De wjze waarop In Nederland verdiend, venorgd en verbruikt wordt 1s de afgelopen
decennia lngrijpend veranderd Deze bijdrage heeft betrekking op een type huahouden. waarin verdienen, verzorgen
- en verbru~kenin alle hemgheid aan de orde
zijn: tweeverdienersgezinnen.Het tweeverdienersgezinis een huishoudentype in
opkomst. Nog niet zo lang geleden bestonden de meeste huishoudens uit traditionele
kostwinner-huisvrouw-gezinnen. Op dit moment heeft ongeveer de helft van de
Nederlandse vrouwen met kinderen een betaalde baan en binnenkort zal de meerderheid van de kinderen in een tweeverdienersgezin opgroeien.
In de eerste helft van'dit betoog ga ik in op het verdienen en verzorgen. Met behulp
van een eerder gepubliceerde typologie van verzorgingsarrangementen laat ik zien op
welke verschillende wijzen tweeverdienersgezinnenbetaalde en onbetaalde arbeid
combineren. In het tweede deel zal ik het verbmiken aan de orde stellen. Aangezien
over de milieuconsequenties van de verschillende arrangementen weinig bekend is,
probeer ik in het tweede deel de energieconsumptie, afvalproduktie, mimteconsumptie en mobiliteit uit de onderscheiden arrangementen af te leiden.
Een typologie van verzorgingsarrangementen

Mensen nemen niet dagehjks beslissingen over de uyze waarop zij hun leven inrichten het grootste deel van het dagehjks leven verloopt volgens een vaste routine
Ingnjpende veranderingen in de levensloop doorbreken de dagelijkse routine echter,
op deze momenten moeten mensen strategische beslissingen nemen over de vraag
hoe zg de verzorging van hun hu~shoudenvoortaan zullen arrangeren De term
"verzorging" gebruik ik hier m
n een brede betekenis en omvat alles wat voor het
voortbestaan van een huishouden nodig 1s. de verwerving van een mnkomen, doorgaans door het verrichten van betaalde arbe~d,hu~shoudel~jk
werk, inclusief onderhoud aan woning en goederen, en de praktische en emotlonele verzorging van de
leden van het huishouden "Arrangement" vemjst naar de manier waarop de voor
de verzorging noodzakehjke actmteiten in tijd en mmte zijn gesitueerd Twee kanttekeningen zijn hmer op hun plaats In de eerste plaats heeft het begnp verzorgngsarr;ngement primair betrekking op het huishouden als eenhe~deen hu~shoudenvormt
een eenheid die een huis bewoont, een eenheid voor het huishoudbudget en een

elenheid voos het hu&oudelgk werk Bmnen dat huishouden vormt het indlvldu een
eenke~da k degene d ~ met
e huisgenoten een beslissing over de verzorging neemt en
a15 degene d ~ taken
e
uitvoest De tweede kanttekening heeft betrekkmg op de vnjhedsmarge van het arrangren hu~shoudensbepalen zelf hun arrangement, maar
oen dat binnen de mogelljkheden en de beperkingen die de institutionele structuur
iedt, eeo structuur die ook ruimtelijk verankerd is
egenwoordig vomt de geboorte van het eerste kmd een van de meest abrupte
avergangen In een mensenleven met lngnjpende gevolgen voor de arbeldssituatie in
het huuhouden Een kind erbij betekent een loename van de onbetaalde arbe~dstqd
toename van de geldbehoefte en daarmee van de betaalde arbeldstljd - en het
ldelijk zijn dat deze twee op gespannen voet met elkaar staan De vraag is op
e verschillende wqzen hu~shoudensmet dit dilemma omgaan
oom Gershuny (1983). de socioloog Pahl(1984) en de geograaf
83) kunnen verzorglngsarrangementenenerzqds worden onderscheiden
waarop in het huishouden als geheel de allocatie van tljd over betaald
rk plaatsvindt, anderzqds naar de wjze waarop bmnnen het hmsuden betaald werk en onbetaald werk tussen de leden onderling worden verdeeld
De eerste dlmensie heeft betrekklng op de hoeveelheld tljd die aan mkomensvenverving wordt besteed en in samenhang daarmee de mate waarin hu~shoudelijkwerk en
de zorg voor kinderen worden ultbesteed de mate van zelfverzorgmg De tweede
dlmensle geeft de mate van symmetne in de arbeidsdehng aan
De combinatie van deze twee dlmensies resulteert in vler verzorglngsarrangementen.

