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Nederlanders zijn kampioen deeltijdwerk, dit geldt voor 
zowel mannen als vrouwen. Tegelijkertijd is het verschil 
tussen vrouwen en mannen in het aandeel deeltijdwerkers 
nergens zo groot als in Nederland. In 2018 werkte 75 
procent van de werkende vrouwen in Nederland in deeltijd, 
gemiddeld 26 uur per week. Werkende mannen in Nederland 
werkten gemiddeld 36 uur per week, 25 procent van hen in 
deeltijd. 1 Deeltijdwerk maakt het voor werknemers mogelijk 
werk en privé te combineren en bevordert de economische 
activiteit van groepen die anders wellicht van betaalde arbeid 
zouden afzien. De keuze voor deeltijdwerk wordt echter nog 
vaak gemaakt op basis van genderstereotiepe verwachtingen 
en rolpatronen. Het anderhalfverdienersmodel – waarbij de 
ene partner (vaak de man) voltijd werkt en de ander (vaak de 
vrouw) in deeltijd - is namelijk nog onverminderd populair. 

Vrouwen besteden anderhalf keer zoveel tijd aan onbetaalde zorgtaken 
(huishoudelijke taken, boodschappen, zorg voor kinderen, mantelzorg) als 
mannen (26 versus 17 uur per week) en vrouwen noemen deze zorgtaken 
vaker als reden om minder te gaan werken dan mannen (57% vrouwen 
en 27% mannen). 2 De komst van kinderen is dan ook een bijkomend 
omslagpunt. Na de geboorte van een eerste kind brengt 47% van de 
vrouwen het aantal werkuren verder terug, tegenover 9% van de mannen. 
Het gevolg is een gemiddeld verlies van 39% in inkomen van vrouwen ten 
opzichte van mannen, 8 jaar na de geboorte van het eerste kind. 3 Ook aan 
vrijetijdsbeleving leveren vrouwen in. Hoewel vrouwen, na optelling van 
betaalde arbeid en zorgtaken, ongeveer evenveel vrije tijd overhouden als 
mannen, is deze vrije tijd meer versnipperd; ze ervaren meer tijdsdruk en zijn 
in hun vrije tijd meer gericht op het welzijn van anderen. Dit ‘emotiewerk’ 
gaat ten koste van ontspanning in de vrije tijd.4 
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De arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland behoort tot de hoogste 
in de EU. 5 Het verschil met het aantal gewerkte uren door mannen heeft 
echter gevolgen voor de economische positie en algemene emancipatie 
van Nederlandse vrouwen. Deeltijdwerk kent immers ook nadelen. Het kan 
economische zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid belemmeren 
(zeker in kleinere deeltijdbanen), carrièrekansen in de weg staan en 
toekomstig inkomen en pensioensopbouw negatief beïnvloeden. Vrouwen 
zijn hierdoor financieel minder weerbaar bij scheiding, ziekte of overlijden 
van een partner. Bijna acht op de tien in deeltijd werkende vrouwen zou 
onder bepaalde voorwaarden (waaronder een betere werk-privé balans) dan 
ook meer willen werken. 6 Omgekeerd geeft 60% van de vaders aan liever 
minder te willen werken om meer tijd met de kinderen te spenderen. Toch 
neemt slechts 11% van de vaders ouderschapsverlof op. 7 

