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organisaties een tijdsbestedingsonderzoek verricht bij een representatieve steekproef
van de Nederlandse bevolking. De vakgroep Huishoudkunde van de Landbouwhogeschool was een van de opdrachtgeversl. Voor haar was dit de gelegenheid om, relatief
goedkoop, aan een hoeveelheid onderzoeksgegevens te komen aangaande de tijdsbesteding van personen, die gebruikt kon worden ter ondersteuning van het onderwijs en
als oefenmateriaal voor studenten.
In 1977 heb ik BBn dag per week besteed aan het toegankelijk maken van het
materiaal, voornamelijk waar het de huishoudelijke arbeid betrof. Andere facetten van
dit tijdsbestedingsonderzoekzijn te vinden in een rapport van het Sociaal en Cultureel
Planburo 'Een week tijd' (KNULST,
1977).
Methode van onderzoek
Het onderzoek omvatte 1400 Nederlanders van 12jaar en

1

bovengrens.

Na bestudering van de frekwentietabellen, die per aktiviteit em ovw&ht
aantal respondenten per geskoord kwartier, blijkt dat de mecste kuishozl
teiten kortdurende aktiviteiten zijn. Om tuch een maat voor dew aandwiding te vinden
is min of meer willekeurig een grens bepaald. Kortdurend zijn die aktivikitea genoemd, waar 50 % van de respondenten minder dan 12 geskoorde kwartieren per week
telden. Bijna alle huishoudefijke aktiviteiten voldeden hieraan. Em uitzondermg
vormden maaltijdbereiden/koken, tafeldekkenltafelafruimen en afstoRen/stofzuigen.
Opvallend is het verschil in spreiding van de geskoorde kwartieren per week. Deze
@+ling geeftaan dater bij de respondenten onderling sterke verschillen zijn en dat dit
t,ef&s~&fc,aktivifeit'sterk kan verschillen. Om een indruk te geven van de spreiding
&s.$dbbqrschillende aktivitkiten, is er een indeling gemaakt naar standdarddeviatie
otste spreiding in de eerste tabel omvat voornamelijk karweitjes, die mede
y' karakter kunnen dra en, zoals eten koken en tafeidekken. Wanneer men
?
r in heeft is de kans groot dat er extra tijd aan besteed wordt. De grote
\afstoffen wordt veroorzaakt doordat respondenten het of helemaal niet
$oeh'.6f&.&uitgebreid (misschien ook een kwestie van 'hobby'?). Bij babyverzorging
e&e,norging, de verzorging van huisdieren en van de tuin zal de direkte aanwezig.
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ELNAME AAN HUlSHOUDELlJKE ARBEID

VAN WlES

Tabel 1. Indeling van huishoudelijke aktiviteiten naar standaarddeviatiein kwartierenper week
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specifiekekenmerken en bijbehorende personen met persoonskenmerken. Met behulp
van de methode-McQuitty is een klusteranalyse gemaakt, om groepen van aktiviteiten
te v i n d p die kwa tijdsduur sterk met elkaar korreleren.
De hoogste korrelatie (0$8) wordt gevonden bij mannen, tussen de aktiviteiten
wassen en was opvouwen. Wassen korreleert sterk met ramen zemen en wasopvouwen
met vloeren soppen. Daarnaast is er een kluster met korrelatie 0,66 van maaltijdbereiden met tafeldekken. Bij vrouwen is de hoogste korrelatie 0,63 voor maaltijdbereiden
en tafeldekken. Maaltijdbereiden korreleert met stofzuigen en boodschappen doen,

