treden even¬ 

eens tussen beide onderscheiden groepen geen verschillen op. Met ande¬ 

re woorden: verpleegkundigen/onderwijzend personeel blijken niet vaker 

ook na de bevalling te kunnen blijven werken omdat men een zoveel 

gunstiger bevallingsverlofregeling geniet. Anderzijds blijkt men, in 

vergelijking met vrouwen in andere functies, ook niet eventueel meer 

"gedwongen" te zijn om het borstvoeding geven te combineren met het 

werk, omdat men zoveel eerder na de bevalling weer aan het werk gaat. 

Tenslotte is in dit verband nog bekeken of eventueel meer bekendheid 

met de bepalingen c.q. rechten inzake het borstvoeding geven in werk¬ 

tijd, een rol in het geheel blijkt te spelen. Onderstaande tabel laat 

zien dat dit niet zozeer het geval lijkt. Hooguit dat degenen die in 

andere functies werkzaam zijn dan als verpleegkundige of onderwijsge¬ 

vende, wat vaker aangeven dat men geen idee heeft wat voor bepalingen 

hierbij gelden (21% tegenover 9%) . In beide groepen valt trouwens op 

dat slechts 33% à 37% weet op welke rechten je je in dat geval als 

werkende moeder kunt beroepen, terwijl de betrokken vrouwen allen 

borstvoeding hebben gegeven en dit in feite hadden mogen combineren 

met hun werk. 
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tabel 72: De onderscheiden groepen naar kennis van de wettelijke bepa¬ 
lingen t.a.v. borstvoeding geven in werktijd. 

verpl./onderw. 

n=80 

overige functies 

n=76 

verschil 

kennis van de wettelijke 

bepalingen tav borstvoeding 

geven in werktijd: 

.is op de hoogte van deze 

bepalingen | 37 

.is niet op de hoogte van 

de juiste bepalingen 54 

•weet niet welke bepalingen 

hierbij gelden 9 

33 

46 

21 

+ 4 

+ 8 

12* 

Het voorgaande samenvattend kan worden gesteld dat het verpleegkundig/ 

onderwijzend personeel niet zozeer vanwege hun specifieke werksituatie 

meer mogelijkheden lijkt te hebben om het borstvoeding geven te combi¬ 

neren met hun werk. Weliswaar werkt men wat vaker in een kleine dienst 

(dwz. minder dan 50 personeelsleden) en wat minder vaak op een afde¬ 

ling waar vnl. mannen werkzaam zijn, maar daar staat tegenover dat men 

in vergelijking met werkende jonge moeders in andere functies, minder 

gemakkelijk even een uur onder het werk weg kan (of een dag of langer 

kan wegblijven). Qua werktijden blijkt men evenmin in een gunstiger 

positie te verkeren ten opzichte van degenen die in andere functies 

werkzaam zijn. Daarbij verricht men aanmerkelijk vaker handarbeid, 

hetgeen - zoals in hoofdstuk 5 en 10 is geconstateerd - , eerder een 

factor lijkt te zijn waarom men het borstvoeding geven niet combineert 

met het werk. 

Belangrijk in het geheel blijkt echter te zijn dat men zoveel vaker 

collega's heeft met een jong kind die ook zijn blijven werken, en 
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collega's die eveneens het borstvoeding geven hebben gecombineerd met 

het werk. Men heeft dus de voorbeelden in de eigen werkomgeving dat de 

combinatie moederschap en blijven werken wel degelijk mogelijk is, en 

de combinatie borstvoeding geven en werken eveneens. 

Daarbij - en daarmee samenhangend - treft men ook vaker een positie¬ 

vere houding op het werk aan ten aanzien van werkende jonge moeders, 

dan degenen die in andere functies werkzaam zijn. Het wordt door de 

leiding vanzelfsprekend gevonden dat men blijft werken, hoogstwaar¬ 

schijnlijk mede veroorzaakt door het feit dat men de ervaring heeft 

opgedaan dat dit geen problemen hoeft op te leveren. Met andere woor¬ 

den: Er lijkt veeleer sprake te zijn van een zg. sneeuwbal-effeet in 

deze beroepen; zowel voor de vrouwen zelf, als voor de werkgevers. Men 

heeft de voorbeelden dat de combinatie moederschap, werken en borst¬ 

voeding geven in combinatie met dit werk haalbaar is, en trekt zich 

derhalve aan deze voorbeelden op. 

Dat bovengenoemde conclusies ook in het algemeen als de belangrijke 

factoren mogen worden gezien waarom de ene werkneemster wel en de an¬ 

der uiteindelijk niet borstvoeding kan/mag blijven geven in combinatie 

met het werk, blijkt tenslotte uit onderstaande tabel. Hiervoor zijn 

binnen de onderscheiden groepen, degenen die het wèl hebben gecombi¬ 

neerd vergeleken met degenen die of voor zichzelf al hadden uitgemaakt 

dat de combinatie niet haalbaar was of dit op het werk te horen hebben 

gekregen. Ook dan blijkt dat, ongeacht in welke functie men werkzaam 

is, degenen die het borstvoeding geven uiteindelijk vanwege hun werk¬ 

situatie niet hebben gecombineerd: 

- minder goed bekend zijn met de rechten waarop men een beroep zou 

kunnen doen, 

- minder vaak een voorbeeld op het werk hebben gehad van vrouwen die 

het wèl hebben gecombineerd, en 

- minder vaak een positieve houding van met name de collega's hebben 

ervaren tav. het feit dat men als jonge moeder is blijven werken. 
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tabel 73: Wel of niet borstvoeding geven in combinatie met het werk vanwege de 

werksituatie, per beroepsgroep afzonderlijk vergeleken. 

borstvoeding gegeven 

verpl./onderwijsg. overige functie 

wel niet 
gecom- gecom¬ 
bineerd bineerd 
n=54 n=9 
% % 

verschil wel niet 
gecom- gecom¬ 
bineerd bineerd 
n=44 n=14 
% % 

verschil 

is op de hoogte van de 
juiste bepalingen j 
inzake borstvoeding 
geven in werktijd 

heeft vrouwelijke 
collega's met kin¬ 
deren die nog niet 
naar school gaan 

heeft collega's 
die het borstvoe¬ 
ding geven hebben 
gecombineerd 
met het werk 

positieve houding 
tav. het feit dat 
men als jonge moeder 
blijft werken 

a. van de chef 
b. van de collega's 

48 

57 

44 

54 
72 

- 48* 

56 

22 

- 1 

- 22 

67 
56 

+ 13 
- 16 

41 14 

34 50 

21 7 

52 
75 

29 
43 

27* 

+ 16 

- 14 

23 
32* 
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12. MOEDERSCHAP EN WERKEN IN HET ALGEMEEN 

12.1. Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven op welke wijze vrouwen 

borstvoeding hebben gegeven in combinatie met het werk, om welke re¬ 

denen anderen hiervan hebben afgezien, en door welke factoren in het 

werk en de werkomgeving dit met name lijkt te worden bepaald. 

Wel of geen borstvoeding blijven geven in combinatie met het werk, is 

echter niet het enige punt waarmee men te maken krijgt wanneer men als 

jonge moeder na de bevalling weer gaat werken. De regeling die men 

moet treffen voor de opvang van het kind in het algemeen tijdens de 

werkuren, voor het geval het kind ziek is of naar het consultatiebu¬ 

reau moet, e.d., zijn evenzo punten waarmee men wordt geconfronteerd 

wanneer men het moederschap wil combineren met betaalde arbeid. In dit 

laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop de ondervraagde 

moeders deze zaken in de praktijk blijken te regelen/op te lossen, en 

welke eventuele problemen men daarbij is tegengekomen. Voordat men 

echter na de bevalling weer gaat werken, heeft men te maken met de 

verlofperiode rond de bevalling. Allereerst wordt daarom ingegaan op 

de faciliteiten die men tav. deze verlofperiode in het bedrijf geniet, 

de periode die men hiervoor in de praktijk blijkt te hebben genoten, 

en de wensen die er onder de werkende moeders leven tav. de lengte van 

deze verlofperiode in het algemeen. 

12.2. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof 

12.2.1. Het zwangerschapsverlof 

In hoofdstuk 4 is reeds de wettelijke regeling beschreven mbt. het 

zwangerschapsverlof, hetgeen er in het kort op neerkomt dat men in 

principe 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum mag stoppen met 

werken met behoud van 100% loon. 

Aan de vrouwen is gevraagd of men op de hoogte is van deze wettelijke 

bepalingen, welke regeling hiervoor in het eigen bedrijf wordt aange¬ 

houden, en hoeveel weken men voor de feitelijke bevalling van het be¬ 

trokken kind met werken is gestopt. 
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tabel 74: De onderzoeksgroep naar kennis van de zwangerschapverlof- 

regeling 

Werkende jonge moeders 

Totale groep 

n=156 

Degenen die 
borstvoeding 
hebben 
gecombineerd 
met hun werk 

n=98 

kennis van de wettelijke bepalingen 
tav, het zwangerschapsverlof 
•is op de hoogte van deze bepalingen 
•is niet op de hoogte van de juiste 
bepalingen 
.weet niet wat hierover wettelijk is 

(abs) 

82 

bepaald 
72 
2 

53 

46 
1 

(abs) 

47 

49 
2 

48 

50 
2 

regeling tav, het zwangerschapsverlof in 
het eigen bedrijf 
.de wettelijke regeling 
.dat men 6 weken voor de bevallingsdatum 
moet stoppen met werken 
.dat men 6 weken vooraf mag stoppen, maar 
ook langer mag doorwerken en deze niet 
opgenomen dagen bij het bevallingsverlof 
mag tellen 
.dat men 8 weken vooraf moet stoppen 
(regeling onderwijs) 

.dat men er nog een periode onbetaald 
verlof bij mag opnemen 
.overige regelingen 
.weet niet welke regeling in het bedrijf 
geldt 

69 44 

27 17 

12 8 

31 20 

2 1 
9 6 

6 4 

42 43 

15 15 

13 13 

22 23 

2 2 
2 2 

2 2 
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Iets meer dan de helft van de ondervraagde werkende moeders (53%) is 

op de hoogte van bovengenoemde wettelijke bepalingen inzake het zwan¬ 

gerschapsverlof, 1% zegt niet te weten wat hierover wettelijk is be¬ 

paald, en de overige 46% geeft een andere bepaling aan dan hetgeen 

hiervoor wettelijk is vastgesteld (42% denkt dat men zondermeer moet 

stoppen met werken; 3% weet weliswaar dat het stoppen niet verplicht 

is, maar denkt dat men niet 100% naar 80% van het loon krijgt doorbe¬ 

taald; 1% denkt dat men moet stoppen met werken met doorbetaling van 

80% van het loon). 

In 44% van de gevallen blijkt de wettelijke regeling ook in het eigen 

bedrijf te worden aangehouden. Bij 20% van de vrouwen geldt de rege¬ 

ling dat men 8 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum moet stoppen 

met werken, hetgeen als de algemeen geldende regeling in het onderwijs 

naar voren wordt gebracht. In 17% van de gevallen moet men zondermeer 

6 weken voor de bevalling stoppen met werken; bij 8% geldt de regeling 

dat men langer mag doorwerken en deze nog niet opgenomen dagen bij het 

bevallingsverlof mag tellen; 1% van de vrouwen geeft aan dat men 

d.m.v. onbetaald verlof eerder mag stoppen met werken, en 4% zegt niet 

te weten welke regeling hiervoor in het bedrijf wordt aangehouden. 

In de praktijk blijkt meer dan de helft (54%) van de vrouwen een lan¬ 

gere verlofperiode voor de bevalling te hebben genoten dan de offi¬ 

ciële 6 weken. Voor de totale groep komt de gemiddelde lengte van deze 

verlofperiode neer op 7.5 weken. 
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tabel 75: De onderzoeksgroep naar lengte van de genoten verlofperiode 

voor de bevalling 

Werkende jonge moeders 

lengte genoten verlofperiode Totale groep 

voor de bevalling 

n=156 

Degenen die het borstvoeding geven 

hebben gecombineerd met hun werk 

n=98 

(abs) cura% (abs) cura % 

1 week verlof 

2 weken 

3 weken 

4 weken 

5 weken 

6 weken 

7 weken 

8 weken 

9 weken 

10 weken 

meer dan 10 weken 

2 1 

5 4 

6 8 

5 11 

8 16 

47 46 

20 59 

24 74 

13 82 

6 86 

20 100 

1 1 

4 5 

3 8 

3 11 

5 16 

30 47 

10 57 

17 74 

10 84 

5 89 

10 100 

gemiddeld: 7.5 weken 7.6 weken 

Zoals eerder vermeld, wordt de officiële periode zwangerschapsverlof 

vastgesteld aan de hand van de door een arts of vroedvrouw uitgereken¬ 

de bevallingsdatum. Aan de vrouwen is gevraagd of het betrokken kind 

uiteindelijk ook op deze datum is geboren. In 15% van de gevallen 

blijkt dit slechts het geval te zijn geweest (voor de tabel, zie bij¬ 

lage 4). Bij eenderde van de vrouwen is het kind vroeger geboren en in 

meer dan de helft van de gevallen (52%) is het kind uiteindelijk later 

geboren dan de uitgerekende bevallingsdatum. Bij degenen waarvan het 

kind vroeger is geboren, heeft gemiddeld genomen de bevalling 12 dagen 

eerder plaatsgevonden. Bij degenen waarvan het kind uiteindelijk later 

is geboren dan aanvankelijk was uitgerekend, komt dit gemiddeld neer 

op 9 dagen later. Dit houdt in dat deze laatste groep vrouwen globaal 

genomen ca. een week langer zwangerschapsverlof hebben gekregen dan 

officieel was vastgesteld. In hoeverre een te vroeg uitgerekende be¬ 

vallingsdatum ook inderdaad de reden blijkt te zijn van een langere 

verlofperiode voor de bevalling dan de officiële 6 weken, geeft onder¬ 

staande tabel meer inzicht (De tabel is opgesteld voor degenen die 

langer dan 6 weken voor de bevalling met verlof zijn geweest. Eerder 

is geconstateerd dat dit 54% van de totale groep betreft; dwz. 46% van 

de vrouwen heeft een verlofperiode van 6 weken of minder genomen). 
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Tabel 76 De onderzoeksgroep naar reden van een eventueel langer dan 6 

weken genoten verlofperiode voor de bevalling 

Werkende jonge moeders 

reden langere verlof per icxle 

voor de bevalling dan 6 weken 

Totale groep Degenen die het borstvoeding geven 

hebben gecombineerd met hun werk 

.de bevallingsdatum was 

later dan was uitgerekend 

.op aanraden van de arts/ 

vroedvrouw eerder gestopt 

.het werk was te zwaar 

geworden 

.vanwege de regeling in het 

eigen bedrijf 

•zat (toevallig) een vakantie 

bij/ivm. indeling in het 

werkschema 

.overige reden 

(abs) % 

32 39 

22 2?i 

29 

2 2-1 

18 22 

5 6 

3 4 

(abs) % 

18 34 

13 25- 

R 27% 

1 2- 

14 27 

3 6 

3 6 

Totaal 82 100 52 100 

Hoewel 52% van de vrouwen later is bevallen dan officieel was uitge¬ 

rekend, blijkt dit niet altijd de reden te zijn van een verlofperiode 

voor de bevalling van meer dan 6 weken. Weliswaar is een te vroeg uit¬ 

gerekende bevallingsdatum de meest genoemde reden waarom men langer 

dan 6 weken verlof heeft gehad (in 39% van de gevallen), maar de tabel 

laat ook zien dat ca. eenvijfde van de vrouwen een langer verlof heeft 

genoten omdat het bedrijf waar men werkt hiervoor een langere periode 

aanhoudt. In 29% van de gevallen blijkt men op aanraden van de arts 

eerder te zijn gestopt met werken en bij 6% van de vrouwen blijkt de 

verlofperiode voor de bevalling langer te zijn geworden omdat er toe¬ 

vallig nog een schoolvakantie inviel of omdat men eerder vrij had als 

gevolg van de roosterindeling. 
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12.2.2. Het bevallingsverlof 

Officieel geldt als bepaling mbt het bevallingsverlof dat het verboden 

is om binnen 6 weken na de bevalling weer te beginnen met werken. Pas 

na 6 weken mag men het werk hervatten, tenzij men tot aan de beval- 

lingsdatum heeft doorgewerkt. In dat geval mag men officieel pas na 8 

weken weer gaan werken (art. 11, lid 1 van de Arbeidswet; zie 

p. 38). 

Weinig vrouwen (5%) blijken op de hoogte te zijn van deze officiële 

regeling (tabel 77). Met name het arbeidsverbod van 8 weken indien men 

tot aan de bevalling heeft doorgewerkt, is bij velen niet bekend. 32% 

Van de vrouwen is tevens niet op de hoogte dat het officieel verboden 

is om eerder dan 6 weken weer te beginnen met werken. 

De in de praktijk gebruikelijke gang van zaken dat men, indien men is 

hersteld, 6 weken na de bevalling weer gaat werken, blijkt de regeling 

die in de meeste bedrijven wordt aangehouden (in 78% van de gevallen). 

Bij 8% van de vrouwen mag men ook de dagen van een eventueel korter 

verlofperiode voor de bevallling dan 6 weken, nog als bevallingsverlof 

opnemen. Opvallend in het geheel is echter dat 9% van de vrouwen aan¬ 

geeft niet te weten welke regeling hiervoor in het eigen bedrijf 

geldt. De mogelijkheid om na het officiële bevallingsverlof nog een 

periode extra verlof op te nemen, blijkt bij 21% van de vrouwen aan¬ 

wezig. (bij 18% de mogelijkheid van een periode onbetaald verlof; bij 

3% is een aantal weken extra betaald verlof eventueel mogelijk). 
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tabel 77: De onderzoeksgroep naar kennis van de bevallingsverlof- 

regeling 

Werkende jonge moeders 

Totale groep 

n=lb6 

Degenen die het borstvoeding geven 

hebben gecombineerd met hun werk 

n=98 

(abs) 

kennis van de wettelijke 

bepalingen tav, het bevallings¬ 

verlof 

•is op de hoogte van deze 

bepalingen 

.is niet op de hoogte van de 

juiste bepalingen 

.weet niet wat hierover 

wettelijk is bepaald 

regeling tav het bevallings 

verlof in het eigen bedrijf 

.de wettelijke regeling 

.dat men de dagen van een 

eventueel korter zwanger¬ 

schapsverlof bij het beval¬ 

lingsverlof mag nemen 

.men mag er nog een periode 

onbetaald verlof bij opnemen 

.overige regelingen 

•weet niet welke regeling in 

het bedrijf geldt 

mogelijkheden van verlof 

regelingen na het bevallings¬ 

verlof in het bedrijf 

.onbetaald verlof mogelijk 

.betaald verlof mogelijk 

.geen mogelijkheid aanwezig 

•weet niet 

.14 

28 

5 

96 

27 

18 

3 

62 

17 

(abs) 

10 

17 

4 

65 

12 

75 

17 

4 

66 

12 
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In hoofdstuk 4 is een algemeen overzicht gegeven van de lengte van de 

verlofperiode na de bevalling van werkende jonge moeders in Nederland, 

aan de hand van de gegevens die hierover zijn verkregen via de korte 

landelijke enquête. In dit vervolgonderzoek waarvoor een deel van deze 

vrouwen opnieuw is benaderd, is onder andere nog verder ingegaan op 

deze verlofperiode na de bevalling om meer inzicht te krijgen in de 

redenen waarom men eventueel langer dan de officiële 6 weken thuis 

blijft en de wensen die omtrent deze verlofperiode onder de werkende 

moeders leven. 

Allereerst is echter bij de vrouwen uit dit vervolgonderzoek nagegaan 

hoeveel weken na de bevalling men het werk weer heeft hervat. In de 

praktijk blijkt dan dat 4% van deze vrouwen eerder dan de officiële 6 

weken is begonnen met werken, omdat men of gewoon weer zin had om te 

werken (2%) , of dit in overleg met de werkgever had afgesproken (1%) , 

of de eerste weken alleen voor 50% hoefde te werken (1%) . Over het ge¬ 

heel genomen blijkt slechts 32% van de ondervraagde vrouwen een ver¬ 

lofperiode van exact 6 weken te hebben genomen; bijna tweederde (64%) 

is langer na de bevalling thuis gebleven. Pas na 8 weken heeft iets 

meer dan de helft van het totaal aantal de vrouwen (53%) het werk weer 

hervat; na 10 weken is ruim driekwart weer op het werk teruggekeerd. 

Voor de totale groep komt dit gemiddeld neer op een verlofperiode na 

de bevalling van ca. 9 weken. (Degenen werkzaam bij de overheid hebben 

gemiddeld een verlofperiode na de bevalling van 9.5 weken, bij de 

semi-overheid gemiddeld 9.3 weken en degenen werkzaam in de particu¬ 

liere sector blijven gemiddeld 8.6 weken na de bevalling van het werk 

weg) . 
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tabel 78: De onderzoeksgroep naar lengte van de genoten verlofperiode 

na de bevalling 

Werkende jonge moeders 

lengte genoten verlofperiode 

na de bevalling 

Totale groep 

n=156 

Degenen die het borstvoeding geven 

hebben gecombineerd met hun werk 

n=98 

(abs) cum% (abs) cum % 

1 week verlof 

2 weken 

3 weken 

4 weken 

5 weken 

6 weken 

7 weken 

8 weken 

9 weken 

10 weken 

meer dan 10 weken 

1 1 

1 

1 2 

1 3 

1 4 

50 36 

6 40 

21 53 

20 65 

20 77 

35 100 

1 

1 

1 

1 

30 

4 

12 

14 

16 

18 

1 

1 

2 

3 

4 

35 

39 

51 

65 

81 

100 

gemiddeld: 9.2 weken 8.8 weken 

Een langere verlofperiode na de bevalling dan de officieel vastgestel¬ 

de termijn hoeft niet altijd in te houden dat men nog niet in staat 

zou zijn geweest om na 6 weken weer te gaan werken. Het is bv. moge¬ 

lijk dat men voor de bevalling langer heeft doorgewerkt en daardoor 

een langer bevallingsverlof mag nemen, of aansluitend aan het offi¬ 

ciële bevallingsverlof nog een aantal weken betaald of onbetaald ver¬ 

lof opneemt. In welke mate dit laatste in de praktijk blijkt plaats te 

vinden, geeft onderstaande tabel meer inzicht. 
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tabel 79: De onderzoeksgroep naar reden van een eventueel langere 

verlofperiode na de bevalling dan 6 weken 

Werkende jonge moeders 

reden van een eventueel 

langere verlofperiode na 

de bevalling dan 6 weken 

Totale groep Degenen die het borstvoeding geven 

hebben gecombineerd met hun werk 

.ben voor de bevalling langer 

blijven doorwerken en kon 

daardoor een langer bevallin 

verlof opnemen 

•heb mijn verlofdagen/vakanti 

er nog bij opgenomen 

.de schoolvakantie viel er 

toevallig tussen/door 

roosterinderling nog vrij 

.heb er nog een periode 

onbetaald verlof bij oo- 

genomen 

•voelde me nog niet in staat 

om na 6 weken weer te werken 

en moest van de arts nog 

thuisblijven 

(Abs) % 

4 4 

gs- 

e 

39 38 

7 7 

13 13 

39 38 

(Abs) % 

4 7 

26 41 

2 3 

7 11 

24 38 

totaal 102 100 63 100 
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Bij de vrouwen met een langere verlofperiode na de bevalling dan 6 we¬ 

ken, blijkt in 38% van de gevallen dat men op advies van de arts lan¬ 

ger thuis is gebleven. Bij 4% is de reden van een langere verlofpe¬ 

riode geweest dat men nog extra verlofdagen heeft mogen opnemen omdat 

men voor de bevalling langer heeft doorgewerkt. 38% Van de vrouwen 

blijkt na de officiële verlofperiode nog een aantal vakantiedagen te 

hebben opgenomen en 13% heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

aansluitend nog een periode met onbetaald verlof te gaan (gemiddeld : 

ca. 10 weken onbetaald verlof) . In 7% van de gevallen viel de offi¬ 

ciële verlofperiode gedeeltelijk samen of aansluitend aan de school¬ 

vakantie of een roostervrije periode. Aan de vrouwen die door middel 

van het opnemen van vakantiedagen of onbetaalde verlofdagen, hun ver¬ 

lofperiode na de bevalling in feite zelf hebben verlengd (33% van het 

totaal aantal vrouwen), is nog gevraagd of het moeite heeft gekost dit 

op het werk te regelen. Dit blijkt slechts bij 3 vrouwen het geval te 

zijn geweest; met name om redenen dat het daardoor voor de collega's 

moeilijker zou worden om in die periode ook vakantiedagen op te nemen. 