In mqn eigen onderzoekl onder 30 tweeverdteners met kznderm ia e m mtd ph
sen In Noord-Hollaaad en flevoland, em scudxe utt de t - . ~ ~hdR
~ d em a de j a m
tachtig, konden den? vwr tvnpn als v n l ~worden
t
barchmven bDE.ooelemr Formit;
Bq het eerste type (CS) mosten we denken rran war we1 pnoemd word1 dc "e&te"
tweeverdieners-hu&sudens wmrin man en vrouw een omvangnjke betaalde mrkknng hebben. de man fulltime, de vrouw tenminste war d a g n per week. &ze h u k
ew
sr bet onhoudens hebben doorgaans een uitgebre~dnetwerk aan h u l p ~ l a t ~v
betaalde werk. een hushoudehjke hulp, &% of meerdere htaalde oppassen of eel
combmatie van oppas, gastgezm, k~nderdagverblijfen peuterspeehal en mformel
hulp van farmhe, buren en vnenden voor als de vaste hulp het Imt afweten Deze
lu~shoudensmaken veel gebnu~kvan huishoudel~jked~enstenm besch~kkenover
4erle1 hu~shoudel~jke
apparatuur kortom, zq monetanseren u~tgebre~d
De pa
lelen de taken d ~ ze
e zelf doen relat~efsymmetr~schde ene brengt 's ochtends
kmderen weg en komt wat later op het werk, de ander komt vroeg thu~som d
oppas af te lossen
(CA) hlkt sterk op d ~ eerste
t
ook h~erveel betaalde arbad en
Het tweede type
.uitgebreide monetarisering, maar in dit arrangement heeft de vrouw een omvangrijke
parttime baan en de man een meer dan fulltime werkkring en doet de vrouw de
verzorgende taken die niet worden uitbesteed.
Beide zijn arrangementen van hoger opgeleiden: mensen die een lange scholing
achter de rug hebben,'laat een vaste positie op de arbeidsmarkt venverven en laat
kinderen krijgen. Het verschil tussen beide is ten dele een faseverschil: het CS-type
bestaat uit huishoudens die net hun eerste kind hebben gekregen of die a1 oudere
kinderen hebben, het CA-t e heeft ovenvegend twee jonge kinderen. Ten dele is
sprake van een structureel verschil: het CS-type is niet alleen symmetrisch in fie
arbeidsdeling, maar ook in leeftijd en opleidingsniveau, terwijl in het CA-type de
man doorgaans ouder is (en dus eerder de arbeidsmarkt betreedt) en hoger opgeleid
is. In het CS-type heeft de vrouw relatief vaak een "mannen3'-beroep,waarin deeltijdwerk ongebruikelijk is, terwijl in het CA-type de vrouw doorgaans een "vrouwen"beroep heeft, waarin parttime werken tot de mogelijkheden behoort. In de wijze van
huishoudvoering bestaan tussen de beide typen nauwelijks verschillen. In dit artikel
zullen beide typen dan ook gelijk worden besproken.
Hec FS-arrangement vormt het ideaal van velen, maar de praktijk van weinigen. In
dit arrangement hebben man en vrouw beiden een deeltijdbaan en delen de zorg
voor kinderen en huishouden zonder hulp van buiten. De partners lossen elkaar
thuis af: de ene gaat naar het werk als de ander thuiskomt en dit rooster luistert
nauw. Het is het enige arrangement, waarin de man niet de traditionele kostwinnerrol vervult. Het opleidingsniveau is in deze huishoudens noch heel hoog noch heel
laag. De mannen zijn vaak werkzaam in een vrouwen- of sekse-gelntegreerd beroep,
waarin deeltijdwerk gangbaar is.
HeWA-amangement tenslotte is een arrangement dat het meest lijkt op dat van het
traiditionele eenverdienersgezin. De man heeft een fulltime baan en is vaak lange
het huishoude-
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Tweeverdienersgezinnen in Nederland

