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beidsmarkt voor vrouwen. Bat betekent in de
huidige situatie onder meer dat het beeehikbare werk rechtvaardig moet worden verd@@Ed
over alle vrouwen en mannen die tot de beroepsbevolking gerekend willen worden.
Een sterkere economische positie van de
vrouw mag dan voorwaarde zijn voor een
evenwichtige arbeidsverdeling thuis, her is
nog geen garantie. I n 't Veld-LangeveFd (l969E
noemt als belangrijke stap in het emancipatieproces dat de huishoudelijke verzorging niet
meer wordt gezien als individuele zaak, maar
als een maatschappelijk probleem. Muishoudelijke arbeid en de verdeling ervan wordt
daarmee een belangrijk aandachtsveld in het
emancipatiebeleid.

kollectiveren van huishoudelijkearbeid
Aan de basis zijn verschillende initiatieven
ontwikkeld om tot hewerdeling van (huishoudelijke) arbeid te komen. Het gezin staat ter
discussie als instituut waar de traditionele arbeidsverdeling, de moederschapsideologie en
de heterosexuele levenswiize worden aereproduceerd. Mensen zien om uiteenlop&de

Samen werken komt ook voor zonder dat spetoerbeurt koken. Dit kan alleen als de verschillende huizen voldoende ruimte bieden voor
een flinke eettafel en van een niet al te beknopte keuken zijn voorzien.
Marijke van Schendelen (1982) ziet een functie
voor de buurt. Op basis van het ruilprincipe
zou de samenwerking tussen huislaoweisns
ge'htensivmrd kunnen worden. Te k g i n n e n
met betrekkelijk eenvoudige burenhulp, zoals
het bij toerbeurt de kinderen naar school brengen. Ook voor niet-gezinshuishoudens b n
burenhulp uitkomst bieden. Te verwachten is
dat huishoudens met een vergelijkbaar activiteitenpatroon een betrekkelijk identieke behoefte aan hulpcontacten in de buurt zullen
hebben. Voor dergelijke huishoudeliike hulpverlening is keuzevrijheid een belangrijk uitgangspunt. Bovendien moeten huishoudens
met een vergelijkbare hulpvraag bij elkaar in
de buurt kunnen wonen.
Op deze manier wordt impliciet de definitie
van huishoudelijke arbeid verruimd. Het beperkt zich niet meer tot de leden van het eigen
huishouden. Buurtgenoten worden, zij het in
beperkte mate, ook huisgenoten.

Vrouwen en stadsvernieuwing
De betekenis van de buurt voor het leven van
alledag blijkt ook in de stadsvernieuwing. In
diverse oude buurten wordt de actie vooral
door vrouwen gedragen. Bij nadere analvse
blijkt dat de motivatie om actief te worden in
de buurt thuis begint. De woon- en leefomstandigheden zijn daar zo marginaal dat, terwille van de kinderen bijvoorbeeld, gezocht
wordt naar verbetering. Zij organiseren van
activiteiten in de buurt o m het ruimtetekort
thuis te compenseren, maar ook acties om de
woon- en leefomstandigheden te verbeteren,
zoals huurstakingen, buurtverbetering, etc.
Eigenlijk is de stadsvernieuwing, in de zin van
bouwen voorlde buurt, uit bdwonersactie ontstaan. Vrouyen worden actief uit bezorgdheid
voor hun huisgenoten. Dit groeit uit tot zorg
voor de buurt. Er komt een emancipatieproces
op gang, waardoor vrouwen mondiaer en zelfs t q n d i k r zwo,rden. Wanneer het.-thuisfront
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oudere vrouwen.
De ouderen, die de crisistijd voor de tweede
wereldoorlog hebben meegemaakt, hebben al
jong geleerd voor zichzelf op te komen. De
jongeren, de generatie van na de tuveede
wereldoorlog, zijn opgegroeid i n een periode
van stijgende welvaart, met een vader die de
kost verdient en een huisvrouw-thuisvrouw
als moeder. Voor hen betekent actief worden
in de buurt echt het doorbreken van een traditioneel patroon. Daarnaast zijn er vrouwen die
geen last hebben van het traditionele patroon,
omdat ze het nauwelijks hebben gekend of er
allang niet meer in leven, zoals gescheiden of
verlaten vrouwen en bom-moeders. Dit is juist
de groep die meer afhankelijk is van contacten
in de buurt. biivoorbeeld wanneer er kinderen
zijn of bij h i t Óuder worden.
Hoe emanciperend het buurtwerk ook is, het
blijft onbetaalde arbeid en het draagt niet bij
tot versterking van de economische positie
van de vrouwen. Dit is een heel belangrijk
punt, zeker nu, als gevolg van bezuinigingsmaatregelen en structurele veranderingen
binnen de economie, de huishoudelijke sector
groeit.

