dit artikel wwdt bestudeerd of er een verschil is tussen de feitelijke en gewenste
huishoudens met jonge kinderen. De resultaten geven aan dat
evenredig zou willen verdelen. Dit geldt in iets starkere mate voor
n. Ook maakt het uit of de vrouw al dan niet betaald werkt.
rdelin.~van betaald werk zijn de huishoudens waarin de vrouw
niet we& (de alleenverdieners) meer tevreden over de taakverdeling dan andere huishoudens. Dit gaat echter niet op als het gaat om het ideaalplaatje van zowel betaald als
onbetaald werk. Dan zijn de alleenverdieners juist het minst tevreden van allemaal. Een
aantal kanttekeningen wordt geplaatst bij de meting van de taakverdeling en de conse- .
quenties hiervan voor de resultaten.
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Inleiding
De verdeling van betaald en onbetaald werk is vooral scheef in huishoudens met jonge
kinderen (van der Lippe, 1993). Een aanzienlijk deel van alle vrouwen stopt met werken
als er een baby komt. Van degenen die blijven werken reduceren de meesten het aantal
werkuren (van Dijk, 1994). Voor mannen heeft de geboorte van een kind veel minder
effect op hun deelname aan betaald en onbetaald werk. Vraag is nu of partners hier al
dan niet tevreden mee zijn en of deze ouders het werk niet graag evenrediger zouden
willen verdelen.
Onderzoeksresultaten suggereren dat over het algemeen mannen en vrouwen betaald en
onbetaald werk graag evenrediger willen verdelen. Schippers en Siegers (1997) tonen
bijvoorbeeld aan dat partners een evenwichtigere verdeling van betaald werk voorstaan.
Gemiddeld genomen zouden mannen vier dagen per week 'moeten' werken en vrouwen
2,5 dag. Ook Grift (1998) vindt in haar onderzoek dat zowel mannen als vrouwen betaald
werk gelijker willen verdelen. Arts en Hermkens (1994) tonen hetzelfde aan voor
huishoudelijk werk: driekwart van hun respondenten vindt dat huishoudeiijk werk in het
algemeen evenredig onder partners verdeeld moet worden.
De tot nu toe genoemde onderzoeken kijken naar mannen en vrouwen in het algemeen en
niet alleen naar ouders met jonge kinderen zoals wel gedaan wordt door Kluwer e.a.
(1996). Uit hun onderzoek blijkt dat in huishoudens die bijna een baby krijgen of die net
een baby hebben mannen en vrouwen niet van elkaar verschillen als het gaat om de
tevredenheid over de verdeling van taken. Bij beiden is de ontevredenheid over de
verdeling van huishoudelijk werk groter dan over die van betaald werk. Vraag is of dit
'
zo blijft als de kinderen ouder worden. Het kan zijn dat men aanvankelijk de veranderingen in de taakverdeling, die meestal gaan in de richting van een meer traditionele
verdeling van taken, ervaart als 'iets dat er bij hoorf maar dat later de ontevredenheid
hierover toeslaat. In dit artikel ga ik daarom in op de feitelijke en g m s t e verdeling van
huishoudelijk werk en kinderverzorging in twee-ouderzezinnen met niet-schoolgaande '
kinderen (kinderen tot vier jaar). Ik kijkhierbij alleen naar het aandeel dat elk van de, =:J f
iHu~s@@Wd~q~@g~
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steeds het leeuwendeel van de huishoudelijke en verzorgende taken op zich nemen. Uit
onderzoek komt naar voren dat in huishoudens met niet-schoolgaande kinderen de
vrouw onaeveer tweederde van de verzor~endetaken op zich neemt (Van der Lìpp
1993; de Jong en de Olde, 1994).De Jong en de Olde (1994) onderscheiden drie groepen
huishoudens: traditioneel, anderhalfverdienersen trendsetters. In de traditionele
huishoudens is het zo dat de vrouw het werk binnenshuis doet en de man het beta
werk. Bij de anderhalfverdienersheeft de man een fulltime en de vrouw een
baan. Bij de zogenaamde trendsetters hebben beide ouders een omvangrijke
(minimaal 24 uur), maar werken gemiddeld minder uren dan vaders in de a
groepen. De groep trendsetters is qua omvang echter veel kleiner dan de andere groepen
(van Dijk en Remery, 1997). In dit artikel zal dezelfde indeling worden gebruikt als bij d t w ~
,$g$$
Jong en de Olde. Wel zal de terminologie aangepast worden: in plaats van traditionele C,<&:;
huishoudens zal de term alleenverdieners worden gebruikt en de groep 'trendsetters' zal?$
. ...,.
hierna als tweeverdieners worden aangeduid.
Verondersteld kan worden dat de verdeling van werk binnenshuis in de drie groepen
verschilt. Het aandeel van de vrouw in huishoudelijk werk en kinderverzorging is naar
verwachting het grootst bij de alleenverdieners en het kleinst bij de tweeverdieners,
terwijl de anderhalfverdienersertussenin zitten. Mannen gaan niet evenredig meer in huis
doen als hun partner werkt (van der Lippe, 1993). Werkende vrouwen hebben derhalve
vaak een dubbele belasting: zowel een betaalde baan als de verantwoordelijkheid voor het
grootste deel van het werk thuis. Derhalve kan verondersteld worden dat voor werkende
vrouwen de huidige verdeling van onbetaald werk minder overeen komt met de
gewenste verdeling dan bij niet-werkende vrouwen. Ofwel dat werkende vrouwen
minder tevreden zijn met de huidige taakverdeling. Voor mannen zal dit minder sterk
gelden. Immers, zij zullen niet per se meer in het huishouden willen gaan doen als hun
vrouw werkt en zijn daarom sneller tevreden met een scheve taakverdeling. Als ook
betaald werk in het ideaalplaatje betrokken wordt, kunnen andere effecten optreden. Het
kan bijvoorbeeld zijn dat niet-werkende vrouwen eigenlijk graag zouden werken. in dat
geval zullen zij waarschijniijk minder in het huishouden willen doen dan in de huidige
situatie. De huidige taakverdeling van werk binnenshuis zou in dat geval niet voldoen.
Voor moeders die al werken - en dat vaak doen omdat ze dat willen - zal dat verschil
minder groot zijn.
Bij dit alles dient wel opgemerkt te worden dat idealen niet eenvoudig te meten zijn en
dat er verschillende mechanismen kunnen zijn die (de meting van) het ideaal
be'ïnvloeden. in het eerder genoemde onderzoek van Arts en Hermkens (1994) vond
driekwart van de respondenten dat in het algemeen taken thuis evenredig over de
partners verdeeld moeten worden. Daar tegenover staat dat 90 procent van hun
respondenten wel tevreden was over de feitelijke taakverdeling in hun eigen huishouden,
die over hetalgemeen,toch behoorlijk scheef bleek te zijn. De auteurs verklaren dit
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Re partner met meer macht (een - beter - betaalde

