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Abstract 
Opvoedstress komt vaak voor bij vaders en moeders, vooral in de eerste levensjaren van de 

kinderen. Door opvoedstress kunnen ouders minder betrokken raken bij de opvoeding van het 

kind en kinderen kunnen gedragsproblemen krijgen wanneer een ouder opvoedstress ervaart. 

In de westerse moderne samenleving werken zowel vaders en moeders waardoor kinderen 

opgroeien in een tweeverdieners gezin. De huidige studie legt de focust op de relatie tussen 

werkuren en opvoedstress van vaders en moeders en richt zich vooral op het mechanisme tussen 

de relatie van werkuren en opvoedstress bij vaders en moeders: namelijk werk-familie conflict. 

De studie heeft gebruik gemaakt van een dataset van het 3HOEK onderzoek met 77 

Rotterdamse gezinnen (77 vaders en 77 moeders). De resultaten tonen aan dat de relatie tussen 

werkuren en opvoedstress van vaders loopt via werk-familie conflict. In het model van moeders 

is er geen mediatie-effect gevonden, maar is er wel een directe positieve relatie gevonden tussen 

werk-familie conflict en opvoedstress. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat voor vaders 

externe werkfactoren zoals werkuren, een belangrijke rol spelen. Voor moeders lijken externe 

werkfactoren mogelijk minder van belang, alleen het werk-familie conflict speelt een 

belangrijke rol bij de ervaring van opvoedstress. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 

binnen het familiesysteem verschillende factoren in de opvoeding en werk voor vaders en 

moeders met elkaar samenhangen.  

 

Keywords: moeders, opvoedstress, vaders, werk-familie conflict, werkuren.   
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Introductie 
Vaders en moeders zitten vaak met de handen in het haar; het opvoeden van een kind is niet 

altijd makkelijk. Een kind opvoeden brengt verantwoordelijkheden en in sommige gevallen ook 

stress met zich mee. Ouders proberen zich aan te passen aan de verantwoordelijkheden en taken 

die bij het ouderschap komen kijken. Echter, het kan voorkomen dat het ouders niet lukt om 

deze verantwoordelijkheden en taken naar eigen tevredenheid uit te voeren, wat kan resulteren 

in opvoedstress. Opvoedstress houdt in dat er een negatieve emotionele of fysiologische reactie 

ontstaat door het niet voldoen aan verwachtingen en verantwoordelijkheden die bij het 

ouderschap komen kijken (Crnic & Coburn, 2019; Crnic, Gaze & Hoffman, 2005; Deater-

Deckard, 1998). Het hebben van minder zelfvertrouwen en het idee verkeerde keuzes te maken 

met betrekking tot de opvoeding van het kind, zijn voorbeelden van negatieve emotionele 

reacties bij de ouder (Deater-Deckard, 1998).  

 Zodra er opvoedstress wordt ervaren, bestaat de kans dat de ouder minder betrokken 

raakt bij de ontwikkeling van het kind. Meer opvoedstress bij ouders is gerelateerd aan meer 

autoritair gedrag zoals bazig handelen in de opvoeding, wat vervolgens in relatie staat tot een 

minder goede interactie met de kinderen en een minder grote betrokkenheid bij de kinderen 

(Crnic et al., 2005). Daarnaast kan opvoedstress bij de ouders gerelateerd zijn aan 

gedragsproblemen bij kinderen. Meer opvoedstress bij ouders is gerelateerd aan het minder 

aanleren van vaardigheden op emotioneel gebied, te denken valt aan inzichten omtrent de eigen 

gevoelens en de gevoelens van een ander. Deze inzichten zijn relevant voor kinderen, omdat 

deze problematisch gedrag kunnen voorkomen (Crnic et al., 2005; Crnic & Low, 2002). 

Opvoedstress komt in elke ontwikkelingsfase van een kind voor, maar het meeste bij kinderen 

onder de vier jaar. Baby’s en peuters hebben meer zorg nodig van de ouders omdat zij nog niet 

zelfstandig genoeg zijn om taken zelf uit te voeren. De opvoedverwachtingen zijn hoog bij 

jonge kinderen, wat in relatie staat tot het sneller ervaren van opvoedstress bij de ouders zodra 

de opvoedverwachtingen niet worden waargemaakt (Crnic et al., 2005). De huidige studie 

focust zich daarom op vaders en moeders van 3-jarige kinderen en richt zich op de factoren die 

in relatie staan tot opvoedstress. 

 In de huidige moderne samenleving speelt niet alleen de vader, maar ook de moeder een 

belangrijke rol in het arbeidsleven. Ongeveer 60 procent van de moeders in de westerse 

samenleving werkt en heeft kinderen jonger dan 6 jaar. Bij vaders daarentegen is dit 90 procent 

(Schildberg-Hörisch, 2016). In de westerse samenleving is hierdoor veel veranderd: kinderen 

groeien nu veelal op in een tweeverdienersgezin (Coltrane & Adams, 2007). De economie in 
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de samenleving is, ten opzichte van vroeger, toegenomen. Elk gezin heeft financiële middelen 

nodig om dagelijks rond te komen. De financiële middelen komen voort uit arbeid in de vorm 

van salaris. De ouder zou ervoor kunnen kiezen om meer uren te werken, wat in veel gevallen 

gerelateerd is aan meer financiële middelen. Deze zijn, zoals eerder benoemd, voordelig voor 

het dagelijks rondkomen van het gezin (Kleiner, 2014). De ouder kan hierdoor meer tijd op het 

werk doorbrengen, wat in relatie kan staan tot een negatieve emotionele reactie door het niet 

voldoen aan de opvoedverantwoordelijkheden oftewel opvoedstress (Haddock & Rattenborg, 

2003). Deze huidige studie kijkt naar de relatie tussen werkuren van moeders en vaders en 

opvoedstress, maar richt zich vooral op het mechanisme tussen de relatie van werkuren en 

opvoedstress; namelijk werk-familie conflict.  

 Er is gekozen om op werk-familie conflict te focussen in dit onderzoek, omdat er een 

conflict kan ontstaan wanneer een ouder naast het gezin werkt. Werk-familie conflict betekent 

dat de verplichtingen die ouders hebben in het werk hen hinderen om opvoedtaken te vervullen. 

De ouder ervaart een tweestrijd omdat de ouder niet aan de verwachtingen kan voldoen die 

komen kijken bij het gezinsleven door de verplichtingen op het werk (Byron, 2005; Greenhaus 

& Beutell, 1985). Werk-familie conflict kan een belangrijk verklarend mechanisme zijn voor 

de relatie tussen werkuren en opvoedstress bij vaders en moeders, omdat ouders dan een 

subjectief gevoel ervaren niet genoeg tijd te hebben voor de opvoedtaken door 

verantwoordelijkheden van het werk en de uren die zij daar besteden. Ouders kunnen alleen 

dan opvoedstress ervaren want zonder de subjectieve beleving van het werk-familie conflict, is 

het mogelijk dat een ouder geen opvoedstress hoeft te ervaren (Barnett, 2014).  

 Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of er een relatie is tussen werkuren en 

opvoedstress bij zowel vaders als moeders van 3-jarige kinderen en of deze relatie gemedieerd 

wordt door werk-familie conflict. De huidige studie neemt als uitgangspunt de family systems 

theory, waarin een gezin gezien wordt als een systeem waarbinnen verschillende gezinsleden 

met elkaar verbonden zijn. De opvoeders kunnen niet los van elkaar worden gezien omdat zij 

samen de verantwoordelijkheid delen om voor de kinderen te zorgen en daarin afhankelijk van 

elkaar zijn (Cox & Paley, 2003). Ouders moeten bij kinderen van 3-jarige leeftijd nog 

voortdurend zoeken naar een balans tussen verantwoordelijkheden die komen kijken bij het 

opvoeden van een kind en het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden die horen bij 

het werk van de ouder. Dit heeft invloed op henzelf, maar ook op de andere leden van het gezin 

(Cox & Paley, 2003). Verandering in het aantal werkuren kan invloed hebben op het werk-

familie conflict en opvoedstress van het opvoedend gezinslid zelf, maar dit kan ook invloed 

hebben op dat van de partner. Om die reden kan er niet alleen gekeken worden naar één ouder 
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en wordt er in dit onderzoek gekeken naar vaders en moeders uit hetzelfde gezin. Naar 

aanleiding van de doelstelling volgt de volgende onderzoeksvraag:  

 

‘Is er een relatie tussen werkuren en opvoedstress van vaders en moeders van 3-jarige kinderen 

en wordt deze relatie gemedieerd door werk-familie conflict?’ 

 

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag, worden de volgende deelvragen behandeld:  

1) In welke mate zijn werkuren en opvoedstress van vaders van 3-jarige kinderen gerelateerd? 

2) In welke mate zijn werkuren en opvoedstress van moeders van 3-jarige kinderen 

gerelateerd? 

3) In welke mate zijn werkuren en werk-familie conflict van vaders van 3-jarige kinderen 

gerelateerd? 

4) In welke mate zijn werkuren en werk-familie conflict van moeders van 3-jarige kinderen 

gerelateerd? 

5) In welke mate zijn werk-familie conflict en opvoedstress van vaders van 3-jarige kinderen 

gerelateerd?  

6) In welke mate zijn werk-familie conflict en opvoedstress van moeders van 3-jarige kinderen 

gerelateerd?  

7) Wordt de relatie tussen werkuren en opvoedstress van vaders van 3-jarige kinderen 

gemedieerd door werk-familie conflict?  

8) Wordt de relatie tussen werkuren en opvoedstress van moeders van 3-jarige kinderen 

gemedieerd door werk-familie conflict?  

 

Theoretisch kader 
In deze paragraaf worden de bevindingen van de literatuurstudie uitgewerkt. Eerst wordt een 

beschrijving gegeven van de bestaande theorie. Vervolgens wordt er dieper in gegaan op de 

empirie en tenslotte zijn de hypotheses opgesteld. 

