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Kn d ~artikel
t
wordt ingegaan op de vraag of bet mc
gelijk 1sop een verkorte, maar geldigeen betrouw
bare man~erde taakverd@lingtussen vrouw en mat
in het gem te meten.
Dat kan door enkele indikatorendaarvoor te selekteren, waarop respondenten door middel van een
interview skoren. De totaleskoregeeftdetaakverdehng tussen man en vrouw weer.
Dezemethode is met alleen goedkoper, maar ook
mmder belastend voor de respondenten.
Summary

This articledealswiththequestionwhether it is possible to measurethe division of family tasks between
husband and wife in a shortened,but in a valid and
reliableway. This is done by selectingseveralindicatorsforthe taskdividon. Thetotal score on these
indicatorsrepresentsthe task division between husband and wife.
This method is not only cheaper, but also less demanding from the respondents.
Inleiding
Over het meten van taakverdelingen tussen
manen vrouwin het gezin wordt altijd wat
huiveriggedaan. Immers, bfhet moet heeluitgebreid en exakt gebeuren waardoor dergelijk
onderzoek voor alle betrokkenennogal belastend is, bfhet gebeurt globaal en dan kunnen
er vraagtekens worden geplaatst bij de geldigheid en betrouwbaarheid van het onderzoek.
Dit artikel wil aangeven dat er we1 degelijk een
bruikbare middenwegmogelijk is.
Taakverdelingen kunnen op verschillende
manieren gedefinieerd en gemeten worden.
Hier wordt gekozen voor de rod die man en
vrouw beiden aan huishoudelijk werk besteden. Enerzijds omdat het begrip 'tijd'mijns inziens het meest tegemoet komt aan wat als
rechtvaardig bii de taakverdeling wordt op-

-

zo gedefinieerd dat aan-.

en vrouw er samen &an beesteden wirdt op
100%gesteld; deman doet a%, vrouw
(100- a)%. Gekozen is voor 'percentage' ol
dat daarin het komplementaire3karakter
de bijdragevan man en vrouw het best tot
uiting komt.
Bij het meten van de taakverdelingzou
rende een bepaalde periode alle tijd bestee
aan alle betreffende werkzaamheden doo
man envrouw gemeten kunnen worden. Het
is evenwel eenvoudiger en minder belastend
voor de respondenten om verkort te meten.
Deze 'korting' kan zowel betrekking hebben
op de tijdwaarneming (globale kategorien die
het tijdsaandeel van de echtgenoten aangeven
in plaats van een percentage dat het exakte
tijdsaandeel van elk van beiden aangeeft) als
op de taaklijst van werkzaamheden (niet alle,
maar slechts een steekproef daaruit, of indikatoren). Onderstaand worden enkele mogelijkheden beschreven en aan de hand van een aantal voorwaarden op bun betrouwbaarheid
beoordeeld.
Meetmogelijkheden
De door verschillende onderzoekers gebruikte
methoden kunnen ingedeeld worden aan de
hand van twee kenmerken:
- baseren ze zich op een volledige en uitputtende lijst van huishoudelijke werkzaamheden, of op een selektie daaruit (bijvoorbeeld
indikatoren, steekproefvooraf, a-selekte
momenten over de dag verdeeld waarop de
werkzaamheid wordt aangegeven).
- wordt de tijdsbestedingexakt gemeten bf
slechts globaal weergegeven ('deman doet
er meer aan dan de vrouw; beiden doen er
evenveel aan').
Onderzoeken kunnen aldus geulaatst worden
ineen typologiemet de volg&devier typen
meetmogelijkheden (fig. 1).
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

kamers oprulmen, stoffen, stofzuigen,zwabberen
vloeren soppen, w c doen, badkamer, wastafels
kasten, kelder, zolder doen
schoonmaakkanve~tjesbuiten (vegen, oprulmen, vu~lnisbu~ten)
verstelwerk,schoenpoetsen
inkopenlevensm~ddelen
andereknkopen, loketdiensten

