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Inleiding : 

Kroniek van een mythe

De setting speelt zich af in de woonkamer. We zien een vrouw op de achtergrond die kleren aan

het strijken is en een man op de voorgrond die aan het woord is. “Als ge carrière wilt maken, als

ge echt den top wilt bereiken, dan moet ge 24 uur op 24 beschikbaar zijn voor uw bedrijf. En

daarom hebt ge een echtgenote nodig achter u, die de huishoudelijke taken op zich wil  nemen.

Een echtgenote die niet begint te zagen als ge weer een paar dagen niet thuis komt. Een

echtgenote die u verlost van al dat gedoe en dat ge weet dat de was, de strijk, de kinderen….” De

man wordt onderbroken door zijn vrouw. “Sorry he…Ik heb over een half uur raad van beheer.” De

vrouw duwt hem een wasmand met gewassen linnengoed in de handen. “Vindt ge het niet erg?

Sorry… .” Terwijl zij zich weghaast, roept haar man nog “Succes!” en eindigt hij zijn relaas met:

“Zo’n echtgenote wil ik zijn voor mijn vrouw”. Deze Vacature-spot was in oktober 1999 regelmatig

op de Vlaamse televisiezenders te zien. Hoewel ze lijkt te beginnen met de zoveelste bevestiging

van de stereotype rolverdeling, wordt deze na enkele seconden al doorprikt. De man uit de spot

blijkt als thuisblijvende echtgenoot met veel plezier de carrière van zijn vrouw te ondersteunen.1

Reclamebureau Duval Guillaume maakt in deze reclamespot handig gebruik van het beeld van de

Nieuwe Man dat op dat ogenblik opmars maakt. De zoektocht naar verse trends, rages, hypes en

modes in het televisieprogramma Trendspotting uit 1999 (Canvas), brengt ook Nic Balthazar bij dit

fenomeen. Naar aanleiding van het programma vertelt Nederlandse trendvoorspeller Lidewij

Edelkoort (Gazet van Antwerpen, 9 november 1999): "Man en vrouw groeien steeds meer naar

elkaar toe. Het verschil tussen beiden is nog moeilijk te zien.” Ze wijst hierbij op een belangrijke

mentaliteitsverandering bij mannen die ze in één adem doortrekt naar hun gedrag: “Eindelijk is hij

tot het besef gekomen dat hij een beter mens wordt als hij zijn partner als een gelijke beschouwt,

als hij zijn kinderen ziet opgroeien, als hij zijn leven breder en dieper ziet dan enkel zijn job.

Gevolg hiervan is dat hij durft kiezen voor een halftijdse job, dat hij zich af en toe aan het fornuis

waagt, zelfs hier en daar een strijkje doet.” Als de echte Macho-Man, de Oude Man zeg maar, nog

naar boven komt, dan is dit volgens haar “slechts een pose, een baldadig uitje na het

luiersverversen en boodschappen doen.” 

                                         
1 Deze reclamespot is terug te vinden op de website van ZORRA, het meldpunt voor reacties in verband met

representaties van vrouwen en mannen, vrouwelijkheid en mannelijkheid in reclame, advertenties en andere

mediaproducten in Vlaanderen (www.zorra.be).
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Deze aandacht voor de Nieuwe Man, die overigens niet enkel in Vlaanderen of Nederland merkbaar

is, komt volgens Mcmahon (1999: 2) voort uit een decennialang debat over de verdeling van de

huishoudelijke taken tussen de geslachten aangezet door radicale feministen. In navolging van de

tweede feministische golf groepeerden een aantal mannen zich in praatgroepen om zich in te leven

in wat vrouwen precies van hen verlangden (De Morgen, 22 juli 2000). Het is de gepopulariseerde

versie van deze praatgroepman die in de tweede helft van de jaren negentig2 opduikt onder de

naam ‘Nieuwe Man’. Het idee wordt gretig opgepikt door vrouwenbladen en de reclame omdat het

naadloos aansluit bij de ‘revolving-door’ theorie, die stelt dat mannen meer en meer gaan

participeren aan de huishoudelijke taken naarmate vrouwen meer en meer de arbeidsmarkt

betreden (McMahon 1999:3). De publieke opinie neemt  het droombeeld van het ‘symmetrische

gezin’ snel over. In het vermeende post-feministische tijdperk nemen velen immers voor waar aan

dat alles wat met gender te maken heeft daadwerkelijk veranderd is. 

De Nieuwe Man wordt ons dan ook langs alle kanten gretig aangepraat. Niet enkel de marketing-

wereld omarmt in 2000 de populaire icoon, maar ook Hollywood (cf. De Standaard, 11 maart

2000), de juridische wereld (cf. De Standaard, 25 mei 2001) en - dankzij stervoetballer David

Beckham - zelfs het machobastion van de voetbalwereld (cf. De Morgen, 26 februari 2000). Er

verschijnen boeken die mannen en vrouwen wegwijs maken in de nieuwe identiteit van de man (cf.

“De volmaakte man bestaat!” van Marcel Ploem) en het besef van de vrouwelijke opmars en de

mannelijke tekortkomingen leidt in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten tot een stroom van

non-fictie ‘bekentenisliteratuur’ (cf. ‘On Men: Masculinity in Crisis’ van Anthony Clare). In 2001 is

de Nieuwe Man zelfs zo alomtegenwoordig dat het tot een crisis komt van de mannelijke identiteit3.

Het levert televisieprogramma’s op als ‘Mannen op de rand van een zenuwinzinking’ (tv1), alsook

een tegenbeweging van mannen die op zoek gaan naar het nieuwe masculinisme en het etiket van

Nieuwe Man - tegen dan ook wel Nieuwe Softerigheid genoemd – inruilen voor deze van

Metroseksuele Man (Knack, 21 maart 2001).

                                         
2 Het archetype van de Nieuwe Man is geboren in 1986 toen fotograaf Spencer Rowell veel succes oogste met

zijn foto L’enfant (de Standaard, 1 februari 2003). Deze zwartwitfoto toonde een jongeman met ontbloot

bovenlijf die een baby in zijn armen koestert. Rowel zou achteraf nogal cynisch gedaan hebben over het

fenomeen van De Nieuwe Man: “Het idee dat mannen plots helemaal anders zijn, leek me larie en apekool.

Maar de boodschap was wel nieuw. Van mannen werd altijd gedacht dat ze met druk konden omgaan en dat ze

niet huilden. In die periode groeide het idee dat het oké was je vrouwelijke kant te tonen (…)”.

3 Columnist Erik Durnez verwoordt in De Tijd (13 januari 2001) hoe kwetsbaar de Nieuwe Man wel niet geworden

is: “Na een zekere aanloopperiode was de nieuwe man eindelijk bereid om zijn zogeheten vrouwelijke

eigenschappen te ontwikkelen, en hij was daarmee net een beetje op dreef toen hij uit de culturele bijlagen

moest vernemen dat hij, terwijl hij op zondagavond na het leegmaken van de vaatwas-machine de

vuilniszakken bij de lantaarnpaal zette, door zijn vrouw plotseling niet meer zo sexy werd gevonden.“
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Het is tegen die achtergrond dat professor Ignace Glorieux, Maarten Moens en ikzelf op 19 april

2001 de eerste resultaten van het grootschalige Vlaamse tijdsbudgetonderzoek uit 1999

presenteren tijdens een APS-studiedag4 (Glorieux, Koelet e.a. 2001). Voor dit tijdsbudget-

onderzoek hielden 1533 Vlamingen tussen 16 en 75 jaar gedurende een week hun tijdsbesteding in

dagboekjes bij. Uit de gepresenteerde resultaten blijkt een grote kloof tussen wat mensen zeggen

en wat ze doen: het stereotiep rollenpatroon houdt in Vlaanderen immers nog stevig stand. Van

een Nieuwe Man lijkt geen sprake: sinds het vorige onderzoek uit 1988 is er maar weinig

veranderd in de verdeling van het werk tussen mannen en vrouwen. 

De Nieuwe Man heeft stilaan echter zo’n mythische proportie aangenomen dat er massaal

gereageerd wordt op deze bevindingen. De Standaard en Het Nieuwsblad blokletteren op de

voorpagina: “Nieuwe Man bestaat niet”. En de daarop volgende dagen lezen we onder meer: “Wij

zijn conservatiever in ons gedrag dan in onze opinies” (De Standaard, 20 april 2001), “Man poetst

en strijkt nog minder” (Het Volk, 20 april 2001), “Nieuwe man, oud cliché” (Het Nieuwsblad, 20

april 2001), “Nieuwe man is witte raaf” (Het Laatste Nieuws, 21 april 2001) en “S.O.S. de nieuwe

man bestaat niet” (Lola, 8 mei 2001). Naar aanleiding van het onderzoek wordt er zowel in de

media, op terrasjes, in cafés als thuis, fel gediscussieerd over Nieuwe en Oude mannen, over de

taakverdeling thuis en over emancipatie in het algemeen. 

De reactie van toenmalig Vlaams minister van Gelijke Kansen Mieke Vogels illustreert hoe diep dit

nieuwe manbeeld zich verankerd heeft in ons maatschappijbeeld. In plaats van de onderzoeks-

resultaten te interpreteren als een steun voor haar beleid, is ze niet helemaal overtuigd door het

TOR onderzoek en gelooft ze dat het klassieke rollenpatroon wel degelijk aan het bewegen is. Ze

roept ‘Oude’ maar vooral ook ‘Nieuwe’ mannen op om haar massaal te mailen of te schrijven met

hun ervaringen of ideeën5 (De Tijd, 21 april 2001; De Morgen, 21 april 2004; De Standaard, 21

april 2004; Het Nieuwsblad, 21 april 2004; Het Volk, 21 april 2004, De Standaard, 21 april 2001)

Het weekblad Lola (8 mei 2001) vergelijkt haar enthousiasme met deze van “een verstokte roker,

die als argument voor die ongezonde gewoonte over ‘die man die zijn hele leven gerookt heeft en

93 geworden is’ vertelt.” Zelfs wanneer twee maanden later het Belgische tijdsbudgetonderzoek bij

8382 Belgen de conclusies van het Vlaamse onderzoek bevestigt (Glorieux, Vandeweyer 2001),

verkiest de minister de wetenschappelijke analyse van de ca. 200 e-mails die ze naar aanleiding

van haar oproep van ‘Oude’ en ‘Nieuwe’ Mannen ontvangen heeft. 

                                         
4 Studiedag ‘Vlaanderen gepeild! De Vlaamse overheid en burgeronderzoek 2001’ op initiatief van de

Administratie Planning en Statistiek van de Vlaamse Gemeenschap.

5 Voor een bloemlezing van de e-mails die Minister Vogels toegezonden kreeg, zie Het Nieuwsblad op 27 april

2001.
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Deze analyse, uitgevoerd door het Centrum van Bevolkings- en Gezinsstudies, laat professor

Jacobs toe drie categorieën mannen te onderscheiden: “Er zijn mannen die geen nieuwe man willen

zijn, anderen kunnen het niet, terwijl een derde groep beweert het niet te mogen zijn. Het meest

verrassend is de laatste categorie. Het gaat om mannen die een nieuwe man wil worden, maar het

door allerlei omstandigheden niet waar kunnen maken.” Deze omstandigheden worden ingedeeld

onder twee grote noemers, namelijk het gezin (lees: de vrouw) en de werkgever. Vooral het eerste

krijgt in de pers heel wat aandacht onder het motto dat de Nieuwe Man vooral een Nieuwe Vrouw

nodig heeft. Ida Dequeecker van het Vrouwen Overleg Komitee probeert deze bevindingen in

perspectief te plaatsen (De Standaard 20 juli 2001): “Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om een

derde van de tweehonderd mailers”. En nog: “Misschien kan minister Vogels eerst die vrouwen van

die ontevreden ‘nieuwe’ mannen alsnog om een antwoord per mail vragen. Wie weet zijn precies

die heren wel écht slonzig in het huishouden? Of zijn het ‘would-be nieuwerds’ die op een modieus

etiket uit zijn, iets waar mannen die het intussen gewend zijn de huishoudelijke taken met hun

partner te delen, niet om malen?” 

De Nieuwe Man blijft echter aanleiding geven tot verhitte discussies en oeverloze “welles-nietes”

spelletjes tussen believers en non-believers. Men lijkt zich maar moeilijk te kunnen losmaken van dit

populaire denkbeeld dat deel is gaan uitmaken van de eigen leefwereld en blijft op zoek gaan naar

een exemplaar dat kan bewijzen dat dat ook niet nodig is. Men is overtuigd dat er iets aan het

veranderen is en de media rapporteren om de haverklap over meer en minder bekende Nieuwe

Mannen en over onderzoeksresultaten die moeten bewijzen dat de Nieuwe Man al dan niet bestaat.

Hij duikt op in discussie-avonden, thema-avonden op televisie, liedjesteksten, reclame-campagnes

en het valt op hoe het concept telkens verschillend wordt ingevuld. Professor Michielsen

(Vrouwenstudies - Universitaire Instelling Antwerpen) spreekt in die zin van de Panman, de man

die alles kan. 

In deze periode situeert zich ook de campagne ‘Afgesproken?! Samen sterk in huishoudelijk werk’

van de Kristelijke Werknemersbeweging (KWB) en de Katholieke Arbeidersvrouwen (KAV) (Het

Laatste Nieuws, 27 oktober 2001; Het Nieuwsblad, 31 oktober 2001). We vermelden dit initiatief in

het bijzonder omdat we er in deze studie nog op terugkomen. In het kader van deze campagne

verschijnt een artikelenreeks over de Nieuwe Man in de ledenbladen van KWB en KAV en worden er

in de verschillende afdelingen discussies, debatavonden en activiteiten rond het thema

georganiseerd (KWB, KAV 2002). Tezelfdertijd worden huishoudkaarten verspreid waarmee men de

eigen taakverdeling kan evalueren. Aan het eind ervan krijgt men de mogelijkheid om een

huishoudcontractje af te sluiten voor een nieuwe invulling van de huishoudelijke taken in het gezin.

KWB en KAV willen met deze actie vrouwen en mannen ertoe aanzetten kritisch de eigen taken en

verantwoordelijkheden in het gezin onder de loep te nemen en hen bewuster met de taakverdeling

laten omgaan. 
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Het ligt niet in onze bedoeling om in dit doctoraatsonderzoek op zoek te gaan naar de Nieuwe Man

of om de Nieuwe Man te vinden die destijds zo hevig door de media gepropageerd werd. Met de

bovenstaande kroniek van een mythe beschrijven we eerder de aanzet voor dit onderzoek waarin

we een grondige analyse maken van het huishoudelijke werk van 1082 vrouwen en mannen uit het

Vlaamse tijdsbudgetonderzoek (1999) die met een partner samen leven. De hype rond de Nieuwe

Man en de massale reactie op de presentatie van de eerste tijdsbudgetresultaten maken duidelijk

hoe onze interesse voor dit onderzoeksthema gegroeid is. Het geeft de discussie weer die er rond

het thema van de taakverdeling heerste ten tijde van onze allereerste tijdsbudgetanalyses op de

data van ‘99. In tegenstelling tot de nadruk die toen in de media gelegd werd op verandering, viel

ons telkens weer de standvastigheid op van de gegenderde verdeling van het huishoudelijke werk

in de Vlaamse gezinnen. 

In dit onderzoek willen we verder werken op de eerste tijdsbudgetanalyses die in 2001 zoveel

commotie veroorzaakten in Vlaanderen. Daarbij overstijgen we het niveau van de louter

beschrijvende analyse. Aan de hand van een analyse van de externe condities en middelen

waarmee de vrouwen en mannen die met een partner samen leven geconfronteerd

worden en hun geïnternaliseerde verwachtingen, proberen we de kloof in de tijd die zij

besteden aan huishoudelijk werk beter te begrijpen en inzichten te verwerven in de

standvastigheid van dit verschil over de tijd. We willen met andere woorden weten welke

factoren bepalen hoeveel tijd vrouwen en mannen besteden aan huishoudelijk werk en waarom

vrouwen hier zoveel meer tijd aan besteden dan mannen. We willen ook weten hoe het komt dat er

een verschil blijft bestaan in de tijd die vrouwen en mannen eraan besteden ondanks de gestegen

arbeidsmarktparticipatie van de vrouw en steeds meer egalitaire rolopvattingen ? Voor deze

grondige analyse van de processen die een rol spelen bij de verdeling van het huishoudelijk werk,

zullen we uitgaan van vier ‘klassieke’ theoretische benaderingen die de verdeling van het

huishoudelijke werk in de gezinnen proberen te verklaren. We gaan na welke inzichten deze

benaderingen ons kunnen leveren voor onze studie van het huishoudelijk werk. 

Omdat we de takenverdeling in het gezin centraal willen stellen, beperkt deze studie zich tot die

vrouwen en mannen die met een partner leven. We beperken ons in de studie ook tot de activiteit

‘huishoudelijk werk’, omdat de genderverschillen hier het meest in het oog springen. Door

kinderzorg als aparte activiteit te beschouwen, sluiten we ons bovendien aan bij Ishii-Kuntz en

Coltrane (1992a) die menen dat huishoudelijk werk en kinderzorg beschouwd moeten worden als

« wederzijds afhankelijk maar conceptueel verschillend van elkaar» (Ishii-Kuntz, Coltrane 1992:

644). Ze zijn « wederzijds afhankelijk » in die zin dat mannen die meer participeren aan de ene

activiteit vaak ook meer participeren aan de andere. Ze zijn echter « conceptueel verschillend »

omdat de verklarende factoren die Ishii-Kuntz en Coltrane aanbrengen voor het aandeel van de

man in deze activiteiten op elk van beide een verschillende invloed hebben. Indien we kinderzorg

en huishoudelijk werk gecombineerd zouden bestuderen, dan zou dit met andere woorden ons

beeld van het huishoudelijke werk in de Vlaamse gezinnen kunnen vertroebelen. 
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De korte impressieschets van het mediavertoog rond de Nieuwe Man contextualiseert niet alleen dit

doctoraatsonderzoek, maar dient ook nog een tweede functie. Het toont aan hoe populaire

denkbeelden, metaforen, iconen en helden vaak verwijzen naar verzuchtingen eerder dan naar een

objectieve trend. Dergelijke verzuchtingen, dromen, angsten, idealen… zijn belangrijk als men

inzicht wil krijgen in een bepaalde cultuur of samenleving, maar men moet opletten dat men ze

niet verwart met feitelijke gedragingen of omstandigheden. Het geanimeerde debat rond de

Nieuwe Man illustreert hoe dit vaak wel gebeurt. De spanning tussen wat mensen zeggen en wat ze

doen, is duidelijk voelbaar. Het toont hoe belangrijk het is om ook nauwkeurige gegevens te

hebben over het handelen van mensen. Vanuit onze traditie als tijdsbudgetonderzoekers, gaat onze

interesse vooral uit naar hoe mensen zich werkelijk gedragen, eerder dan naar wat zij hierover

denken of te vertellen hebben. We zijn ervan overtuigd dat dit type onderzoek bij ons, net als in

vele andere landen, een waardevolle aanvulling kan vormen op het bestaande onderzoek naar

huishoudelijk werk. 

De tijdsbudgetdata worden in deze studie nog aangevuld met enquête-materiaal dat betrekking

heeft op dezelfde bevraagden en met diepte-interviews bij zes vrouwen die deelnamen aan het

KWB/KAV onderzoek uit de campagne ‘Afgesproken? Samen sterk in huishoudelijk werk’ (zie

hoger). Ondanks hun geringe aantal zijn deze diepte-interviews erg nuttig. De tijdsbudgetmethode

laat immers niet toe na te gaan wat er zich in de hoofden afspeelt van diegenen wiens tijdsbesteding

we bekijken. Door de bevindingen van het tijdsbudgetonderzoek aan te vullen en te illustreren met

citaten uit de diepte-interviews, kunnen we het geschetste beeld van het huishoudelijke werk van

vrouwen en mannen verlevendigen en completer maken. We zijn ons er van bewust dat de zes

geïnterviewde vrouwen een erg specifieke groep vormen. Hun lidmaatschap bij KAV of KWB maakt

van hen een relatief maatschappelijk geëngageerde groep en hun spontane deelname aan het

KAV/KWB onderzoek geeft aan dat het onderwerp van de studie hen aanspreekt. Ze ondertekenden

ook allemaal het huishoudcontract aan het eind van de huishoudkaart waarmee ze te kennen

gaven dat ze van plan waren iets aan de huidige verdeling van de taken in hun gezin te

veranderen. Toen we ze één jaar na datum terug opzochten bleek er echter amper iets in hun

takenverdeling veranderd te zijn. Wij waren geïnteresseerd hoe zij deze continuïteit in de verdeling

van de huishoudelijke taken voor zichzelf konden motiveren. Omdat we door tijdsgebrek niet de

kans hadden om beide partners in het gezin te interviewen, kozen we ervoor enkel de vrouwen te

bevragen. Vrouwen zijn doorgaans het best op de hoogte van de takenverdeling in het gezin (zie

hoofdstuk 1). We verwachten bovendien dat zij het best de obstakels voor een verandering in de

takenverdeling zouden kunnen identificeren, omdat zij doorgaans diegenen zijn die aandringen op

een veranderde takenverdeling in het gezin.  
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In deze inleiding willen we tenslotte nog even kort ingaan op de inhoud van de verschillende

hoofdstukken uit dit doctoraat. 

Omwille van de discrepantie tussen wat mensen zeggen en wat ze doen, is het ons inziens nuttig

om voldoende lang stil te staan bij de keuze voor tijdsbudgetonderzoek als bevragingsmethode

voor de studie van het huishoudelijke werk. Dat deze methode erg nuttig kan zijn om het handelen

van mensen betrouwbaar en genuanceerd in kaart te brengen, zal blijken wanneer we in

hoofdstuk 1 de voor- en nadelen overlopen van een analyse die zich louter baseert op

attitudevragen, directe tijdsbestedingsvragen of tijdsbudgetonderzoek. Zo staan we stil bij de

relatie tussen attitude en gedrag. Wat betekent het als mensen een attitude uiten? Hedendaagse

mannen en vrouwen hebben zich uit hun traditionele keurslijf bevrijd, zo wordt ons voorgehouden

en houden we ook onszelf voor. Worden we hierdoor beïnvloed bij het invullen van individuele,

anonieme attitude-vragen? Bij directe tijdsbestedingsvragen peilt men rechtstreeks naar gedrag,

door bijvoorbeeld te vragen hoeveel uur men aan huishoudelijk werk besteed heeft gedurende de

voorbije week. Maar ook hier spelen subjectieve factoren als perceptie of sociale wenselijkheid een

rol, waardoor men soms iets anders meet dan louter het handelen van mensen. In onze

vergelijking van de verschillende bevragingsmethoden proberen we steeds de specifieke implicaties

ervan na te gaan voor de studie van het huishoudelijk werk. Vooral voor deze activiteit blijkt het

erg belangrijk een doordachte afweging te maken van de gebruikte methode. 

We grijpen dit eerste methodologische hoofdstuk ook aan om een korte beschrijving te geven van

het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek ‘De tijdsbesteding van de Vlamingen: een tijdsbestedings-

onderzoek bij een representatieve steekproef van Vlamingen’, dat in deze studie als onderzoeks-

materiaal gebruikt zal worden. Voor dit onderzoek noteerden 1533 respondenten in 1999

gedurende een volledige week hun tijdsbesteding in dagboekjes. 1082 van deze respondenten

(71%) leven samen met een partner en werden weerhouden voor dit onderzoek. Het Vlaamse

tijdsbudgetonderzoek gebeurde op initiatief van de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit

Brussel. TOR (Tempus Omnia Revelat) specialiseert zich in de studie van tijd, cultuur en

samenleving en heeft reeds ruime onderzoekservaring in de studie van tijdsbesteding. 

In hoofdstuk 2 geven we een beschrijving van het huishoudelijke werk van Vlaamse vrouwen en

mannen met een partner aan de hand van deze Vlaamse tijdsbudgetdata. Het beeld dat we hier

zullen schetsen, getuigt niet echt van het vernieuwende rollenpatroon waarover men het in het

vertoog rond de Nieuwe Man heeft. Dat bleek eerder al uit de eerste resultaten van het

tijdsbudgetonderzoek uit april 2001 (Glorieux, Koelet ea 2001) en staat ook centraal in heel wat van

onze latere publicaties (Glorieux, Koelet 2001; Koelet 2001; Glorieux, Koelet 2002; Koelet 2002;

Coppens, Koelet 2002; Koelet 2003; Glorieux, Koelet 2004). Een excursie aan het eind van dit

hoofdstuk, maakt een vergelijking mogelijk van de drie dataverzamelingsmethodes besproken in

hoofdstuk 1. Het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek beschikt immers niet enkel over tijdsbudgetdata

met betrekking tot het huishoudelijke werk van zijn respondenten. In de vragenlijsten die de

dagboekjes uit het onderzoek vergezellen, wordt ook gepeild naar de rolopvattingen van de
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respondenten en is bovendien een rooster opgenomen waarin de respondent kan aangeven hoe

een reeks specifieke huishoudelijke taken in het gezin is verdeeld. 

Zoals aangegeven, willen we verder gaan dan een loutere beschrijving van de standvastige

verschillen in het huishoudelijke werk van vrouwen en mannen. We willen begrijpen waarom de

gegenderde verdeling van de huishoudelijke taken de norm lijkt te zijn in zoveel Vlaamse gezinnen.

Om verklaringen voor deze hardnekkige verschillen aan te dragen doen we beroep op een combinatie

van vier ‘klassieke’ verklaringsmodellen, die worden samengebracht in Parsons’ viersanctieparadigma

(1969). Deze theoretische benadering van het huishoudelijke werk wordt toegelicht in hoofdstuk 3.

De eerste twee verklaringsmodellen, de instrumentele benadering en de machtsbenadering, geloven

dat externe condities alleen bepalen dat een vrouw doorgaans meer huishoudelijk werk verricht

dan een man. Volgens de eerste benadering is het - wat eenvoudig gesteld - de meest efficiënte

takenverdeling in die context. Volgens de tweede benadering worden de taken zo verdeeld omdat

de partner van de vrouw, die deel uitmaakt van haar sociale omgeving, meer macht heeft dan

zijzelf om zich te ontlasten van het huishoudelijke werk. Dergelijke ‘externe’ verklaringen voor het

verrichten van huishoudelijk werk zijn genderneutraal: verandert de context voor het verrichten

van huishoudelijk werk, dan volgt ook de takenverdeling. Bij de andere twee verklaringsmodellen,

de socialisatiebenadering en de genderbenadering, speelt gender daarentegen een heel belangrijke

rol en laat de sociale context zich slechts onrechtstreeks voelen. Men verdeelt dan de taken op een

bepaalde manier omdat men het bijvoorbeeld altijd zo geleerd heeft (=socialisatietheorieën) of

omdat men via z’n handelingen kan aangeven welk beeld men wil dat anderen zich van je vormen

(=gendertheorieën). In beide gevallen heeft de actor veel meer de indruk dat hij zijn handelen van

binnenuit stuurt. 

Het is niet de bedoeling om deze theoretische benaderingen in dit doctoraatsonderzoek te toetsen om

te bepalen welke theorie nu de beste verklaring kan bieden voor de kloof in het huishoudelijke werk

van vrouwen en mannen. Het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek werd immers niet in dat oogpunt

geconcipieerd en bevat dus ook niet alle informatie nodig om deze benaderingen precies te

operationaliseren. Uit Parsons’ viersanctieparadigma leren we bovendien dat deze benaderingen

elkaar niet noodzakelijk uitsluiten maar dat ze elk een mogelijke beweegreden kunnen belichten voor

het verrichten van huishoudelijk werk.  Daarom is het ons inziens interessanter om aan de hand van

de verschillende inzichten verworven in de theorieën een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van

de mechanismen onderliggend aan de verdeling van het huishoudelijke werk. De vier benaderingen

dienen dus een heuristisch doel. Ze helpen ons de verschillende factoren op het spoor te komen die

een rol kunnen spelen bij de verdeling van het huishoudelijke werk. In de vier volgende hoofdstukken

– hoofdstuk 4 tot hoofdstuk 7 – proberen we dan statistisch hard te maken hoe dit samenspel van

verschillende factoren de hardnekkige gegenderdheid van het huishoudelijke werk kan verklaren. We

doen dit aan de hand van uitgebreide analyses op de Vlaamse tijdsbudgetdata uit 1999, aangevuld

met de enquête gegevens en citaten uit de diepte-interviews. 
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We beginnen in hoofdstuk 4 met de benadering die het vroegst ontwikkeld werd, namelijk de

instrumentele benadering en werken zo cumulatief verder. Elke nieuwe analyse toont zo de

tekortkomingen aan van onderzoek dat zich enkel richt op één van de vier beweegredenen voor het

verrichten van huishoudelijk werk. Door cumulatief te werken, gaan we op zoek naar een zo volledig

mogelijke verklaring voor het verschil in de tijd besteed aan huishoudelijk werk. We zijn ons ervan

bewust dat de volgorde van de geanalyseerde benaderingen een belangrijke rol speelt bij een

dergelijke werkwijze. De verklaring die geboden wordt door de eerste benadering krijgt op die manier

steeds voorrang op deze geboden door de benaderingen die later geanalyseerd worden. Vermits we

niet willen toetsen welke theorie de beste verklaring geeft voor de discrepantie in het huishoudelijke

werk van mannen en vrouwen is dit niet echt problematisch. Toch hebben we gekozen om te

beginnen met de minst sociologisch getinte theorie, om zeker niet vooringenomen te lijken. 

In het laatste empirische hoofdstuk (hoofdstuk 7) gaan we na welke bijdrage genderstudies nog

kunnen leveren om het standvastige verschil in de tijd die vrouwen en mannen besteden aan

huishoudelijk werk beter te begrijpen. Deze analyse lijkt het meest problematisch voor het werken

met ons type data omdat tijdsbudgetonderzoek zich niet echt leent tot de deconstructie van gender-

verschillen. Hier zal nogmaals blijken hoe diepte-interviews veel kunnen toevoegen aan de waarde

van tijdsbudgetonderzoek.

Ideaal bekijkt men de factoren die de verdeling van het huishoudelijke werk bepalen zowel op macro-

niveau als op micro-niveau. Onze data zijn echter vooral geschikt voor de analyse van processen die

spelen op micro-niveau, dit wil zeggen binnen het gezin zelf. Voor de toetsing van de instrumentele

benadering bekijken we de dynamieken van vraag en aanbod binnen het gezin zelf, voor de

toetsing van de machtsbenadering baseren we ons op machtsrelaties in het gezin, de factoren uit

de sociale benadering verwijzen naar de opvattingen van de partners in het gezin en voor de

genderbenadering bekijken we de symboliek van het huishoudelijk werk in de individuele

interacties tussen mannen en vrouwen. We gaan na welke inzichten uit de behandelde theorieën

ons beeld op de verdeling van het huishoudelijke werk kunnen verscherpen.

We hopen dat deze studie over het huishoudelijke werk van Vlaamse mannen en vrouwen die met

een partner samenwonen, een bruikbaar instrument en naslagwerk kan worden, enerzijds voor

wetenschappers die in genderverhoudingen en het thema van de taakverdeling in het gezin

geïnteresseerd zijn, maar anderzijds ook voor beleidsmakers en bedrijven die willen werken rond

gelijke kansen van mannen en vrouwen, voor de media die correcte informatie willen verschaffen in

het publieke debat over de takenverdeling, en niet in het minst voor alle mannen en vrouwen die

meer inzicht willen verkrijgen in de manier waarop ze het huishoudelijke werk bij hen thuis verdelen. 
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Hoofdstuk 1: 

Attitudevragen, directe
tijdsbestedingsvragen en
tijdsbudgetonderzoek

In dit onderzoek willen we een grondige analyse maken van het huishoudelijke werk in de Vlaamse

gezinnen. In een dergelijke maatschappij-analyse is het essentieel om populaire denkbeelden en

feitelijke gedragingen strikt gescheiden te houden. De discussie rond de Nieuwe Man (zie inleiding)

illustreert immers hoe snel de grens tussen beide vervaagt. Vanuit een wijd verspreid gevoel van

evenwaardigheid van beide geslachten, raakt men gemakkelijk overtuigd dat de taken in het

huishouden quasi parallel verlopen en dat ieder een deel van de verantwoordelijkheid voor het

huishoudelijke werk op zich neemt. Wanneer men dan met de eigen gedragingen wordt

geconfronteerd die aangeven dat de taakverdeling nog heel stereotiep verloopt, reageert men vol

ongeloof. Het is indicatief voor hoe belangrijk het kan zijn niet enkel te kijken naar wat mensen

denken of vertellen over de geslachtsrollen en de verdeling van het huishoudelijke werk, maar ook

een zicht te krijgen op hoe ze zich werkelijk gedragen. 

Om het handelen zo betrouwbaar en genuanceerd mogelijk in beeld te brengen maken wij gebruik

van tijdsbudgetonderzoek. In Vlaanderen is het toepassen van deze methode voor het bestuderen

van de verdeling van het huishoudelijke werk in de gezinnen, niet courant. Het meeste onderzoek

verzamelt immers gegevens over opinies, opvattingen of houdingen, maar weinig gedetailleerde

informatie over het dagdagelijkse handelen. De gegevens die men in Vlaanderen wel heeft met

betrekking tot het handelen zijn meestal afkomstig uit survey-onderzoek waarin door middel van

vragenlijsten retrospectief wordt gepeild naar de frequentie en de duur die men besteedt aan

bepaalde activiteiten, zoals bv. ‘hoe vaak ging u winkelen de afgelopen week?’ of ‘hoeveel uren

besteedde u gisteren aan de schoonmaak van uw huis?’. 

In dit methodologische hoofdstuk bespreken we de mogelijke nadelen van een analyse van de

verdeling van het huishoudelijke werk die zich louter baseert op dergelijke attitudevragen en

directe tijdsbestedingsvragen. Omdat tijdsbudgetonderzoek een aantal van deze tekortkomingen

kan opvangen, kan het ons inziens een waardevolle aanvulling vormen op het bestaande Vlaamse

onderzoek naar het huishoudelijke werk. Na de bespreking van de verschillende

dataverzamelingsmethodes, gaan we over tot de beschrijving van het Vlaamse

tijdsbudgetonderzoek uit 1999 ‘De tijdsbesteding van de Vlamingen: een tijdsbestedingsonderzoek
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bij een representatieve steekproef van Vlamingen’ van de onderzoeksgroep TOR, dat in deze studie

als voornaamste onderzoeksmateriaal gebruikt wordt.

1.1 ATTITUDES 

Zowel in Vlaanderen als internationaal zijn relatief veel en waardevolle gegevens beschikbaar over

opinies, opvattingen of houdingen met betrekking tot rollenpatronen en de verdeling van het

huishoudelijke werk. Enkele daarvan worden hier besproken. 

1.1.1 Vlaanderen          

In tabel 1.1 zijn enkele Vlaamse gegevens samengebracht uit vijf relatief recente survey-

onderzoeken6 (tussen 1991 en 1999) die elk een vraag over rolopvattingen in hun vragenlijst

hebben opgenomen. In elk van de onderzoeken werden een aantal uitspraken aan de respondenten

voorgelegd, die betrekking hebben op de rol van mannen en vrouwen in de samenleving. De

respondenten konden aangeven in welke mate ze het eens waren met deze uitspraken. De

uitspraken overlappen elkaar slechts gedeeltelijk in de verschillende onderzoeken. In de tabel vindt

men het percentage respondenten terug dat het volgens de verschillende onderzoeken eens,

oneens of niet eens/niet oneens is met de uitspraken. De leeftijdsgrenzen van deze onderzoeken

werden voor de tabel gelijkgesteld aan minimum 18 en maximum 75 jaar.

Het algemene beeld dat men op basis van de tabel krijgt, is dat de Vlaming niet zo sterk vasthoudt

aan gescheiden maatschappelijke rollen voor mannen en vrouwen. Maar liefst 42% van de

Vlamingen vindt het het beste als beide partners deeltijds buitenshuis gaan werken en samen voor

de kinderen en het huishouden kunnen zorgen. 89% van de Vlamingen vindt bovendien dat de vaat

evenzeer de taak van de man is als van de vrouw en 62% vindt dit ook van strijken. Daarbij vindt

slechts een kleine minderheid  (6 tot 8%) van de Vlamingen, het onnatuurlijk als een vrouw in een

bedrijf de leiding heeft over mannen. Het verbaast dan ook niets dat slechts iets meer dan een

kwart van de Vlaamse bevolking te vinden is voor de uitspraak dat het het beste is dat de vrouw

voor het huishouden zorgt en de man de kost verdient. Nauw verwant daarmee, vindt maar 15%

van hen dat de vrouw beter niet zou gaan werken, zeker als er kinderen in huis zijn. 

                                         
6 Voor de technische fiches van deze onderzoeken: zie bijlage 1.1
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Tabel 1.1: Overzicht van de rolopvattingen van Vlamingen in 5 recente surveyonderzoeken
VLAANDEREN (18 tot 75 jaar) Survey N Oneens Niet eens/

niet oneens
Eens

Beste allebei deeltijds werken en samen zorgen
voor huishouden en kinderen

ISPO95 2099 27% 31% 42%

De vaat doen is evenggoed een taak van de man
als van de vrouw

APS96 1577 6% 5% 89%

Strijken is evengoed een taak van de man als van
de vrouw

APS96 1577 28% 10% 62%

Het is onnatuurlijk als een vrouw in een bedrijf
leiding uitoefent over mannen

ISPO91
ISPO95
APS96

2690
2099
1577

83%
88%
88%

9%
6%
6%

8%
6%
6%

Een man is beter geschikt om een lekke band te
vervangen dan een vrouw

APS96 1577 28% 11% 61%

Het beste is dat de vrouw het huishouden doet en
de man de kost verdient

ISPO95
TOR98
TOR99

2099
1341
1535

58%
64%
55%

17%
12%
16%

26%
24%
30%

Een vrouw kan maar beter niet gaan werken,
zeker als er kinderen zijn

ISPO95 2099 70% 15% 15%

Wanneer er kleine kinderen zijn, blijft de vrouw
beter thuis en stopt ze met werken

TOR98
TOR99

1341
1535

45%
43%

18%
18%

38%
39%

Een vrouw is beter geschikt om kinderen op te
voeden dan een man

APS96 1577 43% 14% 44%

Een vrouw is meer geschikt dan een man om
kleine kinderen op te voeden

ISPO91
TOR98
TOR99

2690
1341
1535

34%
37%
36%

37%
12%
16%

62%
36%
48%

Mannen en vrouwen zijn even geschikt om kleine
kinderen op te voeden

ISPO91
APS96

2690
1577

29%
19%

19%
12%

52%
69%

Jongens kun je nu eenmaal wat vrijer opvoeden
dan meisjes

ISPO91
ISPO95
APS96
TOR98
TOR99

2690
2099
1577
1341
1535

69%
77%
75%
76%
76%

17%
12%
10%
10%
15%

15%
11%
15%
14%
10%

Voor een meisje is het minder belangrijk dan voor
een jongen om een goede schoolopleiding te
krijgen

ISPO91
ISPO95
APS96
TOR98
TOR99

2690
2099
1577
1341
1535

86%
92%
89%
90%
92%

7%
3%
4%
4%
5%

7%
5%
7%
6%
3%

Vrouwenemancipatie is ook heel belangrijk voor
mannen

ISPO95 2099 9% 23% 68%

Vrouwenemancipatie zet vrouwen op tegen
mannen

ISPO95 2099 64% 22% 14%
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Als men de vraag stelt of het beter is dat vrouwen met kleine kinderen stoppen met werken, lijken

de meningen in Vlaanderen echter sterker verdeeld (38% eens, 45% oneens). Het valt ook op dat

meer mensen het oneens zijn met de stelling dat een vrouw beter kinderen kan opvoeden dan een

man, dan wanneer er sprake is van kleine kinderen (43% tov ongeveer 35%). 

Er is tenslotte in Vlaanderen bijzonder weinig aanhang te vinden voor de uitspraken dat je jongens

vrijer kan opvoeden dan meisjes (10 tot 15%) en dat een goede schoolopleiding minder belangrijk

is voor meisjes dan voor jongens (3 tot 7%). Ongeveer 2/3 van de Vlamingen vindt vrouwen-

emancipatie ook heel belangrijk voor mannen en vindt niet dat het vrouwen tegen de mannen

opzet. Opvallend is wel dat nog 61% van de Vlamingen vindt dat een man beter geschikt is om een

lekke band te vervangen dan een vrouw.

Er zijn echter aanwijzingen dat de antwoorden op de opinievragen beïnvloed worden door de

manier waarop de uitspraak gesteld wordt. In ISPO91 bijvoorbeeld was 62% van de Vlamingen het

eens met de stelling dat vrouwen meer geschikt zijn om kleine kinderen op te voeden dan mannen,

maar 52% vond ook dat mannen en vrouwen even geschikt zijn voor het opvoeden van kleine

kinderen. Dit betekent dat minstens 14% (= 62% + 52% -100%) van de Vlamingen het zowel met

de eerste als met de tweede stelling eens is. Beide stellingen sluiten elkaar nochtans logisch uit.

Vermits de vragenlijsten dateren van ’91 tot ’99 zou men zich voor een aantal uitspraken kunnen

wagen aan een vergelijking over de tijd. Zo lijkt bijvoorbeeld het percentage Vlamingen dat het

eens is met de uitspraak dat vrouwen meer geschikt zijn om kleine kinderen op te voeden steeds

verder af te nemen. Ook wat de andere opvattingen betreft, lijken de Vlamingen  recentelijk meer

en meer de gelijkheid in de maatschappelijke rollen van mannen en vrouwen te ondersteunen.

Vaak wordt er in die zin gesteld dat de rolopvattingen nu minder gegenderd zijn.

Er zijn ook oudere gegevens beschikbaar over rolopvattingen, maar deze zijn niet op dezelfde wijze

bevraagd als in de onderzoeken uit de jaren ’90. Uit het Eurobarometer onderzoek uit 1983,

uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, blijkt bijvoorbeeld dat in 1983 35% van de

Belgen vond dat in een gezin de man de enige kostwinner moet zijn en de vrouw voor het

huishouden moet zorgen (Riffault, Tchernia, Rabier 1983: 31). Maar het is gevaarlijk deze

resultaten met de bovenstaande gegevens uit de jaren ’90 te vergelijken. Hierboven bleek immers

reeds wat de invloed van een andere formulering op de resultaten kan zijn.

Ook in de CBGS enquête ‘Gezin en Arbeid’ uit 1992 vindt men gegevens over de rolopvattingen van

de Vlaming terug (Van Dongen, Malfait, Pauwels 1995: 55). Hier werden echter enkel personen

tussen 20 en 49 jaar oud bevraagd, die deel uitmaken van een ‘klassiek’ gezin (d.i. gehuwd

samenwonend, met of zonder kinderen). Bovendien zijn de lager geschoolden en zelfstandigen in

deze studie ondervertegenwoordigd en de ambtenaren oververtegenwoordigd. Uit deze studie blijkt

echter evenzeer dat de rolopvattingen van de bevraagde populatie erg egalitair zijn. Een aantal

voorbeelden: 
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- 74% van de vrouwen en 60% van de mannen vindt dat mannen een gelijk deel van de

gezinsarbeid op zich moeten nemen.