De thans officieel geldende verlofperiode van 6 weken na de bevalling, 

blijkt een punt te zijn dat nogal veel werkende jonge moeders parten 

speelt. In hoofdstuk 4 is reeds geconstateerd dat meer dan de helft 

(58%) van de werkende jonge moeders in Nederland die in loondienst 

werkzaam zijn, in de praktijk een langere periode verlof opneemt: ge¬ 

middeld ca. 10 weken. Ook bij de voor het vervolgonderzoek ondervraag¬ 

de vrouwen komt een gemiddelde verlofperiode naar voren van ca. 9 we¬ 

ken. De lengte van het bevallingsverlof blijkt ook het meest genoemde 

punt te zijn dat men graag veranderd had willen zien, zoals in para¬ 

graaf 12.5 nog zal blijken. 

Aan de ondervraagde moeders is gevraagd hoe men de lengte van de pe¬ 

riode die men na de bevalling thuis is gebleven, heeft ervaren. Vindt 

men achteraf dat deze periode precies goed is geweest, eigenlijk te 

kort of had men achteraf eigenlijk wel eerder willen werken. In totaal 

vindt 58% van de ondervraagde groep dat deze periode toch te kort is 

geweest, 41% vindt de periode dat men nu thuis is gebleven precies 

goed, en 1% had achteraf wel eerder willen werken. Onderstaand over¬ 

zicht geeft de periode aan waarover men in dit geval een oordeel geeft. 
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tabel 80: De onderzoeksgroep naar de mate waarin de lengte van de ge¬ 

noten verlofperiode na de bevalling is ervaren als te kort, 

te lang of voldoende (n=156) 

lengte van de genoten verlofperiode na de bevalling 

de periode 

ervaren als: 

^6 weken 

n=4 

6 weken 

n=50 

7 weken 

n=6 

8 weken 

n=21 

9 weken 

n=20 

10 weken 

n=20 

^10 weken 

n=35 

•precies goec 

.te kort 

.te lang 

% 

75 

25 

% 

18 

82 

% 

17 

83 

% 

24 

71 

5 

% 

55 

45 

% 

65 

35 

% 

63 

34 

3 

totaal 100 100 100 100 100 100 100 

Het merendeel van de vrouwen met een verlofperiode na de bevalling van 

8 weken of minder, vindt dat deze periode achteraf te kort is geweest. 

Pas bij een periode van 9 weken vindt iets meer dan de helft (55%) van 

de vrouwen die een dergelijk verlof hebben gehad, dat deze periode 

voldoende is. (Het feit dat het merendeel van degenen met een korter 

verlof dan 6 weken, deze periode als voldoende hebben ervaren is wel¬ 

licht niet zo verwonderlijk, aangezien al eerder is vermeld dat dit 

veelal op eigen initiatief is gebeurd). 
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Als belangrijkste reden waarom men de thans genoten periode als te 

kort heeft ervaren, wordt genoemd: 

48%- "lichamelijk èn geestelijk ben je er nog niet aan toe "/" je 

moet een gewenningsproces doorlopen; nog aan de nieuwe situatie 

wennen”, 

17%- "vooral lichamelijk ben je nog erg moe", 

17%- "het geheel is nog erg vermoeiend/druk; het kind is nog erg be¬ 

werkelijk o.a. door de voedingen", 

7%- "het is op dat moment al zo snel dat je je kind aan anderen 

moet overlaten/uit handen moet geven", 

4%— "de combinatie kind verzorgen en werken is in de beginperiode 

nog erg zwaar", 

4%- "had nog wat langer borstvoeding willen geven", 

3%- overige redenen 

De vraag die hierbij opdoemt is welke regeling men dan zelf het meest 

ideaal zou vinden. Dit is aan de vrouwen gevraagd zowel mbt. het 

zwangerschapsverlof als mbt. het bevallingsverlof. 

Ten aanzien van het zwangerschapsverlof komen de volgende meningen 

naar voren: 

44%- van de vrouwen vindt een periode van 6 weken verlofperiode voor 

de bevallling precies voldoende (en veelal ook echt wel nodig), 

22%- is van mening dat deze periode best iets korter kan, indien men 

zichzelf nog in staat voelt om langer te blijven werken. Hier¬ 

aan wordt echter veelal wel toegevoegd dat men daardoor dan wel 

een langer bevallingsverlof moet kunnen nemen. 

is tenslotte van mening dat het verlofperiode voor de bevalling 

eigenlijk langer zou moeten zijn, waarbij voor het grootste 

deel de gedachten uitgaan naar een periode van ca. 8 weken. 

34%- 
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Ten aanzien van het bevallingsverlof worden de volgende suggesties 

naar voren gebracht: 

slechts 1 vrouw is van mening dat het bevallingsverlof best iets 

korter kan en 5 % vindt een periode van 6 weken voldoende. Dit 

komt erop neer dat 94% van de vrouwen van mening is dat het beval¬ 

lingsverlof langer moet worden dan de thans geldende periode van 6 

weken. (38% Lijkt een periode van 3 maanden het meest ideaal, 

eventueel gedeeltelijk voor 80% van het loon; 12% noemt een pe¬ 

riode van ca. 10 weken, 17% een periode van minstens 2 maanden, en 

de overigen noemen weliswaar langere perioden dan bovengenoemd, 

maar dan in combinatie met een onbetaalde verlofperiode, of ge¬ 

deeltelijk in deeltijd werkend (bv. "na ca. 3 maanden weer werken, 

lukt dat niet dan de mogelijkheid van onbetaald verlof", "de moge¬ 

lijkheid om ^ 1 jaar part-time te werken, "de mogelijkheid van een 

onbetaalde verlofperiode tot maximaal 1 jaar", e.d.). 

Mbt. het bevallingsverlof wordt door de vrouwen dus met name gepleit 

voor een verlenging van deze periode naar 2 à 3 maanden, of eventueel 

meer mogelijkheden om aansluitend onbetaald verlof of deeltijdverlof 

op te nemen. 

12.3. De regeling m.b.t. de kinderopvang voor wanneer men werkt. 

Wanneer men na de bevalling uiteindelijk weer gaat werken, dan zal men 

een regeling moeten treffen voor de opvang van het kind/kinderen voor 

de uren dat men werkt, als mogelijk ook voor de taakverdeling thuis 

mbt. het huishouden en de verzorging van het kind/kinderen in het al¬ 

gemeen. 

Slechts 2% van de ondervraagde moeders woont alleen (en draagt veelal 

ook alleen de financiële zorg voor het huishouden). Degenen die gehuwd 

zijn of samenwonend, blijken in het merendeel van de gevallen geen 

kostwinner. Slechts 23% geeft aan de kostwinner van het huishouden te 

zijn of hieraan een gelijke bijdrage als de partner in te leveren. 

Het merendeel van de vrouwen (62%) blijkt niet uit financiële noodzaak 

het moederschap te combineren met betaalde arbeid, maar geeft 



hiervoor als voornaamste reden op:"omdat ik mijn werk plezierig vind", 

"omdat ik de sociale contacten/het contact met mijn collega's niet wil 

missen, of "omdat ik niet alleen maar voor het huishouden en het kind 

wil zorgen". 

In 19% van de gevallen wordt de financiële noodzaak als voornaamste 

reden opgegeven, 9% geeft aan anders nooit meer aan de slag te zullen 

komen, 5% vindt het prettig dat men hierdoor financieel niet afhanke¬ 

lijk hoeft te zijn, en de overige 5% geeft als voornaamste reden op om 

te blijven werken: "bijhouden van vakkennis", "om je geest kwik te 

houden", "bewust gekozen om het werk samen met mijn man te delen", 

"financieel een prettig extraatje", e.d. 

Over de wijze waarop men in de praktijk het huishouden en de opvang 

van het kind blijkt te regelen in combinatie met het werk, geeft on¬ 

derstaande tabel meer inzicht: 
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tabel 81: De onderzoeksgroep naar de wijze waarop men de verzorging 

en opvang van het kind heeft geregeld 

Werkende jonge moeders 

Totale groep Degenen die het borstvoeding geven 

hebben gecombineerd met hun werk 

( abs ) 

n=lb6 

% (abs) 

n=9fa 

% 

de taakverdeling mbt. het 

huishouden: 

.doet zelf het meeste werk 

.partner doet het meeste werk 

.huishoudelijke taken zijn 

gelijk verdeeld 

.nvt; alleenwonend 

90 

6 

bl 

3 

57 

4 

37 

2 

55 56 

3 3 

39 40 

1 1 

de taakverdeling mbt. de 

verzorging van het kind/ 

kinderen : 

•doet zelf het meeste werk 

.partner doet het meeste werk 

.gelijk verdeeld 

•nvt; alleenstaand 

71 

9 

73 

3 

45 

6 

47 

2 

41 42 

3 3 

53 54 

1 1 

regeling mbt de kinderopvang 

.één regeling 

.combinatie van diverse 

regelingen 

109 70 64 65 

34 35 

genoemde opvangregelingen: 

•thuis door partner 

•betaalde oppas thuis 

.onbetaalde oppas elders 

•crèche in de buurt 

.onbetaalde oppas thuis 

.betaalde oppas elders 

•creche op het werk 

•creche in de gemeente waar 

men werkt 

62 40 

47 30 

25 16 

23 15 

22 14 

18 12 

5 3 

2 1 

36 39 

40 41 

16 16 

16 16 

14 14 

1U 10 

3 3 

1 1 

.overig 4 3 3 3 

de opvangregellng zoals men die 

nu heeft/ vindt men ook do 

meest ideale opvang 

78 50 
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Mbt. het huishouden in het algemeen blijkt in het merendeel van de ge¬ 

vallen (59%) het meeste werk op de schouders van de vrouw neer te ko¬ 

men. Bij 4% van de vrouwen doet de partner het meeste werk en bij 37% 

zijn deze huishoudelijke taken min of meer gelijk verdeeld. Mbt.de 

verzorging van het kind, staan de vrouwen er wat minder alleen voor. 

In 6% van de gevallen doet de partner hiervoor het meeste werk en in 

bijna de helft van de gevallen (47%) worden de taken hierin min of 

meer gelijk verdeeld. 

Op de vraag op welke wijze men de opvang van het kind/kinderen heeft 

geregeld voor de uren dat men werkt, wordt een heel scala aan opvang- 

regelingen naar voren gebracht. 70% van de vrouwen blijkt uiteindelijk 

hiervoor steeds eenzelfde regeling te hebben kunnen treffen; 30% heeft 

hiervoor een aantal mogelijkheden moeten combineren (bv. de ene dag 

past de partner op het kind, de andere dag wordt het kind naar de 

crèche of een oppas gebracht, e.d.). Uiteindelijk blijkt het meest (in 

40% van de gevallen) de partner één of meerdere dagen op het kind te 

passen tijdens de uren dat men werkt. Bij 30% komt hiervoor altijd of 

een aantal keren een oppas thuis die hiervoor wordt betaald, 16% 

brengt hiervoor altijd, of een aantal keren, het kind naar een onbe¬ 

taalde oppas elders (familie, e.d.), 15% brengt het kind een aantal 

keren of altijd naar de crèche in de buurt waar men woont, bij 14% 

komt hiervoor een onbetaalde oppas thuis; de overigen brengen het kind 

naar een betaalde oppas elders (12%), naar de crèche op het werk (3%), 

naar de crèche in de gemeente waar men werkt (1%) of hebben hiervoor 

nog een andere opvangmogelijkheid gevonden. Samenvattend komt dit erop 

neer dat in 50% van de gevallen het kind tijdens de uren dat de moeder 
/ 

werkt, altijd thuis wordt opgevangen; 18% brengt het kind hiervoor al¬ 

tijd naar een oppas elders; 10% brengt het kind altijd naar een 

crèche, en de overige 21% kan hiervoor het kind gedeeltelijk thuis la¬ 

ten, gedeeltelijk naar een crèche of een oppas elders brengen. 

Op de vraag of men de regeling die men nu getroffen heeft, ook de 

meest ideale vorm van kinderopvang vindt, antwoordt tenslotte 50% van 

de vrouwen bevestigend. 

Wanneer men niet de opvang heeft die men eigenlijk zou wensen, dan 

heeft de oorzaak bij 7% van deze vrouwen gelegen in het feit dat dit 

financieel niet mogelijk was (dwz. naar de crèche of dat de man minder 

uren zou werken en daardoor op het kind zou kunnen passen). 



148 

Bij de overigen waren er gewoon geen mogelijkheden om deze opvang in 

de praktijk te realiseren. (In 30% van deze gevallen betreft dit de 

mogelijkheid om de partner in te schakelen, voor 25% om het kind naar 

een crèche op het werk te kunnen brengen, voor 17% om het kind thuis 

te kunnen laten met een betaalde oppas, 14% had het kind liever naar 

een crèche in de buurt willen brengen en de overigen hadden het kind 

liever thuis willen laten met een onbetaalde oppas). 

Wanneer de naar voren gebrachte vormen van meest ideale kinderopvang 

tenslotte op een rij worden gezet, dan komt de volgende 'voorkeurs¬ 

lijst' naar voren: 

40% noemt: thuis door de partner 

- 19% noemt: een betaalde oppas thuis 

15% noemt: een crèche op het werk 

12% noemt: een crèche in de eigen buurt 

8% noemt: een onbetaalde oppas thuis 

4% noemt: een onbetaalde oppas elders 

2% noemt: een betaalde oppas elders 

12.4. De regeling voor het geval het kind ziek is of naar het consul¬ 

tatiebureau moet 

In de voorgaande paragraaf is de wijze van opvang van het kind be¬ 

schreven in het algemeen. Dit kan voor de werkende moeder echter an¬ 

ders te komen liggen wanneer het kind ziek is of wanneer zij met haar 

kind naar het consultatiebureau of de huisarts moet. Wat men in dat 

geval dan doet en hoe vaak men hiervoor een regeling moet treffen, 

wordt in onderstaande tabel nader aangegeven. 
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tabel 82: De onderzoeksgroep naar faciliteiten 

op het werk ten behoeve van werkende 

resp. verlofregelingen 

jonge moeders 

Wtrkcndfc jonge moedecs 

Totale geoep Degenen die het borstvoeding geven 

hebben gecombineerd met hun werk 

n-9B 

A. ín het bedel if la een crèche 18 

B. In het bedrijf is een 

regeling mogelllk voor de 

moeder, voor het geval haar 

kind ziek is 

I 

aantal keer dat het betrokken 

kind ziek is geweest: 

.0 keer;nog niet ziek geweest 

.1 keer 

.2 keer 

.3 keer 

.4 keer 

.5 keer 

.meer dan 5 keer 

wat heeit men toen gedaan 

(of zou men gaan doen) 

.blijven werken 

niet gaan werken, en 

.speciaal verlof gekregen 

•eigen verlofdagen opgenomen 

.zich ziek gemeld 

.onbetaald verlof genomen 

.overig/geen informatie 

59 

35 

28 

12 

8 

2 

12 

25 

10 

4 

C. in het bedrijf is een regeling 

roogelljk voor de moeder, | 18 

voor het geval zli met haar 

kind naar het consultatie 

bureau moet 

wat heeft men gedaan toen men 

naar het consultatiebureau 

) moest 

! .speciaal verlof gekregen 

! .geldt als doktersbezoek 

' voor zichzelf 

I .onbetaalde verlofuren 

opgenomen 

•in eigen vrije tijd gegaan 

.de partner is naar het 

consultatiebureau gegaan 

.overig/geen informatie 

22 

18 

16 

6 

40 

22 

19 

7 

3 

2 

18 

5 

2 

7 

41 

23 

19 

7 

8 

2 

19 

5 

2 

7 

8 

67 
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Op het moment dat de moeders voor dit vervolgonderzoek zijn onder¬ 

vraagd, was het betrokken kind tussen de 1 à 1.5 jaar oud. Bij 38% van 

de vrouwen is het kind in de periode dat men weer is gaan werken, nog 

geen een keer ziek geweest. Bij 22% van de vrouwen is het kind één 

keer ziek geweest, bij 18% twee keer, bij 8% drie keer, en bij de 

overige 14% vier keer of meer. 

17% Van de vrouwen geeft aan dat er in het bedrijf waar men werkt een 

regeling mogelijk is voor het geval het kind ziek is, variërend van 

een aantal dagen onbetaald verlof, tijdelijke verandering van de werk¬ 

tijden, tot aan een aantal dagen betaald (buitengewoon) verlof. 

Aan de vrouwen is gevraagd wat men zou doen of wat men heeft gedaan 

toen het kind de laatste keer ziek was. Ruim tweederde van de vrouwen 

(68%) zou dan of is toen blijven werken omdat er iemand thuis was die 

op het kind kon passen; 16% heeft toen eigen verlofdagen opgenomen, 6% 

heeft zich toen zelf ziek gemeld, 3% heeft toen onbetaald verlof opge¬ 

nomen en 2% heeft toen van het bedrijf een speciaal verlof gekregen. 

In het merendeel van de gevallen blijkt het het bedrijf dus geen werk¬ 

tijd te kosten vanwege verzuim van de moeder, wanneer haar kind onver¬ 

hoopt ziek wordt. Dit blijkt eveneens het geval wanneer de moeder met 

het kind naar het consultatiebureau of de huisart moet. 68% Van de 

vrouwen maakt deze afspraak zodanig dat zij in haar vrije tijd kan 

gaan; in 3% van de gevallen gaat de partner met het kind naar het con¬ 

sultatiebureau. Van de vrouwen geeft tenslotte 12% aan dat in het be¬ 

drijf waar men werkt hiervoor wel een speciale verlofregeling mogelijk 

is om in dat geval even weg te gaan. 10% Van de vrouwen blijkt in de 

praktijk ook inderdaad van deze mogelijkheid gebruik te maken. 

12.5. Wensen inzake de combinatie moederschap en betaalde arbeid 

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven op welke wijze vrouwen 

borstvoeding zijn blijven geven toen men na de bevalling weer ging 

werken, welke problemen men daarbij heeft ondervonden, en waarom an¬ 

dere vrouwen uiteindelijk het borstvoeding geven niet hebben gecombi¬ 

neerd met hun werk. In dit hoofdstuk zijn een aantal andere zaken be¬ 

licht waarmee men eveneens te maken krijgt wanneer men als 
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jonge moeder wil blijven werken, zoals de verlofperiode voor en na de 

bevalling, de opvang van het kind tijdens de uren dat men werkt, en de 

regeling die men eventueel moet treffen wanneer het kind ziek wordt of 

wanneer men naar de huisarts of het consultatiebureau moet. 

In de praktijk kunnen deze punten heel wat meer problemen voor de be¬ 

trokken vrouwen opleveren dan ogenschijnlijk lijkt, en vraagt het veel 

doorzettingsvermogen om uiteindelijk toch te blijven werken. Aan de 

vrouwen is gevraagd welke punten dit met name zijn, of anders gezegd: 

door welke mogelijkheden het met name voor moeders met jonge kinderen 

makkelijker zou worden om te blijven werken. Hiervoor kregen de vrou¬ 

wen een tiental mogelijkheden voorgelegd waaruit men de in hun ogen, 

vijf belangrijkste moest selecteren. Vervolgens werden de vrouwen ver¬ 

zocht deze vijf mogelijkheden op volgorde van belangrijkheid te leg¬ 

gen. In onderstaande tabel wordt de volgorde van de punten weergegeven 

zoals deze door de betrokken vrouwen als belangrijkste of één na be¬ 

langrijkste naar voor zijn gebracht. 
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tabel 83: De onderzoeksgroep naar wensen om het moederschap in combi¬ 

natie met betaalde arbeid makkelijker te maken 

wensen om de combinatie 

moederschap en betaalde arbeid 

makkelijker te maken 

Werkende jonge moeders 

Totale groep Degenen die 

borstvoeding 

hebben 
gecombineerd 

met hun werk 
n=156 

(abs) 

n=98 

* (abs) % 

noemt als belangrijkste of een na 

belangrijkste mogelijkheid; 

.om langer dan 6 weken 

bevallingsverlof te nemen 79 51 48 49 

.voor ouderschapsverlof 48 31 30 31 

•van kinderopvang op het werk/in de 

buurt van het werk 37 24 26 27 

.om geleidelijk je werkuren op te 

voeren; aangepast aan de situ¬ 

atie die jezelf aankunt 

.van onbetaald verlof in geval van 

ziekte van het kind 

.om minder uren te werken 

•om een bepaalde periode in deeltijd/ 

parttime te kunnen werken 

.om een bepaalde periode onbetaald 

verlof op te nemen 

32 20 

28 18 

24 15 

19 12 

18 11 

25 26 

14 14 

13 13 

11 11 

9 9 

om borstvoeding te geven 

op/tijdens het werk 

om borstvoeding thuis of 

bij de oppas te kunnen geven 

18 11 

9 6 

12 12 

8 8 
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Als veruit het belangrijkste punt wordt door de vrouwen naar voren ge¬ 

bracht de mogelijkheid om langer dan 6 weken bevallingsverlof te ne¬ 

men: 51% van de vrouwen noemt dit als belangrijkste of één na belang¬ 

rijkste punt; 4 op de 5 vrouwen beschouwt dit voor hen als een van de 

vijf belangrijkste knelpunten. Zoals in paragraaf 12.2.2. reeds is ge¬ 

constateerd heeft 64% van de vrouwen in de praktijk ook een langere 

verlofperiode na de bevalling genomen, en is 94% van mening dat de 

thans geldende periode van 6 weken verlengd zou moeten worden. Hierbij 

is met name gepleit voor een verlenging naar 2 à 3 maanden. De moge¬ 

lijkheid om een bepaalde periode in (onbetaald) deeltijdverlof dmv. 

een ouderschapsverlofregeling te kunnen werken of zondermeer een be¬ 

paalde periode minder uur per week, wordt door 31% resp. 12% van de 

vrouwen als belangrijkste mogelijkheid naar voren gebracht; 20% noemt 

de mogelijkheid om geleidelijk je werkuren op te kunnen voeren, een 

belangrijk punt waardoor het voor moeders met jonge kinderen heel wat 

makkelijker zou worden om te blijven werken, en 15% noemt hiervoor de 

mogelijkheid om in het algemeen minder uren te kunnen werken. Een be¬ 

paalde periode onbetaald verlof kunnen opnemen wordt in dit geval door 

betrekkelijk weinig vrouwen naar voren gebracht, te weten door 11%. 