Deze brochure is een product van het partnerschap Werk.en.de Toekomst 
en zet aan de hand van inspirerende voorbeelden uit het buitenland uiteen 
welke maatregelen genomen kunnen worden om mannen en vrouwen de 
mogelijkheid te bieden keuzes te maken over het combineren van arbeid 
en zorg, zonder daarbij begrensd te worden door genderstereotiepe 
verwachtingen. In deze brochure is aandacht voor maatregelen binnen 
drie beleidsterreinen die hieraan kunnen bijdragen: flexibel werken, 
kinderopvangfaciliteiten en partner- en ouderschapsverlof. Daarnaast kan 
beleid omtrent mantelzorg en beroepssegregatie een positieve rol spelen. 
Goede voorbeelden met betrekking tot deze thema’s zijn te vinden in de 
eerste brochure van deze serie: Hoe verkleinen we de loonkloof in Nederland? 
Inspirerende voorbeelden uit het buitenland.
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FLEXIBEL WERKEN
Zoals gezegd, zijn Nederlanders koploper deeltijdwerk, maar 
is het verschil tussen mannen en vrouwen aanzienlijk omdat 
de keuze voor deeltijdwerk nog te vaak mede wordt bepaald 
door stereotiepe verwachtingen over de rollen van mannen en 
vrouwen binnen het gezin. 

Om eenieder de mogelijkheid te geven werk en privé te combineren, zijn regelingen 
nodig die flexibel werken voor iedereen faciliteren. Naast deeltijdwerk, kan flexibel 
werken breder worden opgevat als het plaats- en tijdsonafhankelijk verrichten van 
werkzaamheden. Hierbij kan worden gedacht aan thuiswerken of het hanteren van 
flexibele werkuren, die afwijken van reguliere kantoortijden. Naast voordelen voor 
werknemers, heeft flexibel werken ook voor werkgevers een duidelijke toegevoegde 
waarde: het vermindert verzuim en bevordert de productiviteit en creativiteit. 8 

Nationale wetgeving
In veel landen bestaat wetgeving die werknemers in de gelegenheid stelt een 
aanvraag in te dienen voor flexibel werken. Hier zijn vaak bepaalde voorwaarden 
aan verbonden, bijvoorbeeld de omvang van het bedrijf of het aantal maanden dat 
iemand in dienst is bij een werkgever. In Australië, Finland, Zweden en Noorwegen 
is het recht op flexibel werken vooral geënt op ouders en mantelzorgers. In België, 
Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland geldt het recht op het 
aanvragen van flexibel werk, net als in Nederland, voor alle werknemers en los van de 
specifieke motivatie. Nieuw-Zeeland springt er extra uit, omdat hier de voorwaarden 
voor aanvraag en geldige redenen voor afwijzing zeer beperkt zijn, en werkgevers en 
werknemers op weg geholpen worden met een toolkit. Meer uitgebreide informatie 
over de Nieuw-Zeelandse wetgeving is te vinden in de eerste brochure van deze 
serie: Hoe verkleinen we de loonkloof in Nederland? Inspirerende voorbeelden uit het 
buitenland. 
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Nationale initiatieven
Nationale wetgeving schept de voorwaarden voor flexibel werken, maar zal op 
organisatieniveau moeten worden geïnitieerd. Een effectieve manier om werkgevers 
te stimuleren tot het voeren van een gezinsvriendelijk personeelsbeleid is via 
benchmarking, waarbij organisaties zichzelf kunnen profileren en van elkaar kunnen 
leren. De uitgifte van certificaten en prijzen is hiervoor een methode. Een ambitieuze 
variant is de BerufUndFamilie Audit, ontwikkeld door de Duitse berufundfamilie 
Service GmbH. Bij deze evaluatie hoort namelijk een driejarenplan dat in samenspraak 
met werknemers en werkgevers wordt opgesteld ter verbetering van beleid inzake 
het combineren van werk en zorg. Na 3 jaar beoordeelt een externe auditor of de 
doelen zijn gehaald. Is dat het geval, dan ontvangt het bedrijf een certificaat. Na 
succes in Duitsland is de audit ook in Italië en Oostenrijk toegepast. Vergelijkbaar is 
het vierstappenprogramma van de Finse Familie Federatie, Väestöliito, dat ook na 
een initiële evaluatie, het opzetten van een verbeterplan en een monitoringsperiode, 
een certificaat uitgeeft. Daarnaast ontwikkelden zij een laagdrempelige manier om 
werkgevers en werknemers te werven via een online zelfevaluatie tool, die gebruikt 
kan worden om erachter te komen hoe gezinsvriendelijk de eigen werkomgeving is. 
Een integrale aanpak komt van de Oostenrijkse ngo ABZ*Austria, met het project V/
Faktor, waarbij de V staat voor Vereinbarkeit. Dit pilotproject, dat liep tussen 2017 en 
2019 en werd gesteund door het European Social Fund en het Oostenrijkse Ministerie 
voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Gezondheid en Consumentenbescherming, 
bood gemeenten en bedrijven gratis consulten aan om hen te helpen nieuwe 
methoden te ontwikkelen voor het combineren van werk en zorg. Hierbij kon 
het gaan om coöperatieve oplossingen voor kinderopvang, flexibele werktijden, 
verlofregelingen of trainingen voor het management. Daarnaast is bewustwording 
een belangrijk onderdeel van het werk van ABZ*Austria. Zo dissemineren zij 
informatiemateriaal en organiseren bijeenkomsten voor de uitwisseling van 
ervaringen. Hierbij werd de nadruk gelegd op het bestrijden van genderstereotypen 
en het idee van het combineren van werk en zorg als een ‘vrouwenprobleem.’ Dat 
de uitwisseling van good practices tussen organisaties ook kan zonder uitgifte van 
certificaten of prijzen bewijst het Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend van de Duitse federale overheid. Het project Lokale Bündnisse für 
Familie brengt 35.000 organisaties samen. Onder hen zijn gemeenten, bedrijven, 
arbeidsbureaus, zorginstellingen en andere organisaties zoals kerken, vakbonden 
en Kamers van Koophandel, maar ook gezinnen en individuen, die samen kennis en 
informatie uitwisselen, met als doel een betere balans tussen werk en privé. 
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Lokale initiatieven
De sleutel tot het laten slagen van flexibel werken is maatwerk, omdat er vormen 
moeten worden gevonden die aan de individuele behoeften van zowel de werknemer 
als werkgever voldoen. Daarom zijn naast nationaal opgezette projecten, lokale 
initiatieven onontbeerlijk. 