aitem besteden geen aandacht aan het feit dat sociale wensempmderiten kan inkleuren. Het 'hoort' eigenlijk niet meer te
nen de hele week van huis waren om geld te verdienen en

nouwen steken. Mensen zullen minder snel dan vroeger toegeven dat ze een traditionele
verdeling eigedijk wel prettig vinden.
Uvorens de resultaten ken aanzien van de feitelijke en gewenste taakverdeling te besprecal eerst een omschrijving van de steekproef worden gegeven.
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De steekproef bestaat uit huishoudens met ten minste één kind jonger dan vier jaar in
zeven gemeenten in de provincie Utrecht.' Eén van deze gemeenten is de stad Utrecht.
Uit de bevolkingsregisters van deze gemeenten is een aselecte steekproef getrokken van
1991 huishoudens met een kind jonger dan vier jaar. In januari 1993 ontvingen deze
huishoudens een schriftelijke vrageniijst met daarin vragen over het gebruik van kinderopvang. De vragenlijst werd door 991 huishoudens ingevuld terug gestuurd. Gevraagd
werd of het huishouden mee wilde werken aan vervolgonderzoek dat zou bestaan uit een
interview met de vrouw en het invullen van een aanvullende schriftelijke vragenlijst door
de man. Hiermee werd ingestemd door 563 huishoudens.
Het lag in de bedoeling moeders in al deze huishoudens te interviewen, behalve die
moeders van wie het op voorhand duidelijk was dat zij geen partner hadden; zij zijn
verder niet benaderd. Daarnaast vielen er om diverse redenen nog meer huishoudens af.
Deze redenen varieerden van 'verhuizing' tot 'bij nader inzien toch niet mee willen doen'
of 'het jongste kind is inmiddels vier jaar geworden'. in totaal zijn uiteindelijk 461
moeders ge'ïnterviewd. Elf daarvan bleken toch geen partner te hebben en vielen derhalve
buiten de doelgroep van het onderzoek, 27 partners (mannen) stuurden de aanvullende
schriftelijke vragenlijst niet terug en in 22 huishoudens had de vrouw en/of de man te
veel vragen niet goed of niet volledig beantwoord. Dit betekent dat uiteindeiijke de
gegevens van in totaal 401 paren in de analyses zijn betrokken.