- 81% van de vrouwen en 70% van de mannen vindt dat de beroeps- en gezinstaken

gelijkwaardig verdeeld moeten worden. 

- 83% van de vrouwen en 75% van de mannen vindt dat de man de gezinstaken even goed kan

als hij ze maar wil leren

- Slechts 26% van de vrouwen en 29% van de mannen vindt dat de opvoeding vooral een taak

van de vrouw/moeder blijft. 

1.1.2 Internationaal

De opmerkelijke liberalisering, vanaf de jaren ’60 tot nu, van de opvattingen van vrouwen en

mannen rond arbeids- en gezinsverantwoordelijkheden is in de Verenigde Staten uitgebreid

gedocumenteerd. (o.a. Mason, Czajka, Arber 1976; Thornton, Freedman 1979; Cherlin, Walters

1981; Thornton, Alwin, Camburn 1983; Simon, Landis 1989; Thornton 1989; Pagnini, Ridfuss

1993; Wilkie 1993; Brewster, Padavic 2000; Thornton, Young-DeMarco 2001). Zo toont Thornton

(1989: 875) aan dat mensen substantieel egalitairder zijn gaan denken over geslachtsrollen aan de

hand van een overzicht van drie verschillende studies uit de Verenigde Staten, elk met meerdere

metingen in de periode tussen ’62 en ’85. In deze periode is bijvoorbeeld het percentage moeders

dat de stelling verwerpt dat een vrouw van haar man niet mag verwachten dat hij in het

huishouden helpt nadat hij thuis komt van een harde werkdag, gegroeid van 47% tot 76%.

Diezelfde studie geeft aan dat midden jaren ’80 een betekenisvolle meerderheid van de

Amerikanen egalitaire opvattingen heeft met betrekking tot de meeste aspecten van

geslachtsrollen. Wanneer deze analyse in 2001 wordt aangevuld met recentere gegevens uit de

jaren ’90, blijkt de langetermijn trend naar een onderkenning van een egalitaire besluitvorming,

naar de wens voor minder segregatie tussen vrouwelijke en mannelijke rollen en naar een meer

gunstige opvatting ten opzichte van de arbeidsparticipatie van moeders, zich voort te zetten,

ondanks het reeds hoge niveau van egalitair denken midden jaren ’80 (Thornton, Young-DeMarco

2001). Volgens Thornton kadert deze trend in een ruimere hang naar vrijheid, verdraagzaamheid

en gelijkheid in onze samenleving, drie centrale thema’s uit de Verlichting. Hij vindt echter ook

indicaties dat aan het eind van de jaren ’90 de toename van het egalitaire denkpatroon wat afvlakt

(zie ook Brewster, Padavic 2000) en dat er een harde kern overblijft die achter de traditionele

arbeidsverdeling blijft staan. Thornton gelooft wel dat naarmate jongeren, die sterk achter de

gelijkheid van man en vrouw staan, trouwen en kinderen krijgen, steeds meer egalitaire

arbeidsverdelingen onderhandeld zullen worden. 
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Volgens de Nederlandse Emancipatiemonitor uit 1997, vindt ongeveer 80% van de Nederlandse

mannen en vrouwen dat partners het huishoudelijke werk gelijk moeten verdelen (Keuzenkamp,

Oudhof 2000: 94). Dit percentage ligt hoger dan het percentage dat vindt dat beide partners het

betaalde werk gelijk moeten verdelen, maar ook de publieke opinie over werkende moeders is de

laatste jaren steeds positiever geworden. Zo heeft een grote meerderheid van de Nederlanders

(ongeveer 70%) er geen bezwaar tegen dat een moeder met kleine kinderen buitenhuis werkt,

zelfs als dat betekent dat het kind in een crèche moet worden opgevangen. In 1980 was dit nog

een minderheidsopinie van minder dan 40% van de Nederlandse bevolking (van Lenning,

Willemsen 2001: 6). En hoewel iets minder dan de helft van de Nederlandse mannen vindt dat

vrouwen geschikter zijn om kleine kinderen op te voeden, gelooft slechts minder dan een kwart

van de vrouwen dit. Men is het bovendien vaker oneens met deze stelling als men zelf kinderen

heeft. 

Opinies en werkelijk gedrag kunnen echter ver uit elkaar liggen. Hoewel men in Nederland erg

progressief is met betrekking tot algemene opvattingen over sekserollen en men er een zekere

tolerantie kent tegenover werkende moeders, wijst Tineke Willemsen (1997: 14) erop dat men zich

in z’n gedrag toch niet te veel door deze rolopvattingen laat leiden. Vanaf het ogenblik dat er

werkelijk een beslissing genomen moet worden over de taakverdeling, d.i. na de geboorte van een

eerste kind, doen mannen, op een paar uitzonderingen na, geen stap terug naar deeltijds werk,

zoals ze zich - volgens hun opvattingen althans - voorgenomen hadden. Sommige mannen gaan

zelfs meer werken: het aantal uur betaalde arbeid per week ligt gemiddeld hoger bij vaders dan bij

andere mannen. Publiekelijk is men zich bewust van deze discrepantie tussen gedrag en attitudes

en vele instellingen in Nederland proberen strategieën te ontwikkelen om het dagelijkse leven van

mannen en vrouwen meer in overeenstemming te brengen met hun opinies. Nederland combineert

dus een gelijkheidsideologie met een erg traditionele praktijk (Jacobs, Frinking et al. 2001: 5).

Maar deze kloof tussen attitudes en gedrag is niet enkel in Nederland terug te vinden. Men stelt

hetzelfde ook in vele andere moderne Westerse landen vast (zie IRSP 2001). Zo blijkt bijvoorbeeld

uit een onderzoek in de Verenigde Staten uit 1986 dat hoewel meer dan de helft van de

geïnterviewde koppels vindt dat huishoudelijk werk gelijk verdeeld zou moeten worden, slechts één

derde van de mannen in deze koppels al was het maar in twee huishoudelijke taken (afwassen en

boodschappen doen) gelijk participeren (Hiller, Philliber 1986: 199).  
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1.2 DE WAARDE VAN WOORDEN

Wat betekent het precies wanneer mensen een opinie uiten en hoe houdt dit verband met hun

gedrag? In de sociale wetenschappen is het debat over de validiteit van opinievragen en survey-

onderzoek voor het meten van gedrag, reeds lang aan de gang. Attitudes hebben in dit debat een

wisselende reputatie gehad van onmisbaar instrument (Allport 1935) tot waardeloos concept

(Blumer 1956) en terug. Aanvankelijk veronderstelde men dat iemands gedrag met betrekking tot

een object voor een groot deel bepaald werd door diens attitude tegenover dat object. Dit werd

voor het eerst in twijfel getrokken in een studie van LaPiere (1934) over de toelating van Aziaten in

hotels en restaurants in de Verenigde Staten. LaPiere reisde de VS rond met een chinees koppel en

hield een lijst bij van alle hotels en restaurants die ze samen bezochten. Gedurende de hele reis

werd het koppel slechts in één van deze gelegenheden geweigerd. Toen hij echter na terugkeer

deze hotels en restaurants een vragenlijst opstuurde waarin hij peilde naar hun bereidheid om

Chinese gasten te ontvangen, liet 92% weten dat ze hiertoe niet bereid waren. LaPiere

concludeerde bijgevolg dat attitudes geen goede voorspeller zijn voor feitelijk gedrag. In een

overzicht van het bestaande onderzoek rond attitudes en gedrag, besluit Wicker (1969) dat er

enkel in een minderheid van de onderzoeken een hecht verband wordt teruggevonden tussen

beide. Stilaan is de aandacht verschoven van de vraag of er een correlatie bestaat tussen attitude

en gedrag, naar het specifiëren van de precieze  omstandigheden waarin zich een verband

voordoet (Fazio 1986: 205). 

1.2.1 Multi-componentenvisie op attitudes

Volgens Rosenberg en Hovland (1960) is de correlatie tussen attitude en gedrag vaak laag omdat

de meeste onderzoeken slecht één component bevragen van een attitude, namelijk de affectieve

component, terwijl er eigenlijk drie bestaan: een cognitieve, een affectieve en een gedrags-

component. Met betrekking tot de verdeling van het huishoudelijk werk zou men de drie

componenten als volgt kunnen verwoorden: “Ik geloof dat mannen en vrouwen het huishoudelijk

werk rechtvaardig moeten verdelen” (cognitief), “Ik zou graag hebben dat mannen en vrouwen het

huishoudelijke werk rechtvaardig verdelen” (affectief) en “In mijn handelen onderschrijf ik een

rechtvaardige verdeling van het huishoudelijke werk” (gedragscomponent). Deze drie componenten

correleren niet noodzakelijk met elkaar. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat iemand egalitarisme

verdedigt op gronden van het rechtvaardigheidsprincipe (cognitieve component), zonder dat die

persoon de idee van gendergelijkheid daarom bijzonder genegen is (affectieve component). Fazio

(1990) stelt dat de link tussen attitude en gedrag pas sterk zal zijn, als deze cognitieve en
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affectieve component consistent zijn met elkaar. Interviews met tweeverdieners in Hochschild’s

studie (Hochschild, Machung 1989) tonen aan hoe zij soms rationeel egalitaire attitudes kunnen

aanhangen, terwijl hun diepliggende gevoelens hier tegelijk in strijd mee zijn en de bovenhand

halen. 

Onder andere Fishbein en Ajzen (1975: 341) tonen echter aan dat de drie componenten precies

hetzelfde meten, waardoor de hele multicomponentenvisie op attitudes van Rosenberg en Hovland

op losse schroeven komt te staan. Zij stellen vast dat de meeste attitudematen (= affectieve

component) ofwel gebaseerd zijn op overtuigingen (= cognitieve component) ofwel op intenties (=

gedragscomponent) en dat deze maten sterk gecorreleerd zijn aan elkaar. 

1.2.2 Externe druk en bijkomstige overwegingen

Een andere visie op het zwakke verband tussen attitude en gedrag die in de jaren ‘60 veel aanhang

kende, stelt dat attitudes wel een druk creëren om ernaar te handelen, maar dat externe druk en

bijkomstige overwegingen ervoor kunnen zorgen dat mensen op een manier handelen die

inconsistent is met hun opvattingen. Bij Wicker (1969) vinden we een overzicht terug van

variabelen die in de literatuur worden aangebracht om naast attitudes het gedrag te verklaren.

Onder deze voorgestelde variabelen vindt men andere opvattingen, conflicterende motieven,

verbale, intellectuele en sociale vaardigheden, individuele verschillen, feitelijke of vermeende

aanwezigheid van andere mensen, normatieve voorschriften van behoorlijk gedrag, beschikbare

alternatieve gedragingen, verwachte en/of feitelijke gevolgen van verschillende gedragingen, en

onvoorziene bijkomstige gebeurtenissen. Veel van deze variabelen worden echter pas door

onderzoekers aangehaald wanneer ze tot de constatatie komen dat ze geen verband vinden tussen

attitudes en gedrag en zijn zelf nooit uitvoerig getest geweest.  Wanneer ze wel getest zijn, levert

dit gemengde resultaten op (Fishbein, Ajzen 1975: 345). 

1.2.3 De theorie van de beredeneerde actie  

Fishbein en Ajzen (1975) ontwikkelden de theorie van de beredeneerde actie om het verband

tussen attitude en gedrag uit te klaren7. Zij stellen dat attitudes het gedrag slechts onrechtstreeks

beïnvloeden via de intentie om bepaald gedrag te vertonen. Attitudes kneden samen met een

subjectieve norm iemands intentie om een bepaalde handeling te stellen. Die subjectieve norm kan

begrepen worden als de optelling van wat men gelooft dat anderen, wiens opvattingen men

waardeert, ervan zouden vinden wanneer men een bepaalde handeling al dan niet stelt. Er wordt
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dus overgegaan van een één-actor model (individuele waarden bepalen de uitkomst van

gedragingen van de actor) naar een zogenaamd multi-actor model. Dit betekent dat niet enkel de

eigen waarden, maar ook de waarden van mensen in de directe omgeving (‘significant others’) een

rol kunnen spelen bij uiteindelijke uitkomsten in de vorm van gedragingen. Het relatief belang van

opvattingen en subjectieve normen varieert volgens hen al naargelang de context8.  

Zelfs wanneer men intenties en niet attitudes gebruikt om gedrag te voorspellen, zijn er echter

volgens Fishbein en Ajzen (1975: 396) nog drie belangrijke factoren die de validiteit van het

voorspellen van gedragingen kunnen beïnvloeden. Deze factoren kunnen enigszins opgevangen

worden in de manier waarop men de intenties bevraagt. Allereerst wijzen ze op het belang van

consistentie in het niveau van specificiteit tussen de bevraagde intentie en het gedrag dat men wil

voorspellen. Zij geven hierbij het volgende voorbeeld: 

“Stel dat het vandaag 19 juli 1974 is en dat je een les aan het volgen bent aan de Omega

University, die zich in een kleine stad situeert waar zich onder andere ook drie bioscopen bevinden.

Stel je verder voor dat in één van de bioscopen, de Rialto, de film Casablanca wordt heropgevoerd

om 19:30 en om 21:30. Stel dat het voor jou van belang is te voorspellen of een student al dan

niet naar de voorstelling van 19:30 gaat in de Rialto. Dan lijkt het redelijk vanzelfsprekend dat de

beste voorspelling die je kan maken gebaseerd zal zijn op de intentie die hij heeft om een

welbepaald gedrag te stellen. Dit wil zeggen dat de beste enige voorspeller een gelijkaardig item

zal zijn als de volgende:

Ik ben van plan om naar de voorstelling “Casablanca” in de Rialto bioscoop te gaan om

19:30 op de avond van 19 juli 1974.

waarschijnlijk ----/----/----/----/----/----/---- onwaarschijnlijk

Verder zou het duidelijk moeten zijn dat dit item tot een betere voorspelling zal leiden dan

Ik ben van plan om naar de Rialto bioscoop te gaan op de avond van 19 juli 1974

of 

Ik ben van plan om naar de film te gaan op 19 juli 1974;

                                                                                                                                 
7 Zie gelijkenissen met de algemene theorie van sociaal handelen van Parsons verder in dit manuscript
8 Omdat de subjectieve norm en de context een rol spelen in de relatie tussen attitude en gedrag, kunnen

attitudeschalen beter een bundel gedragingen voorspellen (multiple-act criterion) dan één enkele gedraging

(single-act criterion).



20

 Wat op hun beurt betere voorspellers zullen zijn dan

Ik ben van plan om naar de Rialto bioscoop te gaan

of 

Ik ben van plan om naar de film te gaan.” (Fishbein, Ajzen 1975: 369)

Het is duidelijk dat we hier ver af staan van hoe attitudes gewoonlijk bevraagd worden. Fishbein en

Ajzen’s voorstel om de intentie zo precies mogelijk te formuleren, leunt nochtans sterk aan bij de

raad die doorgaans gegeven wordt om validiteitproblemen bij attitudevragen op te vangen. Men

raadt aan deze zo zorgvuldig mogelijk te contextualiseren en niet in een vacuüm te bevragen, wil

men ze gebruiken om gedrag te voorspellen. Antwoorden op opinievragen kunnen bijvoorbeeld

sterk verschillen naargelang men een algemene situatie aan de respondent voorlegt of een situatie

die betrekking heeft op de respondent zelf (Thornton 1989: 891; Arts, Van Wijck 1991; Van der

Vinne, Brink 1997: 107; Keuzenkamp, Oudhof 2000: 94). Er bestaat een verschil tussen “Vindt u

dat mannen een stap terug zouden moeten zetten in hun werk als dit van belang is voor de

carrière van hun vrouw?” of “Zou u een stap terug zetten in u werk, als dat in het belang is van de

carrière van uw vrouw?”. Hoewel meer algemene opvattingen mensen beïnvloeden in wat ze over

zichzelf en hun eigen taakverdeling vinden, kunnen ze sneller veranderen dan dergelijke individuele

normen en ideeën (Van der Vinne, Brink 1997: 98). In vignettes gaat men zelfs een stap verder en

bouwt men de attitudevraag uit tot een hele situatieschets. Als een vraag te abstract of te vaag

geformuleerd is, dan zijn respondenten immers geneigd er zelf een context bij te fantaseren, zodat

elkeen eigenlijk op een andere vraag antwoordt. Een vignette vangt dit op door een zeer concreet

verhaal voor te leggen met specifieke keuzemomenten die de respondent moet aanvullen

(Lesthaeghe 1994: 58).  

Een tweede factor die volgens Fishbein en Ajzen de relatie tussen intentie en gedrag kan

vertroebelen, is de tijd die verstreken is tussen het bevragen van de intentie en het uiteindelijke

gedrag dat men wil voorspellen. Het interval tussen beide mag niet te groot zijn. Wanneer men de

attitudes van jongeren over rolopvattingen of de verdeling van het huishoudelijke werk bevraagt,

krijgt men vaak progressieve antwoorden te horen. Hieruit mogen we echter niet concluderen dat

er verandering op komst is en dat zij hun huishouden later ook daadwerkelijk zo progressief zullen

inrichten. Of ze daadwerkelijk hun intentie zullen uitvoeren, zal mede afhankelijk zijn van andere

mensen (bv. partner) of gebeurtenissen (bv. carrière maken) of omstandigheden (bv. inkomen). 

Dit hangt ook nauw samen met de laatste factor die volgens Fishbein en Ajzen van invloed kan zijn

op de relatie tussen intentie en gedrag, namelijk de mate waarin diegene die zijn intentie

weergeeft ook controle heeft over het gedrag dat door deze intentie wordt voorspeld. Als het

uitvoeren van dat gedrag zekere vaardigheden vereist of de medewerking van andere mensen, dan
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is het mogelijk dat de persoon die de intentie geuit heeft deze niet kan uitvoeren, ook al was hij dit

van plan. Misschien wil de persoon die zegt dat hij van plan is het huishoudelijke werk gelijk te

verdelen, dit ook echt doen, maar blijkt hij of zij er heel onhandig in te zijn of is de partner het niet

met die intentie eens. Heel wat onderzoeken (zie o.a. Hiller, Philliber 1986; Presser 1994;

Greenstein 1996; Jansen, Liefbroer 2002) tonen inderdaad aan dat niet alleen de eigen opvattingen

maar ook de opvattingen van de partner mee bepalen hoe de uiteindelijke verdeling van het

huishoudelijk werk eruit zal zien. Naast persoonlijke belemmeringen, kunnen echter ook structurele

belemmeringen het moeilijk of oninteressant maken om naar de eigen opvattingen te handelen.

Volgens Fishbein en Ajzen kunnen tenslotte ook bepaalde gewoonten iemand ervan weerhouden

zijn intenties uit te voeren. Hoewel iemand de intentie kan hebben iets te doen, kan de macht van

de gewoonte hem of haar ervan weerhouden zijn plan ook uit te voeren. Zo kunnen koppels wel

het voornemen hebben het huishoudelijke werk gelijk te verdelen, maar al gauw weer in de oude

patronen vervallen. 

Het gebrek aan controle over de verdeling van het huishoudelijk werk is volgens Van der Vinne en

Brink (1997: 103) ook één van de argumenten die mannen en vrouwen zelf gebruiken om de kloof

tussen hun attitudes en gedrag te verklaren. Om de gedragingen waar men niet helemaal controle

over heeft juist te kunnen voorspellen, heeft Ajzen zijn theorie van de beredeneerde actie (1975)

verder uitgebreid tot de theorie van gepland gedrag (1991). Hij doet dit door naast attitudes en de

subjectieve norm, ook de waargenomen controle over het gedrag als één van de elementen op te

nemen die intenties kunnen voorspellen.

Om gedrag te voorspellen maakt men dus best gebruik van intenties, rekening houdend met de

drie storingen (specificiteit, timing en controleerbaarheid) die we zojuist besproken hebben. Om

gedrag te begrijpen zijn intenties op zich echter minder interessant, maar willen we vooral meer te

weten komen over de factoren die deze intenties bepalen, namelijk attitudes en subjectieve

normen. Ook bij de bevraging van attitudes is het echter belangrijk rekening te houden met de

specificiteit, de timing en de controleerbaarheid van het gedrag waarnaar men peilt. 

1.2.4 Intensiteit van een attitude

Fazio (1986: 211) wijst op een andere mogelijke stoorzender in de relatie tussen attitude en

gedrag, namelijk de intensiteit van een attitude. Terwijl sommige mensen zich voortdurend heel

bewust zijn van een bepaalde attitude, kan diezelfde attitude bij anderen heel erg op de

achtergrond leven. Zo kan men een duidelijke visie hebben over een bepaald thema, zonder daar

in een concrete situatie aan te denken en zonder er dus naar te handelen. Volgens die optiek zullen

enkel mensen bij wie genderrolopvattingen prominent en chronisch aanwezig zijn, er zich ook door

laten leiden. Fazio (1986: 220) merkt terecht op dat attitudeschalen in vragenlijsten soms

bepaalde attitudes creëren, waar er initieel geen waren. Het kan mensen dwingen om op dat
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moment een bepaalde attitude te vormen en bijgevolg niet naar een reeds bestaande attitude

peilen.

Wat heel nauw samenhangt met de intensiteit van een attitude en eveneens een grote invloed kan

hebben op de relatie attitude/gedrag, is het belang dat iemand aan een bepaalde attitude hecht

(Boninger, Krosnick, Berent 1995). Attitudes die men belangrijk vindt, zouden stabieler zijn en een

grotere invloed hebben op het gedrag, dan minder belangrijke attitudes9. Met andere woorden,

soms hebben individuen egalitaire opvattingen over genderrollen, maar vinden ze deze niet

belangrijk genoeg opdat ze er hun beslissingen mee in overeenstemming zouden brengen (Van der

Vinne, Brink 1997: 105). Opvattingen over andere thema’s kunnen bijvoorbeeld voor deze

individuen belangrijker zijn en de overhand krijgen bij het bepalen van hun gedrag. Van der Vinne

en Brink (1997: 106) stelden vast dat vooral mannen niet zo veel belang hechten aan hun

attitudes rond genderrollen. Dit is volgens hen verenigbaar met de resultaten van Boninger,

Krosnick en Berent (1995), die de rol onderstrepen van eigenbelang in het bepalen van hoe

belangrijk attitudes voor iemand zijn. 

1.2.5  Sociale wenselijkheid

De bovenstaande theorieën gaan er allemaal van uit dat mensen die een attitudeschaal invullen,

een neutrale handeling stellen, waarbij ze louter een interne mentale toestand of attitude

beschrijven of uitdrukken (Armitage, Conner 1999: 262). Ze maken daarbij abstractie van de

mogelijkheid dat de geuite attitude verschilt van wat mensen werkelijk denken en zo zelf aan de

basis ligt van de kloof tussen de uitgesproken attitude en het uiteindelijke gedrag10. Fishbein en

Ajzen hadden het er over hoe men soms een bepaalde attitude uit, maar dan zijn gedrag aanpast

aan de subjectieve norm, d.i. de mening van anderen, wiens opvattingen men waardeert. Ook bij

het uiten van een attitude kan men echter rekening houden met de mening van anderen. In die

mate zelfs dat men soms luidop een andere mening verkondigt dan wat men eigenlijk zelf gelooft.

Dit noemt men het probleem van sociale wenselijkheid bij de bevraging van attitudes (Fisher

1993).  Individuen hebben de neiging zich zo goed als mogelijk voor te doen in het licht van de

heersende sociale normen en moraal. Ze antwoorden op zo’n manier op attitudevragen dat ze

zichzelf voorstellen op een sociaal aanvaardbare wijze en zo de goedkeuring van anderen

wegdragen. Gebeurt dit bewust, dan spreekt men over impression management. Maar het is ook

mogelijk dat men op ietwat optimistische wijze de negatieve kanten van zichzelf relativeert en

                                         
9 Cfr. de nadruk die bij de genderbenadering gelegd wordt op zelfbeeld in plaats van op rolopvattingen. (zie

hoofdstuk 2)

10 Beck en Ajzen (1991) hebben de invloed hiervan op het verband tussen de verschillende componenten uit hun

theorie van de geplande actie getest en besluiten dat dit niet zo’n groot probleem is als men doorgaans stelt.
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eerder de nadruk legt op z’n positieve kanten, zonder dat men zich daar helemaal bewust van is.

In dat geval spreekt men van self-deception. (Paulhus 1984)  

Volgens King en Bruner (2000) dreigt het probleem van sociaal wenselijkheid de

onderzoeksresultaten in de sociale wetenschappen al meer dan vijftig jaar te compromitteren.

Sociaal wenselijke antwoordpatronen zijn nochtans niet altijd vervelende, nutteloze neveneffecten

van attitudevragen (Fisher, Katz 2000). Het zijn ook belangrijke signalen voor de sociale

wetenschapper. Hoe meer een bepaalde attitude immers onderhevig is aan sociale wenselijkheid,

hoe meer dit er op wijst dat het gaat om een attitude waar veel belang aan wordt gehecht vanuit

de gemeenschap. Volgens Fisher en Katz zijn attitudevragen over die waarden die het hoogst

ingeschat worden in een gemeenschap, het meest onderhevig aan sociaal wenselijke antwoord-

patronen. 

Theriault en Holmberg (1998) onderzochten de relatie tussen attitudevragen over rollenpatronen

en sociale wenselijkheid bij 164 universiteitsstudenten.  Op basis van de resultaten suggereren ze

in hun artikel drie wijze lessen voor onderzoekers die gendergerelateerde sociale onderwerpen

bestuderen (Theriault, Holmberg 1998: 108): 

Wanneer men attitudes over rollepatronen bestudeert, moet men zich er allereerst van bewust zijn

dat dergelijke onderwerpen niet altijd wars zijn van sociaal wenselijke antwoordpatronen. Een

groot aantal validatiestudies concludeert dat er geen invloed van sociale wenselijkheid is vast te

stellen op opinievragen rond dit onderwerp, maar deze resultaten worden volgens Theriault en

Holmberg beïnvloed door de specifieke bevragingswijze van validiteitstudies. Hierin bevragen

psychologen immers een hele reeks attitude- en persoonlijkheidsvragen.  Respondenten geven in

dat geval geen sociaal wenselijke antwoorden omdat ze vrezen door deze grondige screening door

de mand te zullen vallen en niet consistent genoeg te kunnen antwoorden. 

Een tweede les die zij onderzoekers meegeven, is dat de effecten van sociale wenselijkheid

genderspecifiek kunnen zijn. Uit hun onderzoek blijkt dat vrouwen in verband met dit thema eerder

sociaal wenselijke antwoorden geven dan mannen. Theriault en Holmberg denken dat het geslacht

van de interviewer hier misschien een verklaring kan bieden. De studenten werden immers

ondervraagd door een mannelijke interviewer, waardoor mannen misschien minder geneigd waren

hun best te doen om op een sociaal wenselijke manier te antwoorden. Een andere mogelijke

verklaring is dat de mannelijke studenten niet zo goed wisten wat de sociaal wenselijke

antwoorden dan wel waren vermits het gaat om opinies die nog voortdurend in ontwikkeling zijn. 

De laatste en derde les, tenslotte, is dat het effect van sociale wenselijkheid op rolopvattingen bij

vrouwen wel eens heel anders zou kunnen zijn dan verwacht. Theriault en Holmberg hadden

gedacht dat liberale, feministische antwoorden op een universiteitscampus als meer sociaal

wenselijk zouden worden aangevoeld. Maar op basis van hun steekproef lijkt het alsof vrouwen

vandaag geloven dat een beetje sociaal of moreel conservatisme meer sociaal wenselijk is dan de

liberale kernideeën. Hierbij moeten ze opmerken dat items die te maken hadden met
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arbeidsmarktparticipatie en arbeidsverdeling uit de rolopvattingenschaal waren weggelaten omdat

er te weinig variatie op was. Het merendeel van de respondenten waren het erover eens dat

vrouwen net zozeer recht hadden op een carrière dan mannen en dat mannen en vrouwen het

huishoudelijke werk en kinderzorg gelijk moeten verdelen.  Het is dus mogelijk dat in een

omgeving waar dergelijke kwesties uitgemaakt lijken te zijn, vrouwen het niet problematisch

vinden om als ouderwets over te komen in minder cruciale of minder persoonlijke kwesties.

1.3  DIRECTE TIJDSBESTEDINGSVRAGEN

Als men wil weten hoe het huishoudelijke werk in Vlaanderen effectief verdeeld wordt, blijken

attitudevragen dus niet het beste vertrekpunt te zijn. Men kan in een vragenlijst echter ook

rechtstreeks naar gedrag peilen. Zo kan men retrospectief de vraag stellen of men binnen een

bepaalde tijdsspanne huishoudelijk werk heeft verricht (= participatie), hoe vaak men dit gedaan

heeft (= frequentie) en hoelang dit huishoudelijke werk geduurd heeft (= absolute tijd), zoals bv.

‘hoe vaak heeft u gekookt de afgelopen week?’ of ‘hoeveel uren besteedde u gisteren aan het

huishoudelijke werk?’. Een andere mogelijkheid is dat men vraagt naar de verdeling van de

huishoudelijke taken in het gezin (= aandeel) of dat men wil weten wie verantwoordelijk is voor

een bepaalde huishoudelijke taak (= verantwoordelijkheid). Gegevens uit dergelijke directe

tijdsbestedingsvragen vindt men zowel in Vlaanderen als internationaal veelvuldig terug. Om een

idee te krijgen in welke mate de resultaten bekomen op basis van deze vragen verschillen van de

antwoorden op attitudevragen, worden hieronder een selectie uit deze gegevens kort besproken.

1.3.1  Vlaanderen/België

Voor België beperken we ons hier tot drie cross-sectionele onderzoeken en één longitudinaal

onderzoek, die aan de hand van directe tijdbestedingsvragen meer inzicht trachten te verschaffen

in de taakverdeling van de gezinnen. Deze onderzoeken peilen niet naar de opvattingen van hun

respondenten, maar wel rechtstreeks naar hun gedrag. Het eerste onderzoek dateert uit 1961 en

heeft betrekking op stedelijke Vlaamse gezinnen, het tweede is representatief voor heel Vlaanderen

en dateert uit 1992 en het derde cross-sectionele onderzoek uit 1996 heeft betrekking op heel

België. Voor deze drie onderzoeken zijn vergelijkingen over de tijd moeilijk, vermits hun

onderzoekspopulatie en vraagstelling telkens verschillend zijn. Sinds 1992 wordt de verdeling van

het huishoudelijke werk echter ook jaarlijks bij de Belgische huishoudens bevraagd in het kader

van een panelstudie. Op basis van dit longitudinale onderzoek zijn vergelijkingen over de tijd wel
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mogelijk, zij het enkel voor de gezinnen die aan het begin van de panelstudie in het onderzoek

werden opgenomen. 

In het academiejaar 1961-1962 voerden de studenten van het Seminarie voor Sociologie aan de

Katholieke Universiteit Leuven een sociologische studie uit naar ‘het echtpaar’ (De Bie, Dobbelaere

ea 1968). In het onderzoek werden drie aspecten van het gezinsleven bestudeerd, waaronder ook

‘de structuur van de taakverdeling en van de machtsverdeling bij het echtpaar’. De studenten

interviewden 150 vrouwen behorende tot een steekproef van 500 gehuwde vrouwen van het

stedelijk gebied van de Leuvense agglomeratie. Aan hen werd gevraagd om voor 10 verschillende

huishoudelijke taken aan te geven wie deze doorgaans uitvoert: altijd de man, de man meer dan

de vrouw, man en vrouw evenveel, de vrouw meer dan de man of altijd de vrouw. Op basis van

hun antwoorden kon men duidelijk drie verschillende soorten huishoudelijke taken vaststellen:

taken die in ruime mate tot het autonome gebied van de man of de vrouw behoren en niet

toegewezen taken. Het onderzoek toonde aan dat de specialisatie van de vrouw in de

huishoudelijke taken het grootst was. De vrouw alleen vervulde in 1961 50% van de taken en de

man alleen 27%.

In de CBGS-postenquête “Gezin en Arbeid” uit 1992 (Van Dongen, Malfait, Pauwels 1995) werd via

een eenvoudig antwoordschema aan 1427  respondenten gevraagd het aantal uren op te geven dat

ze doorgaans (in een normale werkweek en een normaal weekeinde) besteden aan diverse

activiteiten11. De steekproef beperkte zich in dit onderzoek tot mannen en vrouwen tussen 20 en

49 jaar uit ‘klassieke’ gezinnen, d.i. gehuwd, samenwonend met of zonder kinderen. Lager

geschoolde personen en zelfstandigen zijn in deze studie ondervertegenwoordigd en ambtenaren

oververtegenwoordigd. Uit hun antwoorden blijkt dat ook dertig jaar na het onderzoek uit 1961, de

verdeling van de huishoudelijke taken heel wat minder gelijk verloopt dan men op basis van de

attitudes zou verwachten. Ook al zijn er bijna geen gezinnen waar de man helemaal geen

gezinsarbeid (huishoudelijk werk en kinderzorg)12 verricht, toch doen vrouwen nog steeds het

overgrote deel. De term ‘overgrote deel’ verhult volgens de onderzoekers wel belangrijke

verschillen in het relatieve aandeel van vrouwen en mannen in specifieke activiteiten (Van Dongen,

Malfait, Pauwels 1995: 151). Ook in dit onderzoek stelt men immers typisch mannelijke en typisch

vrouwelijke taken vast binnen de gezinsarbeid. Voor zeer frequente huishoudelijke taken blijkt het

aandeel van de man relatief groter te zijn. Volgens de onderzoekers is dit zo omdat mannen zich

minder kunnen veroorloven om regelmatig een discussie te hebben met hun partner over de

frequente taken. 

                                         
11 Ook in de periode 1985-1986 verrichte het CBGS een enquête waarbij aan de hand van directe

tijdsbestedingsvragen de tijd besteed aan een reeks bezigheden moest worden ingeschat (Van Dongen,

Deschamps ea 1988). Deze enquête had echter enkel betrekking op Vlaamse vrouwen en is bijgevolg minder

interessant in het oogpunt van de takenverdeling tussen de geslachten. 
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Het thema van de Eurobarometerbevraging van 1996 was het vraagstuk van de werkende vrouw

en de hindernissen die zij ondervindt op het werk, alsook de manier waarop de vooruitgang op het

vlak van gelijke kansen wordt ervaren (Malpas 1996: 5). In deze bevraging werd de vraag gesteld:

“Als u denkt aan de taken die moeten verricht worden om een huishouden draaiende te houden,

zoals boodschappen doen, koken en schoonmaken, hoeveel van die taken worden er gedeeld door

u en uw echtgenoot/echtgenote/partner?”. Twee derde van de Europese koppels geeft toe dat bijna

al het huishoudelijk werk door de vrouw gedaan wordt. Toch beweert ook één derde van de

mannen dat zij minstens de helft van het huishoudelijke werk verrichten. Bij de Belgische mannen

ligt dit percentage zelfs nog iets hoger dan het Europese gemiddelde. Bekijkt men enkel de

mannelijke studenten, dan zegt 53% minstens de helft van het huishoudelijke werk dat door het

koppel moet verricht worden, op zich te nemen. 

De panelstudie van Belgische huishoudens (PSBH) heeft een groot voordeel tegenover de

voorgaande drie onderzoeken: voor de gezinnen uit het panel beschikt het over longitudinale

gegevens met betrekking tot de verdeling van het huishoudelijke werk. Deze jaarlijkse mondelinge

survey is een project van het “Steunpunt gezinsdemografisch panel”, een samenwerkingsverband

tussen de universiteiten van Antwerpen en Luik. Aan elk lid van het huishouden wordt gevraagd in

welke mate (nooit, zelden, altijd, vaak) hij of zij instaat voor bepaalde huishoudelijke taken. Deze

taken zijn schoonmaken, wassen en strijken, inkopen doen en dagelijks koken. Thérèse Jacobs et

alii (2000) bestudeerden op basis van deze gegevens de taakverdeling in 1995 en de evolutie in de

taakverdeling van de bevraagde gezinnen tussen 1992 en 1995. Ook zij stelden vast dat het

huishoudelijke werk in België in 1995 nog steeds in zeer grote mate een vrouwelijke

aangelegenheid is en merken hierbij op: “Dit terwijl uit de waardenenquête voor Vlaanderen blijkt

dat de meerderheid van de mannen en de meerderheid van de vrouwen vinden dat strijken en

afwassen evenzeer taken zijn van de man als van de vrouw (Ceulemans, Jacobs 1998).” (Jacobs,

de Maeyer et alii, 2000: 40) Het huishoudelijke werk blijkt in deze gezinnen, tussen 1992 en 1995

zelfs nog in grotere mate vrouwenarbeid geworden te zijn. In 1995 wordt het huishoudelijke werk

immers in minder gevallen gedeeld en in meer gevallen bijna uitsluitend door de vrouw gedaan,

dan dit bij dezelfde gezinnen in 1992 het geval was.

                                                                                                                                 
12 Gezinsarbeid omvat de huishoudelijke taken, boodschappen en loketverrichtingen, karweien in en om de

woning, verzorging en opvoeding van de kinderen, verzorging van familieleden of derden, verplaatsingen

tussen woonplaats en plaats van externe gezinstaken (Van Dongen, Beck, Vanhaute 2001: 271).
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1.3.2 Internationaal

Voor recente en vergelijkbare gegevens over de tijd besteed aan huishoudelijk werk door mannen

en vrouwen in verschillende Europese landen - bevraagd aan de hand van directe tijdsbestedings-

vragen – verwijzen we naar de studies verricht in het kader van het European Network on Policies

and the Division of Unpaid and Paid Work13 (IRPPS 2001). Zeven landen die vertegenwoordigd zijn

in het netwerk (nl. Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland en Portugal)

gebruikten een vergelijkbare vragenlijst waarin gepeild wordt naar de tijd die men per dag

besteedt aan een reeks huishoudelijke taken (Willemsen 2001). Hieruit blijkt dat overal in Europa

het huishoudelijke werk nog disproportioneel ten laste valt van de vrouw, ongeacht het gezinstype

en de aanwezigheid van kinderen of partner. Vrouwen verrichten gemiddeld drie keer zoveel

huishoudelijk werk als mannen en binnen het huishoudelijke werk onderscheiden ook zij typisch

mannelijke en typisch vrouwelijke huishoudelijke taken. Men stelt voorts een duidelijke kloof vast

tussen ideologie en praktijk (Palomba 2001). Volgens het netwerk verhoogt een ideologie van

gelijkheid in het huwelijk wel de mogelijkheid dat de taken in het gezin verdeeld worden, maar is

het zeker geen garantie daartoe.

Op basis van deze gegevens kan men echter niet nagaan of in het algemeen14 het percentage

huishoudens die de taken gelijk verdelen met de jaren stijgt. In sommige internationale

onderzoeken beschikt men wel over gegevens bekomen aan de hand van directe bevraging die

vergelijkbaar zijn over de tijd. De resultaten wijzen, volgens een artikel van Press en Townsley

(1998), op kleine toenames in het huishoudelijk werk van mannen. Deze worden vaak verwelkomd

als een (vertraagde) triomf van de veranderende rolopvattingen:

“In the late 1980s Gershuny and Robinson concluded that “(m)en’s increase in domestic work time

… must presumably reflect a change in norms” (1988,55). Pleck (1982, in Coverman and Sheley

1986) has argued that “men’s family work” has increased to the degree that it testifies “to the

magnitude of change in social values about men’s roles in the family.” Recent popular reports have

echoed and magnified this theme, waxing rhapsodically about the “sensitive new age man” who is

                                         
13 Het netwerk werd opgericht in 1995 met als doel meer preciese informatie te verschaffen over de impact van

het beleid op de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen vrouwen en mannen in de landen van de

Europese Unie (Frinking, Willemsen 2001). Het verenigde onderzoekers uit België, Finland, Frankrijk, Duitsland,

Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk om volgens een

gemeenschappelijke onderzoeksopzet en met gelijkaardige onderzoeksinstrumenten nationale studies te

verrichten, die internationaal konden vergeleken worden. Na vijf jaar gaven de resultaten aan dat de verdeling

van het huishoudelijke werk in de verschillende landen erg vergelijkbaar was, terwijl de verschillende

beleidsmaatregelen met betrekking tot dit thema dat nochtans niet waren. De effecten van het nationale beleid

leken dus beperkt te zijn. (zie ook Lambrechts, Wyns 2002)

14 Op basis van de panelstudie zijn vergelijkingen over de tijd wel mogelijk, zij het enkel voor de gezinnen die aan

het begin van de panelstudie in het onderzoek werden opgenomen. Voor deze generaties kan men wel de

evolutie van de rolopvattingen over hun levensloop nagaan.  
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learning to participate more equally with his wife in traditional domestic chores (e.g., Warrick

1994).” (Press en Townsley 1998: 189) 

Maar deze zogenaamde stijging in het huishoudelijke werk van mannen, kan volgens Press en

Townsley louter een gevolg zijn van de gebruikte bevragingsmethode. Net als eerder vraagtekens

werden geplaatst bij de betrouwbaarheid en de validiteit van de attitudevragen, geloven zij immers

dat ook deze methode niet ideaal is om feitelijk gedrag te meten. Directe tijdsbestedingssvragen

over huishoudelijk werk zouden leiden tot een overrapportering van de bijdrage van de man.

1.4  DE WAARDE VAN RAPPORTERINGEN

Dat de antwoorden op directe tijdsbestedingsvragen alleszins vertekend zijn, blijkt wanneer men

beide partners uit een gezin aan het woord laat over de verdeling van het huishoudelijke werk.

Wanneer ze afzonderlijk worden gevraagd een schatting te maken van de tijd die elk van hen

besteedt aan de verschillende huishoudelijke taken, wijken hun antwoorden van elkaar af (zie o.a.

Granbois, Willett 1970; Berk, Shih 1980; Hiller, Philliber 1986: 196; Marini, Shelton 1993; Kamo

2000; Winkler 2002). De correlaties tussen de schattingen van de twee partners zijn doorgaans erg

laag (Ferree 1991; Marini, Shelton 1993: 370; Kamo 2000: 468). Zo blijkt uit een vergelijkend

onderzoek uitgevoerd door Kamo (2000: 467) dat voor 67% van de koppels uit de steekproef

geldt, dat de schatting van de man met betrekking tot zijn eigen bijdrage aan het huishoudelijke

werk, hoger is dan de mate waarin zijn vrouw deze inschat. Er zijn vier mogelijke redenen voor

dergelijke afwijkende schattingen: men kan zijn eigen aandeel overschatten, men kan zijn eigen

aandeel onderschatten, men kan het aandeel van de partner overschatten of men kan het aandeel

van de partner onderschatten. Wat de eigenlijke oorzaak is, kan men bij dergelijke vergelijkingen

niet achterhalen. Men heeft immers geen informatie over de tijd die werkelijk door beide partners

aan huishoudelijke taken is besteed. 