De groei van de huishoudelijke sector
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Verzorgende taken zoals huishoudelijke bij~rbeidstijdverkortid~p$$$!~
.
stand bij ziekte, hulp aan bejaarden, begeleiding van gehandicapten, worden overgehe- Alhoewel anno 1986: ~ d e + ~ i ~ U ~ h a n d e I i n n e n
veld naar de huishoudelijke sector. Van buurt- over ATV m o e i r a a m ~ e e l P @ ~ @ er
~ ~in-dit
ik
genoten en andere vrijwilligers wordt
verband vanuit d@Qe.!ei&l~jI@~TVzal worden
verwacht dat ze bijspringen. Zelfzorg en mantelzorg zijn de sleutelwoorden tot een nieuwe
benadering, die overigens verder reikt.den' de
effecten van bezuiniging. A l sind derjasen 460
wordt onderkend dat opvang van zieken, gehandicapten en bejaarden in grootschalige instituten ook nadelen heeft. Er wordt gestreefd
naar schaalverkleining en zelfstandigheid en
waar mogelijk naar leven in gewone huizen in
gewone buurtbn.
Voor wie niet (meer) alleen kan wonen, is het
leven in een (kleine) groep wellicht aantrekkelijk. Hierin kan men een op de,eigen,'mogelijkr
heden afgestemde. inbreng;ik~~@&dqgglijkq
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De emancipatiebeweging, de onvrede met de
grote werkeloosheid (baanloosheid) en met
het vigerend economische systeem, de achterstandsituatie in sommige buurten, enz.,
leidt tot experimenten die verder reiken dan
het instandhoudan en verbeteren van de
woonomgeving, zoals:
woonwerkprojecten. Met het scheppen
van kleinschalige werkgelegenheid in de
woonomgeving wordt wonen en werken (in de zin van betaalde arbeid) weer samengebracht. Een van de doelstellingen van dergelijke experimenten is meestal een andere arbeidsverdeling te bereiken tussen vrouwen en
mannen.
buurteconomie. In buurten waar veel werk
te doen is, maar geen banen zijn, waar mensen over tijd beschikken omdat zij buiten het
arbeidsproces staan en over expertise beschikken omdat ze wel een vak beheersen,
ontstaan initiatieven om tijd en $expertise.int e
zetten terverbetering van de buurt.-w ~ ~ i ~ - m $ De betekenis van de buurt voor de rlqslijk&
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werkdagen van 8 a 9 uur met een vijfdaagse
werkweekvan 5 uur.
Een driedaagse werkweek biedt de mogelijkheid op niet-werkdagen grote eenheden vrije
tijd buiten de directe woonomgeving door te
brengen. Deze oplossing is bovendien gunstig
in het geval de woonwerkafstand groot is. De
lange afstand hoeft maar 6 x per week te worden afgelegd. Bij een vijfdaagse werkweek van
5 uur is de kans wat groter dat de resterende
tijd in de woonomgeving wordt doorgebracht.
Uit een onderzoek naar de vrije tijdsbesteding
van een aantal part-timers en een aantal VUTters blijkt trouwens ook dat de vrijgekomen
tijd vooral thuis wordt besteed (Blokland,
1981). Welke oplossing de aantrekkelijkste is
hangt af van het type huishouden. Geen van
beide oplossingen biedt een garantie voor een
evenwichtige verdeling van huishoudelijke arbeid tussen vrouwen en mannen. Dat moet
men willen en weten te organiseren. Daarbij
kan één van beide oplossingen gunstiger blijken om een realiseerbaar activiteitenpatroon
te ontwikkelen.
Bij deze tijd-budgettaire benadering wordt het
tijdsbudget gekoppeld aan het ruimtelijk bereik. Joos Maas verwijst naar Hagerstrand die
als de "vader" van deze benadering wordt beschouwd. Hij laat zien dat het dagelijks bereik
van mensen begrensd is en onderscheidt drie
soorten beperkingen:
1. Fysieke beperkingen (capability constraints). Mensen zijn aan huis gebonden, omdat zij daar slapen, eten, e.d.
2. Beperkingen van sociale aard (coupling
constraints). Mensen leven en werken met andere mensen en zijn daardoor grote eenheden
tijd aan bepaalde locaties gebonden.
3. Beperkingen als gevolg van maatschappelijke ordening en regelgeving (authority constraints). De toegang tot diverse locaties is
aan bepaalde tijden gebonden, openingstijden
van winkels bijvoorbeeld.
Hoe verder locaties uiteenliggen hoe meer tijd
aan verplaatsingen wordt besteed en hoe minder tijd er ter vrije besteding overblijft.