Het feit dat de steekproef uit zeven geselecteerde gemeenten uit Utrecht afkomstig is,
betekent dat de gevonden resultaten niet representatief hoeven te zijn voor Nederland.
Daarbij komt dat de non-respons select was. Een vergelijking van de steekproef met een
landelijk representatieve steekproef van huishoudens met jonge kinderen laat zien dat in
'Keuzes in Kinderopvang' oudere en hoger opgeleide ouders zijn oververtegenwoordigd,
alsmede huishoudens waar de vrouw werkt (van Dijk, 199&%laio). Dit betekent dat de '
resultaten niet zonder meer te generaliseren zijn naar de
huishoudens met een kind jonger dan vier jaar. Gezien het feit dat werkende vrouwen
kt pPmpulatiegemidäelde voor het aandeel
oververtegenwoordigdzijn, zal bijvoorb
van de vrouw in huishoudelijk werk en Idnderve~zmgingworden onderschat. Van
werkende vrouwen is bekend dat zij een kleiner aandeel hebben in huishoudelijk werk
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le verdeling van betaald werk (M=401)

Percentage huishoudens waarui beide partners
zijn met de taakverdeling
evreden (T) c.q ontevreden (0)
heenverdiener

T

w
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Bi] fe~telijkeverdeling betaald werk

72

Bij ideale verdeling betaald werk

27

O

37

Anderhalfverdiener

Tweeverdiener

T

o

T

O

69

6

66

6

27

32

43

24

verdieners en tweeverdieners, gekeken hoe groot het percentage huishoudens is dat
ontevreden is met de taakverdeling thuis.
De resultaten in tabel 3 laten zien dat er verschillen zijn tussen de groepen. Als gekeken
wordt naar de tevredenheid gegeven de feitelijke verdeling van betaald werk dan zien we
dat bij 74 procent van de alleenverdienersbeide partners tevreden zijn. Voor de twee
andere groepen ligt dit percentage significant lager: bij 65 procent van de anderhalfverdieners zijn beide partners tevreden tegenover 54 procent bij de tweeverdieners. Voor
kinderverzorging zijn de verschillen tussen de groepen veel kleiner: tevreden zijn
respectievelijk 72,69 en 66 procent; dit kan veroorzaakt worden door het feit dat de verdeling van de zorg voor de kinderen iets gelijker verdeeld is dan het huishoudelijk werk
(tabel 1). Anders wordt het beeld als ook de verdeling van het betaalde werk ideaal zou
zijn. Dan blijken juist de tweeverdieners relatief het meest tevreden te zijn. Van de 54
procent tweeverdieners die tevreden is in de huidige situatie, is ruim driekwart ook .
tevreden met de taakverdeling binnenshuis als uitgegaan wordt van de ideale verdehg ,
van betaald werk. Nadere analyse van de data leerde dat dit de huishoudens zijn waarin
.
beide partners vinden dat zij ook wat betreft betaald werk hun zaakjes al prima voor
elkaar hebben.
&p.
+
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EemUitzonderinghierop is de kinderverzorging uitgaande van de kiteiijka verdeling van
betaaldwerk?Bij de alleenverdienersis het verschil daar zelfs tien procent; mannen
\Mdewdet + o u w e n73 procent van de kinderverzorging op zich moeten nemen, terwijl
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gaat van de percepties van mensen, is gevoelig voor onnauw
ren om taakverdeling te meten zijn via een dagboekmethode,

vrouw kan denken dat

antwoorden (de Leeuw, 1989).
Het is niet geheel duidelijk ho
onderhavig onderzoek. Wel is
vrouwen en mannen op de vr
mannen niet sociaal-weriselij
geval komen de percepties die mannen en vrouwen h&& OV@ de
het werk sterk overeen. Het
meestal een groter aandeel voor de v p u w aangeven dan zijzelf duidt er eveneens op dat
I
mannen niet sociaal-wenselijkerhebben geantwoord dan vrouwen.
Een mogeiijkheid om de sociale wenselijkheid in antwoorden als het: gaat m de &dede
taakverdeling - te verminderen is het gebruik van de zogenaamde v
~
(Hermkens, 1983). In dat geval krijgen respondenten een aantal omsdinjvingcrn van
mogelijke taakverdelingen tussen parmers, waarbij de verdehg van Iretaald en onlwtaald
werk integraal kan worden opgenomen. De respondent moet dan aangeven in M e r r e
zij zich kan vinden in de taakverdeling die op het vignet wordt k h r e v a Dg reden
waarom de methode minder gevoelig lijkt voor s o c i a a l - w d j k e ruitwoorden is dat niet
direct naar de ideale taakverdeling gevraagd wordt, -r
via een omweg: namelijk de
beschrijving van een fictieve situatie. Dit kan echter me$een een nadeel zi* respondenten
betrekken de vraag minder op zichzelf. Derhalve iijkt het &o1 om de methode te combineren met vragen zoals deze in 'Keuzes voor Kinderopvang' (van Dijk, 1994)zijn
' aesteldisGekeken kan worden of beide methoden wezenlijk andere resultaten opleveren
borden lijkt het goed in toekomstig onderzoek onderscheid
met werkende en niet-werkende vrouwen. Ook lijkt het ,
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Noten
1. Deze keuze is vooral door pragmaiische overwegingen ingegeven.
2. Dit blijkt ook uit de hoogte van de correlatiecoëfficiënten(ongeveer r = 0,70) voor alle groepen.
3. In alle gevallen wijkt de ideale verdeling significant af van de huidige verdeling van huishoudelijk werk en
kinderverzorging (paired t-test, p c 0,05).
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