Samenvattend kan derhalve worden gesteld dat vooral de huidige lengte 

van het bevallingsverlof, maar ook de werkuren in de eerste periode 

dat men na de bevalling weer gaat werken, door de vrouwen als belang¬ 

rijke knelpunten worden gezien wanneer men als moeder met een jong 

kind wil blijven werken. Wat betreft het bevallingsverlof wordt vooral 

een officiële verlenging van deze verlofperiode het meest nodig ge¬ 

vonden; qua werkuren wordt vooral een pleidooi gehouden voor meer mo¬ 

gelijkheden om al of niet tijdelijk in deeltijd te kunnen werken of 

geleidelijk de werkuren op te kunnen voeren aangepast aan de situatie 

die men op dat moment aankan. 

Opvallend in het geheel is tenslotte nog de mate waarin meer mogelijk¬ 

heden om het borstvoeding geven te gecombineerd met het werk, als be¬ 

langrijk worden ervaren. In totaal wordt door 11% van de vrouwen de 

mogelijkheid om op het werk zelf te kunnen voeden, het belangrijkste 

of één na belangrijkste genoemd; 6% noemt hiervoor de mogelijkheid om 

tussendoor naar huis of de oppas te kunnen gaan. 



154 

Echter; degenen die dit punt naar voren brengen, blijken veelal vrou¬ 

wen die reeds het borstvoeding geven hebben gecombineerd met hun werk. 

Kennelijk wordt door de vrouwen die dit uiteindelijk niet hebben ge¬ 

combineerd, dit als een minder belangrijk probleem voor hen ervaren 

dan de lengte van het bevallingsverlof, de mogelijkheid van een 

ouderschapsverlofregeling of de mogelijkheid van kinderopvang op het 

werk zelf, of in de buurt van het werk. 
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13. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

13.1 Inleiding 

In opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Mini¬ 

sterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Stichting CCOZ 

een onderzoek uitgevoerd onder jonge moeders in Nederland in het alge¬ 

meen, en werkende jonge moeders die het borstvoeding geven hebben ge¬ 

combineerd met hun werk in het bijzonder. 

13.1.1 Doel van het onderzoek 

Ondanks de bepalingen in artikel 11, lid 2 van de Arbeidswet inzake 

het borstvoeding geven in werktijd, is met enige regelmaat in de prak¬ 

tijk gebleken dat vrouwen die het borstvoeding geven aan hun pasgebo¬ 

ren kind wilden combineren met hun werk, hiervoor geen bevredigende 

regeling konden treffen met hun werkgever. Gegevens over de mate waar¬ 

in dit voorkwam, maar ook over de mate waarin wel een bevredigende re¬ 

geling kon worden getroffen en op welke wijze, waren tot op heden niet 

voorhanden. Teneinde te bezien of de overheid het beleid in deze even¬ 

tueel zou moeten bijstellen, was inzicht nodig in de situatie zoals 

deze zich in de praktijk blijkt voor te doen; zowel in kwantitatieve 

als in kwalitatieve zin. De doelstelling van dit onderzoek kan derhal¬ 

ve als volgt worden verwoord: 

" In welke mate en op welke wijze kunnen werkneemsters hun functie 

combineren met het geven van borstvoeding aan hun pasgeboren kind, 

en in welke mate moet hiervan door hen worden afgezien omdat 

hiervoor geen bevredigende regeling kan worden getroffen ?" 

Omdat voor dit onderzoek een landelijk representatieve steekproef zou 

moeten worden benaderd werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om 

hieraan, ter onderbouwing van eventuele nieuwe beleidsinitiatieven in¬ 

zake de lengte van het bevallingsverlof, als tweede onderzoeksvraag 

toe te voegen: 

"Hoeveel weken beslaat de verlofperiode na de bevalling in de prak¬ 

tijk, en welke persoons- en functiekenmerken staan hiermee in rela¬ 

tie?" 

Deze laatste gegevens zouden tevens ter aanvulling dienen op gegevens 

uit een door de Stichting CCOZ uitgevoerde analyse van verzuimgegevens 
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van zwangere en recent bevallen werkneemsters uit haar eigen informa¬ 

tiesysteem ('Werken en zwangerschap: een zware bevalling ??. Een ana¬ 

lyse van structuur en ontwikkeling van het ziekteverzuim tijdens de 

zwangerschap en na de bevalling'; op gegevens uit het ZVIS van de 

Stichting CCOZ. Juni 1986, Stichting CCOZ, Amsterdam). 

13.1.2 De opzet en uitvoering van het onderzoek 

Teneinde een landelijk representatief beeld te verkrijgen van de mate 

waarin vrouwen het borstvoeding geven aan hun pasgeboren kind combi¬ 

neren met hun werk, moest voor het onderzoek een steekproef worden be¬ 

naderd van recent bevallen vrouwen in Nederland. Uit de bevolkingsre¬ 

gisters van in totaal 71 gemeenten in Nederland - gestratificeerd naar 

regio, urbanisatiegraad en geboorteaantal-, zijn hiervoor a-select 

adressen getrokken van kinderen die tussen 1 mei 1984 

en 30 april 1985 zijn geboren. Via deze adressen zijn telefonisch (of 

schriftelijk, indien geen telefoonnummer bekend was) de betrokken moe¬ 

ders benaderd met een korte enquête waarin naar een aantal kerngege¬ 

vens is gevraagd (of men tijdens de zwangerschap werkzaam is geweest, 

of men na de bevalling het werk heeft hervat, of men borstvoeding 

heeft gegeven, of men dit is blijven geven toen men weer ging werken, 

e.d.). Het responspercentage bij deze enquête bedroeg in totaliteit 

79%, hetgeen 5224 respondenten heeft ingehouden. Door herweging van 

dit bestand naar de landelijke verdeling van geboorten naar regio en 

urbanisatiegraad, mogen de resultaten van deze enquête worden be¬ 

schouwd als representatief voor de moeders met een (jongste) kind van 

0-1 jaar in Nederland. 

Aan de hand van de gegevens uit bovengenoemde enquête is vervolgens 

een groep in loondienst werkende jonge moeders geselecteerd, die 

borstvoeding hebben gegeven en dit wel of niet zijn blijven geven toen 

men na de bevalling weer ging werken. In mondelinge interviews is met 

deze vrouwen (156 vrouwen in totaal) uitgebreid gesproken over hun er¬ 

varingen wanneer men het moederschap combineert met betaalde arbeid, 

en met name wanneer men borstvoeding wil blijven geven. 

Ook de samenstelling van de voor dit vervolgonderzoek ondervraagde 

groep vrouwen, komt vrij redelijk overeen met de landelijke verdeling 

die over deze groep naar voren is gekomen via de eerst gehouden en¬ 

quête. Dit houdt in dat de gegevens uit de mondelinge interviews als 



157 

redelijk indicatief mogen worden beschouwd voor de totale groep in 

loondienst werkende jonge moeders in Nederland die het borstvoeding 

geven combineert met het werk (of uiteindelijk niet combineert). 

Het veldwerk voor de korte telefonische/schriftelijke enquête en de 

mondelinge interviews, is uitgevoerd door Bureau Veldkamp Marktonder¬ 

zoek BV te Amsterdam. 

In het hiernavolgende worden de belangrijkste gegevens uit beide on¬ 

derzoeken eerst kort samengevat. Vervolgens worden deze resultaten na¬ 

der in beschouwing genomen in het kader van de doelstellingen van het 

onderzoek. 

13.2 Samenvatting van de resultaten van het onderzoek onder moeders 

met een (jongste) kind van 0-1 jaar in Nederland, en onder de¬ 

genen die het borstvoeding geven wel of niet hebben gecombineerd 

met hun werk. 

13.2.1 De arbeidsmarktparticipatie tijdens de zwangerschap 

Van het totaal aantal jonge moeders in Nederland, verrichtte 41% tij¬ 

dens de zwangerschap betaalde arbeid. Aangezien de ondervraagde groep 

tijdens hun zwangerschap min of meer als representatief kan worden be¬ 

schouwd voor de zwangere vrouwen in Nederland, met daarbinnen degenen 

die aan het arbeidsproces deelnemen, kan aan de hand van dit percenta¬ 

ge worden berekend op hoeveel zwangere werkende vrouwen dit in totaal 

min of meer neerkomt. 'Min of meer' of correcter gesteld: minimaal, 

aangezien hierbij wordt uitgegaan van voldragen zwangerschappen en in 

de berekening geen voortijdige zwangerschapsonderbrekingen (miskraam, 

voortijdige geboorte e.d.) worden meegenomen. Uitgaande van circa 

170.000 geboorten per jaar resp. 170.000 zwangere vrouwen, betekent 

dit minimaal circa 70.000 werkende zwangere vrouwen in Nederland (een 

aanmerkelijk hoger cijfer dan het geschatte aantal van ca. 43.000 in 

het onderzoek 'Faciliteiten voor zwangere werkneemsters', hetgeen te 

wijten zal zijn aan het feit dat in genoemd onderzoek alleen een zeer 

globale schatting kon worden gegeven op grond van cijfermateriaal uit 

1979 en in deze statistieken hoogstwaarschijnlijk ook geen vrouwen wa¬ 

ren opgenomen die minder dan 15 uur per week werkzaam waren.). 
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Van degenen die tijdens de zwangerschap betaalde arbeid verrichten is 

81% in loondienst in de particuliere of overheidssector: 45% in het 

bedrijfsleven, 19% bij de overheid en 17% bij een semi-overheids- 

instelling. De overigen zijn of werkzaam in het bedrijf van de 

partner/eigen bedrijf (7%), op free-lance basis (5%), als zelfstandige 

(2%) of nemen op andere basis deel aan het arbeidsproces (5%) . Het 

merendeel van deze vrouwen (85%) werkt in een uitvoerende functie. Qua 

aard van de werkzaamheden is sprake van een bijna fifty-fifty verde¬ 

ling: 47% van de zwangere werkende vrouwen verricht handarbeid, dwz. 

lichamelijk inspannend werk; 51% verricht hoofdarbeid, dwz. meer het 

bureau werk, zittend werk. 

Wat betreft het gemiddeld aantal werkuren per week blijkt tenslotte 

bijna tweederde (63%) van de zwangere vrouwen meer dan 24 uur per week 

te werken, waaronder 40% 40 uur of meer per week. 

13.2,2 De arbeidsmarktparticipatie na de bevalling 

vrouwen met een (jongste) kind 

van 0-1 jaar in Nederland 

(n=5217) 100% 

tijdens de zwangerschap 

niet gewerkt 

59% 

tijdens de zwangerschap 

wèl gewerkt 

41% 

na de bevalling 

niet gaan werken 

57% 

na de bevalling 

weer gaan werken 

2% 

I 
21% 

na de bevalling 

weer gaan werken 

19% 

T 

na de bevalling 

niet gaan werken 

22% 

Van het totaal aantal vrouwen in Nederland met een (jongste) kind van 

0-1 jaar, blijkt 21% het moederschap te combineren met betaalde ar¬ 

beid. Uitgaande van 170.000 geboorten per jaar, komt dit neer op circa 

35.000 werkende jonge moeders in Nederland. 
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Bijna driekwart van deze vrouwen is in loondienst: 33% in de particu¬ 

liere sector, 39% in de (semi) overheidssector. De overigen zijn werk¬ 

zaam in het bedrijf van de partner/eigen zaak (13%), op free-lance ba¬ 

sis (7%) , als zelfstandige (4%) of nemen op andere basis deel aan het 

arbeidsproces (4%). 

Het merendeel (71%) werkt gemiddeld minder dan 25 uur per week; 

slechts 12% maakt werkweken van 40 uur of meer. 

Van degenen die ook tijdens hun zwangerschap aan het arbeidsproces 

hebben deelgenomen, blijkt gemiddeld 47% na de bevalling dit werk weer 

te hervatten. Wanneer dit zg. hervattingspercentage wordt gerelateerd 

aan een aantal persoons- en beroepsgegevens, dan komen met name de 

volgende verschillen naar voren. 

naar geboorteland : Van de buitenlandse zwangere werkende vrouwen 

in Nederland hervat 61% na de bevalling weer 

het werk, tegenover 46% van de Nederlandse 

werkende zwangere vrouwen. 

- naar kindertal : Van degenen die in verwachting waren van hun 

eerste kind hervat 37% na de bevalling weer 

het werk, tegenover gemiddeld 74% van degenen 

die al een of meerdere kinderen hadden. 

- naar functie : Onder degenen met een zelfstandige of lei¬ 

dinggevende functie komen de hoogste hervat- 

tingspercentages voor (gemiddeld 64%), tegen¬ 

over gemiddeld 45% van degenen met een uit¬ 

voerende functie. Een uitzondering bij deze 

laatste groep vormen echter verpleegkundigen 

en onderwijsgevenden: meer dan tweederde van 

deze vrouwen blijft na de bevalling werken. 

- naar bedrijfssector : Is men zelfstandige of werkt men mee in het 

bedrijf van de echtgenoot, dan blijft men na 

de bevalling veelal werken (80% resp. 83%); 

is men werkzaam in loondienst in de particu¬ 

liere sector dan ligt dit hervattingspercen¬ 

tage het laagst, te weten 34%. 

Naar aard van de werkzaamheden doen zich wat dit betreft geen ver- 
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schillen voor, hetgeen wil zeggen dat het wel of niet blijven werken 

na de bevalling niet bepaald wordt door het feit of men handarbeid of 

hoofdarbeid verricht. Ook degenen die tijdens de zwangerschap meer dan 

24 uur per week werkzaam waren, blijken niet opmerkelijk veel vaker na 

de bevalling te stoppen met werken dan degenen die minder uren per 

week werkten. Echter, dit laatste wordt vooral verklaard door het feit 

dat een groot aantal van deze vrouwen (60%) na de bevalling dit aantal 

werkuren heeft kunnen terugbrengen tot minder dan 25 uur per week. 

13.2.3 De lengte van de verlofperiode na de bevalling in de praktijk 

Officieel geldt als bepaling mbt. het bevallingsverlof dat het verbo¬ 

den is om binnen 6 weken na de bevalling weer te beginnnen met werken. 

Pas na 6 weken mag men het werk hervatten, tenzij men tot aan de be- 

vallingsdatum heeft doorgewerkt. In dat geval mag men officieel pas na 

8 weken weer gaan werken. 

In de praktijk blijkt dat meer dan de helft (58%) van de vrouwen die 

in loondienst werkzaam zijn, een langere verlofperiode heeft genomen 

dan de officiële 6 weken. Gemiddeld blijft men na de bevaling ca. 10 

weken thuis. Uit de mondelinge interviews komt naar voren dat men lang 

niet altijd als gevolg van ziekte, op aanraden van een arts langer 

thuis blijft dan de officiële 6 weken (bij 38% is dit het geval ge¬ 

weest) , maar veelal deze verlofperiode zelf verlengt door nog vakan¬ 

tiedagen op te nemen (38%), of nog een periode met onbetaald verlof te 

gaan (13%). Echter, een en ander gebeurt wel uit onvrede met de thans 

toegestane periode omdat men deze als te kort ervaart en zich op dat 

moment nog niet fit genoeg voelt om het werk weer te hervatten 

("lichamelijk en geestelijk ben je er nog niet aan toe", "je moet een 

gewenningsproces doorlopen; nog aan de nieuwe situatie wennen"). De 

mogelijkheid om langer dan 6 weken bevallingsverlof te kunnen nemen 

wordt dan ook door de vrouwen als veruit het belangrijkste punt naar 

voren gebracht waardoor het voor jonge moeders heel wat makkelijker 

zou worden om te blijven werken. 79% Van de vrouwen beschouwt dit voor 

hen als een van de vijf belangrijkste knelpunten; 51% van de vrouwen 

noemt dit het belangrijkste of één na belangrijkste punt (In paragraaf 

13.3.2 wordt op de lengte van het bevallingsverlof nog nader terugge¬ 

komen) . 
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13.2.4 Werken en borstvoeding blijven geven 

Tweederde van alle jonge moeders in Nederland blijkt borstvoeding te 

geven aan hun pasgeboren kind en van de werkende jonge moeders zelfs 

74%. 

Wanneer men het borstvoeding geven wil combineren met het werk, dan 

zijn de vrouwen die in loondienst werkzaam zijn gebonden aan de moge¬ 

lijkheden die hiervoor worden geboden in de Arbeidswet (of een verge¬ 

lijkbare regeling voor het overheidspersoneel). Uit het onderzoek 

blijkt dat 45% van de werkende jonge moeders in loondienst, borstvoe¬ 

ding is blijven geven toen men na de bevalling weer ging werken. Dit 

komt neer op circa 12.000 vrouwen in Nederland. Met andere woorden: de 

regeling in de Arbeidswet (en de vergelijkbare regeling voor het over¬ 

heidspersoneel) is jaarlijks van toepassing op circa 12.000 vrouwen in 

Nederland. 

Uit de mondelinge interviews komt naar voren dat van de vrouwen in 

loondienst die borstvoeding blijven geven wanneer men weer gaat wer¬ 

ken, bijna de helft (47%) niet in werktijd voedt of kolft maar alleen 

voor en na het werk. Of men laat onder werktijd het kind flesvoeding 

geven (31%) , of men heeft zodanige werktijden (of deze zodanig kunnen 

aanpassen) dat men kan volstaan met voor en na werktijd het kind de 

borst te geven (16%). Slechts 13% van de ondervraagde groep vrouwen 

blijkt daadwerkelijk het kind op het werk de borst te geven; de overi¬ 

gen kolven op het werk (23%) of gaan tussendoor naar huis of de oppas 

om te voeden (16%). 

In de praktijk blijkt dus dat nogal wat vrouwen in loondienst welis¬ 

waar borstvoeding blijven geven wanneer men na de bevalling weer gaat 

werken, maar dat dit voeden of kolven veelal niet op het werk zelf 

plaatsvindt. Circa eenderde van de vrouwen geeft daadwerkelijk op het 

werk het kind de borst of kolft; de overigen voeden of kolven thuis of 

bij de oppas. Hiervoor hoeft ook veelal niet het werk te worden onder¬ 

broken; bijna de helft van alle vrouwen geeft alleen borstvoeding (of 

kolft) voor en na werktijd. 
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Het merendeel (86%) van de vrouwen heeft op deze wijze langer dan een 

maand het borstvoeding geven gecombineerd met werken. Bijna de helft 

blijkt dit zelfs langer dan 5 maanden met werken te hebben kunnen com¬ 

bineren (48% van degenen die kolfden, 63% van degenen die tussendoor 

naar huis/de oppas gingen om te voeden, 39% van degenen die het kind 

op het werk de borst gaven en 35% van degenen die alleen buiten werk¬ 

tijd borstvoeding gaven). 

In de beginperiode voedde (of kolfde) men gemiddeld 1 à 2 keer onder 

werktijd; aan het eind vrijwel alleen nog 1 keer. Meer dan de helft 

van de vrouwen (58%) gaf in deze periode geen nachtvoedingen meer; 27% 

slechts een gedeelte van deze periode en de overigen de gehele periode. 

Hoewel meer dan de helft (52%) van de vrouwen de periode dat men het 

borstvoeding geven combineerde met werken als vrij belastend heeft er¬ 

varen, zou circa driekwart het toch weer op dezelfde wijze hebben ge¬ 

daan indien men deze beslissing opnieuw zou moeten nemen. Slechts 3% 

van de vrouwen zou het dan niet meer hebben gecombineerd met het werk 

en 2% zou dan gestopt zijn met werken. 

Tegen de achtergrond dat bijna de helft van de vrouwen alleen buiten 

werktijd borstvoeding heeft gegeven en van de overige vrouwen een deel 

alleen in de pauze ging voeden of kolven, is het wellicht niet ver¬ 

wonderlijk dat ruim driekwart van de vrouwen zegt geen problemen te 

hebben ondervonden om een regeling te treffen. (46% Blijkt hierover 

zelfs helemaal niet met de werkgever te hebben gesproken). 14% Van de 

vrouwen geeft aan dat het enigszins moeite heeft gekost, en 6% zegt 

dat het veel problemen heeft gegeven om hiervoor op het werk een rege¬ 

ling te treffen. 

Weerstand op het werk blijkt ook onder de groep vrouwen die weliswaar 

borstvoeding hebben gegeven maar niet meer toen men ging werken, veel¬ 

al niet de reden waarom men dit niet heeft gecombineerd. Meer dan de 

helft van deze groep vrouwen blijkt met het borstvoeding geven te zijn 

gestopt om redenen die niet met het werk verband hebben gehouden. De 

vrouwen die nog wel voor deze keuze hebben gestaan (40%), blijken 

veelal voor zichzelf al te hebben uitgemaakt dat de combinatie borst¬ 

voeding geven en werken te lastig of niet haalbaar zou zijn in verband 

met het werk zelf, de werktijden, of de tijd die men kwijt zou zijn 
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wanneer men voor het voeden tussendoor naar huis of de oppas zou gaan. 

Percentueel gezien zijn daardoor weinig vrouwen daadwerkelijk op on¬ 

overkomelijke bezwaren op het werk gestuit toen men pogingen heeft on¬ 

dernomen om borstvoeding te blijven geven in combinatie met het werk 

(ca. 10% van de groep die borstvoeding heeft gegeven maar niet meer 

toe men ging werken; ca. 3% van het aantal werkende jonge moeders in 

loondienst). Omgerekend naar het aantal in loondienst werkende jonge 

moeders in Nederland, zou dit neerkomen op circa 750 vrouwen per jaar. 

