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De invloed van de buitenshui

Samenvatting
In dit artikel wordt de invloed van deelname aan beroepsarbeiddoor gehuwde vrouwen met jonge kinder
op bet gezinsbudget en de tydbesteding behandeld. Met name het part-time werken heeft invloed op
besteding van tijd en geld aan vrije tijd (inklusief vakanties). Buitenshuis werkende vrouwen ontvang
weinig hulp van hun echtgenoten in de hnishouding en bij de verzorging van kinderen.

childcare tasks.

Inleiding
Sinds 1960 is de deelnahe van de vrouw, en vooral van de gehuwde vrouw, aan de
beroepsarbeid sterk toegenomen (MEIJER,1977).Alleen a1tussen 1960e: 1971-bedroeg
de relatieve toename van het aantal buitenshuis werkende vrouwen 1 8 0 4 (B~~LMANSK ~ N J AenNBEUCKENS-VRIES,
1974, p. 42). Tussen 1971en 1975 liep de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen in qie leeftijd van 15tot 64jaar op van cirka 14tot 24% (dat
is een stijging van ongeveer 70%) (C.B.S., 1978, p. 22). Verwacht wordt tdat dit
uercentage in het iaar 2000 tussen de 28 en 30% zal liggen (W.R.R., 1977).

(1976) aandacht besteed aan deze materie in haar tijdbestedingsonderzoek uit 1968/'6V
in de Verenigde Staten.
Een waarschuwing ten aanzien van het gebruik van de hier gepresenteerde gegevens
is wellicht op zijn plaats, omdat geen van deze onderzoeken specifiek gericht was op het
onderzoeken van de invloed van de werkende vrouw. Dit houdt in dat vaak de
aantallen gezinnen waarop konklusies gebaseerd zijn aan de krappe kant zijn en de
invloed van het werken van de vrouw niet altijd geheel gescheiden kan worden van de
invloed van de gezinsfase. Verder laten de beschikbare gegevens geen onderscheid toe
naar het effekt van een volledige werklzqing en dat van deeltijdarbeid op geld- en
tijdbesteding. Het gros van de vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid werkt namelijk in deeltijd en het aantal full-time werkende vrouwen is in deze onderzoeken te
klein voor afzonderlijke analyses. Hetgeen in deze artikelen verder geschreven zal
worden over de werkende vrouw heeft dus in feite betrekking op de in deeltijd werkerde
gehuwde vrouw.
Gezinsinkomen en werkende vrouw
Uit de resultaten van het Werknemersbudgetonderzoek 19741'75 bleek dat het werken
van de vrouw op verschillende manieren in verband staat met gezinsinkomen. Dit
onderzoek heeft betrekking op twee groepen werknernersgezinnen:
665 gezinnen met een gezinsinkomen beneden de loongrens voor het ziekenfonds
(netto cirka f 21.000 per jaar) en met vrijwel steeds twee niet-verdienende kinderen
jonger dan 17 jaar ;
1042 gezinnen met hogere gezinsinkomens en met 1, 2, 3, of 4 niet-verdienende
kinderen jonger dan 17 jaar.
Allereerst is, naarmate het totale gezinsinkomen hoger is, de arbeidsparticipatie van
de vrouw hoger (tabel 1). Dit lijkt vrij logisch omdat het gezinsinkomen hoger wordt
juist door het 'extra' inkomen dat door de vrouw wordt verdiend. Hierbij speelt echter
ook een rol dat hoger opgeleide mannen met hogere inkomens veelal gehuwd zijn met
eveneens beter opgeleide vrouwen, die gemiddeld een hogere arbeidsparticipatie hebben en tevens meer kunnen verdienen. Verder is van belang dat binnen een inkomensgroep de werkende vrouwen gemiddeld in een iets 'oudere' gezinsfase verkeren.
Tabel 2 laat zien hoe de gemiddelde samenstelling van het gezinsinkomen per
inkomensgroep was van de gezinnen waarvan de vrouw een baan had (bij het begin van
het onderzoek) en van de overige gezinnen. Het aandeel van de vrouw in het bruto
gezinsinkomen blijkt toe te nemen met de hoogte van het gezinsinkomen. Uit tabel 2
kan men aflezen dat de vrouwen in de gezinnen met een buitenshuis werkende moeder,
in de laagste inkomensgroep waarvoor voldoende gegevens beschikbaar zijn, gemiddeld 4% van het bruto gezinsinkomen verdienden en in de hoogste inkomensgroep
24%. Men zou uit deze gegevens misschien kunnen afleiden dat het buitenshuis werken
van de vrouw een welvaartsverschijnse1is. Dit blijkt in ons buurland Belgie echter niet
(1973) konstateerde namelijk dat ongeacht
het geval te zijn, integendeel zelfs. PAUWELS
het niveau van het gezinsinkomen, de mannen van vrouwen met een baan gemiddeld
aanzienlijk minder verdienden dan de echtgenoten van niet-werkende vrouwen. Hij
tmk deze konklusie uit een Luiks onderzoek onder werknemersgezinnen met 1 tot 4
kinderen gestratificeerd naar huwelijkdvur en aantal kinderen in 1970. Deze Bdpjsehe
vrouyen verdienden gemiddeld bijna kknderde van het netto gezinsinkomen, hetgeen
hog& ligt dan in Nederland.
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Bezit van w o n -k en duurzame noederers en de wexkende vrouw
In tegenstelling tot wat men misschien zou verwachten, blijkt uit laatstgenoemd onderzoek (tabel 3) dat in de meeste inkomensgroepen gezinnen met een werkende moeder
minder vaak in een eigen huis woonden en vaker in een huurwoning (vgl. BERNELOT
Mm~s,1980). Dit kan enerzijds samenhangen met verschillen in gezinsfase - oudere
gezinnen woonden namelijk relatief meer in huurwoningen -, maar anderzijds ook met
verschilIen in satisfaktie met de woning en de grootte van de woning (de huurwoningen
waren gemiddeld kleiner dan de eigen woningen). Men kan zich voorstellen dat vrouwen door een geringere satisfaktie met hun huurwoning wellicht eerder geneigd zijn
buitenshuis te werken.