Op bedrijfsniveau gebeurt veel. Een voorbeeld hiervan is Project MORE (Mind-set 
Organisation Executives) van het Duitse techbedrijf Bosch. Interessant aan dit project 
is dat het gericht is op het stimuleren van flexibel werken onder leidinggevenden. 
Binnen het project kregen zij de kans om 3 maanden lang een dag minder of een 
dag vanuit huis te werken. Na afloop van het project koos 80% van de deelnemers 
ervoor om flexibel te blijven werken. Doel van het project was het bewerkstelligen 
van een cultuuromslag, waarbij de leidinggevenden als rolmodel dienden. Feedback 
van werknemers duidt op een verhoogde werktevredenheid, terwijl leidinggevenden 
tevens een verhoogde productiviteit rapporteerden. Bovendien maakt de mogelijkheid 
tot flexibel werken leidinggevende functies ook voor vrouwen toegankelijker. 9 Een 
tegenovergesteld voorbeeld komt van de gemeente Avesta in Zweden. In het kader 
van het door het European Social Fund gesteunde project 100% stolt och kompetent 
(100% trots en competent) voerde deze gemeente in 2011 een fulltime norm in voor 
alle zorgmedewerkers. Indien gewenst, konden de werknemers jaarlijks het aantal 
werkuren alsnog verlagen. Daarnaast kregen zij middels het softwareprogramma 
‘I Care’ de kans hun eigen rooster samen te stellen, in overleg met de werkgever. 
Hiermee kregen werknemers in een door vrouwen gedomineerde sector (in Avesta 
is 95% van de zorgmedewerkers vrouw) de mogelijkheid om fulltime te werken. Deze 
optie wordt vaak niet geboden in de zorgbranche waarin veel kleine deeltijdbanen 
bestaan. Bovendien werd het aanpassen van de werkuren gecombineerd met 
vaardigheidstrainingen en gendergelijkheidstrainingen voor managers. Door de 
voltijdsoptie werden de vrouwelijke medewerkers in staat gesteld carrièrestappen te 
maken en hun financiële zelfstandigheid te bevorderen. Toen het project in 2013 werd 
beëindigd, werkte 90% van de werknemers fulltime.