 

Role theory  
Een belangrijke theorie binnen dit onderzoek is de role theory. De role theory is een 

sociologische theorie waarin wordt gekeken naar de verschillende sociale rollen die mensen 

innemen in de samenleving. Een sociale rol is een set van plichten, verwachtingen, normen, 

gedragingen en rechten die samengaan en waar een persoon aan moet voldoen zoals verwacht 



 

Master’s Thesis - I.E. van der Stel - 460088  

5 

 

 

wordt door de samenleving. In de samenleving kunnen mensen op één moment meerdere rollen 

innemen (Barnett, 2014). Zo kan een ouder de rol van opvoeder op zich nemen en daarnaast 

ook de rol van werknemer of werkgever. Er kan een conflict ontstaan tussen de verschillende 

rollen die mensen bekleden op hetzelfde moment. Rolconflict ontstaat als er veel tijd in één rol 

wordt besteed, waardoor er minder tijd is voor een andere rol (Barnett, 2014). Als een ouder 

meer tijd besteedt in de rol als werknemer, zorgt dit bijvoorbeeld voor minder tijd in de rol van 

opvoeder met de daarbij horende opvoedtaken. De ouder kan hierdoor meer strijd ervaren 

tussen de rol als werknemer en de rol als opvoeder, wat werk-familie conflict wordt genoemd 

(Barnett, 2014). 

 Op basis van de role theory kan de directe relatie tussen werkuren en opvoedstress 

worden beargumenteerd vanuit het oogpunt dat de ouders ervaren dat zij meer tijd op het werk 

besteden en minder tijd thuis wat kan zorgen voor stress in de opvoeding (Barnett, 2014; Craig 

& Churchill, 2019; Haddock & Rattenborg, 2003). Door te weinig tijd thuis kan er een 

negatieve emotionele reactie ontstaan zoals het gevoel niet goed genoeg te zijn als ouder wat 

zijn weerslag heeft op de opvoeding van de kinderen (Harmon & Perry, 2011). Echter, de role 

theory maakt het aannemelijk dat de relatie tussen werkuren en opvoedstress loopt via werk-

familie conflict. Vanuit de role theory kunnen er werk-familieconflicten ontstaan door de 

verschillende rollen die een ouder tegelijkertijd moet aannemen. Ouders die meer werkuren 

maken, hoeven niet per definitie meer opvoedstress te ervaren; ouders kunnen genoeg tijd 

hebben voor de opvoedtaken naast dat zij veel werkuren maken. Meer werkuren worden pas 

problematisch op het moment dat ouders, die meer werkuren maken, in een hoge mate een 

tweestrijd ervaren tussen de rol van opvoeder en werknemer of werkgever (werk-familie 

conflict). De ouders hebben dan heel duidelijk het gevoel niet voldoende tijd te hebben voor de 

opvoedtaken, waardoor zij niet naar eigen tevredenheid de opvoedtaken kunnen uitvoeren en 

hierdoor sneller opvoedstress ervaren. Daarom is het aannemelijk dat werk-familie conflict 

fungeert als mediator in de relatie tussen werkuren en opvoedstress.  

 

Werkuren en opvoedstress van vaders en moeders van 3-jarige 

kinderen  
De relatie tussen werkuren en opvoedstress van vaders en moeders van 3-jarige kinderen is in 

de bestaande literatuur eerder onderzocht. In de bestaande onderzoeken is er gekeken naar 

vaders en moeders uit hetzelfde gezin (Craig & Churchill, 2019; Haddock & Rattenborg, 2003). 

Het kwantitatieve onderzoek van Craig en Churchill (2019) heeft aangetoond dat er een 
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positieve relatie is tussen de werkuren van zowel vaders als moeders en opvoedstress van de 

vaders en moeders uit hetzelfde gezin. Haddock en Rattenborg (2003) hebben een kwalitatief 

onderzoek gedaan en ondersteunen de positieve relatie tussen werkuren van de vaders en 

moeders en opvoedstress. Met andere woorden, meer werkuren zijn gerelateerd aan meer 

opvoedstress bij zowel de vaders als de moeders uit hetzelfde gezin (Craig & Churchill, 2019; 

Haddock & Rattenborg, 2003). Op basis van de role theory en bestaande onderzoeken, worden 

de volgende hypotheses opgesteld:  

 

 
 

Werkuren en werk-familie conflict van vaders en moeders van 3-

jarige kinderen 
Naast dat de role theory weergeeft dat meer werkuren gerelateerd zijn aan een hogere mate van 

werk-familie conflict bij vaders en moeders, komt dit ook naar voren bij verschillende 

onderzoeken. De verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er een positieve relatie is 

tussen werkuren en werk-familie conflict bij vaders en moeders die niet uit hetzelfde gezin 

komen (Adkins & Premeaux, 2012; Major, Klein & Ehrhart, 2002; Matthews, Swody & Barnes-

Farrell, 2011): meer werkuren van de vaders en moeders zijn gerelateerd aan meer werk-familie 

conflict bij beide ouders. Daarnaast heeft het onderzoek van Hart en Kelley (2006) aangetoond 

dat er een positieve relatie is tussen werkuren en werk-familie conflict bij vaders en moeders 

uit hetzelfde gezin: meer werkuren van de vaders en moeders uit hetzelfde gezin zijn gerelateerd 

aan meer werk-familie conflict bij beide ouders. Naast de studie van Hart en Kelley (2006) is 

er verder geen onderzoek gedaan naar de relatie tussen werkuren en werk-familie conflict bij 

vaders en moeders uit hetzelfde gezin. Kortom, meer werkuren zijn gerelateerd aan meer werk-

familie conflict bij zowel vaders als moeders (Adkins & Premeaux, 2012; Hart & Kelley, 2006; 

Major et al., 2002; Matthews et al., 2011). Op basis van de role theory en de bestaande 

onderzoeken, worden de volgende hypotheses opgesteld:  

 

H1a:‘’Meer werkuren van vaders zijn gerelateerd aan meer opvoedstress bij vaders van 3-
jarige kinderen’’.

H1b:‘’Meer werkuren van moeders zijn gerelateerd aan meer opvoedstress bij moeders
van 3-jarige kinderen’’.
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Werk-familie conflict en opvoedstress van vaders en moeders van 3-

jarige kinderen 
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de relatie tussen werk-familie conflict en 

opvoedstress bij vaders en moeders. In de onderzoeken werd gekeken naar vaders en moeders 

die niet tot hetzelfde gezin behoren. De onderzoeken hebben aangetoond dat meer werk-familie 

conflict gerelateerd is aan meer opvoedstress bij vaders (Allen, David, Herst, Bruck & Sutton, 

2000; Shreffler, Meadouws & Davis, 2011; Si, Ma & Zhang, 2020; Vahedi, Krug & Westrupp, 

2019); vaders die in een hogere mate ervaren dat ze door het werk de opvoedtaken niet goed 

kunnen vervullen, ervaren meer opvoedstress. Daarnaast hebben andere onderzoeken ook 

aangetoond dat meer werk-familie conflict gerelateerd is aan meer opvoedstress bij moeders 

(Allen et al., 2000; Si et al., 2020; Vahedi et al., 2019); moeders die in en hogere mate ervaren 

dat ze door het werk de opvoedtaken niet goed kunnen vervullen, ervaren meer opvoedstress. 

Kortom, de relatie tussen werk-familie conflict en opvoedstress is voor zowel vaders als 

moeders positief (Allen et al., 2000; Shreffler et al., 2011; Si et al., 2020; Vahedi et al., 2019). 

Op basis van de role theory en bestaande onderzoeken, worden de volgende hypotheses 

opgesteld: 

 

 
 

Werkuren en opvoedstress van vaders en moeders van 3-jarige 

kinderen gemedieerd door werk-familie conflict  

H2a:‘’Meer werkuren van vaders zijn gerelateerd aan meer werk-familie conflict bij vaders
van 3-jarige kinderen’’.

H2b:‘’Meer werkuren van moeders zijn gerelateerd aan meer werk-familie conflict bij
moeders van 3-jarige kinderen’’.

H3a:‘’Meer werk-familie conflict van vaders is gerelateerd aan meer opvoedstress bij 
vaders van 3-jarige kinderen’’. 

H3b:‘’Meer werk-familie conflict van moeders is gerelateerd aan meer opvoedstress bij 
moeders van 3-jarige kinderen’’. 
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Eerdere onderzoeken hebben nog niet gekeken naar de relatie tussen werkuren en opvoedstress, 

gemedieerd door werk-familie conflict. Er zijn wel directe relaties gevonden tussen werkuren 

en opvoedstress, werkuren en werk-familie conflict en werk-familie conflict en opvoedstress. 

De losse paden in het gehele mediatie model maken het aannemelijk dat de relatie tussen 

werkuren en opvoedstress gemedieerd wordt door werk-familie conflict bij zowel vaders als 

moeders. Op basis van de role theory en de empirische onderbouwing vanuit eerdere studies, 

worden de volgende hypotheses opgesteld:  

 

 
 

Conceptueel model  
Op basis van bovenstaande theoretische onderbouwingen, zien de conceptuele modellen er als 

volgt uit:  

 
Figuur 1: conceptueel model vaders  

 

H4a:‘’Meer werkuren zijn gerelateerd aan meer werk-familie conflict, en meer werk-
familie conflict is gerelateerd aan meer opvoedstress bij vaders van 3-jarige kinderen’’ .

