boekmethode en de reconstructiemetho$e. Beide niet
den besproken, inclusief voor- en nadelen.
De meest adequate methode tijkt de dagbekmethadC
een dag of een week de tijdsbesteding bijhoudt in een dagboek (zie bijwmrbdd
Robinson, 1977; Berk, 1985; Juster, 1985; Juster en Stafford, 3991). De dagboek
op meerdere manieren worden toegepast. Zo kunnen de activikiterr vooraf volledig WO
den gestandaardiseerd door de onderzoeker, zodat daor alk mqwndmeenidezelfde ma
activiteiten worden ingevuld. Maar ook kan de interpretatie van de tijdsbesteding bij d
respondent zelf worden gelegd; hij of zij gceft zonder voorgestructureerde categorieën i
eigen woorden aan wat die dag is gedaan. Naast een verschil in standaardisatie van ac
viteitencategorieen kan een verschil bestaan in rapportage
-- van de tiid. NeestaI worden '%'
standaard intervallen gespecificeerd van 5, 10 of 15 minuten, maar soms is de responde&'
vrij om zelf de begin- en eindtijd aan te geven van activiteiten. Het probleem met korte
intervallen is dat het een zware belasting betekent voor de respondent, een probleem m&
lange intervallen is dat activiteiten door de respondent samengevoegd gaan worden en
kortdurende activiteiten worden vergeten (Gershuny, Jones en Baert, 1991).Een voorbeel
waarbij gebruik gemaakt wordt van voorgestructureerde activiteiten en tijdsintervallen
zijn de tijdsbestedingsonderzoekenwaarover het Sociaal en Cultureel Planbureau rapporteert (Knulst en van Beek, 1990; van der Lippe, 1997). In dit tijdsbestedingsonderzoek
(uitgevoerd door Intomart) dat elke vijf jaar plaatsvindt (sinds 1975) vullen respondenten
een week lang, of 672 keer de vraag in: "Wat deed u dit kwartier?", en schrijven dit op in
een dagboek met ca. 180 voorgestmctureerde categorieën ( h u l s t en van Beek, 19%).
De dagboekrnethode blijkt de meest betrouwbare manier te zijn om de tijdsbesteding van
mensen te meten (Juster en Stafford, 1991; Robinson en Bostrom, 1994). Alle dagelijkse
activiteiten worden aangegeven over een periode van 24 uur, en alle 1440 minuten van de
dag zijn gelijk verdeeld over alle respondenten. Bovendien blijkt uit vergelijkingen van
tijdsbestedingsonderzoekenover een langere tijdsperiode bij dezelfde populatie, dat recultaten goed vergelijkbaar zijn en grote overeenkomsten vertonen (Robinson en Bostrom,
1994). Daarnaast geeft het, in vergelijking met andere tijdsbestedingsmethoden, een goede
benadering van de realiteit. Het wordt respondenten niet eenvoudig gemaakt om hun favoriete activiteiten breed uit te meten en beslommeringen of allerlei triviale activiteiten
over het hoofd te zien. Het eigenlijke onderzoeksproject wordt hierdoor niet eenzijdig uitvergroot zoals in op één type tijdsbesteding gerichte enquêtes wel gebeurt. Bovendien
blijkt uit validiteitsonderzoek dat resultaten van onderzoek met behulp van de dagboekmethode meer valide zijn dan met behulp van andere tijdsbestedingsmethoden (Robinson
en Bostrom, 1994).Nadelen zijn er natuurlijk ook. Ten eerste is in dit tijdsbestedingsonderzoek wat betreft huishoudelijke activiteiten, niet naar secundaire activiteiten gevraagd. Het nadenken over het boodschappenlijstje tijdens het autorijden is dus niet geschreven als secundaire activiteit onder 'organiseren van het huishouden' maar als pri- ,
maire activiteit onder 'autorijden'. Ten tweede kan 'de emotionele opvang' van gezinsleden niet met tijdsbestedingsonderzoek worden gemeten. Hieronder valt het opvangen
en reguleren van spanningen, het koesteren, het gezellig maken en het bevorderen van
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Data en operationalisering
Er zijn in dit artikel drie empirische vergelijkingen g m i i k t : ten eerste tussen de twee
manieren om tijdsbesteding te meten, ten tweede tussen de taakverdeling mals ingeschat
door de man en zoals ingeschat door de vrouw, en ten derde tussen de tijcisbestedien de taakverdelingsmethode. Voor het meten van de tijdsbesteding is gebruik gemaakt
van gegevens van het NIFO-HuishoudenspaneI en het SCP-Tijdsbestedingsonderzoek, en
voor het meten van de taakverdeling van gegevens van hetzelfde NIPO-panel.
Ik bespreek eerst de gegevens die zijn verzameld via het NIPO-Huishoudenspanei en
vewolgens de gegevens die zijn verzameld in het SCP-Tijdsbestedingsonderzoek.