AANBEVELINGEN

7DE BALANS VINDEN: DE VERDELING VAN ARBEID EN ZORGTAKEN  

   Stimuleer als overheid werkgevers om flexibel werken ook 
daadwerkelijk mogelijk te maken voor werknemers, bijvoorbeeld 
door goed presterende bedrijven te belonen met een certificaat dat 
waarde heeft in de praktijk. Zo weten werknemers ook waar ze aan 
de slag kunnen.

   Stimuleer als werkgever een cultuuromslag. Creëer de 
randvoorwaarden voor een maatwerkaanpak om voor personeel een 
goede balans tussen werk en privé te faciliteren en draag dit uit.

   Maak deeltijdwerken als optie beter mogelijk voor beroepen waarbij 
voltijd de norm is, en voltijdwerken juist waar deeltijd de norm is.

   Faciliteer kennisuitwisseling tussen bedrijven en organisaties op het 
gebied van flexibel werken en de werk/privé-balans.
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KINDEROPVANGFACILITEITEN

Naast goede regelingen voor flexibel werken, zijn publieke 
voorzieningen onontbeerlijk voor ondersteuning bij de zorg 
voor naasten en het faciliteren van een betere balans tussen 
werk en privé. Cruciaal hierin is een toegankelijke en kwalitatief 
volwaardige formele kinderopvang. 