Bij het Werknemersbudgetonderzoek 19741'75 is het bezit nagegaan van 25 duurzame goederen op het gebied van de huishoudelijke apparatuur en van de ontspanning
(C.B.S., 1979).Het blijkt dat in vrijwel alle afzonderlijke inkomensgroepen de gezinnen
waarvan de vrouw een baan had, gemiddeld meer van deze duurzame goederen bezaten
dan de overige gezinnen. In de lagere inkomensgroepen bezaten de gezinnen waarvan
de vrouw een baan had, gerniddeld 8,4 van deze goederen en de overige gezinnen 8,O.
Voor de hogere inkomensgroepen waren deze aantallen gemiddeld resp. 9,O en 8,7.
Het bleek dat de verschillen in bezit (hoewel gering) bij de lagere inkomensgroepen
vooral voorkwamen bij hifilstereo- en afspeelapparatuur, diaprojektor, auto en karavan. Bij de hogere inkomensgroepen doen de verschillen in bezit zich voornamelijk
voor bij de kleurentelevisie, de geluidsapparatuur, de bromfiets, de bungalowtent en de
toerkaravan. Men kan dus we1 stellen dat de verschillen zich niet zozeer voordoen bij
het bezit van huishoudelijke apparatuur maar we1 in het bezit van goederen op het
gebied van ontspanning en vervoer. Groot zijn deze verschillen echter niet.
Verhouding inkomen/verbruik2 en werkende vrouw
In tabel 2 zijn behalve de samenstelling van het gezinsinkomen eveneens het total'e
verbruik en het verschil tussen netto inkomen en verbruik weergegeven voor iedere
afzonderlijke inkomensgroep onderscheiden naar het a1 dan niet werken van de vrouw.
Het is opvallend dat voor de meeste inkomensgroepen - waarvoor vergelijking mogelijk is - geldt dat het verbruik van de gezinnen waarvan de vrouw een baan heeft,
Aoger was dan dat van de overige gezinnen (terwijl de gemiddelde netto inkomens
meestal vrijwel gelijk waren). Bij de lagere inkomensgroepen overtrof het verbruik van
de gezinnen met een werkende moeder het netto inkomen meer dan bij de overige
gezinnen. Bij de hogere inkomensgroepen overtrof het verbruik minder vaak het
Tabel 3. Percentages gainnen met een eigen womng naar tnkomen en werken van de vrouw.
netto tnkomen x f 1000
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Bron Werknemersbudgetonderzoek1974/'75 (C B.S., 1979).
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Besteding van het gezinsinkomen naar het a1 dun n k t werken van de vrouw
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Om te analyseren welke invloed het (meestal part-time) werken van de vrouw heeft op
de besteding van het gezinsinkomen, zijn de gezinnen van het Werknemersbudgetonderzoek 19741'75 onderscheiden naar gezinnen waarvan de vrouw een (meestal parttime) baan had en overige gezinnen. Per klasse van het netto gezinsinkomen is de
samenstelling van het gezinsverbruik bepaald voor deze twee groepen gezinnen, althans voorzover de aantallen gezinnen dat toelieten. De resultaten hiervan zijn vermeld
in de tabellen 6 (overzicht in guldens) en 7 (enkele meer gedetailleerde uitgavenposten
in guldens). Uit deze tabellen kan men de volgende konklusies trekken.
Binnen Ctn inkomensgroep vergeleken, geven de gezinnen waarvan de vrouw werkt
relatief en vaak ook absoluut meer uit aan:
- koek, biskwie en gebak, althans in de lagere inkomensgroepen;
- dames- en kinderkleding in de lagere inkomensgroepen;
- de post sport, spel en vakantie ten gevolge van hogere uitgaven voor vakantie, enin de
hogere inkomensgroepen ook voor kamperen (buiten de vakantie) en weekendtrips. , , , '
Overigens was er weinig verschil in de vakantieparticipatie (dat wil zeggen 6f men
"
CCn of meer malen vakantie had) tussen gezinnen waarvan de vrouw we1 of geen
baan had (zie tabel 5);
- de post overige ontspanning: bij de lagere inkomensgroepen betrof dit meer uitgaven
voor de aanschaf van de radio, televisie en grammofoons en dergelijke, bij de hogere
inkomensgroepen betrof het veeleer uitgaven voor muziek, zang en toneel (waar-on-'? "
- > .?*K.'
2
der instrumenten en entrees);
- privd vervoer: in de lagere inkomensgroep werd veelal gemiddeld meer u i t g e g p p
+' :- ' '
aan fiets of bromfiets, bij de beter betaalden meer aan aanschaf en onderhoud van,
auto's.
Eveneens binnen CCn inkomensgroep vergeleken, gaven de gezinnen met een werkende vrouw relatief en veelal ook absoluut minder uit aan:
- huur(waarde): dit hangt vermoedelijk samen met het vaker in huurwoningen wonen
van de gezinnen waarvan de vrouw werkt (zie tabel 5) ;de huur van huurwoningen is
namelijk gemiddeld lager dan de geschatte huur(waarde) van de eigen woning;
- openbaar vervoer: hier speelt waarschijnlijk het grote bezit van auto's een grote rol
(zie tabel 5).
Door, zoals hiervoor gebeurd is, binnen een (gezins)inkomensgroep gezinnen met en
zonder werkende vrouw te vergelijken, vergelijkt men de bestedingen van gezinnen met
een ongeveer gelijke bestedingskapaciteit. Hieraan is inherent dat deze twee groepen
gezinnen niet vergelijkbaar zijn kwa status en inkomen van de hoofdkostwinner van
het gezin. Zo verdienden de mannen van de werkende vrouwen in de
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de verzorgende taak van de werkende vrouw daar 0, I uur per dag lichter van en van de
niet werkende vrouw 1,2 uur.
1975, p. 28) dat bij gezinnen
Overigens bleek uit het Noorse onderzoek (LINGSOM,
(met en zonder kinderen) waarvan de man werkt en de vrouw a1 dan niet, in beide
gevallen de tiid besteed door man en vrouw aan huishoudeliik werk en kinderverzor-