Tenslotte blijkt er nogal verwarring te heersen over de rechten die je 

als werkneemster hebt wanneer je borstvoeding wilt geven in combinatie 

met het werk; waarschijnlijk mede veroorzaakt door de diverse uit¬ 

spraken die hierover zijn gedaan in de beroepszaken de afgelopen jaren 

die naar aanleiding van dit artikel in de Arbeidswet, zijn aangespan¬ 

nen. Van degenen die het borstvoeding geven hebben gecombineerd met 

hun werk blijkt nog niet de helft de juiste bepalingen hieromtrent te 

kunnen aangeven en heeft men veelal andere bepalingen in gedachten. 

Degenen die het niet hebben gecombineerd met hun werk zijn nog slech¬ 

ter op de hoogte: Slechts 9% kent de juiste Ínhoud van artikel 11, lid 

2 van de Arbeidswet. 

Niet alleen qua kennis omtrent de rechten inzake het borstvoeding ge¬ 

ven in werktijd, treden de meest opmerkelijke verschillen op tussen 

degenen die wel of niet borstvoeding zijn blijven geven in combinatie 

met het werk. Ook het aantal voorbeelden in de eigen werkomgeving van 

collega's die het al eens hebben gecombineerd, zijn aanmerkelijk min¬ 

der bij degenen die het niet hebben gecombineerd. Weliswaar werkt deze 

groep ook wat vaker uitsluitend hele dagen, verricht men wat vaker 

handarbeid en woont men gemiddeld wat verder van het werk af, maar an¬ 

dere vrouwen in soortgelijke posities blijken in dat geval uiteinde¬ 

lijk wel een regeling te hebben kunnen treffen. Het voorbeeld van an¬ 

deren dat de combinatie borstvoeding geven en werken wel degelijk mo¬ 

gelijk en ook haalbaar is, moet daarom zowel voor de vrouwen zelf als 

ook voor de leiding op het werk, als de meest bepalende c.q. stimule¬ 

rende invloed worden opgevat. 
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13.3 De resultaten van het onderzoek gerelateerd aan de onderzoeks¬ 

vragen. Conclusies en aanbevelingen 

13.3.1 Borstvoeding geven in combinatie met betaalde arbeid 

De eerste doelstelling van het onderzoek is geweest inzicht te krij¬ 

gen in de mate waarin en wijze waarop vrouwen het borstvoeding geven 

combineren met hun werk en welke eventuele problemen zich daarbij in 

de praktijk blijken voor te doen. Aan de hand van deze gegevens zou 

dan door het Ministerie kunnen worden bezien of het beleid in deze 

eventueel moet worden bijgesteld, waarbij de gedachten vooralsnog uit¬ 

gaan naar een eventuele aanpassing van de in 1919 hiervoor getroffen 

regeling in de Arbeidswet aan de huidige tijden en omstandigheden. 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat een groot aantal vrou¬ 

wen het borstvoeding geven combineert met het werk (47* van het totaal 

aantal werkende moeders in Nederland; 45% van degenen die in loon¬ 

dienst werkzaam zijn). Omgerekend naar het totaal aantal in loondienst 

werkende jonge moeders komt dit neer op circa 12.000 vrouwen in Neder¬ 

land. 

Driekwart van deze vrouwen blijkt uiteindelijk de regeling te hebben 

kunnen treffen die men ook zelf het liefst had gewild; 20* van de 

vrouwen heeft echter voor het treffen van een regeling enige of veel 

moeite moeten doen. Met name wanneer men de voorkeur had om tussendoor 

naar huis te gaan om te voeden of het kind op het werk de borst te ge¬ 

ven, heeft men hiertegen bezwaren ontmoet om redenen dat hierdoor te¬ 

veel werktijd verloren zou gaan. 

Van degenen die weliswaar borstvoeding hebben gegeven maar niet meer 

toen men ging werken, blijkt meer dan de helft om redenen die niet met 

het werk verband hebben gehouden het borstvoeding geven niet te hebben 

gecombineerd met het werk. Van de overige 40% heeft een groot deel 

reeds bij voorbaat voor zichzelf uitgemaakt dat de combinatie borst¬ 

voeding geven en werken te lastig of niet haalbaar zou zijn ivm. het 

werk zelf, de werktijden, of de tijd die men kwijt zou zijn om voor 

het voeden tussendoor naar huis te gaan. Uiteindelijk blijkt van de 

totale groep in loondienst werkende jonge moeders circa 3% op onover¬ 

komelijke bezwaren te zijn gestuit toen men pogingen heeft ondernomen 

om borstvoeding te blijven geven in combinatie met het werk. Percen¬ 

tueel gezien een gering aantal, echter in totaliteit neerkomend op 

circa 750 vrouwen per jaar. 
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Vergelijking tussen degenen die het borstvoeding geven wel hebben ge¬ 

combineerd met het werk en degenen die hiervan uiteindelijk hebben af¬ 

gezien, laat met name de volgende twee verschilpunten zien: 

1. Gebrek aan kennis omtrent de juiste rechten die men als werkende 

moeder heeft wanneer men borstvoeding wil geven in combinatie met 

het werk. 

2. Een gering aantal voorbeelden in de eigen werkomgeving van col¬ 

lega's die het borstvoeding geven wel hebben gecombineerd. 

ad 1: 

Met name onder degenen die uiteindelijk geen regeling hebben kunnen 

treffen op het werk om borstvoeding te blijven geven, blijkt de kennis 

omtrent de rechten die je hierbij als werkende moeder hebt vrij ge¬ 

ring. Slechts 9% kan hieromtrent de juiste rechten aangeven. Echter 

ook onder degenen die wèl een regeling hebben kunnen treffen, blijkt 

de verwarring wat dit betreft groot (Nog niet de helft weet welke be¬ 

palingen hierbij gelden). Deze verwarring zal hoogstwaarschijnlijk me¬ 

de veroorzaakt zijn door de diverse jurisprudentie die hierover de af¬ 

gelopen jaren is verschenen. 

Een duidelijke en concrete voorlichting over de rechten waarop men 

uiteindelijk wérkelijk een beroep kan doen of aan gebonden is, lijkt 

daarom in deze met name gewenst; niet alleen voor de betrokken werk¬ 

neemsters, maar hoogstwaarschijnlijk eveneens voor de werkgevers. 

ad 2 : 

Gebrek aan voorbeelden in de eigen werkomgeving van vrouwen die het 

borstvoeding geven wel hebben kunnen combineren met het werk, blijkt 

niet alleen een belangrijk verschilpunt tussen degenen die van de com¬ 

binatie borstvoeding geven en werken vanwege hun werksituatie uitein¬ 

delijk hebben moeten afzien en degenen die hiervoor wel een regeling 

hebben kunnen treffen. Evenzo blijkt dit een belangrijke verklarende 

factor te zijn waarom men in de ene functie zoveel vaker een regeling 

kan treffen dan in een andere functie. 

Op grond van dit gegeven lijkt daarom niet alleen meer bekendheid over 

het grote aantal vrouwen dat in de praktijk borstvoeding blijft geven 

in combinatie met werken, een aantal drempels te kunnen wegnemen bij 

zowel werkneemsters als werkgevers. Daaraan gekoppeld lijkt met con¬ 

crete voorbeelden van in welke werksituaties welke regelingen zoal 
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worden getroffen, zowel bij de werkneemsters als ook bij de werkgevers 

een aantal barrières te kunnen worden overwonnen omtrent de mogelijk¬ 

heid èn de haalbaarheid van de combinatie borstvoeding geven en werken. 

Tenslotte laten de regelingen die men heeft kunnen treffen om borst¬ 

voeding te blijven geven in combinatie met het werk, inhoudelijk zien, 

dat hierbij vooral de mogelijkheid voor de vrouwen van een tijdelijke 

aanpassing of vermindering van de werkuren een belangrijke rol speelt. 

75% Van degenen die tussendoor naar huis/de oppas gingen om te voeden, 

62% van degenen die op het werk het kind de borst gaven, 48% van de¬ 

genen die alleen voor en na het werk voedingen gaven, en 35% van de¬ 

genen die op het werk kolfden, hebben gedurende deze periode hun 

werktijden enigszins kunnen aanpassen aan het voedingsschema door bij¬ 

voorbeeld eerder of later te komen en vroeger of later weg te gaan of 

de eventueel niet-gewerkte uren op te sparen om deze later in halen. 

Wanneer hierbij tevens in beschouwing wordt genomen dat degenen die op 

het werk het kind de borst konden geven achteraf het minst tevreden 

over deze regeling zijn, dan lijkt bij een aanpassing van de Arbeids¬ 

wet een eventuele verruiming van de mogelijkheid om het kind op het 

werk te voeden minder prioriteit te genieten dan de mogelijkheid voor 

de betrokken vrouwen om gedurende deze periode hun werktijden te kun¬ 

nen flexibiliseren. 

13.3.2 De lengte van het bevallingsverlof 

De tweede doelstelling van het onderzoek is geweest inzicht te krijgen 

in de lengte van de genoten verlofperiode na de bevalling in de prak¬ 

tijk, ter onderbouwing van eventuele nieuwe beleidsinitiatieven inzake 

de lengte van het bevallingsverlof. 

Het onderzoek laat zien dat meer dan de helft (58%) van de in loon¬ 

dienst werkende jonge moeders in Nederland, langer na de bevalling 

thuis blijft dan de officiële 6 weken. Degenen die bij de overheid 

werkzaam zijn blijven na de bevalling gemiddeld 10.9 weken van het 

werk weg, bij de semi-overheid gemiddeld 10.2 weken en in de particu¬ 

liere sector gemiddeld 9.9 weken. Ook uit de analyse van verzuimgege¬ 

vens uit het ZVIS van de Stichting CCOZ blijkt gemiddeld een langer 

bevallingsverlof te worden genoten, te weten 8.6 weken. Uit de monde¬ 

linge interviews komt naar voren dat men lang niet altijd als gevolg 
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van "erkende arbeidsongeschiktheid" langer thuis blijft dan de offi¬ 

ciële 6 weken. In ongeveer de helft van de gevallen blijkt men door 

middel van het opnemen van vakantiedagen aansluitend aan het officiële 

bevallingsverlof, of door een periode nog met onbetaald verlof te 

gaan, de verlofperiode na de bevalling zelf te verlengen. Echter, een 

en ander gebeurt veelal uit onvrede met de thans officieel toegestane 

periode van 6 weken, omdat men deze periode in de praktijk als te kort 

ervaart en zich op dat moment nog niet fit genoeg voelt om het werk al 

te hervatten ("lichamelijk en geestelijk ben je er nog niet aan toe; 

je moet nog aan de nieuwe situatie wennen"). 

De beleidsvoornemens inzake de verlofperiode rond de bevalling gaan op 

dit moment vooral uit naar mogelijkheden voor de vrouwen om een 

langere verlofperiode na de bevalling te kunnen opnemen dan de huidige 

periode van 6 weken. Eind vorig jaar is hiervoor voorgesteld het zwan- 

gerschaps- en bevallingsverlof te flexibiliseren. Dit houdt in dat het 

zwangerschaps- en bevallingsverlof tesamen in principe 12 weken 

blijft, maar dat deze verlofperiode pas ingaat op het moment dat de 

vrouw zélf bepaalt te stoppen met werken. Dit komt erop neer dat het 

vrouwen mogelijk wordt gemaakt om voor de bevalling langer te blijven 

doorwerken, dus een korter zwangerschapsverlof dan 6 weken te nemen, 

waardoor zij een langer bevallingsverlof kunnen opnemen. 

De vraag hierbij is echter of flexibilisering van het zwangerschaps- 

en bevallingsverlof in de praktijk ook werkelijk een langer beval¬ 

lingsverlof voor de betrokken vrouwen zal opleveren. Dit zal immers 

alleen opgaan wanneer het voor hen ook mogelijk is om voor de beval¬ 

ling langer te blijven werken. 

Uit de mondelinge interviews blijkt dat de gemiddelde verlofperiode 

voor de bevalling bij deze groep vrouwen 7.5 weken heeft bedragen en 

dat 53% van de vrouwen eerder dan 6 weken voor de bevalling met werken 

is gestopt. Uit de analyse van verzuimgegevens uit het ZVIS van de 

Stichting CCOZ, waarin de industriële sector meer vertegenwoordigd is, 

blijkt zelfs dat 65% van de werkende jonge moeders een langere periode 

voor de bevalling wegens ziekte heeft moeten verzuimen dan de offi¬ 

ciële 6 weken. Uit deze gegevens kan worden geconcludeerd dat het voor 

een groot aantal vrouwen zondermeer niet mogelijk zal zijn om voor de 

bevalling langer te blijven doorwerken; hetgeen inhoudt dat door hen 

dan ook geen langer bevallingsverlof zal kunnen worden opgenomen. Dit 
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kan echter evengoed het geval zijn bij de vrouwen die nu exact 6 weken 

voor de bevalling met verlof zijn gegaan. Ook onder hen zullen zich 

ongetwijfeld vrouwen bevinden die niet langer in staat zouden zijn ge¬ 

weest om langer te blijven werken. Uit de interviews blijkt bijvoor¬ 

beeld dat 34% van de ondervraagde vrouwen eigenlijk ook een zwanger¬ 

schapsverlof van 6 weken te kort vindt en 44% een periode van 6 weken 

weliswaar voldoende, maar beslist wel nodig. Een en ander geeft aan 

dat van de mogelijkheid tot flexibilisering door een groot aantal 

vrouwen in de praktijk geen gebruik zal kunnen worden gemaakt, hetgeen 

inhoudt dat door hen officieel geen langer bevallingsverlof zal kunnen 

worden opgenomen. 

Gezien het grote aantal vrouwen dat thans in de praktijk een langere 

verlofperiode na de bevalling blijkt te nemen, en gezien het grote 

aantal vrouwen (94%) dat een officieel langer bevallingsverlof het 

meest gewenst en het meest belangrijk acht, lijkt daarom een verlen¬ 

ging van het bevallingsverlof- en daarmee een verlenging van de to¬ 

tale verlofperiode rond de bevalling - een maatregel die niet alleen 

meer aansluit bij de behoefte die hieromtrent bij de betrokken vrouwen 

wordt gevoeld maar evenzeer een maatregel die meer tegemoet komt aan 

de gehele populatie werkende jonge moeders. 
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Bijlage 1 

Enkele rechterlijke uitspraken inzake artikel 11, lid 2 van de Arbeidswet 



a. 

Bijlage 1 

Uit: SER, publicatie nr. 20, 1983, pag. 27 
'Advies combinatie ouderschaps- en beroepstaken'. 

Uit de (weinige) beschikbare jurisprudentie over hot onderwerp 
borstvoeding en arbeid 37) blijkt, dat het betredende artikel u't de 
Arbeidswet als volgt wordt uitgelegd: 
In de zaak van de VU-hoofdverpleegkundige stelde het Hof: 
— de werkgever :s alleen dan verplicht de vrouw de gelegenheid 
te geven haar kind onder werktijd thuis te zogen indien in de 
onderneming geen lokaliteit beschikbaar wordt gesteld waar de 
vrouw in vie nodige rust en afzondering, met name buiten 
aanwezig’'.aid van mannen, haar kind kan zogen; 
— oe ondernemer is niet verplicht voor de aanwezigheid van het 
kind te zorgen :n die zin, dat ruimte en voorzieningen ter 
beschikking worden gesteld, waardoor het kind ter plaatse kan 
blijven geduiende de werkuren van de moeder die met de 
gelegenheid heeft om naar huis te gaan voor het zogen. Het ligt 
op de weg van de moeder een regeling te treffen voor de 
aanwezigheid van haar kind wanneer het moet worden gezoogd. 

In de zaak van de KLM*telefoniste heeft de kantonrechter 
aangegeven wat van de werkgever in dit verband kon worden 
verwacht als uitwerking van de eis van goed werkgeverschap 
(art. 1 638z Burgerlijk Wetboek): een goed werkgeverschap brengt 
met zich dat. zo de vrouw er de voorkeur aan zou geven het kind 
zoveel mogelijk thuis te voeden, de werkgever bereid moet zijn 
het dienstrooster van de vrouw zodanig aan de benodigde 
voedingstijden van het kind aan te passen dat de moeder zoveel 
mogelijk in de gelegenheid wordt gesteld het kind thuis te 
voeden. 

Zoals de adviesaanvrage stelt, moet worden aangenomen dat de 
bewoording van art. 11. lid 2 van de Arbeidswet impliceert dat 
de voeding van het kind plaatsvindt in de arbeidstijd waarover de 
volle bezoldiging is verschuldigd. 

J/> Hof A/ï:sterdjm 30 5 J980 /ank n 
/:ot;er beroep tussen ten hoofdverph'tg- 
r jrp-ge en het VU-Z/cicnhuis 
{Weitr.jndsc Ju/isprudent.-e 198f. 
nr f36.- en Kantongerecht Amsterdam 
33- 1C- !930 raaf tussen een telefoniste 
en de KLM fruir c 8143 CO. n¡et 
tav •'i’Cet'dj 

Ook kan worden gewezen op hetgeen in het IAO-Verdrag nr. 103 
(Verdrag betreffende de bescherming van het moederschap) staat: 
art. 5, lid 1: een vrouw die haar kind voedt, heeft het recht haar 
arbeid te dien einde te onderbreken gedurende een of meer 
tijdvakken waarvan de duur door de nationale wetgeving wordt 
bepaald 
Lid 2: Onderbrekingen van de arbeid voor de voeding van het 
kind worden als arbeidstijd gerekend en dienovereenkomstig 
betaald in geval deze aangelegenheid door of uit hoofde van de 
nationale wetgeving is geregeld; in geval de aangelegenheid is 
geregeld bij collectieve arbeidsovereenkomst, worden de 
voorwaarden bepaald door de desbetreffende collecfeve arbeids¬ 
overeenkomst. 
Van belang is voorts de toelichtende nota bij de brief van do 
minister van Buitenlandse Zaken met betrekking tet de 
goedkeuring van het Verdrag nr. 103 (d.n. 29 mei IBS1), waarin 
onder andere staat dat: 'De verdragsverpüchtmn kan worden 
nageleefd bij wet of bij collectieve arbeidsovereenkomst. Art. I 1, 
tweede lid van de Arbeidswet regelt de verplichting van de 
werkgever om de vrouwelijke werknemers gelegenheid te qexen 
het kind te voeden. Een uitdrukkelijke bepaling dat de werkgever 
de voedmgstijd als arbeidstijd dient te betalen, kent de 

27 



b. 

Bijlage 1. 

Uit: Nemesis, 1984, nr. 1, pag. 40-41 

Prins betoogt dat men zich kan beroepen op het recht op 
privacy ten opzichte van (discriminerende) werkgevers 
die naar gezinsomstandigheden vragen, en propageert 
dit ook. Inderdaad, als er niet naar gevraagd mag worden 
heb je kans dat de werkgever niet op de hoogte raakt 
van de gezinsomstandigheden van sollicitanten, zodat 
deze ook geen criterium kunnen zijn bi, de selektie. Echter, 
de situatie die wij wensen is, dat gezinsomstandigheden 
met relevant zijn voor het beoordelen van de sollicitant)e). 
Juist de sollicitant(e) zelf moet zonodig zijn of haar gezin¬ 
somstandigheden naar voren kunnen brengen, zodat de 
arbeidsomstandigheden en uren daaraan aangepast kun¬ 
nen worden. Maar zolang deze ideale toestand niet is 
ingetrecen, kan een beroep op het recht op privacy zeer 
nuttig zijn. Dat wij nog ver af zijn van ons ideaal bewijzen 
ook de uitspraken over borstvoeding op het werk. Artikel 
11 lid 2 van de Arbeidswet 1919 bepaalt dat: 'het hoofd 
of bestuurder ener onderneming verplicht is zorg te dra¬ 
gen dat een vrouwelijke arbeider die een borstkind heeft 
en hiervoor aan hem kennis heeft gegeven, behoorlijk 
gelegenheid wordt gegeven, haar kind te zogen.' In twee 
eerdere uitspraken, namelijk Hof Amsterdam. 30-5-1980, 
NJ 1981. 136, vernietigend Pres. Rb. Amsterdam 27-9- 
1979, A/J1980. 236 (de zogende VU-zuster) en Kanton¬ 
rechter Amsterdam. 23 oktober 1980, rolnr. 8143/80 werd 

uitgemaakl dat een werkgever krachtens de Arbeidswet 
alleen verplicht is de werkneemster de tijd en gelegenheid 
te geven om het kind te voeden op het moment van de 
voeding. 
De werkneemster moet er zelf voor zorgen dat haar kind 
op de tijden dat het gevoed moet worden, aanwezig is. 
De werkgever is ook niet verplicht om een ruimte beschik¬ 
baar te stellen waar het kind tussen de voedingstijcen 
door kan verblijven. Zie J.J. van der Weele, Wet gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, Kluwer 1983, blz. 
97 en verder voor een uitgebreidere bespreking. In een 
soortgelijke kwestie is onlangs weer een uitermate treurig- 
siemmend vonnis gewezen door de President van de 
Rechtbank Utrecht, rolnr. 54''1984 d.d. 9-2- 1984. 
Een borstvoeding gevende groepsleidster van een 
geestelijk gehandicaptentehuis, waar zij hoofdzakelijk 
nachtdiensten draaide, nam haar baby reeds enige weken 
mee naar het werk, vóórdat zij om die reden op staande 
voet ontslagen werd. He! bestuur had haar verboden de 
baby nog langer mee te nemen, doch zij nam het kind 
desondanks mee omdat er niemand te vinden was die 
de baby naar het tehuis zou kunnen transporteren voor 
de borstvoeding. Dit zou onder andere eenmaal 's nachts 
en eenmaal vroeg in de ochtend moeten gebeuren. 
In het kort geding dat de vrouw vervolgens aanspande, 
deed zij een beroep op artikel 11 Arbeidswet en verwees 
naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het 
nakomelingenschap, die óók werkgevers de plicht oplegt 
mogelijkheden te creëren voor moeders om buitenshuis 
te kunnen werken. 
De President wees haar beroep op artikel 11 Arbeidswet 
af omdat 'aan deze bepaling noch aan artikel 1638z BW 
het recht voor een werkneemster valt te ontlenen, haar 
baby in verband met het geven van borstvoeding mee 
naar het werk te nemen en daar gedurende de diensttijd 
te verblijven.' 
De collega’s van de vrouw, de oudercommissie en de 
ondernemingsraad hadden zich voltallig achter de vrouw 
geschaard en waren van mening dat de (tijdelijke) aanwe¬ 
zigheid van de baby juist niet belastend was en de sfeer 
voor de bewoners verbeterde. De President achtte het 
mogelijk voorkomen van calamiteiten (brand, ziekte) 's 
nachts van doorslaggevende betekenis en dit met name 
zou de volledige inzetbaarheid van de moeder belemme¬ 
ren. Een vreemd argument want: wie is er altijd volledig 
inzetbaar? Niemand. Een lichte verkoudheid doet al af 
aan 'volledige inzetbaarheid' en het krijgen van kinderen 
is, dachten wij, even menselijk als het verkouden worden. 
Had de President soms gedacht dat de zogende moeder 
bij brand, instinctmatig met haar kind naar buiten zou 
hollen, zonder aan de geestelijk gehandicapten te den¬ 
ken? 
Onzin natuurlijk. En alsof een vrouw zonder kind in slaat 
is om b'j brand eigenhandig alle bewoners naar buiten te 
dragen 
Zelfs de SER pleit er in haar advies aan de regering 
'combinatie ouderschaps- en beroepstaken' van oktober 

40 NEMESIS 

1983 voor, dat vrouwen die borstvoeding geven in som- ster naar een oplossing te zoeken. Zie over artikel 11 
mige situaties het beste de baby mee naar het werk kun- Arbeidswet en verdrag 103 van de IAO ook het artikel 
ren nemen en dat er een goed overleg tussen werkgever van Kappelhoff en Van Drongelen in SMA maart 1984. 
en werkneemster moet zijn. om te bekijken wat in elke Zij bekijken in hoeverre Nederland invulling geeft aan IAO- 
situatie de beste oplossing is. Nu de werkgever geen verdrag nummer 103 betreffende de bescherming van 
enkele andere redelijke oplossing had voorgesteld, is het het moederschap dat op 9 juli 1981 door de Nederlandse 
des te vreemder dat de rechter de vrouw in het ongelijk regering is goedgekeurd, 
stelde. In de kwestie van de zogende VU-zuster had dc- 
werkgever bijvoorbeeld wèl getracht met 0e werkneem- Gabi van Driem, Karin van Elderen 



Bijlage 1. 