H4b:‘’Meer werkuren zijn gerelateerd aan meer werk-familie conflict, en meer werk-
familie conflict is gerelateerd aan meer opvoedstress bij moeders van 3-jarige kinderen’’.
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Figuur 2: conceptueel model moeders  

 

De huidige studie  
Het huidige onderzoek kijkt naar vaders en moeders uit hetzelfde gezin uit de stadsregio 

Rotterdam. Er wordt een model voor moeders en een model voor vaders onderzocht met 

betrekking tot de relatie tussen werkuren, werk-familie conflict en opvoedstress. Er wordt in 

beide modellen gecontroleerd voor opleidingsniveau, omdat uit het onderzoek van Parkes, 

Sweeting en Wight (2015) naar voren komt dat er verschillen zijn in opvoedstress bij moeders 

met een laag-of hoog opleidingsniveau. Opvoedstress is hoger is bij moeders met een hoog 

opleidingsniveau ten opzichte van moeders met een laag opleidingsniveau. Ook komt uit het 

onderzoek van Lisak, Alimivic en Jakab (2019) naar voren dat een hoger opleidingsniveau van 

de ouders gerelateerd is aan meer opvoedstress. Ouders met een hoog opleidingsniveau ervaren 

sneller dat zij niet genoeg tijd hebben om de opvoedverantwoordelijkheden naar behoren uit te 

voeren ten opzichte van ouders met een laag opleidingsniveau. Er wordt daarom gekeken naar 

gezinnen met een hoog opleidingsniveau en gezinnen met een laag opleidingsniveau.  

 Dit onderzoek bouwt voort op eerdere onderzoeken. Eerdere onderzoeken hebben de 

relatie tussen werkuren en opvoedstress onderzocht bij vaders en moeders (Craig & Churchill, 

2019; Haddock & Rattenborg, 2003). Echter hebben de onderzoeken niet gekeken naar het 

mechanisme tussen de relatie werkuren en opvoedstress, waardoor de informatie over hoe 

opvoedstress daadwerkelijk ontstaat ontbreekt. De toegevoegde waarde van dit onderzoek voor 
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de wetenschap is dat dit het eerste onderzoek is dat het mechanisme tussen werkuren en 

opvoedstress onderzoekt. Het onderzoek biedt nieuwe theoretische inzichten over het 

mechanisme tussen werkuren en opvoedstress bij vaders en moeders van 3-jarige kinderen in 

de stadsregio Rotterdam.  

 Daarnaast wordt in dit onderzoek gekeken naar zowel vaders en moeders uit hetzelfde 

gezin. Een aantal onderzoeken hebben eerder gekeken naar delen van de mediatie waar vaders 

en moeders uit hetzelfde gezin zijn geanalyseerd (Craig & Churchill, 2019; Haddock & 

Rattenborg, 2003; Hart en Kelley, 2006). Echter, er ontbreekt in de wetenschappelijke literatuur 

onderzoek naar de relatie tussen werk-familie conflict en opvoedstress van vaders en moeders 

uit hetzelfde gezin. Empirische inzichten omtrent de directe relatie tussen werk-familie conflict 

en opvoedstress, oftewel de relatie in de gehele mediatie, ontbreekt. Het is van belang dat er 

zowel naar vaders als moeders uit hetzelfde gezin wordt gekeken, omdat vaders en moeders uit 

hetzelfde gezin invloed op elkaar uitoefenen en op die manier afhankelijk van elkaar zijn. Het 

is daarom aannemelijk dat vaders en moeders ook afhankelijk van elkaar zijn in de mate waarin 

vaders en moeders werk-familie conflict en opvoedstress ervaren. Dit onderzoek biedt daarom 

nieuwe theoretische inzichten over de relatie tussen werk-familie conflict en opvoedstress van 

ouders uit hetzelfde gezin en hierdoor ook in de relatie tussen werkuren en opvoedstress 

gemedieerd door werk-familie conflict.  

 Als laatste biedt dit onderzoek nieuwe theoretische inzichten omtrent de relatie tussen 

werkuren en opvoedstress gemedieerd door werk-familie conflict bij Nederlandse gezinnen. De 

eerdere studies hebben onderzoek gedaan naar andere Europese landen en de relatie tussen 

werkuren en werk-familie conflict en werk-familie conflict en opvoedstress. Echter is er nog 

geen studie verricht in de Nederlandse context. In het huidige onderzoek wordt daarom gekeken 

naar gezinnen in Nederland, specifiek naar gezinnen in de stadsregio Rotterdam. In Nederland 

zijn zowel vaders als moeders werkzaam (Coltrane & Adams, 2007). Nederlandse moeders 

werken relatief veel in deeltijd ten opzichte van moeders in andere EU-landen (van den Brakel 

& Merens, 2018). Doordat eerdere studies met een minder hoge arbeidsdeelname aantonen dat 

meer werkuren gerelateerd zijn aan meer werk-familie conflict en meer werk-familie conflict 

gerelateerd is aan meer opvoedstress, is het wetenschappelijk interessant om meer theoretische 

inzichten te bieden in de Nederlandse context en specifiek in een land waar vrouwen veel in 

deeltijd werken.  

 De maatschappelijke waarde van dit onderzoek is dat er een bijdrage geleverd kan 

worden op het gebied van het beleid rondom ouderschapsverlof. Beide ouders van kinderen tot 

8 jaar hebben recht op ouderschapsverlof. Ouders hebben recht op maximaal 26 keer het aantal 
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uren dat per week wordt gewerkt (Rijksoverheid, 2021). Het onderzoek biedt inzichten welke 

rol werkuren en werk-familie conflict spelen in de ervaring van opvoedstress van zowel vaders 

als moeders. De resultaten van dit onderzoek kunnen mogelijk inzicht geven of het huidige 

beleid voor ouderschapsverlof een rol speelt in de vermindering van opvoedstress van zowel 

vaders als moeders. Daarnaast draagt dit onderzoek bij aan kennis op het gebied van werk-privé 

beleid bij bedrijven. Een voorbeeld van werk-privé beleid is de Wet Flexibele Werkuren welke 

bedrijven elk bedrijf moet hanteren. In de Wet Flexibele Werkuren staat dat een werknemer, in 

overleg met de werkgever, meer of minder uur per week mag werken (Rijksoverheid, 2021). 

Dit onderzoek kan mogelijk inzichten geven of de Wet Flexibele Werkuren een rol speelt in de 

vermindering van opvoedstress van vaders en moeders. Daarnaast kunnen de resultaten van de 

huidige studie mogelijk meer inzicht geven in de vraag of werkgevers en de overheid 

momenteel inzetten op de juiste factoren om opvoedstress te verminderen of dat er mogelijk 

andere factoren een belangrijke rol spelen. 

 

Methode 
In de methodeparagraaf wordt verder ingegaan op hoe het huidige onderzoek is uitgevoerd. 

Eerst worden de participanten van de studie beschreven, vervolgens wordt er dieper ingegaan 

op de procedure, de meetinstrumenten en de data analyses.  

 

Participanten  
Binnen het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van een kwantitatieve dataset van het 3HOEK 

onderzoek die een studie verrichtte naar zowel de rol van de moeders als de vaders in de 

ontwikkeling van 3-jarige kinderen. Er zijn 104 gezinnen onderzocht in het 3HOEK project uit 

de regio Rotterdam. Studentassistenten hebben de gezinnen benaderd voor deelname op 

plekken als bibliotheken, speelplaatsen, nationale festivals en zwembaden. Van tevoren zijn 

een aantal criteria opgesteld waaraan de gezinnen moesten voldoen om deel te kunnen nemen 

aan het 3HOEK onderzoek. Ten eerste moesten de kinderen van de ouders drie jaar zijn. Ten 

tweede moesten de vaders en moeders een stel zijn en bij elkaar wonen binnen één huishouden. 

Ten derde was het van belang dat de familie van Nederlandse afkomst was; de moeders en de 

vaders van de ouders moesten in Nederland zijn geboren. Er waren 53 gezinnen met een relatief 

hoog opleidingsniveau (beide ouders met een universitaire opleiding of een hoger 

beroepsonderwijs) en 51 gezinnen met een relatief laag opleidingsniveau (beide ouders met een 

middelbaar beroepsonderwijs diploma of lager). Alle gegevens van de gezinnen zijn anoniem 
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verwerkt. Daarnaast hebben alle deelnemende ouders schriftelijk toestemming gegeven om mee 

te werken aan het onderzoek. 

 

Procedure  
In de periode tussen april 2018 en januari 2020 hebben twee getrainde observatoren van de 

3HOEK studie huisbezoeken gedaan bij de gezinnen die meewerkten aan het onderzoek. Zowel 

de vaders als de moeders zijn voor de duur van twee uur geobserveerd met hun kind(eren). De 

vaders en de moeders zijn afzonderlijk onderzocht door de observatoren. De gegevens vanuit 

de observatie zijn niet meegenomen binnen de huidige studie. Bij de start van de huisbezoeken 

is aan de ouders gevraagd of zij afzonderlijk een online vragenlijst konden invullen met behulp 

van een tablet. De data van de vragenlijsten zijn wel meegenomen in de huidige studie. Aan de 

kinderen werd gevraagd om zelf te spelen in de tijd dat de vragen werden beantwoord door de 

ouders. De ouders kregen beide een cadeaukaart van 100 euro en de kinderen kregen een cadeau 

zoals een doktersset.  

 

Meetinstrumenten  

 Opvoedstress. Om opvoedstress van vaders en moeders te meten, is gebruik gemaakt 

van de Parental Stress Scale (Berry & Jones, 1995). Voor beide ouders bestaat de schaal uit 18 

items zoals: ik ben blij in mijn rol als ouder, de grote bron van stress in mijn leven is/zijn mijn 

kind(eren) en ik maak me soms zorgen of ik genoeg doe voor mijn kind(eren). Alle items zijn 

gemeten op een 5-punts Likertschaal: 1= zeer mee oneens, 2= mee oneens, 3= niet mee 

eens/niet mee oneens, 4= mee eens en 5= zeer mee eens. De Cronbach’s alpha van de 

opvoedstress schaal van vaders is 0.79 en de opvoedstress schaal van moeders is 0.83. Dit 

betekent dat de schalen intern consistent zijn, oftewel er is een goede samenhang tussen de 

items binnen de schalen (Babbie, 2013). Een hogere score is een indicatie van meer 

opvoedstress bij de vaders en moeders. 

 Werkuren. De werkuren van de vaders en de moeders zijn gemeten aan de hand van de 

volgende vraag: ‘’Hoeveel uur werkt u in werkelijkheid per week, inclusief overwerk?’’ Het 

aantal werkuren is op een continue schaal gemeten.  

