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De effectieve arbeidsduur van de Nederlandse werknemer be

draagt 'slechts' 3 7% van zijn tijd. De combinatie van betaalde ar

beid en zorgtaken is niet zozeer een kwestie van tijd als een 

kwestie van zorgvuldig organiseren. Door het afstemmen van ar

beidspatronen en -tijden, het blijven ontwikkelen van deeltijdar

beid, de nieuwe winkeltijden en organisatie van randvoorwaarden 

in het dagelijks Ieven zoals kinderopvang en openingstijden van 

(overheids)instellingen, is het niet de taak van de overheid zich te 

bemoeien met keuzen die in de arbeidsorganisatie tussen werkge

ver en werknemer behoren te worden gemaakt. 

H 
et co.mhlllcrerl 
taalde arberd 

en zorgta

ken " een 

uitdagrng die voor '>leeds 

van he- wordt hct combincren van arheid en 

zorg al snel cen 'vrouwen

zaak' Dat wil zeggcn een 

zaak die met name wor·dt 

geacht het belang van 

vrouwen te dienen en er

gcnlijk dus een belangri)k 

or1dcnvcrr van vrou\vcn

cmancipatie In deze hiJ

drage worden de amhitres 

mcer men,en geldt. Een 

uitcbging, \Vllnt hct i~ nict 

ccn zaak die vanzelt gaat, 

zonder dat zorgvuldig tc 

organiseren. Dat die uitda

grng voor steed..., TllClT 

nlcn<.;cn gcldt, is ccn gc

volg van hun vcrande

rien Ide amhities. Dat gcldt 

voor vrouwen, die steeds 

i\.1r. APAH; 
Sc!Joe1il1liiCckers 

van munncn en vrou\vcn 

n1in of mcer als <.:'en gcgc

ven beschouwd. De vraag 

of hct hier gaat on1 een 

zaak van VfOU\VCflCillJllCi-

meer mcde gcricht zijn or het verrich

ten van betaalde arbcid en hct geldt. zij 

het in mindere mate, ook voor mannen. 

die me de gcrich t rakcn op het verrich

ten van zorgtakcn. Aangezien de ont

wikkeling van de ambities van vmuwen 

meer prominent is dan die van mannen, 

patie wordt in het midden gelaten Ln 

de discussie of bijvoorbeeld herverde

ling van onbetaalde arlwid nagestreeld 

moet worden en zo Ja. door wie dan en 

met welke middelen wordt hier ook 

niet nader uitgewerkt. lk kan echter 

niet vcrhelcn, en permitteer mij bij de-
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ze de lu~e h1n wei tc· '>tel len 111,1cr dat 

niet \crdcr lilt te \\·erken. cbt dit nllJll' 