Uit: Nemesis, 1984, nr. 5, pag. 239. 

Kronieken 
Arbeidsrecht 

Borstvoeding natuurlijk? 

In Nemesis 1984, nr. 1. pag. 40. besprak ik de zaak 
van een werkneemster die op staande voet was 
ontslagen omdat zij haar borstkind mee naar het 
werk nam terwijl de werkgever dit had verboden. 
Inmiddels is er, behalve de destijds besproken uit¬ 
spraak in het door de werkneemster aangespannen 
kort geding, een arrest van het Amsterdamse Hof 
(d.d. 5 juli 1984, rolnr. 2342/84) en een uitspraak 
van de Kantonrechter te Utrecht (d.d. 22 januari 
1985, rolnr. 203/84) in deze zaak. 
(Voor meer uitspraken en litteratuur over borstvoe¬ 
ding op het werk, zie mijn bijdrage in bovengenoemd 
nummer van Nemesis.) 

Het ging om een groepsleidster die werkzaam was 
in een gezinsvervangend tehuis voor geestelijk ge¬ 
handicapte volwassenen. De groepleidster, een al¬ 
leenstaande moeder, had voordat zij zwanger wei o 
met haar collega’s overlegd of zij de baby, tot deze 
zes maanden oud zou zijn, mee mocht nemen naar 
het tehuis. De collega's en de oudercommissie von¬ 
den dit geenszins bezwaarlijk, daar de groepleidster 
hoofdzakelijk tijdens de nachtdiensten werkte en de 
baby dan zou slapen. Bovendien bleken de bewo¬ 
ners van het tehuis de aanwezigheid van de baby 
erg gezellig te vinden en waren zij zeer gemotiveerd 
om de groepleidster met kleine verzorgende taken 
rond de baby te helpen. 
Het bestuur dacht daar anders over en ontsloeg de 
groepTeïcister op~staahde~voel nadat zij, ondanks 
het verbod, de baby naar.de.nachtdiensten bleef 
meenemen.. 
In het door de groepleidster aangespannen kort ge¬ 
ding voor de Utrechtse President van de Rechtbank 
beriep zij zich erop dat de werkgever in strijd met 
art. 11 Arbeidswet 1919 en art. 1638z BW had ge¬ 
handeld en eiste zij onmiddellijko toegang tot haar 
werk en doorbetaling van loon. 
De President stelde haar in het ongelijk. Van dit 
vonnis ging de vrouw, overigens zonder succes, in 
beroep bij het Amsterdams Gerechtshof. 

ta tsi.s 

Het Hof overwoog in zijn arrest: 'Het Hof is met de 
President van oordeel dat aan de bepalingen van 
de Arbeidswet 1919 voor een werkneemster niet 
het recht valt te ontlenen haar baby, in verband met 
het geven van borstvoeding, mee te nemen naar 
het werk en daar gedurende de diensttijd te laten 
verblijven. Slechts in zover en zolang zulks voor het 
gevenjyan borstvoeding op de daarvoor bestemde 
tijden n po d za kei i jk i s, zal de werkgever ver blijf van 
de baby op de plaats waar het werk wordt verricht 
moeten toestaan of althans dulden.’ Wat betreft ah. 
11 Arbeidswet merkt het Hof evenals de SER in zijn 
advies Combinatie ouderschaps- en beroepstaken 
op dat de omstandigheden waaronder dit artikel tot 
stand is gekomen, verschillen van de huidige' de 
noodzaak tot het geven van borstvoeding is, nu er 
alternatieven, met name flesvoeding, beschikbaar 
zijn, minder dringend. Het Hof gaat er daarbij geheel 
aan voorbij dat uit allerlei psychologische onderzoe¬ 
ken is-gebleken dat borstvoeding veel beter is voor 
baby's. 
Hij vervolgt: 'Eveneens is het Hof met de President 
van oordeel dat aan_de bepalingen van het j3W-Qiet 
zonder meer een recht op medeneming van de baby 
kan wor.den__pntleend. Wat in deze ingevolge art. 
1638z BW van een goed werkgever kan worden 
verlangd, zal in hoge mate afhangen van de con¬ 
crete werksituatie en de beoordeling daarvan, waar¬ 
bij de werkgever daarbij eencjrote mate van vrijheo 
moet_woiclen_.gegund. B. (werkneemster) heeft 
voorshands niet aannemelijk gemaakt dat de stich¬ 
ting zich niet als een goed werkgeefster zou hebben 
gedragen door haar geen toestemming te verlenen 
de baby tijdens de nachtdiensten in het tehuis te 
doen verblijven.’ 
Het Hof stelt bovendien: 'dat het toch tot de verant¬ 
woordelijkheid van de werkneemster zelf behoort 
voorzieningen te treffen die het haar mogelijk maken 
tijdens de nacht borstvoeding — zo zij daarvoor 
kiest — te geven.' Het Hof heeft blijkbaar slechts 
ten dele passages uit het SER-advies willen overne¬ 
men. 

1(1984 5)5 239 
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Bijlage 1. 

Uit: Nemesis, 1984, nr. 5, pag. 240. 

In datzelfde advies wordt namelijk gesteld dat per 
geval bekeken moet worden welke mogelijkheden 
er zijn om de moeder in de gelegenheid te stellen 
haar kind te voeden en dat dat in sommige situaties 
kan betekenen dat zij haar baby meeneemt naar de 
werkplek. Volgens de SER moet mogelijk worden 
gemaakt aat ouderschap en betaalde arbeid gecom¬ 
bineerd kunnen v/orden en gaat hij er van uit dat 
dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van ou¬ 
ders, de maatschappij als geheel en de werkgevers. 

De groepleidster had inmiddels ook een bodempro¬ 
cedure tegen het ontslag ingesteld bi}de Utrechtse 
Kantonrechter. In zijn vonnis overwoog deze _eyen- 
eFñs dat de vrouw op grond van de Arbeidsbepalin- 
gen niet het recht heeft haar baby mee tejemen 
erfdaafgëdurendê dé diensttijd te Jaten.verblijven. 
De Tv er Vg ever beeft voigens_de kantonrechter het 
verzoek van de groepsleidster terecht afgewezen 
'in aanmerking genomen de omstandigheid dat ei¬ 
seres gedurende de nacht met slechts een collega 
de verantwoordelijkheid heeft over een groot aantal 
geestelijk niet volwaardige personen en juist bij ca¬ 
lamiteiten zoals brand en dergelijke, eiseres volledig 
inzetbaar moet zijn en de zorg en verantwoordelijk¬ 
heid voor haar baby haar van haar plichten terzake 
zou kunnen afhouden.’ 
De Kantonrechter overweegt verder: ‘dat eiseres 
niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij door over¬ 
macht is gedwongen de baby mee te nemen, waarbij 
wij voorts willen opmerken dat het geheel eiseresses 
verantwoordelijkheid is hoe zij haar eigen leven in¬ 
richt, doch zij de consequenties daarvan niet hoeft 
af te wentelen op derden. Eiseres heeft welbewust 
gekozen voor het ongehuwd moederschap en kan 
zich er dus kwalijk over beklagen geen partner te 
hebben die haar terzijde kan staan.' 
Waarbij wij welhaast nog verder terug naar af zijn 
dan bij het arrest van het Amsterdamse Hof in 1980 
dat stelde dat de moeder niet te allen tijde de wijze 
waarop zij haar leven inricht ten laste van de werk¬ 
gever kan doen komen. Want al heeft de vrouw een 
partner, dan nog kan je niet van deze verwachten 
dat zij/hij tweemaal per nacht met een baby over 
straat gaat om deze naar de moeder te brengen. 

Gabi van Driem 



Bijlage 2 

- Vragenlijst landelijke enquete 

- Responsoverzicht telefonisch onderzoek 

(naar regio en urbanisatiegraad) 

- Responsoverzicht schriftelijk onderzoek 

(naar regio en urbanisatiegraad) 
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VELDKAMP/HARKTONPERZOEK BV. 

Projectnummer i 1124 

V45AAZ (1) (2) (3) (4) 
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020 - 73 11 25 

oktober 1985 

(16) 

ONDERZOEK ONDER JONGE MOEDERS 

Allereerst willen we graag wat algemene gegevens over u en uw gezin weten 

wanneer we het in de vragenlijst over uw jongste kind hebben, bedoelen we daarmee uw zoon/dochter 

die tussen 1 mei 1964 en 30 april 1985 is geboren 

Is deze zoon/dochter uw eerste baby? 

Hiernaast a.u.b. het hokje aankruisen 

van de antwoordmogelijkheid die voor 

u van toepassing is. 

1 Q—>vr.2a en 2b overslaan 

en doorgaan met vr. 3 

- ja, is mijn 

eerste baby 

- nee, is niet 

mijn eerste baby 2 Q—> doorgaan met vr.2a 

2a. Hoeveel andere thuiswonende kinderen zijn er 

in uw gezin, wanneer we uw jongste kind niet 

meerekenen? 

Toelichting: stief- en pleegkinderen meetel- 

len, voorzover ze (nog) volledig 

thuiswonen. 

In mijn gezin is/zijn noqt 

- 1 ander kind 1 Q 

- 2 andere kinderen 2 □ 
- 3 andere kinderen 3 

- 4 andere kinderen 4 Q 

- 5 of meer, nl.ï . C3 

2b. Hoe oud was het één na jongste, kind op het mo¬ 

ment dat de baby geboren werd? 

Bent u zelf ook geboren in Nederland 

of bent u in een ander land geboren? 

Indien ander landt 

In welk land bent u geboren? 

geboren in Nederland 01 Q 

geboren in een ander land, nl.ï 

. Portugal 02 Q 

. Spanje 03 Q 

. ItaliS 04 □ 

. Joegoslavië 05 Q 

. Griekenland 06 

. Turkije 07_ Q 

. Marokko 08 □ 

. Suriname 09 Q 

. Nederlandse Antillen 10 Q 

. ander land, nl. : 11 [I] 

4. Heeft u de Nederlandse nationaliteit of heeft 

u een andere nationaliteit? 

Nederlandse nationaliteit 

zowel Nederlandse als een 

andere nationaliteit 

alleen een andere nationaliteit 

nl.ï. Portugese 

. Spaanse 

. Italiaanse 

. Joegoslavische 

. Griekse 

. Turkse 

. Marokkaanse 

. Surinaamse 

. andere nationaliteit, nl. 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

□ 

□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
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D. volgend, vragen «ijn bedoeld o. In.icht te krijgen of u tijden, de .».ng.r.chap van u. jong.t. 
kind nog werkzaam was. 

5. Heeft u tijdens uw (laatste) zwangerschap ge¬ 

werkt? Daarmee bedoelen we in dit geval 

betaalde arbeid verricht, of in h#»t- *»igen 

bedrijf/het bedrijf van de echtgenoot gewerkt, 

of een ziektegelduitkering gekregen? 

- ja, heb tijdens mijn 1 □-»vr.Sa en 5b over- 

(laatste) zwangerschap slaan doorgaan 

gewerkt met vr.6 

- nee, heb tijdens mijn 

(laatste) zwangerschap 2 | [-»doorgaan 

niet gewerkt met vr.Sa 

5a. INDIEN NIET GEWEEKT TIJDENS LAATSTE ZWANGERSCHAP: - ja, heb in het verleden 1 | )-»doorgaan 

wel gewerkt met vr.5b 

- nee, heb in het verleden 2 □-»doorgaan met 

niet gewerkt met vr.lSa op 

pag. 5 

Heeft u in het verleden wel gewerkt? 

5b. Bent u na de bevalling weer gaan werken? - ja, ben weer gaan werken 1 O-» doorgaan met vr.a 

- nee, maar ik zou na ver- 2 □ 

loop van tijd/een aantal -»doorgaan met 

jaren wel weer willen vr. 14 op pag. 5 

gaan werken 

- nee, ben (definitief) 3 □ 
gestopt met werken 

6- VOOR DIEGENEN DIB TIJDENS DB LAATSTE ZWANGERSCHAP GBWBRKT HEBBEN: 

Bent u gedurende de hele zwangerschap blijven 

werken of in dienst gebleven (dus tot het 

zwangerschapsverlof) of bent u tijdens 

de zwangerschap gestopt met werken? 

Toelichting» Indien u tijdens de zwangerschap 

ziek bent geworden maar géén ont¬ 

slag hebt genomen, dan moet u dit 

beschouwen als blijven werken. 

doorgaan met 

vr. 7 

- ja, ben de hele zwangerschap 1 | | 

blijven werken, c.q. 

in dienst gebleven 

- nee, heb ontslag genoraen/ge- 2 Q—»doorgaan met 

kregen, ben opgehouden vr. 6a 

met werken tijdens 

de zwangerschap 

6a. Hoeveel maanden was u zwanger toen u 

opgehouden bent met werken? 
Ben opgehouden met werken, na: 

- minder dan 1 maand zwangerschap 1 

- 1 tot 2 maanden zwangerschap 2 

- 2 tot 3 maanden zwangerschap 3 

- 3 tot 4 maanden zwangerschap 4 

- 4 tot 5 maanden zwangerschap 5 

- 5 tot 6 maanden zwangerschap 6 

- 6 tot 7 maanden zwangerschap 7 

- 8 maanden zwangerschap 8 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

7. Bent u na de bevalling (weer) gaan werken, of 

(indien u op dit moment nog met bevallings¬ 

verlof bent) bent u van plan om het werk 

weer te hervatten na het bevallingsverlof? 

- ja, heb het werk na de beval¬ 

ling weer hervat 

- ja, ben van plan het werk na 

het bevallingsverlof weer 

te hervatten 

- nee, maar ik wil wel na ver¬ 

loop van tijd/een aantal 

jaren weer gaan werken 

- nee, ben (definitief) ge¬ 

stopt met werken 

1 n~*doorgaan met 

vr. 8 

2 □“»doorgaan met 

vr. 9 

□ 

□ 

doorgaan met 

vr. 7a 
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7a. Was u altijd al van plan om na de bevalling 

te stoppen met werken of heeft u nog over¬ 

wogen om na de bevalling door te werken? 

- was altijd al van plan om te 1 [^-»doorgaan met 

stoppen met werken vr. 13a 

- heb nog overwogen om na 2 r”l->doorgaan met 

de bevalling door te werken vr. 7b 

INDIEN U NOG OVERWOGEN HEEFT OM NA DE BEVALLING Ben uiteindelijk toch gestopt met werken: 

TB BLIJVEN WERKEN» 

7b. Dat u toch gestopt bent met werken, had dat te 

maken met persoonlijke of gezinsomstandigheden, 

of met omstandigheden die te maken hadden met 

uw werk? 

Indien andere reden: Waarom bent u gestopt met 

werken? 

- i.v.m. persoonlijke of 1 | 1 

gezinsomstandigheden 

- i.v.m. werkomstandigheden 2 

- combinatie van beide 3 [ 

- had een andere reden(en), nl.: 4 Q 

7c. Heeft het geven van borstvoeding mogelijk 

ook enige invloed gehad op uw 

besluit om te stoppen met werken? 

- ja, dat heeft invloed gehad 1 Q—^doorgaan met 

vr. 7d 

- nee, dat heeft geen invloed 2 Q 

gehad op mijn besluit om te —♦doorgaan met 
stoppen met werken vr. 13a 

- niet van toepassing, want ik 3 Q 

heb geen borstvoeding ge¬ 

geven 

7d. Heeft het feit dat u borstvoeding geeft of 

heeft gegeven een grote invloed gehad op uw 

besluit om te stoppen met werken, of heeft dat 

een geringe invloed gehad? 

- heeft een grote invloed 1 f~l 

gehad 

- heeft een geringe in- 2 | 1 

vloed gehad 

-♦doorgaan met 

vr.13a 

INDIEN ü NA DK BEVALLING WEER BENT GAAN WERKEN: 

8. Kunt a zich nog herinneren hoeveel weken na uw - . weken na de bevalling 

bevalling u weer met uw werk bent begonnen? heb ik mijn werk weer hervat 

Toelichting» ook indien u het niet meer precies 

weet; dan toch graag proberen een 

zo goed mogelijke schatting te 

gevent (Het exacte aantal weken 

noteren; dus maanden in weken omre- 

kenen)1 

9. 

INDIEN WERK NA BEVALLINGSVERLOF HEEVAT GAAT 

WORDEN OP REEDS HERVAT IS» 

Bent u in dienst bij de overheid of bij 

een bedrijf of instelling, werkt u mee in het 

eigen bedrijf of zaak (of van de echtgenoot/ 

partner), bent u als zelfstandige werkzaam 

of werkt u op free lance basis? 

Toelichting» onder free lance werk verstaan 

we in dit geval, werken via een 

uitzendbureau, als oproepkracht,, 

thuiswerk e.d.. 

Ik ben werkzaam» 

- in (tijdelijke) vaste dienst 1 £Z] 

bij de overheid 

- in (tijdelijke) vaste dienst 2 

bij semi-overheidsinstelling 

- in (tijdelijke) vaste dienst 3 Q 

bij een bedrijf/instelling 

- werkt mee in eigen bedrijf 4 Q 

of zaak (of van echtgenoot/ 

partner) 

- ben als zelfstandige werkzaam 5 Q 

- ben werkzaam op free lance 6 | | 

basis 

• anders, nl.t . 7 [ 

10. Kunt u kort omschrijven welk beroep en functie 
u uitoefent? - beroep/functie . 
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11. Hoeveel uur werkt u op dit moment gemiddeld 

per week? (of, indien u het werk nog niet 

heeft hervat; hoeveel uur bent u van plan 

gemiddeld per week te gaan werken)? 

-Ik werk per week gemiddeld : 

- 14 uur of minder per week 

- 15 - 24 uur per week 

- 25 - 32 uur per week 

- 33 - 34 uur per week 

- 35 - 36 uur per week 

- 37 - 39 uur per week 

- 40 uur of meer per week 

Werkte u voor de bevalling hetzelfde aantal 

uur per week of bent u na de bevalling minder 

uren per week gaan werken? 

Indien minder; Bent u minder in de week gaan 

werken i.v.m. het kind of bent u om een andere 

reden minder gaan werken? 

werk op dit moment het¬ 

zelfde aantal uur als 

voor de bevalling 

ben minder gaan werken 

i.v.m. het kind 

ben minder gaan werken 

om andere reden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

n—^doorgaan met 

vr. 12 

□ 
— doorgaan met 

I 1 vr. 11b 

11b. Hoeveel uur werkte u vóór de bevalling 

gemiddeld per week? 

Werkte vóór de bevalling gemiddeld: 

- 14 uur of minder per week 1 Q 

-15-24 uur per week 2 Q 

-25-32 uur per week 3 Q 

-33-34 uur per week 4 Q 

-35-36 uur per week 5 □ 
-37-39 uur per week 6 Q 

- 40 uur of meer per week 7 Q 

12. Heeft u aan uw jongste kind borstvoeding ge¬ 

geven, of geeft u dit eventueel nog steeds? 

(we bedoelen hier en bij de volgende vragen 

dus uw dochter/zoon die tussen 1 mei 1984 en 

30 april 1985 is geboren) 

- nee, heb geen borst¬ 

voeding gegeven 

- _ia, heb borstvoeding 

gegeven, nu niet meer 

- jai, geef nog steeds borst¬ 

voeding 

1 £3—^doorgaan met 

vr. 16 

2 □ 
—•doorgaan met 

3 □ vr. 32a 

12a. Weet u nog hoe lang u borstvoeding heeft gegeven (of, indien u dit nog geeft: 

lang geeft u uw dochter of zoon nu al borstvoeding)? 

Ik geef borstvoeding (of heb gegeven): 

minder dan 2 weken 

2 tot 3 weken 

3 tot 4 weken 

4 tot 5 weken 

5 tot 6 weken 

6 tot 7 weken 

7 tot 8 weken 

8 tot 9 weken 

01 □ 
02 □ 
03 □ 
04 ,Q 

05 □ 

06 n 

07 □ 

08 □ 

9 tot 10 weken 

10 tot 11 weken 

11 tot 12 weken 

3 tot 4 maanden 

4 tot 5 maanden 

5 tot 6 maanden 

6 maanden of langer, 

nl. : . maanden 

hoe 

09 □ 
10 □ 

H □ 
12 □ 
13 □ 
14 □ 

□ 
15 □ 

12b. Bent u borstvoeding blijven geven ook toen u uw 

werk weer hervatte? (of, indien u het werk nog 

. niet heeft hervat: Zoudt u borstvoeding willen 

blijven geven wanneer u weer gaat werken)? 