 Werk-familie conflict. Werk-familie conflict van zowel de vaders als de moeders is 

gemeten aan de hand van de work-family conflict scale (Netemeyer, Boles & McMurrian, 

1996). De schaal van zowel vaders als moeders bestaat uit 5 items: de eisen van mijn werk 

verstoren mijn privé- en familieleven, mijn baan zorgt voor stress wat het moeilijk maakt om 
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aan familie-verplichtingen te voldoen en vanwege werk-gerelateerde verplichtingen moet ik 

mijn plannen voor familie-activiteiten veranderen. Items zijn gemeten op een 7-punts 

Likertschaal: 1= zeer mee oneens, 2= mee oneens, 3= beetje mee oneens, 4= niet mee eens/niet 

mee oneens, 5= beetje mee eens, 6= mee eens en 7= zeer mee eens. De Cronbach’s alpha van 

de werk-familie conflict schaal van vaders is 0.90 en de werk-familie conflict schaal van 

moeders is 0.84. Dit betekent dat de schalen alle twee intern consistent zijn (Babbie, 2013). Een 

hogere score indiceert meer werk-familie conflict bij de moeders en de vaders.  

 Opleidingsniveau. Het opleidingsniveau per gezin is meegenomen als controle 

variabele in het model van zowel vaders als moeders. De volgende vraag is gesteld met 

betrekking tot het opleidingsniveau: ‘’Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?’’ Er is gekeken 

naar het gemiddelde opleidingsniveau van de vader en moeder bij elkaar genomen van een 

gezin. Daarna is er een dummy variabele aangemaakt waar 1 staat voor een gemiddeld hoog 

opleidingsniveau (HBO, universiteit en postacademisch) van het gezin en 0 een laag 

opleidingsniveau (lagere school niet afgemaakt, lagere school, MAVO, HAVO, 

VWO/gymnasium/atheneum en MBO) van het gezin.  

 

Data analyse  

 Preliminary analyses. De data van het huidige onderzoek is geanalyseerd met het 

programma SPSS. Als eerste zijn de schalen werk-familie conflict en opvoedstress doorlopen 

om te kijken of alle items in dezelfde richting staan (i.e. een hoge score een hogere mate van 

de variabele indiceert). Een aantal items van de opvoedstress schalen van vaders en moeders 

moesten gehercodeerd worden: Er zijn in totaal 8 items gehercodeerd van beide schalen zodat 

een hoge score meer opvoedstress indiceert.  

 Omdat binnen het huidige onderzoek de focust is gelegd op ouders die werkuren maken, 

zijn vaders en moeders die niet werken van de dataset verwijderd, aangezien zij geen werkuren 

hebben ingevuld en de vragen van de werk-familie conflict schaal ook niet hebben beantwoord 

(totaal 27 gezinnen verwijderd). De totale dataset voor deze studie bestond uit 77 vaders en 77 

moeders. Er is data geïmputeerd voor de gezinnen die werkzaam zijn, maar die bepaalde 

gegevens in de enquête niet hebben ingevuld. Voor de schalen opvoedstress en werk-familie 

conflict is er gekeken op itemniveau en is er ook op itemniveau geïmputeerd waar data ontbrak 

aan de hand van de expectation maximization methode.  

 Nadat de missende waarden zijn geïmputeerd, is er gekeken naar univariate outliers. 

Univariate outliers zijn extreme uitschieters in de dataset op één variabele (Tabachnick & 
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Fidell, 2013). Wanneer de verwachte outlier een afwijkende gestandaardiseerde score van 

groter dan 3.29 is, is dit een outlier (Tabachnick & Fidell, 2013). In de studie zijn er geen 

univariate outliers ontdekt in de dataset.  

 Vervolgens is er gekeken naar multivariate outliers. Dit zijn afwijkende combinaties 

van scores op verschillende variabelen. Multivariate outliers zijn getest aan de hand van 

mahalanobis distance. Daarbij is een significantieniveau van p < .001 gehanteerd (Tabachnick 

& Fidell, 2013). Uit de analyses komt naar voren dat er geen multivariate outliers aanwezig 

waren in het model van vaders en moeders.  

 In de huidige studie is er gebruik gemaakt van een multivariate regressieanalyse. Er zijn 

een aantal assumpties die met een regressieanalyse samengaan. De sample grootte moet 

minimaal 40 respondenten zijn voor een 1 onafhankelijke variabele (Pallant, 2011). Het huidige 

onderzoek heeft 77 gezinnen onderzocht waardoor er voldoende respondenten voor de 

regressieanalyses zijn. Daarnaast geldt voor de onafhankelijke variabelen dat er geen 

multicollineariteit mag optreden. Dit houdt in dat de onafhankelijke variabelen niet sterk mogen 

correleren (0.8 of hoger) (Pallant, 2011). Uit de correlatieanalyses komt naar voren dat voor 

zowel het model van vaders als moeders geen sprake is van multicollineariteit.  

 In SPSS zijn de regressiemodellen gedraaid voor het model van vaders en het model 

van moeders. Om analyses uit te voeren is er gebruik gemaakt van de process macro in SPSS. 

De afhankelijke variabele in het model van de vaders is opvoedstress vaders, de onafhankelijke 

variabele is de werkuren van de vaders en de mediërende variabele is werk-familie conflict van 

vaders. De controle variabelen in het model van de vaders zijn: het opleidingsniveau per gezin, 

opvoedstress van de moeders, werkuren van de moeders en werk-familie conflict van de 

moeders. In het model van de moeders is de afhankelijke variabele opvoedstress van de 

moeders, de onafhankelijke variabele is werkuren van de moeders en de mediërende variabele 

is werk-familie conflict van de moeders. De controle variabelen in het model van de moeders 

zijn: het opleidingsniveau per gezin, opvoedstress van de vaders, werkuren van de vaders en 

werk-familie conflict van de vaders. 

 De analyses zijn stapsgewijs uitgevoerd aan de hand van de process macro. De huidige 

studie hanteert het uitgangspunt van Hayes (2018): het hoofdeffect oftewel de directe relatie 

hoeft niet significant te zijn om te kunnen mediëren waardoor alle stappen van de regressies 

doorlopen zijn. Ten eerste is er in het model van de vaders en moeders gekeken naar de relatie 

tussen werkuren en opvoedstress (model 1b en model 1d). Ten tweede is de relatie tussen 

werkuren en werk-familie conflict onderzocht van vaders en moeders (model 2b en model 2d). 

Ten derde is in de relatie tussen de werkuren en opvoedstress van vaders en moeders, werk-
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familie conflict van vaders en moeders bijgevoegd om te kijken of werk-familie conflict een 

significante relatie heeft met opvoedstress (model 3b en model 3d). Aan de hand van de 

bootstrapfunctie in de process macro, is er uiteindelijk gekeken of er een mediatie-effect 

aanwezig was en of de mediatie significant was (Field, 2018). Uiteindelijk is er gekeken of de 

directe relatie tussen werkuren en opvoedstress wel of niet significant was. Wanneer er geen 

significante relatie aanwezig is tussen werkuren en opvoedstress, is er sprake van een volledige 

mediatie anders is hier geen sprake van. De bovenstaande stappen zijn doorlopen met de 

controle variabelen in de modellen. In bijlage A en B worden de regressiemodellen 

weergegeven zonder controle variabelen.  

 

Resultaten  
In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de resultaten van de analyses. Tabel 1 geeft een 

overzicht van de descriptieve statistieken van de onafhankelijke variabelen, afhankelijke 

variabelen en controle variabelen. In de descriptieve statistieken is te zien dat het gemiddeld 

aantal werkuren van vaders (M = 41.82 uur, SD = 9.24) meer is dan het gemiddeld aantal 

werkuren van moeders (M = 26.60 uur, SD = 9.23). Moeders geven henzelf gemiddeld een 

hogere score op de opvoedstress schaal (M = 2.88, SD = 0.40) dan vaders (M = 2.79, SD = 

0.40). Daarentegen scoren vaders gemiddeld hoger op de werk-familie conflict schaal (M= 

3.14, SD = 1.50) dan moeders (M = 2.71, SD = 1.09). Over het algemeen zijn er meer gezinnen 

met een gemiddeld laag opleidingsniveau (61.0%) dan een gemiddeld hoog opleidingsniveau 

(39.0%).  
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Tabel 1 

Descriptieve statistieken 

Variabelen N Minimum Maximum Mean SD  
Opvoedstress moeders  77 2.11 3.78 2.88 0.40 
Opvoedstress vaders  77 1.94 3.67 2.79 0.40 
Werk-familie conflict moeders  77 1.00 5.40 2.71 1.09 

Werk-familie conflict vaders 77 1.00 6.20 3.14 1.50 

Werkuren moeders 77 1 51 26.60 9.23 
Werkuren vaders  77 27 70 41.82 9.24 
      
 
Opleidingsniveau gezin  
 Laag opleidingsniveau  
 Hoog opleidingsniveau  

 
% 
61.0% 
39.0% 

    

Note: Het minimum en maximum zijn de werkelijke antwoorden die zijn ingevuld door de vaders en 

moeders.  

Correlaties afhankelijke, onafhankelijke en controle variabelen  
Allereerst is gekeken naar de samenhang tussen de afhankelijke, onafhankelijke en controle 

variabelen (zie tabel 2). Tussen de variabelen opvoedstress moeders en opvoedstress vaders 

bestaat een positieve significante correlatie. Dit betekent dat meer opvoedstress van vaders 

samenhangt met meer opvoedstress van moeders. Daarnaast bestaat er een positieve 

significante correlatie tussen opvoedstress van moeders en werk-familie conflict van moeders. 