Nationale wetgeving
De Scandinavische landen staan bekend om hun royale kinderopvangfaciliteiten, die 
worden gekenmerkt door ruime openingstijden en financiële toegankelijkheid. Binnen 
dit blok verdient Zweden een eervolle vermelding, omdat kinderopvang hier een 
duale functie vervult. Het faciliteert niet alleen de mogelijkheid voor ouders om werk 
en zorg te combineren, maar stelt tevens de ontwikkeling van het kind centraal. Zorg 
wordt hier gecombineerd met vroege educatie in een integraal systeem genaamd 
Educare dat toegankelijk is voor alle kinderen vanaf 1 jaar tot de schoolgaande leeftijd, 
in alle Zweedse gemeenten. De Educare-locaties worden bemenst door universitair 
opgeleide leraren en pedagogische professionals. Ondanks de hoge kwaliteit van 
de opvangfaciliteiten blijven de kosten voor ouders beperkt. Meestal bedraagt de 
ouderbijdrage tussen de 2% en 3% van het gezinsinkomen, met een maximum van 
139 euro per maand voor het eerste kind, 93 euro voor een tweede en 47 euro voor 
een derde kind. Het vierde kind in een gezin gaat gratis naar de opvang. De ruime 
openingstijden (in sommige gevallen ook ’s nachts en in het weekend) zorgen ervoor 
dat ook ouders met niet-reguliere werktijden gebruik kunnen maken van de opvang. 
Buiten Scandinavië, in het Verenigd Koninkrijk konden werknemers er tot 2018 
voor kiezen om een deel van hun salaris (tussen de 25 en 55 pond per week) opzij 
te zetten voor een zogenaamde Childcare Voucher. Hiermee konden zij belastingvrij 
opvang afnemen voor kinderen tot 15 jaar. Het Caisse d’allocations familiales (CAF), 
de familie-georiënteerde tak van het Franse socialezekerheidsstelsel, subsidieert 
opvangfaciliteiten voor kinderen tot 6 jaar. Voor ouders die kiezen voor individuele 
opvang financiert CAF een deel van het salaris en de sociale bijdragen van de oppas, 
afhankelijk van het inkomen van de ouders. CAF faciliteert tevens kinderoppas 
meetingpoints waar kinderopvangprofessionals en ouders kunnen samenkomen om 
ervaringen uit te wisselen. Ouders kunnen hier ook komen voor gratis informatie over 
kinderopvangmogelijkheden in hun buurt. 
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Lokale initiatieven
Het Deense Project Børnepasning (Project Kinderopvang), dat liep tussen 2004 en 
2014, betrof een alliantie van vakbonden, bedrijven en werkgeversorganisaties, 
waaronder de Deense Spoorwegen en de Deense Postdienst, voor de uitwisseling van 
ervaringen m.b.t. kinderopvang. Het doel was om gemeenten ervan te overtuigen 
kinderopvangfaciliteiten te bieden buiten standaard werktijden zodat ouders flexibel 
kunnen werken. De roep om dergelijke faciliteiten werd extra kracht bijgezet met de 
verruiming van de openingstijden van winkels in 2012, omdat ouders werkzaam in 
de detailhandel daardoor buiten kantooruren moesten doorwerken. Een voorloper 
hierin komt tevens uit Denemarken waar het ziekenhuis van Aalborg, in samenwerking 
met de gemeente, reeds in 1994 een 24-uurs kinderopvang opzette voor de kinderen 
van het zorgpersoneel. Er bestaan meerdere voorbeelden van werkgevers die 
kinderopvang aanbieden. De Portugese luchtvaarmaatschappij TAP biedt ook een 
24-uurs service, zodat zowel leden van het grondpersoneel, als het cabinepersoneel 
hun kinderen kunnen onderbrengen als zij nachtdiensten draaien. Ook hier wordt 
dus een extra dienst geleverd voor werknemers die geen kantoortijden werken. De 
Duitse Commerzbank biedt werknemers sinds 1999 een zogenaamd Kids & Co. Pakket. 
Naast kinderopvang (voor kinderen tot 6 jaar) met ruime openingstijden (07:00 
-19:00, inclusief feestdagen), valt hieronder een gratis hotline (Kids & Co. – Back up) 
die ouders kunnen bellen voor opvang in geval van nood. Ouders kunnen hier hun 
kinderen (van 2 maanden tot 12 jaar oud) tot 25 dagen per jaar gratis onderbrengen. 
Deze uitzonderlijke kinderopvang loont, ook voor het bedrijf, zo blijkt uit een 
evaluatiestudie: 50% van de ouders geeft in 2003 aan dat zij zonder het noodaanbod 
op enig moment niet naar het werk hadden kunnen komen, hetgeen Commerzbank 
315.000 euro zou hebben gekost. In 2011 breidde Commerzbank het aanbod uit met 
een naschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
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   Zorg er als overheid voor dat kinderopvang betaalbaar is voor alle 
ouders door kinderopvangfaciliteiten tenminste 3 dagen per week 
gratis of tegen een minimale eigen bijdrage aan te bieden. De kosten 
voor de kinderopvang mogen voor ouders geen financiële drempel 
zijn om meer te gaan werken. 

   Faciliteer ruime openingstijden, zodat de kinderopvang ook 
toegankelijk is voor ouders die flexibel of buiten reguliere 
kantooruren werken.

   Stimuleer samenwerking tussen (grote) werkgevers en 
kinderopvangfaciliteiten om flexibel werken mogelijk te maken.

   Combineer kinderopvang met vroege educatie, zodat de 
ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd en de overgang naar 
de basisschool wordt vergemakkelijkt.

   De kwaliteit van het kinderopvangstelsel wordt vooral bepaald door 
de pedagogisch medewerkers, zeker als de focus verschuift naar de 
educatie- en ontwikkelfunctie van voorzieningen. Hiervoor moeten 
de eisen die aan opleiding, bijscholing en functieverbreding worden 
gesteld, worden herdefinieerd. 
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PARTNER- EN 
OUDERSCHAPSVERLOF
Het vanaf het begin actief betrekken van mannen bij de zorg 
voor hun kinderen is een kansrijke strategie om de werk-zorg 
verdeling tussen mannen en vrouwen gelijker te verdelen. 