- niet van toepassing, want ik 

geef geen borstvoeding meer 

en heb mijn werk nog niet 

hervat 

- _ja, heb het geven van borst¬ 

voeding gecombineerd met mijn 

werk (of ben dit van plan te 

combineren) 

- nee, ben gestopt met borst¬ 

voeding geven toen ik weer 

begon te werken (of ben van 

plan om dan te stoppen met 

het geven van borstvoeding) 

1 “♦doorgaan met 
vr. 16 

1 Q—♦doorgaan met 
vr. 16 

2 I 1 “♦doorgaan met 
vr. 12c 
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INDIEN U HET GEVEN VAN'BORSTVOEDING NIET HEBT GECOMBINEERD MET HET WERK (OP DIT NIET VAN PLAN BENT): 

12c. Was u altijd al van plan om te stoppen met het 

geven van borstvoeding zodra u weer ging/gaat 

werken, of had/zou u het eigenlijk wel met het 

werk willen combineren? 

- was altijd al van plan 1 Q—»doorgaan met 

om te stoppen vr. 16 

- had/zou het eigenlijk wel 2 □—»doorgaan met 

met het werk willen vr. 12d 

combineren 

12d. Heeft u daarover met uw werkgever gesproken? - ja, heb daar wel met 1 £3 

mijn werkgever/chef over ge¬ 

sproken 

- nee, heb daar niet met 2 Q 

mijn werkgever/chef 

over gesproken 

-»doorgaan met 

vr. 16 

13a. Was u in dienst bij de overheid of bij 

een bedrijf of instelling, werkte u mee in het 

eigen bedrijf of zaak (of van de echtgenoot/ 

partner) was u als zelfstandige werkzaam of 

werkte u op free lance basis? 

Toelichting: met free lance werk wordt in dit 

geval bedoeld: werken via een uit¬ 

zendbureau, als oproepkracht, 

thuiswerk e.d.. 

was in (tijdelijke) vaste dienst 

bij de overheid 

was in (tijdelijke) vaste dienst 

bij semi-overheid 

was in (tijdelijke) vaste 

dienst bij een bedrijf/in¬ 

stelling 

werkte mee in eigen bedrijf 

of zaak (of van echtgenoot/ 

partner) 

was als zelfstandige werkzaam 

was werkzaam op free lance basis 

anders, nl.: . 

13b. Hoeveel uur werkte u gemiddeld per week? Werkte gemiddeld: 

- 14 uur of minder per week 

-15-24 uur per week 

-25-32 uur per week 

-33-34 uur per week 

-35-36 uur per week 

-37-39 uur per week 

- 40 uur of meer per week 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

1 □ 

2 □ 

3 □ 

4 □ 

5 □ 
6 □ 

2 n 

14. Welk beroep en functie oefende u toen uit? - beroep/functie: 

15a. Heeft u aan uw jongste dochter/zoon borst¬ 

voeding gegeven, of geeft u dit eventueel 

nog steeds? 

(we bedoelen hier en bij de volgende vragen 

dus uw dochter/zoon die tussen 1 mei 1984 en 

30 april 1985 is geboren) 

- nee, heb geen borst¬ 

voeding gegeven 

- ^a, heb borstvoeding 

gegeven, nu niet meer 

- _}a, geef nog steeds borst¬ 

voeding 

1 —»doorgaan met 

vr. 16 

2 □ 
—»doorgaan met 

3 □ vr. 15b 
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15b. Weet u nog hoe lang u borstvoeding heeft gegeven (of, indien u dit nog geeft: hoe 

lang geeft u op dit moment borstvoeding)? 

Ik geef borstvoeding (of heb gegeven): 

minder dan 2 weken 01 Q 

2 tot 3 weken 02 Q 

3 tot 4 weken 03 Q 

4 tot 5 weken 04 □ 

5 tot 6 weken 05 □ 
6 tot 7 weken 06 □ 
7 tot 8 weken 07 Q 

8 tot 9 weken 08 Q 

9 tot 10 weken 09 □ 
10 tot 11 weken 10 Q] 

11 tot 12 weken 11 

3 tot 4 maanden 12 Q 

4 tot 5 maanden 13 Q 

5 tot 6 maanden 14 [^] 

6 maanden of langer, Q 

nl.: . maanden 15 |~~1 

TOT SLOT WILLEM WB ü NOG EEN PAAR ALGEMENE VRAGEN STELLEN: 

DEZE VRAGEN ZIJN DOS WEER VOOR IEDEREEN I1I 

Kunt u aangeven wat uw hoogst genoten opleiding 

is, ongeacht of u deze opleiding ook heeft 

voltooid? 

Toelichting: voor een in het buitenland gevolgde opleiding, de vergelijkbare nederlandse 

opleidingsgroep aankruisen; indien niet bekend, noteren onder anders, nl. .. 

Lager onderwijs 

Lager beroepsonderwijs 

Middelbaar algemeen 

voortgezet onderwijs 

Middelbaar 

beroepsonderwijs 

Hoger algemeen en voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs 

Hoger beroepsonderwijs 

en wetenschappelijk 

onderwijs - kandidaats 

Wetenschappelijk onderwijs 

- doctoraal 

Anders, nl.: 

eventueel met LAVO, VGLO 

LBO, LTS, ITO, LEAO, LHNO, Huishoudschool, Lagere 

Landbouw/Tuinbouw/Nautische School, 3 jaar Handels¬ 

avondschool 

MAVO, IVO, (M)ULO, 3 jaar HBS, 3 jaar VWO, 3 jaar VHMO, 

Middenschool, 3 jaar Atheneum, 3 jaar Gymnasium 

MBO, MTS (vóór '68 UTS ), MEAO, Bestuursambt (GAl ), 

MHNO, INAS, Verpleegster, KMS, Politieschool, 

Middelbare Landbouw/Tuinbouw/Nautische School, 

Middelbare Detailhandelsschool, MBS/SPD-1 

HAVO, VWO, MMS, HBS, Gymnasium, Lyceum, Atheneum 

HBO, HTS (vóór '57 MTS), HEAO, Hoger Bestuursambt (GA2) 

SPD 2/3, Hogere Landbouw/Tuinbouw/Zeevaartschool, 

Hogere Detailhandelsschool, NLO, MO-A (2e/3e graad), 

Politie Academie, Sociale/Pedagogische Academie, KMA, 

MO-B (Ie graad), Kandidaatsopleiding 

Doctoraalopleiding, Drs, Ir, Mr, arts, tandarts, 

apotheker, Dr 

1 □ 

2 □ 

3 □ 

4 □ 

5 O 

6 O 

7 □ 

17. Wat is uw leeftijd? 19 jaar of jonger 

20 - 24 jaar 

25 - 29 jaar 

30 - 34 jaar 

35 - 39 jaar 

40 jaar of ouder 

1 □ 
2 □ 
3 □ 

4 □ 
5 □ 
6 □ 
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18. Wilt u voor de volledigheid nog aangeven 

- *of u gehuwd bent of ongehuwd? 

- gehuwd 1 Q—»doorgaan met vr. 19 

- ongehuwd 2 Q—»doorgaan met vr. 18a 

18a. INDIEN 0 ONGEHUWD BENT: Voer de huishouding: 

Voert u een huishouding samen met één of meer 

andere volwassenen pf bent u de enige volwas¬ 

sene in het gezin? 

- samen met andere volwassene(n) 1 

- ben de enige volwassene in 2 Q 

het gezin 

19. Het onderzoek waarvoor wij u deze vragen hebben gesteld is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de 

mate waarin vrouwen na de bevalling hun werk al of niet hervatten. 

Het gaat daarbij vooral om inzicht te krijgen in hoeverre vrouwen het geven van borstvoeding al of 

niet kunnen of willen combineren met hun werk. 

Hiervoor willen wij bij een aantal vrouwen nog een mondeling interview afnemen waarin wij dan uitge- 

breider op deze zaken in kunnen gaan. Hierbij willen wij zowel een aantal vrouwen ondervragen die zijr 

blijven werken na de bevalling als ook een aantal vrouwen die na de zwangerschap gestopt zijn met 

werken. In totaal willen wij hiervoor circa 250 jonge moeders benaderen. Zoudt u eventueel bereid zijn 

om aan zo'n vervolginterview uw medewerking te verlenen? 

(Een dergelijk interview zal ongeveer drie kwartier duren. Indien u in de steekproef valt, zal een 

enquetrice van ons bureau contact met u opnemen ora hiervoor een afspraak te maken). 

- ja, ik ben bereid om aan zo'n vervolginterview mijn medewerking te verlenen 1 Q 

- nee, ik ben hiertoe niet bereid, omdat: 2 Q 

20. Dit onderzoek is grotendeels telefonisch uitge¬ 

voerd. Wij benaderen u nu met deze schriftelijke 

vragehlijst omdat wij geen telefoonnummer van u 

konden vinden. Dit kan zijn omdat u geen telefoon 

heeft, omdat uw telefoonnummer niet is opgenoraen 

in het telefoonboek, omdat u onder een andere 

naara in het telefoonboek bent opgenomen of 

omdat wij uw telefoonnummer over het hoofd hebben 

gezien. Kunt u hiernaast aangeven wat in uw geval 

van toepassing is? 

21. Het kan zijn dat u bepaalde antwoorden graag wat meer zou willen toelichten of dat er naar uw 

idee in de vragenlijst bepaalde zaken niet aan de orde zijn gekomen waarover u toch wel enkele 

opmerkingen wilt maken. Indien dit het geval is, kunt u onderstaande ruimte en eventueel de 

achterkant van deze pagina hiervoor benutten. 

- heb inderdaad geen telefoon 1 Q 

- sta onder andere naam in het 

telefoonboek 2 Q 

- mijn telefoonnummer staat 

niet vermeld in het telefoon- 3 I 1 

boek 

- ik heb wel telefoon en sta 4 Q 

ook in het telefoonboek 

HAATKLIJK DABI VOOE OW MEDEWERKING AAM DIT ONDERZOEK BB DB TIJD DIB 0 BESCHIKBAAR HEEFT GESTELD VOOR 

HET IHVULLKM VAM DEZE VRAGEHLIJST. 



Responsoverzicht telefonisch onderzoek 

n = 

naar urbanisatieqraad 

TOTAAL 

5238 

Al-4 

679 

Bl-2 

1330 

B3 

811 

Cl-2 

645 

C3-4 

803 

C5 

970 

non-respons 

- oneigenlijke non-respons 

- onbereikbaar 

- weigering 

- spreekt geen Nederlands 

% 

3 

3 

4 

1 

% 

2 

5 

5 

% 

6 

4 

5 

1 

% 

4 

5 

4 

1 

% 

5 

5 

5 

1 

% 

4 

7 

3 

4 

% 

4 

5 

4 

1 

Te laat non-respons 

Totaal geslaagd contacten 

11 

89 

12 

88 

16 

84 

14 

86 

16 

84 

18 

82 

14 

86 

Totaal benaderd 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% respons, exclusief/oneigenlijke 

non-respons 

92 90 90 90 89 86 89 

n = 

naar regio 

TOTAAL 

5238 

3 gr.st. 

424 

Rest 

West 

1762 

Noord 

549 

Oost 

1127 

Zuid 

1376 

non-respons 

- oneigenlijke non-respons 

- onbereikbaar 

- weigering 

- spreekt geen Nederlands 

% 

5 

8 

5 

5 

% 

5 

4 

5 

1 

% 

3 

5 

3 

1 

% 

4 

5 

4 

0 

% 

3 

5 

4 

1 

% 

4 

5 

4 

1 

Totaal non-respons 

Totaal geslaagde contacten 

23 

77 

15 

85 

12 

88 

13 

87 

13 

87 

14 

86 

Totaal benaderd 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% respons, exclusief 

oneigenlijke non-respons 81 89 91 90 90 89 



Responsoverzicht schriftelijk onderzoek 

n = 

naar urbanisatieqraad 

TOTAAL 

1608 

Al-4 

121 

BI-2 

263 

B3 

151 

Cl-2 

161 

C3-4 

268 

C5 

644 

non-respons 

- oneigenlijke non-respons 

- overige non-respons 

% 

37 

% 

4 

39 

% 

5 

40 

% 

2 

50 

% 

3 

50 

% 

3 

61 

% 

3 

51 

Totaal non-respons 

Totaal respons 

37 

63 

43 

57 

45 

55 

52 

48 

53 

47 

64 

36 

54 

46 

Totaal benaderd 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% respons, exclusief oneigenlijke 

non-respons 63 59 58 49 48 37 48 

n = 

naar req io 

TOTAAL 

1608 

3 gr.st. 

434 

Rest 

West 

407 

Noord 

161 

Oost 

288 

Zuid 

308 

non-respons 

- cneigenlijke non-respons 

- overige non-respons 

% 

3 

66 

% 

4 

47 

% 

3 

48 

% 

2 

44 

% 

3 

43 

% 

3 

51 

Totaal non-respons 

Totaal respons 

69 

31 

51 

49 

51 

49 

46 

54 

46 

54 

54 

46 

Totaal benaderd 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% respons, exclusief 

oneigenlijke non-respons 32 51 51 55 56 48 



Bijlage 3 

Vragenlijst vervolgonderzoek 



020 - 731125 VELDKAMP/MAMMONDEK¿ULK BV._- Stadhouderskade 159 - 1074 BC Amsterdam - telefoon: 

Projectnumroer: 1124 d* (2) (3) (4) (5) januari 1986 

JTTTV 
respondentnummer 

Voordat we het over uw ervaringen met uw werk na de bevalling gaan hebben, zou ik graag eerst met u willen 

doornemen of de gegevens van de eerste enquete (nog) juist zijn. 

A. Heeft u tijdens uw zwangerschap gewerkt? Dus 

in die periode geen ontslag genomen/gekregen? 

-ja 1 

- nee 2 

6 

B. Is het juist dat u na de bevalling weer bent 

gaan werken? 

- ja 1 

- naderhand gestopt met werken 2 

- nee 3-» EINDE GESPREK 

7 

wel gaan werken maar naderhand gestopt met werken, omdat 

C. Is het juist dat u werkzaam bent (was) bij de 

* overheid Q /bij de semi-overheid Q /bij 

bedrijf of instelling | | 

ENQ.: Noem aangekruiste mogelijkheid 

-ja 1 

- nee 2 

8 

nee, nl.: 

ENQ.; Als respondente NIET bij overheid/semi-overheid/bedrijf/instelling werkzaam is/was 

-> EINDE GESPKEK 

D. Is het juist dat uw beroep/functie is: - ja 1 

- nee 2 

9 

nee, nl.: 

E. Is het juist dat u tijdens uw zwangerschap 

gemiddeld .... uur per week werkte? 

-ja 1 

- nee 2 

10 

nee, nl.ï 

F. Is het juist dat u na de bevalling gemiddeld 

hetzelfde aantal uur [3 /meer Q /minder Q 

bent gaan werken ENQ,» Noem aangekruiste 

mogelijkheid 

- ja 1 

- nee 2 

11 

nee, nl.: 

G^. Is het juist dat u aan uw zoon/dochter die 

tussen 1 mei 1984 en 30 april 1985 is geboren, 

borstvoeding heeft gegeven? 

- i» i 

- nee 2 

12 

G2• Is het juist dat u borstvoeding wel Q / 

niet [3 bent blijven geven toen u weer ging 

werken? Enq.: noem aangekruiste mogelijkheid 

- ja 1 

- nee 2 

13 

H. Is het juist dat» dit uw eerste kind ia I I / 

u al .. andere thuiswonende kinderen heeft 3] ? 

BMQ.t Noem aangekruiste mogelijkheid 

-j* 1 

- nee 2 

14 
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I. Is het juist dat u geboren bent in 

Nederland □ / . QJ ? 

- ja 1 

- nee 2 

15 

nee, nl.: 

J. Is het juist dat u gehuwd bent Q /ongehuwd bent 

maar wel samenwoont met een andere volwas¬ 

sene Q /alleenstaand bent Q ? 

ENQ,: Noem aangekruiste mogelijkheid 

- ja 1 

- nee 2 

16 

nee, nl. : 

GEZINSSITUATIE 

1. INDIEN ALLEENSTAAND/WONEND de financiële zorq: — 

Betekent het feit dat u alleenstaand bent dat 

ook de financiële zorg voor het huishouden en 

(de) kind(eren) alleen op uw schouders rust, 

of krijgt u hierbij financiële ondersteuning/ 

alimentatie van de vader van het (de) kind(eren) 

of iemand anders? 

- draag ik alleen 1 

- wordt ondersteund door 

de vader van het (de) 

kind(eren) 2 -*vr.4 

- wordt ondersteund door 

iemand anders 3 

INDIEN GEHUWD OF SAMENWONEND 

Bent u de hoofdkostwinner van het huishouden? 

BNQ.: Dat is het lid van het huishouden die de 

grootste bijdrage levert in het inkomen 

van het huishouden. 

ja 
nee 

3. Hoe is op dit moment de taakverdeling bij u 

thuis met betrekking tot het huishouden? 

Doet u daarin het meeste werk, doen uw partner/ 

huisgenoten het meeste huishoudelijke werk of is 

dit min of meer gelijk verdeeld? 

- ik doe het meeste werk 1 

- huisgenoten/partner doen het 

meeste werk 2 

- wordt onder de huisgenoten/ 

partner gelijk verdeeld 3 

3a. En met betrekking tot de verzorging van het (de) 

kind(eren)? Verzorgt u het meest het (de) 

kind(eren), verzorgen uw partner/huisgenoten het 

meest het (de) kind(eren) of is dit min of meer 

gelijk verdeeld? 

- ik doe het meeste werk l 

- huisgenoten/partner doen het 

meeste werk 2 

- wordt onder de huisgenoten/ 

partner gelijk verdeeld 3 

En hoe heeft u de kinderopvang geregeld wanneer u werkt? 

I KAAKT 1 - kinderopvang") ENQ.tLBT OP Meerdere antwoorden mogelijk, en indien deze 

worden gegeven de betreffende codes onder 'anders 

noteren ! 

- het kind naar een crèche (in de buurt) 01 

- het kind naar de crèche op mijn werk 02 

- het kind naar de crèche op het werk van mijn man/partner 03 

- het kind thuis laten bij mijn man/partner die het kind verzorgd 04 

- het kind thuis laten bij mijn andere kinderen die het kind verzorgen 05 

- een betaalde oppas thuis 06 

- een onbetaalde oppas thuis 07 

* naar betaalde oppas elders 08 

- naar een onbetaalde oppas elders 09 

- anders, nl.: . 

21/22 
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4a. Wat zou naar uw idee de meeat ideale vorm van kinderopvang zijn wanneer men ala moeder werkt? 23/24 

I-KAAKT 1 ^ EXNOEBOPVANG | 

- het kind naar een crèche (in de buurt) 01 

- het kind naar de crèche op mijn werk 02 

- het kind naar de crèche op het werk van mijn man/partner 03 

- het kind thuis laten bij mijn man/partner die het kind verzorgd 04 

- het kind thuis laten bij mijn andere kinderen die het kind verzorgen 05 

- een betaalde oppas thuis 06 

- een onbetaalde oppas thuis 07 

- naar betaalde oppas elders 08 

- naar een onbetaalde oppas elders 09 

- anders, nl. : ... 

- de opvang zoals ik die nu heb 10 

4b. Waarom met name, vindt u dit de meest ideale opvang? 

Omdat: . 

4c. INDIEN DE MEEST IDEALE VORM NIET DE KINDEROPVANG 

IS DIE RESPONDENTE THANS HEEFT: 

Dat u deze opvang niet heeft, is dat omdat dit 

financieel niet kon of omdat er geen mogelijk¬ 

heden waren om dit te regelen? 

- kon financieel niet 

- waren geen mogelijkheden 

- combinatie van beide 

- andere reden, nl.: . 

25 

WERKSITUATIE ALGEMEEN 

We willen nu graag wat meer weten over uw werk en werksituatie en de dienst/het bedrijf waar 

u werkzaam bent._ 

5. INDIEN IN DIENST BIJ DE OVERHEID: ENQ.: Zie vraag c, bl*. 1 

Bij de eerste enquete heeft u verteld dat u in 

dienst bent bij de overheid. Bent u in dienst 

van het rijk, de provincie of de gemeente? 

- rijk 

- provincie 

- gemeente 

INDIEN IN DIENST BIJ EEN BEDRIJF OF INSTELLING: ENQ.: Zie vraag c, blz. 1 

Bij de eerste enquete heeft u verteld dat u in dienst bent bij een bedrijf/instelling. 

In welke van de op deze kaart genoemde sectoren zoudt u het bedrijf/de instelling waar 

bent indelen? 

T KAART 2 - BEDRIJFSSECTOREN~| 

27/28 

- landbouw/visserij 01 

- delfstoffenwinning 02 

• industrie 03 

- openbaar nutsbedrijf(gas,water,elecJ 04 

- bouwnijverheid 05 

- handel 06 

- horeca 07 

- transport 

- bank/verzekeringswezen/zakelijke 

dienstverlening 

- gezondheidszorg 

- onderwijs 

- overige dienstverlening 

09 

10 

11 

12 

6. Hoeveel personeelsleden heeft het bedrijf/ 

dienst waar u (zelf) werkt in dienst? 

ENQ.: Hier wordt dus bedoeld het aantal perso¬ 

neelsleden op het adres waar men werkt. 

Dus niet het aantal van het eventuele 

grote concern/departement. 

- minder dan 20 personeelsleden 

20 - 49 personeelsleden 

- 50 - 99 personeelsleden 

- 100 - 199 personeelsleden 

- 200 of meer personeelsleden 
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Bent u daar in vaste dienst, 

dienst, als zg. oproepkracht 

Wijze werkzaam? 

in 

of 

tijdelijke 

op andere 

- vaste dienst 

- tijdelijk, met ui 

- tijdelijke dienst 

- als oproepkracht 

- anders, nl.: .... 

tzicht op vast 

30 

8. Hoe lang werkt u al 

dienst? 

bij dit bedrijf/deze - minder dan 2 

-2-3 jaar 

-3-4 jaar 

-4-5 jaar 

- langer dan 5 

1 31 

2 

3 

4 

5 

Steeds in dezelfde functie of heeft u voorheen 

in dit bedrijf een andere functie uitgeoefend 

(of gaat u binnenkort een andere functie uit¬ 

oefenen )? 

ENQ.: Deze vraag heeft dus alleen betrekking 

op een eventuele functieverandering bij 

het bedrijf/dienst waar men thans werk¬ 

zaam is! 

Indien men binnenkort een andere functie 

gaat uitoefenen moet dit wel een reeds af- 

gesproken functieverandering zijn! 

- steeds dezelfde functie 1—»vr.ll 

- voorheen een andere functie 2 

- gaat binnenkort een andere 

functie uitoefenen 3 

10. Bent u van functie veranderd (of gaat u van 

functie veranderen) omdat u een kind kreeg, 

omdat u minder uren bent gaan werken of 

heeft deze functieverandering om een andere 

reden plaatsgevonden? 