Dit betekent dat moeders die meer werk-familie conflict ervaren, relatief meer opvoedstress 

ervaren. Ook is te zien dat opvoedstress van vaders een positieve significante relatie heeft met 

het werk-familie conflict van vaders. Vaders die meer werkuren maken, ervaren meer werk-

familie conflict. Kijkend naar werk-familie conflict van moeders en de werkuren van moeders, 

bestaat er een positieve significante correlatie tussen de variabelen. Dit wil zeggen dat moeders 

die meer werkuren maken meer werk-familie conflict ervaren. Daarnaast is te zien dat er tussen 

de variabelen werkuren van vaders en werk-familie conflict van vaders een positieve 

significante correlatie bestaat. Dit betekent dat, net zoals bij moeders, vaders die meer werkuren 

maken, relatief meer werk-familie conflict ervaren. Als laatste is te zien dat werkuren van 

vaders en werkuren van moeders een negatieve significante correlatie hebben. Dit geeft weer 

dat wanneer vaders meer werkuren maken, dit gerelateerd is aan minder werkuren van moeders. 

Voor de variabele opleidingsniveau zijn geen significante relaties gevonden met de andere 

variabelen. Ook zijn er geen correlaties gevonden tussen werkuren en opvoedstress bij vaders 

en moeders. 
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Tabel 2 

Correlaties onafhankelijke, afhankelijke en controle variabelen (N=77) 

Note: ** Dikgedrukte Pearson correlaties zijn significant op p <0.01 niveau (tweezijdig) 

 *Dikgedrukte Pearson correlaties zijn significant op p < 0.05 niveau (tweezijdig) 

 
 
Regressieanalyses 

 Werkuren en opvoedstress van vaders en moeders. In tabel 3 wordt het model voor 

de relatie tussen werkuren en opvoedstress van vaders met controle variabelen weergegeven 

(model 1b). In tegenstelling tot hypothese 1a (Meer werkuren van vaders zijn gerelateerd aan 

meer opvoedstress bij vaders van 3-jarige kinderen) tonen de resultaten geen significante 

associatie tussen werkuren en opvoedstress (β = -0.144, t(76) = -1.276, p = .206). In tabel 3 is 

te zien dat opvoedstress van moeders positief significant gerelateerd is aan opvoedstress van 

vaders (β = 0.454 , t(76) = 3.888, p = 0.000). Daarnaast is te zien dat in model 1b de 

opvoedstress van vaders voor 19% wordt verklaard door werkuren van vaders, werkuren van 

moeders, werk-familie conflict van moeders, het opleidingsniveau per gezin en opvoedstress 

van moeders.  

  
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

1. Opvoedstress moeders 
 
 

0.387** 
 

0.365** 0.154 0.158 0.039 0.084 

2.Opvoedstress vaders 
 
 

 - 0.045 
 

0.402** -0.086 0.055 0.100 

3.Werk-familie conflict moeders 
 
 

 
 

- 
 

0.129 
 

-0.008 0.253* 0.131 

4. Werk-familie conflict vaders 
 

 
 
 

 
 

- 0.267* 0.133 -0.080 

5. Werkuren vaders 
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-0.252* -0.110 

6. Werkuren moeders 
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7. Opleidingsniveau gezin  
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 In tabel 4 wordt het model voor de relatie tussen werkuren en opvoedstress van moeders 

met controlevariabelen weergegeven (model 1d). In tegenstelling tot hypothese 1b (Meer 

werkuren van moeders zijn gerelateerd aan meer opvoedstress bij moeders van 3-jarige 

kinderen) tonen de resultaten geen significante associatie tussen de relatie van werkuren en 

opvoedstress van moeders (β = 0.086, t(76) = 0.765, p = 0.447). Opvoedstress van vaders en 

werkuren van vaders zijn wel positief significant gerelateerd aan opvoedstress van moeders (β 

= 0.436, t(76) = 3.636, p = 0.001 en β = 0.248, t(76) = 2.090, p = 0.040). Daarnaast is te zien 

dat in model 1d de opvoedstress van moeders voor 14.5% wordt verklaard door werkuren van 

moeders, werkuren van vaders, werk-familie conflict van vaders, het opleidingsniveau per 

gezin en opvoedstress van vaders.  

 Werkuren en werk-familie conflict van vaders en moeders. Model 2b in tabel 3 laat 

de relatie zien tussen werkuren van vaders en werk-familie conflict van vaders met de controle 

variabelen. De relatie tussen werkuren en werk-familie conflict van vaders is positief significant 

(β = 0.294, t(76) = 2.516, p = 0.014). In lijn met hypothese 2a (Meer werkuren van vaders zijn 

gerelateerd aan meer werk-familie conflict bij vaders van 3-jarige kinderen) tonen de resultaten 

een positieve significante associatie tussen werkuren en werk-familie conflict van vaders. 

Daarnaast is te zien dat in model 2b het werk-familie conflict van vaders voor 13.1% wordt 

verklaard door werkuren van vaders, werkuren van moeders, werk-familie conflict van 

moeders, het opleidingsniveau per gezin en opvoedstress van moeders.  

 Vervolgens is de relatie tussen werkuren van moeders en werk-familie conflict van 

moeders geanalyseerd in tabel 4 (model 2d). De relatie is positief significant (β = 0.241, t(76) 

= 2.002, p = 0.049). In lijn met hypothese 2b (Meer werkuren van moeders zijn gerelateerd 

aan meer werk-familie conflict bij moeders van 3-jarige kinderen) tonen de resultaten een 

positieve significante associatie tussen werkuren en werk-familie conflict van moeders. 

Daarnaast is te zien dat in model 2d het werk-familie conflict van moeders voor 9% wordt 

verklaard door werkuren van moeders, werkuren van vaders, werk-familie conflict van vaders, 

het opleidingsniveau per gezin en opvoedstress van vaders.  

 Werk-familie conflict en opvoedstress van vaders en moeders. In tabel 3 wordt de 

relatie tussen werk-familie conflict van vaders en opvoedstress van vaders weergegeven (model 

3b). De relatie is positief significant (β = 0.447, t(76) = 4.374, p = 0.000). In lijn met hypothese 

3a (Meer werk-familie conflict van vaders is gerelateerd aan meer opvoedstress bij vaders van 

3-jarige kinderen) tonen de resultaten een positieve significante associatie tussen werk-familie 

conflict en opvoedstress van vaders.  
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 Ook is in tabel 4 (model 3d) gekeken naar de relatie tussen werk-familie conflict van 

moeders en werkuren van moeders. De relatie is ook positief significant (β = 0.363, t(76) = 

3.518, p = 0.001). In lijn met hypothese 3b (Meer werk-familie conflict van moeders is 

gerelateerd aan meer opvoedstress bij moeders van 3-jarige kinderen) tonen de resultaten een 

positieve significante associatie tussen werk-familie conflict en opvoedstress van moeders.  

 Mediatie werkuren, werk-familie conflict en opvoedstress van vaders en moeders. 

Vervolgens is er gekeken of er sprake is van een mediatie-effect, oftewel of de relatie tussen 

werkuren en opvoedstress loopt via werk-familie conflict van vaders. Na het toevoegen van de 

controle variabelen in model 3b, is te zien dat de directe relatie tussen werkuren en opvoedstress 

nu wel significant en negatief is (β = -0.276, t(76) = -2.622, p = 0.011). Wanneer vaders meer 

werkuren maken, is dit gerelateerd aan minder opvoedstress. Daarnaast is er sprake van een 

significant mediatie-effect (β = 0.132, CI 95% = 0.041 - 0.257). De relatie tussen werkuren en 

opvoedstress loopt via werk-familie conflict. Dit is geen volledige mediatie, omdat de directe 

relatie tussen werkuren en opvoedstress van de vaders ook significant is. Ook is opvoedstress 

van moeders positief significant gerelateerd aan opvoedstress van vaders in de mediatie (β = 

0.416, t(76) = 3.981, p = 0.002). Het gevonden mediatie-effect is in lijn met hypothese 4a (Meer 

werkuren zijn gerelateerd aan meer werk-familie conflict, en meer werk-familie conflict is 

gerelateerd aan meer opvoedstress bij vaders van 3-jarige kinderen). Daarnaast is te zien dat 

in model 3b de opvoedstress van vaders voor 36.4% wordt verklaard door werkuren van vaders, 

werk-familie conflict van vaders, werkuren van moeders, werk-familie conflict van moeders, 

het opleidingsniveau per gezin en opvoedstress van moeders. In figuur 3 worden alle relaties 

met regressie coëfficiënten visueel weergegeven voor het model van vaders.  
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Figuur 3: relaties model vaders 

 

Als laatste is er ook gekeken of de relatie tussen werkuren en opvoedstress van moeders, via 

werk-familie conflict loopt. In model 3d wordt het mediatie-effect weergegeven. Het mediatie-

effect tussen de relatie van werkuren en opvoedstress van moeders is niet significant (β = 0.087, 

CI 95% = -0.001 - 0.193). Dit betekent dat, in tegenstelling tot hypothese 4b (Meer werkuren 

zijn gerelateerd aan meer werk-familie conflict, en meer werk-familie conflict is gerelateerd 

aan meer opvoedstress bij moeders van 3-jarige kinderen), de relatie tussen werkuren en 

opvoedstress van moeders niet via werk-familie conflict loopt. Opvoedstress van vaders en 

werkuren van vaders zijn positief significant gerelateerd aan opvoedstress van moeders (β = 

0.444, t(76) = 3.981, p = 0.000 en β = 0.235, t(76) = 2.129, p = 0.037). Daarnaast is te zien dat 

in model 3d de opvoedstress van moeders voor 32.1% wordt verklaard door werkuren van 

moeders, werk-familie conflict van moeders, werkuren van vaders, werk-familie conflict van 

vaders, het opleidingsniveau per gezin en opvoedstress van vaders. In figuur 4 worden alle 

relaties met regressie coëfficiënten visueel weergegeven voor het model van moeders.  