we1 globale informatiegeeft over de taakverdeling van een groot aantal werkzaamheden,
maar diehet door het telage-ordinale-meetnivo niet mogelijk maakt t t n geldige eindskore te berekenen alsmaat voor de taakverdeling
tussen man en vrouw in het gezin. In het eerder
genoemdeonderzoeknaar rolpatronen van
man en vrouw in het gezin (OUWEHAND
&VAN
PELT,1981) is voor het bepalen van de taakverdelingwaar de voorkeur van de respondenten naar uitging, gewerktmet dezelfdelijst van

werkzaarnheden
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- uitsluitend of hoofdzakelijkdoor mijzelf
(= de vrouw);
- doorbeiden,maar ikdoe er een groter deel :
van danmijnman;
- wi~
doen er allebei evenveel aan;
- door beiden, maar mijnman doet-ereen
groter deelvan danikzelf;
'
- uitsluitendof hoofdzakelijk doorinijn man.
Om verschillende-methodologisch&rede~tn~;
blijkt dat het met deze methodesniet mogelijk
is bkn geldige eindskorevoor de faakverdeling

Tabel 2. Inventarisatie van genoemd
A
Zorg kleding, woning, voeding,
tuin en huisdieren

Afwassen
Bedden opmaken en verscbonen
Kamer oprnimen
Stoffen
Stofzuigen
Poetsen en boenen
Ramen zemen
Wassen en strijken
Kasten opruimen
Verstellen, naaien
Tafeldekken en afruimen
Koken
Ontbijt enlunch klaarmaken
Klusjes in en om huis
Tuin onderhouden
Planten verzorgen
Huisdieren verzorgen
Boodschappen doen
Grote schoolimaak

Orgz

en en bedenken

zodat alles op rolletjesloopt
Bedenken watjezalkoken
Boodschappen bedenken
Zuinigzijn, efficient zijn, uitkomen met het geld
Zorgen voor oppas
~ o i t a k t e meide
n
buurt, familie
en kennissen onderhouden (verjaardagen onthouden, ouders opbellen endergelijke)
Kadotjes verzinnen
Zorgen dat je werk opeen bepaalde tijd klaar is
Rekening honden met werktijden
vande man, schooltijden van de
kindercn

neer?, Waarmee?,Hoe vaak?, Waarom?, Vindt
u deze hulp voldoende?, Waarom (manier waarop, gevraagdlongevraagd)?' De auteurs verwerken de gegevens verder niet binnen ten
verdeling, maarmet name
A vermelde werkzaamhen demeeteenheid 'tijd' woreten van alle werkzaamhe-

ten gedurendeeen a a n e n
7 etmdm in aktober 1975 vaar itda Prwk
met een kodenummer in we1
verricht of (bij verschillcnde
nen een kwartier) welke dc m t e tijd in beslag nam. Er waren ondeemeer IS soorten

6

Verzorgen en opvange

den, naar bed brengen e.d.
Thuis zijn als man en kinder
tuinskomen
Man naar het werk belpen
Kinderen naar school helpen/
brengen
Het thuis gezelligmaken
Met de kinderen
konsulatieburo

huishoudelijkwerk als antwoordmogelijkheid
opgenomenen 13verschillende gelegenheden
om inkoven te doen. Door het nrote
aantal
respondenten zullen huishoudelijke werkzaamheden die minder frekwent dan titns per
week gebeuren, toch redelijk over de respondenten verspreid zijn. Wanneer beide echtgenoten zo'n dagboekjezouden invullen kan
als gezinskenmerk exakt berekend worden
welk percentagevan de afzonderlijkesoorten
tm van het totaal aan huishoudelijkwerk door
de man respektievelijk devrouw wordt verricht. Informatie over beide echtgenotenisof het nu over alle of over slechts enkele werkzaamheden gaat - de enige manier om deze
skore als gezinskenmerk aan andere gezinskenmerken (kindertal, gezinsinkomen, huwelijksduur, gezinsfasee.d.) te kunnen relateren.
Onderzoekenwaarbij uit personensteekproeven door matching echtparen 'statistisch gekonstrucerd' worden verliezenveel analysePthtden: ieder kenmerk waarop gemat& wardt is voor analysenaar samenhang