Functieverandering 33 

- in verband met het kind 1 

- omdat ik nu minder uren werk 2 

- combinatie van beide 3 

- andere reden 4 

11. Ik ga u nu een aantal zaken opnoemen, waarmee mensen in hun werk soms wel, maar soms ook niet 

te maken hebben. We willen graag van u weten of elk van die zaken wel of niet op uw huidige 

werk/functie van toepassing is. Zijn kenmerken van uw werk: 

ja nee 

- werk gebonden aan één machine 1 

- werk aan de lopende band 1 

- eentonig of routinematig werk 1 

- vuil werk 1 

- werk met trillingen of schokken 1 

- lichamelijk inspannend werk 1 

- veel staand werk 1 

- veel lopen 1 

- veel tillen/bukken/uitrekken 1 

- hoog werktempo 1 

- gebondenheid aan de werkplek 1 

- nauwkeurig/geconcentreerd werken 1 

- veel vrijheid om te beslissen hoe het werk te doen 1 

- verantwoordelijk Werk 1 

- werk met klanten/cliënten/patiënten e.d. 1 

- veel zittend werk 1 

- geestelijk inspannend werk 1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

34/50 
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12. Hoeveel uur werkt u gemiddeld per week? - . uur gemiddeld per week 

- ik werk niet een gemiddeld aantal 

uur per week, maar dat wisselt 77 

51/52 

13. Werkt u hele dagen of halve dagen? - hele dagen 

- halve dagen 

- anders, nl.: 

14. Heeft u vaste werktijden of kan dit nogal eens 

wisselen? 

ENQ.: Flexibele werktijden; d.w.z. wanneer men 

zelf bepaalt hoe laat men komt en hoe 

laat men gaat, beschouwen als wisselende 

werktijden! 

- vaste werktijden, nl.ï 

van . uur tot . uur 1-> vr.15 

- wisselende werktijden, nl.: 

54 

14a. INDIEN WISSELENDE WERKTIJDEN: 

Deelt u deze werktijden zelf in of worden deze 

door uw baas/chef vastgesteld? 

- deel ik voornamelijk zelf in 1 

- worden door mijn baas/chef vastgesteld 2 

- bepaal ik in overleg met mijn baas/chef 3 

- anders, nl. : . 4 

55 

15. Werkt 

ZO JA; 

u wel eens in het weekend? 

Altijd wanneer u werkt, geregeld of 

slechts een enkele keer? 

ja» 

ja, 

ja, 

nee. 

altijd 

geregeld 

een enkele 

nooit 

keer 

56 

ja, altijd 

- ja, geregeld 

- ja, een enkele keer 

nee, nooit 

17. En 's nachts? - ja. 

ja, 

ja, 

altijd 

geregeld 

een enkele 

nooit 

keer 

58 

18. En moet u wel eens overwerk verrichten? - ja. 

- ja. 

- ja, 

- nee, 

altijd 

geregeld 

een enkele keer 

nooit 

59 

19. Uit hoeveel mensen bestaat de afdeling/groep, 

waarmee u het meest samenwerkt/direct te 

maken heeft in uw werk? 

- n.v.t. werk namelijk alleen 1-»vr.20 

- nog 1 andere persoon 2 

- nog 2-5 andere personen 3 

- nog 6-10 andere personen 4 

- meer dan 10 andere personen 5 

60 

19a. Zijn dit voornamelijk vrouwen of mannen? - voornamelijk mannen 1 

- meer mannen dan vrouwen 2 

- gelijk aantal 3 

- meer vrouwen dan mannen 4 

- voornamelijk vrouwen 5 

61 
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20. Heeft u in uw werk een directe chef of baas? - ja 1 

- nee 2—*vr.21 

62 

20a. Is deze chef/baas een man of een vrouw? 

ENQ.: Indien een wisselende chef, dan het 

geslacht van de chef met wie men over¬ 

wegend te maken heeft. 

- man 1 

- vrouw 2 

63 

21. Kunt u makkelijk een uur (of langer) onder het 

werk weg of levert dat op uw werk enigszins of 

veel problemen op? 

- kan (vrij) makkelijk 1 

- levert enigszins problemen op 2 

- levert veel problemen op 3 

64 

21a. En wanneer u bv. een dag of langer niet kunt 

komen werken wegens ziekte? 

- kan (vrij) makkelijk 1 

- levert enigszins problemen op 2 

- levert veel problemen op 3 

65 

22. Hoe lang doet u er gemiddeld over om van uw 

huis naar uw werk te komen? - gemiddel d 

66/67 

minuten 

23 . Hoe gaat u naar uw werk? 

I KAAKT 3 - WIJZE VAN VEKVOEK | 

ENQ.: "Poolen" wil zeggen dat men de ene keer 

met iemand meerijdt; de andere keer zelf 

voor het vervoer zorgt en de ander 

meeneemt. 

ik loop naar mijn werk 

ga met de fiets/brommer 

ga met de auto (eigen auto) 

ik rijd met iemand mee 

ik pool 

ik ga met het openbaar vervoer 

bedrij fsvervoer 

anders, nl.: . 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

68/69 

WERK EN MOEDERSCHAP__ 

Wanneer iemand werkt en zwanger is, dan gelden er een aantal bij de Wet vastgestelde regels/ 

bepalingen. Het komt echter voor dat ook de instelling/het bedrijf bepaalde regelingen heeft 

opgenomen, waar men als zwangere of recent bevallen werkneemster eventueel gebruik van kan 

maken. We zouden nu graag een aantal van deze mogelijke regelingen met u willen doornemen. 

24. Weet u of wat denkt u dat wettelijk is bepaald t.a.v. het zwangerschapsverlof en de 

zwangerschapsuitkering? Het zwangerschapsverlof is de periode vbör de bevalling: het be¬ 

vallingsverlof is de periode na de bevalling. 

|~RAART 4 - ZWANGERSCHAPSVERLOF | 

- dat je 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdaturn moet stoppen met werken, en 

dat je dan 80% van je loon krijgt doorbetaald 1 

70 

- zelfde als onder 1, echter je krijgt in die periode 100% van je loon doorbetaald 2 

- dat je 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum mag stoppen met werken, en dat 

je dan 100% van je loon krijgt doorbetaald 3 

- zelfde als onder 3, echter je krijgt in die periode 80% van je loon doorbetaald 4 

- weet niet wat hierover wettelijk is bepaald 5 



7 

Wettelijk ia bepaald dat je 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum mag stoppen met 

werken met behoud van 100% loon. Geldt in uw bedrijf/dienst dezelfde regeling of wordt 

hierbij een andere/extra regeling aangehouden? 

ENQ.: Let op het verschil of men mocht stoppen of moest stoppen! Indien men moest stoppen 

code 2 omcirkelen. 

- dezelfde regeling (als de wettelijke regeling) 1 

een andere regeling, namelijk: 

- dat je 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum moet stoppen met 

werken met behoud van 100% loon 2 

- dat je 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum mag stoppen met 

werken, maar dat je ook evt. langer door mag werken en dit later bij het 

bevallingsverlof mag bijtellen, met behoud van 100% loon 3 

- anders, namelijk: 

- weet niet 

Voor het zwangerschapsverlof wordt dus uitgegaan 

van de bevallingsdatum zoals deze is uitgerekend 

door de arts of vroedvrouw. 

Is uw kind op de uitgerekende bevallingsdatum 

geboren? 

ENQ.: Het gaat hier en bij de volgende vragen dus 

om de zoon/dochter die tussen 1 mei 1984 en 

30 april 1985 is geboren. 

ja, is op de uitgerekende datum 

geboren 1 

nee, . dagen vroeger 2 

nee, . dagen later 3 

72/74 

En hoeveel weken voor de feitelijke bevalling 

bent u gestopt met werken (dus met zwangerschaps¬ 

verlof gegaan)? 

ENQ.: Het gaat hier dus om de feitelijke beval¬ 

lingsdatum en niet om de uitgerekende be¬ 

vallingsdatum. 

weken voor de feitelijke 

bevalling 

75/76 

INDIEN KEER DAN 6 WEKEN; 

26a. Officieel staat voor het zwangerschapsverlof een 

periode van 6 weken. Uit de vorige vraag blijkt 

dat u al eerder bent gestopt met werken. Wat is 

de reden geweest dat u eerder bent gestopt? Was 

de bevalling later dan was uitgerekend, was u op 

aanraden van de arts of uw chef/baas eerder ge¬ 

stopt, heeft u ontslag genomen/gekregen of heeft 

dit een andere reden gehad? 

de bevallingsdatum was later dan 

was uitgerekend 1 

op aanraden van mijn chef/baas 

ben ik eerder gestopt 2 

op aanraden van de arts/vroedvrouw 

ben ik eerder gestopt 3 

heb ontslag genomen/gekregen 4 

andere reden, nl.: 
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27. Ook met betrekking tot het bevallingsverlof zijn in de Wet bepaalde regels opgenomen. 78 

Weet u of wat denkt u dat wettel i jk is bepaald ten aanzien van het bevallingsverlof? 

|~kaabt 5 - bevallingsverlof"! 

- dat het verboden is om binnen 6 weken na de bevalling weer te gaan werken. Na 6 weken 

mag je weer beginnen met werken, tenzij je op dat moment nog ziek bent. 1 

- dat je na 6 weken weer mag gaan beginnen met werken, maar dat het niet verboden 

is om al eerder te beginnen 2 

- dat het verboden is om binnen 6 weken na de bevalling weer te beginnen met werken. 

Pas na 6 weken mag je weer werken, tenzij je tot aan de bevallingsdatum hebt door¬ 

gewerkt. Dan mag je pas na 8 weken weer beginnen. 3 

- dat je 6 weken na de bevallingsdatum weer moet beginnen met werken, tenzij je voor 

de bevalling langer hebt doorgewerkt. Dan mag je nl. deze dagen bij het verlof 

optellen. 4 

27a. 

- zou het niet weten wat hierover wettelijk is bepaald. 7 

Wettelijk geldt een arbeidsverbod binnen 6 weken na de bevalling en indien men tot aan de 

bevallingsdatum heeft doorgewerkt, een arbeidsverbod van 8 weken na de bevalling. 

Gebruikelijk is dat men, wanneer men weer is hersteld, 6 weken na de bevalling weer begint 

met het werk. Geldt in uw bedrijf/dienst dezelfde regeling of wordt hierbij een andere/extra 

aangehouden? 

- dezelfde regeling (als de wettelijke regeling) 1 

een andere regeling, namelijk : 

- dat je 6 weken na de bevallingsdatum weer begint met werken, tenzij je voor 

de bevalling langer hebt doorgewerkt. Dan mag je nl. deze dagen nog 

bij het verlof optellen 2 

- anders, namelijk: . 

79 

regeling 

- weet niet 7 

27b. Bestaan er in uw bedrijf/dienst nog speciale 

betaalde of onbetaalde verlofregelingen 

na het bevallingsverlof? 

- weet 

- nee 

- ja. 

niet 

nl. : 

80 

officieel niet, alleen wanneer ik er zelf 

op zou aandringen, n.1.: 

- een onbetaalde verlofregeling 4 

- een betaalde verlofregeling 5 

28. Weet u nog na hoeveel weken u weer bent gaan 

werken? 

- na . weken 

(Indien precies 6 

indien minder dan 

indien meer dan 6 

weken 

6 

vr. 32 

vr .29 

vr.29a 

6/7 

INDIEN MINDEK DAM 6 WEKEN: 8 

29. Officieel staat voor het bevallingsverlof een periode van 6 weken. Wat is de reden geweest 

dat u eerder met uw werk bent begonnen? 

omdat : . 

doorgaan naar vraag 32 
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29a. INDIEN MÉÉR DAN 6 WEKEN: 

Officieel staat voor het bevallingsverlof een periode van 6 weken. Wat is de reden geweest 

dat u la£er nuet uw werk bent begonnen? 

BNQ. sLet opl Meerdere antwoorden mogelijk en 

{KAART 6 ~ REDEN LANGER BEVALLINGSVERLOF | indien een combinatie van antwoor¬ 

den wordt gegeven, de betreffende 

codes onder 'anders' noteren!I 

- ik ben voor de bevalling langer blijven doorwerken en kon daardoor een langer 

bevallingsverlof opnemen . 1- 

- ik heb mijn verlof/vakant ie er nog bij opgenomen 2 ■ 
- ik voelde me na 6 weken nog niet in staat om weer te gaan werken, en moest 

van de arts nog thuisblijven 3- 

- ik heb er nog een periode onbetaald verlof bij opgenomen 4 

- anders, nl.: . 

> vr.31 

► vr.31 

30. INDIEN MEN ONBETAALD VERLOF HEEFT OPGENOMEN: 

Hoe lang heeft u onbetaald verlof kunnen 

opnemen? 

11/12 

31. Heeft het u moeite gekost om op uw werk te rege¬ 

len dat u na de bevalling langer zou wegblijven 

dan de officiële 6 weken? 

ja, veel moeite 

ja, enige moeite 

nee, geen moeite ►vr.32 
nvt, want i.v.m. mijn inde¬ 

ling van werkperiodes hoefde 

ik nog niet te werken 4—>vr.32 

31a. Kunt u kort aangeven waar de bezwaren van uw baas/chef/collega's met name op neerkwamen? 

De periode dat u nu na de bevalling thuis bent 

gebleven: Vindt u achteraf dat deze periode 

precies goed is geweest, eigenlijk te kort of 

had u achteraf al eerder willen werken? 

- precies goed 

- te kort 

- te lang 

32a. Waarom vindt u achteraf deze periode te kort/te lang geweest? 
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33. Wat zou naar uw mening de ideale lengte of ideale regeling voor het zwangerschaps- of 

bevallingsverlof zijn? 

EHQ. t Goed aangeven of resp. een zwangerschapsverlof/beval1ingsverlof of een soort 

ouderschapsverlof regeling bedoelt en of men zich hierbij een betaalde verlofperiode voorstelt 

of een onbetaalde verlofperiode! 

m.b.t. zwangerschapsverlof: 

m.b.t. bevallingsverlof: 

34. Wat zijn voor u de voornaamste redenen om te 

blijven werken? Op deze kaart staan een 

aantal redenen vermeld die je zoal hoort, 

maar het kan natuurlijk ook best zijn dat 

voor u een heel andere reden geldt. 

KAART 7 - REDENEN OM TE BLIJVEN WEKKEN 

ENQ.: Maximaal 3 antwoorden mogelijk! 

- financieel noodzakelijk- 1 

- omdat ik dan financieel niet afhan¬ 

kelijk hoef te zijn 2 

- omdat ik mijn werk plezierig vind 3 

- omdat ik de sociale contacten/het 

contact met mijn collega's niet wil 

missen 4 

- omdat ik niet alleen maar voor het 

huishouden en het kind wil zorgen 5 

- omdat ik anders nooit meer aan de 

slag zal komen 6 

- andere reden, nl.: . 

16/18 

34a. INDIEN MEERDERE ANTWOORDEN GEGEVEN: 

En wat is hierin voor u de allerbelangrijkste reden? 

ENQ.: Noteer de betreffende code uit vraag 34. 

Bij de eerste enquete heeft u verteld dat u aan uw kind borstvoeding heeft gegeven. 

Wanneer een werkende moeder aan haar kind borstvoeding wil geven dan is hiervoor in de 

Arbeidswet een regeling opgenomen. Weet u of wat denkt u welke rechten een werkende moeder 

heeft, wanneer zij in werktijd aan haar kind borstvoeding wil geven? 

KAART 8 - BORSTVOEDING 

- dat een werkgever gelegenheid kan geven om in werktijd borstvoeding te geven, 

maar dat hij/zij niet verplicht is dit toe te staan 

- dat een werkgever verplicht is gelegenheid te geven om in werktijd borstvoeding 

te geven, maar dat hij/zij niet hoeft toe te staan dat men hiervoor naar huis of de 

de oppas gaat wanneer hiervoor op het werk geen ruimte beschikbaar is. 

- dat een werkgever verplicht is de gelegenheid te geven om op het werk borstvoeding 

te geven, en dat hij/zij ook aan deze verplichting kan voldoen door de moeder thuis 

of elders te laten voeden wanneer hiervoor op het werk geen goede gelegenheid is. De 

duur van de voeding geldt echter niet als werktijd en hoeft niet te worden doorbe¬ 

taald 

- zelfde als onder 3; echter de duur van de voeding geldt als werktijd en moet worden 

doorbetaald 

- dat een werkgever verplicht is gelegenheid te geven on» in werktijd borstvoeding 

te geven en dat dit ook geldt als werktijd en moet worden doorbetaald. Tevens is 

hij/zij verplicht een ruimte beschikbaar te stellen waardoor het kind op het werk 

kan blijven tijdens de uren dat de moeder werkt 

- zou niet weten welke rechten je hiervoor als werkende moeder hebt 

BMQ ■ Achteraf uitleggen dat code 4 de Ínhoud van deze regeling weergeeft. 
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36. Bent u uw kind borstvoeding blijven geven toen 

u weer ging werken? 

- ja 1 —» vr . 39 

- nee 2 

21 

36a. ZO NEE: 

Was dat omdat u toen geen borstvoeding meer gaf, 

omdat u hiervoor geen regeling op uw werk kon 

treffen, of omdat u dit zelf niet wilde 

combineren? 

- gaf toen geen borstvoeding 

meer 1 

- wilde dat zelf niet combi¬ 

neren 2 —►vr.38 

- kon hiervoor geen rege¬ 

ling op het werk treffen 3 —>vr.58 

22 

37a. 

VOOR DEGENEN DIE OP HET MOMENT VAN WERKEN GEEN 

BORSTVOEDING MEER GAVEN: 

Je hoort wel eens dat door drukte of spanningen 

de borstvoeding sterk kan afnemen of helemaal 

stopt. Heeft dat bij u ook een rol gespeeld of 

was u om ande're reden (en) al gestopt met het 

geven van borstvoeding? 

- ja, dat heeft een rol 

gespeeld 

- nee, er waren andere 

redenen waarom ik al was 

gestopt 

Hadden deze spanningen te maken met het 

dat u weer zou beginnen te werken? 

ZO JA: 

Kunt u dit kort toelichten? 

feit - nee 

- ja, hadden te maken met 

het feit dat ik weer zou 

gaan werken 

nl. : . 

38. Wilde u het niet combineren omdat u dat te lastig 

vond, omdat u niet wist dat u dit mocht 

combineren of heeft dit een andere reden gehad? 

ENg^ £ Indien het bij andere reden een situatie 

op het werk betreft, goed doorvragen I! 

ik vond het zelf te lastig 

wist niet dat ik het mocht 

combineren 

andere reden, nl.: . 

38a. Indien u had geweten dat u het wèl had mogen 

combineren en dat daarvoor ook bepaalde rechten 

in de Wet zijn vastgelegd, had u dan wel pogingen 

op het werk gedaan om het te combineren of 

had u er dan ook van afgezien? 

ja, dan had ik wel pogingen 

op het werk gedaan om het 

te combineren 

nee, dan had ik er ook 

van afgezien 

anders, nl. 

1 —>vr.38b 

1—♦vr.CA 

2 

38b. Kunt u kort toelichten waarom u het met neune te lastig zou vinden? 

BNQ.: Indien dit mede een situatie op het werk betreft, goed doorvragen!! 

omdat, . 

3 

27 

-> door naar vraag 64 
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VOOR DEGENEN DIE HET BORSTVOEDING GEVEN HEBBEN GECOMBINEERD MET HUN WERK: 

ENQ.i Indien men nog borstvoeding geeft, de vragen 41 t/m 48 in de tegenwoordige tij< 

Welke regeling heeft u hiervoor in de beginperiode op 

uw werk kunnen treffen? [ KAART 9 - BORSTVOEDINGSHI 

- mocht tussendoor naar mijn oppas om te voeden 01 

- de baby werd naar mijn werk gebracht om te voeden 02 

- tussen het werk door mocht ik kolven 03 

- de baby was in een ruimte op het werk aanwezig en tussendoor kon ik voeden 04 

- mocht tussendoor naar mijn huis om te voeden 05 

- anders, nl.: . 

—> vr.40 

vr.41 

—» vr.42 

—>vr.43 

- onder werktijd kreeg de baby kunstmatige flesvoeding en alleen in mijn 

vrije tijd gaf ik borstvoeding 

- voedde niet onder werktijd want ik kon/mocht mijn werktijden zodanig aan¬ 

passen dat ik op tijd thuis/bij mijn oppas was om te voeden 

39a. Hoe lang deed u erover om van uw werk naar 

uw oppas te gaan? 

30/31 

40. Door wie werd de baby naar uw werk gebracht? door mijn oppas 1 

door mijn man 2 

door iemand anders, nl.: 

-> vr. 42 

INDIEN MEN KOLFDE: 

41. Had u de beschikking over een koelkast op het 

werk waar u de gekolfde melk in kon bewaren? 

- ja 1 > vr . 42 

- nee 2 

33 

41a. INDIEN NEE: 

hoe bewaarde u dit dan totdat u van uw werk naar 

huis ging? 

- werd tussendoor door iemand 

opgehaald 1 

- anders, nl.: . 

34 

42. Waar voedde u op uw werk of kolfde u; in een 

aparte kamer of ergens anders? 

- in een aparte kamer 1 

- ergens anders, nl.: 

35 

42a. Kon u daar ongestoord voeden of kolven, of werd 

u daar wel eens of vaak gestoord door anderen? 

- kon daar ongestoord voeden/ 

kolven 1 

- werd daar wel eens gestoord 2 

- werd daar vaak gestoord 3 

36 

43. De eerste week dat u het borstvoeding geven 

combineerde met uw werk: hoeveel keer voedde 

u toen onder werktijd? (of kolfde u?) 

ENQ.: Indien men naar huis of de oppas ging, 

is deze vraag ook van toepassingl 

- de eerste week op mijn werk 

- n.v.t., want ik voedde niet 

onder werktijd 8-*vr.46 

37 

43a. En de laatste week dat u het nog combineerde? - de laatste week 38 
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44. En hoe lang deed a gemiddeld over een voeding/ 

het kolven? 

ENQ.: Indien men hiervoor naar huis of naar 

de oppas ging, de reistijd meetellen! 

- gemiddeld 

39/40 

45. Kreeg u deze tijd volledig doorbetaald of 

daarvoor een aparte regeling getroffen? 

was - werd volledig 

- nee, kreeg ik 

taald/gold als 

- anders, nl.: . 

doorbetaald 

niet doorbe- 

eigen tijd 

1 41 

2 

46. Heeft u in die periode uw werktijden enigszins 

aangepast aan het voedingsschema; bv. dat u 

iets eerder/later kwam en iets vroeger/later 

wegging of dat u de eventueel niet-gewerkte 

uren opspaarde om deze later in te halen? 