bekend verschijnsel dat volgelingen de ideeëq
van de meesters soms verkrachten door ee
te eenzijdige verwerking ervan. Dit lijkt met d
vertaling van de stedebouwkundige visie v
de CIAM in de iaren '60 ook het geval te zi
getuige stad~uiibreidin~en
als d e ~ i j l m e r m e e l
en nieuwe steden zoals Lelystad, waarin
functiescheiding te ver is doorgevoerd. DI
CIAM heeft destijds de consequenti
ken uit ontwikkelingen die met de '
revolutie op gang zijn gekomen.
ontwikkeling na de CIAM, waar
wereldoorlog, weerspiegelen zich i
bouwkundige opvattingen van de
ren. Er is geen weg terug, maar he
ervoor te zorgen dat emancipatoi
gen van nu gehonoreerd worden
telijke ordeningsbeleid. Stedebouwkundigei:
van nu kunnen dan niet anders dan daar con!
clusies uit trekken.
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Recente technologische ontwikkelingen b<
den zeer reële mogelijkheden werkgelegeng'":
heid te lokaliseren in woonwijken. Bij voorkeur niet in de woningen om isolement te
voorkomen (Van Dam, 1986). Het belang hiervan reikt verder dan het verkorten van de
woon/werkafstand. Er ontstaan betere mogelijkheden tot integratie van betaalde en onbetaalde arbeid en voor het doorbreken van de
strikte scheiding tussen privé-sfeer en openbare sfeer.
Al met al lijkt het er op dat de woonomgeving
een veel grotere betekenis krijgt in het leven
van alledag, in het bijzonder voor mannen.
Voor vrouwen was dat altijd al zo. Zij zullen
juist meer tijd elders moeten gaan besteden.
Behalve een tekort aan betaalde banen spelen
andere ontwikkelingen die dit veranderingsproces kunnen belemmeren. De groei van het
onbetaalde werk heeft vooralsnog voora, betrekking op de overheveling van verzorgende
arbeid van de formele naar de informele sector.
De vraag is wie al dat werk gaat doen. Er is
een risico dat opnieuw een sexe-specifieke arbeidsverdeling ontstaat. Mannen zullen het
maatschappelijk relevant lijkende werk buitenshuis naar zich toe trekken als zij geen conIntegratie wonen en werken
currentie ondervinden van vrouwen. Zij zullen
Hiermee is een van de bezwaren tegen de
leidersrollen in de buurt gaan vervullen, als de
grote scheiding tussen wonen en werken ver- vrouwen thuis op vertrouwd terrein, aange.klaard. Lange woon/werkafstanden en een 40- vuld met verzorgend
urige werkweek sluiten participatie in huis- gerscircuit, bezig blijve
hougiklijke arbeid vrijwel uit.
kytijls wordt de door de CIAM (Congrès In- Huishoudelijkearbeid en woonomgeving
ag,Wne'ad&"d'Arohitecture Moderne) geforde stedhbu8wkundige visie, die geba- Tot nu toe is vooral ingegaan op de groei v
s i o hetronderscheiden van wonen,
het werk in de woonomgeving. Het mag n
~ è A t e r l e nacreatie, ais startpunt ge- zo ziin dat het werk dat daar altiid al aeda
&f db"'~Te"dgboWvkundige ontwikkeilfngën'na de twe'e'&&~rd~do~~log?
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tonen. Als het goed is w o r d t dit aak zichtbaar
i n de gebouwde omgeving. Het in k z i t nemen
van ruimte is een belangrijke woonecslogische notie. Mensen drukken h u n stempel o p
de ruimte. Ik h o o p dat het stemp81 vrouwen i n
de privé-sfeer e n mannen i n de openbare
sfeer zal verdwijnen. Het gaat immers om het
wonen e n werken v a n mensen.
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In this article special attention i$ paid U, the wwírcnmental conditions which follow from the redbvlsion
of household-activities between men and women. It
is to be expected that the living-environment Ithe
house and its surroundings) wil1 get a deeper meaning in everyday Iife, especially for men. They wil1
spend more time at home, partly because of less
working-hours, and panly because of an increase of
dork in the domestic sector. Women, however, wil1
spend more time outsidetheir households.
Important environmental conditions are:
'integration of functions (housing. shopping, employment) at the various levels (houses, streets,
neighbourhood, town, district);
more employment locations in residental quarters;
t.qqsy,atfainable employment locations and other

fy$',es.
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