C

1 enkele werkzaamheden globaalmeten
2. enkele werkzaamhedenexakt meten
3. alle werkzaamhedenglobaal meten
4. alle werkzaamheden exakt meten

niet te toelsen
kan getoetst
met tetoetsen
Ja

doet en de man 41% ofdat de verdeling 87%
en 13%is. Bij deze globalewijzevan tijdmeten krijgenze echterwel dezelfde skorelO.

b. Belasting voor de respondent
Waarschijnlijkzijn de driemeetmethoden van
verkort meten geen van alle erg belastend voor
de respondenten. De vierde methode (alle
werkzaamheden exact tijdsmeten)stelt hoge
eisen aan degemotiveerdheidvanderespondenten.
c. Totaalskore voor taakverdeling
Slechts bij exakt tijdmeten zijn deverschillendegegevensoptelbaar tot ttneindskore. Wanneer dit tochvanuit het globaletijdmeten
wordtgedaan (bv. door Claire Leplae), dan
spelen de fouten zoals hierboven onder a genoemd een rol.

d. Kosten
Aangenomenmag worden dat de onderzoekskosten bij deeerstemethode (enkelewerkzaamheden globaal meten) het laagste zijn, bij
methode 4 (alle werkzaamheden exact meten)
het hoogste(tabel4).
Konklusie
Het lijkt weldegelijkmogelijkom op een verkortemanier de taakverdelingtussen man en
vrouw in het gezin te meten zonder daarbij op
onverantwoorde wijze afbreuk te doen aan de
geldigheiden betrouwbaarheid van het meetinstrument. Een methode die perspektieven
. biedtis die van het exakt meten van slechts
enkele-mahr dan ook goed geselekteerde1 iidikatoren. Zonder a1te hoge kosten en een
e respondenten kan
gen die optelbaar is
e taakverdeling. De
an gebeuren door in

prmg
wing
gerlng
hoog

nem

mlatiefhag
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mhtief hag
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rePa1wClaag
tekt~efhwg

een pilotstudy een kleine-voor een groter
hoofdonderzoek representatieve- steekproef
van respondenten bij de volledige unit van
huishoudelijkewerkzaamhedenin 'dagboekjes' te laten invullen hoeveel tijd man en vrouw
er in een (gemiddelde)week aan besteden.
Door korrelaties te berekenen tussen het aandeel van de man (% tijd) in ieder soort werkzaamheid en zijn aandeel in het totaal aan
huishoudelijkwerk, blijkt welke werkzaamheden met een voldoendegeldigheid als indikator voor het aandeel van de manin het totaal
aan huishoudelijkwerk kunnen worden gekoZen. Met behulpvanmultiple stepwise regressie analyse kan bovendien achterhaald worden
welke beperkte kombinatie uit devolledige
lijst van huishoudelijkwerk het meest van het
verschil verklaart in het aandeel van de man
in het huishoudelijkwerk". Bij de selektievan
indikatorenzoumen kunnen doorgaan tot
95% verklaardevariantie is bereikt. Proefonderzoek liet zien dat er in een bepaalde
onderzoeksgroepreeds bij drie indikatoren
sprakeis vaneen geldig, dus verantwoordeset
omverkort te meten. De respondenten in het
hoofdonderzoek hoeven dan niet miniteus gedurende een week dagboekjesin te vullen,
maar kunnen volstaan met de- eventueel geschatte- tijddiemanenvrouw besteden aan
deze drie geselekteerdeindikatoren.
Tot dot: met opzet is geabstraheerd van het
verzorgingsnivo, uitgedrukt in de absolute tijd
die in een gezin aan bepaalde soorten huishoudelijk werk wordt besteed. Immers, of er nu
5 of 15uren per week aan koken wordt besteed, bij onderzoek naar de taakverdeling
gaat het erom hoeveel procent tijd ieder van
beide echtgenotendaarvan op zich neemt!