- ja, heb ik aangepast 

- nee, kon/mocht ik niet 

passen 

- nee, maar dat was ook 

nodig 

aan¬ 

niet 

1 

2 

3 

42 

47. Wanneer bent u over het geven van borstvoedin 

voor het eerst op uw werk gaan praten; 

nog voor de bevalling of pas na de bevalling? 

ENQ.: Maanden in weken omrekenen! 

g - vóór de bevalling, nl. 

. weken daarvoor 

- pas na de bevalling 

- heb hierover helemaal 

gesproken 

niet 

Waarom heeft u hierover niet gesproken? 

ENQ.: Goed doorvragen indien dit een situatie op het werk betrof! 

1 vr. 48 

2 —» vr.48 

43/44 

3 

45 

doorgaan naar vraag 49 

48. En wie op uw werk heeft u hierover aange¬ 

sproken? 

ENQ.i Meerdere antwoorden mogelijk! 

- mijn chef/werkgever 

- het hoofd personeelszaken/ 

de personeelschef 

- de bedrijfsmaatschappelijk werker 

- de bedrijfsarts 

- een lid van de ondernemings¬ 

raad/diens tcomraissie 

- iemand anders, nl.: .. 

1 46/48 

2 

3 

4 

5 
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49. Was de regeling die nu getroffen werd, ook de 

regeling die u toen zelf het liefst had gewild? 

ZO NEB: 

Welke regeling had u toen liever gewild? 

I KAAKT 10 - VOOKKEUR REGELING | 

ENQ.ï Het gaat dus om de regeling die in eerste 

instantie de voorkeur had. 

NIET wat men nu achteraf eventueel zou 

willen. 

- ja 1 

nee, had nl.: liever: 

- .dat ik op het werk zou kunnen kolven 2 

- dat de baby naar mijn werk zou worden 

gebracht en dat ik dan zou kunnen 

voeden 3 

- dat ik tussendoor naar huis/mijn oppas 

zou kunnen gaan om te voeden 4 

- dat de baby in een ruimte op het werk 

zou kunnen zijn en dat ik dan 

tussendoor zou kunnen voeden 5 

- anders, nl.: dat . 

49 

50. Heeft u dit ook voorgesteld toen u over de 

mogelijkheid om borstvoeding te geven op 

uw werk ging praten? 

- ja 1—>vr.51 

- nee 2 

- n.v.t., want ik heb er he¬ 

lemaal niet op mijn werk 

over gesproken 3—>vr.51 

50a. INDIEN NEE: 

Waarom heeft u hierover niet gesproken/dit niet voorgesteld? 

51. Heeft het u moeite gekost om een regeling te 

tref fes? 

- nee, geen moeite 

- ja, enigszins moeite 

- ja, veel moeite 

1 —» vr.Slb 

2 

3 

51a. INDIEN JA: 

Wat waren de voornaamste bezwaren of problemen? 

51b. En in de loop van de periode dat u het borstvoe¬ 

ding geven combineerde met uw werk: leverde het 

toen problemen op het werk op of niet? 

- nee 

- ja, nl. 

Hoe lang heeft u het borstvoeding geven gecom¬ 

bineerd met uw werk? 

BMQ.: LET OPi het gaat ora de periode dat men 

werkte en borstvoeding gaf! Maanden in weken omrekenen! 

55/56 

Gaf u in die periode nog nachtvoedingen? 

ENQ.: Indien slechts een gedeelte van deze 

periode doorvragen hoeveel weken dit 

betrof I 

ja, gedurende de hele periode 1 

- ja, maar slechts een gedeelte van 

die periode, nl.: 

de eerste . weken 2 

nee, gaf toen geen nachtvoedingen 

meer 3 
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Is al met al deze periode voor u vrij belas¬ 

tend geweest of viel het in de praktijk 

wel mee? 

vrij belastend 1 

viel in de praktijk wel mee 2- 

54a. In welk opzicht was het voor a vrij belastend? 

ENQ.: Indien men in die periode ook nachtvoedingen gaf, doorvragen of dit hierbij een rol 

heeft gespeeld. 

55. Heeft u gedurende de periode dat u het borstvoe¬ 

ding geven combineerde met uw werk dit steeds op 

dezelfde wijze gedaan of bent u in de loop van 

deze periode op een andere regelinq overgegaan? 

nee, steeds op dezelfde wijze 

gedaan 1—>vr.56 

ja, op een andere regeling 

overgegaan, nl.: 

60 

55a. 

ENQ.: Het betreft hier dus een andere regeling, 

niet of men bv. minder is gaan voeden 

INDIEN ANDERE REGELING; 

Kunt u kort toelichten waarom u op een andere regeling bent overgegaan? 

ENQ.: Goed doorvragen wat de nadelen waren van de regeling die men in eerste instant 

had getroffen ! ! 

61 

ie 

omdat: 

56. Je hoort wel eens dat door drukte of spanningen 

de borstvoeding sterk kan afnemen of helemaal 

stopt. Heeft dat bij u ook een rol gespeeld 

of bent u om andere redenen gestopt met het 

geven van borstvoeding? 

- ja, dat heeft een rol 

gespeeld 1 

- nee, er waren andere 

redenen waarom ik ben 

gestopt 2-*vr.57 

62 

56a. Hadden deze spanningen te maken met uw werk¬ 

situatie? 

- nee 1 

- ja, hadden te maken met mijn 

werksituatie, nl.: 

63 

Wanneer u de beslissing om borstvoeding te geven 

in combinatie met het werk nog eens zou kunnen 

overdoen met in uw achterhoofd de ervaringen 

die u hiermee nu heeft: 

Had u het dan weer op dezelfde wijze gedaan, 

had u dan een andere regeling getroffen, had 

u het dan niet meer gecombineerd met uw werk of 

was u dan gestopt met werken! 

ENQ.: Het gaat er dus om wanneer men bij dit 

kind weer zou moeten beslissen; dus niet bij 

een eventueel volgend kind. Indien men het dan op andere wijze zou hebben gedaan, doorvragen 

welke bezwaren de huidige regeling had en welke voordelen/pluspunten de andere regeling. 

- ik was dan gestopt met werken l-*vr.64 

- ik had het dan niet meer gecombi¬ 

neerd met mijn werk 2-»vr.64 

- ik had het weer op dezelfde wijze 

gedaan 3+vr.64 

- ik zou het dan anders hebben gedaan, 

nl. en omdat: . 

^vr : 64 
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VOOR DEGENEN DIE GEEN REGELING OP HET WERK KONDEN TREPPEN (vr. 36a code 3) 

58. Wanneer bent u hierover voor het eerst op uw 

werk gaan praten; nog voor de bevalling of pas 

na de bevalling? 

ENQ.: Maanden in weken omrekenen! 

- vóór de bevalling, nl.: 

. weken daarvoor 1—»vr. 59 

- pas na de bevalling 2—>vr. 59 

- heb hierover helemaal 

niet gesproken 3 

58a. Waarom heeft u hierover niet gesproken? 

ENQ.: Goed doorvragen indien dit een situatie op het werk betrof! 

door naar vraag 60 

59. En wie op uw werk heeft u hierover 

aangesproken? 

ENQ.: Meerdere antwoorden mogelijk! 

- mijn chef/werkgever 1 

- het hoofd personeelszaken/ 

de personeelschef 2 

- de bedrijfsmaatschappelijk- werker 3 

- de bedrijfsarts 4 

- een lid van de ondernemings¬ 

raad/dienstcommissie 5 

- iemand anders, nl.: . 

60. Welke regeling had u zelf graag willen treffen? 

- dat ik op het werk zou kunnen kolven 1 

- dat de baby naar mijn werk zou worden gebracht en dat ik daar zou kunnen voeden 2 

- dat ik tussendoor naar huis/mijn oppas zou kunnen gaan om te voeden 3 

- dat de baby in een ruimte op het werk zou kunnen zijn en dat ik dan tussendoor 

zou kunnen voeden 4 

- anders, nl.: . 

- ik had geen speciale voorkeur 7—>vr.62 

61. Heeft u dit ook voorgesteld toen u over de moge¬ 

lijkheid om borstvoeding te geven op uw werk 

ging praten? 

ja 
nee 

nvt. 

niet 

want ik heb hierover 

op mijn werk gesproken 

61a. INDIEN NBB: 

1—►vr.62 

2 

3—*vr.62 

Waarom heeft u hierover niet gesproken/dit niet voorgesteld? 

62. Wat waren de voornaamste bezwaren op uw werk waardoor u geen regeling kon treffen? 

65/66 

67 

68/70 

71 

72 

73 
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63. 

63a. 

Is er van de kant van uw werk nog een voorstel gedaan om deze kwestie op te lossen? Zo ja. 

welke? 

- ga, dat het kind tijdens werktijd kunstmatige flesvoeding zou krijgen en dat 

ik alleen in mijn vrije tijd borstvoeding zou geven 1 

- ja, dat ik op het werk zou kolven 2 

- ja, dat de baby steeds naar het werk zou worden gebracht om gevoed te worden 3 

- anders, nl.: . 

- nee, van hun kant is geen voorstel gedaan 7->vr.64 

- niet van toepassing, want ik heb hierover niet op mijn werk gesproken 8-*vr.64 

75 

En wat waren uw voornaamste bezwaren/problemen tegen dit voorstel? 76 

64 . 

64a. 

Zijn er collega's op uw werk geweest die het 

geven van borstvoeding hebben gecombineerd met 

hun werk? 

- 3« 

- nee 

1 

2 —> vr.65 

ZO JAt 

Weet u nog hoe zij dit hadden/hebben geregeld? 

ENQ.: Indien meerdere collega's, dan meerdere 

antwoorden mogelijk! 

- ging voor het voeden tussen het 

werk door naar huis 

- de baby werd naar het werk gebracht 

- de baby was in een ruimte op het 

werk aanwezig en tussendoor werd 

gevoed 

- door middel van kolven 

- gaven alleen in hun vrije tijd 

borstvoeding 

- anders, nl.: . 

77 

78/79 

3 

4 

5 

- weet niet 7 

65. Hoe staat uw chef/werkgever er tegenover dat 

u bent blijven werken na de bevalling. Neemt 

hij een positieve, negatieve of meer neutrale 

houding aan? 

- positief 1 

- negatief 2 

- neutraal 3 

6 

65a. Kunt u dit kort toelichten? 7 

66. Heeft u vrouwelijke collega's met kinderen die 

nog niet naar school gaan? 

“ja 1 

- nee 2 

- weet niet 7 

8 

66a. Denkt u/heeft u de indruk dat dit van invloed 

is (geweest) op de houding van uw chef t.o.v. 

het feit dat u bent blijven werken? 

Zo ja, in positieve of negatieve zin? 

- nee, is niet van invloed geweest 1 

- ja, van invloed in positieve zin 2 

- ja, van invloed in negatieve zin 3 

- anders, nl. : . 4 

- weet niet 7 

9 
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67-. En hoe staan uw collega's er tegenover dat u 

bent blijven werken met een jong kind. Positief 

of negatief? 

- positief 

- negatief 

- een gedeelte positief/ een 

gedeelte negatief 

- anders, nl.: . 

- weet niet 

1 

2 

3 

4 

7 

10 

TOT SLOT ZOUDEN WE GRAAG NOG ENKELE VRAGEN WILLEN STELLEN OVER MOGELIJKE REGELINGEN/ 

FACILITEITEM IN BEDRIJVEN/DIENSTEN WAARVAN WERKENDE JONGE MOEDERS GEBRUIK KUNNEN MAKEN. 

68. Is er in uw bedrijf/dienst een kindercrèche 

aanwezig waar kinderen opgevangen en verzorgd 

worden, terwijl men als ouder werkt? 

- ja 1 

- nee 2—> vr. 69 

11 

68a. ZO JA: 

Vanaf welke leeftijd kunnen de kinderen daar 

terecht? 

ENQ. : Indien eerder dan één jaar, het aantal 

maanden aangeven! 

- vanaf . jaar 

of 

. maanden 

12/13 

69. En is er in uw bedrijf/dienst een regeling voor 

de moeder, voor het geval haar kind(eren) ziek 

is/zijn? 

- weet niet 1 

- nee 2 

- ja, nl. : . 3—>vr. 70 

- wanneer ik er zelf op 

zou aandringen wel 4 

14 

69a. Heeft* u hierover wel eens met uw chef/baas 

gesproken wat u in dat geval zou kunnen of mogen 

doen? 

- ja 1 

- nee 2 —» vr.70 

15 

69b. ZO JA: 

Heeft u hierover met hem/haar gesproken vóór de 

bevalling of na de bevalling? 

- vóór de bevalling 1 

- ná de bevalling 2 

16 

70. Is uw kind wel eens ziek (d.w.z. 1 of meerdere 

dagen koortsig) geweest in de periode 

dat u weer bent gaan werken? 

" ja 1 

- nee 2—>vr.71 

17 

70a. ZO JA: 

Hoeveel keer? 

18 

71. En wat heeft u toen gedaan (of zou u dan doen 

indien uw kind nog niet ziek is geweest): niet 

gaan werken of wel blijven werken omdat er bv. 

toch (al) iemand thuis was/is ora op het kind te 

passen? 

BHQ.: Indien het kind meerdere keren ziek is ge¬ 

weest: de laatste keer aanhoudenl 

- niet gaan werken 1 19 

- wel gaan werken want er was/ 

is iemand thuis om op het 

kind te passen 2-*vr.72 

- anders, nl.: . 

vr. 72 



19 

71a. Kreeg/Jcr i jgt u daarvoor speciaal - verlof , nam/ 

neemt o hiervoor uw eigen verlofdagen op of 

meldde/meldt u zich dan zelf ziek? 

- kreeg/krijg* hiervoor 

ver lof 

- nam/neem mijn eigen 

- meldde/meldt mezelf 

- anders, nl.: . 

een speciaal 

verlofdagen op 

ziek 

72. En weet u wat uw eventuele collega's met jonge 

kinderen doen, wanneer hun kind ziek is? 

die regelen of hebben dan een oppas 1 

die melden zich dan ziek 2 

die nemen dan hun eigen verlofdagen 

op 3 

anders, nl. : ... 

weet niet 7 

n.v.t. want ik heb geen collega's 

met jonge kinderen 8 

73. Is er in uw bedrijf/dienst een aparte verlofrege¬ 

ling voor de moeder wanneer zij met haar 

kind naar de (huis)arts of het consultatiebureau 

moet? 

weet niet 

nee 

ja* nl. 

wanneer ik er zelf op zou 

aandringen wel 

En wanneer u zelf met uw kind naar de (huis) 

arts of het consultatiebureau moet: 

Krijgt u hiervoor dan een speciaal verlof, wordt 

dit gerekend alsof u voor uzelf naar de dokter 

moet, xgeldt dit als eigen tijd wanneer u hier¬ 

voor weg moet onder werktijd (dus onbetaald) of 

spreekt u dit zodanig af dat u dit in uw vrije 

tijd kunt doen? 

krijg ik dan een speciaal 

verlof voor 1 

geldt als doktersbezoek voor mijzelf 2 

wordt als eigen tijd berekend 

(dus onbetaald) 3 

doe ik in mijn vrije tijd 4 

anders, nl.: . 

Tot nu toe hebben we het gehad over mogelijke regelingen in uw bedrijf/dienst bij het zwanger¬ 

schapsverlof, bevallingsverlof, borstvoeding geven, bij ziekte van het kind of doktersbezoek 

voor het kind, en onbetaald of betaald verlof na het bevallingsverlof. Bestaan er in uw 

bedrijf/dienst eventuele andere 

regelingen voor werkende moeders, die in dt vo¬ 

rige vragen nog niet aan de orde zijn gekomen? 

- weet niet 

- nee 

- ja, nl. : . 

75. Op welke manier bent u over (al) deze mogelijke regeling(en) geïnformeerd? 

I KAART 11 - WIJZE VAN INFORMATIE] BNQ.: Meerdere antwoorden mogelijkll 

- stond in de papieren die ik kreeg toen ik in dienst kwam 1 

- ik ben daar zelf naar gaan informeren 2 

- mijn chef/baas heeft hierover met mij gesproken 3 

- mijn collega's hebben mij hierover gelnformeerd/op geattendeerd 4 

- kennissen van buiten mijn werk hebben mij hierop geattendeerd 5 

- mijn huisarts/vroedvrouw heeft mij hierop geattendeerd 6 

- via folders (bij mijn huisarts/vroedvrouw e.d.) 7 

- anders, nl.: . 

25 
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76. Er kunnen een aantal zaken zijn waardoor het voor moeders met jonge kinderen heel wat makke¬ 

lijker zou zijn om te blijven werken. Op deze kaartjes staan een aantal van deze zaken ver¬ 

meld. Kunt u aangeven wat voor u de 5 belangrijkste zouden zijn (of zíjn geweest) om te blijve 

werken. 

ENQ-; Respondente eerst de 5 belangrijkste laten selecterer 

----daarna op volgorde van belangrijkheid laten leggen. 

1 SET KAARTJES MET MOGELIJKHEDEN [ vervolgens achter de belangrijkste een 1 noteren. 

achter de één na belangrijkste een 2 etc.. 

26/35 

de mogelijkheid: 

- om minder aren te werken A 

vraag 76 

volgorde 

- van kinderopvang op het werk/in de buurt van het werk B 

- van onbetaald verlof in geval van ziekte van het kind C 

- om borstvoeding te geven op/tijdens het werk D 

- om borstvoeding thuis of bij de oppas te kunnen geven E 

- om langer dan 6 weken bevallingsverlof te nemen F 

- om een bepaalde periode onbetaald verlof op te nemen G 

- om een bepaalde periode in deeltijd/parttime te kunnen werken h 

- dat je beiden als ouders een bepaalde periode in deeltijd/ I 

parttime kunt werken, dat wil zeggen het ouderschapsverlof 

zoals dit thans door dit Kabinet wordt voorgesteld, hetgeen 

inhoudt dat men dan ook het salaris van een part-time werkende 

krijgt 

- om geleidelijk je werkuren op te voeren; aangepast aan de 

situatie die je zelf aankunt. bv. de eerste tijd 2 à 3 uur J 

per dag, daarna geleidelijk naar je gewone werkuren 

BHQ.: EINDE GESPREK. 

Respondente hartelijk danken voor haar medewerking. 



Bijlage 4 

Vroeggeboorten/laatgeboorten 



O. 

kind is geboren: (Abs) (%) 

- op de uitgerekende bevallingsdatum 23 15 

- vroeger dan de uitgerekende datum 51 33 

- later dan de uitgerekende datum 82 52 

m.b.t. vroeger geboren (n=51) 

1 dag vroeger 4 

2 dagen vroeger 2 

3 dagen vroeger 1 

4 dagen vroeger 2 

5 dagen vroeger 2 

7 dagen vroeger 8 

8 dagen vroeger 2 

9 dagen vroeger 2 

10 dagen vroeger 5 

11 dagen vroeger 1 

14 dagen vroeger 10 

15 dagen vroeger 1 

20 dagen vroeger 1 

21 dagen vroeger 4 

22 dagen vroeger 1 

30 dagen vroeger 1 

38 dagen vroeger 1 

49 dagen vroeger 1 

niet bekend hoeveel 

dagen vroeger 2 

51 

156 100 

m.b.t. later geboren (n=82) 

1 dag later 5 

2 dagen later 6 

3 dagen later 6 

4 dagen later 7 

5 dagen later 5 

6 dagen later 3 

7 dagen later 11 

9 dagen later 2 

10 dagen later 6 

11 dagen later 2 

12 dagen later 3 

14 dagen later 10 

15 dagen later 3 

17 dagen later 2 

18 dagen later 2 

20 dagen later 1 

21 dagen later 3 

22 dagen later 2 

niet bekend hoeveel 

dagen later 3 

82 

gemiddeld: 11.8 dagen vroeger gemiddeld: 8.9 dagen later 
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Beleid in het buitenland ter 
bestrijding van seksueel geweld ƒ 15,— 
tegen vrouwen 

ISBN 9036395321 
De organisatorische 
voorbereiding van 
arbeidsduurverkorting ƒ 8,— 

ISBN 90 363 9528 3 
Jaarverslag 1984 COSZ ƒ 8,50 

ISBN 90 363 9523 2 
Knelpunten op de 
Stagemarkt ƒ 10,— 

ISBN 90 363 9527 5 
Niet gehuwd/gehuwd geweest ƒ15,— 

ISBN 9036395259 
Determinanten van 
bestaansonzekerheid 
(COSZ no. 10) . ƒ22,50 

ISBN 90 363 9533 X 
Literatuuroverzicht van de 
positie van vrouwen en het 
emancipatiebeleid In 1984 ƒ 12,50 

ISBN 90 363 9530 5 
Beter opgeleide Antillianen op 
de Nederlandse arbeidsmarkt ƒ 6,50 

ISBN 90 363 9534 8 
DCA-bevIndingen 1984 ƒ 17,50 

ISBN 90 363 9538 0 
Jaarverslag Arbeidsinspectie 
en Inspectie van de Haven¬ 
arbeid over 1985 ƒ 11,50 

ISBN 90 363 9529 1 
Vrouwen en de vrouwenbewe¬ 
ging ƒ 30,- 

ISBN 90 363 9536 4 
Evaluatie Noordhoek-project 
Almelo ƒ 6,— 

ISBN 90 363 9539 9 
Overzicht Subsidieregeling 
Arbeidsplaatsverbetering 
vanaf 1981 ƒ 4,50 

ISBN 90 363 9540 2 
Rapportage fase 1 van het 
project Herverdeling van Werk ƒ14,— 

ISBN 90 363 9535 6 
Oriënterend onderzoek onder di¬ 
recties RIAGG's inzake vrouwen¬ 
hulpverlening ƒ 12,— 

ISBN 90 363 9541 0 
Ongevallen door elektriciteit 1982 
en 1983 ƒ 5,50 

ISBN 90 363 9542 9 
Door vrouwen opgerichte 
bedrijven ƒ 11,— 

ISBN 903639544 5 
Deelprogramma 
COSZ-onderzoek 1985 (2) ƒ 4,50 

ISBN 90 363 9543 7 
Jeugdwerkplannen in CAO s ƒ 11,— 

ISBN 90 363 9547 X 
Werkprojekten voor 
werklozen, Deel 1 ƒ 12,50 

ISBN 90 363 9548 8 
Werkprojekten voor 
werklozen, Deel 2 ƒ 15,— 

ISBN 90 363 9549 6 
Vakantiespreiding 
Bedrijfsleven en Onderwijs ƒ 5,50 

ISBN 90 363 9545 3 
Educatie in CAO's 
Deel I ƒ12,50 

ISBN 90 363 95461 
Educatie in CAO's 
Deel II, Bijlagen ƒ25,— 

ISBN 90 363 9550 X 
Ontwikkelingen in CAO’s 
in 1983, 1984 en 1985 ƒ10,— 