Om dit te bewerkstelligen, is het van belang dat vaders vanaf de geboorte van een kind 
de mogelijkheid krijgen de zorgende ouderrol op te kunnen oppakken. In Nederland 
hebben vaders naast 5 dagen betaald geboorteverlof, vanaf juli 2020 recht op 5 weken 
aanvullend geboorteverlof, tegen maximaal 70% van hun salaris. Daarnaast hebben 
ouders in Nederland recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof, dat zij verspreid 
kunnen opnemen, tot het kind 8 jaar is. Vanaf augustus 2022 zal de eerste 9 weken 
van het ouderschapsverlof voor de helft worden doorbetaald. Slechts een klein deel 
van de vaders neemt ouderschapsverlof op (11% in 2017). 10 Om daadwerkelijk de zorg 
gelijkwaardiger te verdelen lijkt naast een financiële drempel ook de mate van sociale 
acceptatie mee te spelen. 11 De hieronder genoemde goede voorbeelden spelen op 
beide belemmeringen in. 

Nationale wetgeving
Om de financiële drempel voor het opnemen van verlof voor ouders, en met name 
vaders, te verkleinen, is het doorbetalen van verlof een effectieve strategie. In Zweden 
hebben beide ouders na de geboorte van een kind ieder 2 weken betaald verlof. Daarna 
krijgen ze samen 480 dagen verlof en behouden ze een jaar lang 80% van hun salaris. Van 
de 480 dagen, is minimaal 2 maanden bestemd voor de partner. Neemt hij deze niet op, 
dan vervallen ze. Dergelijk onoverdraagbaar ouderschapsverlof voor partners of ‘daddy 
quota’, bestaat in meerdere landen en blijkt zeer effectief voor het stimuleren van vaders 
tot opname. Zo verdubbelde de opname na introductie van daddy quota in Zweden 
en IJsland en in Noorwegen schoot het aandeel zelfs van 3% naar 70%. In andere 
landen ontvangen ouders een bonus in de vorm van geld of vrije tijd – een zogenaamde 
partnerbonus - als beide ouders verlof opnemen. Zo kunnen ouders in Oostenrijk elk 500 
euro en 2 maanden extra verlof verdienen, wanneer zij het verlof gelijk of 60:40 verdelen. 
Wanneer ouders in Duitsland beiden besluiten gelijktijdig gedurende tenminste 4 
aaneengesloten maanden parttime (tussen 25 en 30 uur per week) te werken, verdienen 
zij elk 4 extra maanden aan zogenaamde ElterngeldPlus toeslag. In Zweden ontvangen 
ouders hun geldelijke bonus alleen als zij de 480 dagen verlof precies gelijk verdelen. 
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Nationale initiatieven
Naast financiële vergoedingen, is een culturele omslag nodig om vaders (en hun 
werkgevers) over de streep te trekken. De Oostenrijkse ngo ABZ*Austria speelde 
hierop in door het geven van gratis workshops om mannen in het MKB te stimuleren 
verlof op te nemen. Het initiatief, dat liep tussen 2011 en 2012, werd gesteund 
door o.a. het Ministerie van Vrouwen en Overheidsdiensten en het Ministerie 
van Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Consumentenbescherming. Er werden 
12 workshops gegeven, in alle provincies. Doel van de workshops was bedrijven 
bewust te maken van het belang van opname van ouderschapsverlof, om hiermee 
een bedrijfscultuur te bewerkstelligen, waarin mannen zich gestimuleerd voelen om 
verlof op te nemen. De workshops werden aangeboden op maat, aangepast aan de 
specifieke behoeften van het bedrijf. De voornaamste doelgroep werd gevormd door 
managers en medewerkers Personeelszaken. De workshops waren vooral gericht 
op de toelichting van software-instrumenten voor het beheer van verlofregelingen. 
Daarnaast nodigde ABZ*Austria externe juridische specialisten uit om het wettelijke 
kader voor verlof te schetsen. Naast waardering voor deze praktische informatie, 
waren de deelnemers zeer te spreken over de netwerkmogelijkheden en de 
uitwisseling van ervaringen met andere bedrijven, die de workshops hen boden. 