Noten
1. Een ratio-schaal kent niet alleen rangordening
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D&VANPUT,
1981,pp 2425.
reden alleen al kan van een ordmamevan de man aan het totale hu~shoudelijk
w r k (waarb~jeen rangode verondersteld
wordt van aktwtemn waaraan door mannen
vnj vaak(koken)~etsgedaan wordt tot aktlvlGelten waaman ze zelden ietsdoen (wassen) geen
geldlge ulformat~evenvacht worden. Dan IS lmmers alleen m a r bekend df deman er lets aan
doet, m a r nlet in welkemate(d~ekanvarieren
vaneell aandeel van 1t/m 99%!).Ovengens
bleek b ~een
j kumulatievitatstoets op hetonder-

4. M b M t m m v a l d i W t h e b h w t e d o e n a h e e n
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variabekuttdrukkdyk bedoeEd ~som~etaa&ws,
een kntmumw~abebtevwmpeIleRH o e h t w
devootapekde variantim van het kriterium
bll~ktt e v w q e l l e n , des te fqxerlsde kntenumvaldltnt. De k o r r e l a t ~tuseen voorspeller en kriterjum 13dus van beshssende betekenisen kan
duenen a18 een operationeledefin~ttevan kr~tertumvalid~teit
5. Naast typnch hulshoudell~kwerk wedvan beide
echtgenoten de taakverddmg gemeten betreffende kinderverzorging en begeleidina,inkomens~rschaffendea&id en eei groep-wrkzaamheden als financiefflen administratie, klusjn aan
huis en tnin en verzorgen vervoerszniddel(en)
(OUWEHAND
&VAN
PELT,1981). Deze 18 groepjes typisch huishoudelijk werk worden verderop
in deze paragraaf genoemd.
6. Hoewel de te verklaren variabele uit dezelfde
mwedata(deabso1ute tijden) berekend isalsde
18verklarende variabelen, kan hij toch als een
nieuw en afzonderlijkgegevenworden beschouwd. Immers, omdat geabstraheerd is van
de-sterk verschillende-absolute tijden dieaan
de 18verschillendesoorten huishoudelijk werk
worden besteed, dan de'afhankelijke' variabele
niet rechtstreeks uitde 18'onafhankelijke'variabelen berekend wordenen treedt derhalve ook

tie koeficient te kwadrateren. Met behulp van
die percentagesis het mogelijk om aan te geven
hoeveel procent van de verschillen in het aandeel '
vanmannen in het totale huishoudelijk werk toe
te schrijvenis aan deze variabelen betreffende
zijn aandeel in die 18verschillendesoorten huishoudelijk werk afzonderlijk.
Vakblad voor Huishoudkunde 4 ( 1 ) februari 1983

'

schaalbaar wasen. De reproduceerbaarheidsIro~1c15nt
1s 68.
11 hrgelijk onderzoekls op tweeultgangspnnten
gebaseerd.
a. De verschlllende genoemdesoorten hum
houdel~jkwerk worden bb de taakverdelmg
tussen man en vrouw gehjkgewaardeerd.
B~nnenhet totaalpakket aanhulshoudel~jk
werk worden ze voor elkaar mwisselbaar geacht
b. Zonder d ~nu
t preclesin een maat te willen
uitdmkken wordt aangenomendat'verantwoordelijkheid dragedvoor het huishoudelijk werk' sterk samen h a n g met het tijdsaandeel daarin. Immers bij een 50%-50%
tijdsverdelingzal de verantwoordelijkheid
ook tamelijk gelijkverdeeldzijn en bij een
10%-90% tijdsverdelingtussen man en
vrouw zal de verantwoordelijkheid ook het
zwaarste opde vrouw rusten.
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