1

taken tegen betaling aan anderen over te dragen. Daarnaast kan men zich veroorloven
meen nee& echter de konsumptie toe met het stijgen van Get inkomen. Deze konsuGptie van goederen en diensten vergt tijd, namelijk voor planning, aankoop, gebruik resp.
het genieten, onderhoud en zelfs het wegdoen van verbruikte goederen kost tijd.
Kennelijk vergt de uit de verhoogde konsumptie voortvloeiende huishoudelijke
arbeid meer tijd dan bespaard wordt bij hogere inkomens door huishoudelijke dienstverlening in de plaats te stellen van eigen huishoudelijke arbeid.

Noten
1. De vierde fase van de herstrukturering van het kinderbijslagstelselbeoogt onder meer een koppeling van
de kinderbijslag aan de leeftijden van de kinderen, ook aan die van kinderen jonger dan 18jaar.
2. Het verbmik omvat de zogenaamde konsumptieve bestedingen; het omvat niet alle gezinsuitgaven.Niet
tot het verhmik zijn gerekend bijvoorheeld hypotheeklasten (maar we1 de huurwaarde), kontraktuele
besparingen (levensverzekeringspremies), betalingen aan non-profit instellingen, sommige uitgaven voor
overheidsdiensten (sociale premies en belastingen) en betaalde alimentaties. We1 tot het verbruik zijn
gerekend: de verplichte ziekenfondspremieinklusief het werkgeversaandeelin de premie. Verder toelichting
op de verbruiksdefinitie vindt men in het Werknemersbudgetonderzoek 1974/'75, deel2.
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