111zicm wcli,waaJ· relevant kan ZIJn 

echtn 111et al, politick ondcrwcrp maar 

mccr zd..., ccn \TZ1Zlg d1c hinncn ~czinncn 

aile a,1ndacht vndielll 

lk \\il' cr overigcm op dat het zecr IT

centc SI.R-advic' over Toekom<,hce

llarJo\ hcrvcrdcl i 11g onhctaalde a1 heid 

llll'l de hcrnTllcling van onhetaalde aJ

hcid elf'> '>pCLTpUnl Vall gcricht hcfcicl 

z1ct 1\ 1cn riLht zil h llll'lT op vcq . ..:rot1ng 

van de arhcid,part" ipatie van vmuwen 

vnl1l'tcrim: van de comhinatie arhe1d 

en zorg en vcrgrot1ng von de tlcxihili

tcit 111 arhcid,mgani,atic' I k hcdoelde 

hcrvcrdcling 1'-1 dJJrvJn don ccn atgc1ci

de 

I let vl·aag<,tuk van de comh111atie van 

crhe1d en zmg wmclt dom het C:[),\ 

ondcT andere hedi,cu'"end 111 het ka

dcr v,111 het zocken naar <,pecrpunten 

voor een gezln,helcid Hct i' daarhlJ 

natuurlijk ,Jcchh een relevant onder

\\'crp o]<.., lllCil cr \'Jnuit gJJl dt1t in hct 

kadcr \'<ln een gczimhclcJd nict de he

doeling " om het traclitionelc gez111, 

dJt wil zcggcn, her gczin n1ct de tradi

tJOnclc rolverdcl1ng tu"cn man en 

vmuw. al, maat der dingcn tc hantercn 

[)at i' ccn uilgang<,punt dat ik dccl. en 

waarhiJ de bnttckcning paq dat wcinig 

maat,chappcliJkc ot economi'>chc vcr

<,chi)1l'>Cien cr nog aan,txaak op maken 

al' maar dcr dingcn tc gclclcn. [)u, ook 

11ict ccn gczin waann hiJvoorhecld de 

partner'> ccn vol<,trckt gcliik aandccl 

hchhcn 111 <,ociaal-cconoml'>chc in

hreng zorgtaken Cll hui<,houdclijke ta

ken. Fen gezill'>modcl voor de 

ccncntwintig-,tc ccuw ot ccn nlodclgc

zin voor de ccncntwintig...,tc ccuw, tc 

hcz1chtigen onder hegelciding van een 

crvZtrcn gid-. 111 de biigchoU\'\'CTl van ,..., 

land..., groot'-.tc attracticpark i'-. nJct Wtlar 

C I)\' - :-.; (J(J 

onze tijcl hehoelte aan hedt. \Vel aan 

de nkcnning van de hctekclli<, van hct 

gczin voor de stahilitcit van de <,ituatic 

wJJrin nlcn<..,cn opgroc1cn, en de ovcr

dracht van wacrdcn en normcn. al<,mc

dc de ondcr'>teuning va11 hct lccrprrKe' 

dat llHJct worden d()orgcnlZlZtkt om ol-, 

nlcn-.., al.., burger en :tl-.. homo CLOIIOIJ!Il!l" 

ccn volwuord1gc pch!l!c tc \Trwcrvcn 

en zo ook de <..,Jillcnlcving tc vcrrl]kcn. 

Relatie werkgever-werknemer 
,\J, de hctckeni' van de Ullllhinatie van 

orhcid en zorg voor de rclotic wcrkgc

\Tr<,-wcrkllCillcr'> aa11 de orde ;, ge

hcurt dat vook v(1nuit lTll ccnvoudig 

vcrtrckpunt hct i'> wcmeli1k dar arheid 

en zorg hetcr tc comhincren \Iorden en 

de wcrkgcvcr n1oct daaraJn ziin hijcha

gc lcvcrcn door de wcrkncn1cr gclcgcn

hcJd tc gcvcn zorgtakcn tc vcrvullcn en 

de con,cqucntic' die dat hcelt voor de 

ondcrncm1ng voor zijn rckcning tc nc

!l1Cll .. ~ lztJr 111 hcgln-.cl zijn wcrkgcvcr 

en wcrkncmcr toch mccn ik. mce<,tal 

heel ander<, vertrokken tocn ziJ ccn ar

hc,d,ovnccnkom<,l <.lotcn. [)aadlJj gin

gen ziJ cr toch immcr' vanuit dat de 

wcrkncmn i11 diemt arhc1d zou komcn 

vcrnchtcn tcgen hetaling van loon. En 

ccn van de mec<,t wezenli1kc onderde

lcn van die vcrhintcni'> i'> toch dat de 

wcrkncmcr liJd ter hec..chikking '>lclt 

aan de wcrkgcvcr c11 daarvoor loon 

ontvangt. lk hen mij nvan hcwu'>l dat 

deze vcr<,impeling van de werkgcvcr

wcrknemcr'>rclatic wellicht nict mecr 

hclcmaal recht doer aan de complexc 

wcrkcliJkhcid, maar hct i'> <,om<, vcrhcl

dcrcnd om vvTcr ccn~ tcrug tc gatln naar 

Adam en Fva. 

lk wil. naa<,t de grondhcgin,clcn van de 

al·bcid<;rclatie. altham van de arheick 

ovcrccnkom<;t nog ccn tweede punt 

<,tcllcn En dat bet1TI t de cllccticvc ar-
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heidsduur. De cffectieve arbeiclsduur 

van de Nederlandsc fulltimc-werkne

mer is laag. Llitgaande van 3o5 wcrkda

gcn per jaar, verminderd met I 04 

\veekenddagen' I. tus<,en aanhalingste

kcns gezct omdat de twcc wekelijkse 

vrijc dagen al niet meer 

cijferslot is. Is hct. met ander-e woor

den. een simpele henadering van men 

of minder tijd die ons moet helpen of is 

het een kwestie van organisatie; lk hen 

van mcning dat het laatste het geval is 

per se op zatcrdag er1 zon

dag hoeven val len I. restc

ren 261 dagen. DaMv·an 

moeten dan worden afgc

trokken gcmiddeld 25 va

kantiedagcn en lhiJ een 

gemiddcld 38-urige werk

week) 13 romtervrije da

gcn l:ll ijven over 22 3 

dagen. l)aarvan gaan nog 

at zo'n vijf kestdagcn als 

Kerstmis. Tweede Paasdag 

enzovoort en cnkele da

gen hiJzonckr verlof van

wege gehoone. huwelijk. 