Lokale initiatieven
De eveneens Oostenrijkse 4 Wände – 4 Hände campagne, die in 2012 en 2013 liep, 
focuste niet zozeer op de opname van verlof, maar op de verdeling van zorg- en 
huishoudelijke taken in het algemeen. Doel was de perceptie van de rollen van 
vrouwen en mannen in het gezinsleven te beïnvloeden. De campagne was een 
initiatief van het Vrouwendepartement van de gemeente Wenen en was gericht op 
social media en tools waarmee stellen konden vergelijken wat ieders aandeel was 
in zorg- en huishoudelijke taken. De campagnewebsite omvatte o.a. video’s, een 
enquête, praktische tips over de verdeling van taken en een Facebook-pagina voor 
de uitwisseling van ervaringen. Met een app konden deelnemers hun aandeel in het 
huishouden monitoren. Op het hoogtepunt had de website zo’n 156.000 bezoekers 
per week, van wie 34% man. Op bedrijfsniveau zijn er ook initiatieven. Met de in 2004 
gelanceerde campagne Een knuffel van papa (Fars Kram in het Deens) inspireerde 
het Deense telecombedrijf TDC - dat sinds 2002 een royale geboorteverlofregeling 
hanteert - mannen tot het opnemen van ouderschapsverlof, met verbluffend resultaat: 
de opname door vaders sprong in 10 jaar van 13% naar 96%. Daarnaast namen 
vaders langere periodes verlof op, 9 weken gemiddeld. Doorslaggevend voor het 
succes van de campagne is, volgens onderzoekers van de Universiteit van Roskilde, 
de aantrekkelijke voorwaarden van de regeling van TDC: maximaal 12 weken 
doorbetaald verlof. 
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Daarnaast droeg het positieve signaal dat het management met de campagne deed 
uitgaan, bij aan de acceptatie van opname van verlof door mannelijke werknemers. 
Hoofdboodschap was dat opname van ouderschapsverlof geen obstakel vormt voor 
een volgende carrièrestap en dat mannen er zelfs betere werknemers door worden. 
Informatie werd verspreid middels een website en folders. Daarnaast ontvingen 
nieuwe vaders een rugzak met een flesje en een slabbetje voor hun kind, alsmede 
een brief met felicitaties van de directeur en uitgebreide informatie over hun 
verlofrechten. 

   Verruim de lengte van het partnerverlof, om te beginnen naar  
6 weken (SER-advies volgend) en doe dit tegen volledige 
doorbetaling van het salaris. Zo ervaren partners geen financiële 
belemmeringen om verlof op te nemen. 

   Stimuleer ouders om evenveel ouderschapsverlof op te nemen, 
bijvoorbeeld door hen hiervoor te belonen met extra verlof of een 
extra toeslag, of door een deel van het verlof onoverdraagbaar te 
maken.

   Zorg voor een cultuuromslag: maak het voor mannen normaal om 
verlof op te nemen en zelf voor hun kinderen te zorgen. Informeer 
hen over de voordelen hiervan en draag dit als werkgever ook uit 
vanuit het management, bijvoorbeeld d.m.v. het ondersteunen van 
campagnes. Geef ook mannelijke werknemers duidelijk aan welke 
verlofrechten ze hebben wanneer ze vader worden.
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Wilt u meer informatie ontvangen over de genoemde voorbeelden in deze 
brochure of over het programma van Werk.en.de Toekomst? Of wilt u goede 
ideeën, voorbeelden en ervaringen delen? Neem contact met ons op via: 
werkendetoekomst@atria.nl

Goede voorbeelden voor beleid inzake mantelzorg en beroepssegregatie worden 
behandeld in de eerste brochure van deze serie Hoe verkleinen we de loonkloof in 
Nederland? Inspirerende voorbeelden uit het buitenland.



Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het 
onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg 
en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van:
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