Tot zover de vier arrangementen.Hoe ontwikkelen deze zich nu in de Nederlandse
samenleving?
Het aantal tweeverdienersgezinnenneemt toe en zal voorlopig blijven toenemen
(Hooghiemstra & Niphuis-Nell, 1993). Daarbinnen vormt het FA-arrangement het
meest voorkomende. Dit type neemt steeds meer de plaats in van het traditionele
eenverdienersgezin. In de huishoudvoering wijkt het weinig van het traditionele
gezin af. Hooguit zal ook dit type in de toekomst gebmik gaan maken van formele
kinderopvang, naarmate kinderdagverblijven mimer voorhanden zijn.
Het aandeel tweeverdienersgezinnenmet een carrieregericht arrangement zal geleidelijk aan toenemen. Vrouwen zijn steeds beter opgeleid. Op dit moment bestaat er
vrijwel geen verschil in opleidingsniveau meer tussen mannen en vrouwen. Vrouwen
hebben we1 opleidingen in een andere richting dan mannen en dit betekent dat de
bestaande beroepssegregatie tussen de seksen zal blijven voortbestaan (SCP 1994b).
Binnen de carrieregerichte arrangementen komt het CA-arrangement het meeste voor
en het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in komt.
Het FS-arrangement zal een schaars type blijven. Weliswaar werkt een niet onaanzienlijk deel van de mannen in Nederland parttime (Nederland is in dit opzicht
koploper binnen de westerse wereld, OECD, 19911, maar dit betreft ovenvegend
jonge mannen die een deeltijdbaan combineren met een studie en oudere mannen
die om gezondheidsredenen parttime werken. Slechts weinig mannen doen dit om
hun baan met de zorg voor kinderen te combineren. We1 zal als gevolg van ouderschapsverlofregelingen het FS-arrangement een zeer tijdelijk arrangement in het
leven van steeds meer ouders worden; in 1993 hadden vrouwen gedurende gemiddeld 32 weken 14 uur en mannen gedurende 39 weken 10 uur ouderschapsverlof
(Qualm, 1994).
Uit de Verenigde Staten en Canada is een arrangement bekend dat een tussenvorm
tussen het CS- en he1 FS-arrangement is (Pratt & Hanson, 1991; Rose & Chicoine,
1991): een arrangement,waarin beide ouders fulltime, maar afwisselend werken en
de ouders zonder externe hulp bij toerbeurt voor de kinderen en de huishouding
.
zorgen. De ene ouder werkt dan overdag en de ander 's nachts of de ene .ouder
werkt van 6 - 14 uur en de ander van 16 - 24 uur of beide ouders werken in de
volcontinu-ploegendienst en stemmen hun diensten op elkaar af. Dit slopende arran-

1

I

m
-

-nt is UIL fimncitk nood gehten en wordt vooral door ~mmlgranten-gezmnen
tM8,epaSt In Nederhnd kom~dzt arrarsgment nauwelgls voor, maar het zou m de
toekoma een arrangement
van h P s~geletdemen etnische m~nderhedenkunnen
ele huursubs~d~e
en de stud~efinanwarden, wanneer het m~nmum-ioon,de
aerlng onder druk k o m n te staan.

,

4

In
ta

k

rlilieu-cmsgqylentiw

h e r de m ~ h e u - c o n s e q e van
t dt
k alleen mdlcatlef witspraken dwn, I
n de afvalprodukt~evan de door mzj m&mmhta hu&ourlens Ik kan alleen uit
lun actlvltettenpatroan aflelden wat de m~P~eu-eomequentls
van de verschdimda .mangementen zljn Dr~emllteu-consequenties wd lk aan de orde stellen
3
. de energle-consumptle en afval-produktle m de hulshoudmg,
-VJ
' -z.
de m e - c o n s u m p t l e van het wonen,
12- --

lJT5;
.;

i

energie-consu

Uit onderzoek
afvalproduktie
ner) en van hulshoudens met een hoog Inkomen groter dan van hulshoudens met
een laag Inkomen Tweeverd~enersgezmnenbesch~kkenvaker over hu~shoudelgke
apparatuur, zoals wasdrogers en vaatwasmachmes, en gebmken deze frequenter dan
eenverdienersgezinnen (SCP, 1994a). Tweeverd~enersgenlnnenkunnen op bas~s
h~ervangerekend worden tot energ~e-consumerendeen afval-producerende hu~shoudens
Wanneer we de verschlllende arrangementen onder de loep nemen, dan moeten we ,&,
vaststellen dat de be~degezinsgerichte arrangementen een wjze van hulshoudvoer~ng
hebben d ~ nauwelljks
e
afwjkt van dle m het trad~tloneleeenverdlenersgezln Zowel
eenverdienersgezinnen als gezinsgerichte tweeverdienersgezinnenzijn voorzien van
alle gemakken zonder over de nieuwste snufjes te beschikken (daar hebben ze het
geld niet voor), en ze zijn sterk intern gericht. Men doet het huishoudelijk werk zelf
in het eigen huis.
De beide carritregerichte arrangementen gaan gepaard met meer huishoudelijke
apparatuur en een groter gebruik van huishoudelijke voonieningen. Een groter
apparatuur-bezit gaat doorgaans gepaard met een groter energie-verbmik, maar of dit
voor het uitbesteden van taken aan dienstverlenende instellingen ook geldt, is niet
zonder meer duidelijk.
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ruimte-consumptie