Om meer inzicht te krijgen in de validiteit en de betrouwbaarheid van directe surveyvragen, kan

men echter een vergelijking maken tussen de resultaten bekomen op basis van deze methode en

de resultaten bekomen op basis van de tijdsbudgetmethode (zie o.a. Bishop ea 1975; Robinson

1985; Niemi 1993; Marini, Shelton 1993; Elchardus, Glorieux 1994a; Press, Townsley 1998). Ook

bij deze laatste methode is overrapportering tot op zekere hoogte mogelijk, maar uit allerhande

studies blijkt dat de tijdsbudgetmethode de meest stabiele, betrouwbare en valide manier is om de

werkelijke tijd besteed aan huishoudelijk werk te meten (zie 1.5). Uit het vergelijkend onderzoek

blijkt dat zowel mannen als vrouwen de tijd die ze zelf besteden aan huishoudelijk werk

overschatten bij de directe bevragingsmethode (Press, Townsley 1998: 212). Robinson (1985)

gelooft dat ondanks deze overrapportering, de relatieve verschillen tussen subgroepen bij de
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directe bevragingsmethode behouden blijven. Indien men over deze verschillen iets wil zeggen, is

de directe bevragingsmethode, volgens hem, dus een goedkoper alternatief voor

tijdsbudgetonderzoek. Dit geldt enkel en alleen als de vastgestelde overrapportering van dezelfde

omvang is bij alle subgroepen. Als de vertekening bij bepaalde subgroepen groter is dan bij

andere, dan is het gevaarlijk om zich te baseren op directe tijdsbestedingsvragen om over het

huishoudelijke werk van deze groepen uitspraken te doen (Kamo 2000: 460). 

Vergelijkingen tussen gegevens bekomen met de directe bevragingsmethode en

tijdsbudgetgegevens hebben onderzoekers geholpen om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van

de vertekening die men vaststelt bij directe tijdsbestedingsvragen. Hieronder worden deze

mogelijke oorzaken kort beschreven.

1.4.1 Geheugeneffecten

Hoewel respondenten vaak erg precies weten welke taken ze hebben uitgevoerd, geldt dit niet in

dezelfde mate voor het aantal keer dat ze deze taak uitgevoerd hebben en is dit zeker niet het

geval voor de tijd die ze besteed hebben aan deze taak. Bovendien denkt men soms dat

activiteiten vroeger of later gebeurd zijn dan dat ze in werkelijkheid gebeurd zijn (Sudman,

Bradburn 1982; Billiet ea 1986). Volgens Gershuny is dit logisch omdat tijd geen vanzelfsprekend

onderdeel van onze zelfkennis is (Gershuny 1992: 5; zie ook Juster 1985: 22; Kaufmann 1998:

146). We hebben (over het algemeen) geen reden om de hoeveelheid tijd te kennen die we aan

bepaalde activiteiten besteden. Dergelijke kennis is (over het algemeen) van geen enkel praktisch

nut in ons dagelijks leven. Er bestaat dus een grote kans dat data gebaseerd op dergelijke

schattingen door de respondenten vertekend zijn door de geheugeneffecten die hier meespelen. Of

zoals Szalai (1984: 18) het kortweg stelt: “Time lived is very different from time remembered…”

wat bij Kalfs (1993: 3) nog de aanvulling ontlokt: “and (…) different from time reported.” 

Vooral bij huishoudelijk werk, blijkt het heel moeilijk te zijn een precieze schatting te geven van de

tijd die men hieraan besteedt heeft. Deze activiteit is immers een verplichting die nooit gedaan is,

die onderworpen is aan een onregelmatige en onsystematische planning, vaak onderbroken wordt

en over het algemeen minder gebonden is aan de sociale kloktijd dan zeg maar werk of pendelen

(Robinson 1985: 50; Luxton 1997: 434). Bovendien kennen huishoudelijke taken vaak een zekere

routine, iets dat men doet simpelweg omdat het gedaan moet worden, zonder er al te veel bij stil

te staan (Luxton 1997: 434; Kaufmann 1998: 147). Op basis van vergelijkend onderzoek tussen de

dagboekmethode en de survey methode stelt Niemi (1993) vast dat niet alledaagse activiteiten

gemakkelijker herinnerd worden dan routine activiteiten.  
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Een indicatie dat geheugen een niet te verwaarlozen rol speelt, krijgt men wanneer men rekening

houdt met hoelang het geleden is dat men de activiteit die men wil schatten, gesteld heeft. De

onderzoeken die dagboekdata en surveydata met elkaar vergelijken, geven aan dat activiteiten die

minder frequent voorkomen, bij de bevraging via surveyonderzoek vaak onderschat worden (Hill

1985). Wanneer men de antwoorden van beide partners op directe tijdsbestedingsvragen

vergelijkt, vindt men bovendien de grootste kloof terug bij die huishoudelijke taken die het minst

frequent voorkomen, waarschijnlijk omdat het geheugen hier over een langere termijn bevraagd

wordt (Kamo 2000: 469). Voor activiteiten die regelmatig verricht worden - zoals bijvoorbeeld

huishoudelijk werk – vindt men doorgaans een langere tijdsduur terug in vragenlijsten dan bij de

tijdsbudgetmethode (Robinson 1985: 51; Marini, Shelton 1993; Press, Townsley 1998: 201).

Vermits vrouwen binnen het huishoudelijke werk vaker de meer frequente huishoudelijke taken

verrichten, zou het wel eens kunnen dat vrouwen hun huishoudelijk werk meer overrapporteren

dan mannen bij directe bevraging (Marini, Shelton 1993). Press en Townsley (1998: 202) stellen

vast dat dit in absolute termen inderdaad het geval is. Bekijkt men de mate van overschatting

echter relatief aan de verrichte hoeveelheid huishoudelijk werk, dan blijken mannen hun

huishoudelijke werk meer te overschatten dan vrouwen, namelijk met 149% tegenover ‘slechts’

68% bij de vrouwen.

1.4.2 Informatie over het huishoudelijke werk  

De schatting van het eigen aandeel in het totale huishoudelijke werk, wordt bemoeilijkt door het

feit dat men nooit volledige informatie heeft over wat de andere partner allemaal doet aan

huishoudelijk werk (Kamo 2000: 463). Veel van het werk dat nodig is voor het huiselijke comfort,

blijft verborgen voor diegenen die aan de ontvangende kant van dit comfort staan (Hunt 1989:

70). De verklaring die doorgaans naar voren wordt geschoven voor het feit dat vrouwen toch een

betere schatting van het huishoudelijke werk lijken te maken dan mannen, is dat vrouwen, juist

omdat ze meer huishoudelijk werk verrichten, ook over de meeste informatie beschikken om een

goede schatting te maken. (Berk, Shih 1980; Warner 1986). Uit vergelijkingen tussen de directe

bevragingsmethode en tijdsbudgetdata blijkt dat dit in mindere mate geldt voor mannen die veel

huishoudelijk werk verrichten (Press en Townsley 1998: 204). Hoe meer tijd mensen samen

doorbrengen, hoe meer informatie ze hebben over elkaars bijdrage aan het huishoudelijk werk en

hoe preciezer de schatting van hun beider bijdragen. Een onrechtstreekse maat die dan ook vaak

gebruikt wordt om het informatiegehalte te meten is de huwelijksduur (Booth, Welch 1978; Berk,

Shih 1980). 
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Zelfs voor diegene die het meeste huishoudelijke werk verricht, zijn er echter een aantal

huishoudelijke taken dat onzichtbaar blijft. Zo wijst DeVault (1987) op een aantal taken dat te

maken heeft met het plannen en samenstellen van maaltijden, waar men niet zo gauw aan denkt

als men de tijd besteed aan huishoudelijk werk berekent. Vrouwen bedenken tijdens andere

activiteiten wat er zal gegeten worden (rekening houdend met de smaken van de verschillende

gezinsleden), wanneer er zal gegeten worden (rekening houdend met de werk- en schoolroosters

van de verschillende gezinsleden), bedenken of alles wel in huis is wat nodig is voor het eten en

zorgen ervoor dat de maaltijd rustig en aangenaam verloopt (zie Feiring, Lewis 1987). Dit alles

zullen ze niet meteen mee in rekening brengen wanneer men vraagt hoeveel tijd ze besteed

hebben aan maaltijdbereiding gedurende de week. 

1.4.3 Verkeerde perceptie 

Naast de gebrekkige kennis over de tijd door een zekere ongevoeligheid voor het onderwerp, kan

vertekening ook voortkomen uit een verkeerde perceptie van het eigen gedrag en dat van anderen.

Sociaal-wetenschappelijk onderzoekt leert ons immers dat onze beelden niet altijd hoeven overeen

te komen met feitelijk geleverde prestaties. Eerder zagen we reeds dat huishoudelijk werk

onzichtbaar kan zijn voor diegene die het niet zelf verricht en soms zelfs ook voor diegene die het

wel zelf doet. Maar soms wil men ook niet zien wat de ander doet of wat men zelf doet (of laat)

(Keuzenkamp e.a. 2000: 40).  Er is een andere perceptie mogelijk van de verdeling van de taken

binnen het huishouden, dan feitelijk het geval is. In Hochschild’s boek The Second Shift

(Hochschild, Machung 1989) wordt dit geïllustreerd aan de hand van the family myth. Uit de

diepte-interviews bleek hoe de huishoudelijke praktijk systematisch verkeerd werd voorgesteld

door en verkeerd werd toegeschreven aan de verschillende leden van het gezin.  Deze verkeerde

perceptie kwam voort uit een onbewuste strategie om de cognitieve dissonantie tussen de eerder

traditionele taakverdeling in het gezin en de eerder progressieve rolopvattingen van de gezinsleden

op te heffen. Bij de rapportering werd de taakverdeling dus gelijker voorgesteld dan ze in

werkelijkheid was.

Een verkeerde perceptie kan ook optreden bij mensen die helemaal niet graag huishoudelijk werk

verrichten (Kamo 2000: 463). Wanneer ze dan bezig zijn met een bepaalde huishoudelijke taak

lijkt de tijd zich voort te slepen. Voor deze mensen kan het dan lijken alsof ze heel veel tijd aan

deze taak besteed hebben, terwijl dit misschien helemaal niet zo is.
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Tenslotte kan ook de efficiëntie waarmee men zelf huishoudelijke taken verricht, de perceptie

beïnvloeden van de tijd die de partner besteedt aan huishoudelijk werk (Kamo 2000: 464). Is men

zelf erg bedreven in een bepaalde taak, dan onderschat men vaak de tijd die de partner eraan

besteedt om die huishoudelijke taak tot een goed einde te brengen. Voert men daarentegen een

bepaalde huishoudelijke taak doorgaans zelf hoogst inefficiënt uit, dan overschat men vaak de tijd

die de partner hieraan besteedt. Volgens Kamo (2000: 468) overschat de man hierdoor vaak de

tijd die zijn vrouw besteedt aan boodschappen doen en facturen betalen.

1.4.4 Dubbeltelling van secundaire activiteiten

Zelfs indien men correct antwoordt op de directe vragen over de tijd besteed aan bepaalde

huishoudelijke taken, kan er nog altijd een dubbeltelling van taken optreden, in die gevallen dat

men twee taken tegelijkertijd verricht heeft (Juster, Stafford 1991). Wanneer men bijvoorbeeld

tussen 12u en 12u30 gekookt heeft en ondertussen ook de tafel gedekt heeft, kan er tweemaal een

halfuur huishoudelijk werk geteld worden, als de tijd besteed aan elk van deze taken afzonderlijk

bevraagd wordt. Uit vergelijkend onderzoek blijkt inderdaad dat wanneer men de tijd besteed aan

primaire en secundaire activiteiten volgens de dagboekjes bij elkaar optelt, de resultaten dichter in

de buurt komen te liggen van de schattingen die voortkomen uit de directe tijdsbestedingsvragen

(Robinson 1985: 48).  

1.4.5 Definitie huishoudelijk werk

Een aantal huishoudelijke taken zijn in die mate verweven met liefde en vrije tijd, dat ze niet altijd

door de persoon zelf of door de partner beschouwd worden als huishoudelijk werk  (Daniels 1987).

Zo kan de auto wassen door sommigen beschouwd worden als huishoudelijk werk en door anderen

als hobby of ontspanning. Is een taart bakken om je partner te verrassen huishoudelijk werk?

Glorieux (1995) stelde vast hoe huishoudelijk werk doorgaans een heel andere betekenis heeft

voor voltijds tewerkgestelde vrouwen en niet-tewerkgestelde vrouwen. De definitie van wat

huishoudelijk werk is en wat niet, is dus niet altijd eenduidig. Directe tijdsbestedingsvragen worden

meestal heel algemeen gesteld met weinig detail over de context van het handelen. Daarom is het

bij directe tijdsbestedingsvragen mogelijk dat een respondent niet verstaat wat precies besloten

ligt in een vraag die betrekking heeft op zo een algemene activiteit (Sudman, Bradburn 1982;

Juster 1985; Robinson 1985: 50; Billiet et al. 1986; Winkler 2002). Ferree (1991) merkt bovendien

op dat de perceptie van wat huishoudelijk werk precies is, mogelijk geslachtsgebonden is. 
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1.4.6 Sociale wenselijkheid

Onnauwkeurige schattingen, verkeerde percepties, dubbeltellingen of verkeerde definities met

betrekking tot de tijd en de frequentie van bepaalde huishoudelijke taken, kunnen de validiteit van

gegevens bekomen op basis van de directe bevragingsmethode compromitteren (Szalai 1972, Kalfs

1993). Bij al deze factoren gebeurt de vertekening van de gegevens echter onbewust.

Respondenten kunnen ook bewust de gerapporteerde tijd of frequentie van activiteiten opvijzelen

of afromen (Sudman, Bradburn 1982; Billiet ea 1986; Kalfs 1993). Met andere woorden, ook bij de

directe bevragingsmethode kan, net als bij het bevragen van attitudes, sociale wenselijkheid de

antwoorden vertekenen. 

Door een evolutie naar meer egalitaire rolopvattingen, een gestegen arbeidsmarktparticipatie van

de vrouw en populaire vertogen dat mannen steeds meer huishoudelijk werk verrichten, zijn de

sociale verwachtingen naar mannen toe hoog gespannen.  Dit kan er toe leiden dat ze de tijd die ze

besteden aan huishoudelijk werk in een vragenlijst wat gaan opkrikken (Press, Townsley 1998:

192). Maar ook vrouwen zijn gevoelig voor het overrapporteren van sociaal wenselijk gedrag, al is

het hier misschien minder duidelijk welk gedrag precies sociaal wenselijk is. Vrouwen die heel wat

huishoudelijk werk verrichten, vertonen misschien niet zo’n wenselijk gedrag in het oogpunt van

het huidige egalitaire vertoog, maar wel in het oogpunt van de reproductie van

genderidentiteiten15. Ondanks een toename van de meer egalitaire opvattingen, geloven vele

mannen en vrouwen bovendien nog altijd dat vrouwen in de eerste plaats verantwoordelijk zijn

voor het huishoudelijke werk. Ook vrouwen kunnen dus de tijd die ze besteden aan huishoudelijk

werk overrapporteren, zij het misschien minder dan mannen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt inderdaad dat zowel mannen als vrouwen in vragenlijsten de

tijd die ze zelf besteden aan huishoudelijk werk overschatten en die van hun partner onderschatten

(Granbois, Willett 1970, Berk en Shih 1980; Deutsch, Lozy, Saxon 1993, Marini, Shelton 1993;

Press, Townsley 1998: 201). Dat dit te maken heeft met sociale wenselijkheid blijkt onder andere

uit het feit dat vrouwen met egalitaire rolopvattingen hun huishoudelijk werk minder

overrapporteren dan vrouwen met traditionele rolopvattingen en dat het omgekeerde geldt voor

mannen (Press, Townsley 1998: 208). Press en Townsley (1998: 211) stellen bovendien vast dat

naarmate vrouwen meer kinderen hebben, ze meer en meer onder druk komen te staan van het

sociaal wenselijke beeld van de supermoeder en hun huishoudelijk werk ook meer en meer

overschatten in vragenlijsten. Wanneer een vrouw in dat geval een hoog gezinsinkomen heeft, kan

ze gemakkelijker aan een aantal van deze verwachtingen voldoen door een aantal taken uit te

besteden en zal de overschatting minder groot zijn.

                                         
15 Zie verder: genderbenaderingen 
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Het is ook mogelijk dat respondenten om een andere reden dan sociale wenselijkheid, de tijd die ze

besteden aan huishoudelijk werk doelbewust overdrijven. Vrouwen kunnen hun eigen aandeel in

het huishoudelijke werk overschatten of dat van hun man onderschatten, uit wrok, omdat ze

vinden dat de huidige verdeling van het huishoudelijke werk onrechtvaardig is (Kamo 2000: 463).

Vermits meer en meer vrouwen zijn gaan participeren aan de arbeidsmarkt, maar mannen niet

meer zijn gaan bijdragen in het huishouden, is het volgens Kamo (2000: 474) zelfs mogelijk dat

deze factor van steeds groter belang wordt bij de vertekening van directe tijdsbestedingsvragen.

Wanneer men de indruk heeft dat de verdeling rechtvaardig is, zal men meer welwillend zijn om de

verdienste van de partner te erkennen.

1.5  TIJDSBUDGETONDERZOEK

Zowel attitudevragen als directe tijdsbestedingsvragen hebben dus een aantal tekortkomingen dat

hen minder geschikt maakt voor het meten van gedrag in het algemeen en de organisatie van het

huishoudelijk werk in het bijzonder. Indien men een goed beeld wil krijgen van hoe het

huishoudelijke werk in het gezin verdeelt, zou men idealiter moeten beschikken over een

dataverzamelingsmethode die robuust is voor de betrouwbaarheid- en validiteitproblemen die

optreden door geheugeneffecten, gebrek aan informatie over het totale huishoudelijke werk,

verkeerde perceptie, dubbeltelling van secundaire activiteiten, definitie van het huishoudelijk werk

en sociale wenselijkheid. 

Het ideale instrument voor het meten van gedrag of tijdsbesteding zou dan directe observatie zijn

(Scheuch 1972; Robinson 1977; As 1978; Juster 1985; Kalfs 1993). Maar ook deze methode heeft

een aantal nadelen. Het is duur, vraagt veel medewerking van de respondent, is niet erg praktisch

voor grote en representatieve steekproeven en de mogelijkheid bestaat dat de geobserveerde

subjecten zich anders gaan gedragen omdat ze weten dat ze geobserveerd worden (Kalfs 1993: 4;

Fleming, Spellerberg 1999: 42). Verder is ook gebleken dat het voor de waarnemer vaak moeilijk is

de handeling af te bakenen die door de respondent als een eenheid wordt beleefd (Foote 1961:

165). 

Vele onderzoekers die rond tijdsbesteding werken, beschouwen de tijdsbudgetmethode als een

goed alternatief voor directe observatie (o.a. Bishop ea 1975; As 1978; Elchardus, Enhus e.a.

1984: 66; Juster 1985; Robinson 1985; Niemi 1993; Glorieux, Koelet ea 2001a). Bij deze methode

wordt aan de respondenten gevraagd voor minstens 24 uur dagboekjes bij te houden met

betrekking tot hun dagdaaglijkse handelen. In tegenstelling tot ‘gewone’ surveys wordt aan de

respondent dus niet gevraagd terug te kijken op een verzameling van activiteiten (hoe vaak bent u

gaan zwemmen het afgelopen jaar? , hoeveel uur besteedt u aan betaalde arbeid per week, enz.),



35

maar wel om in dagboekvorm de precieze tijden en data te registreren van elke gestelde activiteit.

Deze dagboekjes worden gebruikelijk nog aangevuld met een vragenlijst waarin onder andere

enkele demografische kenmerken van de respondenten kunnen bevraagd worden.

1.5.1  Dagboekjes

De dagboekjes bevatten minimum drie reeksen gegevens: wat men doet, wanneer men dat doet

en voor hoe lang (Glorieux, Moens 1999: 1). Deze minimale informatie wordt bij voorkeur

aangevuld met andere relevante gegevens over de gestelde handelingen, zoals de plaats van

handelen, de interactiepartners die bij de handeling betrokken waren en eventueel ook met

informatie over hoe de actor de gestelde handeling ervaren heeft. Tijdsbudgetonderzoeken kunnen

nog van elkaar verschillen afhankelijk van het moment van registratie, het aantal geregistreerde

dagen, de codering van de activiteiten, de registratie van secundaire activiteiten en de bevraagde

respondenten (Marini, Shelton 1993: 364; Shelton, John 1996: 299). 

Respondenten kunnen hun activiteiten simultaan of retrospectief registreren in de dagboekjes

(Elchardus, Enhus ea 1984: 66; Glorieux, Moens 1999: 1; Glorieux, Koelet ea 2000: 9). In het

eerste geval geeft men de dagboekjes met de respondenten mee. Zij vullen deze dan eigenhandig

in telkens ze een handeling stellen. Dit veronderstelt een zeker vaardigheid van de respondenten

en is ook gevoelig voor hun ijver (Elchardus, Enhus ea 1984: 67). Daarom wordt de zelfregistratie

vaak voorafgegaan door een interview waarin de instructies voor het invullen van het tijdsbudget

mondeling worden uitgelegd. De respondent krijgt ook een instructieboekje waarin enkele

voorbeelden staan uitgewerkt. Als de enquêteur later de dagboekjes komt ophalen worden de

ingevulde dagboekjes nog eens overlopen. Om kosten te besparen kan de enquêteur echter ook

samen met de respondent een dagboekje invullen die betrekking heeft op de vorige dag (of

eventueel zelfs via de telefoon de vorige dag met de respondent overlopen). Respondenten kunnen

tenslotte ook zelf retrospectief registreren, bijvoorbeeld door hun dagboekjes elke avond in te

vullen voor de voorbije dag. Het retrospectief registreren van activiteiten vermindert het detail van

het dagboekje met 5 à 10% (Juster 1985: 88). Toch is de kwaliteit van het retrospectieve

dagboekje relatief hoog (Elchardus, Glorieux 1994a: 151), al varieert het naargelang de bevraagde

weekdag (Kalton 1985, Juster 1985: 72, 83). Met activiteiten gesteld op maandag, dinsdag,

woensdag of donderdag blijkt het geheugen meer moeilijkheden te hebben dan met activiteiten

gesteld op vrijdag, zaterdag of zondag. Er is echter de laatste decennia veel vooruitgang geboekt

in interview technieken, wat een substantiële verbetering met zich meebrengt voor de kwaliteit van

de retrospectieve data tegenover de vroegere retrospectieve interviewmethodes (Juster 1985). 
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Tijdsbudgetonderzoek varieert ook naargelang het aantal dagboekdagen dat bevraagd wordt

(Elchardus, Enhus ea 1984: 67; Glorieux, Koelet ea 2000: 13). Wat is het maximum aantal dagen

waarover men tijdsbudgetgegevens kan inzamelen? Er zijn twee mogelijke denkrichtingen in dat

opzicht (Fleming, Spellerberg 1999: 48). De eerste is dat het bijhouden van de dagboekjes een

redelijk vervelende taak is en dat de kwaliteit van de data naar alle waarschijnlijkheid zal afnemen

naarmate de tijd vordert. De tweede is dat de eerste 24 uur als een soort oefenperiode fungeert en

dat respondenten juist de kwaliteit van hun registratie verbeteren gedurende de tweede en de

daaropvolgende dagen. Uit een pre-test in Nieuw-Zeeland blijkt alleszins dat de kwaliteit van de

dagboekjes op de tweede dag, niet significant verschilt van deze op de eerste dag (Fleming,

Spellerberg 1999: 48). Hoewel er verschillende meningen bestaan over het maximum aantal

dagboekdagen, is er wel consensus onder onderzoekers over de minimum grens (Fleming,

Spellerberg 1999: 48). Een tijdsbudgetdagboekje moet op z’n minst 24 uur bevatten, zodat er

gegevens kunnen verzameld worden met betrekking tot de minimum cyclus van slapen, werken en

vrije tijd. Ondervraagt men slechts één enkele dag, dan kan dit echter wel vertekeningen met zich

meebrengen voor activiteiten die niet dagelijks gebeuren. Tijdsbesteding varieert immers

naargelang de dag van de week en is bijvoorbeeld heel verschillend op weekdagen dan op

weekenddagen (Kalton 1985: 101; Juster 1985: 29). Dit kan op verschillende manieren opgelost

worden. Ofwel kent men de verschillende respondenten ad random een bepaalde weekdag toe,

zodat alle dagen van de week in gelijke mate vertegenwoordigd zijn in de studie. Dan moeten de

respondenten wel zo dicht mogelijk bij die dag gecontacteerd kunnen worden. Of men laat alle

respondenten zowel een weekdag als een weekenddag invullen (cf. Eurostat richtlijnen, Eurostat

2000). Ideaal is echter wanneer de respondenten een volledige week de dagboekjes invullen. Dit

vraagt echter een grote inspanning en kan zwaar doorwegen in een lage respons voor de studie.

Omdat tijdsbesteding ook varieert naargelang het seizoen van het jaar, spreiden sommige studies

de geregistreerde dagen over de verschillende seizoenen van het jaar (cf. NIS tijdsbudgetstudie uit

1999, Glorieux, Vandeweyer 2002). Ook dit brengt extra kosten met zich mee. Uit de literatuur

blijkt echter dat als men het onderzoek uitvoert in de maanden oktober-november of maart-april,

schattingen gebaseerd op deze maanden erg dicht jaarlijkse schattingen reflecteren (As 1978,

Niemi 1983).

Er zijn twee opzetten mogelijk voor de codering van activiteiten (Elchardus, Enhus ea 1984: 69;

Glorieux, Moens 1999: 5). Een eerste mogelijkheid is dat de respondent in het dagboekje voluit

alle gestelde activiteiten invult en dat die dan achteraf door de onderzoekers worden gecodeerd.

Het nadeel hiervan is dat het detail van de geregistreerde activiteiten kan variëren al naargelang

de respondent. Neem nu bijvoorbeeld de activiteit ‘boodschappen doen’ (Szalai 1984: 26). Deze

activiteit omvat vaak een sequentie van ruimtelijke verplaatsingen. Een respondent kan dit

beschouwen als één activiteit of telkens een nieuwe activiteit registreren voor iedere nieuwe winkel

die zij of hij bezoekt. Opdat alle respondenten hetzelfde detail van registratie zouden aanhouden,

wordt ook wel gebruik gemaakt van een geprecodeerde activiteitenlijst. De respondenten krijgen

deze samen met hun dagboekjes mee en ze kunnen hieruit de codes kiezen die met de gestelde
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activiteiten overeenkomen en deze invullen in het dagboekje. Dit verzekert het detail van de

registratie, vermijdt gebrekkige informatie en bespaart heel wat coderingswerk achteraf (Lingsom

1979). Een geprecodeerde activiteitenlijst is ook handig wanneer men wil aangeven dat er over een

bepaalde activiteit in de dagboekjes bijkomende vragen dienen ingevuld te worden (Oudhof ea

1987). De nadelen van een geprecodeerde vragenlijst zijn dat het de registratie voor de

respondenten verzwaart en dat het aantal mogelijke activiteiten omwille van praktische redenen

beperkt is (Lingsom 1979). Dit laatste kan ook een invloed hebben op de conceptie van de

respondent over hoe zijn tijdsbesteding kan ingedeeld worden (Elchardus, Enhus ea 1984: 69).

Daarom is het belangrijk om een uitgebreid schema ter beschikking te stellen en daarnaast de

respondenten ook nog de mogelijkheid te laten om, indien hij of zij dat nodig acht, in eigen

woorden een door hem als eenheid beleefde handeling te noteren. Het meest bekende voorbeeld

van een activiteitenlijst is het ‘Szalai systeem’, dat bestaat uit 99 activiteitencategorieën. Het werd

gebruikt in de multinationale vergelijkende tijdsbudgetstudie in de jaren ’60 en geldt tot op

vandaag nog vaak als standaard voor activiteitenlijsten (Gershuny 1986). EUROSTAT, een samen-

werking van nationale statistische bureaus in de Europese Unie,  ontwikkelde een eigen

activiteitenclassificatie in het kader van haar geharmoniseerd Europees tijdsbudgetproject (zie

1.5.2) en baseerde zich hiervoor op internationale praktijken en classificaties die in Europa reeds in

gebruik waren (Eurostat 2000). De Verenigde Naties werkt momenteel aan een internationale

activiteitenclassificatie die relevant tracht te zijn voor zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden

(Fleming, Spellerberg 1999: 57). Er kan ook steeds beroep gedaan worden op dergelijke

activiteitenlijsten wanneer men slechts achteraf de activiteiten codeert.

De registratie van activiteiten kan continu gebeuren of binnen vastgestelde tijdsintervallen

(Elchardus, Enhus 1984: 71; Glorieux, Moens 1999: 4). In het eerste geval laat men de

respondenten telkens een nieuwe bladzijde of regel in het dagboekje invullen als ze van activiteit

veranderen (of als er iets in de context van dezelfde activiteit verandert). Ze vullen dan telkens de

begin- en eindtijd van hun activiteit in. Bij een registratie met vaste tijdsintervallen daarentegen

vullen de respondenten hun dagboekje bijvoorbeeld om de tien of om de vijftien minuten verder

aan. Dit heeft als voordeel dat het detail van registratie minder varieert naargelang de respondent

(Lingsom 1979). Bovendien wordt het verwerken van de data erdoor vergemakkelijkt en is het ook

voor de respondent gemakkelijker als die niet steeds begin en eindtijd van een activiteit moet

registreren. De nadelen zijn dat activiteiten van heel korte duur er bij deze registratiewijze van

tussenuit dreigen te vallen, dat de methode minder accuraat is omdat de duur van een activiteit

gelijk gesteld wordt aan de duur van een interval en tenslotte dat de registratiewijze ook vreemd

en artificieel overkomt bij de respondent (Lingsom 1979; INSTRAW 1995).
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In de meeste tijdsbudgetonderzoeken geeft men de respondenten de mogelijkheid om secundaire

activiteiten te registreren (Elchardus, Enhus 1984: 70).  Dit zijn activiteiten die men tegelijk met

een andere activiteit verricht. Wanneer men bijvoorbeeld aan het koken is en tegelijkertijd op de

kinderen let, dan kan men dit aan de hand van secundaire activiteiten aangeven. Hoewel het

rapporteren van secundaire activiteiten een bijkomende inspanning vraagt van de respondent,

beveelt Harvey (1984) streng aan beide soorten activiteiten in de dagboekjes op te nemen, om de

dagdagelijkse activiteiten ten volle te kunnen weergeven. 

Tenslotte kunnen tijdsbudgetonderzoeken nog van elkaar verschillen naargelang ze individuen of

gezinnen bevragen. Bij de meeste tijdsbudgetonderzoeken vullen individuen de dagboekjes in,

maar soms vraagt men ook aan alle leden van het gezin om dagboekjes bij te houden. Dit is

enerzijds te verkiezen omdat in werkelijkheid iemands tijdsbesteding steeds beïnvloed wordt door

de andere mensen waarmee men zijn leven deelt. Bovendien bereikt men een groter aantal

mensen op een kostenbesparende manier.  Het nadeel is echter dat het onderzoek in dit geval nog

een grotere inspanning vereist, wat tot een daling van de respons kan leiden en tot weigeringen

om aan het onderzoek mee te werken (Fleming, Spellerberg 1999: 56). Bovendien kunnen de

gezinsleden niet onafhankelijk van elkaar geanalyseerd worden, maar moet gebruik gemaakt

worden van multi-level analyse. 

1.5.2 Internationaal

Rusland, de Verenigde Staten, Japan en het Verenigd Koninkrijk worden doorgaans beschouwd als

de pioniers van het tijdsbudgetonderzoek (Elchardus, Enhus ea 1984; Kalfs 1993; Fleming,

Spellerberg 1999: 7; Artemov, Zuzanek 2002; Breedveld, van den Broek, Huysmans 2003; Fisher

2004). In Rusland dateren de eerste tijdsbudgetonderzoeken in Petrograd en Moskou al van begin

jaren ’20. Deze hebben betrekking op de werktijden van boeren en fabrieksarbeiders.

Tijdsbudgetonderzoek wordt er in de jaren ’20 en ’30 vooral gebruikt voor planningsdoeleinden en

in een poging om evoluties sinds de Revolutie in kaart te brengen. In de Verenigde Staten wordt

tijdsbestedingsonderzoek in de vroege 20ste eeuw geïnspireerd door een belangstelling voor het

rationaliseren van het arbeidsproces en, ruimer, het begrijpen van gedragspatronen van

verschillende bevolkingsgroepen. In het Verenigd Koninkrijk worden de eerste tijdsbudgetdata

verzameld in een poging armoede beter in kaart te brengen. 
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De echte interesse voor en groei in het tijdsbudgetonderzoek komt echter pas later, in de jaren

’60. Dan wordt voor het eerst een internationaal vergelijkbare tijdsbudgetstudie bij 12 landen

opgezet door de Verenigde Naties onder leiding van Alexander Szalai (Multinational Comparative

Time-Budget Research Project) (Szalai 1972). Dit project stelt een aantal conventies vast met

betrekking tot de methodologie van het tijdsbudgetonderzoek, opdat alle daaropvolgende

tijdsbudgetonderzoeken vergelijkbaar zouden zijn16. Sindsdien wordt tijdsbudgetonderzoek

beschouwd als een gevestigde onderzoeksmethode en voeren statistische onderzoeksbureaus uit

verschillende ontwikkelde landen tijdsbudgetonderzoeken uit. Vele andere landen zijn sinds de

jaren ’70 gevolgd. 

De interesse voor tijdsbudgetonderzoek wordt eind jaren ’80 nog aangewakkerd door de voordelen

ervan voor het meten van onbetaalde arbeid. Een reeks internationale instanties, waaronder de

Verenigde Naties, beschouwen het meten en becijferen van de waarde van onbetaalde arbeid als

een essentiële stap in het wereldwijd verbeteren van de status van de vrouw (Fleming, Spellerberg

1999: 26). Op de Wereld Conferenties over de Vrouw worden nationale overheden aangespoord om

statistieken te verzamelen rond onbetaald werk (Verenigde Naties 1996). Er worden ook

internationaal aanzetten gegeven om met onbetaalde werk rekening te houden in het Systeem van

de Nationale Rekeningen (cf. Plantenga, Sloep 1997). De aandacht van de Verenigde Naties gaat

vooral uit naar ontwikkelingslanden, vermits in deze landen de niet-marktgerichte productie, vooral

huishoudproductie,  erg prominent is (Ruuskanen 2004: 20). Tijdsbudgetonderzoek kan helpen om

deze niet-marktgerichte arbeid zichtbaar te maken. In deze context van internationaal bewustzijn,

neemt het aantal tijdsbudgetonderzoeken (in het domein van onbetaalde arbeid) exponentieel toe.

In oktober 2000 richtten de Verenigde Naties een expertengroep op rond de methodologie van

tijdsbudgetonderzoek. Zij werkten een gids uit voor het produceren van statistieken rond

tijdsbesteding en een Internationale Classificatie van Activiteiten voor Tijdsbestedingsstatistieken. 

Politieke prioriteiten hebben steeds een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het

tijdsbudgetonderzoek (Haraldsen 2000: 2). De recente maatschappelijke aandacht voor de

tijdsbestedingsproblematiek, zorgt er voor dat tijdsbudgetonderzoek nog aan belang wint. Door

middel van de elementaire informatie verzameld in de dagboekjes, kan immers worden gezocht

naar antwoorden op belangrijke maatschappelijke vragen (Glorieux, Moens 1999: 2). Hoeveel tijd

besteden we aan arbeid? Welke invloed heeft korter (en langer) werken op de tijdsbesteding? Hoe

verzoenen moeders werk en gezin? Wat doen mannen in het huishouden? Is er sprake van een

nieuwe vaderrol? Wat betekent het hebben van kinderen voor de tijdsbesteding? Hoeveel vrijetijd

hebben we en hoe besteden we die? Hoeveel tijd besteden we aan mantelzorg en uit zich de

solidariteit tussen generaties in de tijdsbesteding? Op deze en vele andere vragen kunnen

                                         
16 De richtsnoeren die gehanteerd werden in het Szalai-project hadden als doel het promoten van de

vergelijkbaarheid van de resultaten alsook het minimaliseren van de potentiële uitgaven voor de onderzoekers

die niet over de middelen of connecties beschikken om nationale steekproeven te trekken. (voor een overzicht

zie Fisher 2004) 
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tijdsbudgetstudies vaak veel beter en genuanceerder antwoorden dan klassieke survey-

onderzoeken. Tijdsbudgetonderzoek wordt dan ook in verschillende landen beschouwd als een

essentieel deel van het nationale statistische programma en vormt er een belangrijke bron voor

beleidsinformatie (Fleming, Spellerberg 1999: 5).

Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en bijna alle Oost- en West-

Europese landen hebben al minstens één officieel nationaal tijdsbudgetonderzoek gehouden. En

sinds kort worden er ook tijdsbudgetonderzoeken verricht in meer dan twintig ontwikkelingslanden.

In totaal hebben maarliefst 85 landen al een tijdsbudgetstudie verricht (Fischer 2004). Bijna alle

landen die een tijdsbudgetonderzoek ondernomen hebben, beslissen deze erna regelmatig voort te

zetten (Provonost 1988: 41). Als men - zoals in Nederland sinds 1975 het geval is - op regelmatige

tijdstippen op een systematische manier de tijdsbesteding van de bevolking bevraagt, dan blijken

tijdsbudgetgegevens immers bijzonder waardevol om maatschappelijke trends te analyseren

(Glorieux, Moens 1999: 2). Zo kon bv. Koen Breedveld (1996) op basis van zijn analyses van de

Nederlandse tijdsbudgetdata de trend naar flexibilisering van de arbeidstijd duidelijker, maar

vooral ook veel genuanceerder in beeld brengen dan dat dit doorgaans het geval is. Ook de diverse

analyses in de rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau in Nederland (bv. over trends in

mediagebruik, evoluties in de tijd die mannen aan huishoudelijk werk besteden, de afname van

maatschappelijke participatie van jongeren en hoger opgeleiden, de toegenomen tijdsdruk bij

jongeren als gevolg van een toename van onderwijsverplichtingen, …) illustreren de rijkdom van

tijdsbudgetgegevens, zeker als ze op een systematische en periodieke manier verzameld worden.

Ook in vele andere landen is men overtuigd van het belang van periodiek tijdsbudgetonderzoek

(zie bv. Oostenrijk, Finland, Zweden, Hongarije, Japan …).

Uit de internationaal vergelijkende studie van Szalai ontwikkelde zich een internationaal netwerk

van tijdsbudgetonderzoekers die zich verzamelen in de International Association for Time Use

Research (IATUR) (Niemi 1995: 1). De onderzoekers die in de jaren ’60 aan de studie hadden

meegewerkt, bleven immers ook samenwerken nadat het project was afgelopen. IATUR verenigt

nog altijd tijdsbudgetonderzoekers van over de hele wereld en verschaft informatie over de

methodologie en de toepassingen van tijdsbudgetonderzoek. De vereniging komt jaarlijks samen

tijdens een internationaal tijdsbudgetcongres. Andere tekenen dat het tijdsbudgetonderzoek

langzaamaan geïnstitutionaliseerd wordt, zijn onder andere de oprichting van een internationale

databank voor tijdsbudgetonderzoek (Multinational Time Budget Archive17) en het

onderzoeksnetwerk voor tijdsbesteding (RNTU, Research Network on Time Use), waar men aan de

inventarisering werkt van alle tijdsbudgetonderzoek en –onderzoekers ter wereld (Breedveld, van

den Broek, Huysmans 2003: 2). EUROSTAT ontwikkelt op Europees vlak initiatieven om

tijdsbudgetonderzoek uit verschillende individuele landen te stroomlijnen en vergelijkbaar te

                                         
17 Dit archief is verbonden aan het Multinational Time-Use Study (MTUS) project en wordt beheerd door Jonathan

Gereshuny van de University of Essex. 
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maken (EUROSTAT 2000, Breedveld, van den Broek, Huysmans 2003: 2). Met die doelstelling

richtte EUROSTAT in de vroege jaren ’90 ook het HETUS project op. Tussen 1999 en 2003 hebben

reeds 20 landen tijdsbudgetonderzoeken uitgevoerd (in meer of mindere mate) volgens de HETUS

vragenlijst en coderingsrichtlijnen, en nog 7 landen plannen of hopen HETUS onderzoeken te

verrichten in de nabije toekomst (Ruuskanen 2004: appendix 1).  

1.5.3 Vlaanderen/België

In Vlaanderen en België bestaat er geen systematisch en periodiek onderzoek naar de

tijdsbesteding van de bevolking. Toch zijn er de afgelopen 45 jaar, vooral in Vlaanderen dan,

verschillende, vaak beperkte tijdsbudgetstudies uitgevoerd, die het belang van deze

onderzoeksmethode illustreren (zie bv. de oudere studies van Deleeck & Van de Gracht 1960; Van

Mechelen 1966; Javeau 1970; Geerts 1970-74 in: Javeau 1984; Renard 1985) (Glorieux, Moens

1999: 1). Het tot voor kort enige grootschalige tijdsbudgetonderzoek in België dateert uit 1966 en

werd uitgevoerd door Pierre Feldheim en Claude Javeau in het kader van het Europese

Tijdsbudgetproject van Szalai (1972)18. De onderzoeksgroep TOR van de Vakgroep Sociologie van

de V.U.B. verrichtte twee tijdsbudgetonderzoeken in 1984 en 1988, maar deze gebeurden telkens

bij een selectieve onderzoeksgroep. In 1990 voerde het OIVO een representatieve, maar partiële

tijdbudgetstudie uit bij de Belgische gezinnen (Renard et al. 1990). De gegevensverzameling

beperkte zich immers tot een aantal specifieke activiteiten, namelijk de huishoudelijke

(huishoudelijk werk en kinderzorg) en beroepsactiviteiten van de Belgische gezinnen19. 

Pas dertig jaar na Javeau, in 1999, werd in België terug een algemeen tijdsbudgetonderzoek

uitgevoerd op representatieve schaal. Voor Vlaanderen gebeurde dit door de vakgroep TOR in het

kader van het project “De tijdsbesteding van Vlamingen: een tijdsbestedingsonderzoek bij een

representatieve steekproef van Vlamingen”, gefinancierd door de Vlaamse regering (TBO99)

(Glorieux, Koelet ea 2000). In dezelfde periode voerde ook het NIS een ‘Tijdsbudget-enquête’ uit,

representatief voor de hele Belgische bevolking (Glorieux, Vandeweyer 2002). Beide onderzoeken

                                         
18 Dit onderzoek week af van de richtsnoeren gebruikt in het Szalai-project in de zin dat het een nationale

steekproef betrof vermits de verdeling van de bevolking niet ingepast kon worden in de basisopzet van het

Szalai-onderzoek (Fisher 2004). Het Belgische onderzoek had betrekking op 2077 respondenten en een

responsgraad van 60%.

19 In totaal noteerden 2355 respondenten dagelijks in een notaboekje, dat de vorm had van een agenda,

gedurende 1 week hoeveel tijd ze aan de kinderen en de regelmatige huishoudelijke taken (schoonmaken,

maaltijdbereiding, afwassen, opruimen, de was …) besteedden en gedurende 1 maand hoeveel tijd ze

besteedden aan andere, minder regelmatige huishoudelijke activiteiten (onderhoudswerken, kleding, tuin,

voedsel inmaken, onderhoud en herstelling van voertuigen en materiaal). De registratie in het dagboekje van

het OIVO onderzoek gebeurde niet simultaan maar volgens de ‘evening’-methode, waarbij men ’s avonds een

schatting moet maken van de tijd die men aan een reeks activiteiten heeft gespendeerd. 
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liepen parallel, maar voor de dataverzameling werd een enigszins andere methode aangewend.