 

A) Directe relatie 

B) Mediatie model  

Note: * Is significant op een p <0.05 niveau, ** is significant op een p < 0.01 niveau en *** is significant op een p < 0.001 niveau

Werkuren vaders Opvoedstress vaders 

Werkuren vaders 

Werk-familie 
conflict vaders 

Opvoedstress vaders 

-0.144

-0.276*

0.294* 0.447***

Mediatie effect: 0.132*
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Figuur 4: relaties model moeders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Directe relatie 

B) Mediatie model  

Note: * Is significant op een p <0.05 niveau, ** is significant op een p < 0.01 niveau en *** is significant op een p < 0.001 niveau

Werkuren moeders Opvoedstress moeders

Werkuren moeders

Werk-familie 
conflict moeders

Opvoedstress moeders

0.086

-0.001

0.241* 0.363***

Mediatie effect: 0.087
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Tabel 3 

Multivariate regressieanalyse model vaders met controle variabelen  
 
 
Opvoedstress 
vaders (n = 
77) 
model 1b 

  
 
 
Werk-familie 
conflict vaders (n 
= 77) 
model 2b 

 
 
 
 
 
opvoedstress vaders(n = 77) 
model 3b 

 
     

 
B SE P B SE P B SE P 

Constant -0.049 0.137 0.721 0.061 0.142 0.670 -0.076 0.122 0.535 
Werkuren vaders -0.144 0.113 0.206 0.294* 0.117 0.014 -0.276* 0.105 0.011 
Werk-familie 
conflict vaders 

      
0.447*** 0.102 0.000 

          

Controle 
variabelen 

         

Hoog 
opleidingsniveau 
gezin  

0.126 0.221 0.571 0.088 0.238 0.713 0.196 0.198 0.327 

Opvoedstress 
moeders 

0.454*** 0.117 0.000 0.084 0.121 0.488 0.416** 0.105 0.002 

Werk-familie 
conflict moeders 

-0.138 0.119 0.253 0.062 0.124 0.620 -0.165 0.107 0.126 

Werkuren moeders  0.031 0.114 0.785 -0.155 0.229 0.500 -0.055 0.104 0.597           

Mediatie-effect 
werkuren vaders, 
werk-familie 
conflict vaders & 
opvoedstress 
vaders 

      
0.132* CI 95%= 

[0.041-
0.257] 

 

 
R square adjusted 

 
0.190 

  
 
0.131 

  
 
0.364 

  

F  3.326 
  

2.141 
  

6.668 
  

Df1 5 
  

5 
  

6 
  

DF2 71 
  

71 
  

70 
  

 
Note: * Is significant op een P <0.05 niveau, ** is significant op een P < 0.01 niveau en *** is significant 
op een P < 0.001 niveau 
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Tabel 4 

Multivariate regressieanalyse model moeders met controle variabelen 
 

 
 
 
Opvoedstress 
moeders (n= 
77) 
model 1d 

  
 
 
 
Werk-familie 
conflict moeders 
(n= 77) 
model 2d 

 
 
 
 
 
opvoedstress 
moeders (n= 77) 
model 3d 

 

       
 

B SE P B SE P B SE P 
Constant -0.043 0.136 0.752 -0.102 0.145 0.485 -0.006 0.127 0.962 
Werkuren moeders 0.086 0.113 0.447 0.241* 0.120 0.049 -0.001 

0.363*** 
0.108 
0.103 

0.998 
0.001 

Werk-familie 
conflict moeders 

         

          

Controle 
variabelen 

         

Hoog 
opleidingsniveau 
gezin  

0.110 0.220 0.617 0.262 0.235 0.269 0.016 0.206 0.940 

Opvoedstress 
vaders 

0.436*** 0.120 0.001 -0.020 0.128 0.876 0.444** 0.112 0.000 

Werk-familie 
conflict vaders 

-0.094 0.127 0.458 0.110 0.135 0.438 -0.133 0.118 0.265 

Werkuren vaders  0.248* 0.119 0.040 0.037 0.127 0.772 0.235* 0.110 0.037           

Mediatie-effect 
werkuren moeders, 
werk-familie 
conflict moeders & 
opvoedstress 
moeders  

      
0.087 CI 95%= 

[-0.001-
0.193] 

 

 
R square adjusted 

 
0.145 

  
 
0.090 

  
 
0.321 

  

F  3.582 
  

1.408 
  

5.525 
  

Df1 5 
  

5 
  

6 
  

DF2 71 
  

71 
  

70 
  

 
Note: * Is significant op een P <0.05 niveau, ** is significant op een P < 0.01 niveau en *** is significant 
op een P < 0.001 niveau 
 
 

Discussie  
De huidige studie en theoretische reflecties  
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Er kan uit de resultaten geconcludeerd worden dat er, tegen de verwachting in, geen directe 

relatie is tussen het aantal werkuren en opvoedstress bij zowel vaders als moeders. Daarentegen 

zijn er, in lijn met de verwachting, wel directe positieve relaties gevonden; meer werkuren zijn 

gerelateerd aan meer werk-familie conflict bij vaders en moeders en meer werk-familie conflict 

is gerelateerd aan meer opvoedstress bij vaders en moeders. In het model voor vaders is, zoals 

verwacht, een mediatie-effect gevonden. De relatie tussen het aantal werkuren en opvoedstress 

loopt, zoals verwacht, via werk-familie conflict; wanneer vaders meer werkuren maken, is dit 

gerelateerd aan meer werk-familie conflict en meer werk-familie conflict is gerelateerd aan 

meer opvoedstress van vaders. Er is echter geen sprake van een volledige mediatie, aangezien 

er ook een negatieve relatie is gevonden tussen werkuren van vaders en opvoedstress. Meer 

werkuren van vaders zijn gerelateerd aan minder opvoedstress bij vaders, met de toevoeging 

van de werk-familie conflict variabele en de controle variabele in het model. Tegen de 

verwachting in, is er geen mediatie-effect gevonden in het model voor moeders. Werk-familie 

conflict is in het model van moeders niet het mechanisme tussen de relatie van werkuren en 

opvoedstress. Ook is er geen directe relatie gevonden tussen werkuren en opvoedstress van 

moeders met de controle variabelen en de werk-familie conflict variabele toegevoegd. 

Daarentegen is te zien dat werkuren en opvoedstress van vaders positieve significante relaties 

hebben met de opvoedstress van moeders en de opvoedstress van moeders heeft ook een 

positieve significante relatie met de opvoedstress van vaders. 

 Een aantal resultaten zijn niet in lijn met de vooraf opgestelde hypothesen en de role 

theory, namelijk hypothese 1a (meer werkuren van vaders zijn gerelateerd aan meer 

opvoedstress bij vaders van 3-jarige kinderen), hypothese 1b (meer werkuren van moeders zijn 

gerelateerd aan meer opvoedstress bij moeders van 3-jarige kinderen) en hypothese 4b (Meer 

werkuren zijn gerelateerd aan meer werk-familie conflict, en meer werk-familie conflict is 

gerelateerd aan meer opvoedstress bij moeders van 3-jarige kinderen). Ten eerste zijn de 

relaties tussen werkuren en opvoedstress bij vaders en moeders niet in lijn met de role theory 

en hypothesen (H1a en H1b). De uitkomsten tonen geen directe positieve significante relaties 

aan. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de steekproef van de huidige studie relatief klein 

is (N= 77). Een relatief kleine steekproef kan betekenen dat er weinig power bestaat in het 

analyseren van de data. Dit wil zeggen dat er een minder grote kans is dat er een werkelijk 

significant effect wordt gevonden. Dit kan vervolgens betekenen dat hypotheses onterecht 

worden afgewezen (Bryman, 2012). Dit kan de mogelijke reden zijn voor de niet significante 

directe relaties tussen werkuren en opvoedstress bij vaders en moeders. Met een grotere 
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steekproefomvang is de kans groter dat er daadwerkelijk significante relaties gevonden worden 

(Bryman, 2012).  

 Een tweede mogelijke, meer theoretische verklaring voor de niet significante relaties 

tussen werkuren en opvoedstress van vaders en moeders (H1a en H1b), is dat het concept 

werkuren in dit onderzoek een objectieve maat is. Dit houdt in dat het concept als objectieve 

observatie kan worden gezien. De subjectieve ervaring met de werkuren van, in dit geval, vader 

of moeder wordt hierbij niet betrokken. De role theory beargumenteert dat de relatie tussen 

werkuren en opvoedstress ontstaat door de subjectieve ervaring van de werkuren door ouders: 

ouders werken wellicht relatief niet veel objectieve uren, maar kunnen toch het gevoel hebben 

relatief veel tijd op het werk door te brengen, wat voor opvoedstress kan zorgen (Barnett, 2014; 

Craig & Churchill, 2019; Haddock & Rattenborg, 2003). Wat mogelijk een betere optie had 

geweest binnen de huidige studie, en wellicht een mogelijkheid voor vervolgonderzoek, is om 

in plaats van naar objectieve werkuren te kijken, naar het concept ervaring van de werkuren te 

kijken. Mogelijk worden er dan wel significante relaties gevonden en ligt dit ook in lijn met de 

role theory.  

 Ten tweede is er, in tegenstelling tot de verwachting van de hypothese (H4b) en de role 

theory, geen mediatie-effect gevonden in het model van moeders: de directe relatie tussen 

werkuren en opvoedstress loopt niet via werk-familie conflict. Echter, er is wel een directe 

relatie gevonden tussen werk-familie conflict en opvoedstress in het mediatie model van 

moeders: moeders die in hogere mate ervaren dat de werkverplichtingen hen hinderen om de 

opvoedtaken te vervullen (werk-familie conflict), ervaren relatief meer opvoedstress. In het 

model van vaders is er wel een mediatie-effect gevonden: de relatie tussen werkuren en 

opvoedstress loopt via werk-familie conflict. Kortom, de werkuren spelen voor vaders wel een 

rol in de ontwikkeling van de ervaring van werk-familie conflict en opvoedstress en bij moeders 

is dit niet het geval. Mogelijk spelen er andere factoren een belangrijkere rol bij het ontstaan 

van opvoedstress van moeders dan bij vaders. Een mogelijke factor is de mentale gezondheid 

van de moeders (Deater-Deckard, 2004). De mentale gezondheid fungeert naar verwachting 

niet als mediator (het mechanisme tussen werkuren en opvoedstress), maar zou een 

modererende rol kunnen spelen in de relatie tussen werk-familie conflict en opvoedstress (de 

mentale gezondheid van moeders beïnvloedt mogelijk de relatie tussen werk-familie conflict 

en opvoedstress). Eerder onderzoek heeft aangetoond dat werk-familie conflict samenhangt met 

de psychische problemen bij moeders, wat gerelateerd is aan het ervaren van meer opvoedstress 

(Byron, 2005; Deater-Deckard, 2004). Het mediatie-effect is mogelijk daarom niet gevonden 

voor moeders. Kortom, het niet gevonden mediatie-effect voor moeders is mogelijk te verklaren 



 

Master’s Thesis - I.E. van der Stel - 460088  

26 

 

 

door de verwachting dat voor moeders werkuren geen rol spelen in de ontwikkeling van 

opvoedstress. Toekomstig onderzoek zou daarom meer de focus kunnen leggen op de interactie 

tussen perceptie van werk-familie conflict en de mentale gezondheid van moeders in relatie tot 

opvoedstress. 

