Liever een baan dan het aanrecht

Het onbehagen bij de vrouw
Werkende vrouwe11zijn gelukkiger en tevredener dan huisvrouwen. Dit geldt
zowel voor vrouwen met als zonder kinderen. Ook alleenstaande vrouwen met
een baan zijn gelukkiger dan hun werkloze 'zusters: Het hebben van een partner
is echter nog veel belangrijker voor het geluk. Deze en andere uitkomsten zijn
a f te lezen aan de Aigemene Welbevinden Index van het CBS.
In 1967 schreef Joke (toen nog Kool-) Smiit in De Gids het roem-

op een Algemene Welbevinden Index. Daarentegen scoren

ruchte artikel 'Het onbehagen bi) de vrouw'. Dit artikel is in
Nederland de vlag geworden van de tweede feministische golf.

werkloze en arbeidsongeschikte vrouwen en vrouwen die ouder
zijn dan 64 jaar daarop zeer laag.

Het beschrijft de onbevredigde gevoelens van vrouwen achter
het aanrecht en hun wens een maatschappeliike carriere op te
bouwen. Nu, dertig jaar na dato, is het interessant na re gaan of
liet onbehagen van vrouwen achter het aanrecht groter is dan
dat van vrouwen met een baan. In eerste instantie ljikt dit n i e t
het geval te zijn.
Vrouwen die volledig in de huishouding werken, rijn gemiddeld
nauweliiks ongelukkiger dan vrouwen die een haan van minimaal twaalf uur per week hebben. Zij scoren vrijwel even hoog

De gezinssituatie t e l t
Nu kunnen we redeneren dat de gezinssituatie nogal wat uitmaakt voor het plezier dat vrouwen aan baani o f huishouden
beleven. H e t is niet uitgesloten dat alleenstaande vrouwen of
vrouwen zonder kinderen het leven als huisvrouw als onaantrekkelijk ervaren. Hun gezinstaak is veel geringer dan die van
vrouwen met kinderen, waardoor het verlangen naar werk buitenshuis kan groeien. Maar het is natuurlijk. ook mogeliik en

zelfs waarschijnlijk dat werkendevrouwen met kinderen thuis
relatief ongelukkig ziin in verband met hun dubbele taak.
Nadere uitsplitsing van de 'Geluksindex' naar gezinssituatie
levert het volgende beeld op. Inderdaad zijn huisvrouwen met
kinderen thuis gelukkiger en tevredener dan alleenstaandrn
met kinderen of vrouwen znnder kinderen. En eveneens blijken

ste levensjaar echter zijn de rollen omgedraaid. Dan zjin mannen
er beter aan toe dan vrouwen. Enige uitzondering op dit patroon
zijn dc arbeidsongeschikten: mannen en vrouwen scoren even
4
negatief op de index van het Algemene Welbevinden.

werkende vrouwen met kinderen minder gelukkig en minder
tevreden dan wanneer kinderen ontbreken. Werkende alleenstaande vrouwen scoren evenals alleenstaande huisvrouwen
negatief, maar hun scoreis toch nog iets gunstiger.

lopend Leefsituatie-Onderzoek, 1993 (Voorburg en Heerlen 19951

Een vergelijking per gezinssituatie van werkende. vrouwen met
huisvrouwen toont het gelijk van Joke Smit: met kinderen zijn
werkende vrouwen gelukkiger en tevredener dan huisvrouwen.
zànder kinderen zijn zij dat eveneens en ook voor alleenstaande
vrouwen geldt dat een baan positief werkt op het welzijn. Maar
daarbij moeten we wel aantekenen dat de verschillen tussen

Welbevinden vrouwen van 17+,naar samenstellung
huishouden, 1993

alleenstaande vrouwen en vrouwen met een partner veel groter
zijn dan die tussen werkende vrouwen en huisvrouwen. Het

!

hebben van een partner is met andere woorden belangrijker dan
het hebben van werk.
Onder vrouwelijke hoofden van eenoudergezinnen is het nnhehagen groot. Dat geldt vooral wanneer zij huisvrouw ziin. Zii
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scoren even laag up de 'Geluksindea' als werkloze vrouwen. i
Tussen hen en de overige huisvrouwen is het verschil in de U '
score op de 'Geluksindex' veel groter dan tussen de overeenkomstige groepen werkende vrouwen Maar het gaat om kleine
aantallen; enig voorbehoud is dus op zijn plaats.

Hogere opleiding, meer geluk?
We mogen veronderstellen dat vrouwen met een hogere opleiding ook i n de betere banen terechtkomen, banen waarin rii
zich meer kunnen ontplooien. Het welbevinden van werkende
vrouwen zal dan lager zijn naarmate zij een Lagere opleidiiig
hebben genoten. Dit verband is echter maar ten dele terug te
vinden in de cijfers. Weliswaar scoren de laagst opgeleide werkende vrouwen ook het laagst, maar de hoogst opgeleide werkende vrouwen scoren niet het hoogst. En huisvrouwen met
een h b o of universitaire opleiding scoren zelfs hoger dan wrrkende vrouwen met eenzelfde opleidingsniveau! Alleen bij
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Welbevinden mannen en vrouwen (17+),nam voornaamste
dagelijkse activiteit, 1993

1

dingsniveau: hoe hoger de opleiding, des te gelukkiger eii Leviedener men is.
Arbeidsongeschikt