Aan het NIPO-Huishoudenspanel is in 1990 in samenwerking met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Koncumentenaangelegenheden (SWOKA) en het Economisch
Instituut/Centrum voor Interdisciplinair Onderzoek van Arbeidsmarkt en Verdelingsvraagstukken (CIAV) van de Universiteit Utrecht, een vragenlijst voorgelegd met vragen
onder meer over de deelname aan huishoudelijke arbeid. Het NIPO-Huishoudenspanel
betreft in 1987 een steekproef van ruim 800 huishoudens van de Nederlandse bevolking
(NIPO, 19871, die representatief is op een aantal gangbare sociaal-economische kenmerken
zoals gezinsgrootte, leeftijd, type woning, opleiding en inkomen. De huishoudens leveren
periodiek gegevens over inkomens- en tijdsbestedingen door middel van een teleinterview. Deze methode van dataverzameling houdt in dat de betreffende huishoudens
een home-computer ter beschikking hebben, waarmee de interviews via een beeldscherm
worden afgenomen. Voor onderhavig onderzoek is alleen gebruik gemaakt van gegevens
die kijn verzameld bij huishoudens bestaande uit gehuwd of ongehuwd samenwonende
parhierc, i n de ieeftijd van 18 tot 65 jaar, met en zonder kinderen. Er resteren 395
Iiaishoudens voor deze studie. Bij dit panel is het meten van de tijdsbesteding gebeurd
%&ïbeidepartners te vragen naar hun gemiddelde tijdsbesteding per week aan een
De volgende huishoudélijke taken zijn onderscheiden:
iee boodschappen; dus niet 'winkelen', maar wel postkantoor, bank,
~ & & p q ~ t i j d e n , tafel dekken en afruimen, afwassen, eten
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als kinderverzorging en doe-het-zelf-werkzaamheden buiten beschouwing.
Het aandeel van de man en de vrouw in de totale hoeveelheid huishoudelijk werk is berekend door de tijd van de man aan huishoudelijke taken te delen door de totale tijd die
beide partners besteden aan deze taken. Door dit aandeel vervolgens te vermenigvuldigen
met 100, is het aandeel uitgedrukt in procenten. Hier wordt dus gekeken naar het aandeel
van de man; het aandeel van de vrouw is natuurlijk 100%minus het aandeel van de man.
Voor de meting met behulp van de taakverdelingsmethode zijn aan beide partners van
het NIPO-Huishoudenspanel dezelfde taken voorgelegd als bij de tijdsbesteding, en is
gevraagd wie deze taken over het algemeen verricht. Antwoordcategorieën zijn hier:
1. vrouw altijd 2. vrouw meestal 3. vrouw iets meer dan man 4. man en vrouw evenveel
5. man iets meer dan vrouw 6. man meestal 7. man altijd. Deze scores zijn vervolgens
omgerekend naar een percentage tussen O en 100, om de antwoorden vergelijkbaar te maken met de tijdsbe~te~ngsmethode.
Daarbij is van deze ordinale schaal een interval
schaal gemaakt; antwoordcategorie 1. vrouw altijd is omgecodeerd naar 0% en antwoordcategorie 2. vrouw meestal naar 16.67%. Hoewel tegen deze veronderstelde lineariteit
bezwaren zijn aan te voeren, is de schaal nu vergelijkbaar met de tijdsbestedingsmethode
Naast het gebruik van deze dataset voor het vergelijken van de tijdsbesteding en de
taakverdeling, is tevens een vergelijking gemaakt tussen de verschillende vormen van het
meten van de tijdsbesteding zelf. Hiertoe is gebruik gemaakt van het SCP-Tijdsbestedingsonderzoek uit 1990 (SCP, 1990). In dit onderzoek konden respondenten, zoals eerder
gezegd, hun tijd bijhouden met behulp van een dagboek. Voor de analyse zijn de gegevens van deze dataset beperkt tot paren tussen 18 en 65 jaar. De vier onderscheiden
huishoudelijke taken zijn zo overeenkomstig mogelijk aan het NIPO-onderzoek samengesteld uit de beschikbare 180 categorieën in het dagboek.' Anders dan bij het NIPO-Huishoudenspanel zijn hier geen paren ondervraagd maar individuen, voor de onderhavige
analyse 858 mannen en vrouwen. Voor het berekenen van het relatieve aandeel is de tijdsbesteding van alle mannen gedeeld door de tijdsbesteding van alle vrouwen en mannen
tezamen. Vervolgens is dit aandeel vermenigvuldigd met 100, zodat het uitgedrukt is in
een percentage.
Een empirische vergelijking van tijdsbesteding en taakverdeling
Allereerst is een vergelijking gemaakt tussen de twee manieren om tijdsbesteding te
meten, de reconstructiemethode en de dagboekmethode. In Tabel 1 zijn daarvan de
resultaten weergegeven; daarbij is een onderscheid gemaakt tucsen de uren die de man
en vrouw besteden aan de vier onderscheiden huishoudelijke taken en het aandeel dat de
man voor zijn rekening neemt. Duidelijk is dat vrouwen veel meer tijd
huishouden dan hun man. Mannen doen in verhouding nagenoeg niets
en wassen; hun bijdrage aan boodschappen doen en eten koken is substantiëler. Uit ander
onderzoek blijkt dat mannen en vrouwen schoonmaken en wassen de twee &t
taken van het huishouden vinden (van Berkel, 1997).
In een vergeliiking van de twee vormen blijken de resultaten wat betreft boodschapj~!I ,
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