  Als laatste is in het mediatie model van vaders ook gekeken naar de directe relatie 

tussen werkuren en opvoedstress van vaders om na te gaan of er sprake is van een volledige 

mediatie; dat bleek niet het geval te zijn. De directe relatie tussen werkuren en opvoedstress 

van vaders is negatief significant geworden in het mediatie model, wat niet in de lijn der 

verwachting ligt kijkend naar de directe relatie zonder het mediatie model (H1a) en de role 

theory. Het onderzoek van Craig & Churchill (2019) geeft een mogelijke verklaring voor de 

gevonden negatieve relatie tussen werkuren van vaders en opvoedstress: een mogelijke reden 

dat er een negatieve relatie bestaat tussen werkuren en opvoedstress, is omdat vaders meer 

werkuren zien als een rustmoment voor henzelf. De vaders zien meer werkuren maken dan als 

een moment van de dag waar zij kunnen ‘opladen’ van de opvoedverantwoordelijkheden en 

waar zij even bezig zijn met andere zaken dan alleen de opvoeding van de kinderen (Craig & 

Churchill, 2019). Als reflectie op de role theory is het mogelijk dat vaders die veel werkuren 

maken, minder tijd thuis ervaren maar zij dit kunnen opvatten als minder last hebben van de 

taken van het ouderschap waardoor er geen stress reactie hoeft te ontstaan. Dit kan mogelijk 

een verklaring zijn voor de negatieve relatie tussen werkuren en het ervaren van opvoedstress 

in het model van de mediatie. 

 

Maatschappelijke context: implicaties voor beleid 
Kijkend naar de maatschappelijke context en de huidige studie, is het van belang dat voor zowel 

vaders als moeders wordt nagegaan op welke manier de resultaten van deze studie mogelijke 

beleidsmatige implicaties hebben. De huidige studie toont aan dat de relatie tussen werkuren 

van vaders en opvoedstress van vaders loopt via werk-familie conflict. Echter, de relatie loopt 

niet volledig via werk-familie conflict, aangezien er ook een directe negatieve relatie is 

gevonden tussen werkuren en opvoedstress van vaders in het mediatie model. Voor vaders 

spelen werkuren een centrale rol samen met de ervaring van werk-familie conflict in de 

ontwikkeling van opvoedstress. Voor moeders geldt dat er alleen gekeken moet worden naar 

het verminderen van de werk-familie conflict perceptie, aangezien werkuren voor hen geen 

belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van opvoedstress. Met het huidige ouderschapsverlof 

waarmee de overheid de balans tussen werk en familie wil bevorderen, kunnen zowel vaders 

als moeders verlof opnemen om voor de kinderen te zorgen (Rijksoverheid, 2021). Het huidige 
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onderzoek suggereert echter dat er mogelijk verder gekeken moet worden dan alleen het 

aanpassen van de werkuren met behulp van ouderschapsverlof voor zowel vaders als moeders. 

Een vermindering van de werkuren zou namelijk volgens de resultaten van dit onderzoek op 

moeders geen effect hebben en op vaders een semi- negatief effect hebben op opvoedstress. Pas 

wanneer er daadwerkelijk wordt nagedacht over de perceptie van werk-familie conflict hebben 

de vermindering van de werkuren een positief effect op opvoedstress van vaders. Er bestaat, 

zogezegd, een ‘gap between policy and practice’ wanneer er gesproken wordt over het 

bevorderen van de ervaring van werk-familie conflict (Lewis & Cooper, 1999). Er zit in dit 

geval een gat tussen beleid zoals ouderschapsverlof en de praktijk zoals de werk-privé balans 

wat ook uit de huidige studie naar voren komt. Het is van belang dat beleid meer focust op de 

ervaring van het conflict tussen werktaken en opvoedtaken om daadwerkelijk de opvoedstress 

te verminderen.  

 Om de focus van beleid meer toe te spitsen op de ervaring van het werk-familie conflict, 

kan er in eerste instantie gekeken worden naar bedrijven, de werkgevers. Werkgevers zouden 

hun beleid kunnen aanpassen om de werk-privé balans te bevorderen voor vaders en moeders. 

De arbeidsmarkt en huishoudens zouden beter in balans moeten staan. Een belangrijk model 

om de balans te verbeteren tussen het werkleven en het gezinsleven is het WEB-model. Dit 

model wordt weergegeven in figuur 5.  

 
Figuur 5: WEB-model 

In het model wordt weergegeven dat eisen op het werk zorgen voor uitputting en 

stressreacties, wat weer gevolgen heeft voor de werk-privé balans of het werk-familie conflict. 

Er zijn belangrijke energiebronnen nodig om ervoor te zorgen dat eisen van het werk 
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verminderen (Schaufeli & Taris, 2013). De energiebronnen die van belang zijn, zijn onder 

andere steun, autonomie, feedback en het afwisselen van taken (Schaufeli & Taris, 2013). In de 

huidige maatschappij wordt dit concept aangeduid als ‘het nieuwe werken’. In het geval van 

vaders kan de mate van werk-familie conflict theoretisch gezien verminderd worden wanneer 

zij zelf autonomie of regelmogelijkheden hebben in bijvoorbeeld de werkplanning en 

werkindeling. Zo zijn vaders minder gebonden aan de werkuren. Beleidsmatig gezien is het van 

belang dat bedrijven hier meer op gaan inspelen en zij moeten ook voldoende vertrouwen 

genereren in hun medewerkers om autonoom werken te laten slagen. De overheid kan bedrijven 

stimuleren om werknemers zelf hun werk te laten inrichten (Christensen & Staines, 1990; Rau 

& Hyland, 2002). De werkuren worden minder belangrijk, waardoor het werk-familie conflict 

van vaders mogelijk vermindert door de inzet van werkgevers. Vervolgens levert dit voor 

vaders minder opvoedstress op en voor werkgevers zorgt dit voor betere organisatie uitkomsten 

(Schaufeli & Taris, 2013). Voor moeders, daarentegen, zal autonomie in het werk bij hen een 

minder belangrijke rol spelen als het gaat om werkuren, omdat er geen directe relatie is 

gevonden tussen de werkuren en opvoedstress. Mogelijk is autonoom werken, in de zin van 

taakverantwoordelijkheden zelf inrichten, wel gerelateerd aan een mindere mate van werk-

familie conflict bij moeders, wat vervolgens gerelateerd is aan minder opvoedstress.  

 Daarnaast is het mogelijk van belang dat bedrijven meer focussen op steun binnen hun 

organisatie, aangezien steun ook een belangrijke energiebron is (den Dulk & Peper, 2006; 

Schaufeli & Taris, 2013). Een ondersteunde organisatiecultuur is van belang om ervoor te 

zorgen dat vaders en moeders die een gezin hebben de verantwoordelijkheden van het werk niet 

mee naar huis nemen. Om ervoor te zorgen dat er geen werk-familie conflict bij vaders en 

moeders ontstaat, moeten werkgevers de organisatiecultuur faciliteren naar een cultuur waar de 

prestaties van de medewerkers centraal staan. Er wordt aanbevolen dat er meer gekeken wordt 

naar wat de werknemer daadwerkelijk oplevert in plaats van hoeveel uur diegene heeft gemaakt 

(den Dulk & Spenkelink, 2009). Sociale steun kan ook bijdragen om in teamverband tot de 

beste prestaties te komen, wat voordelig is voor werkgevers (den Dulk & Spenkelink, 2009). 

Om te voorkomen dat vaders en moeders verantwoordelijkheden van het werk mee naar huis 

nemen, kunnen zij afspraken maken met collega’s om taken en verantwoordelijkheden 

gelijkmatiger te verdelen. Op die manier hebben vaders en moeders meer tijd voor opvoedtaken, 

wat gerelateerd is aan minder opvoedstress.  

 

Limitaties van de studie en suggesties voor vervolgonderzoek  
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De huidige studie heeft een aantal beperkingen. Ten eerste wordt binnen de huidige studie niet 

volledig rekening gehouden met de family systems theory. Kijkend naar de family systems 

theory zijn de ouders uit een gezin afhankelijk van elkaar, omdat zij een verbondenheid hebben 

op het gebied van ouderschap of een huwelijk (Cox & Paley, 2003). De theorie gaat er vanuit 

dat de vaders en moeders invloed op elkaar uitoefenen. Wanneer vaders bijvoorbeeld meer 

werkuren maken binnen een gezin, kan dit van invloed zijn op de mate van opvoedstress van 

de moeders. In de huidige studie konden vaders en moeders niet in hetzelfde model worden 

geanalyseerd. Er zijn daarom twee aparte modellen geanalyseerd met behulp van 

regressieanalyses. Er is in de huidige studie wel gecontroleerd voor de andere ouder door in het 

model van de vaders te controleren voor werkuren van de moeders, werk-familie conflict van 

de moeders en opvoedstress van de moeders en vice versa. Omdat vaders en moeders niet in 

hetzelfde model konden worden geanalyseerd, is het niet duidelijk in welke mate de vaders en 

moeders daadwerkelijk invloed op elkaar uitoefenen uit hetzelfde gezin. Er is hierdoor geen 

volledig beeld van hoe de werkuren worden gecombineerd, hoe werk-familie conflict wordt 

ervaren en hoe opvoedstress wordt ervaren bij de vaders en moeders. Vaders en moeders uit 

hetzelfde gezin analyseren is wel voordelig ten opzichte van vaders en moeders uit andere 

gezinnen. Dit omdat het de werkelijkheid weergeeft hoe vaders en moeders interacteren, waar 

dit voor vaders en moeders uit andere gezinnen niet het geval zal zijn. Vervolgonderzoek zou 

hier meer op kunnen specificeren.  