Voor het Belgische onderzoek TBO NIS (99) werden de data verzameld van 3 december 1998 tot 6

februari 2000 bij 8382 respondenten van 12 tot 95 jaar uit 4275 Belgische gezinnen. Dit onderzoek

gebeurde volledig volgens de Eurostat richtlijnen (zie eerder). Dat betekent dat alle leden uit een

huishouden werden bevraagd, dat zij hun tijdsbesteding één volledige weekdag en één volledige

weekenddag in een dagboekje bijhielden en dat ze hun eigen woorden gebruikten om hun primaire

activiteit te registreren per interval van tien minuten. In de dagboekjes was ook ruimte voorzien

voor een (eventuele) nevenactiviteit en het (eventuele) gezelschap bij het uitvoeren van deze

activiteit. Ook de verplaatsingen en het eventuele vervoermiddel werden telkens aangeduid. Voor

TOR’99 werden de data verzameld van 15 april tot 15 juli 1999 en van 1 september tot 15 oktober

1999 bij 1533 Vlaamse respondenten van 16 tot 75 jaar (één per gezin). De vakantieperiode werd

er bewust uit gelaten. De deelnemers hielden gedurende één volledige week hun tijdsbesteding bij

in een dagboekje. Hiervoor maakten zij gebruik van een geprecodeerde activiteitenlijst en continue

registratie. Naast de hoofd- en nevenactiviteit werd tevens ook informatie verzameld over de

plaats van de handeling, het verplaatsingsmiddel, de aanwezigheid van anderen, de

interactiepartner en de motivatie voor het stellen van de activiteit. In 2004 - vijf jaar na het eerste

onderzoek uit 1999 – werden de data verzameld voor de tweede golf van dit tijdsbudget-

onderzoek. In het volgende hoofdstuk zal aan de hand van de tijdsbudgetdata uit het Vlaamse

onderzoek, uitgebreid besproken worden hoe de Vlamingen anno 1999 het huishoudelijk werk

organiseren in hun gezin. Daar vindt men ook een gedetailleerde bespreking van de gebruikte

instrumenten terug. 

1.6  DE KRACHT VAN TIJDSBUDGETONDERZOEK

De kracht van tijdsbudgetonderzoek bestaat erin dat de onderzoekers de tijdsbesteding van zo

dicht mogelijk opvolgen. Tijdsbudgetdata leveren aldus een gedetailleerder en meer omvattend

beeld van activiteitenpatronen dan een vragenlijst die noodzakelijk selectiever en beperkter is

(Glorieux, Koelet ea 2001a: 157). Eerder dan variaties in houdingen, opvattingen of waarden in de

bevolking te bestuderen aan de hand van (contextloze) reacties op attitude-items, wordt in het

tijdsbestedingsonderzoek nagegaan hoe die variaties zich manifesteren in het concrete handelen

van alledag. 

De voordelen van de tijdsbudgetmethode tegenover de surveymethode voor het meten van

gedragingen, werden menigmaal aangetoond. De validiteit van deze methode werd onder andere

door Robinson (1985: 34) nagegaan door de resultaten ervan te vergelijken met de resultaten van

onderzoek naar tijdsbesteding (1) waarbij men activiteiten rapporteert telkens een beeper afgaat

of (2) waarbij men steunt op wat men herinnert van wat men de vorige dag op een bepaald uur
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gedaan heeft. Juster (1985: 19) vergeleek de dagboekjes van beide partners in een gezin met

betrekking tot activiteiten die samen met de partner verricht werden. Robinson (1985: 41) ging

ook de betrouwbaarheid van de tijdsbudgetmethode na door vergelijkingen te maken tussen (1)

verschillende onderzoeken die hetzelfde instrument in dezelfde periode gebruikt hebben, (2)

onderzoeken met simultane en retrospectieve dagboekjes en (3) verschillende onderzoeken die

verschillende dagboekjes gebruikt hebben. Volgens deze en nog andere studies is tijdsbudget-

onderzoek de meest betrouwbare en valide indicator voor tijdsbesteding, vooral voor informele,

relatief gewone en regelmatig terugkerende activiteiten zoals huishoudelijk werk (Juster 1985;

Kalton 1985; Robinson 1985; Harvey 1984; Stoop en Oudhof 1988; Knulst, Van Beek 1990; Niemi

1993; Kalfs 1993; Keuzenkamp ea 2000).

De tijdsbudgetmethode heeft als nadeel dat ze duur is en een grote (tijds)inspanning vraagt van

zowel de respondenten als van de onderzoekers die de data moeten verwerken (INSTRAW 1995).

Bovendien is de kwaliteit van de rapportering vaak beter aan het begin van de registratieperiode

dan naar het einde toe (Niemi 1983). Dit probleem kan echter opgevangen worden door het

ontwerp van het dagboekje aan te passen. Soms wordt zelfs geopteerd voor een elektronisch

dagboekje, al blijkt dit voor de activiteit huishoudelijk werk minder goede resultaten te genereren

dan het papieren dagboekje (Kalfs 1993: 3). De nadelen van tijdsbudgetmethode wegen in de

meeste gevallen echter niet op tegen de voordelen van het gebruik van de methode.

1.6.1 Geheugeneffecten

Vooral in het geval van simultane registratie, kan de tijdsbudgetmethode het probleem van

geheugeneffecten bij de rapportering van de tijdsbesteding minimaliseren. Maar ook retrospectieve

registratie kan handig zijn om leemtes in het geheugen op te vullen. Volgens Scheuch (1972: 70)

benadert een chronologische rapportering van de activiteiten, zoals dit bij dagboekjes het geval is,

het beste de reconstructie van het leven zoals die werkelijk ervaren wordt en dat maakt het

gemakkelijker om zich de eigen tijdsbesteding precies te herinneren. Met andere woorden, door de

dag volledig te overlopen en alle activiteiten - niet enkel de specifieke activiteit waarin men

geïnteresseerd is - te bevragen, kan men de tijd besteed aan een bepaalde activiteit beter

reconstrueren. Men kan zijn eigen schattingen corrigeren, wanneer men het verloop van de dag in

het oog houdt en weet dat alle activiteiten samen uiteindelijk moeten sommeren tot 24u per dag

(Breedveld, van den Broek, Huysmans 2003).
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1.6.2 Informatie over het huishoudelijke werk

Wanneer men in een vragenlijst aan de respondenten vraagt een schatting te maken van het eigen

aandeel in het huishoudelijke werk, wordt dit bemoeilijkt doordat men nooit volledige informatie

heeft over wat de andere partner allemaal doet aan huishoudelijk werk. Wanneer men daarentegen

beschikt over dagboeken met betrekking tot de tijdsbesteding van beide partners kan men het

precieze aandeel berekenen van elke partner in het huishoudelijke werk. In de meeste

onderzoeken heeft men echter slechts informatie over de tijd besteed aan huishoudelijk werk door

één van de partners in het gezin. Het is dan wel nog altijd mogelijk op geaggregeerd niveau een

schatting te maken van het aandeel van mannen en vrouwen in het huishoudelijke werk. Toch

blijven er ook bij tijdsbudgetregistratie een aantal taken dat te maken heeft met de organisatie van

het huishouden verborgen. Deze activiteiten gebeuren vaak onbewust of duren zo kort dat ze niet

in de dagboekjes geregistreerd worden (Scheuch 1972). 

1.6.3 Verkeerde perceptie

Door de registratie van de eigen activiteiten in dagboekjes kan het probleem van de verkeerde

perceptie gemakkelijk opgevangen worden. Tijdens het ophalen van de verschillende dagboekjes,

laten respondenten dan ook vaak aan de enquêteur weten dat het voor henzelf heel interessant

was, vast te stellen hoe ze hun dag indeelden en dat ze nu pas ten volle beseften hoeveel tijd ze

aan bepaalde activiteiten besteedden.

1.6.4 Dubbeltelling van secundaire activiteiten

Wanneer mensen proberen in te schatten hoeveel tijd ze besteed hebben aan huishoudelijk werk,

kan er een dubbeltelling optreden van activiteiten die ze gelijktijdig verricht hebben. Heeft men

gedurende een half uur gekookt en tijdens dat half uur ook nog wat opgeruimd in huis, dan heeft

men immers geen heel uur, maar slechts een half uur huishoudelijk werk verricht. Als men de tijd

besteed aan huishoudelijk werk berekent op basis van de primaire activiteiten in de dagboekjes,

worden zo’n vergissingen uitgesloten. 

De secundaire activiteiten in de dagboekjes kunnen bovendien nuttig zijn om de verdoken werklast

van vrouwen te berekenen. De vrouwenrol in het huishouden wordt gekenmerkt door een hoge

graad van beschikbaarheid. Vrouwen moeten hun activiteiten vaak onderbreken of combineren,

omdat er door anderen beroep op hen gedaan wordt. Hierdoor zijn activiteiten als kinderen in bed

stoppen, baby voeden, boterhammen smeren, eten opwarmen, … dingen die soms tussendoor
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moeten gebeuren, als nevenactiviteit bij een andere activiteit. De tijdsbesteding van vrouwen is

ook veel polychroner dan die van mannen, met activiteiten die synchroon verlopen en minder

sequentieel als bij mannen het geval is (zie o.m. Hall, 1959). Om de verdoken werklast van

vrouwen enigszins in kaart te brengen, kan men bij de berekening van de tijd besteed aan

huishoudelijk werk rekening houden met huishoudelijke taken die als secundaire activiteit bij

andere niet-huishoudelijke activiteiten staan genoteerd. Deze werkwijze werd door Elchardus en

Glorieux (1994: 34) toegepast op de tijdsbudgetdata uit 1988. Hun vaststellingen wijzen echter

niet zozeer op een verdoken werklast maar wel op een intenser huishoudelijk werk waarbij

verschillende taken simultaan worden verricht20. 

Het blijft ook bij tijdsbudgetonderzoek moeilijk om met simultane activiteiten om te gaan. Het is

niet altijd precies na te gaan hoeveel tijd men besteed heeft aan een secundaire activiteit.

Wanneer iemand het televisiekijken even onderbreekt om naar het eten te kijken dat op het fornuis

staat te koken en ‘koken’ als nevenactiviteit registreert, dan duurt dat ‘koken’ niet de volledige tijd

van het televisiekijken. Door bij tijdsbudgetonderzoek de duren te gebruiken van de

hoofdactiviteiten waarbij deze nevenactiviteiten geregistreerd werden, wordt de verborgen werklast

weleens overschat. Daarnaast is het ook voor de respondent, die simultaan verschillende taken

verricht, niet altijd gemakkelijk uit te maken welke van zijn/haar activiteiten het belangrijkst is,

d.w.z. welke activiteit hij/zij als primaire activiteit zal noteren en welke als secundaire activiteit. 

1.6.5 Definitie huishoudelijk werk

Bij tijdsbudgetonderzoek registreren de respondenten al hun activiteiten gedetailleerd in een

dagboekje. De onderzoeker kan dan achteraf zelf bepalen welke activiteiten zij/hij zal beschouwen

als huishoudelijk werk. In die zin is men niet overgeleverd aan de vrije interpretatie van de

respondent zelf over wat huishoudelijk werk is en reflecteert het huishoudelijke werk meer

accuraat de variëteit aan taken die verricht worden in een huishouden (VanEvery 1997: 411). Zo

zagen we eerder dat een aantal huishoudelijke taken zo verweven zijn met liefde en vrije tijd dat

ze door de respondent zelf misschien niet beschouwd worden als huishoudelijk werk. Bij

tijdsbudgetonderzoek kan de onderzoeker zelf achteraf bepalen om deze activiteiten al dan niet op

te nemen in de categorie huishoudelijk werk, zodat voor alle respondenten dezelfde definitie geldt.

Al blijft hier de vraag of taken als tuinieren, bakken, klussen… wel altijd als werk moeten

                                         
20 Bij kinderzorg activiteiten blijft men doorgaans, zelfs met tijdsbudgetonderzoek, de verdoken werklast

onderschatten (Van der Lippe en Niphuis-Nell 1994:17). Bijvoorbeeld, iemand kan een ‘vrije’ avond hebben en

‘tv kijken’ als primaire activiteit opgeven, maar ondertussen met één oor aan het luisteren zijn of de baby niet

terug wakker wordt. Vaak noteert men dat niet als ‘kinderzorg’ bij de secundaire activiteit. Wanneer er echter,

zoals in het TOR-tijdsbudgetonderzoek uit 1999, gegevens beschikbaar zijn over de aanwezigheid van kinderen

tijdens de activiteiten uit het dagboekje, dan kan men overwegen om dit bij de verdoken werklast in te

calculeren.
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beschouwd worden. Het blijft bovendien moeilijk, met eender welke onderzoeksmethode, om de

mentale arbeid te meten die deel uitmaakt van het huishoudelijke werk. Bij de indeling van de

activiteiten kan men bij tijdsbudgetonderzoek eventueel geholpen worden door ook rekening te

houden met de context van de activiteit. 

1.6.6 Sociale wenselijkheid

De simultane registratie vermindert het onder- en overrapporteren van respectievelijk sociaal

onwenselijke en sociaal wenselijke activiteiten. Het is namelijk minder gemakkelijk om in een

dagboekje bewust de tijd besteed aan dergelijke activiteiten aan te passen, dan in een survey. De

tijd besteed aan alle activiteiten moet in het dagboekje immers steeds sommeren op 24 uur per

dag. Als men één activiteit aanpast, zal men dus ook steeds alle andere activiteiten moeten

aanpassen. 

Sociale wenselijkheid zal ook minder een rol spelen omdat de nadruk in tijdsbudgetonderzoek niet

op een welbepaalde activiteit21 ligt, maar op tijdsbesteding in het algemeen. De manier waarop

men gegevens over huishoudelijk werk in een dagboekje verzamelt, is minder sturend of suggestief

dan wanneer men rechtstreeks de vraag stelt: ‘Hoeveel uur hebt u vorige week aan huishoudelijk

werk besteedt?’ (Robinson 1985: 40). Toch worden een aantal activiteiten bewust niet of minder

gerapporteerd in de dagboekjes.  Het gaat dan om bepaalde biologische functies (als vrijen en

sanitaire behoeften) en bepaalde illegale activiteiten (als gokken, vechten, stelen…) (Robinson

1985: 41).

1.6.7 Proces- versus resultaatsmeting

Een nadeel van tijdsbudgetonderzoek voor de studie van de verdeling van het huishoudelijk werk

tussen mannen en vrouwen, is dat het enkel de tijd besteed aan huishoudelijk werk meet en niet

het eindresultaat van dit huishoudelijke werk (Hawrylyshyn 1977; Luxton 1997: 434). Dit zou tot

vertekende resultaten kunnen leiden. Als tijd gebruikt wordt als belangrijkste meeteenheid, dan zal

het immers lijken alsof de traagste en minst efficiënte werkers, de grootste werklast hebben. Zo

stelt de wet van Parkinson dat werk zich steeds uitzet om de beschikbare tijd te vullen. Iemand

met veel tijd zal dus langer over een bepaalde taak doen dan iemand met weinig tijd, zonder dat

daarom ook het resultaat verschilt. Zo worden vrouwen die betaald werk en onbetaald werk

                                         
21 Tenzij in het geval van partiële of semi-tijdsbudgetonderzoeken, waarbij enkel de tijdsbesteding voor een

welbepaalde activiteit of een aantal specifieke activiteiten bestudeerd wordt. Meestal worden echter alle

activiteiten in hun totaliteit bestudeerd. (Breedveld, van den Broek, Huysmans 2003: 1)
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moeten balanceren, gedwongen taken sneller te verrichten, waardoor zij vaak gevoelens van

tijdsdruk rapporteren (Moens 2005). 

Hawrylyshyn (1977) pleit daarom voor de introductie van een efficiëntie-criterium, gebaseerd op

de minimale tijd nodig om een huishouden te runnen. Als uitgangspunt neemt hij hiervoor de tijd

die een werkende vrouw nodig heeft om het huishoudelijke werk te verrichten, omdat zij haar

beschikbare tijd veel efficiënter zou gebruiken. Van der Lippe en Niphuis-Nell (1994) geloven

echter niet dat men op basis van tijdsbudgetonderzoek kan besluiten dat huisvrouwen grondiger

werken of zich meer tijd gunnen voor een bepaalde taak dan vrouwen met een job. Deze vrouwen

kunnen ook heel verschillende standaarden hebben met betrekking tot wat een proper huis is en

hoe het huishoudelijke werk verricht moet worden. Deze standaarden zijn bovendien gerelateerd

aan opleidingsniveau, leeftijd en het aantal andere activiteiten of hobby’s die men naast het

huishoudelijke werk zou willen verrichten.

1.7  HET VLAAMSE TIJDSBUDGETONDERZOEK: TOR99

De bovenstaande vergelijkende analyse van de voor- en nadelen van drie verschillende, doch veel

gebruikte dataverzamelingsmethodes - d.i. attitudevragen, directe tijdsbestedingsvragen en

tijdsbudgetonderzoek – doet ons besluiten dat we een empirische analyse van het handelen van

mensen het beste baseren op tijdsbudgetgegevens. De tijdsbudgetmethode genereert immers de

meest valide en meest betrouwbare informatie in dat opzicht, des te meer voor wie geïnteresseerd

is in het huishoudelijke werk van mannen en vrouwen. Voor dit doctoraatsonderzoek maken we

gebruik van de data van het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek uit 1999 ‘De tijdsbesteding van de

Vlamingen: een tijdsbestedingsonderzoek bij een representatieve steekproef van Vlamingen’

(TOR99 - zie ook 1.5.3). Dit onderzoek kadert in het beleidsgericht onderzoeksprogramma van de

Vlaamse Gemeenschap (PBO97/109) en is - samen met het Belgische tijdsbudgetonderzoek van

het NIS - het eerste grootschalige en representatieve tijdsbudgetonderzoek in Vlaanderen sinds

1966 (Szalai 1972). Om onze onderzoeksbevindingen in een juist perspectief te plaatsen, geven we

in deze laatste paragraaf van dit methodologische hoofdstuk een korte beschrijving van het

Vlaamse tijdsbudgetonderzoek. Voor meer detail verwijzen wij graag naar het technisch rapport

van het onderzoek (Glorieux, Koelet ea 2000). 
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1.7.1 Onderzoeksopzet

Het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek gaat uit van de onderzoeksgroep TOR (Tempus Omnia Revelat)

aan de Vrije Universiteit Brussel en bevat gegevens over de tijdsbesteding van een toevallige

steekproef van 1533 Vlamingen tussen 16 en 75 jaar. Het enquêteursbureau TNS DIMARSO stond

in voor het veldwerk (afnemen van de enquêtes en dagboekregistratie) dat plaatsvond tussen 15

april en 30 oktober. De dataverzameling werd evenwel tussen 15 juli en 1 september gedurende 6

weken stilgelegd om te voorkomen dat de vakantieperiode te sterk zou doorwegen in de

onderzoeksresultaten. 

Het TOR99 onderzoek bestaat uit drie luiken per respondent: een eerste vragenlijst, zeven

tijdsbestedingsdagboekjes en een follow-up vragenlijst. In de eerste vragenlijst zijn naast socio-

demografische variabelen, opinievragen over maatschappelijk kwesties en algemene indicatoren

over tijdsbesteding opgenomen. In de tweede vragenlijst komen voornamelijk vragen aan bod die

specifieke tijdsproblematieken behandelen. De dagboekjes (zie bijlage 1.2) zijn echter het

belangrijkste onderzoeksinstrument. In deze dagboekjes konden de respondenten gedurende een

volledige week (7 dagen) een verslag bijhouden van hun activiteiten en het precieze tijdstip en

duur ervan opschrijven. De registratie gebeurde op het moment zelf dat de handelingen gesteld

werden en was continu (zie 1.5.1). Naast het noteren van een activiteit, een nevenactiviteit en

begin- en eindtijden, werd per activiteit ook extra informatie ingewonnen over de context22 van de

geregistreerde handeling. Opdat alle respondenten hetzelfde detail van registratie zouden

aanhouden, werd gebruik gemaakt van een geprecodeerde activiteitenlijst. De lijst bevat 154

gedetailleerde categorieën van activiteiten, die de respondenten konden gebruiken bij het invullen

van hun dagboekje (zie bijlage 1.3). Deze 154 categorieën kunnen voor de analyse van de data

ondergebracht worden in een indeling van 37 types van activiteiten, die nog eens samengebracht

kunnen worden in 11 meer omvattende rubrieken die refereren naar handelingssferen die de

meeste mensen in onze samenleving als min of meer in tijd en ruimte afgebakende culturele

eenheden herkennen (zie bijlage 1.4).

                                         
22 Er werd extra informatie ingezameld over de plaats van de activiteit en de betrokken interactiepartners (of er

iemand aanwezig was en met wie men gesproken heeft), de subjectieve beleving van de geregistreerde

handeling en, indien er sprake was van een verplaatsing, over het transportmiddel dat gebruikt werd voor deze

verplaatsing
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1.7.2 Respons

Tijdsbudgetonderzoek staat bekend als onderzoek met een lage responsrate (zie o.m. Kalfs 1993).

Het vergt immers een aanzienlijke inspanning van de respondenten om gedurende meerdere dagen

nauwgezet de tijdsbesteding bij te houden. Voor het TOR-onderzoek werden in totaal 5727

adressen gebruikt. In het geval van 1533 adressen kreeg men de dagboekjes volledig ingevuld

terug. Dit resulteert in een responspercentage van 26,8%23. Houdt men geen rekening met een

aantal categorieën die eigenlijk niet tot de initiële onderzoekspopulatie behoren (‘overleden’,

‘verhuisd’, ‘taalbarrière’, ‘adres onvindbaar’ en ‘op adres wonen anderen’), dan bedraagt de

respons 28.4%. Deze cijfers liggen iets hoger dan de 20 à 25% respons die in de laatste

Nederlandse tijdsbestedingsonderzoeken werden behaald. Een lage responsrate is vooral een

probleem wanneer er sprake is van een structurele (en dus niet louter toevallige) uitval van

welbepaalde bevolkingsgroepen. Dit zou de externe validiteit van het onderzoek in gevaar brengen,

wat betekent dat de resultaten dan niet langer veralgemeend kunnen worden naar de Vlaamse

bevolking toe. De vertekening van de gerealiseerde steekproef loopt echter in grote lijnen gelijk

met de onder- of oververtegenwoordiging bij klassiek survey-onderzoek en wordt niet beïnvloed

door de zwaarte van het onderzoeksinstrument.  

                                         
23 Om bij aanvang reeds gedeeltelijk een dergelijke systematische uitval op te vangen, werd gewerkt met een

systeem van vervangadressen. De adressen uit het onderzoek werden aan de hand van een aantal

persoonskenmerken (leeftijd, geslacht en woonplaats) gebundeld in dossiers per zeven adressen. Weigert de

eerste persoon in het dossier, dan gaat men over tot de volgende van de 6 vervangadressen, tot men iemand

met dezelfde persoonskenmerken vindt die medewerking aan het onderzoek toezegt. In sommige studies waar

dit systeem toegepast wordt, wordt de respons ook wel berekend zonder rekening te houden met de

vervangadressen. Op die manier berekend, bedraagt de respons in dit onderzoek 31.7%. 
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1.7.3  Selectie van de onderzoekspopulatie voor dit onderzoek:
Vlaamse koppels

Aangezien het bevragingsmateriaal van TOR99 in het Nederlands werd opgesteld, behelst de

onderzoekspopulatie van het tijdsbudgetonderzoek alle Nederlanstalige mannen en vrouwen tussen

16 en 75 jaar. Concreet betekent dit dat, naast personen die op het grondgebied Vlaanderen

wonen, ook Vlamingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het onderzoek zijn opgenomen. Na

weging voor geslacht, leeftijd en opleidingsniveau24 en rekening houdend met de kwaliteits-

vereisten25 opgelegd aan de dagboek-gegevens, beschikt het onderzoek over de gegevens van

1535 respondenten uit deze onderzoekspopulatie. Omdat de taakverdeling in de gezinnen mede

centraal staat in dit onderzoek, gebruiken we voor onze analyses een selectie hieruit van 1082

mannen en vrouwen die samenwonen met een partner. De term samenwonend mag hier erg ruim

geïnterpreteerd worden als samen onder één dak in hetzelfde gezin wonend. 

De gegevens van deze 1082 mannen en vrouwen zijn gewogen aan de hand van de wegingen uit de

oorspronkelijke datafile (Glorieux, Koelet ea 2000)26. Daarom wordt de verdeling naar geslacht,

leeftijd en opleidingsniveau in deze selectie, in tabel 1.2 vergeleken met de verdeling in de

populatie en deze in de oorspronkelijke gewogen databank. Beide geslachten zijn zo goed als gelijk

vertegenwoordigd in onze steekproef. Wat de leeftijdsstructuur betreft, zien we dat de jongste

categorie tussen 16 en 24 jaar sterk ondervertegenwoordigd is tegenover hun aandeel in de totale

populatie. Dit is vanzelfsprekend zo omdat we enkel koppels beschouwen: op deze leeftijd woont

men vaak nog niet samen met partner in één gezin en onder één dak. De minimumleeftijd in de

aangepaste databank verschuift dan ook van 16 naar 20 jaar. Het opleidingsniveau van de

respondenten is vergelijkbaar met deze in de totale populatie: 44% heeft maximum een diploma

lager middelbaar onderwijs, 32% heeft maximum een diploma hoger middelbaar onderwijs en 24%

heeft een diploma hoger of universitair onderwijs.

                                         
24 De gebruikte wegingscoëfficiënten variëren van 0,36 (mannen ouder dan 55 jaar met een diploma van het lager

middelbaar algemeen vormend onderwijs) tot 3,04 (vrouwen ouder dan 55 jaar die hoogstens het lager

onderwijs voltooiden). 

25 in de weekdagen-file: ≤ 25 uur onbepaalde tijd over de 5 weekdagen verspreid    in de zaterdag-file en in de

zondag-file: ≤ 5 uur onbepaalde tijd                                                 

26 Er zijn immers geen gegevens voorhanden met betrekking tot de werkelijke geslachts-, leeftijds- en

opleidingsverdeling van Vlaamse koppels, voor een weging op maat.
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TABEL 1.2:  VERDELING NAAR GESLACHT, LEEFTIJD EN OPLEIDINGSNIVEAU VOOR (1) DE VLAAMSE BEVOLKING

(1997),  (2) DE MANNEN EN VROUWEN UIT HET VLAAMSE TIJDSBUDGET-ONDERZOEK TOR99

(N=1535), (3) DE MANNEN EN VROUWEN DIE MET EEN PARTNER SAMENWONEN UIT HET VLAAMSE

TIJDSBUDGETONDERZOEK TOR99 (N=1082).

Populatie 
(volkstelling 1997)

TBO99 

(N=1535)

TBO99
koppels
(N=1082)

Geslacht
Man 50% 50% 51%

Vrouw 50% 50% 50%
Leeftijd

16-24 15% 16% 2%
25-34 20% 20% 21%
35-44 20% 23% 25%
45-54 17% 17% 20%
55-64 14% 13% 19%
65-75 12% 12% 13%

Opleidingsniveau
Maximum lager middelbaar onderwijs 42% 44% 44%

Maximum hoger middelbaar onderwijs 33% 32% 32%
Hoger onderwijs, universiteit 25% 24% 24%

Onze selectie van mannen en vrouwen die met een partner samenwonen, kunnen we grotendeels

opsplitsen in vier bijna even grote groepen, al naargelang het gezinstype waartoe ze behoren

(tabel 1.3). Deze vier groepen zijn: de (mannelijke) kostwinnersgezinnen, de tweeverdieners-

gezinnen waarbij beide partners voltijds werken, de tweeverdienersgezinnen waarbij de vrouw

deeltijds werkt en de gepensioneerde27 gezinnen. Voor deze typologie gebruikten we het

arbeidsstatuut van de respondent en dat van zijn/haar partner zoals bevraagd in de vragenlijst en

niet de gegevens uit de dagboekjes, vermits deze zich beperken tot de specifieke registratieweek. 

                                         
27 Ook de gezinnen waarbij één partner gepensioneerd is en de andere partner geen betaald werk heeft worden

hier bij gerekend. 
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TABEL 1.3:  VERDELING NAAR GEZINSTYPE VAN VLAAMSE MANNEN EN VROUWEN DIE MET EEN PARTNER

SAMENWONEN (20-75 JAAR, N=1082, TOR99)

TBO99
koppels

Tweeverdienersgezinnen (beiden voltijds) 26%
Gepensioneerde gezinnen 23%
Mannelijke kostwinnersgezinnen 21%
Tweeverdiendersgezinnen (vrouw deeltijds) 19%
Andere (werkloos, vrouwelijke kostwinners, één van beide partners gepensioneerd
terwijl de andere partner nog werkt

9%

Missing 2%

1.7.4  Drie soorten parameters 

De meest courante manier om tijdsbudgetgegevens voor te stellen, is door gebruik te maken van

de volgende drie parameters (Glorieux, Coppens e.a. 2002):

- de duur per respondent: dit is de gemiddelde tijd besteed aan een bepaalde activiteit in een

gegeven tijdsperiode, berekend voor alle deelnemers aan het onderzoek (respondenten).

- de participatiegraad: dit is het percentage respondenten dat een bepaalde activiteit gesteld

heeft in een gegeven tijdsperiode.

- de duur per participant: dit is de gemiddelde tijd besteed aan een bepaalde activiteit in een

gegeven tijdsperiode, berekend voor alle participanten aan de activiteit.

Deze drie parameters zijn niet onafhankelijk van elkaar. De duur per respondent is het product van

de duur per participant en de participatiegraad (percentage uitgedrukt als een getal tussen 0 en 1).

Een voorbeeld kan de interpretatie van deze parameters verduidelijken. Op een gemiddelde week

besteden de deelnemers aan het onderzoek die met een partner samenwonen gemiddeld 20u36’

aan de activiteit ‘arbeid’ (= duur per respondent). Niet alle deelnemers aan het onderzoek hebben

echter gewerkt in de week dat ze hun dagboekjes bijhielden. 62,7% van de 20 tot 75-jarigen die

samenwonen met een partner heeft effectief een arbeidsactiviteit gesteld op de geregistreerde

weekdagen (= participatiegraad). De respondenten die effectief gewerkt hebben in de

registratieweek, besteden gemiddeld 32u53’ aan de activiteit ‘arbeid' per week (= duur per

participant).
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1.8 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk hebben we een vergelijkende analyse gemaakt van de voor- en nadelen van drie

verschillende, doch veel gebruikte dataverzamelingsmethodes, d.i. attitudevragen, directe tijds-

bestedingsvragen en tijdsbudgetonderzoek. Deze vergelijking sterkt ons in onze keuze voor

tijdsbudgetonderzoek als methode om het handelen van mensen genuanceerd en betrouwbaar in

kaart te brengen. Voor deze studie naar het huishoudelijke werk van Vlaamse vrouwen en mannen,

doen we beroep op de Vlaamse tijdsbudgetdata uit 1999 van de onderzoeksgroep TOR. We

beperken ons daarbij tot de gegevens van 1082 vrouwen en mannen die met een partner

samenwonen. Ook de opzet en de respons van dit Vlaamse tijdsbudgetonderzoek werden in dit

methodologische hoofdstuk besproken. In het volgende hoofdstuk geven we dan een korte

beschrijving van het huishoudelijke werk van deze Vlaamse vrouwen en mannen op basis van de

tijdsbudgetgegevens. Het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek beschikt echter ook over gegevens met

betrekking tot hun huishoudelijke werk, verkregen aan de hand van directe tijdsbestedingsvragen

en attitudevragen uit de vragenlijsten bij de dagboekjes van het onderzoek. In een excursie aan

het eind van hoofdstuk 2 kunnen we bijgevolg de resultaten van de drie verschillende

dataverzamelingsmethodes eens vergelijken en nagaan of we een indicatie vinden voor een aantal

van de tekortkomingen die we hier besproken hebben.

Alvorens over te gaan naar hoofdstuk 2, moeten we misschien eerst kort onze keuze voor het

Vlaamse en niet het Belgische tijdsbudgetonderzoek voor deze studie verduidelijken. In het

Vlaamse tijdsbudgetonderzoek worden immers enkel individuen en geen gezinnen bevraagd, terwijl

nochtans de gegenderde taakverdeling in het gezin mede centraal staat in deze studie. Door onze

keuze voor het Vlaamse onderzoek beschikken we niet over tijdsbudgetgegevens van beide

partners in het gezin28 en kunnen we geen uitspraken doen over hun precieze taakverdeling. Dit is

niet noodzakelijk een probleem als we willen begrijpen hoe de gegenderde takenverdeling tot stand

komt die men nog in zo vele Vlaamse gezinnen terugvindt. We kunnen immers ook de tijd

vergelijken die individuele mannen en vrouwen die met een partner samenwonen besteden aan

huishoudelijk werk en nagaan door welke factoren dit wordt beïnvloed. De gegenderde verdeling

van het huishoudelijke werk beschouwen we dan als een resultante van verschillen in tijdsallocatie

tussen deze mannen en vrouwen. Eerder onderzoek geeft overigens aan dat het interessanter is de

tijd die individuele mannen en vrouwen besteden aan huishoudelijk werk te bestuderen, dan hun

relatieve aandeel in het huishoudelijke werk (Jacobs,  de Maeyer et al. 2000: 34). 

                                         
28 We beschikken wel over informatie met betrekking tot de partner aan de hand van de vragenlijsten,

toegevoegd aan de dagboekjes in het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek.
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Het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek heeft bovendien een aantal voordelen ten opzichte van het

Belgische onderzoek. Als voornaamste kritiek op het Belgische tijdsbudgetonderzoek kan worden

aangevoerd dat de respondenten geen volledige week registreren, maar slechts twee dagen.

Hierdoor kan een weekoverzicht29 van de tijdsbesteding enkel synthetisch worden samengesteld,

aan de hand van informatie over de afzonderlijke weekdagen van telkens verschillende

respondenten (zie 1.5.1). Het Belgische onderzoek kent daarenboven een erg lage responsgraad

ten opzichte van het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek (6,3%30 tov 26,8%) en de informatie bevraagd

in de vragenlijsten toegevoegd aan de dagboekjes is er veel minder uitgebreid. In het volgende

hoofdstuk zal ook het nut blijken van de betekenissen van de activiteiten die in het Vlaamse

tijdsbudgetonderzoek in de dagboekjes bevraagd werden. Bovendien laat het Vlaamse tijdsbudget-

onderzoek tenslotte ook een beperkte vergelijking toe met het meer selectieve TOR tijdsbudget-

onderzoek uit 1988 (zie 1.5.3). Ook dit gebruiken we in hoofdstuk 2 om na te gaan in welke mate

de verdeling van het huishoudelijke werk in het gezin in de 10 jaar tussen 1988 en 1999 veranderd

is.

                                         
29 Wanneer respondenten hun tijdsbesteding enkel gedurende één weekdag en één weekenddag registreren, zoals

voorgeschreven wordt in de EUROSTAT (2000) richtlijnen, moet een synthetische week geconstrueerd worden.

Hiervoor telt men telkens voor elke activiteit de steekproefgemiddelden op voor elke dag van de week.

30 De responsrate voor het Belgische onderzoek van het NIS is zo laag omdat het tijdsbudgetonderzoek hier

tevens gekoppeld was aan het invullen van de Huishoudbudget-Enquête. Enkel aan diegenen die hun

medewerking hadden toegezegd voor deze laatste enquête, werd gevraagd of ze ook wilden meewerken aan de

Tijdsbudget-enquête. De respons werd berekend op de oorspronkelijke steekproef.



55

Hoofdstuk 2 : 

Beschrijving van het huishoudelijke
werk van Vlaamse vrouwen en
mannen op basis van
tijdsbudgetonderzoek 

In het vorige hoofdstuk hebben we de nadelen besproken van een analyse die zich louter baseert

op attitudevragen en directe tijdsbestedingsvragen en onze keuze voor de tijdsbudgetmethode

toegelicht. We kwamen tot de conclusie dat tijdsbudgetdata een veel gedetailleerder en meer

omvattend beeld van activiteitenpatronen kunnen leveren dan een vragenlijst, die

noodzakelijkerwijze selectiever en beperkter is. In dit hoofdstuk schetsen we vervolgens een

algemeen beeld van het huishoudelijke werk van Vlaamse vrouwen en mannen op basis van de

Vlaamse tijdsbudgetdata verzameld in 1999 op initiatief van de vakgroep TOR aan de Vrije

Universiteit Brussel. We beperken ons hierbij tot de vrouwen en mannen uit het onderzoek die met

een partner samenwonen.  

Op basis van wat we in de inleiding schreven over de eerste resultaten van het Vlaamse

tijdsbudgetonderzoek, kan men verwachten dat de bevindingen uit dit hoofdstuk niet echt zullen

getuigen van het vernieuwende rollenpatroon waarvan sprake in het vertoog rond de Nieuwe Man.

We breiden hier de eerste resultaten van het tijdsbudgetonderzoek verder uit en spitsen ze toe op

onze onderzoekspopulatie van koppels. Er worden analyses verricht naar de verschillen in de tijd

die vrouwen en mannen besteden aan huishoudelijke werk en naar de verschillende samenstelling

van hun huishoudelijke werk. Bestaan er nog altijd typisch vrouwelijke en typisch mannelijke

huishoudelijke taken? Verschillen zij in nog andere aspecten dan dat ze doorgaans door vrouwen of

mannen worden verricht? Worden ze even graag verricht? We willen ook weten of mannen vaker

geholpen worden bij het verrichten van huishoudelijke taken en  of er sprake is van een verdoken

werklast voor vrouwen. Ook de spreiding van het huishoudelijke werk over weekdagen en

weekenddagen wordt even aangehaald. De situatie in ’99 wordt vergeleken met de verdeling van

de taken tussen mannen en vrouwen in ’88, om na te gaan in welke mate het huishoudelijke werk

van vrouwen en mannen de laatste jaren daadwerkelijk naar elkaar toe gegroeid is. 
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Deze eerste beschrijving van het huishoudelijke werk van Vlaamse vrouwen en mannen, blijft

redelijk algemeen en is van toepassing op de gemiddelde vrouw en de gemiddelde man die met

een partner samenwoont. We maken immers nog geen onderscheid naar achtergrondkenmerken

als jobsituatie, het aantal kinderen of leeftijd etc. Dit zal gedetailleerd aan bod komen wanneer we

in de volgende hoofdstukken een verklaring proberen te vinden voor het verschil in de tijd die

vrouwen en mannen besteden aan huishoudelijk werk. Voor we aan onze analyses kunnen

beginnen, is het echter eerst en vooral belangrijk dat we precies definiëren wat we onder

huishoudelijk werk verstaan en hoe dit zal geoperationaliseerd worden.

2.1 DEFINIERING EN OPERATIONALISERING

Studies die gebruik maken van tijdsbudgetonderzoek, definiëren het huishoudelijke werk vaak als

een opsomming van huishoudelijke taken. Doorgaans worden de verschillende activiteiten intuïtief

in deze categorie samengebracht op basis van hun lexicale definitie (Elchardus, Glorieux 1992). Er

wordt hierbij verondersteld dat deze lexicale definitie tot op zekere hoogte verwijst naar de

betekenis die deze activiteit heeft voor een actor. De criteria die gebruikt worden om deze

betekenis te determineren, zijn echter vaak arbitrair, zonder theoretische fundering.

Vanuit het invloedrijke neo-klassieke paradigma heeft men geprobeerd om deze criteria voor de

classificatie van activiteiten expliciet te maken. Economen baseren hun definitie van huishoudelijk

werk doorgaans op diens status als onbetaalde arbeid: huishoudelijk werk is arbeid waar men niet

voor vergoed wordt, verricht om gezinsleden en/of het huis te onderhouden. Om huishoudelijk

werk van andere onbetaalde activiteiten te kunnen onderscheiden, gebruiken zij het nutscriterium

van Hawrylyshyn (1977). Hawrylyshyn maakt een onderscheid tussen activiteiten met direct nut

(die een doel op zich vormen) en activiteiten met indirect nut (die slechts een middel zijn om iets

anders te bereiken). Een gemakkelijke manier om activiteiten met direct en indirect nut van elkaar

te onderscheiden, is het derden-criterium: wanneer een derde persoon een activiteit met hetzelfde

resultaat kan verrichten, dan spreekt men van een activiteit met indirect nut. Volgens Hawrylyshyn

is huishoudelijk werk een activiteit met indirect nut omdat het slechts een middel is tot een

bepaald doel, een activiteit die ook aan anderen kan worden uitbesteed, terwijl andere onbetaalde

activiteiten als slapen of televisie kijken een doel op zich vormen. 

De definitie van Hawrylyshyn is echter moeilijk toepasbaar. Het gaat er immers van uit dat de

activiteitencategorieën die men op basis van direct nut en indirect nut van elkaar onderscheidt

elkaar uitsluiten (Glorieux, Elchardus 1999: 4). Sorokin en Berger (1939) merkten reeds op hoe

éénzelfde lexicaal gedefinieerde activiteit verschillende betekenissen kan hebben voor verschillende

actoren  (Elchardus, Glorieux 1992: 2). Zo kan koken bijvoorbeeld voor de ene actor een activiteit
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zijn met direct nut en voor de andere met indirect nut. Op basis daarvan kan men dus moeilijk

uitmaken of deze activiteit huishoudelijk werk is of niet. Bovendien kan éénzelfde activiteit volgens

Sorokin en Berger (1939) ook voor dezelfde actor verschillende betekenissen hebben naargelang

de omstandigheden, het tijdstip of het gezelschap (Elchardus, Glorieux 1992: 2). Afwassen op

zondagmiddag hoeft bijvoorbeeld niet hetzelfde te zijn als ’s avonds in de week. Huishoudelijk werk

kan dus zowel direct als indirect nut genereren (Pollak, Wachter 1975). VanEvery (1997: 412)

merkt op hoe men bij betaald werk veel minder deze tweedeling tussen direct nut en indirect nut

probeert te maken. Hill (1979) gebruikt daarom het derden-criterium van Hawrylyshyn zonder het

onderscheid tussen direct en indirect nut. Met andere woorden, activiteiten worden als onbetaalde

arbeid begrepen, wanneer zij goederen of diensten produceren die ook door één of andere

economische actor zouden kunnen worden geleverd. Zo kan men zelf thuis koken of een bereide

maaltijd kopen. Men kan thuis wat met de kinderen knutselen of men kan ze naar een hobbyclub

sturen. Men kan zelf het gras afrijden of dit door een tuinman laten doen. Deze activiteiten kunnen

allemaal ‘vermarkt’ worden. In principe althans, want als de activiteit ook direct nut genereert, dan

doet men het eigenlijk toch liever zelf. Knulst en Schoonderwoerd (1983: 56) wijzen echter op een

belangrijk hiaat in dit zuivere ‘derden-criterium’. Zo is bijvoorbeeld fotograferen een productieve

activiteit die ook door derden kan gebeuren of kan vermarkt worden. Toch voelt men intuïtief aan

dat deze activiteit niet onder huishoudelijk werk ressorteert. Deze keer is de definitie met andere

woorden te ruim. 