ovedi!den en cler·gelr1ke 

Trek hiervan nng ongcvecr 

7'!{, ziekteverzuim at en er 

zijn nog zo'n 200 dager1 

Zoeken naar wegen 

om arbeidspatronen 

Arbeidstijden en 
-patronen 
Hct gaat cr vooral on1 tc 

zm'ken naar wcgen om de 

arheid<,patronen zo tc or

gani"crcn dat .JJn de am hi-

zo te organiseren 

dat aan ambities van 
van lpotentii.'le 1 

werknemers recht wcrknemer<, recht kan 

worder1 gedaan zondcr dat 

drt lcidt tot hedriJfsorgani-
kan worden 

gedaan zonder dat satorische en -ecorwmr-

dit leidt tot sche schade. Sterkcr nog, 

we mogen de lat mrsschren 

nog wei wat hogcr lcggcn, 

door op zock tc gaan naar 

oplo"ingen die zowel de 

wcr-kgever als de werkne

mer verder hrengen dan zi1 

llll ZIJil. 

bedrijfsorganisa-

torische en 

-economische 

schade. 

over. l)at is nauwelijks 55% van hct 

aanral dagen per jaar Llitgaande van 8 

uur per dag is dar minder dan 20% van 

de tijd die een mens tcr heschikking 

staat. Voorurt. Iaten we 8 uur slaar per 

etmaal niet als rci.'el heschikhare tijd 

mecrckenen. dan nog hesteedt de ge

middelde fulltimer slccht<, zo'n 37% 

van zi111 ti1cl aan werken. ;\Is we daarhiJ 

nagaan dat er in ons land enorm vee] 

werk in deeltiJd rlaatwindt. rijst de 

vraag ol de simpelc gcdachte dat de 

comhrnatie van adxid en zorg heter 

mogelijk moet worden gemaakt dour 

arheidstijd te vermindcr·en ten behoeve 

van tiJd vour· andere doelcinden, zoals 

zorgtaken. wei adequaat is. l::ncrzijds 

lopcn we zo economische risico's en 

andcrzijds i<, het maar de vraag of hct 

slot dat wij prohercn te openen wei cen 

Het mag een vcrdienste heten van her 

vorigc kahrnet en met name van C:DA

ministcr Bert de Vries. dat de kern van 

de nieuwe Adwidst1Jdenwet zoals die 

per I pnuari iongstleden van kracht is 

geworden door cbt kahinet is geconci

pieerd. Die wet geelt helangrijke moge

lijklwden om arherclstiiden en 

-patroncn zo tc orgv.nJ-.ct-cn dJt lllCl'r

dere cloelen kunnen wmden gediend 

Hct is aan partiJen hij C:AO\ er1 hr1 het 

ovcrlcg wcrk.gcvcr-ondcrncnl i ng-.rJtld 

of werkgever-indivrclut'lc wnknemer 

om het onderste uit deze kan te halcn 

In dit kadcr- is er al vee] in ontwrkke

ling. Onder andere " op centraal ni

vetlu van wcrkgcvcr.:.,- en wcrkncmcr~

organi<,aties, vcrcnigd in de Stichting 

van de Arhcid een nota met aanbevelin

gen urtgchracht over 'DeeltiJdarheid en 



dJfkrent1atie in adxid,duurpatronen'.= 

I k aanhevel1ngen die daJrin worden 

gedaan aan C:AO-parti)en om deeltijd

Mheid tc hevmderen, al<,mede ditkren

tJJtJe en llcxihdJteit van arheid'>

patronen. worden mede in het Iicht van 

de comhinatie hetaalde arheid en zorg 

gcdJZln 

Her I'> van helang dat clceltijdarheid 

zich hlqlt ontwikkelcn en dat de eenziJ

dJgheJd die tot nu toe zichthaar i'> ge

wee<,t in de gmci I lager gekwalilicecrde 

tunct1e' in de diemtemectorl wordt 

doorhmkcn. l)aarvoor I'> echtcr maar 

CCn wcg n1ogc\ijk en dat i-.; her ovcrlcg 

hinncn hct hedriil'>levcn zeit, waarhij 

aile rclcvantc zdwcgingcn kunncn wor

den gemaakt op de pick waJr de dingen 

moctcn \vordcn gcorgt~ni-,ccrd. de 

wcrkplck. Tegcn clezc achtcrgrond i'> 

het tekur'>lelknd dat cr in de Tweede 

Kamer toch nog politieke '>leun hliJkt 

tc z1jn gcwcc...r voor wcttciJjkc lllJatrc

gelen op dit punt. in de vorm van het 

wetwoor<,tel Ro<,enmiillcr inzake een 

wettel11k recht op dccltijcbrheid ' Een 

wettelijk J-ccht op deeltijdarheid past 

111et in een steer waarin her heel goed 

mogelijk is in onclerhandeiing te komen 

tot ccn voor he ide partiJen 1 werkgever 

en werknemerJ voordeiige uitkomst. 

