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vaak problemen. De positie van de vrouw in
het arbeidsaanbod ten opzichte van die van de
man is vaak zodanig dat een (gedeeltelijke)
verwisseling van rollen financieel onaantrekkelijk is, maar belangrijker is de mentaliteit ten
aanzien van huishoudelijke arbeid. Huishoudelijk werk wordt nog vaak gezien als een vanzelfsprekende bezigheid voor vrouwen. En
vrouwen worden dus ook verantwoordelijk
geacht voor de huishouding. Vaak betekent
het buitenshuis werken van de vrouw een extra belasting, omdat de verantwoordelijkheid
voor het huishouden blijfi. Niet voor niets prefereren ze part-time-banen en zijn voorzieningen zoals betere kinderopvangmogelijkheden,
aangepaste school- en winkeltijden. en verlof
bij ziekte van kinderen gewenst.
Huirmrnlvrouw
Weinig mannen overwegen betaalde arbeid
op te geven o m een voldoende bijdrage in het
huishouden te kunnen leveren. Een man in
een vrouwenrol is blijkbaar nog een stuk
moeilijker voorstelbaar dan andersom, hetgeen niet in de laatste plaats met de lage status van huishoudelijke arbeid te maken zal
wanneer huishoudeliike arbeid
ijk nuttige en noodzakelijke
oed door mannen als vrou~-:#$Ypg,
verricht. wordt gezien, zal
ìi~n
ven hu~shoudeliikearbeid

i

articlperen op de

vrouwen gebracht, met als streven dat me
eens stil zou staan bij de taakverdeling binne
het huishouden en de vraag of deze wel zo
vanzelfsprekend is.
De uiteindelijke bedoeling is geweest de taakverdeling in het huishouden beter bespreekbaar te maken tussen man en vrouw.

Enquete
In dit artikel worden de belangrijkste resultaten gegeven van een onderzoek naar de verdeling van huishoudelijke arbeid dat middels
een mondelinge enquete medio 1984 is uitgevoerd, waarbij de SIRE-advertentie als "binnenkomer" gebruikt is.
Aan ruim 400 personen verspreid over Nederland. die samen met een partner (en evt. kinderen) een huishouden vormen, zijn vragen
gesteld over o.a. hun tijdsbesteding aan betaalde en onbetaalde arbeid, emancipatie, attitude ten aanzien van huishoudelijke arbeid en
hun waardering voor de MN-kampagne.
Het spaarzaam voorkomen van kwantitatief
onderzoek naar huishoudelijke arbeid is de reden geweest voor deze opzet. Ten tijde van
het onderzoek, medio '84, waren slechts gegevens over de tijdsbesteding aan huishoudelijke arbeid bekend van het Tijdsbestedingsonderzoek, uitgevoerd in 1980 door Intomart
B.V. In oktober '84 is een door Philips gesponsord onderzoek naar de tijdsbesteding van de
Nederlandse huisvrouw verricht door marktonderzoekbureau Aselect. In tegenstelling tot
bovengenoemde onderzoeken zijn in het hier
beschreven onderzoek "MN, wie doet wat?"
gegevens verzameld over de tijdsbesteding
ven beide partners; per huishouden is of de
man bf de vrouw geënquêteerd en hij of zij

Oumirhrbkn.
i
.dat emancipatiegezindheid
w&&m.kunnan hangenvan het opleidingaTijä wor hubhowklijke a W
Ik hoeveelheid en aard van de arbeid die
iemand verricht is aterk sekse bepaald; in
1980 verrichtten vrouwen nog driekwart van
de onbetaalde en nog geen M r t van de betaalde arbeid. Interessant is om per sekse te
kijken waar de hoeveelheid huishoudelijke arbeid die men verricht van afhangt. Omdat in
het onderzoek "MN, wie doet wat?" gegevens
veizameld zijn van beide partners, was het
mogelijk verbanden Wawn de tijdsbesteding
wn de pannen onderling te onderzoeken.
Huishoudelijke arbeid is hier in drie kategor l d n ondencheiden,.namelijk boodschappen
dom, opvoedan en verzorgen van kinderen,
m m r i o e huishoudeliike aktiviteiten (zoals
sdtmnmÖImn, afwewei, maaltijden bereiden,
w a m n - n a ) ~Er is gevreegd hoeveel Ujd de
.mmpanda* en diens partner, gemiddeld per
8hokwndezealdhritsitenbesteedt.
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