Vrouwen 65+ ongelukkig
Voor ouder? vrotlwen is het leven hard. Tenminste te iiorilclcn

naar hun relatief geringe mate van welbevinden. Opvallrnil i s
dat bii de aiidcre onderscheiden sociaal-cconoinische catc.gurieeii
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Welbevinden vrouwen van 17+,nam opleiding, 1993

vrouwen met een vwo/havo/mbo-opleiding heeft een baan een
positief effect op het welbevinden. Bi] huisvrouwen zien we
daarciitegcn wtl een duidelijk verband met hct bchaalde oplei
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werit min. 12 uur p e r w e e i

- werk, huishouden, werkloos en volriidi,ndrrwiisvi~Igc~~~l
l
vrouwen veel gunstiger scoren dan mannen. Na het virfenzestiy- L--

mVrouwen

Mannen

Vrouwen ( W + ) naar score op de Algemene Welzijns Index, dagelijkse hoofdactiviteit, samenstelling huishouden
en onderwijsnivca,,
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paar ronder kinderen
paar met kinderen

alleenstaand
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Vrouwen (17+) naar score op de Algemene Welzijnsindex, dagelijkse hoofdactiviteit en al dan niet hoofd
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Welbevinden van mannen en vrouwen (17+) naar voornaamste dagelijkse aotiviteit
gemiddeld
Werkt min. 12 uur per week
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Door MONIQUE DE KNECT

HEERLEN - Mannen beneden

de 65 jaar zijn gemiddeld genomenmindergelukkigentc
vreden dan vrouwen. Vooral
mannen met kinderen oeoren
relatief laag. Dat blijkt uit de
AigemeneWelbevinden Index
v& het CBS.
Waarom kinderen een domper
vormen op het geluk van mannen.vertelt het onderzoekonder
zesduizend mannenen vrouwen
niet. Uit ander CBSondenoek is
bekend dat mannen over het algeineei~meer kinderen veiwachten te krijgendanvn>uwen.Maar
als ze er eenmaal zijn, daalt het
welbevinden van de vrouw
slechts een fractie en die van de
m a A r s . Misschien belemme
ren underen een camere, misschien vinden mannen het toch
vooral 'een hoop gedoe'. is het
kind toch vooral haar wens. v o e
len ze dat re op het tweede plan

---
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komen of misschien missen ze ge eld. Jongens willen piloot dan is het b i j a a o l ~ d m d a t , # e ~
hun vroegere vrijheid. Want wzenénreizen.énkinderen.6n wel komen. ,.Mannen ziJn
neen man die ooit nog zo xeluk- twee keer in de week vollevbal- vaner ovrr nakomeiime&Vnn~
k g wordt als [oen hirtus&n de len. en. nou ia. alles wat zëleuk wënhebbenvaakaleeÜm-t
---.
.- .-F
-.
18 en 24 jaar was. een vriendin l i j k &j zijn*
pian in bet ho@'
tot g
&
zelfstandigheid, aangemoedigd
had, maar niet samenwoonde.
hun eigen gang te gaui.Buiten
Kinderwens
dedeurwerktnbreagrmmonDe Leidse psycholoog Jemen afbmkclijkheidenvn'heidmee
Janszgaatervanuitdat veelUon- Maaro hetmoment k t dieklei:
ge) vaders zich niet bewust zijn ne in e wieg ligt verandert de vrouw ze m
waar ze aan beginnen. .,Vmuwen zijn opgevwd mer het besef Volgetuondenaekgegevensvan gezinsuit6~iding.h is ha
dat relaties investeringen ver het N e d ~ l n t e r d i s a p niet
~ meer dan iogisch dat de ie
een. Dat ie er wat voor moet la- Demonafisdie Instituut IMDl) vensvreundedaait
ten. AISjé een meisjevraag&wat staan -mannen ook onve&biUi:
ze later wil gaan doen. dan ant- ger tegenover het luijgen van Werkloos
.
woordt ze dat ze stewardess wil k i n d e . Als ze een vrouw tref- Kinderen maken mannen m d t 1
worden. maar wel grondstewar- fen die lievergeen kinderen wil. v n > u w e n g e l u k k i g e r . ~ e t h ~
dess en het liefst pan-time want dan komen er g e n kinderen. van een partner blijkt vccl W"
de kinderverzorging moet ook Wil zij wel kinderen en hij niet, langrijker. Voor vro-n
. 4.~
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Aan: Mevr Ria Kraa/ Friesch Dagblad
Van: Christine Jol/ CBS
1/4/1996
betreft: Algemene Welbevinden Index alleenstaanden
N.a.v. uw verzoek heb ik nog eens gekeken of verschillen in het
onderwij sniveau van de alleenstaanden nog iets uitmaken voor het
welbevinden.
Dat blijkt zo te zijn. Als
volgt:
Aleenstaanden: totaal -34
alleen lager onderwijs
waarvan mannen waarvan
vrouwen

-.51
-.56
-.50

Ibo/mavo waarvan
mannen waarvan
vrouwen

-.45
-.52
-.41

mbo/vwo/havo
waarvan mannen
waarvan vrouwen

-.21
-.17
-.24

hbo/universiteit
waarvan mannen
waarvan vrouwen

.19
-

Hoogst opgeleide alleenstaande mannen en vrouwen zijn minder ongelukkig dan
laagst opgeleide alleenstaande mannen en vrouwen. Het is echter niet zo dat
deze laatste groep het niveau van welbevinden van mensen met partners
bereikt. Zij komen er wel het dichtste bij.
Ik ontvang graag een ex. van uw uiteindelijke artikel in het Friesch
Dagblad.
Met vriendelijke groet,
Christine Jol.