Het 1s nameiijk ecn wcg die een eenzij

digheid in zich hectt die aileen maar te

genkrachten opmcpt. Het lcidt tot een 

zoektocht naar argumcnten e11 ondcr

houwingen voor het nict kunnen voi

doen aan de vraag naar deeltijdJrhcid, 

in plaat' van ccn 'ilimuian<, om een voor 

aile partijen voordciigc s1tuatie te cree

rcn. Politick i-; ccn hctcrc slog ge':.iagcn 

met de nieuwe Arheid,tijdenwet. Wat 

valt er nog mccr te doen7 

Randvoorwaarden 
Ook aan de randvoorwaardcn van de 

orgJllii.,Jtic van her dJgc\1Jk" Ieven, in

ciusiel zorgtakcn, i'> icts gedaan. Dom 

midde! van ccn nieuwe wet voor de 

winkclopcning'>tiJden Die wet verruimt 

de mogeli1kheden voor winkt·Iopenll1g. 

hctgccn mecr ruimte h1edt om het vcr

richtcn van arheid zo in te pas<,en dat 

daJJ"mec alkrlei taken en noodzakeli1ke 

De ucrnumin!} 1)(111 de tPiJikelofJcnilli}stijdm bicdt meer r11imtc uoor !Jet uerrichtmt)(111 
llrhcid Cl1 zor!}tllkw i]oto Alirkr SchlcJJJJilll) 
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aLtJvitcitcn hu1tc·n het werk 111 de kncl 

komen. Fen achtcrhlijvende <,ectm op 

d1t terrein i'> de overheid zell. waar 

opcnhzuT d1emten nog illtitd vaak hc

perktc hedridqiJden kcnncn. D1t aile' 

zo op<,ommcnd komt cigeniitk het 

heelc! hoven dat de ontwikkcling nch

tLng 2-1-uur<,-euJnonJIC hoewel doo1· 

l)ommigcn ~11,_, ccn hcdrcigrng gczicn 

Vall hct '>alllenJcvc!l, JLII',t racilitcrclld 

werkt op de comhlllatie va11 hetaalde 

arhe1d en andne taken en 

lcJJ Jndn a<,pcct van het comhineren 

Viln hetaald wnk en zmgtakcn i'> kin

dcropvang Over 1k prohlcnJatiek 

: \\'Zlllt zo !llJg ic dot we! nocmcn1 von 

de kindempvan.~ valt een hock tc 

'>Chi1JVCn \\11n ',Jelling op dit punt zou 

Z\ln dat de hct de m·crheid c·cn zo1·g 

moct ZIJ!l dat cr voldocnde capacitcit 

ZtJ!l ktndcropvan.~ wordt gcrca]J..,CLTd 

i)aamlcc "echtcr nict ~czcgd dat de 

overheid d1c zeit nwct opzcttcn ol 

<..,uh .... rdil;rcn zoZl]..., nu gc-

verantwoordel1 tkhedcn. 

F:r zitn voor'>tellcn voor 

zorgvnlot. adopticvcrlot 

en calanJLteJtcnverlol 

Tegclijk wil het kahinet 

hct aantal vakantiedagen 

diit arheidwoorwaardclitk 

voor icmand geldt. regel

vnJ maken. voorzovcr d1c 

dagcn het wettelitk mini

nlum-vakanticrecht ovcr

'chnidcn In de praktitk 

komt dat mee,tal necr op 

vier tot vij! dagcn \VJ.or

ovcr vrit he,chikt kan wor

den zonclcr hinder van 

wcttclijke rcgek Hct zou 

vcrstandig ziJn als clit hclc 

complex van arbeiclsvrijc 

tijd int<:waal zou worden 

hczicn op zijn mogelitkhe-

Het is van belang 

dat deeltijdarbeid 

zich blijft 

ontwikkelen 

hcun. lk hen crvan ovcr

tuLgd cbt de he<,tc kamcn 

voo1· ecn '>ncllc reali'>alJc 

van voldocnde en ade

fJllJtc klndcropvang ligt in 

het "hcppen van gocde 

\'OOr\\'Jardcn voor de pt!r

ticulicrc k1ndcropvang 

I )aiirloe mocl de '>uh,idic 

Villi de gc,uh'>ldJecrde in

-..rcllingcn worden omgc

zct 111 li,calc taciiLtcJten 

voor oudcr, die gchruik 

lllJkcn van k1rH.lcropvong. 