Wanneer men huishoudelijk werk louter definieert als een activiteit met indirect nut, dan legt men

echter ook te sterk de nadruk op de instrumentele functie van de tijd (Glorieux, Elchardus 1999:

4). In zijn artikel ‘Rationality and the Specialization of Meaning. A Sociological Approach to the

Allocation of Time’ zoekt Elchardus (1991) de verklaring voor de populariteit van dergelijke

utilitaristische definities van tijdsallocatie in de geschiedenis van de tijd, meer bepaald in de

ontwikkeling van het denken over tijd als medium. Mensen hebben in de loop van de geschiedenis

een erg abstracte visie op tijd geïnternaliseerd: tijd is schaars, tijd tikt genadeloos voorbij en tijd

kan geruild worden voor macht, geld, kennis etc. (Elchardus 1990: 69). Een dergelijke

instrumentele visie op tijd is blind voor de sociale condities van tijd (Elchardus 1990: 71).

Elchardus pleit daarom voor een sociologische benadering van de tijd (Elchardus 1983; Elchardus

1991; Elchardus, Glorieux 1992). Daarvoor kan het vierfunctie paradigma van Parsons als

referentiekader gebruikt worden. In het licht van dat uitgangspunt worden zes mogelijke

betekenissen van tijd onderscheiden die verwijzen naar bepaalde condities die om een zeker

tijdsgebruik vragen: (1) de tijd besteed aan de bevrediging van fysiologische behoeften, (2) de tijd

besteed voor persoonlijke voldoening, (3) de tijd besteed als verplichting, (4) de tijd die

instrumenteel besteed wordt, (5) de tijd besteed als affect of vanuit een zekere verbondenheid en

(6) de tijd als plicht. Uit een pretest blijkt dat mensen heel duidelijk deze verschillende

betekenissen van tijd kunnen onderscheiden vooral als ze in de vorm van motivaties of evaluaties

worden bevraagd. Uit de test blijkt echter ook dat bepaalde activiteiten niet kunnen ondergebracht
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worden bij de zes betekenissen. Elchardus en Glorieux voegen daarom nog een 7e betekenis toe,

namelijk de tijd besteed aan activiteiten om de tijd te doden. 

In het artikel ‘Towards a semantic taxonomy. Classifying activities on the basis of their meaning’

proberen Elchardus en Glorieux (1992) op basis van de zeven onderscheiden betekenissen een

nieuwe indeling van activiteiten te ontwikkelen, die de meer arbitraire lexicale indeling van

activiteiten moet vervangen. Dit doen ze aan de hand van gegevens uit de tijdsbudget-

onderzoeken van 1984 en 1988 van de onderzoeksgroep TOR. Beide onderzoeken bevatten immers

een uitgebreide bevraging van de zeven betekenissen in de dagboekjes aan de hand van 14

likertschalen, die door de respondent moeten ingevuld worden bij elke afzonderlijke activiteit die

hij stelt. Op basis van deze gegevens, groeperen Elchardus en Glorieux de activiteiten op zo’n

manier dat de nieuwe activiteitencategorieën zo homogeen mogelijk zijn in termen van de zeven

onderscheiden betekenissen. Deze nieuwe indeling wordt vergeleken met de meer conventionele

indelingen van activiteiten, zoals deze in de activiteitenlijst (cf. bijlage 1.3) of deze die doorgaans

gebruikt wordt in de onderzoeken van de TOR-groep, waarbij de activiteiten worden ingedeeld in

37 subcategorieën en 11 hoofdcategorieën (cf. Bijlage 1.4). Uiteindelijk blijken de clusters in de

nieuwe indeling redelijk gelijkaardig te zijn aan deze in de conventionele indelingen en geen

overtuigend beter voorspellende waarde te hebben voor de betekenis die mensen verlenen aan een

activiteit. Volgens Elchardus en Glorieux is dit waarschijnlijk zo omdat de criteria die impliciet (en

misschien ook wat inconsistent) gebruikt worden om de conventionele indelingen te ontwikkelen,

reeds erg gelijkaardig zijn aan de betekenissen die hier expliciet gebruikt worden.  

Op basis van deze analyse, besluiten we terug te grijpen naar een erg pragmatische

operationalisering van het huishoudelijke werk. Eén van de 11 hoofdrubrieken, die de TOR

onderzoeksgroep onderscheidt om de 154 activiteiten uit de activiteitenlijst te groeperen, is

immers volledig gereserveerd voor activiteiten behorende tot het ‘huishoudelijk werk’ (zie tabel 2.1

en bijlage 1.4). Het omvat 4 van de 37 meer gedetailleerde activiteitencategorieën, zijnde

‘huishouding’, ‘klusjes’, ‘boodschappen’ en ‘dienstenbezoek en –gebruik’, samen goed voor 36

huishoudelijke activiteiten. Deze hoofdrubriek ‘huishoudelijk werk’ vullen we nog aan met de

verplaatsingen voor het huishouden.
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TABEL 2.1: OPSOMMING VAN DE ACTIVITEITEN DIE RESSORTEREN ONDER DE HOOFDRUBRIEK HUISHOUDELIJK WERK

EN DE VERPLAATSINGEN VOOR HET HUISHOUDELIJKE WERK (TOR99)

HUISHOUDELIJK WERK
HUISHOUDING
Eten klaarmaken, koken, bakken
Tafel dekken, afruimen, afwassen
Stof afnemen, stofzuigen, vegen
Opruimen
Poetsen, kuisen, ramen wassen, badkamer kuisen…
Bedden verschonen, bedden opmaken
Wassen, was ophangen, was afdoen
Was opvouwen, strijken, was opruimen
Karweitjes buiten
Afval verwerken
Auto wassen, poetsen
In- en uitladen, opbergen en wegzetten 
Kachel, open haard aanmaken
Verzorging van huisdieren
Verzorging van kamerplanten
Organiseren, plannen maken, bedenken wat moet gedaan worden
Administratie i.v.m. het huishouden
Advertentiebladen, reclamefolders doornemen
KLUSJES
Onderhoud brommer, fiets, auto
Herstellen van kleren, schoenen poetsen…
Onderhoudswerk in huis
Onderhoudswerk buiten
Tuinieren
BOODSCHAPPEN
Kopen van goederen in een winkel voor levensmiddelen
Kopen van goederen in een grootwarenhuis
Kopen van goederen in een ander type winkel
Kopen van goederen op de markt of braderie
Kopen van goederen ergens anders dan in de winkel of op de braderie
DIENSTENBEZOEK EN –GEBRUIK
Bezoek postkantoor, bank, ziekenkas, verzekering
Bezoek openbare diensten
Bibliotheekbezoek
Bezoek reparatie- en onderhoudsdiensten
Bezoek andere diensten
Telebanking, telefonisch advies inwinnen
Bezoek wasserette
Eten afhalen
ONDERWEG
VERPLAATSINGEN HUISHOUDELIJK WERK
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Ook in TOR99 werden de betekenissen die actoren aan een activiteit kunnen verlenen in de

dagboekjes bevraagd, zij het in een veel beknoptere vorm dan in TOR84 en TOR8831. In 1999

konden de respondenten kiezen uit vier motivaties. Een activiteit kan als een verplichting ervaren

worden. De motivatie ligt in dit geval buiten de persoon zelf, de activiteit wordt ervaren als

opgedrongen door anderen. Men kan ook iets doen om iemand of anderen te plezieren of uit

plichtsbesef. In dat geval ervaart men de motivatie wel als iets van zichzelf. Men wordt

gemotiveerd doordat men zich verbonden of solidair voelt met anderen of vanuit een bepaalde

waarde. Een derde motief is noodzaak. Men doet iets omdat het gewoon niet anders kan. Tenslotte

kan men ook iets doen omdat men het als plezant ervaart. Voor iedere activiteit kon men kiezen

uit de vier motivaties.  Indien meerdere betekenissen van toepassing waren, kon men eventueel

ook meerdere motivaties voor éénzelfde activiteit noteren. Uit een analyse van deze betekenissen

blijkt dat onze operationele definitie van het huishoudelijke werk de mogelijkheid openlaat dat deze

activiteit een verschillende betekenis heeft voor verschillende actoren of voor een zelfde actor op

verschillende ogenblikken of in verschillende omstandigheden (tabel 2.2).

TABEL 2.2: VERDELING VAN DE MOTIVATIES VOOR HET VERRICHTEN VAN HUISHOUDELIJK WERK IN DE DAGBOEKJES

(TOR99, MANNEN EN VROUWEN TUSSEN 20 EN 75 JAAR DIE MET EEN PARTNER SAMENWONEN,

N=1082)

Waarom stelde u deze activiteit?
1) Uit verplichting 11%
2) Om iemand anders te plezieren, uit plichtsbesef 17%
3) Uit noodzaak, omdat het nodig is om iets anders te kunnen doen 51%
4) Uit plezier 23%
TOTAAL 102%

Gemiddeld wordt ongeveer de helft van de tijd die per participant besteed wordt aan huishoudelijk

werk, gemotiveerd vanuit noodzaak, omdat het nodig is om iets anders te kunnen doen. Dit is de

motivatie die het dichtste aanleunt bij de idee van Hawrylyshyn dat huishoudelijk werk een indirect

nut heeft. Hoewel deze motivatie over het algemeen overheerst bij het verrichten van huishoudelijk

werk, worden huishoudelijke taken echter ook gedurende maar liefst 23% van de tijd uit plezier

gedaan. Dit wijst op het vrijetijdskarakter die sommige huishoudelijke taken op bepaalde

ogenblikken voor een actor kunnen hebben. Gedurende nog eens gemiddeld 17% van de tijd wordt

huishoudelijk werk gedaan om iemand anders te plezieren, uit plichtsbesef. In deze motivatie komt

                                         
31 De bevraging van de activiteiten zoals dit gebeurde in TOR84 en TOR88, maakte de

dagboekregistratie erg zwaar. De steekproeven van beide studies waren beduidend kleiner
dan deze van TOR99 en in beide studies moesten de respondenten het dagboekje geen
volledige week bijhouden zoals in TOR99.  Deze opties beperkten de ambities van de TOR-
onderzoekers op het niveau van het meten van de betekenissen (Glorieux, Elchardus
1999: 11).
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het sociale karakter van huishoudelijk werk het duidelijkst tot uiting. Tenslotte wordt huishoudelijk

werk ook gemiddeld gedurende 11% van de tijd uit verplichting gedaan.

2.2 HUISHOUDELIJK WERK: UNIVERSAL OF SPECIALITY?

Binnen het tijdsonderzoek wordt wel eens het onderscheid gemaakt tussen universals en

specialities (Linton in Knulst, Van Beek 1990: 49). Een universal is een bezigheid die door zo goed

als alle mensen van een gemeenschap verricht wordt.  Een speciality is een meer specifieke

bezigheid die aan sociale rollen gebonden is. 

Vermits 99% van de Vlamingen die met een partner samenwonen, wekelijks wel eens huishoudelijk

werk verricht, zou men huishoudelijk werk als een universal kunnen beschouwen. Het gemiddelde

aandeel van deze activiteit in de tijdsbesteding van mensen die met een partner samenwonen is

bovendien erg groot. Met 22u05’ huishoudelijk werk per week, neemt  het maar liefst 20% van de

waaktijd32 in. Het is daarmee de derde grootste tijdsvreter, naast betaalde arbeid33 (21%) en vrije

tijd34 (25%) (cf. voor Australië: Ironmonger 1994: 47; voor Frankrijk, Duitsland, Noorwegen en de

VS: Chadeau 1992 in Ironmonger 1994: 47). 

Huishoudelijk werk is echter ook heel verschillend voor mannen en voor vrouwen. In de literatuur

vindt men zelden cijfers over huishoudelijk werk terug die niet opgedeeld zijn naar geslacht.

Dergelijke cijfers zouden de verschillen die er bestaan tussen mannen en vrouwen immers

maskeren. Het verrichten van huishoudelijk werk kan men soms dus beter beschouwen als een

speciality. De tijd die mannen per week besteden aan huishoudelijk werk ligt gemiddeld veel lager

dan de tijd die vrouwen hieraan besteden. Mannen die met een partner samenwonen besteden

gemiddeld 15u02’ aan huishoudelijk werk per week, terwijl vrouwen die met een partner

samenwonen hier gemiddeld bijna tweemaal zoveel tijd aan besteden, namelijk 29u17’. Een

gemiddelde man die met zijn partner samenwoont, kan bijgevolg het grootste deel van zijn

waaktijd invullen met vrijetijdsactiviteiten (28%), op de voet gevolgd door arbeidsactiviteiten

buitenshuis (26%). Huishoudelijk werk is in zijn dagindeling een stuk minder belangrijk (14%). Bij

                                         
32 De waaktijd is gelijk aan de duur van een etmaal vermindert met de tijd die men besteedt

aan de activiteit slapen.

33 Betaalde arbeid, tijd doorgebracht op het werk zonder te werken, activiteiten in verband
met werkloosheid en werkzoeken (zie bijlage 2.3). Ook hier worden de verplaatsingen voor
het werk meegerekend.

34 Hobby en spel, sport, recreatie, uitgaan, entertainment en cultuur, tv en video, muziek
beluisteren, lezen en nieuwe media. (zie bijlage 2.3). Ook hier worden de verplaatsingen in
verband met vrijetijdsactiviteiten meegerekend.
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een gemiddelde vrouw is huishoudelijk werk daarentegen met 27% de belangrijkste activiteit

tijdens de waaktijd. Vrije tijd komt op de tweede plaats met 21% en dan pas volgt haar job (15%). 

Deem’s (1986: 81) analyse van de vrije tijd van vrouwen, kan in het licht van deze vaststelling

verhelderend zijn. Zij stelt dat een ‘thuis’ voor vrouwen niet helemaal voldoet aan het

wijdverspreide ideaalbeeld van ‘veilig toevluchts-oord’; hun ‘thuis’ is immers tevens een

werkplaats, waar het, door de voortdurende aanwezigheid van huishoudelijke plichten en

verplichtingen, moeilijk is tijd vrij te maken voor ontspanning.35 Een goed voorbeeld van deze

gegenderde prioriteiten vindt men terug in een onderzoek van Aafke Komter (1990). Zij stelt vast

dat de idee dat vrije tijd een recht is, bij vrouwen veel minder ontwikkeld is dan bij mannen. Na

een week hard werken ervaren de meeste mannen het als een recht om de zondag aan hun

hobby’s te besteden, terwijl vrouwen de zondag in dat geval eerder als een mogelijkheid zien om

achterstallige huishoudelijke karweitjes te verrichten en zich met de kinderen bezig te houden.

De reikwijdte van het verschil in de tijd die mannen en vrouwen besteden aan huishoudelijk werk,

wordt extra duidelijk wanneer we in een discriminantanalyse het geslacht van een persoon trachten

te voorspellen aan de hand van de hoeveelheid tijd die deze persoon besteedt aan huishoudelijk

werk (cfr. Elchardus, Glorieux 1994a; Elchardus, Glorieux 1994b; Glorieux, Koelet 2001a: 174).

Indien we op goed geluk voorspellen of iemand een man of vrouw is, dan hebben we 50% kans om

goed te raden. De mate waarin deze toevallige gok verbetert als we over informatie beschikken

met betrekking tot diens huishoudelijk werk, geeft aan in welke mate de tijd besteed aan

huishoudelijk werk samenhangt met het geslacht van iemand. Voor maarliefst 76% van de mannen

en vrouwen die met een partner samenwonen, kunnen we het geslacht juist voorspellen wanneer

we louter weten hoeveel tijd ze besteden aan huishoudelijk werk36. Van de mannen wordt 79%

juist gerangschikt en van de vrouwen 72%. Geslachtsgebonden rollenpatronen behoren duidelijk

nog niet tot het verleden. Ondanks de steeds toegenomen arbeidsmarktparticipatie37 van de vrouw

in de naoorlogse periode, zien we nog altijd dat zij het gros van het huishoudelijke werk op zich

neemt. 

                                         
35 Daar komt bovendien nog bij dat vrouwen bepaalde vrijetijdsbestedingen, zoals

bijvoorbeeld het bezoek van vrienden, anders zullen beleven dan mannen (Allan 1989:
141-159), omdat zij sneller het gevoel krijgen door buitenstaanders beoordeeld te worden
op basis van de staat van hun huis (Hunt 1989, Mason 1989).

36 Willks’ Lambda= 0.70 – Canonische correlatie= 0.54. De canonische correlatie is
significant verschillend van 0 (p<0.05).

37 Tussen 1984 en 2001 steeg de vrouwelijke werkzaamheidsgraad in België (15 - 64 jaar)
van 36% naar 55%. De mannelijke werkzaamheidsgraad nam ondertussen tie van 69%
naar 72% (Steunpunt WAV 2003a).
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Dit wil echter niet zeggen dat het huishoudelijke werk van mannen en vrouwen de laatste jaren

niet naar elkaar is toe gegroeid. Het gaat hier immers slechts om een momentopname. Vermits de

onderzoeksgroep TOR ook beschikt over eerder tijdsbudgetonderzoek uit 1988 (TOR88) -

gelijkaardig aan dat van 1999, zij het op veel beperktere schaal en bij een selectievere populatie -

is een beperkte vergelijking over de tijd mogelijk. Zo kunnen we nagaan of de genderverschillen in

het huishoudelijke werk het laatste decennium al dan niet zijn afgenomen. Op basis van de

tijdsbudgetgegevens van 1988 kan een gelijkaardige discriminantanalyse als hierboven uitgevoerd

worden bij de Vlaamse mannen en vrouwen die met een partner samenwonen, maar dan enkel

voor de leeftijd van 21 tot 40 jaar en uitsluitend voor de werkdagen. De onderscheidingskracht van

het huishoudelijke werk bedraagt in dit geval voor 1988 67% (79% voor de mannen en 59% voor

de vrouwen)38. Indien de discriminantanalyse op de gegevens van 1999 ook wordt beperkt tot de

werkweek en we enkel de respondenten tussen 21 en 40 jaar beschouwen, dan vinden we in 1999

een veel hogere onderscheidingskracht terug dan in 1988, namelijk 78% (86% voor de mannen en

71% voor de vrouwen)39. Op basis van deze resultaten kan dus zeker niet besloten worden dat er

sprake is van ontspecialisering in de 10 jaar tussen 1988 en 1999, integendeel. De discrimant-

analyse bij de 21 tot 40 jarigen maakt meteen ook duidelijk dat de traditionele rollenpatronen zich

minstens in even grote mate manifesteren bij de relatief jongere generatie als in de totale

steekproef van 20 tot 75-jarigen.

2.3 DE SAMENSTELLING VAN HET HUISHOUDELIJKE WERK

Hoe verdelen we de tijd die we besteden aan huishoudelijk werk over de verschillende

huishoudelijke taken? Er zijn een aantal taken dat dagelijks moet gebeuren, zoals bijvoorbeeld

maaltijdbereiding; andere taken, zoals kleding wassen, gebeuren slechts wekelijks en nog andere

taken, zoals klusjes, worden enkel sporadisch verricht. Het is duidelijk dat vooral de eerste

categorie activiteiten een groot aandeel zal innemen binnen het wekelijkse huishoudelijke

tijdsbudget. 

                                         
38 Willks’ Lambda= 0.89 – Canonische correlatie= 0.34. De canonische correlatie is

significant verschillend van 0 (p<0.05).

39 Willks’ Lambda= 0.68 – Canonische correlatie= 0.57. De canonische correlatie is
significant verschillend van 0 (p<0.05).
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De taken die we hier als voorbeeld aanhalen, zijn veel specifieker dan de 4 activiteitencategorieën

binnen het huishoudelijk werk die in tabel 2.1 werden onderscheiden, d.i. ‘huishouding’, ‘klusjes’,

‘boodschappen’ en ‘dienstenbezoek en –gebruik’, aangevuld met ‘verplaatsingen voor het

huishouden’. Daarom worden de 3740 afzonderlijke huishoudelijke activiteiten gehergroepeerd tot 9

nieuwe huishoudelijke taken, die in vergelijking met de eerder onderscheiden

activiteitencategorieën gedetailleerder en inhoudelijk beter op elkaar afgestemd zijn. Tabel 2.3

geeft weer hoe de modale Vlaming die met een partner samenwoont de ca. 22u die hij gemiddeld

per week aan huishoudelijk werk besteedt, verdeelt over de 9 activiteitencategorieën. 

TABEL 2.3: TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK (INCL. VERPLAATSINGEN) PER WEEK VERDEELD OVER DE

VERSCHILLENDE HUISHOUDELIJKE TAKEN DOOR MANNEN EN VROUWEN DIE MET EEN PARTNER

SAMENWONEN (TOR99, N=1082, 20 TOT 75 JAAR)

duur
per
respon-
dent

Participatie-
graad

duur
per
partici-
pant

aandeel
taak
binnen
totaal

1. Maaltijdbereiding: Eten klaarmaken,
koken, bakken, tafel dekken, afruimen,
afwassen en eten afhalen

6:30 86% 7:33 29%

2. Schoonmaken: Stof afnemen, stofzuigen,
vegen, opruimen, poetsen, kuisen, ramen
wassen, badkamer kuisen e.d.

3:34 69% 5:10 16%

3. Boodschappen: Inkopen doen, in- en
uitladen, opbergen en wegzetten van
inkopen, advertentiebladen en
reclamefolders doornemen 

3:13 88% 3:40 15%

4. Kleding/linnen: Bedden verschonen,
bedden opmaken, wassen, was ophangen of
afdoen, was opvouwen, strijken en
opruimen, kleding herstellen en schoenen
poetsen, wasserette bezoeken

2:21 55% 4:16 11%

5. Klusjes: Karweitjes buiten, afval verwerken,
auto wassen of poetsen, brommer, fiets of
auto onderhouden, onderhoudswerk in of
buiten huis en kachel of openhaard
aanmaken

2:26 60% 4:03 11%

6. Tuinieren 2:05 47% 4:27 9%
7. Organisatie en administratie: organiseren,

plannen maken, bedenken wat er nog
gedaan moet worden, administratie i.v.m.
het huishouden, bezoek allerhande
diensten

0:45 54% 1:24 3%

8. Verplaatsingen voor het huishouden 0:35 45% 1:20 3%
9. Verzorging van huisdieren en

kamerplanten 0:32 33% 1:38 2%

TOTAAL 22:06 99% 22:22 100%

                                         
40 Dit zijn de 36 categorieën die onder huishoudelijk werk ressorteren, plus de

verplaatsingen voor het huishouden.
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Vanaf nu vermelden we steeds de vetgedrukte term uit de tabel wanneer we het over deze

activiteitencategorieën hebben.

De categorie ‘maaltijdbereiding’ neemt van alle huishoudelijke taken het meeste tijd in beslag. Dit

is enerzijds zo omdat het een activiteit is die vaak drie keer daags gebeurt. Wanneer we de tijd

optellen die we elke dag van de week besteden aan tafel dekken en afruimen, afwassen,

lunchpakketten smeren en eventueel eten afhalen, dan komen we al snel aan bijna een uur per

dag. Bovendien is dit een activiteit waar het grootste deel van de bevolking aan participeert (86%).

Andere activiteiten nemen dan weer een heel klein aandeel in in de huishoudelijke tijdsbesteding.

Het verzorgen van kamerplanten en dieren is zo een activiteit. Veel minder mensen participeren

aan deze activiteit (33%).

2.3.1 Typisch vrouwelijke en typisch mannelijke huishoudelijke
taken

In de literatuur wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tussen typisch ‘mannelijke’ en typisch

‘vrouwelijke’ huishoudelijke taken op basis van de taken die mannen en vrouwen traditioneel in het

huishouden vervullen (Bittman 1995; Sabbadini and Camporese 1998; Baxter 2000; Noonan 2000:

2). In die zin zouden we taken als tuinieren en klussen eerder als typisch ‘mannelijke’ taken

kunnen klasseren en maaltijdbereiding, schoonmaken en kleding/linnen eerder als typisch

‘vrouwelijke’ taken. De overige taken, zoals boodschappen of organisatie en administratie van het

huishouden, blijken traditioneel meer gelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen, daarom noemt

men ze ‘neutrale’ taken (Noonan 2000). 

Dat dit onderscheid tussen typisch mannelijke en typisch vrouwelijke taken nog altijd geldt binnen

het huishoudelijke werk, blijkt wanneer we de eerste discriminantanalyse uit 2.2 - waarbij we het

geslacht van een persoon probeerden te voorspellen - nog eens overdoen, maar deze keer met de

tijd besteed aan de 9 onderscheiden huishoudelijke taken en niet met de totale tijd besteed aan

huishoudelijk werk. Het percentage juist geklasseerde personen verhoogt drastisch. Als we weten

hoeveel tijd iemand besteed heeft aan elk van de 9 huishoudelijke taken dan voorspellen we diens

geslacht in maarliefst 92% van de gevallen juist41. 97% van de mannen die met een partner

samenwonen worden juist geklasseerd en 86% van de vrouwen die met een partner samenwonen. 

                                         
41 Willks’ Lambda= 0.38 – Canonische correlatie= 0.79. De canonische correlatie is

significant verschillend van 0 (p<0.05).
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Tabel 2.4 geeft de 5 belangrijkste huishoudelijke taken weer die mannen en vrouwen van elkaar

onderscheiden. De taken aan de rechterkant van de tabel, d.i. ‘kleding/linnen’, ‘maaltijdbereiding’

en ‘schoonmaken’, zijn volgens de discriminantanalyse meer kenmerkend voor de vrouw. Aan de

linkerkant vindt men dan weer de taken terug die volgens de discriminantanalyse eerder

kenmerkend zijn voor de man, d.i. ‘klusjes’ en ‘tuinieren’. Deze indeling komt overeen met het

onderscheid tussen typisch vrouwelijke en typisch mannelijke taken die men doorgaans in de

literatuur terugvindt. Wanneer men rekening houdt met de tijd besteed aan deze 5 taken, dan

hebben de overige vier huishoudelijke taken, zijnde ‘boodschappen’, ‘verplaatsingen voor het

huishouden’, ‘organisatie en administratie van het huishouden’ en ‘vezorging van kamerplanten en

huisdieren’, geen extra discriminerende kracht meer. Dit zijn ook de taken die in de literatuur

doorgaans aangeduid worden als de ‘genderneutrale’ taken. 

TABEL 2.4: CORRELATIECOËFFICIËNTEN TUSSEN DE TIJD BESTEED AAN DE 9 HUISHOUDELIJKE TAKEN EN DE

‘DISCRIMINERENDE FUNCTIE’ (TOR99, MANNEN EN VROUWEN TUSSEN 20 EN 75 JAAR DIE MET EEN

PARTNER SAMENWONEN, N=1082).

Mannen
(doen meer)

Maat van
Discriminatiekracht

Vrouwen
(doen meer)

0.766 Kleding/linnen
0.652 Maaltijdbereiding
0.644 Schoonmaken

Klusjes 0.235
Tuinieren 0.202

Uit de mate van discriminatiekracht – de correlatie tussen de onderscheiden activiteit en de zgn.

‘discriminerende functie’ - blijkt dat de tijd die besteedt wordt aan de taak ‘kleding/linnen’, mannen

en vrouwen het sterkst van elkaar onderscheidt. Wanneer we enkel en alleen informatie zouden

hebben over de tijd die iemand besteedt aan deze taak, dan nog voorspellen we in 87% van de

gevallen diens geslacht correct (98% van de mannen en 76% van de vrouwen)42.

Alles wat met ‘kleding/linnen’ te maken heeft (wassen, strijken, naaien, verstellen, maar ook

bedden opmaken, verschonen enz) wordt dan ook bijna uitsluitend door vrouwen gedaan. 96% van

de tijd die naar deze activiteiten gaat, komt op rekening van de vrouw (tabel 2.5). Ook

schoonmaken en het bereiden van maaltijden (inclusief afruimen, afwassen…) zijn taken die voor

het overgrote deel door vrouwen verricht worden. Dat betekent echter niet dat mannen deze taken

niet doen. Tabel 2.5 geeft tevens het percentage mannen en vrouwen weer die deze taken verricht

hebben in de registratieweek. Zo goed als alle vrouwen hebben tijdens de registratieweek een

                                         
42 Willks’ Lambda= 0.51 – Canonische correlatie= 0.70. De canonische correlatie is

significant verschillend van 0 (p<0.05).



67

huishoudelijke taak verricht die met de maaltijd te maken heeft (99%) en ook 73% van de mannen

heeft dit gedaan (zij het gedurende veel minder tijd). Slechts 26% van de mannen heeft echter

gewassen, gestreken of iets anders gedaan in verband met kledij of met het beddenlinnen tijdens

de registratieweek. ‘Tuinieren’ is dan weer duidelijk een typisch mannelijke taak: mannen staan in

voor 70% van de tijd die aan deze taak besteed wordt. Bij ‘klusjes’ is dit zelfs 80%, al heeft toch

bijna de helft van de vrouwen ook ‘geklust’ tijdens de registratieweek. De zorg voor planten en

dieren, de organisatie en administratie van het huishouden, de boodschappen en het zich

verplaatsen voor het huishouden, beantwoorden ook hier duidelijk aan het beeld van ‘neutrale’

taken. Ze worden min of meer gelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen. 

TABEL 2.5: VERDELING VAN DE ‘VROUWELIJKE’, ‘MANNELIJKE’ EN ‘NEUTRALE’ HUISHOUDELIJKE TAKEN ONDER

VROUWEN EN MANNEN DIE MET EEN PARTNER SAMENWONEN (TOR99, N=1082, 20 TOT 75 JAAR,

TOTALE WEEK)

Duur per
week

% duur
vrouwen

Participatie-
graad vrouwen

Participatie-
graad mannen

Vrouwelijke taken
Maaltijd 6u30’ 80% 99% 73%

Schoonmaken 3u34’ 87% 96% 42%
Kleding/Linnen 2u21’ 96% 95% 26%

Mannelijke taken
Tuin 2u05’ 28% 37% 56%

Klusjes 2u26’ 21% 49% 71%

Neutrale taken
Boodschappen 3u13’ 63% 95% 81%

Administratie en organisatie 45’ 46% 56% 52%
Zorg planten/dieren 32’ 43% 41% 26%

Verplaatsingen voor het huishouden 35’ 59% 49% 40%

De indeling in ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ huishoudelijke taken beantwoordt niet alleen aan een

duidelijke werkverdeling tussen de geslachten, deze verdeling wordt in de literatuur ook vaak

geduid aan de hand van een aantal typische kenmerken. 

De vrouwelijke gezinsarbeid is overwegend routinewerk en omvat de niet-flexibele taken die

dagelijks of wekelijks verricht moeten worden op welbepaalde tijdstippen. Het betreft werk dat niet

zomaar kan uitgesteld worden tot een later ogenblik. ‘Mannelijke’ taken daarentegen zijn klussen

die men meer kan plannen (Noonan 2000: 2). Een goed voorbeeld hiervan wordt door een moeder

aangehaald in Hochschild’s boek ‘The Second Shift’: ‘het eten moet elke avond rond zes uur

klaargemaakt worden, terwijl de olie van de auto slechts eens in de zes maand moet vervangen

worden, om ’t even wanneer rond die tijd, en om ’t even hoe laat die dag.’ (Noonan 2000: 6).

Vermits klussen meestal activiteiten zijn die vaker in het weekend plaatsvinden, verlopen
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dergelijke taken bovendien gescheiden van de werklast die betaalde arbeid met zich meebrengt

(Shaw 1988 in Noonan 2000: 7).

De eerder routineuze vrouwelijke taken kunnen ook geplaatst worden tegenover de meer creatieve

taken die vooral het voorrecht zijn van de man (Sabbadini and Camporese 1998). Men kan

argumenteren dat er ook bij een typisch vrouwelijke taak als de bereiding van een maaltijd, ruimte

is voor creativiteit. Dit geldt echter eerder zo voor het aantal keer dat men eens de tijd neemt om

een uitgebreide maaltijd te bereiden. Meestal is de tijd daartoe er niet en wordt koken een echte

routine klus, waar weinig creativiteit aan te pas komt. Klussen, wat een typisch mannelijke taak is,

is dan eerder een taak waarin men zijn creativiteit kan laten botvieren (Sabbadini and Camporese

1998). Het verkrijgt hierdoor zelfs een vrijetijdskarakter (Sabbadini and Camporese 1998; Noonan

2000). Volgens Paula Hunt (1989: 67) heeft de scheiding tussen de sociaal verplichte arbeid en het

huiselijke leven, bij mannen tot gevolg gehad dat ze hun thuis zijn gaan zien als een arena van

vrijheid, waar werk in plezier kan worden omgezet. Vermits het verplichte werk van de man elders

plaatsvindt, drukt heel wat van zijn werk thuis bijgevolg zijn voorkeuren uit. 

De typisch vrouwelijke routinetaken, onderscheiden zich ook van de meer creatieve mannelijke

taken, in de zin dat ze nooit afgewerkt zijn: een gepoetst huis staat klaar om terug overhoop

gehaald te worden als de kroost thuiskomt, een maaltijd wordt in mum van tijd verorbert en laat

een afwas achter, gewassen en gestreken kleren liggen te wachten om aangetrokken te worden en

vuil te worden. Mannelijke arbeid leidt vaker tot iets dat af is, dat een zekere duurzaamheid heeft

en dat gemakkelijker bewonderd kan worden. Schilderwerken, timmerwerken en zelfs de maaltijd

als er bezoek komt zijn afgewerkte producten die zich niet zelden laten bewonderen en waarmee

respect geoogst wordt.

Tenslotte kan men in de verdeling van het huishoudelijke werk ook nog vaak de traditionele

verdeling tussen werk binnen en buiten terugvinden (Elchardus, Huysseune et al. 1991; Bittman

1995; Baxter 2000). De man is niet alleen diegene die in grotere mate participeert aan het

publieke leven, als hij thuis werkt, doet hij ook eerder de zaken die buiten gebeuren en zichtbaar

zijn. Vrouwen werken eerder achter de schermen, binnen en in de meer private ruimten van het

huis. Tuinieren, klussen, de auto wassen zijn taken die buiten gebeuren en traditioneel meer door

mannen worden verricht (Bittman 1995). Als de man werkt mag hij gezien worden. Zelfs als

mannen een typisch vrouwelijke taak als koken verrichten, dan gaat het hoofdzakelijk om publiek

koken (Fürst 1997: 442). Denk maar aan de vele mannelijke koks in kookprogramma’s op televisie

of in de keukens van grote restaurants. Als mannen thuis koken, dan gebeurt dit vaak in het kader

van een feest of omdat er bezoek komt. 
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2.3.2  De beleving van het huishoudelijke werk

Op basis van de kenmerken van mannelijke en vrouwelijke taken kunnen we veronderstellen dat ze

ook anders beleefd worden. Van routinetaken, die niet uitgesteld kunnen worden en die ook niet

leiden tot producten met een zeker duurzaamheid, kunnen we verwachten dat ze meer als een

opgave dan als een vrijetijdsactiviteit worden ervaren. Van de meer creatieve activiteiten, die in

grotere mate kunnen uitgevoerd worden wanneer het uitkomt, verwachten we het omgekeerde. De

vier motivaties die bij elke activiteit bevraagd werden in de dagboekjes (zie 2.1), kunnen gebruikt

worden om na te gaan of typisch vrouwelijke taken, vaker dan typisch mannelijke huishoudelijke

taken als een opgave beschouwd worden. In tabel 2.6 wordt voor elk van de 9 onderscheiden

huishoudelijke taken weergegeven hoe vaak ze geduid wordt in termen van de vier motieven. 

TABEL 2.6: VERDELING VAN DE MOTIVATIES VOOR MANNELIJKE/VROUWELIJKE/NEUTRALE HUISHOUDELIJKE TAKEN BIJ

MANNEN EN VROUWEN DIE SAMENWONEN MET EEN PARTNER (TOR99, N=1082, 20 TOT 75 JAAR) 

Verplicht Plichtsbesef/
voor anderen

Noodzaak Plezier Totaal43

Vrouwelijke taken
Maaltijd 9% 23% 53% 16% 101%

Schoonmaken 13% 21% 60% 7% 101%
Kleding/Linnen 18% 19% 60% 4% 101%

Mannelijke taken
Tuin 6% 9% 26% 61% 102%

Klussen 13% 19% 48% 22% 102%

Neutrale taken
Boodschappen 9% 13% 55% 25% 102%

Administratie en organisatie 19% 9% 59% 14% 101%
Zorg planten/dieren 8% 13% 32% 49% 101%

Verplaatsingen voor het huishouden 8% 11% 70% 13% 102%

De resultaten in de tabel ondersteunen tot op zekere hoogte onze hypothese. Vooral wanneer we

nagaan hoeveel percent van de tijd een bepaalde taak voor het plezier gedaan wordt, merken we

duidelijk een verschil tussen de typisch vrouwelijke en de typisch mannelijke taken. Het

markantste voorbeeld hiervan zijn de taken die te maken hebben met kleding en linnengoed. Deze

typisch vrouwelijke taken zijn behoorlijk onpopulair: slechts 4% van de tijd die hieraan besteed

wordt, wordt geduid in termen van ‘plezier’. Voor 60% van de tijd geeft men daarentegen

‘noodzaak’ als motivatie op. Daarbij komt nog dat men zich 18% van de tijd verplicht voelt om

deze taak te verrichten en dat men nog eens 19% van de tijd deze taak uit plichtsbesef verricht of

                                         
43 Niet gelijk aan 100% vermits meerdere antwoorden mogelijk waren
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om anderen te plezieren. Het valt op dat het net deze taak is, waaraan mannen ook het minst

participeren van alle typisch vrouwelijke taken (zie eerder: tabel 2.5). Ook schoonmaken wordt

heel weinig voor het plezier gedaan (7% van de tijd) en veel vaker uit noodzaak of uit verplichting

(resp. 60% en 13%). De huishoudelijke taken die met de maaltijd te maken hebben, zoals koken,

maar ook tafel dekken of afwassen, worden van de typisch vrouwelijke taken het vaakst voor het

plezier gedaan, namelijk gemiddeld 16%. Dit is nog altijd minder dan bij de typisch mannelijke

taken. Van alle typisch vrouwelijke taken, is dit juist de taak waaraan mannen het vaakst aan

participeren (zie tabel 2.5).

De hypothese dat mannelijke huishoudelijke taken een groter vrijetijdsgehalte hebben dan

vrouwelijke huishoudelijke taken, wordt vooral bevestigd bij ‘tuinieren’. Maarliefst 61% van de tijd

die aan deze taak besteed wordt, wordt gemotiveerd vanuit het plezier dat men eraan beleeft. Het

percentage van de tijd dat men zich verplicht voelt om deze taak uit te voeren of dat men het doet

uit plichtsbesef is erg klein. Bij de taak ‘klussen’ ligt het percentage van de tijd dat men het uit

plezier doet lager, maar toch is het hoger dan bij de typisch vrouwelijke taken, namelijk 22% van

de tijd. 

Bij de genderneutrale taken zou men verwachten dat de resultaten tussen deze van de mannelijke

en vrouwelijke taken in zouden liggen. Voor een taak als boodschappen is dit inderdaad zo: het

wordt meer dan een typisch mannelijke taak uit noodzaak gedaan (55%) maar ook meer dan een

typisch vrouwelijke taak uit plezier (25%). De resultaten voor de overige taken zijn minder

éénduidig. Het gaat bij deze taken wel telkens om een beperkt aantal registraties.

Deze verschillen in motivatie voor de verschillende taken, blijven bestaan wanneer men de

oefening nog eens overdoet voor mannen en vrouwen afzonderlijk (tabel 2.7). Mannen blijken de

tijd die ze aan typisch vrouwelijke huishoudelijke taken besteden, wel veel meer te duiden in

termen van ‘plichtsbesef, om anderen te plezieren’ en minder in termen van ‘verplichting’ of

‘noodzaak’ dan vrouwen dit doen. 
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TABEL 2.7: VERDELING VAN DE MOTIVATIES VOOR MANNELIJKE/VROUWELIJKE/NEUTRALE HUISHOUDELIJKE TAKEN

NAAR GESLACHT BIJ MANNEN EN VROUWEN DIE SAMENWONEN MET EEN PARTNER (TOR99, N=1082,

20 TOT 75 JAAR) 

MAN VROUWV
erplich

t

Plich
tsbesef/

voor an
deren

N
oodzaak

Plezier

V
erplich

t

Plich
tsbesef/

voor an
deren

N
oodzaak

Plezier

Vrouwelijke taken
Maaltijd 5% 33% 45% 19% 12% 16% 59% 15%

Schoonmaken 8% 36% 50% 8% 16% 14% 65% 6%
Kleding/Linnen 9% 43% 45% 5% 20% 14% 63% 4%

Mannelijke taken
Tuin 7% 10% 27% 58% 3% 9% 26% 65%

Klussen 12% 21% 47% 22% 13% 16% 51% 21%
Neutrale taken

Boodschappen 8% 19% 52% 23% 10% 7% 58% 27%
Administratie en organisatie 19% 12% 57% 13% 19% 7% 61% 14%

Zorg planten/dieren 10% 15% 28% 50% 6% 12% 34% 49%
Verplaatsingen voor het huishouden 8% 16% 65% 12% 8% 7% 73% 13%

2.4 HUISHOUDELIJK WERK EN AANWEZIGHEID

Naast de motivatie, werd in de dagboekjes bij elke activiteit ook gevraagd of er iemand anders

aanwezig was bij het uitvoeren van de activiteit. De mogelijke antwoorden hier waren: ‘niemand’,

‘ja er was iemand/anderen aanwezig’ of ‘ja, ik heb die activiteit samen met iemand anders

gedaan’. Huishoudelijk werk is grotendeels een noodzakelijk kwaad, maar als men het samen met

iemand anders kan doen, verlicht dit enigszins de taak. Zo geven Vlaamse mannen en vrouwen die

met een partner samenwonen, vaker aan dat ze een taak uit plezier verrichten wanneer ze de taak

samen met iemand anders doen, zelfs na controle voor de aard van de taak44. Wanneer ze alleen

zijn bij het uitvoeren van huishoudelijk werk, vormt plezier veel minder de drijfveer45. Toch ligt het

percentage van de tijd dat huishoudelijk werk samen met iemand anders gedaan wordt met 20%

heel wat lager dan bij een gemiddelde activiteit, waar dit percentage 37% bedraagt (tabel 2.8). Er

is wel gedurende iets minder dan de helft van de tijd besteed aan huishoudelijke taken, iemand

                                         
44 p<0.01  ry1.2=0.15

45 p<0.01  ry1.2=-0.11
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anders aanwezig die niet meehelpt. Maar dan nog ligt het percentage van de tijd dat men alleen is

bij de huishoudelijke taken veel hoger dan in het algemeen, namelijk 31% tov 15%. 

TABEL 2.8: VERDELING VAN DE AANWEZIGHEID BIJ HET VERRICHTEN VAN HUISHOUDELIJK WERK BIJ MANNEN EN

VROUWEN DIE SAMENWONEN MET EEN PARTNER (TOR99, N=1082, 20 TOT 75 JAAR)

GEMIDDELD PERCENTAGE
Huishoudelijk
werk

Alle activiteiten samen

Neen, er was niemand aanwezig 31% 15%
Ja, er was iemand/anderen aanwezig 46% 48%
Ja, ik heb die activiteit samen met iemand/anderen gedaan 20% 37%
Totaal 100% 100%

Vooral bij de taak kleding/linnen is men erg op zichzelf aangewezen. De helft van de tijd is men bij

deze taak alleen en slechts gedurende 5% van de tijd doet men deze taak samen met iemand

anders. Maar ook bij tuinieren is men gedurende 44% van de tijd alleen. Taken als

maaltijdbereiding of boodschappen, doet men dan weer veel minder alleen (resp. 22% en 19%).