delijke aktiviteiten naar signifkantie (p
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bedden verschonen en tafeldekken.
Men kan zeer voorzichtig stellen dat de duidelijkste Mustering die gevonden is
voorkomt bij degenen die in het algmeen de minste tijd aan huishoudelijk werk
besteden. De keuze voor welk huishoudelijk werk men dan zal doen gaat bij de
mannen, naast werk dat met de maaltijd samengaat, uit naar aktiviteiten met water. Bij
de fulltime-huisvrouwen is de keuze minder groot. Omdat zij alles binnen een bepaalde
tijd moet doen heeft zij waarschijnlijk minder gelegenheid haar voorkeuren voor
bepaalde werkzaamheden uit te leven. Omdat de korrelaties bij de huisvrouwen zo laag
zijn en omdat de deelname van mannen aan huishoudelijk werk zo gering is heeft een
verder onderzoek naar de bijbehorende persoonskenmerkeln
Deelname aan huishoudelijke arbeid gekoppeld aan
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De verschillen in deelname en duur van huishoudelijke aktiviteiten zijn in hun algemeenheid terug te voeren tot een aantal kategorieen van faktoren, die een mogelijke
verklaring kunnen geven:
a. faktoren die samenhangen met het kenmerk van de huishoudelijke aktiviteit zelf;
b. faktoren vanuit de uitvoerder van de aktiviteit;
c. faktoren vanuit de direkte omgeving van de uitvoerder;
1978).
d. faktoren vanuit de wijdere sociale omgeving (BACKUS,
In dit onderzoek zijn ter verklaring van de deelname en tijdsverschillen ken aantal
faktoren in beschouwing genomen die samenhangen met de hierbovengenoemde kategorieen b, c en d, namelijk geslacht, leeftijd, apleiding, burgerlijke staat, uren werk
buitenshuis, soctaal-ekonomische klasse, gezinsfase, samenstelling van het huishouden, woningtype en urbanisatiegraad. Voor de langdurende aktiviteiten is een overzicht gemaakt naar signifibatie van e verschillende kenmerken (tabel 3).
Uit de tabel blijkt dat niet alle kenmerken eenzelfde invloed hebben op de hui
delijke aktiviteiten. Zo zijn geslacht en leeftijd signifikantvoor alle langdurende akt
teiten. Ook voor de kortdurende aktiviteiten zijn beide kenmerken steeds signifik
Uit de tabel b1ijkt verder, dat voor vrouwen het aantal uren dat zij buitenshuis we
we1 invloed heeft op de deelname aan huishoudelijk werk; bij mannen heeft het aant
uren dat men buitenshuis werkt g&n signifikante invloed.
Voor de kortdurende aktiviteiten is zo'n overzicht naar signifikantie door het
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Tabel 4 Deelnemerspercentage van
aktiv~telt
verzorgen kinderen
hulp bij huiswerk
binnen met kind spelen
voorlezen/praten
bu~tenmet kinderen spelen

teiten niet terug te vinden.
Bij welke personen is nu de deelname aan deze aktiviteiten overwegend te vinden?
Babyverzorging komt het meeste voor bij gehuwde vrouwen, tussen 25 en 34 jaar, die
een kind jonger dan Btn jaar hebben, niet buitenshuis werken en op een flat wonen.
Over opleiding, urbanisatiegraad en sociaal-ekonomische klasse is niets met zekerheid
te zeggen. De samenstelling van het huishouden heeft we1 invloed: hoe groter het
huishouden, hoe minder tijd de verzorging van een baby kost. Voor mannen is de
deelname aan deze aktiviteit erg klein. De aktiviteiten met andere kinderen zijn groter,
maar we1vkn een bepaalde aard. Uit tabel 4 blijkt dat het verzorgen van kinderen meer
door yr-ouwen gedaan prordt en het spelen met kinderen meer door mannen.

~ idej bewerking van dit tijdsbestedingsonderzoekheb ik mij voornamelijk beperkt tot
de vraag wie aan welke huishoudelgke aktiviteiten deelneemt. De onderzoeksmethode
"" maakt het alleen mogelijk om globaal i ~ t over
s de werkelijke tijd te konkluderen. We1
lijkt het mij een goed uitgangspunt om vanuit deze kwantitatieve gegevens een meer
kwalitatief onderzoek in te stellen naar de tijdsbesteding in de huishouding door alle

.Tw,

r andere verklarende faktoren dan de gebruikelijke persoons-

,om verschillen in deelname en tijdsduur van huishoudelijke
f denk ik aan het verschil in normen, die de leden van een
van netheid en de kwaliteit van de verzorging hebben. Tevens
oudelijke apparatuur vanlinvloed kunnen zijn. Dergelijk onderomdat op deze manier meer inzicht verkregen kan worden in het
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