 Een tweede limitatie is dat binnen de huidige studie is gekeken naar een selectieve groep 

participanten, waardoor de studie mogelijk niet te generaliseren is naar alle gezinnen in de 

Nederlandse samenleving. De huidige studie heeft alleen gekeken naar gezinnen waar de vaders 

en moeders een stel zijn en bij elkaar wonen binnen één huishouden. In de Nederlandse 

samenleving zijn er veel gezinnen waarvan de vaders en moeders gescheiden zijn waardoor er 

meer eenoudergezinnen zijn. In 2011 waren er bijvoorbeeld 486 duizend eenoudergezinnen in 

de Nederlandse samenleving (De Graaf, 2011). Ouders in eenoudergezinnen ervaren de 

opvoeding van de kinderen vijf keer zwaarder dan ouders in tweeoudergezinnen (Zeijl, Crone, 

Wiefferink, Keuzenkamp & Reijneveld, 2005). Ouders in eenoudergezinnen moeten de 

opvoedverantwoordelijkheden zelf dragen, waarbij meer opvoedstress komt kijken. In 

tweeoudergezinnen worden de opvoedverantwoordelijkheden gezamenlijk gedaan (Zeijl et al., 

2005). De huidige studie houdt geen rekening met eenoudergezinnen waardoor er mogelijk 

minder sterke relaties gevonden zijn. Bijvoorbeeld het mediatie-effect van moeders, wat nu niet 

significant is, kan mogelijk wel significant worden: moeders kunnen de 

opvoedverantwoordelijkheden niet delen met hun partner, hierdoor kunnen meer werkuren, wel 
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gerelateerd zijn aan meer werk-familie conflict en vervolgens meer opvoedstress. 

Vervolgonderzoek zou zich daarom meer moeten richten op verschillende gezinnen uit de 

Nederlandse samenleving, zowel eenoudergezinnen als tweeoudergezinnen om te kunnen 

generaliseren naar een bredere populatie.  

 Een andere reden waarom de huidige studie niet te generaliseren is voor alle gezinnen 

in de Nederlandse samenleving is dat er alleen gekeken is naar gezinnen met een kind van 3-

jarige leeftijd. De studie van Crnic et al. (2005) heeft aangetoond dat opvoedstress bij ouders 

het meeste voorkomt bij jonge kinderen tot de leeftijd van 4 jaar, aangezien de jonge kinderen 

relatief meer zorg nodig hebben van de ouders. Naarmate de kinderen ouder worden, hebben 

zij minder zorg nodig en ervaren de ouders mogelijk in mindere mate werk-familie conflict en 

opvoedstress bij meer werkuren (Crnic et al., 2005). Hierdoor kunnen er mogelijk verschillen 

zijn in de ontwikkeling van opvoedstress wanneer de leeftijd van de kinderen in gezinnen 

verschilt. Een voorbeeld is het mediatie-effect bij vaders wat minder sterk kan zijn wanneer er 

naar verschillende leeftijden wordt gekeken, waarin ouders minder hoeven te zorgen: mogelijk 

kunnen meer werkuren, gerelateerd zijn aan minder werk-familie conflict wat vervolgens 

gerelateerd kan zijn aan minder opvoedstress. Het is daarom van belang dat vervolgonderzoek 

focust op gezinnen met kinderen van verschillende leeftijden om daadwerkelijk iets te kunnen 

zeggen over de huidige populatie. 

 Als laatste heeft de huidige studie slechts op één meetmoment data verzameld. Hierdoor 

kunnen er geen oorzakelijke verbanden worden vastgesteld tussen de relatie van werkuren, 

werk-familie en opvoedstress. Om ervoor te zorgen dat er causale relaties vastgesteld kunnen 

worden, is het van belang om dit op te lossen met longitudinaal onderzoek (Babbie, 2013). Door 

op meerdere momenten over tijd de studie te herhalen, kunnen oorzakelijke verbanden worden 

gevonden tussen werkuren en opvoedstress gemedieerd door werk-familie conflict bij vaders 

en moeders. Een suggestie voor vervolgonderzoek is om de huidige studie te herhalen over 

verschillende periodes.  

 

Conclusie  

Concluderend kan er gesteld worden dat er verschillen zitten bij vaders en moeders in de 

ontwikkeling van de ervaring van opvoedstress en de factoren die hier een rol in spelen. Bij het 

ontstaan van opvoedstress van vaders spelen werkuren een centrale rol, waar dit voor moeders 

niet het geval is. Echter, uit het onderzoek komt naar voren dat werkuren alleen een negatieve 

relatie hebben op opvoedstress voor vaders, wanneer werk-familie conflict bij hen wordt 

ervaren. Meer werkuren kunnen vaders mogelijk helpen om de stress te verminderen, maar het 
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kan er ook voor zorgen dat er een groter conflict ontstaat tussen de werkverantwoordelijkheden 

en de opvoedverantwoordelijkheden wat weer kan leiden tot opvoedstress. Over het algemeen 

kan er gesteld worden dat bij vaders werkfactoren, zoals werkuren en de perceptie over werk 

en het gezin een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van opvoedstress. Vaders kunnen 

hierdoor aangemoedigd worden om meer werkuren te maken zodra zij zich niet bewust zijn van 

de disbalans tussen werk- en opvoedverantwoordelijkheden (werk-familie conflict). Voor 

moeders spelen werkuren een minder belangrijke rol in de ontwikkeling van opvoedstress. 

Hierdoor kunnen moeders in principe zo veel mogelijk werkuren maken als dat zij willen en 

hoeven dan geen opvoedstress te ervaren. De werkfactor die wel een rol speelt in relatie tot 

opvoedstress, is de perceptie van werk-familie conflict. Mogelijk spelen voor moeders andere, 

meer interne factoren een belangrijke rol bij het ontstaan van opvoedstress. De mentale 

gezondheid is mogelijk een interne factor die interacteert met de perceptie van het werk-familie 

conflict van moeders wat vervolgens gerelateerd is aan meer opvoedstress. Zodra een moeder 

zich mentaal gezond voelt zal de perceptie van werk-familie conflict gerelateerd zijn aan minder 

opvoedstress. Tot slot kan geconcludeerd worden dat dat vaders en moeders daadwerkelijk 

werken als een systeem waarin de werkuren van vaders en moeders positief met elkaar 

gerelateerd zijn, net zoals de opvoedstress van vaders en moeders. Vervolgonderzoek moet 

daarom altijd rekening houden met zowel de vaders en moeders en moeten dit hen alle twee 

meenemen wanneer er gezinnen worden onderzocht.  
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Bijlage 
Bijlage A: multivariate regressieanalyse model vaders zonder 
controle variabelen 
 
 

  Opvoedstress vaders (n = 
77)  
  
Model 1a 

Werk-familie 
conflict vaders (n 
= 77)  
Model 2a 

  Opvoedstress 
vaders (n = 77)  
 
Model 3a 

  
  

 
  

  B SE P B SE P B SE P 
Constant 1.734 0.114 1.000 0.0000 0.111 1 0.000 0.103 1.000 
Werkuren 
vaders  

-0.086 0.115 0.457 0.267* 0.111 0.019 -0.208 0.108 0.058 

werk-familie 
conflict vaders 

  
  

  
  0.457*** 0.108 0.000 

  
  

  
  

  
  

  
Mediatie-effect 
werkuren 
vaders, werk-
familie conflict 
vaders & 
opvoedstress 
vaders 

  
  

  
  0.122* CI 

95%= 
[0.021 - 
0.242] 

  

 
R square 
adjusted 

 
-0.006 

 
   

0.071 

 
   

0.202 

 
  

F  0.560 
 

  5.734 
 

  9.341 
 

  
Df1 1 

 
  1 

 
  2 

 
  

DF2 75     75     74     
 
Note: * Is significant op een P <0.05 niveau, ** is significant op een P < 0.01 niveau en *** is significant 
op een P < 0.001 niveau 
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Bijlage B: Multivariate regressieanalyse model moeders zonder 
controle variabelen 
 

  Opvoedstress moeders (n 
= 77)  
  
Model 1c 

Werk-familie 
conflict 
moeders (n = 
77)  
Model 2c 

  Opvoedstress 
moeders (n = 77)  
 
Model 3c 

  

  
 

  

  B SE P B SE P B SE P 

Constant 3.404 0.115 1.000 0.0000 0.111 1.000 0.000 0.107 1.000 

Werkuren 
moeders  

0.039 0.115 0.738 0.254* 0.112 0.026 -0.057 0.117 0.609 

werk-familie 
conflict moeders 

  
  

  
  0.379*** 0.117 0.001 

  
  

  
  

  
  

  

Mediatie-effect 
werkuren 
moeders, werk-
familie conflict 
moeders & 
opvoedstress 
moeders  

  
  

  
  0.096* CI 

95%= 
[0.010 
- 
0.216] 

  

R square 
adjusted 

-0.012 
 

  0.064 
 

  0.136 
 

  

F  0.113 
 

  5.150 
 

  5.831 
 

  

Df1 1 
 

  1 
 

  2 
 

  

DF2 75     75     74     
 
Note: * Is significant op een P <0.05 niveau, ** is significant op een P < 0.01 niveau en *** is significant 
op een P < 0.001 niveau 
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Bijlage C: Ethics en privacy checklist  
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