Met betrekking tot de eerste taak, geldt dan ook dat de momenten voor, tijdens en vlak na de

maaltijd, vaak de momenten zijn waarop men het grootste aantal mensen van het huishouden

thuis aantreft. De kans is dus ook groter dat men zich niet alleen bevindt wanneer men

bijvoorbeeld aan het koken is, de tafel aan het dekken en afruimen is of aan het afwassen is. 

Boodschappen, maar ook zich verplaatsen voor het huishouden, doet men gedurende de meeste

tijd samen met iemand anders. Jo VanEvery (1997: 414) wijst er echter op dat dit niet

noodzakelijk betekent dat deze taken op dat moment ook echt helemaal gedeeld worden:

“It is possible that shopping is reported as done together when the woman decides what needs to

be bought (perhaps with a shopping list); her husband drives her to the supermarket and goes in

with her; he pushes the trolley while she chooses the appropriate items, perhaps consulting him

about what he might like to eat or whether he prefers a particular brand; he might also suggest

items; at the checkout he pays and carries their purchases out to the car, then drives them home

and puts away the food. Done together in this way, shopping may remain unequal and/or gender-

segregated.”
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Ook wat aanwezigheid betreft zijn er overigens duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen,

die niet verklaard kunnen worden door de aard van de activiteiten die zij ‘typisch’ stellen (tabel

2.9). Wat vooral opvalt is dat mannen binnen het huishoudelijke werk meer taken samen met

iemand anders verrichten dan vrouwen (24% tov 15%). Buiten het feit dat mannen dus minder

uren aan huishoudelijk werk besteden, worden zij ook nog gedurende een groter deel van de tijd

door iemand anders (waarschijnlijk de partner) bij deze taken geholpen. Omgekeerd zouden we

ook kunnen zeggen dat mannen eerder in het huishouden anderen (bv. de partner) helpen op hun

aanwijzingen dan zelfstandig huishoudelijk werk verrichten (Glorieux 1995: 111). 

TABEL 2.9: VERDELING VAN DE AANWEZIGHEID BIJ HET VERRICHTEN VAN HUISHOUDELIJK WERK NAAR GESLACHT BIJ

MANNEN EN VROUWEN DIE SAMENWONEN MET EEN PARTNER (TOR99, N=1082, 20 TOT 75 JAAR)

VROUWEN MANNEN
Gemiddeld percentage Gemiddeld percentage

Huishoudelijk
werk

Alle
activiteiten
samen

Huishoudelijk
werk

Alle
activiteiten
samen

Neen, er was niemand aanwezig 33% 16% 29% 14%
Ja, er was iemand/anderen aanwezig 50% 50% 42% 47%
Ja, ik heb die activiteit samen met
iemand/anderen gedaan

15% 33% 24% 40%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Het feit dat mannen meer dan vrouwen activiteiten samen met iemand anders doen, is geen gevolg

van de aard van de activiteiten die ze doen. We concludeerden reeds dat vooral maaltijdbereiding,

boodschappen en verplaatsingen voor het huishouden activiteiten zijn die meer dan andere

huishoudactiviteiten samen worden gedaan. Maaltijdbereiding is nochtans een eerder ‘vrouwelijke’

huishoudelijke taak, terwijl de andere twee taken eerder genderneutrale huishoudelijke taken. Een

typisch mannelijke taak als tuinieren daarentegen, wordt dan juist weer gedurende een veel groter

percentage van de tijd alleen gedaan. In vergelijking tot vrouwen die met een partner

samenwonen, doen mannen die met een partner samenwonen vooral de typisch vrouwelijke taken

(kleding/linnen, schoonmaken, maaltijdbereiding) voor een veel groter percent van de tijd samen

met iemand anders.  Vrouwen zijn dan weer een groter percentage van de tijd die ze aan de

typisch mannelijke taak tuinieren besteden, samen met iemand anders.



74

2.5  HUISHOUDELIJK WERK ALS SECUNDAIRE ACTIVITEIT:

EEN VERBORGEN WERKLAST VOOR VROUWEN? 

Tot nu toe hebben we enkel rekening gehouden met de hoofdactiviteiten die de mensen

geregistreerd hebben in hun dagboekje. Maar mensen doen soms verschillende dingen

tegelijkertijd. We eten voor de televisie, lezen terwijl we muziek beluisteren, wassen af terwijl we

babysitten, … Door enkel de hoofdactiviteiten in de analyses te betrekken doen we afbreuk aan het

polychronische karakter van de tijdsbesteding. Met de term polychronische tijdsbesteding, soms

afgekort tot ‘p-tijd’, verwijst men naar het soort gedrag waarbij verschillende activiteiten binnen

eenzelfde tijdsblok worden gesteld. (Bluedorn, Denhardt 1988; Hall 1959, Kaufman e.a. 1991). In

de tijdsbestedingsdagboekjes werd de mogelijkheid gegeven om ook nevenactiviteiten te

registreren. Deze secundaire activiteiten zijn activiteiten die men tegelijkertijd doet met de

hoofdactiviteit, maar kunnen ook gebruikt worden om sequenties van handelingen die elkaar heel

snel opvolgen te registreren. Vlug de bedden verschonen terwijl men eten klaar maakt, wordt dan

bijvoorbeeld geregistreerd als ‘eten klaar maken’, met als nevenactiviteit ‘bedden verschonen’.

Om het volume huishoudelijk werk in kaart te brengen kan het belangrijk zijn om ook rekening te

houden met deze geregistreerde nevenactiviteiten. Vaak wordt er immers op gewezen dat een deel

van het huishoudelijke werk verdoken zit achter en versnipperd zit tussen andere activiteiten.

(Elchardus, Glorieux 1994a: 141; Hall 1959; Robinson, 1977; Szalai 1972; Walker, Woods, 1976).

Het negeren van deze verdoken werklast, zou niet alleen kunnen leiden tot een onderschatting van

de tijd die besteed wordt aan huishoudelijk werk, het zou bovendien ook de werklast van vrouwen

systematisch kunnen onderwaarderen. De vrouwenrol in het huishouden zou immers gekenmerkt

worden door een hoge graad van beschikbaarheid, met als gevolg dat ze haar activiteiten vaak

moet onderbreken of combineren omdat er op haar een beroep gedaan wordt. Kinderen in bed

stoppen, baby voeden, boterhammen smeren, eten opwarmen, … zijn vaak dingen die tussendoor

of als nevenactiviteit gedaan worden. De tijdsbesteding van vrouwen zou dus polychroner zijn dan

die van mannen, wat ook samenhangt met de stelling dat de tijdsbesteding van mannen meer

sekwentieel is, terwijl die van vrouwen meer synchroon verloopt (zie o.m. Hall, 1959). Vrouwen

kunnen zich gemakkelijker op verschillende zaken tegelijk concentreren, mannen doen slechts één

ding tegelijkertijd. Terwijl vrouwen op het werk in gedachten ook nog bezig zijn met

boodschappenlijstjes en het plannen van het weekend, vergeten mannen hun gezin compleet als ze

aan het werk zijn.
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Om een exacter beeld te krijgen van de tijd besteed aan huishoudelijk werk, tellen we de tijd die

besteed wordt aan ‘huishoudelijk werk’ als hoofdactiviteit, samen met de tijd besteed aan

huishoudelijke activiteiten als nevenactiviteit gecombineerd met een hoofdactiviteit die zelf geen

huishoudelijk werk is (Elchardus, Glorieux 1994a). Wanneer we primaire en secundaire

huishoudelijke taken op die manier samentellen, stijgt de gemiddelde duur per respondent die aan

huishoudelijk werk besteed wordt van 22u06’ (zonder secundaire activiteiten) naar 23u44’

(inclusief secundaire activiteiten). Er komt met andere woorden per week gemiddeld 1u38’ bij. Het

huishoudelijke werk van vrouwen die met een partner samenwonen, neemt toe met 2u03’ als we

ook rekening houden met secundaire activiteiten (van 29u17’ tot 31u21’) en dat van mannen met

1u14’ (van 15u02’ tot 16u16’). Het percentage vrouwen dat huishoudelijk werk registreert als

secundaire activiteit bij een andere dan huishoudelijke activiteit is significant (p<.01)  hoger dan

het percentage mannen die dat doet (resp. 59% en 44%).

De tijd die we onderschatten door enkel de primaire activiteiten te beschouwen is al bij al echter

relatief klein. Slechts gedurende 7% van de tijd die we besteden aan huishoudelijk werk, doen we

dit als nevenactiviteit bij een andere activiteit die niet tot de huishoudelijke taken behoort en dit

percentage geldt net zogoed voor mannen als voor vrouwen. De ‘verdoken’ werklast die de analyse

van nevenactiviteiten aan het licht blijft dus beperkt. Dit was ook de conclusie van Elchardus en

Glorieux toen zij eerder de verdoken werklast onderzochten op de tijdsbudgetdata van 1988

(Elchardus, Glorieux 1994a). Bovendien moeten we er rekening mee houden dat de duur van het

huishoudelijk werk als nevenactiviteit in de dagboekjes doorgaans overschat wordt. Immers,

wanneer iemand bijvoorbeeld het televisiekijken onderbreekt om even te kijken of het water van

de aardappelen niet overkookt, en koken als nevenactiviteit registreert, dan duurt dat koken niet

de volledige tijd van het televisiekijken. Daarom beslissen we verder niet met de secundaire

huishoudelijke taken rekening te houden.

2.6 DE SPREIDING VAN HET HUISHOUDELIJKE WERK

Tenslotte gaan we nog kort in op de spreiding van het huishoudelijke werk over de week. Het

huishoudelijke werk wordt zowel over weekdagen als weekenddagen gespreid (tabel 2.10). Terwijl

de Vlaming die met een partner samenwoont op een gemiddelde weekdag 3u12’ per dag bezig is

met huishoudelijk werk, wordt er op een gemiddelde zaterdag wat meer tijd voor het huishouden

vrij gemaakt, namelijk 3u48’. Een opdeling naar arbeidssituatie maakt echter duidelijk dat dit

patroon zich enkel voordoet bij voltijds werkenden die met een partner samenwonen (resp. 1u53’

op weekdag en 3u37’ op zaterdag). Voor hen vormt het weekend de ideale gelegenheid om een

aantal huishoudelijke taken in te halen waar ze in de week niet toe kwamen, veel meer dan dat het
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mogelijkheden biedt tot ontspanning (Hunt 1989: 70). Deze voltijds werkende mannen en vrouwen

verrichten op zaterdag een aantal grotere taken zoals boodschappen doen (resp. 15’ en 45’) en

tuinieren (resp. 11’ en 20’). De mannen besteden in het weekend doorgaans ook wat meer tijd aan

klussen en de vrouwen aan taken die met kleding en linnengoed te maken hebben. 

Op zondag zijn activiteiten buiten de huishoudelijke sfeer echter belangrijker, zoals vrije tijd en

sociale participatie en wordt er dus zowel door mannen als door vrouwen minder tijd besteed aan

huishoudelijk werk (gem. 2u14’). Vooral mensen die hun zondag gebruiken om uitstapjes te doen,

te sporten en vooral niet thuis te zitten46, laten het huishoudelijk werk op zondag voor wat het is.

Naarmate men de zondag meer associeert met lekker eten, gezellig koken, uitgebreid afwassen en

lezen, besteedt men op zondag meer tijd aan huishoudelijk werk. De vermelde duren refereren hier

steeds naar de tijd per respondent.

TABEL 2.10: TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK OP WEEKDAGEN, ZATERDAGEN EN ZONDAGEN DOOR MANNEN

EN VROUWEN DIE SAMENWONEN MET EEN PARTNER (TOR99, N=1082, 20 TOT 75 JAAR)

HUISHOUDELIJK WERK
N Aantal

dagen
Duur per respondent

Participatiegraad
47

Duur per 
Participant

Weekdagen 1075 5 16:00 (3:12/dag) 97% 16:30
Zaterdag 1085 1 3:48 90% 4:12
Zondag 1092 1 2:14 83% 2:42
Totale week 1082 7 22:03 (3:09/dag) 99% 22:22

                                         
46 Dit blijkt wanneer we een factoranalyse uitvoeren op een vraag met 18 uitspraken over de

zondag.  Dit resulteert in 5 factoren, waarvan er drie significant verband houden met het
aantal uren huishoudelijk werk verricht op zondag.  Twee factorscoreschalen correleren
negatief met het aantal uren besteed aan huishoudelijk werk.. 

47 De participatiegraden zijn moeilijk te vergelijken, vermits ze bij de totale week betrekking
heeft op 7 dagen, bij de weekdagen op 5 dagen, en bij de zaterdag en de zondag slechts op
1 dag. Hoe meer dagen men beschouwt, hoe groter de kans dat men participeert.
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2.7 CONCLUSIE

Het beeld dat op basis van het tijdsbudgetonderzoek geschetst wordt met betrekking tot de

verdeling van de huishoudelijke taken in Vlaanderen, ziet er anders uit dan wat men op basis van

attitudevragen of het vertoog over de Nieuwe Man zou verwachten. Ondanks de gestegen

arbeidsmarktparticipatie van de vrouw, blijft zij het grootste deel van het huishoudelijke werk op

zich nemen: vrouwen besteden gemiddeld bijna dubbel zoveel tijd aan huishoudelijk werk als

mannen. Zij kennen daarbij ook een beperkte verdoken werklast, die te wijten is aan het feit dat

hun tijdsbesteding meer polychroon verloopt. Op basis van een simpel gegeven als de tijd die men

besteedt aan huishoudelijk werk tijdens een toevallige week, kan men voor maar liefst 76% van de

Vlamingen die met een partner samenwonen juist voorspellen welk geslacht zij hebben. Een

vergelijking met tijdsbudgetgegevens uit 1988, lijkt bovendien te suggereren dat de gelijke

verdeling van het huishoudelijke werk tussen mannen en vrouwen sinds 10 jaar zelfs nog is

afgenomen. Naast het feit dat mannen minder uren aan huishoudelijk werk besteden dan vrouwen,

worden zij ook gedurende een groter deel van de tijd door iemand anders (waarschijnlijk de

partner) geholpen bij het verrichten van huishoudelijk werk. Dit zou er op kunnen wijzen dat

mannen eerder hun partner in het huishouden helpen op haar aanwijzingen dan zelfstandig

huishoudelijk werk te verrichten. Tenslotte verrichten mannen en vrouwen ook binnen het

huishoudelijke werk heel andere taken. Vrouwen verrichten de routineuze, niet-creatieve en

onflexibele typisch vrouwelijke taken, die doorgaans meer als een opgave ervaren worden als de

typisch mannelijke taken. Houdt men ook rekening met het soort huishoudelijke taken dat iemand

verricht, dan kan men zelfs voor 92% van de Vlamingen het geslacht juist voorspellen aan de hand

van de tijd besteed aan deze taken. 

Deze bevindingen tonen de ruime mogelijkheden aan van tijdsbudgetdata voor het bestuderen van

het huishoudelijke werk. In hoofdstuk 1 bespraken we de voordelen van deze methode tegenover het

meer klassieke surveyonderzoek dat het handelen bevraagt aan de hand van attitudevragen of

directe tijdsbestedingsvragen. Ook in het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek vinden we dergelijke vragen

terug, in de vragenlijsten toegevoegd aan de dagboekjes. Het onderzoek laat dus een vergelijking toe

tussen de drie methodes voor één en dezelfde groep respondenten. Deze vergelijking wordt

uitgevoerd in de excursie toegevoegd aan dit hoofdstuk. 

In het vervolg van de studie zullen we de Vlaamse tijdsbudgetdata gebruiken om de verschillen in het

huishoudelijke werk van vrouwen en mannen beter te begrijpen. We willen vooral begrijpen waarom

vrouwen nog altijd zoveel meer tijd besteden aan huishoudelijk werk, ondanks onder meer hun

gestegen arbeidsmarktparticipatie en meer progressieve opvattingen over de rollen van mannen en

vrouwen. Omdat tijdsbudgetonderzoek zich echter toespitst op gedrag, is het moeilijk om ook zicht te

krijgen op wat er zich in de hoofden van de onderzoekssubjecten afspeelt. Daarom zullen we onze
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statistische bevindingen verder aanvullen met citaten uit kwalitatief onderzoek. Het gaat om

citaten uit enkele interviews met zes vrouwen die van plan waren het huishoudelijke werk in hun

gezin anders te verdelen maar daar niet in geslaagd zijn (zie excursie aan het eind van hoofdstuk 3

en bijlage 3.1). De interviews fungeren louter als illustratiemateriaal, maar verlenen de analyses

op de tijdsbudgetdata wel een zekere face-validity. De kleurrijke verhalen schetsen bovendien vaak

heel herkenbare situaties. 

Maar eerst en vooral gaan we op zoek naar een algemeen conceptueel kader dat we kunnen

gebruiken om het verschil te bestuderen in de tijd die vrouwen en mannen besteden aan

huishoudelijk werk. In de literatuur vindt men vier grote theoretische benaderingen terug die de

verdeling van deze taak in het gezin proberen te verklaren. Voor de bespreking ervan grijpen we

terug naar Parsons’ viersanctie-paradigma. Dit handelingsperspectief laat ons toe vier motivaties

voor het handelen te onderscheiden, die nauw aansluiten bij de vier belangrijke

verklaringsmodellen. Door te stellen dat elk van de vier modellen een bepaalde motivatie belicht

die mensen kunnen aanzetten tot het verrichten van het huishoudelijk werk, komt men tot het

inzicht dat deze verschillende benaderingen elkaar niet noodzakelijk uitsluiten, maar dat ze juist

een aanvulling kunnen vormen op elkaar. 
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EXCURSIE : VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN VAN DE

ATTITUDEVRAGEN, DE DIRECTE TIJDSBESTEDINGSVRAGEN EN

DE TIJDSBUDGETDAGBOEKJES UIT TOR99

Het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek uit 1999 beschikt niet enkel over tijdsbudgetdata met

betrekking tot het huishoudelijke werk van zijn respondenten. In de vragenlijsten, die de

dagboekjes uit het onderzoek vergezellen, wordt ook gepeild naar de rolopvattingen van de

respondenten en is bovendien een rooster opgenomen waarin de respondent kan aangeven hoe

een reeks specifieke huishoudelijke taken in het gezin is verdeeld. We beschikken met andere

woorden over vergelijkbare gegevens voor één en dezelfde groep respondenten, verkregen aan de

hand van de drie verschillende dataverzamelingsmethoden besproken in hoofdstuk 1. In deze

excursie leggen we de resultaten van deze drie verschillende dataverzamelingsmethodes naast

elkaar. We doen dit aan de hand van de volgende drie vergelijkingen:

1) we vergelijken de rolopvattingen uit de vragenlijst met de tijd besteed aan huishoudelijk werk

volgens de dagboekjes,

2) we vergelijken de antwoorden van mannelijke en vrouwelijke respondenten op de directe

tijdsbestedingsvraag over de verdeling van het huishoudelijke werk in de vragenlijst,

3) en we vergelijken de antwoorden op de directe tijdsbestedingsvraag in de vragenlijst met de

tijd die men besteedt heeft aan huishoudelijk werk volgens het dagboekje.

Aan de hand van deze kleine vergelijkende analyse gaan we na in welke mate de resultaten van de

verschillende bevragingsmethoden verschillen. Ook hier gebruiken we enkel de gegevens van de

1082 mannen en vrouwen die met een partner samenwonen. 
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1) Vergelijking tussen rolopvattingen en de tijd besteed aan
huishoudelijk werk volgens het dagboekje

In de vragenlijst, die bij het tweede bezoek door de interviewer werd afgenomen (d.i. dus na het

invullen van de dagboekjes), werd gepeild naar de mate waarin men het eens is met een aantal

uitspraken over rollenpatronen. Aan de hand hiervan werd een samenvattende schaal voor

rolopvattingen geconstrueerd. De schaal bevat de volgende items48:

- het is het beste dat de vrouw het huishouden doet en de man de kost verdient

(factorlading=0,82) 

- wanneer er kleine kinderen zijn, blijft de vrouw beter thuis en stopt ze met werken

(factorlading=0,76)

- jongens kan je nu eenmaal wat vrijer opvoeden dan meisjes (factorlading=0,59)

- een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te voeden dan een man (factorlading=0,72)

- voor een meisje is het minder belangrijk dan voor een jongen om een goede schoolopleiding te

krijgen (factorlading=0,56)

Hoe hoger men op deze schaal scoort, hoe sterker men gelooft in gescheiden maatschappelijke

rollen voor mannen en vrouwen. 

Dankzij de dagboekgegevens, weten we ook precies hoeveel tijd de Vlaamse mannen en vrouwen

in een welbepaalde week besteed hebben aan huishoudelijk werk. We kunnen dus voor onze

onderzoekspopulatie de relatie nagaan tussen rolopvattingen en gedrag dat doorgaans sterk gelinkt

wordt aan deze opvattingen, namelijk het verrichten van huishoudelijk werk. We zijn ons bewust

van de inconsistentie in de specificiteit van de attitude, zoals bevraagd in de vragenlijst, en het

gedrag dat we bestuderen. Eerder benadrukten we het belang hiervan voor de validiteit bij het

voorspellen van gedragingen aan de hand van attitudes (cf. Theorie van de beredeneerde actie van

Fishbein en Ajzen: hoofdstuk 1, punt 1.2.3). 

We vinden dan ook enkel bij vrouwen een significant verband terug tussen rolopvattingen en de

tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk (tabel 1: 0.314; p<0,01). M.a.w. hoe minder de vrouw

het eens is met gescheiden maatschappelijke rollen voor mannen en vrouwen, hoe minder tijd zij

besteedt aan huishoudelijk werk. Dit verband is relatief sterk, maar geeft toch aan dat opvattingen

en gedrag niet precies hetzelfde meten. Voor mannen is er bovendien geen significant verband

terug te vinden tussen zijn rolopvattingen en de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk. 

                                         

48 Cronbach’s α=0,74; eigenwaarde= 2,46; percentage verklaarde variantie (R²)= 48,6%.
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2) Vergelijking tussen de antwoorden van mannen en vrouwen
op de directe tijdsbestedingsvraag over de verdeling van het
huishoudelijke werk in de vragenlijst

In de vragenlijst, die bij het tweede bezoek door de interviewer werd afgenomen (d.i. dus na het

invullen van de dagboekjes), wordt tevens de vraag gesteld wie welk aandeel in de verschillende

huishoudelijke taken op zich neemt in het gezin? Men kon telkens 100 punten verdelen per taak.

Een voorbeeld: wanneer de respondent zelf meestal alle boodschappen doet, maar soms zijn/haar

partner en zijn/haar schoonmoeder ook wel eens boodschappen doet, noteert de respondent bij

zichzelf bijvoorbeeld ‘80’ en bij zijn/haar partner en bij zijn/haar schoonmoeder telkens ‘10’.  

Indien men de antwoorden van de twee partners in een koppel op een dergelijke vraag zou kunnen

vergelijken, dan zou men een indicatie kunnen krijgen van hoe valide of betrouwbaar de

antwoorden zijn op deze directe tijdsbestedingsvraag. In het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek

werden echter geen koppels maar individuen bevraagd. Vermits men echter beschikt over een

representatief staal van de Vlaamse bevolking, zouden de antwoorden van de mannen en de

vrouwen die met een partner samenwonen voor de bovenstaande vraag op geaggregeerd niveau

toch moeten overeenstemmen.  In tabel 2 wordt dus vergeleken wat het aandeel van de man is in

een reeks huishoudelijke taken, volgens de vrouwen die samenwonen met een partner en volgens

de mannen die samenwonen met een partner. Voor de overzichtelijkheid werd dit aandeel zo

omgerekend dat het aandeel van beide partners sommeert op 100%.

TABEL 2: VERGELIJKING VAN DE ANTWOORDEN VAN MANNEN EN VROUWEN DIE MET EEN PARTNER SAMENWONEN OP

DE DIRECTE TIJDSBESTEDINGSVRAAG MET BETREKKING TOT DE VERDELING VAN BEPAALDE

HUISHOUDELIJKE TAKEN IN HET GEZIN (TOR99, 20 TOT 75 JAAR, N=1082) 

Aandeel man
volgens vrouw volgens man

Strijken 5% 4%
Wassen 4% 6%
Was ophangen 9% 12%
Klussen 81% 86%
Organisatie 12% 20%
Tuin 66% 78%
Auto wassen 63% 66%
Koken 16% 20%
Schoonmaken 14% 19%
Financiële zaken 47% 50%
Opruimen 16% 27%
Boodschappen 28% 38%
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De antwoorden van de Vlaamse mannen en vrouwen die met een partner samenwonen, zijn voor

de meeste huishoudelijke taken redelijk gelijklopend (tabel 2). Voor een viertal huishoudelijke

taken wijken de antwoorden echter behoorlijk af. Mannen beweren over zichzelf dat ze een veel

groter aandeel hebben in de organisatie van het huishouden, de tuin, het opruimen en de

boodschappen, dan dat vrouwen dit over hun partner beweren. Voor de eerste taak geldt alleszins

dat het een taak is die niet altijd even zichtbaar is. De vraag is echter of dit er toe leidt dat

vrouwen de bijdrage van hun man in deze taak onderschatten of dat mannen niet beseffen hoe

groot de bijdrage van hun vrouw wel is in deze taak. Waarschijnlijk gaan beide hypotheses op,

maar zonder een vergelijking met tijdsbudgetgegevens kunnen we hierover geen uitsluitsel over

geven.

Hoe gemakkelijk geeft men bij directe tijdsbestedingsvragen toe dat men helemaal geen bijdrage

levert aan een bepaalde huishoudelijke taak? In tabel 3 valt op dat minder mannen van zichzelf

zeggen dat ze helemaal geen aandeel hebben in een bepaalde taak, dan dat vrouwen dit over hun

partner zeggen. Zo geeft bijvoorbeeld 30% van de samenwonende mannen toe dat ze nooit eens

opruimen, terwijl 55% van de samenwonende vrouwen beweert dat hun man nooit opruimt. Of

54% van de mannen zegt zich niet bezig te houden met de organisatie van het huishouden, maar

71% van de vrouwen zegt dat hun partner geen hand heeft in de organisatie van het huishouden.

De vraag is weer of een aantal mannen niet graag toegeeft helemaal niets te doen of dat een

aantal vrouwen overdrijven wanneer ze zeggen dat hun partner niets doet.

TABEL 3: VERGELIJKING VAN DE ANTWOORDEN VAN MANNEN EN VROUWEN DIE MET EEN PARTNER SAMENWONEN OP

DE DIRECTE TIJDSBESTEDINGSVRAAG MET BETREKKING TOT DE VERDELING VAN BEPAALDE

HUISHOUDELIJKE TAKEN IN HET GEZIN  (TOR99, 20 TOT 75 JAAR, N=1082)

% vrouwen dat
zegt dat de …

% mannen dat
zegt dat de…

% mannen dat
zegt dat de …

% vrouwen dat
zegt dat de…

vrouw niets doet man niets doet
Strijken 8% 6% 91% 91%
Wassen 5% 5% 88% 89%
Was ophangen 7% 6% 73% 81%
Klussen 65% 69% 10% 16%
Organisatie 5% 4% 54% 71%
Tuin 53% 61% 22% 28%
Auto wassen 54% 49% 23% 33%
Koken 5% 6% 54% 62%
Schoonmaken 7% 5% 52% 66%
Financiële zaken 27% 25% 25% 34%
Opruimen 3% 3% 30% 55%
Boodschappen 2% 5% 18% 34%



83

Uit hoofdstuk 2 weten we reeds dat het wassen en strijken van kleding een taak is die haast nooit

door mannen verricht wordt. Dit wordt ook in tabel 3 bevestigd. Voor deze taak zijn de schattingen

van mannen en vrouwen dan ook het meest in overeenstemming. Als men haast nooit een taak

uitvoert, spelen geheugeneffecten en het gebrek aan informatie over de grootte van een

huishoudelijke taak (zie hoofdstuk 1) immers niet echt een rol. Het is ook mogelijk dat sociale

wenselijkheid in dit geval minder een rol speelt. Van mannen wordt minder verwacht dat ze een

deel van deze taak op zich nemen. Het is moeilijker toe te geven dat men een bepaalde taak niet

verricht, waar typisch zowel mannen als vrouwen hun verantwoordelijkheid opnemen (zie ook

Berk, Shih 1980).

3) Vergelijking tussen de antwoorden op de directe
tijdsbestedingsvraag en de tijdsbudgetgegevens

In een laatste kleine test worden de resultaten bekomen op basis van tijdsbudgetonderzoek

vergeleken met de resultaten bekomen op basis van directe tijdsbestedingsvragen in

surveyonderzoek. Marini en Shelton (1993: 372) merken op dat heel wat onderzoeken die deze

vergelijking trachten te maken, gedwongen zijn te werken met twee verschillende datasets. Dit

bemoeilijkt de vergelijking, omdat men dan te kampen krijgt met verschillen in steekproeven, in

vraagstelling en in onderzochte categorieën van huishoudelijk werk. Het Vlaamse

tijdsbudgetonderzoek uit 1999 vormt hier een uitzondering op. Het bevat in één enkel onderzoek -

d.w.z. voor één en dezelfde groep mensen - gegevens over huishoudelijk werk op basis van zowel

vragenlijsten als dagboekjes (tijdsbudget). 

De vragenlijst geeft echter een beeld van de relatieve bijdrage van beide partners in het gezin aan

een aantal huishoudelijke taken. De gegevens die men op basis van de dagboekjes verkrijgt,

hebben daarentegen betrekking op de absolute tijd die één partner uit het gezin besteedt aan

verschillende huishoudelijke taken gedurende de registratieweek. Op geaggregeerd niveau kan

men echter het gemiddeld aantal uur berekenen dat een vrouw en een man aan een bepaalde

huishoudelijke taak besteden en de verhouding tussen beide berekenen. Dit kan dan vergeleken

worden met de gepercipieerde taakverdeling van de gemiddelde man en de gemiddelde vrouw in

de vragenlijst. Men moet zich er wel van bewust zijn dat de vergelijking niet helemaal op gaat.  Bij

de tijdsbudgetgegevens berekent men immers het aandeel op basis van gemiddelden voor de tijd

besteed aan een huishoudelijke taak, terwijl in de vragenlijst het gemiddelde aandeel in die taak

wordt berekend.

Het valt vooral op dat de resultaten bekomen op basis van beide bevragingsmethoden erg dicht bij

elkaar liggen (tabel 4). Als men er van uitgaat dat de resultaten bekomen op basis van de

dagboekmethode de werkelijkheid het best benaderen, dan blijken de respondenten in de

vragenlijst de verdeling van het huishoudelijke werk bij hun thuis goed te kunnen inschatten. 
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TABEL 4: VERGELIJKING VAN HET AANDEEL VAN BEIDE PARTNERS IN 11 HUISHOUDELIJKE TAKEN VOLGENS DE

VRAGENLIJST EN VOLGENS DE DAGBOEKJES (TOR99, 20 TOT 75 JAAR, N=1082)

Aandeel mannen Aandeel vrouwen Totaal
Strijken Vragenlijst (M) 4% 96% 100%49

Vragenlijst (V) 4% 96% 100%
Dagboekjes50 3% (0:04) 97% (2:29) 100% (2:3351)

Koken Vragenlijst (M) 19% 81% 100%
Vragenlijst (V) 16% 84% 100%
Dagboekjes 18% (1:29) 82% (6:55) 100% (8:24)

Auto wassen Vragenlijst (M) 66% 34% 100%
Vragenlijst (V) 63% 37% 100%
Dagboekjes 67% (0:22) 33% (0:11) 100% (0:33)

Wassen Vragenlijst (M) 8% 92% 100%
/was ophangen Vragenlijst (V) 7% 93% 100%

Dagboekjes 4% (0:04) 96% (1:51) 100% (1:55)
Klussen Vragenlijst (M) 86% 14% 100%

Vragenlijst (V) 80% 20% 100%
Dagboekjes 79% (3:25) 21% (0:53) 100% (4:18)

Boodschappen Vragenlijst (M) 38% 62% 100%
Vragenlijst (V) 29% 71% 100%
Dagboekjes 38% (2:22) 62% (3:51) 100% (6:13)

Tuin Vragenlijst (M) 78% 22% 100%
Vragenlijst (V) 68% 32% 100%
Dagboekjes 72% (3:06) 28% (1:14) 100% (4:20)

Financiën Vragenlijst (M) 50% 50% 100%
Vragenlijst (V) 47% 53% 100%
Dagboekjes 54% (0:30) 46% (0:26) 100% (0:56)

Schoonmaken Vragenlijst (M) 19% 81% 100%
Vragenlijst (V) 14% 86% 100%
Dagboekjes 11% (0:36) 89% (4:56) 100% (5:32)

Opruimen Vragenlijst (M) 28% 72% 100%
Vragenlijst (V) 17% 83% 100%
Dagboekjes 16% (0:33) 84% (2:50) 100% (3:23)

Organisatie Vragenlijst (M) 20% 80% 100%
Vragenlijst (V) 12% 88% 100%
Dagboekjes 45% (0:14) 56% (0:17) 100% (0:31)

                                         
49 Er wordt hier (net als bij tabel 3) geen rekening gehouden met het aandeel van andere

actoren dan de beide partners in het huishoudelijke werk.  De som van het aandeel van
beide partners wordt dus gelijkgesteld aan 100%.

50 Het gaat hier om de tijd besteed aan deze huishoudelijke activiteiten zowel als primaire
als de tijd hieraan bestaad als secundaire activiteit bij andere dan huishoudelijke
activiteiten.

51 De gemiddelde tijd besteed door mannen aan een bepaalde huishoudelijke taak in het
dagboekje + de gemiddelde tijd besteed door vrouwen aan deze taak in het dagboekje 
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Twee factoren kunnen hier een rol spelen. Allereerst is het zo dat de respondenten de vraag uit de

vragenlijst pas beantwoord hebben, nadat ze een hele week minutieus hun tijdsbesteding hadden

bijgehouden.  Daardoor zijn zij zich die week veel bewuster geweest van hun tijdsbesteding wat

herinneringseffecten en een verkeerde perceptie van de taakverdeling kan minimaliseren.

Bovendien werd in de vragenlijst de verdeling van elke huishoudelijke taak afzonderlijk bevraagd.

Elke taak wordt dan op zich bekeken en niet de totale verdeling van het werk. Dit heeft ook

voordelen bij het uitschakelen van geheugeneffecten en sociale wenselijkheideffecten. Wat het

eerste betreft denkt men bij zo’n lijst misschien aan bepaalde taken waar men anders niet aan zou

denken. Bovendien is het moeilijker je aandeel in een bepaalde specifieke taak te overschatten dan

in een algemene meer abstracte taak als huishoudelijk werk. Men kan het gevoel hebben dat men

in het totaal wel evenveel werk verzet als z’n partner, maar als men taak per taak bekijkt zal men

moeten toegeven dat er bepaalde taken zijn die men echt zeer zelden verricht. Bovendien kunnen

sociaal wenselijke antwoorden deels vermeden worden door het feit dat de lijst uit een reeks taken

bestaat die niet allemaal een even groot gewicht hebben in het huishoudelijke werk.  Zo kan men

bijv. ondanks het feit dat men weinig doet in het huishouden toch op een aantal taken antwoorden

dat men ze voor 100% zelf doet bv. autowassen. Hierdoor zal men minder snel geneigd zijn z’n

bijdrage in andere taken wat op te krikken.

Omwille van de hierboven vermelde beperkingen op de vergelijkbaarheid, moet men verder heel

voorzichtig zijn met de interpretatie van de verschillen die blijken uit de tabel. Op basis van deze

resultaten, lijken mannen echter de bijdrage van hun vrouw in een aantal huishoudelijke taken wat

te onderschatten. Dit lijkt zo te zijn bij het opruimen (72% ipv 84%), het schoonmaken (81% ipv

89%), het klussen (14% ipv 21%) en het tuinieren (22% ipv 28%). Vrouwen lijken dan weer het

aandeel van hun partner te onderschatten in het boodschappen doen (29% ipv 38%) en meer

financiële zaken (47% ipv 54%). Verder valt op dat er wel een groot verschil tussen beide

bevragingsmethodes terug te vinden is bij de taak ‘organisatie van het huishouden’. We kunnen

vermoeden dat dit eerder het gevolg is van het feit dat deze activiteit moeilijk te vatten is aan de

hand van dagboekregistratie. De organisatie van het huishouden is moeilijk als een activiteit te

onderscheiden in de keten van dagelijkse handelingen en is eerder op de achtergrond aanwezig bij

deze handelingen.



86



87

Hoofdstuk 3: 

Vier theoretische benaderingen voor
de verdeling van het huishoudelijke
werk tussen vrouwen en mannen

Aan de hand van de data van het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek uit 1999 hebben we een algemene

beschrijving gegeven van het huishoudelijke werk van Vlaamse vrouwen en mannen die met een

partner samenwonen. De verdeling van deze huishoudelijke taken in de Vlaamse gezinnen lijkt

(nog) niet te getuigen van de opmerkelijke liberalisering van de gezinswaarden - belichaamd door

de Nieuwe Man - waarvan we enkele voorbeelden aanhaalden in hoofdstuk 1. Zo vindt bijvoorbeeld

89% van de Vlamingen (tussen 18 en 75 jaar) dat de vaat evenzeer de taak is van de man als van

de vrouw en 62% vindt dit ook van strijken. Toch bleek uit het vorige hoofdstuk dat beide taken

nog altijd typisch vrouwelijke taken zijn. We zagen ook dat 74% van de vrouwen en 60% van de

mannen (tussen 20 en 49 jaar) vindt dat mannen een gelijk deel van de gezinsarbeid op zich

moeten nemen. Uit de tijdsbudgetdata bleek echter – voor huishoudelijk werk alleszins - dat

vrouwen gemiddeld dubbel zoveel tijd hieraan besteden dan mannen. In dat opzicht, wijst zelfs een

vergelijking met tijdsbudgetgegevens uit 1988 uit dat vrouwen en mannen nog beter van elkaar te

onderscheiden zijn op basis van de tijd die ze aan huishoudelijk werk besteden in 1999 dan tien

jaar eerder. We spreken ons hier niet uit over de vraag of vrouwen en mannen precies evenveel

tijd aan huishoudelijk werk moeten besteden opdat we zouden kunnen zeggen dat ze in gelijke

mate hun verantwoordelijkheid opnemen in het huishoudelijke werk. Maar de kloof in de tijd die

beiden aan deze taak besteden is opmerkelijk in het licht van het huidige vertoog over de

vervaging van de geslachtsrollen. In het vervolg van deze studie willen we begrijpen hoe deze

verdeling van het huishoudelijke werk tot stand komt. Wat verklaart precies het verschil in de tijd

die vrouwen en mannen besteden aan huishoudelijk werk en hoe wordt het handelen gestuurd in

de richting van een gegenderde verdeling van het huishoudelijke werk? 

In de literatuur kan men vier grote benaderingen onderscheiden die de verdeling van het

huishoudelijke werk in het gezin proberen te verklaren: de instrumentele benadering, de

machtsbenadering, de socialisatiebenadering en de genderbenadering. Elk van deze benaderingen

verwijst ons inziens naar een andere, mogelijke motivatie die mannen en vrouwen kunnen hebben

bij het verrichten van huishoudelijk werk. De vier benaderingen sluiten hiermee nauw aan bij de

vier motivaties voor het sociale handelen, die Parsons (1969) onderscheidt in zijn viersanctie-

paradigma. We hanteren dit paradigma als conceptueel kader voor onze bespreking van de
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verschillende theorieën over de verdeling van het huishoudelijke werk in dit hoofdstuk. In

navolging van Glorieux (1992: 51-59), beschouwen we huishoudelijk werk dus als een sociale

handeling, dit is een handeling waarbij men rekening houdt met en/of zich ter beschikking stelt van

of iets doet voor anderen52. Parsons’ viersantieparadigma laat ons toe de vier theoretische

benaderingen van het huishoudelijke werk niet per definitie als onderling uitsluitend te zien, maar

laat de mogelijkheid open dat ze een aanvulling vormen op elkaar. 

3.0 CONCEPTUEEL KADER VOOR DE BENADERING VAN HET

HUISHOUDELIJKE WERK

De handelingstheorie die Parsons ontwikkelde in The Structure of Social Action (1968) probeert een

antwoord te formuleren op een vraag die reeds heel wat theoretici heeft beziggehouden: Wat zet

mensen aan tot het stellen van een bepaalde handeling? Het antwoord op deze vraag bepaalt welk

perspectief op het menselijk handelen we zullen hanteren bij de studie van het huishoudelijke

werk. Wordt het handelen - en daarmee ook de samenleving die uit dat handelen resulteert -

bepaald door factoren uit de objectieve, fysieke omgeving van de actor of zijn het eerder

subjectieve, van binnen uit komende oriëntaties van de actor zelf die aan het handelen ten

grondslag liggen? Moet het menselijk handelen bestudeerd worden vanuit de overkoepelende

institutionele structuren waarin de individuele actor is opgenomen of juist vanuit het handelen van

de individuele actor zelf? (Adriaansens 1976: 50) Wanneer men zijn positie op deze vragen

bepaalt, bouwt men een algemeen conceptueel kader uit, d.i. een systematisch geheel van

algemene begrippen, dat in die positie tot uiting komt. Het vormt een referentiekader waarbinnen

en waartegen men het handelen bestudeert, waaruit men tevens kan opmaken wat de belangrijke

factoren zijn die men in het oog moet houden, wil men het menselijke handelen begrijpen.  

In deze studie zullen we dit referentiekader gebruiken om de bestaande theorieën te structureren

die de verdeling van het huishoudelijke werk proberen te verklaren. Het aantrekkelijke aan het

handelingsschema van Parsons is dat het erin slaagt om een algemeen en analytisch schema voor

te stellen, zonder aan de subjectieve en bijzondere aspecten van de oriëntatie van de actor voorbij

te gaan. Parsons tracht zijn conceptuele theorie bovendien zo uit te bouwen dat het een verzoening

kan maken tussen een aantal belangrijke concurerende sociologische stromingen. 

                                         
52 Dit wil ook zeggen dat de meer biologische theorieën, die de verdeling van het huishoudelijke werk in het gezin

proberen te verklaren aan de hand van genetische verschillen tussen vrouwen en mannen, hier niet

rechtstreeks zullen behandeld worden. 
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3.0.1  De structuur van het sociale handelen

Omdat Parsons een theorie wou uitbouwen, die zo algemeen is, dat hij toepasbaar zou zijn op alle

mogelijke handelingen en in alle mogelijke studiegebieden die het handelen willen bestuderen,

vertrekt hij van de meest elementaire bouwsteen, nl. de unit act. Het is voor Parsons de

fundamentele analyse-eenheid, het element van waaruit alle conceptualisering en analyse dient te

vertrekken (Adriaansens 1976: 86). Zo’n unit act is een handeling in de meest elementaire vorm. 