In het algemeen IS de rulmteconsumptle voor het wonen In grote hulshoudens groter
dan in kleme (maar niet de mmteconsumptle per hoofd) en In hulshoudens met een
hoog mkomen groter dan In hulshoudens met een laag Inkomen Stedelqke hu~shoudens consumeren gem~ddeldmmder rulmte dan suburbane hu~shoudens Beide
effecten zqn in de mimteconsumpt~evan tweeverd~enersgezinnen
terug te vlnden
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Uiteindelijk varieert de ruimte-consumptie nauwelijks tussen de verschillende arrangementen. Tweeverdienersgezinnenzijn bovenal gezinnen en bewonen een woning
die in ruimte en comfort bij een gezinshuishouden past. Alleen het FS-arrangement
resulteert vaak in een woning van bescheiden afmetingen in een rustige buurt aan de
rand van de stad.
rnobiliteit

De toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen en de groei in het aantal tweeverdienersgezinnen gaat onvermijdelijk gepaard met een stijgende mobiliteit (Pol &
Zoutendik, 1994). Toch is hier een kanttekening op zijn plaats. De grootste groei in
de mobiliteit heeft zich niet in het woonwerkverkeer, maar in de verplaatsingen ten
behoeve van de huishouding en de vrijetijdsbesteding voorgedaan. En in die huishoudelijke en recreatieve verplaatsingen zqn het niet de werkenden, maar juist de
huisvrouwen en (vervroegd) gepensioneerden die de grootste toename in het autogebruik te zien geven (SCP, 1994).
Tweeverdieners hebben een vervoersbehoefte die sterk afwijkt van die van de'traditionele mannelijke kostwinner die 's ochtends naar zijn werk gaat en aan het eind
van de middag weer terugkeert. Parttime werkenden worden door het openbaar
vervoer in het algemeen slecht bediend: een verminderde frequentie of helemaal geen
vervoer op tijdstippen waarop zij plegen te werken en het probleem van de sociale
veiligheid wanneer zij 's avonds of's nachts werken.
Ketenverplaatsingen vormen een belangrijk middel om in een druk bestaan tijdwinst
te boeken. Tweeverdieners met kinderen gaan lang niet altijd van huis naar werk en
weer terug.
- Als zii- op
- hun werk verschiinen, hebben ze al een heel programma achter de rug: van huis naar kinderdagverblijf, naar school, na
naar winkcl, naar kinderdagverblijf, naar huis van e m
Wanneer alle adressen heel dicht bijelkaar zijn gelegen

