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Nederland m a g dan n o g achterlopen o p
veel andere landen, maar d e t r e n d i s
onmiskenbaar: steeds meer v r o u w e n
begeven zich o p d e arbeidsmarkt. O f
daarmee d e verdeling v a n betaalde e n
onbetaalde arbeid over mannen e n
v r o u w e n o f d e inkomensverdeling tussen huishoudens evenwichtiger zal
worden, v a l t t e betwijfelen.

(waarbij indien sprake is van gelijke dan we1
voldoende geschiktheid van sollicitanten, de
voorkeur wordt gegeven aan een vrouw) en de
1990-maatregel (waarbij vrouwen die in
1990 of daarna de leeftijd van 18 jaar bereiken, worden geacht in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien) wijzen i n de
richting van een voortzetting van deze trend.

In Nederland participeren steeds meer vrouwen op de arbeidsmarkt. Deze ontwikkeling
zal niet ongemerkt aan de huishoudenswaarvan deze vrouwen deel uitmaken, voorbij
gaan. In het kader van een doctoraal-scriptie
Huishoudwetenschappen hebben wij - d.m.v.
een literatuurstudie - verkennend onderzoek
verricht naar de mogelijk implicaties van een
toenemende arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen voor priv6-huishoudens, met betrekking tot de samenstelling van huishoudens, de inkomensverdeling over huishoudens en de tijdsbesteding van de leden van
huishoudens. In dit artikel zal in het kort verslag worden gedaan van de belangrijkste bevindingen uit deze scriptie, waarna een beschouwing volgt van de mogelijke betekenis
van deze toenemende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen voor een aantal beleidsterreinen.

Uit empirisch onderzoek blijkt, dat de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, negatief
wordt be'invloed door de aanwezigheid van
een mannelijke partner en/of kinderen i n het
huishouden. Voor gehuwd samenwonende
vrouwen blijkt dit echter in sterkere mate te
gelden, dan voor ongehuwd samenwonende
vrouwen. Het verschil in arbeidsmarktparticipatie - van de gehuwd samenwonenden participeert 31%, van de ongehuwd samenwonenden 75% - blijkt voor 85% verklaard te
kunnen worden door verschil in kenmerken
tussen beide categorieen vrouwen.
Verder blijkt de wekelijkse arbeidsduur voor
gehuwd samenwimenden ca. 26 uur te bedragen en voor de ongehuwd samenwonenden ca. 36 uur, wat voor 70% uit het verschil
in kenmerken tussen beide categorieen vrouwen verklaard kan worden.
Nadere bestudering van het verschil i n kenmerken tussen de gehuwd- en de ongehuwd
samenwonende vrouwen wijst uit, dat de ongehuwd samenwonenden gemiddeld ongeveer tien jaar jonger zijn dan de gehuwd samenwonenden en dat de ongehuwd
samenwonenden veel minder vaak deel uitmaken van huishoudens waarin kinderen
aanwezig zijn. Siegers(1985)geeft aan dat de
leeftijd van de kinderen ook een rol speelt bij
het al dan niet buitenshuis werken: hoe jonger de kinderen des te geringer is de arbeidsmarktparticipatie, terwijl deze negatievesinvloed minder sterk is indien tevens oudere
kinderen in het huishouden aanwezig6ifnP'

Arbeidsmarktparticipatie v a n v r o u w e n
tussen 1975 e n 1985

Huishoudsamenstelling

In 1975 behoorden ongeveer 1,37 miljoen
vrouwen van 15 jaar en ouder tot de beroepsbevolking. In 1985 was dit aantal gestegen tot
2.05 miljoen (CPB, 1987). Binnen de totale
beroepsbevolking (van mannen en vrouwen
samen) steeg het percentage vrouwen hiermee van 27.5% in 1975 tot 34.8% in 1985.
Beleidsmaatregelen van de Nederlandse
overheid als de kies-exact campagne(waarbij
vooral meisjes, ter versterking van hun positie
.I
-:3
op de arbeidsmarkt, worden geadviseerd dan
we1 verplicht om exacte vakken i n hun vak- - Ongehuwd samenwonenden zijngem
kenpakket op te nemen), de positieve-actie aionoer
" en hebben minder vaak kindwe
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wacht mag worden, dat een groot deel van de
ongehuwd samenwonenden, na verloop van
tijd alsnog zal gaan trouwen en/of kinderen
zal gaan krijgen. Het ongehuwd samenwonen
kan dus worden gezien als een levensfase, die
mogelijk wordt gevolgd door de levensfase
van het gehuwd samenwonen. Hoewel de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen in dp levensfase van her ongehuwd samenwonen in
steeds mindere mate negatief bei'nvloed blijkt
te worden door, de aanwezigheid van een
rnidnnelijke partner en kinderen i n het huishouden; ezoW deze negatieve invloed in de
mogelijk hierop volgende levensfase van het
gehwwd samenwonen alsnog kunnen toenemefi
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het een-ouder-huishouden.
Ploegmakers en Van Leeuwen (1989) wijzen
erop dat uit empirisch onderzoek blijkt, dat
vrouwen - al dan niet met kinderen - op jongere leeftijd zonder partner gaan wonen dan
mannen en dat vrouwen dete verandaringen
bovendien vaker meemaken. Dit duidt erop
dat huishoudens dynamischer aan het worden zijn. Deze trend zou zich kunnen voortzetten, waardoor de samenstelling van huishoudens in de toekomst vaker zou kunnen
wijzigen. Hierdoor zou in de toekomst vaker
sprake kunnen zijn van seriemonogamie: een
opeenvolging van verschillende relaties en
relatievormen, afgewisseld met het - al dan
niet met kinderen - zonder partner wonen
(Langeveld, 1985).

aannemelijk om op grond van boven-
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Inkomensverdeling
I

De participatiegraad op de arbeidsmarkt van
hoger opgeleiden, blijkt relatief hoger te zijn
dan die van lager opgeleiden. Hoewel dit zowe1 voor mannen als voor vrouwen geldt,
blijkt dit voor vrouwen in sterkere mate te
gelden (CPB, 1986). Een toename van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen ral dan
ook met name de participatie van hoger opgeleide vrouwen betreffen.
Volgens dedheorie van de homogamie, hebheamenseadporgaans een partner met on-
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