Nu i' de concuJrcntie tu'

'en pJrtJculiere- en ge,uh

'>idieerde imtellingen vak 

Dat komt de ontwikkeling 

va11 de capaciteit nict ten 

gocck. Wei zou de ovcr

heid mlleten waken over 

en dat de 

eenzijdigheid die 

tot nu toe 

zichtbaar is geweest 

in de groei 

(lager 

gekwalificeerde 

functies in de 

dienstensector) 

wordt doorbroken. 

den om zo vriJ mogelitk tc zijn in hct 

organi-,ercn van de tijd, in samempraak 

tu-,<,en ondcrneming en wcrknemn ol 

hun vcrtegel1\voordigers. Ander<, !open 

wij het ri-.ico dat inclcrdaad de '>impele 

neiging zal ontstaZtn 0111 voor icder 

dcnkhaar cloel, op verkokerde wijzc, 

extra vcrlofrechten te crceren, waarbij 

uit het oog wo,·dt vcrloren dat niet een 

gehrck aan tijcl, maar cen gcbrek ilan 

mganisatiemogelijkhcden moet worden 

opgelmt. 

de kwaliteit van de op

vang, op e"entielc pu11ten Du, nict 

door het tot in cijlcr' achtcr de komma 

gaan voorschri_jven van de afn1etingcn 

van in een dagverhlijf tc gchruiken 

stoeltjcs en tafcltje' ol zo. 

Tot slot 
In het voorgaancle heb ik cen ailntal 

concrete aspecten van de comhinatic 

van hetiialdc arheid en zorgtakcn he

<;proken. Daarhij heh ik gcpoogd aan te 

gcvcn dat cr ccn Jantal ontwikkclingcn 



wen<;e\ijk " d1e op het terrein l1ggcn 

\'Jll de orgJnt<..,Jltc vJn de arhcid, met 

n0111e va11 Jrheidqi;den en arhe!d'>pJtro-

11el1 I )e dJMvool- henod1gde rJndvooi-

WJJrdcn zip1 recent gc<..,c_hapcn door 

met 11an1e de n1euwe A,-heid'>tlllknwet 

en ook door vcrruiming van de winkcl

opening<,tiJCkn. Het zou goed zi;n te 

hez1en ol op mecr terreinen helcmme

nngcn hc-..raan voor hct andcr-; organi

<,eren van het dage\qk'> Ieven. Zo valt tc 

denken Jan de he-,chikhaarheid van Ji

lcrlci <;oorten dien<,\en die door overhe

den moeten worden gelcverd op meer 

tiJ(I<;tippen, maar ook van hijvoorbccld 

voorzicningcn op hct gchicd van de gc

zondheid-,zorg en dergel;,ke 

I )e rol van de ovcrheid moel zich daar

hij niet hemoeien mel de keuzen die in 

de JrheidsorgJni'>atie hehoren It: wor

den gcmaJkt lhehalvc uiteraard a\-, hct 

haar cigcn organi-;atic hctrch). Hct i<., 

L'l'n zaa.k van wcrkncn1cr'i en wcrkgc

vcr'i on1 vorn1 tc gcvcn aan de organisa

tle van het dagcliik'> Ieven op een wijzc 

d1e meek de combincerhaarheid vJn ta

ken hevordert. Algezien VJn het <;chep

pen van voorwaardcn zoals het 

hevordcren van gocdc kincleropvang

voorzicningcn, i"i de rol van de ovcr

hcid op dit tcrrein hepcrkt En zeker 

een hclcicl dat <;impelwcg uitgaat van 

! wettel;,ke I claim<; van wcrknemer<; op 

mindcr wcrken en meer tijd voor ande

re zaken i'> contraprodukticf Het is 

ec11Z1jdig en Ievert <;\cchh tegendruk op 

in plaal'> vJn in'>piratie <lin creatid te 

zockcn naar ccn nicu\vc organi:-,atic van 

arlwid Ji'> onderdeel v0n hct dagelijk-, 

Ieven met a! zip1 taken en veranlwoor

delijkheden 
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