'0bruikbare vervoermddelen, maw als de afsnndcm Tet%
gramma een auto onmisbaar.
Taakcombmat~ehoudn nlet alleen in het cambmnw van &taaM we& r
voor eigen kinderen en huishuuden, m a r aok de zorg voor a n d e ~ nmet
, 4am
ouderen: de mantelzorg Vrouwen van %tO jaar behoren tot de "~mcY7uIct.1"-genel"dtie- mgeklemd tusseo kinderen die vereorgd m o e m worden en oaders die zo~g
behoeven proberen aan elgen actmterten t.oe te komen Met overheidhle~dis g6
ncht op het zo lang mogel~jkzelfstandlg laten wonen van ouderen en dit met dt+jck
hulp van omwonenden en lamdle mogeiijk re maken Veel verplaainngen die in
vervoersstudies tot "vli~etijdsverplaat~ngen'"
worden gerekend zljn uitermate nmd- .%A
+br
zakehjke verplaatsingen om ouderen te bezoeken, spullen mee te nemen en ouderen :
;
naar artsen, ziekenhulzen of andere adressen te vervoeren (Van Schendelen, 19921
En tegenwoord~gwonen ouders zelden om de hwk, julst deze vesplaatsngen behoren tot de lange-afstandsverplaatsmgen,waarvoor een auto zo nlet onmisbaar, d
toch we1 erg handig 1s
Het is dan ook opmerkelijk dat in mqn ondenoek slechts acht van de 70 hu~shoudens over twee auto's beschikten en vljf hu~shoudens~nhet geheel geen aut
hadden Tweeverd~enersgezrnnenzljn met per definit~etwee-autogezmnen De relatie
tussen emancipatie en automobiliteit is niet eenduidig Gie ook Balenburg G;c Knulst,
1993).
Autobezit en autogebmik zijn van twee zaken afhankelijk die een tegengestelde
werking hebben.
,~
1. Carrieregerichtehuishoudens hebben een grotere automobiliteit dan gezinsgerichte huishoudens. Zij hebben vanwege hun dmkke programma, hun efficiency in
verplaatsingen en hun exteme gerichtheid een grote behoefte aan snel individueel
vervoer en zij hebben genoeg geld voor twee auto's.
2. Suburbane huishoudens hebben een grotere automobiliteit dan stedelijk huishoudens: zij gebmiken de auto vaker voor hun werk, voor huishoudelijk gebmik
en in hun vrijetijdsbesteding en ze leggen langere afstanden af.
Canieregerichte huishoudens wonen echter vaker in een stedelijk gebied en gezinsgerichte huishoudens vaker suburbaan. Kampioen-autogebruikers zgn carrieregericht e gezinnen die in een suburb wonen ,en carrieregerichte gezinnen die in de stad
wonen,'maar elders werken. Carrieregerichte gezinnen die in de stad wonen en daar
ook hun werk hebben, beschikken doorgaans we1 over een auto, maar maken daar
beperkt gebmik van. Voor het werk, voor het doen van boodschappen en voor het
begeleiden van hun kinderen wordt lang niet altijd de auto, maar vaak de fiets of
benenwagen gebruikt.
Gezinsgerichte huishoudens in de suburb hebben vanwege de locationele nadelen
van het suburbane wonen een grote behoefte aan een auto, maar kunnen zich een
tweede auto vaak niet permitteren. Meestal heeft de man de beschikking over de
auto om naar zijn werk te gaan, om de wekelijkse boodschappen te doen en om
familieleden uit oudere generaties te halen, .te brengen of te bezoeken. Werkt de
vrouw,overdag,dan fietst zij naar haar werk als het dichtbij huisis. Is het werk
verger weg, dan gaat zij met het openbaar vervoer of rijdt met haar man mee. Wan-
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": a& 'Weeverdieaersrmiiieuvemilers bii uitstek: luxe-huishoudens die in twee auto's
mndrgden, energle verslmden, brrgen aha1 produceren en niet de moeite nemen om
&t afval nesjes te scheiden? Betekent dit dat onder invloed van individualisering en
mancipatie in de Nederlandse samenleving steeds meer verspild en vervuild wordt?
bwnstaand beroog heeft duidelijk gemaakt dat dit niet het geval hoeft te zijn. De
meeste tweeverdienesgezinnen wijken in hun huishoudvoering, ruimteconsumptie
en mobiliteit niet af van het traditionele eenverdienersgezin. Tweeverdienersgezinnen
zijn bovenal gezinnen; slechts een minderheid binnen de tweeverdienersgezinnen
vertoont een duidelijk andere stijl van huishoudvoering en een andere mobiliteit. En
zelfs van die minderheid staat niet vast dat zij het milieu meer belasten dan traditionele gezinnen. De ruimtelijke ordening vervult hierbij een sleutelrol: het is dit beleidsterrein dat wonen, werken en huishoudelijke voorzieningen dichter bijelkaar
moet brengen en dat de groei in de mimteconsumptie en de mobiliteit aan banden
moet leggen.
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Abstract

This article deals w t h the household strategies of dual-earner famihes w t h children .
and the environmental consequences of their strategies. In the first part a typology of
household strategies is presented with the allocation of household time over paid
and unpaid work and the internal division of labour as the main dimens~ons.The
second part focuses on the environmental consequences of the different household
strategies with respect to the production of garbage, the energy consumption, the
consumption of space and the rnobillty
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Energiegebruik en kenmerken van
huishoudens

h'urshoudens gebrurken energ,e: o o r d ' s voor het velwarmen van de wonrng, elektrrcrtert voor verlrchtrng en benzrne voor oondnlv~ngvan de outo. De hoeveelherd pnrnarre energre dre hrerrnee gernoerd
1s noemen we het drrecte energrebeslog. Daornoost kennen hoshoudens ook een rndrrect eneqebeslog. voor olle goederen en drensten dre huishoudens oonschafen IS 1n de toeleverende sectoren
energie nodrg om $et goed te produceren of de drenst te verlenen W e durden drt kortherdshalve oan
PIShetc~ndvecteenergrebeslag. Gezornenlyk vorrnen het drrecte en rndrrecte energrebeslag het totole
energtebeslag yon huishoudens.
Door hun aankoop- en gebrulksgedrog kunnen hulshoudens zowel het drrecte ols het rndrrecte enerpre-