Men kan reeds spreken van een unit act van zodra aan vier eigenschappen voldaan is (en ook

enkel in dat geval) (Parsons 1968: 43; Elchardus 2004: 102):

1)  Om van een handeling te kunnen spreken, moet er allereerst een actor zijn die een handeling

stelt.

2)  De actor moet de handeling stellen met een bepaald doel voor ogen of algemener een

voorstelling van waar de handeling toe moet leiden. Omdat een doel dus een verwijzing naar

een toekomstige stand van zaken inhoudt, speelt een handeling zich altijd af in de tijd. Het

doel kan, maar hoeft niet duidelijk gespecificeerd te zijn en moet ook niet louter instrumenteel

begrepen worden.  

3)  De handeling speelt zich af in een welbepaalde situatie, in welbepaalde omstandigheden. De

situatie bestaat uit twee elementen die Parsons middelen en condities noemt. Over de

middelen kan de actor een zekere controle uitoefenen: hij kan ze gebruiken in functie van zijn

doel. Op de condities heeft de actor echter geen greep. Dit is het objectief-conditionerende

aspect van de unit-act. 

In het handelingsschema van Parsons worden actor en situatie op een andere manier

onderscheiden dan men dat in de biologie zou doen. De actor bestaat hier uit een ‘ego’ of ‘zelf’,

terwijl het lichaam van de actor deel kan uitmaken van de situatie. Zo kan men bijvoorbeeld

spierkracht als middel gebruiken om te lopen. Het lichaam kan ook deel uit maken van de

conditionerende omgeving. 

Zoals eerder reeds vermeld, is de unit act slechts een elementaire bouwsteen in een keten van

handelingen. De situatie van een unit act bestaat dan ook deels uit andere unit acts, zowel van

de actor zelf als van andere actoren. Het is dus belangrijk de handelingen van mensen te

bekijken binnen het geheel van hun handelingen en in interactie met andere mensen. Binnen

de sociologie is men meestal geïnteresseerd in zo’n keten van handelingen die georganiseerd

zijn rondom de onderlinge interactie van individuele actors. Parsons spreekt in dit opzicht van

het sociale systeem.
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4) Tenslotte onderscheidt Parsons nog een vierde element namelijk de normatieve oriëntatie, die

de vorige drie elementen (actor, doel, situatie) met elkaar verbindt. Men moet immers weten

hoe men bepaalde aspecten van de situatie kan benutten om een doel te bereiken. Bovendien

zullen bepaalde geïnternaliseerde en geïnstitutionaliseerde waardestandaarden de actor ervan

weerhouden om de situatie ad random te gebruiken om zijn doel te bereiken. De normatieve

oriëntatie betreft dus de richtlijnen die de actor uit kennis, geloof, regels en verwachtingen

afleidt betreffende de middel-doelrelatie. De normatieve oriëntatie kan er dan ook voor zorgen

dat men er niet in slaagt zijn doel te bereiken of de juiste keuze te maken met betrekking tot

de middelen.

De condities en de normatieve oriëntatie zorgen ervoor dat naast de individuele oriëntatie van de

actor ook de institutionele structuren van de samenleving het handelen van de actor mee

beïnvloeden. Omdat het handelingsschema uitgewerkt is vanuit het perspectief van de actor,

worden deze externe fenomenen ook vanuit dit subjectieve standpunt bekeken.

3.0.2 Vier motivaties voor het handelen 

Het handelingsschema van Parsons is louter beschrijvend. Het is een conceptueel schema dat

gebruikt kan worden om informatie op een bepaalde manier te ordenen, niet om een verklarende

analyse te maken. Het onderscheidt op een analytische manier de essentiële elementen van het

sociale handelen, maar verklaart niet wat mensen er nu precies toe aanzet bepaalde handelingen

te stellen.  Het richt en ordent wel het denken erover. De doeleinden die individuele actoren zich

stellen en de normen die ze hanteren bij de keuze van gedragsalternatieven zijn volgens Parsons

niet willekeurig of enkel afhankelijk van individuele preferenties. Ze maken deel uit van een

collectieve symbolische orde (zie ook Glorieux 1995: 50). Een cruciaal element in Parsons’

handelingsschema is de idee dat actoren hun handelen oriënteren door middel van veralgemeende

waarden en normen. Actoren zullen hun handelen mee laten afhangen van bepaalde normatieve

gedragsverwachtingen die er vanuit de omgeving naar hun toe gesteld worden. Indien ze aan deze

normatieve gedragsverwachtingen voldoen of juist niet voldoen, kunnen ze een reactie van hun

omgeving verwachten. 

Parsons’ vier sanctie paradigma – dat als een verdere uitbreiding beschouwd kan worden van zijn

algemene handelingstheorie - biedt een overzicht van de verschillende mogelijke reacties die

kunnen uitgaan van de omgeving. In hun handelen zullen actoren vaak anticiperen op deze

reacties, zodat de reactie zelf vaak niet meer nodig is. Het viersanctie paradigma brengt op die

manier dus de motivaties in kaart die de actoren ertoe brengen hun gedrag op een bepaalde wijze

te organiseren. 
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De gedragsverwachtingen die door de sociale omgeving aan de actor gesteld worden, kunnen van

buiten uit aan de actor opgelegd worden of kunnen door de actor geïnternaliseerd worden.

Wanneer een actor niet aan de gedragsverwachtingen voldoet, zal - in het eerste geval -

rechtstreeks vanuit de sociale omgeving een sanctie volgen, waardoor dus ingegrepen wordt in de

situatie of de conditie waarin de actor zich bevindt. In het tweede geval lijkt de mogelijke sanctie

van binnenuit te komen, in de zin dat het verraden van de gedragsverwachtingen tot een gevoel

van onbehagen of wroeging bij de actor kan leiden. Van het ogenblik dat er in de relatie tot de

ander sprake is van gemeenschappelijke waarden en sociale verbondenheden als vriendschap,

liefde, of meer in het algemeen, solidariteit, is de actor immers ontvankelijk voor een nieuw

arsenaal van sanctioneringsmogelijkheden. De sociale omgeving kan dan ingrijpen in de intenties

(zijn doeleinden, zijn waarden …) van de actor. Wanneer hij of zij niet aan de

gedragsverwachtingen voldoet, kan dit zich dan bijvoorbeeld uiten in schuldgevoelens tegenover

die ander, ook al wijst deze andere het gedrag niet expliciet af.  Ook deze vorm van sanctionering

kan erg effectief zijn. 

Hoewel Parsons het over sancties heeft, gaat het niet altijd om negatieve reacties op gedrag. Hij

stelt dat men ook via positieve reacties het gedrag van anderen kan beïnvloeden. Naast het

onderscheid intern/extern kan men dus ook een onderscheid maken tussen negatieve en positieve

sancties, wat ons de vier cellen van het viersanctie paradigma oplevert (zie figuur 3.1):

FIGUUR 3.1: VIERSANCTIEPARADIGMA VAN PARSONS

Extern (situationeel) Intern (intentioneel)

Positief Beloning 

(geld)

Overtuiging 

(invloed)

Negatief Afschrikking 

(macht)

Activeren van commitments 

(waardebetrokkenheid)

(Parsons 1969: 412)

In de eerste kolom van Parsons viersanctieparadigma vinden we de situationele sancties terug die

een actor in rekening kan brengen bij het stellen van een handeling.  Wanneer het gaat om een

positieve sanctie van de sociale omgeving, dan spreken we over beloning.  Het is mogelijk dat een

actor een handeling stelt omdat hij of zij gelooft dat dit beloond zal worden met situationele

voordelen. Men kan dus zeggen dat de actor dan een instrumentele handeling stelt. Hij of zij stelt

zich een beloning tot doel.  Als men een negatieve sanctie van de sociale omgeving verwacht, dan

is er sprake van afschrikking.  De actor stelt dan een handeling omdat hij bang is anders op één of

andere manier situationeel nadeel te ondervinden of gestraft te worden, indien hij of zij niet aan de

gedragsverwachtingen voldoet. De handeling krijgt dan het karakter van een verplichting. De
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perso(o)n(en) van wie de dreiging uitgaat moet(en) dan wel in een voldoende sterke positie staan

opdat de dreiging geloofwaardig genoeg is, zodat de sanctie uiteindelijk overbodig wordt. 

In de tweede kolom zijn de intentionele sancties weergegeven die de actor kunnen sturen in zijn of

haar gedrag. In dit geval zijn de gedragsverwachtingen van anderen naar de actor toe

geïnternaliseerd. Deze internalisering kan enerzijds gebeuren doordat anderen de actor ervan

overtuigen dat bepaalde handelingen wenselijk zijn voor de actor zelf. De actor kan hiertoe

bewogen worden door mensen waarvan hij vertrouwt dat zij het beste met hem of haar voor

hebben. De sanctie is in dat geval positief omdat de actor het gevoel krijgt dat zijn of haar band

met iemand anders uit de sociale omgeving versterkt wanneer hij of zij bepaalde handelingen stelt.

De handelingen worden dus door de actor gesteld vanuit een soort overtuiging53, vanuit een sociale

verbondenheid met anderen uit de omgeving.  Terwijl de actor in dit geval ‘aangeleerd’ krijgt

waarom het goed is een bepaalde handeling te stellen, kan hij of zij ook internaliseren waarom het

slecht is een bepaalde handeling niet te stellen. Er wordt dan aanspraak gemaakt op bepaalde

gedeelde waarden tussen de actor en zijn sociale omgeving. Een actor wordt dan aangesproken op

zijn commitment54. De gedragsverwachtingen kunnen zich in die mate in zijn of haar

persoonlijkheid nestelen dat de actor een gevoel van wroeging of onbehagen voelt wanneer hij of

zij er niet aan voldoet. 

Parsons verbindt elke sanctie met een symbolisch medium van uitwisseling.  Belonen doet men

doorgaans met geld, om te straffen gebruikt men macht, overtuigen kan gebeuren door invloed en

voor het activeren van commitments doet men een beroep op waardebetrokkenheid. De gedrags-

verantwoording die in het sanctioneren zit vervat, wordt doorgaans onuitgesproken gelaten.  Pas in

crisissituaties, d.i. situaties waarbij men de gedragsverwachtingen met de voeten treedt, komen ze

op de voorgrond. Men anticipeert ook niet altijd uitsluitend op één sanctie, maar de verschillende

sanctioneringsmogelijkheden kunnen ook samen in overweging gebracht wanneer men een

handeling stelt.  De manier waarop mensen hun handelen organiseren kan gezien worden in het

licht van deze vier sancties of de normatieve oriëntatie die mensen aanhouden bij hun handeling.

                                         
53 “Overtuiging verwijst naar ego’s betrachting om alters gedrag te beïnvloeden door redenen aan te geven

waarom het vanuit alters standpunt gezien, goed zou zijn te handelen zoals ego het wenst. De werking van

deze sanctie veronderstelt een zekere solidariteit tussen ego en alter waarbij ego alter probeert duidelijk te

maken dat het gewenste gedrag in overeenstemming is met wat alter ‘werkelijk’ wenst. De overtuigingskracht

van ego is in grote mate afhankelijk van zijn prestige bij alter, de mate waarin alter vertrouwen heeft in het feit

dat ego het goed met hem voor heeft.” (Glorieux 1992: 34)

54 “Het activeren van commitments verwijst naar ego’s betrachting om alter’s gedrag te beïnvloeden door redenen

aan te geven waarom het venuit het standpunt van alter verkeerd zou zijn indien niet voldaan wordt aan ego’s

gedrags-verwachtingen. De argumenten die ego kan gebruiken steunen op waarden die hij deelt met alter;

zonder gedeelde waarden die relevant zijn voor het beoogde gedrag kan deze sanctie niet operationeel zijn. De

sanctie voor het niet implementeren van de geactiveerde waarden bestaat voor individuen uit schuldgevoelens

(of eventueel schaamtegevoelens).” (Glorieux 1992: 34) 
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3.0.3 Parsons viersanctieparadigma en de theorieën over de
verdeling van het huishoudelijke werk 

We kunnen het viersanctie paradigma van Parsons gebruiken om de verdeling van het

huishoudelijke werk beter te begrijpen. De vier sancties kunnen immers de (onuitgesproken)

motivaties vormen voor het uitvoeren van huishoudelijke taken in het gezin. Al snel zal duidelijk

worden dat de bestaande theorieën die de verdeling van het huishoudelijke werk proberen te

verklaren, zich meestal focussen op één van deze vier mogelijke motivaties. Door deze theorieën in

te passen in het schema van het vier sanctie paradigma, is het mogelijk ze elk als onderdeel te

zien van één algemene handelingstheorie (zie figuur 3.2). Het was dan ook één van Parsons

belangrijkste doelstellingen om een theorie te vinden die de gangbare theoretische oriëntaties in de

sociale wetenschappen in zich kon verenigen tot één algemene, éénduidige conceptuele theorie.  

FIGUUR 3.2: THEORIEËN OVER DE VERDELING VAN HET HUISHOUDELIJK WERK BINNEN HET VIERSANCTIEPARADIGMA VAN

PARSONS

Extern (situationeel) Intern (intentioneel)

Positief Beloning

(instrumentele theorieën)

Overtuiging

(gendertheorieën)

Negatief Afschrikking

(machtstheorieën)

Activeren van commitments

(socialisatietheorieën)

Overlopen we nog eens de vier cellen in Parsons’ schema. De eerste cel in de eerste kolom kan

verbonden worden met de theorieën die de verdeling van het huishoudelijke werk proberen te

verklaren vanuit instrumentaliteit.  Het zijn de allereerste theorieën die ontwikkeld werden in een

poging de verdeling van het huishoudelijke werk te verklaren. De ongelijke verdeling van het

huishoudelijke werk is volgens deze theorieën genderneutraal, maar enkel zo gegroeid omdat het

de meeste efficiënte verdeling van de taken is in het gezin. Als mannen en vrouwen elk doen waar

ze het efficiëntst in zijn (en bij vrouwen zou dit zorg voor kinderen en huishouden zijn), dan is dit

uiteindelijk in het voordeel van alle leden uit het gezin. Het is duidelijk dat men volgens dergelijke

theorieën het handelen op een bepaalde manier organiseert omdat men gelooft dat dit zal beloond

worden met situationele voordelen.

De tweede cel uit de eerste kolom, stelt afschrikking centraal. Volgens die benadering gaan

mensen dus een handeling stellen omdat ze bang zijn anders op één of andere manier situationeel

nadeel te ondervinden of gestraft te worden. In de theorieën die de verdeling van het

huishoudelijke werk proberen te verklaren vanuit de machtsverdeling in het gezin, is dit een

duidelijke drijfveer. Volgens deze theorieën kunnen mannen hun macht aanwenden om vrouwen
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het onaangename, minder gewaardeerde huishoudelijke werk te laten verrichten.  Macht is dan het

abstracte symbolische medium dat vervat ligt in posities als een hoog inkomen, een hoog

opleidingsniveau, een belangrijke job…  Het gaat hier om macht in zijn meest strikte betekenis (cf.

Lukes 1974, Hall 1984, Clegg 1989). Ook de andere sanctioneringsmechanismen zijn vormen van

macht. Het gaat immers steeds om vormen van sociale controle, waarbij gedragsverwachtingen

worden omgezet in effectief gedrag.

Deze twee grote groepen van theorieën trachten een verklaring te vinden voor het grote aandeel

van de vrouw in het huishoudelijke werk, door de reden voor het stellen van deze grote

hoeveelheid werk in de situatie van de handeling te plaatsen. De context van de handeling bepaalt

dat de vrouw meer huishoudelijk werk verricht dan de man, enerzijds doordat het in die context de

meest efficiënte takenverdeling is, anderzijds omdat haar man die deel uitmaakt van haar sociale

omgeving meer macht heeft dan zijzelf om zich te ontlasten van het ‘onaangename’ huishoudelijke

werk. Ook bij meer subtielere vormen van sociale controle, namelijk via overtuiging en het

activeren van iemands commitments, gaat er een grote invloed van de omgeving uit. De vrouw

heeft echter in deze gevallen de gedragsverwachtingen van de sociale omgeving geïnternaliseerd

en zal het stellen van een handeling als huishoudelijk werk meer ervaren als iets dat men uit eigen

wil verricht. Ook hier kunnen we twee grote groepen van theorieën onderscheiden die de verdeling

van het huishoudelijke werk proberen te verklaren door beroep te doen op deze internalisatie van

gedragsverwachtingen.

In de eerste cel van de tweede kolom passen die theorieën die beroep doen op de vorming en de

reproductie van mannelijke en vrouwelijke identiteiten ter verklaring van de ongelijke verdeling

van het huishoudelijke werk. Volgens deze theorieën ervaren vrouwen hun vrouw zijn pas als

compleet als ze de verantwoordelijkheid behouden voor gezin en huishouden. We zagen reeds

eerder dat de positieve sanctie in dit geval eruit bestaat dat men bij het stellen van handelingen

die in overeenstemming zijn met de gedragsverwachtingen, banden met andere mensen sterker

maakt. Bij huishoudelijk werk gaat het hier om het belang van intieme familiebanden tussen

bijvoorbeeld dochter en moeder of partner en vrouw. 

De laatste groep theorieën legt tenslotte de nadruk op de rollen die mannen en vrouwen

aangeleerd krijgen in het socialisatieproces. Huishoudelijk werk wordt zo verdeeld omdat vrouwen

gesocialiseerd zijn om het huishoudelijke werk te doen en een goede vrouw en moeder te zijn.  Ze

voelen het aan als hun plicht. Vrouwen worden aangesproken op hun commitments wanneer ze het

grootste deel van het huishoudelijke werk voor hun rekening nemen.  Doen ze dit niet dan zullen

ze zich schuldig voelen, vermits zij steeds aangeleerd hebben dat het hun taak is om het

huishoudelijke werk te verrichten.  Deze groep van socialisatietheorieën past dus het duidelijkst in

de laatste cel van Parsons vier sanctie paradigma.
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Omwille van overzichtelijkheid en om de parallellen met Parsons viersanctie paradigma in de verf

te zetten, werd hier een beetje oneerbiedig een karikatuur geschetst van de vier grote groepen van

theorieën die de verdeling van het huishoudelijke werk proberen te verklaren. Binnen deze grote

groepen op zich bestaan een groot aantal deeltheorieën die elk andere nuances of andere accenten

leggen. In de volgende paragrafen zullen we proberen om elk van deze vier groepen theorieën met

meer diepgang weer te geven. 

3.1  DE INSTRUMENTELE BENADERING

De groep theorieën die onder de instrumentele benadering ressorteren, verklaart de verdeling van

het huishoudelijke werk in het gezin vanuit een strategisch handelen dat als doel heeft een zo

groot mogelijk profijt te halen voor het gezin. De basis voor het handelen is in dit geval louter

instrumenteel. Volgens Parsons’ schema van het vier sanctieparadigma, verklaren deze theorieën

gedragingen die verricht worden met het oog op een externe, positieve sanctie. De theorieën over

de verdeling van het huishoudelijk werk in het gezin, die we onder de noemer van de instrumentele

benadering kunnen verzamelen, zijn de New Household Economics, de Relative Ressources Theory,

de Time Availability Theory, de Demand/Response Capability Theory en de Situational View.  

3.1.1 New household (or home) economics (NHE) 

Gary S. Becker was bij de eerste economen die over de verdeling van het huishoudelijke werk

binnen de gezinnen nadachten in termen van economische drijfveren (Widmalm, 1998: 4). Hij is de

meest gekende55 vertegenwoordiger van de New Household (or Home) Economics (NHE), een

stroming die zich strikt aan de voorschriften van de neoklassieke micro-economische analyse houdt

(Ben-Porath 1982: 52). In ‘A Treatise on the Family’ (1981) benadert hij het huishouden als een

klein bedrijf waarin zowel productie als consumptie georganiseerd worden volgens de economische

principes van nutsmaximilisatie. Dit wil zeggen dat het gezin, als kleine productie-eenheid, de tijd

en inspanningen van zijn gezinsleden op zo’n manier gaat alloceren dat er een zo groot mogelijk

welzijn voor het hele gezin uit volgt, rekening houdend met de dubbele beperking van tijd en geld.

Specialisatie is hierbij één van de sleutelwoorden. Net als een bedrijf, kan immers ook een gezin de

                                         
55 Becker’s werk wordt vaak als uitgangspunt genomen omdat hij meer dan anderen aandacht besteed heeft aan

de theoretische ontwikkeling van de NHE benadering (van Velzen 1997: 63). Andere belangrijke bijdragen tot

de New Home Economics zijn afkomstig van Mincer (1962), Gronau (1976, 1977, 1986), Pollak, Wachter

(1975), Kooreman, Kapteyn (1987) en Cigno (1991).
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vruchten plukken van een doorgedreven arbeidsverdeling of specialisatie. Naast tijd en geld, levert

dit minder coördinatieproblemen op binnen het gezin (Jacobsen, 1998). 

Om te bepalen wie zich in welke taak zal specialiseren houdt men rekening met de specifieke

vaardigheden of comparatieve voordelen van de verschillende leden in het gezin: 

“If all members of an efficient household have different comparative advantages, no more than one

member would allocate time to both the market and household sectors.  Everyone with a greater

comparative advantage in the market than this member’s would specialize completely in the

market, and everyone with a greater comparative advantage in the household would specialize

completely there.” (Becker, 1981: 17)

Wanneer men zich dan in een bepaalde taak specialiseert, investeert men in deze taak veel tijd en

energie, waardoor men er ook steeds bedrevener in wordt, of - in economische termen - het

marginaal nut van de tijd besteed in de taak steeds groter wordt. Het ene lid bouwt zo zijn/haar

huishoudelijk kapitaal steeds verder uit en het andere lid zijn/haar arbeidsmarktkapitaal, wat de

productiviteit van het gezin nog verhoogt en leidt tot nutsmaximalisatie. In die zin zullen ook

partners die initieel nauwelijks van elkaar verschillen, zich toch specialiseren en elk een ander deel

van hun human capital verder uitbouwen. Een doorgedreven specialisatie en nutsmaximalisatie,

zoals hier beschreven, zijn theoretische constructen, die in werkelijkheid zelden in hun puurste

vorm voorkomen. Ze vormen echter wel het einddoel waarnaar elk gezin streeft (Berk 1985: 24).

Het belang van de twee vormen van human capital, huishoudelijk kapitaal en arbeidsmarkt-

kapitaal, die in de specialisering verder worden uitgebouwd, heeft de theorie ook wel de naam

Human Capital Theory opgeleverd.

Dat het voornamelijk de vrouw is die zich specialiseert in huishoudelijk werk en de man in betaalde

arbeid op de arbeidsmarkt, verbindt Becker gedeeltelijk met biologische factoren. Vermits een

vrouw een biologisch voordeel heeft ten opzichte van een man met betrekking tot de zorg voor en

de opvoeding van kleine kinderen, is het efficiënter als zij zich specialiseert in de taken die zich het

gemakkelijkst met deze activiteiten laten combineren. Omwille van biologische verschillen is één

uur door een vrouw besteed aan huishoudelijk werk of betaalde arbeid dus niet vervangbaar door

één uur door een man besteed aan huishoudelijk werk of betaalde arbeid, zelfs al zouden ze in

gelijke mate geïnvesteerd hebben in human capital56. Doordat vrouwen echter meer tijd besteden

aan het huishouden en mannen aan betaald werk, gaan vrouwen geleidelijk aan ook steeds meer

human capital opbouwen in het huishouden en mannen meer in betaald werk en worden de

verschillen tussen mannen en vrouwen steeds groter. Zonder zich uit te spreken over het feit of de

initiële inschatting of definitie van de huishoudelijke capaciteiten van beide partners in een gezin

                                         
56 Zo investeert de vrouw in Westerse samenlevingen nagenoeg evenveel in human capital via o.a. onderwijs en is

haar waarde op de arbeidsmarkt dus nagenoeg even groot dan die van haar man.  Zo’n investering is volgens

Becker (1981: 27) bij vrouwen echter ook erg van nut met het oog op een kwaliteitsvolle opvoeding van hun

kinderen.    
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nu juist of verkeerd is57, stellen De Jong en De Olde (1994) vast dat wanneer partners op een

bepaald moment hun taken verdelen op basis van een dergelijke inschatting, deze later alleszins

een realiteit wordt. Hierdoor wordt het moeilijk om biologische en contextverschillen tussen de

geslachten nog uit elkaar te halen. Bovendien wordt volgens Becker heel vroeg begonnen met de

investeringen in human capital. Nog voor men volledig weet heeft van de biologische oriëntatie van

kinderen - die vaak slechts in de tienerjaren of later zelfs tot uiting komt - anticiperen ouders er op

dat de meeste jongens een oriëntatie zullen ontwikkelen naar de arbeidsmarkt toe en de meeste

meisjes een oriëntatie naar het gezin. De beste strategie voor hen is dus om bij alle meisjes vooral

in huishoudelijk kapitaal te investeren en bij alle jongens vooral in arbeidsmarktkapitaal. De return

van investeringen in human capital zijn immers op jonge leeftijd het hoogst. Ook hier is het dus

moeilijk biologische factoren te onderscheiden van omgevingsfactoren. De omgeving kan

biologische verschillen dus versterken. 58

Belangrijk is de notie dat de omgeving van invloed kan zijn op de manier waarop gezinnen taken

verdelen. Dit betekent dat de middelen die men ter beschikking heeft (bv. rijkdom),

prijsveranderingen in de tijd van gezinsleden (bv. loonsverhoging) en prijsveranderingen in andere

inputs (bv. de prijs van elektriciteit) variaties in het productieproces van huishoudens kunnen

verklaren (Berk 1985: 24). Zo toont Becker aan dat hogere lonen voor vrouwen op de

arbeidsmarkt, er voor kunnen zorgen dat vrouwen hun tijd anders gaan indelen, dat de

samenstelling van hun human capital en ook de verdeling van de huishoudelijke taken verandert

en dat hun kinderwens daalt. Ook zorgt de ontwikkeling van allerhande huishoudapparatuur en de

daling in de prijs van te koop aangeboden substituten voor de huishoudproductie ervoor dat

huishoudelijk werk niet meer zoveel tijd in beslag neemt en dat vrouwen naast hun specialisatie in

het huishoudelijk werk, ook betaalde arbeid kunnen opnemen.

                                         
57 Zeer lange tijd hebben vooral mannen de biologische verschillen in reproductie ingeroepen als rechtvaardiging

voor de maatschappelijke ongelijkheid tussen de geslachten: “ De biologie heeft het zo geschikt”. Volgens

socioloog en bio-antropoloog Kris Thienpont (2004: 22-23) is dit pure nonsens. Hij toont aan dat de evolutie

ons uitgerust heeft met een sterk vermogen om ons zeer snel aan te passen aan omstandigheden die

veranderen. Hij doet dit onder meer door voorbeelden aan te halen van hoe de overgang van een moderne

naar een post-moderne samenleving reeds zeer belangrijke  veranderingen gebracht heeft die de

geslachtsrollen voor vrouwen op korte termijn drastisch hebben beïnvloed. Al geeft hij ook toe dat er nog een

lange weg te gaan is op het vlak van egalitaire rol- en taakverdeling.

58 Mansfield en Collard (1988: 135) stellen bovendien dat niet enkel ouders in de kindertijd, maar ook

pasgehuwde kinderloze vrouwen wat hun gedrag betreft anticiperen op de komst van kinderen: “It seems that

the first phase of marriage for these newly-weds was overshadowed by the event which would bring it to a

close – the birth of the first child. The main impact of childbearing, is usually perceived to be the loss of the

wife’s full-time employment and, in anticipation of this, these newly-wed spouses regard the first phase of

married life as temporary. Thus both the current domestic role of the brides and their working role are already

influenced by their future perceptions of themselves as mothers”.
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Samenvattend kunnen we stellen dat, volgens Becker, gezinnen hun welzijn trachten te

maximaliseren, door arbeid op een zo efficiënt mogelijke manier te verdelen over hun leden. Dit

kan enkel wanneer ieder lid in het gezin zich specialiseert in dat waarin hij het beste is:

huishoudelijke arbeid of betaalde arbeid. De verschillende vaardigheden in het gezin zijn

gedeeltelijk afhankelijk van biologische factoren, maar ook van differentiële ervaringen en

differentiële investeringen in human capital over de levensloop. Vaardigheid staat hier eigenlijk

voor hetzelfde als productiviteit. Als indicatoren voor productiviteit op de arbeidsmarkt worden

vaak opleiding, vroegere werkervaring en (potentieel) inkomen op de arbeidsmarkt gebruikt

(Bergen 1991). Het is echter maar de vraag of de inkomensverschillen op de arbeidsmarkt enkel

een spiegel zijn van de verschillen in productiviteit tussen beide geslachten (Berk 1985: 32).

Bovendien stelt zich ook het probleem hoe productiviteit van iemand in het huishouden op een

juiste manier te meten (Berk 1985: 30). 

KRITIEKEN

De grootste verdienste van Becker’s handelingstheorie is dat het een mogelijke motivatie in kaart

brengt van waaruit mensen dagdagelijkse beslissingen nemen met betrekking tot de verdeling van

het werk in het gezin. Becker’s economisch handelingsbegrip snijdt hierbij door de ‘romantische

waas’ heen die sociale wetenschappers wel eens blind maakt voor de soms moeilijke keuzes waar

gezinnen en hun leden voor staan (Hannan 1982: 66). Dat het echter geen volledig beeld geeft van

de redenen die leiden tot een bepaalde verdeling, blijkt uit de vele kritieken die vanuit de sociologie

en de economie ten titel van de NHE worden gegeven. De drie voornaamste kritieken sluiten nauw

aan bij de drie overige benaderingen van de verdeling van het huishoudelijke werk, die we hier

zullen bespreken. De eerste twee kritieken verwijzen naar de machtstheorieën, de derde kritiek

naar de normatieve theorieën en de vierde kritiek naar de gendertheorieën. De andere theorieën

halen dus elementen aan die volgens de kritieken te weinig of helemaal niet worden belicht in

Becker’s theorie. 

De voornaamste kritiek op de NHE heeft betrekking op één van zijn basisveronderstellingen,

namelijk dat gezinnen en niet individuen hun nut maximaliseren. Alle gezinsleden hebben volgens

de NHE één gezamenlijke nutsfunctie, waarbij één enkel doel wordt nagestreefd: de maximalisatie

van het welzijn van het hele gezin. Als dit het efficiëntst bereikt kan worden door een verregaande

arbeidsverdeling, waarbij de vrouw instaat voor het huishouden en de man voor betaalde arbeid,

dan staan beide partners in het gezin daar volledig achter. Een dergelijke specialisatie is nochtans

niet altijd in het voordeel van de afzonderlijke gezinsleden. Hoe nuttig specialisatie in een

samenwerkend gezin ook kan zijn, als die samenwerking ooit stopt dan is een investering in

gezinsspecifiek menselijk kapitaal niet zo waardevol als een investering in marktspecifiek menselijk

kapitaal (van Velzen 1997: 67). Zeker naarmate het percentage echtscheidingen toeneemt, kan

een doorgevoerde specialisatie erg nadelig zijn voor die persoon die zich uitsluitend gespecialiseerd
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heeft in huishoudelijk werk. Deze persoon heeft immers voortdurend in het arbeidskapitaal van de

andere partner geïnvesteerd - een verworvenheid die moeilijk ingezet kan worden buiten de

beschouwde relatie (Bustreel 2001). Een specialisatie in het huishoudelijke werk kan bovendien, als

nodig, steeds afgekocht worden door huishoudelijke taken uit te besteden, wat een specialisatie in

huishoudelijk werk nog minder waardevol maakt (van Velzen 1997: 67). In een samenleving die

gekenmerkt wordt door groeiende onzekerheid met betrekking tot gezins- en

arbeidsmarktsituaties, kan men ook argumenteren dat specialisatie voor geen enkel gezinslid nog

nuttig is (Oppenheimer 1988, 1997, Bustreel 2001, Solaz 2002). Met een stijgend aantal

echtscheidingen en een stijgend aantal samenwonende koppels die op hun beurt ook weer vaker en

gemakkelijker uiteen gaan, kan het voor iedereen raadzamer zijn om ‘als vrijgezel’ te leven, d.i.

om in staat te zijn een eigen inkomen te verdienen en de meeste huishoudelijke taken zelf te

verrichten. Specialisatie werpt pas zijn vruchten af op de lange termijn en verhoogt de kost van het

uiteengaan. En niet enkel relaties, maar ook professionele carrières worden steeds onzekerder door

een stijging in de werkloosheid en het stijgende aantal tijdelijke jobs. Door zich niet of toch niet

volledig te specialiseren zijn gezinnen meer flexibel als één van beide partners z’n job zou

verliezen. Als men dus een traditionele takenverdeling terugvindt in de gezinnen is dit in de

gegeven omstandigheden niet altijd de meeste efficiënte verdeling van de taken voor het gezin.

Becker sluit de mogelijkheid van een conflict in interesses tussen de verschillende gezinsleden niet

uit, maar toch leidt dit volgens hem niet tot een conflict in gedragingen. Om dit te verklaren haalt

Becker het belang aan van altruïsme in het gezin (1981: 172-201). In elk gezin is er volgens

Becker een altruïstisch gezinshoofd aanwezig, dat instaat voor de positieve inkomenstransfers naar

de andere leden van het huishouden. Deze transfers zetten de gezinsleden aan om het collectief

belang na te streven, ondanks hun eigen egoïsme en rationaliteit. Doen ze dit niet dan zou het

gezinshoofd immers de kraan voor hen kunnen dichtdraaien, wat uiteindelijk in hun nadeel zou

kunnen werken. Dit proces, dat Becker het Rotten Kid Theorem noemt, maakt één en dezelfde

nutsfunctie voor alle leden van het gezin mogelijk. Het zorgt ervoor dat de verschillende

gezinsleden de gezamenlijke nutsfunctie laten primeren boven hun eigen ‘egoïstische’ nutsfunctie.

Het gaat er dan wel van uit dat het altruïstische gezinshoofd precieze informatie heeft over het

welzijn van al zijn gezinsleden, ook wel de egoïstische begunstigden genaamd  (Berk 1985: 27), en

dat het altijd zijn bijdrage aan de egoïstische begunstigden op eigen keuze kan terugtrekken als hij

dat wil (Ben-Porath 1982: 54). Met betrekking tot de egoïstische begunstigden, veronderstelt het

dat deze altijd eerlijk zijn tegenover het altruïstische gezinshoofd en niet voor hun eigen

nutsfunctie kiezen zonder daar eerlijk over te zijn tegenover de altruïst (Berk 1985: 27; Ben-Porath

1982: 54). Het hele altruïsme verhaal verzandt bovendien in een cirkelredenering. Altruïsme is

volgens Becker immers de meest efficiënte houding die een gezinshoofd kan aannemen omdat het
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specialisering bevordert. Hierdoor bestaat specialisering dus dankzij altruïsme, maar ontstaat het

altruïsme ook omwille van de specialisering.59  

We moeten besluiten dat het altruïsme concept dat Becker invoert om de consensus die er heerst

in het gezin te verklaren, tekortschiet. De visie op het gezin als conflictloze eenheid, waar

onderhandeling en verschillende belangen geen plaats hebben en waar alle individuen bewust

kiezen voor een bepaalde verdeling van het huishoudelijke werk, is dan ook een grote beperking

aan deze theorie (McElroy, Horney 1981). Probeert men economie toe te passen op het gezin, dan

brengt de verschuiving van het individueel naar het groepskeuzeproces onvermijdelijk problemen

met zich mee als men geen rekening houdt met conflicten die betrekking hebben op waarden en de

verdeling van inkomen en macht (Ben-Porath 1982: 62; Chiappori 1992).

Becker blijft ook blind voor normatieve en institutionele belemmeringen die de vrije keuze van

mannen en vrouwen kunnen beperken en ook dit heeft er toe geleid dat zowel sociologen als

economen de NHE benadering hebben bekritiseerd (zie o.a. Berk 1985: 31, Hannan 1982: 70, van

der Lippe, Siegers 1994: 113; Anker 1997; Layte 1999: 15). De participatie van mannen en

vrouwen aan de arbeidsmarkt verschilt sterk: de arbeidsmarkt is gesegregeerd naar sekse en veel

vrouwen hebben enkel toegang tot onzekere, slechtbetalende, vaak tijdelijke jobs in de

dienstensector met weinig doorgroeimogelijkheden (Haggstrom, Kanouse, Morrison 1986). Dat

mannen een betere positie bekleden op de arbeidsmarkt dan vrouwen, is volgens Becker (1975)

louter een gevolg van hun grotere investeringen in arbeidsmarktkapitaal. Vermits vrouwen weten

dat er de mogelijkheid is dat ze hun betaalde arbeid zullen moeten onderbreken, maken ze de

keuze om minder te investeren in vaardigheden en kwalificaties voor hun job. Zij spitsen zich op de

eerste plaats toe op het huishoudelijke werk en het gezin. Becker stelt zo dus de vrije keuze

centraal in zijn theorie, met als gevolg dat vrouwen verantwoordelijk worden gesteld voor hun

eigen lagere economische status. Empirisch onderzoek heeft echter aangetoond dat verschillen in

human capital slechts deels de inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen kunnen verklaren

(Dex, Lissenburgh, Taylor 1994). Pogingen om deze inkomenskloof te begrijpen hebben economen

ertoe aangezet, toe te geven dat arbeidsmarkten geen getuige zijn van de perfecte concurrentie,

maar discriminatie toelaten. Minder controleerbare, externe factoren, zoals bijvoorbeeld de

attitudes van werkgevers tegenover vrouwen, spelen ook een rol bij marktprocessen (Walsh,

James 2000). Veel werkgevers geloven dat vrouwen minder betrouwbare werknemers zijn die

voorrang geven aan hun gezin en hun job slechts op de tweede plaats laten komen, en geven hen

daarom niet de betere banen (Kessler-Harris 1987). Juist door het feit dat goede banen voor

vrouwen zo schaars zijn, zullen vrouwen zich bovendien eerder toeleggen op (of zoals Becker zou

zeggen: specialiseren in) hun gezin dan op hun job. In de sociologie heeft men het gezin lang als

een aparte entiteit bestudeerd. Het was wachten op de feministische theorieën om het gezin in te

                                         
59 In die zin draait Becker(1981: 190) ook de redenering van Durkheim enigszins om die arbeidsverdeling ziet als

een bron voor organische solidariteit. 
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bedden binnen grotere systemen van economische en politieke macht (Ferree 1990). In dit ruimer

perspectief is de keuze tussen betaalde arbeid en huishoudelijk werk niet zomaar een

gelijkwaardige keuze. Becker onderkent nochtans de zwakkere positie van vrouwen die zich

specialiseren in huishoudelijk werk en dan na een scheiding alleen komen te staan (o.a. 1981: 28).

In zijn boek toont hij zich dan ook sterk voorstander van de institutie ‘huwelijk’ en voor de

verantwoordelijkheid die de man moet opnemen ten opzichte van zijn gezin. 

De derde en de vierde kritiek kunnen veel beknopter weergegeven worden. De verschillende

kritieken staan dan ook niet volledig los van elkaar. De derde kritiek wijst op het gebrek aan een

normatief kader in Becker’s theorie.  De normen van de gezinsleden hebben geen invloed op de

optimale allocatie van de tijd en inspanningen van de gezinsleden en dus op de verdeling van het

huishoudelijke werk. Zo zal de uiteindelijke verdeling van huishoudelijk werk of kinderzorg niet

verschillen tussen een gezin waar men  de voorkeur geeft aan dagopvang of een gezin waar men

het beter vindt om zelf thuis voor de kinderen te zorgen (Berk 1985: 32). Sommigen hebben

geprobeerd om toch andere dan economische factoren mee op te nemen in de

huishoudproductiefunctie. In hun onderzoek naar het uitbestedingsgedrag van huishoudens, vullen

Esther de Ruijter et al. (2001) Becker’s NHE model bijvoorbeeld aan door naast geld- en

tijdrestricties ook sociale normen op te nemen (zie ook Sanders 1996). Om aan het gebrek aan een

normatief kader te verhelpen vult Frida Widmalm (1998) Becker’s model aan door de voorkeur

voor een rechtvaardige verdeling van het huishoudelijke werk mee op te nemen in de nutsfunctie

van het huishouden. Nauw verwant met deze kritiek, is de kritiek dat smaken en voorkeuren in de

economische theorieën verondersteld worden vast te zijn en dus als exogeen of irrelevant

beschouwd worden (Pollak, Wachter 1975; Berk 1985: 29; Barmby 1994).

In de NHE, waar het gezin aanzien wordt als een kleine productie-eenheid, brengt de combinatie

van marktgoederen en tijd in het gezin, goederen van waarde voort die vele vormen kunnen

aannemen, van een bereide maaltijd tot een nachtje thuis met een video, van een opgemaakt bed

tot een goed opgevoed kind (Layte 1999: 14). De vierde kritiek verwijt de NHE dat ze vergeet dat

de productie van huishoudelijk werk, niet enkel een fysisch product tot resultaat heeft, maar ook

een psychische uitwerking kan hebben. Het al dan niet verrichten van huishoudelijk werk kan ook

satisfactie, plezier, frustratie en dergelijke produceren (Berk 1985: 27, Beller 1993, Hoffman

2000). Men kan met andere woorden een bepaalde huishoudelijke taak verrichten omdat men het

gewoon graag doet. Bij de NHE wordt huishoudelijk werk daarentegen nog te veel als werk gezien

dat dient om iets anders te bereiken:  huishoudelijk werk wordt dan als middel gezien en nooit als

doel op zich (Pollak, Wachter 1975). Men maakt daarmee een scheiding tussen emoties en rede die

eigenlijk artificieel is (Jagger 1989). Een aantal economen hebben geprobeerd direct nut te

incorporeren in hun model voor huishoudelijk werk en dit met uiteenlopende resultaten (Graham,

Green 1984; Kerkhofs, Kooreman 2003, Pylkkänen 2002). 

Verder in dit hoofdstuk zal blijken hoe andere theorieën elk één van deze tekortkomingen van

Becker’s theorie tot hun centrale aandachtspunt hebben gemaakt.
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3.1.2 (Relative) Resources Theory (Relatieve hulpbronnen-
theorie)

Het boek ‘Husbands & Wives. The Dynamics of Married Living’ van Robert O. Blood Jr. en Donald M.

Wolfe (1965) wordt vaak beschouwd als basis voor de Resource Theory. De oorspronkelijke opzet

van het boek was niet de studie van de verdeling van het huishoudelijke werk, maar wel de studie

van machtsevenwichten in het gezin. Volgens de Ressource Theory is de man niet in staat macht

uit te oefenen enkel en alleen omdat hij de ‘man des huizes’ is, maar moet hij zijn recht op macht

kunnen aantonen. Met andere woorden, de man moet zijn macht verdienen op basis van zijn eigen

vaardigheden en prestaties in een machtsstrijd met zijn vrouw.  De relatieve competentie van

beide partners en hun relatieve bijdragen aan het huwelijk, zullen bepalen wie het meest te zeggen

heeft in het gezin. Arbeidsparticipatie, een lange arbeidsduur, werkervaring, beroepssucces

(gemeten aan het beroepsprestige of het inkomen), een hoog opleidingsniveau en participatie in

het verenigingsleven zijn allemaal belangrijke competenties die kunnen leiden tot beslissingsmacht

in het gezin. Ze zorgen ervoor dat men zich zelfzeker voelt, dat men respect afdwingt en leiden

vaak ook tot interpersoonlijke kwaliteiten als discussie en argumentatie, die een voordeel kunnen

opleveren in de besluitvorming in het gezin. Deze competenties maken het iemand gemakkelijker

te participeren in de besluitvorming en zorgen er ook voor dat de andere partner daar meer voor

openstaat. Het feit dat de beste en meest getalenteerde persoon de strijd om de beslissingsmacht

wint, zorgt ervoor dat macht op de meest efficiëntste manier verdeeld wordt, namelijk dat de

bekwaamste persoon de meeste macht heeft in het gezin, en maakt de machtsverdeling meteen

ook legitiem voor de andere leden van het gezin.

Omwille van het efficiëntie- en het consensusaspect in de Resource Theory, bespreken we deze

benadering hier bij de instrumentele theorieën en niet bij de machtstheorieën waar conflicterende

belangen en dwang centraal staan. Het instrumentele aspect van de Resource Theory wordt nog

duidelijker wanneer we Blood en Wolfe’s visie bespreken op de verdeling van het huishoudelijke

werk. Omdat vrouwen steeds meer belangrijke competenties als arbeidsmarktparticipatie en een

hoog opleidingsniveau60 vergaren, wordt de beslissingsmacht in de gezinnen steeds gelijker

verdeeld.  Maar geldt dit ook voor de verdeling van de huishoudelijke taken?  Blood en Wolfe

menen dat de idee van gedeelde arbeid onverzoenbaar is met de meest efficiënte verdeling van het

huishoudelijke werk.  

                                         
60 Hyman Rodman (1967, 1972) breidde de resource theory uit tot een theory of resources in a cultural context,

waarbij hij stelt dat de impact van dergelijke machtsbronnen in gemoderniseerde samenlevingen is afgezwakt,

doordat de hogere en middenklasse in deze maatschappijen ook vaker als eersten egalitaire huwelijksnormen

overnemen. 
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“Much of the progress of our modern economy rests upon the increasing specialization of its

division of labor. A specialist is able to develop his particular skills in a way a jack-of-all-trades

never can. Family life has always required a multitude of skills, so that a husband or wife must

necessarily perform different tasks. Nevertheless, as long as the wife stuck to her cooking and the

husband to his hunting, some of the advantages of specialization accrued.  Such advantages would

be lost if husband and wife were to merge their work completely.  The very threat of such a loss is

one brake on the trend to undivided work. Individual preferences for particular tasks is another.

The greatest preventive, however, is the continuing biological differences between men and women

(…).” (Blood, Wolfe 1965: 48)

Als echter de competenties van vrouwen verder toenemen en ze verder studeren, een voltijdse

baan zoeken en lange uren werken, wordt het voor deze vrouwen steeds moeilijker om beschikbaar

te zijn voor het gezin en alle typisch vrouwelijke huishoudelijke taken tot een goed einde te

brengen.  Daarvoor ontbreekt het hun aan tijd.  Als de omstandigheden er toe leiden dat ze de

huishoudelijke taken, die traditioneel hun taak zijn, niet meer kunnen verrichten, dan zal hun man

invallen. Dit zal bijvoorbeeld ook het geval zijn als vrouwen de handen vol hebben met de nieuwe

en inspannende taak om hun jonge kinderen te verzorgen. Enkel als de man zelf zo ingenomen

wordt door zijn werk dat ook hij niet beschikbaar is, als hij niet de vaardigheden bezit om de taak

uit te voeren of als hij ongevoelig is voor de noden van zijn vrouw, zal de man geen hulp aan zijn

vrouw bieden. 

Blood en Wolfe werken de link tussen de verdeling van de macht in het gezin en de verdeling van

de huishoudelijke taken niet echt uit (Layte 1999: 6). Koppels proberen enkel het gezamenlijk nut

van het gezin te maximaliseren door de verschillende beschikbare competenties te gebruiken voor

verschillende taken in het gezin. Volgens Blood en Wolfe is de relatief lage bijdrage van de man

aan het huishoudelijk werk niet gebaseerd op macht of op ideologie, maar het resultaat van een

rationele verdeling van taken over wie de meeste tijd heeft en het meest geschikt is voor deze

taken (Ahlander, Bahr 1995: 57; Layte 1999: 6). 

“For the criterion which governs the contemporary division of labor is not custom but equity, and

an equitable division of labor, depends on the resources of time, energy and skill which each family

member can contribute to the common task.” (Blood, Wolfe 1965: 74)

De verdeling van het huishoudelijke werk kan men dan hoogstens beschouwen als een spiegel die

weergeeft hoe macht verdeeld is in het gezin (Berk 1985: 12). 
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KRITIEKEN

Zowel bij de Resource theory als bij de NHE gaat men uit van consensus in het gezin, al zijn beide

benaderingen gegroeid uit heel verschillende theoretische stromingen. Bij de NHE volgt deze

veronderstelling uit het feit dat Becker het individuele keuzeproces uit de economie onveranderd

trachtte over te zetten naar het gezin; bij de Resource Theory ligt de oorzaak in de gehechtheid

aan het functionalistische begrip van de familie als één consensueel geheel (Blood, Wolfe 1965:

76). De kritieken die bij de NHE geformuleerd werden, blijven hier echter net zozeer gelden. De

Resource theory is blind voor belangenconflicten in het gezin en geeft een te grote rol aan

individuele maakbaarheid, zonder rekening te houden met de ongelijke verdeling van bronnen in

de samenleving en de sociale normen die daarmee gepaard gaan (Layte 1999: 7; McFarlane,

Beaujot ea 1998: 6). De positie van de vrouw in het huishouden hangt immers nauw samen met

de maatschappelijke positie van de vrouw. Doordat Blood en Wolfe het huishoudelijke werk

bovendien louter zien als ‘humdrum and menial in nature’ (1965: 73) gaan ze voorbij aan de

verschillende mogelijke betekenissen die huishoudelijk werk kan hebben voor de persoon die het

uitvoert en dreigt het hiermee het huishoudelijke werk te trivialiseren (Berk 1985: 14; Ahlander,

Bahr 1995: 57). 

3.1.3 Time Availability, Demand/Response Capability en
Situational View

Enkele elementen uit de NHE en uit de Relative Resources benadering worden ook belicht in andere

theorieën die de verdeling van het huishoudelijk werk trachten te verklaren. Zo neemt de Time

Availability benadering de idee over dat tijdsbeschikbaarheid een rol speelt in de verdeling van de

huishoudelijke taken (Stafford, Backman, Dibona 1977; Perucci, Pottes, Rhoads 1978). De totale

werklast (betaalde + onbetaalde arbeid) van beide partners in het gezin is volgens deze

benadering steeds gelijk. Besteedt de man meer uren aan zijn job dan zijn vrouw, dan zal de

vrouw meer in het huishouden doen e.o.. Diegene die het meeste thuis is, kan het gemakkelijkst

tijd vrijmaken voor huishoudelijk werk en zal dus ook het meeste in het huishouden doen. De tijd

die men besteedt aan huishoudelijk werk wordt volgens deze theorie verder ook beïnvloed door de

grootte van het totaalpakket aan huishoudelijke taken dat verricht moet worden in het gezin. Hoe

groter het aantal kinderen in het gezin en hoe jonger deze kinderen, hoe meer tijd mannen en

vrouwen moeten besteden aan huishoudelijk werk. Dat vrouwen meer tijd besteden aan

huishoudelijk werk dan mannen, komt volgens deze benadering dus gewoon omdat vrouwen

minder vaak dan mannen een betaalde job uitoefenen en, indien ze wel een job hebben, hier vaak

minder tijd aan besteden dan hun partner. Bovendien zouden zij zich ook vaker in jobs bevinden



105

waarvan het werkrooster zich gemakkelijker leent tot het bijkomend verrichten van huishoudelijk

werk. 

In tegenstelling tot de eerder besproken theorieën, veronderstelt de Time Availability benadering

dus dat beslissingen over participatie op de arbeidsmarkt chronologisch vóór beslissingen over

participatie in het huishouden worden genomen (Spitze 1988: 601). Dat is meteen ook de grootste

zwakte van deze theorie. Ze staat niet stil bij de cruciale vraag waarom vrouwen eigenlijk een zo

verschillende positie bekleden op de arbeidsmarkt dan mannen. Heel wat onderzoek wijst er

immers op dat vrouwen, meer dan mannen, a-priori rekening houden met gezinsnoden bij hun in-

en uittrede van de arbeidsmarkt, bij het vastleggen van hun werkuren en bij de keuze van hun

werkrooster (Thompson, Walker 1989: 850). Daarnaast kunnen ook normatieve en structurele

belemmeringen de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt mee bepalen. 

De time availability approach kan bovendien ook geen antwoord bieden op de empirische

vaststelling dat tijdsbeschikbaarheid een grotere rol speelt bij vrouwen dan bij mannen in de tijd

die zij besteden aan huishoudelijk werk. Wanneer mannen minder betaald werk verrichten, zullen

zij dit veel minder met huishoudelijk werk compenseren dan vrouwen dit doen (voor een overzicht

zie Shelton, John 1996: 304 of Coltrane 2000:1220). Volgens de Relative Resources theorie komt

dit omdat eerst en vooral vrouwen gespecialiseerd zijn in het huishoudelijke werk. Door traditioneel

deze huishoudelijke taken te verrichten hebben zij hier veel meer deskundigheid in opgebouwd.

Mannen zullen enkel invallen als het door omstandigheden echt niet anders kan, d.w.z. als hun

vrouw door omstandigheden niet in de mogelijkheid verkeert om bepaalde huishoudelijke taken te

verrichten. Deze gedachtegang vindt men ook terug in de demand/response capability theory van

Shelley Coverman (1985) (of vrij vertaald de behoefte/ beschikbaarheidstheorie) en de situational

view, beschreven door England en Farkas (1986: 97). Volgens de behoefte-beschikbaarheids-

theorie van Coverman zal een man niet zomaar meer tijd besteden aan huishoudelijk werk

wanneer hij meer beschikbaar is, maar zal hij dit enkel doen wanneer de vraag naar zijn bijdrage

groot is. D.w.z. dat de man pas meer gaat helpen in het huishouden als zijn vrouw werkt of het te

druk heeft met de (kleine) kinderen in het gezin. Bovendien kan de man wanneer hij een groot

inkomen heeft aan een verhoogde vraag tegemoet komen door bepaalde huishoudelijke taken uit

te besteden. Ook de situational view stelt dat mannen hun beschikbare tijd pas gaan besteden aan

extra huishoudelijk werk als het zo goed als onmogelijk wordt dat hun vrouw bepaalde

huishoudelijke taken verricht. In tegenstelling tot de Relative Resources theorie geloven deze twee

benaderingen echter niet dat de oorzaak van deze mannelijke terughoudendheid ligt in de

arbeidsspecialisatie van mannen en vrouwen, maar wel in culturele voorschriften die over het

algemeen het huishoudelijke werk aan de vrouw toeschrijven. Zo wordt in deze theorie dus reeds

een brug geslagen tussen de hier besproken economische theorieën en de meer culturele

theorieën.
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Men moet zich echter ook de vraag stellen of de perceptie van de vraag naar huishoudelijk werk

niet subjectief en gendergebonden is (Vernaillen 2000: 10). Zo blijkt uit onderzoek dat mannen de

komst van kleine kinderen in het gezin eerder ervaren als een vraag naar meer financiële

ondersteuning voor het gezin dan als een vraag naar een grotere participatie aan het

huishoudelijke werk (Bernard 1981). Mannen zouden dan als er kinderen komen juist meer tijd

besteden aan betaalde arbeid en minder aan huishoudelijk werk. Een onderzoek van Berk en Berk

(1979) toont daarentegen aan dat mannen wel een grotere bijdrage leveren aan het huishouden na

de geboorte van een kind, maar dat hun voornaamste aanpassing erin bestaat dat ze zich gaan

bezighouden met de eerder plezierige aspecten van kinderzorg op momenten dat ze beschikbaar

zijn en wanneer hun vrouw niet voor het kind kan zorgen omdat ze bijvoorbeeld aan het afwassen

is. Berk en Berk (1979) tonen verder in hun studie ook aan dat niet vraag en aanbod op zich, maar

de timing van de vraag en het aanbod van belang zijn. Zij vergeleken mannen met een vrouw die

avondwerk verricht met mannen wiens vrouw evenveel arbeidsuren verricht maar gedurende de

dag. Hieruit bleek dat de eerste groep mannen veel meer tijd besteden aan huishoudelijke taken

als eten klaarmaken of afwassen dan mannen uit de tweede groep (Berk, Berk 1979). Hoewel de

vraag en het aanbod bij beide groepen even groot is kan bij de tweede groep de vrouw nog snel

voor het eten en de afwas zorgen als ze thuiskomt van het werk, terwijl bij de eerste groep de

vrouw op dat moment niet beschikbaar is. Ook Presser (1994) komt tot de conclusie dat als

mannen door hun werkrooster overdag alleen thuis zijn terwijl hun vrouw gaan werken is, ze een

groter aandeel hebben in de typisch vrouwelijke huishoudelijke taken. 

In de New Household Economics, de Relative Resources Theory en de drie bovenstaande theorieën

die daar nauw mee verwant zijn (Time Availability Theory, Demand-Response Capability Theory en

Situational View) wordt het verrichten van huishoudelijk werk louter benaderd als een

instrumentele handeling. Huishoudelijk werk wordt louter bekeken in het licht van wat men ermee

wil bereiken en men organiseert zijn tijd zo dat men dat doel zo efficiënt mogelijk kan bereiken. Zij

stellen daarmee de productiviteit van het huishoudelijke werk centraal. Dat er ook andere dan

instrumentele beweegredenen zijn voor het verrichten van huishoudelijk werk, zal blijken uit de

beschrijving van de drie overige benaderingen die de verdeling van het huishoudelijke werk tussen

mannen en vrouwen trachten te verklaren.
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3.2  DE MACHTSBENADERING

Eén van de belangrijke kritieken op de voorgaande benadering is dat ze in de relatie tussen

mannen en vrouwen machtsverschillen negeert, die beschouwd kunnen worden als een afgeleide

van de mannelijke kostwinnersrol en van de sociale status van de mannelijke partner. De Resource

Theory probeert wel met machtsbalansen rekening te houden, maar de nadruk blijft er liggen op

consensus en efficiëntie. Bovendien ziet deze theorie het huishouden niet als onderdeel van een

grotere sociale structuur die de bronnen die macht verschaffen niet even toegankelijk maakt voor

alle geslachten. De voorgaande theorieën kunnen dan ook niet verklaren waarom de traditionele

verdeling van het huishoudelijk werk gehandhaafd blijft, ondanks een verhoogde arbeidsmarkt-

participatie van de vrouw, zonder op één of andere wijze terug te grijpen naar biologische of

functionalistische factoren die de vrouw geschikter zouden maken voor het huishoudelijk werk dan

de man.

De theorieën die hier gegroepeerd worden onder de noemer van de machtsbenadering, vertrekken

net als de instrumentele benadering van een rationeel onderhandelingsproces tussen de leden van

het gezin wanneer ze de verdeling van het huishoudelijk werk willen verklaren. Het resultaat wordt

nu echter sterk beïnvloed door de machtsposities in het gezin.  Diegene met de meeste macht in

het gezin kan het eerder ‘onaangename’, minder gewaardeerde huishoudelijke werk van zich

afschuiven en de andere partner op die wijze afschrikken dat die zich verplicht voelt het

huishoudelijke werk te doen. Deze laatste doet het huishoudelijke werk dus vanuit de verwachting

dat wanneer hij of zij dat niet zou doen, dit gedrag extern afgestraft zou worden. We bekijken

achtereenvolgens de onderhandelingsmodellen uit de spel- en ruiltheorie, de socialistische-

feministische theorieën en de Economic Dependency Theory.

3.2.1  Onderhandelingsmodellen uit de spel- en de ruiltheorie 

De economisch getinte speltheorie (McElroy, Horney 1981; Lundberg, Pollak 1993, 1996;

Lundberg, Pollak ea 1997; van Velzen 1997; Bustreel 2001) en de meer sociologisch getinte

ruiltheorie (Heer 1963; Curtis 1986; uitgebreid beschreven in England, Farkas 1986; Arts,

Hermkens 1994), zijn twee groepen theorieën die een gelijkaardige logica volgen, zij het dan dat

die in het eerste geval eerder mathematisch uitgewerkt wordt en in het tweede geval eerder

verbaal (Bittman, England et al. 2001: 11). Beide theorieën worden hier samen behandeld onder

de noemer van de onderhandelingsmodellen. Net als de NHE van Becker en de Resource Theory

van Blood en Wolfe, maken deze modellen deel uit van de economische of quasi-economische
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modellen. Ze onderscheiden zich echter van de vorige benaderingen in die zin dat conflict, macht

en ongelijkheid er een centrale plaats krijgen toebedeeld. 

Hun belangrijkste eigenschap is dat ze ervan uitgaan dat het gezin geen gezamenlijke nutsfunctie

heeft - zoals de instrumentele benaderingen veronderstellen - maar dat ieder gezinslid

verschillende interesses heeft en opkomt voor zijn eigen belang. Deze veronderstelling kan vreemd

klinken voor een relatie die gewoonlijk geassocieerd wordt met engagement en liefde. De hoge

echtscheidingsgraad wijst er echter op dat mensen zich niet onvoorwaardelijk aan elkaar geven in

hun huwelijk en dat zelfzuchtig gedrag er geen onbekende is (Bittman, England et al. 2001: 7). Het

zelfzuchtige gedrag leidt er echter niet toe dat men de relatie verbreekt van het ogenblik dat men

de eigen wil niet gerealiseerd ziet. Het huwelijk is niet te vergelijken met een vrijblijvende

marktrelatie, waar beide partijen meteen kunnen uitstappen wanneer ze niet meer tevreden zijn en

vervolgens op zoek kunnen gaan naar een betere koop. De kosten van het zoeken naar een nieuwe

partner en de relatiespecifieke investeringen die men in het huwelijk heeft gedaan, zorgen ervoor

dat een huwelijksrelatie vaak overeind blijft staan (England, Farkas 1986: 23). De wil van beide

partners om de eigen interesses te doen gelden zonder dat dit het huwelijk doet stranden, leidt er

toe dat partners voortdurend met elkaar onderhandelen in een huwelijk. Deze veelvuldige

onderhandelingen kunnen beschouwd worden als het typische geven en nemen van een huwelijk

(England, Farkas 1986: 51). Sommige van deze onderhandelingen betreffen wie het huishoudelijke

werk zal verrichten.

De positie die men inneemt in deze onderhandelingen wordt bepaald door iemands

onderhandelingsmacht. Diegene die de meeste macht heeft in het gezin, zal zijn wil in de

onderhandelingen het gemakkelijkste kunnen doordrijven. Wat bepaalt nu of iemand macht heeft

in het gezin? Door de investeringen die elke partner al in het huwelijk heeft gedaan en de kosten

die gepaard gaan met de zoektocht naar een andere partner, hebben beide partners in zekere zin

een soort bilateraal monopolie over elkaar waarin elk macht heeft over de ander (England, Farkas

1986: 54). Beide partners hebben er immers voordeel bij als de relatie blijft bestaan, zodat ze niet

terug naar de huwelijksmarkt moeten op zoek naar een nieuwe partner. De divorce/external threat

point modellen (McElroy, Horney 1981) stellen verder dat diegene die het meest te verliezen heeft

bij een uiteindelijke verbreking van het huwelijk, de zwakste positie heeft in de onderhandelingen.

Elke  partner is er zich immers van bewust dat als men zijn eigenbelang te ver doordrijft, de

andere partner uit het huwelijk zou kunnen stappen. De onderhandelingsmacht van een individu

neemt af naarmate diens winsten in de relatie, de winsten overtreft die hij of zij buiten de relatie

zou kunnen krijgen61. Is dit surplus groot dan zal het verlangen om in de relatie te blijven groot

                                         
61 Bij de relative resource theory, die eerder besproken werd bij de instrumentele benadering, bleek

beslissingsmacht voort te komen uit de relatieve verhouding van de resources van beide partners. Hier bij de

external threat point modellen wordt ook wel gesproken van de absolute resource theory vermits nu niet het

relatieve niveau maar wel het absolute niveau van iemands resources van belang is (Rank 1982). Er wordt

namelijk gekeken naar wat deze waard zijn buiten de relatie.
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zijn en dan zal dit leiden tot een bereidheid tot compromissen in plaats van harde onderhandeling

(Heer: 1963). Hoe sterk men staat buiten de relatie wordt onder meer bepaald door het eigen

inkomen, de toegang tot ander inkomen (bv. kindergeld van de overheid), hoe goed men in de

markt ligt voor andere potentiële partners, de eigen levensvaardigheden en de mate waarin men

het vrijgezellenleven kan appreciëren (Bittman, England et al. 2001: 9).  

Diegene die de minste onderhandelingsmacht heeft in een relatie zal uiteindelijk het meeste

huishoudelijke werk op zich nemen. Deze afspraak staat niet vast in een contract met volledig

afdwingbare bepalingen. Diegene die het meeste huishoudelijke werk verricht, wordt daar niet

expliciet toe gedwongen door de partner. Men doet het eerder uit schrik dat de partner anders de

relatie tussen beide partners zou beëindigen en men terug op zoek moet naar een andere partner.

Tussen beide partners bestaat er dus een soort impliciet contract, dat gekenmerkt wordt door: 

 “(1) informal understandings rather than explicit contracts regarding the obligations of the

relationship, and (2) enforcement only through the disinclination of either party to incur either the

bad reputation that would come from violating the understandings, or the costs of search and new-

relationship specific investment entailed in starting over.” (England, Farkas 1986: 47)

Door metaforisch te verwijzen naar een contract legt men nog eens de nadruk op de lange termijn

overwegingen die een rol spelen in een huwelijk. 

De idee dat partners in hun onderhandelingen de mogelijkheid van een echtscheiding in

rekenschap brengen, gaat sommigen wat ver (Blood 1963, Layte 1999: 7). De internal threat point

modellen (Lundberg, Pollak 1993; Konrad, Lommerud 1995) geloven dat er ook andere scenario’s

zijn, maar dan binnen het huwelijk, die evenzeer te vermijden zijn als het uiterste geval van een

echtscheiding. Als onderhandeling mislukt kan het immers ook zijn dat men terechtkomt in een

volledig non-coöperatief huwelijk, waar men niet kan uitgaan van transfers tussen de partners.

Indien men hier rekening mee houdt, kan een eigen inkomen iemand ook macht verlenen omdat

men hiervoor dan niet afhankelijk is van een transfer van de partner62.

                                         
62 Volgens deze theorie is er een verschil of men bijvoorbeeld kinderbijslag aan de moeder of aan de vader

uitkeert.  Bij de Divorce Threat Point modellen zou dit in beide gevallen leiden tot een verhoogde

onderhandelingsmacht van de vrouw, omdat zij in het geval van een scheiding vaak met de kinderen en dus

ook met de kinderbijslag blijft. Bij de Internal Threat Point modellen zal het uitkeren van kinderbijslag haar

onderhandelingsmacht echter enkel verhogen als deze effectief aan haar uitgekeerd wordt en zij dus kan

beslissen hoe ze het geld gebruikt. (Lundberg, Pollak 1993)
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KRITIEKEN

Ondanks de verdienste dat de spel- en ruiltheorieën conflict en macht een plaats geven in de

analyse van het gezin, kennen ook deze theorieën een aantal cruciale tekortkomingen. Allereerst

krijgen de onderhandelingsmodellen de kritiek overdreven materialistisch te zijn (Blood 1963,

England, Farkas 1986: 55, Layte 1999: 7). Eichler (1981) argumenteert dat vrouwen steeds vaker

bereid zijn om hun huwelijk om emotionele redenen te verlaten, terwijl financiële overwegingen

veel vaker slechts secundair worden. Zij hechten steeds meer belang aan de emotionele aspecten

van hun relaties dan aan de materiële aspecten ervan. De vraag stelt zich dan, volgens Eichler, of

het grotere inkomen van de mannelijke partner nog een goede indicator vormt voor macht. De

mogelijkheid om aan iemand anders emotionele noden te voldoen, is misschien wel een veel

belangrijke machtsbron. 

Waarden en smaken krijgen bovendien geen plaats in de spel- en ruiltheorieën, die een eenzijdige

nadruk leggen op de economische en geldaspecten van het huwelijk (Van der Vinne, Brink 1997:

92). Om hieraan te verhelpen ontwikkelden Breen en Cooke (2003) ‘the marriage game’. Zij

houden in hun spellogica mede rekening met de heersende rolopvattingen binnen een

samenleving, om zo een verklaring te vinden voor de volhardende traditionele verdeling van het

huishoudelijke werk, ondanks een gestegen onderhandelingsmacht bij vrouwen. 

De spel- en ruiltheorieën veronderstellen ook dat huishoudelijk werk minderwaardig is en

noodzakelijk vermeden moet worden door diegenen die de macht hebben dit te doen. Met deze

veronderstelling sluiten ze volgens sommige critici (Piotrkowski, Repetti 1984; Ahlander, Bahr

1995) aan bij de algemene onderwaardering van huishoudelijk werk in onze huidige maatschappij.

Riley en Kiger (1999: 543) brengen hier tegen in dat huishoudelijk werk pas in de jaren vijftig het

etiket van langdradig en saai verloor, om gedefinieerd te worden als een burgerlijke deugd en een

zaak van zedelijkheid en vrouwelijkheid. “For the first time in history, the crummy job of scrubbing

the floor was suddenly an honor – and a test of femininity” (Barnett, Rivers 1996: 181). Gallbraith

(1975) verwijst hiernaar als de “gerieflijke sociale deugd” die diende om vrouwen te overtuigen dat

onaantrekkelijke jobs deugdzaam waren. De argumentatie om huishoudelijk werk als iets negatiefs

te bekijken, krijgt pas echt een duidelijke verankering binnen de feministische theorieën en de

economic dependency theory (zie hierna). 

De laatste kritiek hangt hier nauw mee samen en hekelt dat de spel- en ruiltheorieën in principe

genderneutraal zijn en geen rekening houden met ruimere structurele ongelijkheden (England,

Farkas 1986: 55, Calasanti, Bailey 1991: 38; Brines 1994: 658; van der Lippe 1994: 112; Van der

Vinne, Brink 1997: 92; Layte 1999: 9; Bittman, England et al. 2001: 2). Als de vrouw in het gezin

een hoger inkomen heeft dan de man en een sterkere positie heeft buiten de relatie, zal volgens

deze modellen, de man in de onderhandelingen het onderspit delven en het huishoudelijke werk op
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zich nemen. De hele machtsstructuur in het huishouden wordt in deze theorieën dus los gezien van

ruimere sociale structuren, die onder andere gestratificeerd zijn naar geslacht. 

3.2.2 Marxistische/Feministische theorieën

Door de relatie tussen de seksen te beschouwen als een relatie van gestructureerde ongelijkheid,

uitbuiting en onderdrukking, maken de feministische theorieën deze laatste kritiek tot hun centrale

aandachtspunt. Zij geloven dat het belangrijk is de verdeling van het huishoudelijke werk te

beschouwen binnen een welbepaalde, historisch ontwikkelde, maatschappij:

“Marriage and parenthood and kinship are no more natural, no less social institutions than, say,

parliament or factories, and women do housework and child care not because of natural abilities, or

for love, or as a hobby, or from choice, but because this is how they earn their living and secure

protection for themselves (from other men) and gain rights to have children (their major, if two-

edged resource as society is currently constituted) in a particular form of society – Western,

industrial, patriarchal.” (Delphy, Leonard 1986: 62).

De feministische theorieën zijn ontsprongen aan de debatten over gezinsarbeid die plaatsvonden in

de jaren’70, waarin de relaties tussen huishoudelijk werk en het kapitalistische systeem werden

besproken (Berk 1985: 16; Layte 1999: 9). In deze debatten werd verwezen naar inzichten van

Marx en Engels uit de negentiende eeuw over de onderwerping van de vrouw (Berk 1985: 16). Zo

beschreef Engels (1884) in zijn werk The Origins of the Family, Private Property and the State de

geschiedenis van de vrouw als een afgeleide van de geschiedenis van het kapitalisme. Engels

argumenteert er dat de scheiding van huishoudelijke en economische sferen binnen de context van

de historische ontwikkeling van een klassenmaatschappij, geleid heeft tot de gedaalde macht van

de vrouw en de evolutie van het gezin als de uitgelezen plaats voor de onderdrukking en de

uitbuiting van de vrouw. Hij beschrijft hoe aanvankelijk mannen en vrouwen verschillende maar

gelijkwaardige klassen waren.  Hoewel de vrouw beperkt was tot het werk binnenshuis omdat ze

niet krachtig genoeg was voor het bewerken van de akkers, was dit werk binnenshuis net zozeer

een productieve activiteit. Door de uitvinding van nieuwe werktuigen werd de man echter steeds

productiever.  Hij roept de hulp van andere mannen in en maakt die tot zijn slaaf en het privé-bezit

maakt zijn intrede. De man die meester is over zijn slaven en grond, wordt dan ook meester over

zijn vrouw. Tegenover de arbeidsproductiviteit van de man, zinkt het huiswerk van de vrouw

immers in het niets. Engels gelooft verder dat de vrijwording van de vrouw enkel en alleen kan, als

het hele vrouwelijke geslacht weer deelneemt aan het productieproces en maar in geringe mate

wordt ingenomen door huishoudelijke taken. Het lot van de vrouw en van het socialisme zijn dus

heel nauw verweven. 
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De redenering dat de onderdrukking die ervaren wordt door vrouwen, enkel een symptoom is van

de ruimere onderdrukkingen van de kapitalistische maatschappij, vormt de aanzet van het debat

over huishoudelijke arbeid uit de jaren’70 (Crompton, Mann 1986: 4; Cockburn 1986: 79). Een

deel van de participanten aan dit debat gelooft dat de huishoudelijke arbeid van vrouwen, ondanks

hun gestegen arbeidsmarktparticipatie, nog steeds deel uitmaakt van de surpluswaarde die de

kapitalistische klasse aan de arbeidersklasse onttrekt (voor een overzicht zie ook Berk 1985: 17).

Dat het vrouwenprobleem enkel een afgeleide zou zijn van het heersende systeem van

economische uitbuiting, wordt door andere participanten aan het debat echter sterk bekritiseerd

(Crompton, Mann 1986: 5; Cockburn 1986: 80; Delphy, Leonard 1986: 60). Deze redenering heeft

immers drie minpunten: het gaat ervan uit dat het socialisme de ongelijke situatie waarin vrouwen

zich nu bevinden kan rechtzetten, het is blind voor het voordeel dat de huidige verdeling van de

arbeid inhoudt voor de man en het plaatst de machtspositie van de man volledig binnen het gezin

(Cockburn 1986: 80). Om de verdeling van de taken te begrijpen kan men deze tweede groep

echter niet rond de idee van een op langetermijn georganiseerd mannelijk eigenbelang, een

systematische mannelijke dominantie: het patriarchaat. Patriarchale structuren zijn geografisch en

historisch wijdverspreid en dateren van voor het kapitalisme en blijven bovendien overeind in

zogenaamde ‘socialistische’ maatschappijen. Vrouwen zijn dus niet louter een onderdeel van de

onderdrukte arbeidersklasse, maar vormen een klasse op zich, onderdrukt door de klasse van

mannen. Sommigen benadrukken het patriarchaat als enige echte basis voor ongelijkheid en

uitbuiting. 

De meeste deelnemers aan het debat staan echter weigerachtig tegenover een volledige

verwerping van de klassentheorie (zie o.a. Delphy, Leonard 1986: 60). Een eenzijdige nadruk op

patriarchale structuren, maakt van de dominantie van mannen over vrouwen immers iets

onveranderlijks, universeel en dus haast iets biologisch (Rowbotham 1982). Het debat verschuift

zich bijgevolg naar de vraag of men het Marxisme, die de nadruk legt op het kapitalisme als

systeem van uitbuiting, en het feminisme, dat de nadruk legt op het patriarchaat als systeem van

uitbuiting, moet verenigen tot één theorie of dat men nood heeft aan een tweeledige theorie

waarin de wereld wordt beschreven als een binair systeem (Cockburn 1986: 81). Heidi Hartmann

(1981) heeft duidelijk een voorkeur voor het laatste:

“The ‘marriage’ of Marxism and feminism has been like the marriage of husband and wife depicted

in English common law: Marxism and feminism are one, and that one is Marxism. Recent attempts

to integrate Marxism and feminism are unsatisfactory to us as feminists because they subsume the

feminist struggle into the ‘larger’ struggle against capital.” 

Hartmann is het eens met de feministische kritiek dat de Marxistische theorie geen afdoende

verklaring kan bieden voor de vrouwenkwestie en stelt voor kapitalistische en patriarchale

structuren te behandelen als twee gescheiden maar toch gerelateerde systemen (Crompton, Mann

1986: 5). De Marxistische theorie verklaart immers wel waarom er een hiërarchie van werkers

bestaat in onze samenleving, maar kan niet uitleggen wie de lege plaatsen in deze hiërarchie zal
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opvullen. De Marxistische theorie is met andere woorden genderblind. Hartmann ontwikkelde als

reactie hierop een benadering die zowel rekening houdt met kapitalistische als met patriarchale

factoren om de relaties tussen mannen en vrouwen te verklaren. Een dergelijke benadering wordt

een dual systems theory genoemd. Ze stelt dat mannen via een gegenderde arbeidsverdeling

historisch steeds controle hebben gehad over de huishoudelijke arbeid van vrouwen. Onder het

kapitalisme, heeft het patriarchaat zich echter nog verder kunnen uitbreiden van het private

domein naar het publieke domein. Vermits familie relaties dus een eigen dynamiek en een relatieve

autonomie hebben, zullen veranderingen in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld een verhoogde

arbeidsmarktparticipatie van de vrouw, dan ook niet noodzakelijk leiden tot  veranderingen in het

huishouden (Calasanti, Bailey 1991: 39).

KRITIEKEN

Maar ook dit soort van ‘hybride’ model ontsnapt niet aan de kritieken (voor een overzicht zie Young

1980). De dual systems theory krijgt het verwijt de specificiteit van de onderdrukking van de

vrouw niet volledig te vatten, doordat ze te veel vasthoudt aan de Marxistische inzichten. Het

model concentreert zich te veel op de relaties op de arbeidsmarkt en op loonarbeid en dreigt

hierdoor de dagelijkse en systematische onderwerping van vrouwen aan mannen uit het oog te

verliezen (Berk 1985: 18, 20). Om de specificiteit van de onderdrukking van de vrouw te kunnen

kenschetsen, is er eerst en vooral doorgedreven empirisch onderzoek naar huishoudelijke arbeid en

de organisatie ervan nodig. De analyses van de feministische benadering hebben zich echter

meestal beperkt tot het ijle domein van theorievorming  (Berk 1985: 19; Shelton, John 1996: 301;

Layte 1999: 12) 63. 

De feministische theorieën krijgen ook heel wat kritiek van buiten de eigen rangen. Ahlander en

Bahr (1995) formuleren als algemene kritiek op de feministische theorieën dat ze het

huishoudelijke werk van vrouwen te weinig naar waarde schatten als ze stellen dat vrouwen

huishoudelijk werk verrichten omwille van de dominantie van de man. Hoewel heel wat feministen

inderdaad stellen dat huishoudelijk werk (en dan vooral de typisch vrouwelijke huishoudelijke

taken) langdradig en onaantrekkelijk is, betekent dit echter in geen geval dat ze het huishoudelijke

werk ook als waardeloos beschouwen (Riley, Kiger 1999: 544). Getuige hiervan is de enorme

hoeveelheid feministische literatuur die de devaluatie van de bijdrage van onbetaalde arbeid aan

de economie en de maatschappij als een belangrijk probleem aan de kaak stelt of die de bijdrage

                                         
63 Een uitzonderingen hierop, is bijvoorbeeld het artikel ‘Gender inequality and the Division of Houshold Labor in

the United States and Sweden: A Socialist-Feminist Approach” van Calasanti en Bailey (1991). Ze gaan

empirisch na of de factoren die het huishoudelijke werk bepalen, verschillen tussen landen met een

verschillende vorm van patriarchaal kapitalisme. Hiervoor vergelijken ze de determinanten van het

huishoudelijke werk in de Verenigde Staten en Zweden.
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van het huishoudelijk werk aan het Bruto Nationaal Product proberen te berekenen (bijvoorbeeld

voor Nederland: Plantenga, Sloep 1997). 

Een tweede kritiek van Ahlander en Bahr (1995) op de feministische theorieën, is dat heel wat

vrouwen graag huishoudelijk werk verrichten voor hun gezin en dus niet uitgebuit kunnen worden.

Saunders (1990: 308-309) formuleert deze kritiek op de feministische theorieën als volgt: 

“Either the academic feminists have got their theories wrong or millions of women are too stupid to

recognise their own best interests... Rarely in the history of social science can there have been so

glaring a disparity between the view of reality emphasised by academics and the view of reality

held by those for whom they purport to write. The orthodox feminist image of the home as an

oppresive institution simply does not square with what women themselves say about it.” 

Craig M. Gurney (1997) toont aan de hand van ethnometodologisch onderzoek aan dat het

ontkennen van negatieve gevoelens van vrouwen met betrekking tot gezin en huishouden, vals en

misleidend is. Hij stelt immers vast dat ‘thuis’, voor vrouwen eerder dan voor mannen, een

verborgen contradictorische betekenis heeft. In interviews met mannen en vrouwen en in hun

geschreven vertogen, blijken mannen eerst meer negatieve en instrumentele betekenissen aan

‘thuis’ te verlenen dan positieve betekenissen die teruggaan op emoties of de notie van een

toevluchtsoord. Bij vrouwen gebeurt het omgekeerde. Daar komen emotionele en positieve

vertogen eerst, terwijl negatieve en instrumentele relazen pas erna komen. Riley en Kiger (1999:

545) geloven dat kritieken zoals die van Ahlander, Bahr en Saunders de machtsdynamieken

trivialiseren die in onze samenleving van kracht zijn. Als vrouwen het merendeel van het

huishoudelijke werk puur uit moreel engagement doen, waarom maken dan zo veel meer vrouwen

dan mannen deze keuze, vragen zij zich af. 

Het hoogtepunt van de feministische theorievorming rond macht en verdrukking situeert zich in de

jaren ’70 en ’80. Maar ondanks de kritieken vindt men ook nu nog voorstanders van deze redenatie

terug. Anthony McMahon stelt bijvoorbeeld in zijn boek ‘Taking Care of Men: Sexual Politics in the

Public Mind’ uit 1999 de hedendaagse post-structuralistische kritieken op het materialistisch

feminisme scherp in vraag. Aan de hand van minutieus en systematisch onderzoek van de

hedendaagse vertogen over mannen en verandering, stelt hij vast dat heel wat sociaal

wetenschappelijke theorieën en debatten in de populaire media het steeds opnieuw in optimistische

termen hebben over de veranderingen in de verdeling van het werk tussen de geslachten, met als

ultieme belofte de nieuwe man, dit terwijl nochtans honderden studies uit een verscheidenheid aan

landen reeds meer dan dertig jaar aantonen dat vrouwen nog steeds de meerderheid van het

huishoudelijk werk doen, ongeacht hun participatie op de arbeidsmarkt. McMahon ziet hierin een

indicatie voor de belangrijke tendens om aan de hand van sociale conversaties over mannen en

verandering, de belangen van de machtigsten in onze maatschappij - in dit geval de mannen - te

dienen. 
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3.2.3 Economic Dependency Theory

De dual systems theorie van Hartmann legde de funderingen waarop, via het werk van Acker

(1988) en Delphy en Leonard (1986), de meer specifieke Economic Dependency Theory verrees

(Layte 1999: 10). Acker, Delphy en Leonard hebben nooit de hypothesen die uit hun werk

voortkwamen formeel empirisch getoetst. Dit werd later wel gedaan door Julie Brines in haar

invloedrijke artikel Economic Dependency, Gender and the Division of Labor at Home (1994).

Kenmerkend voor de Economic Dependency Theory is dat het de inzichten uit de spel- en

ruiltheorieën op eigen manier inkleurt, beïnvloed door de feministische theorieën. 

Vanuit het klassenperspectief kan men het gezin beschouwen als een sociaal systeem waarbij

ondergeschikten onbetaald werken voor een hoofd (meestal de echtgenoot/vader) en in ruil

daarvoor door hem onderhouden worden (of voorzien worden van een bijdrage aan hun

onderhoud, wanneer ze zelf een betaalde job hebben en zelf wat geld verdienen) (Delphy, Leonard

1986: 62).  De onderhandelingen in het gezin, leiden dus volgens de Economic Dependency

Theory, tot een economische ruil tussen beide partners, waarbij huishoudelijk werk wordt geruild

voor economische steun. Het impliciete contract is er één tussen de ‘voornaamste kostwinner’

enerzijds en de ‘afhankelijke’ anderzijds en stelt dat geld geruild wordt voor arbeid volgens een

code die de rechten en de plichten van beide partijen in het contract stipuleert. 

De Economic Dependency theorie stelt verder dat beide posities in het sociale contract niet gelijk

zijn. De ‘afhankelijke’ - d.i. diegene die het huishoudelijke werk verricht – heeft de zwakste positie

in het sociale contract dat het huwelijk is. De aard van wat ‘de afhankelijke’ te ruil aan te bieden

heeft, zorgt immers voor een asymmetrische ruil. Huishoudelijk werk heeft geen ruilwaarde in de

echte zin van het woord. Buiten de specifieke gezinsrelatie is het immers van geen enkele waarde,

het heeft geen echte wisselkoers, in tegenstelling tot wat de ‘kostwinner’ te ruil te bieden heeft

(geld als gegeneraliseerd ruilmiddel). De ongelijke ruil stelt de ‘kostwinner’ in de mogelijkheid om

de ‘afhankelijke’ uit te buiten. 

Toch moet een surplus aan huishoudelijk werk door de ‘afhankelijke’ niet noodzakelijk rechtstreeks

door dwang of uitbuiting afgedwongen worden. Dit laatste is immers contradictorisch met de

ideologische grondslagen van het huwelijkscontract, waar waarden als liefde, wederzijds

vertrouwen en betrokkenheid centraal staan. Het uitbuiten van machtsoverwicht leidt wellicht tot

sociale afkeuring, wat het kostbaar kan maken voor de ene partner om voordeel te halen uit de

afhankelijkheid van de ander (Blau 1964). De meeste kostwinners zijn welwillende despoten die

afzien van de mogelijkheid om de ‘afhankelijke’ uit te buiten, met het besef dat indien ze het

zouden willen ze het nog altijd zouden kunnen doen (Delphy, Leonard 1986: 64). Ironisch genoeg
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kan de ‘kostwinner’ bij het tonen van zoveel zelfbeheersing de ‘afhankelijke’ ervan overtuigen om

zich bij zijn wil neer te leggen en idealiter zelfs vol enthousiasme voor hem te werken64. 

Hoe bepaalt men of iemand afhankelijk is van de ‘kostwinner’ of niet? Een mogelijk antwoord zou

zijn dat een vrouw of man slechts afhankelijk is van haar of zijn partner wanneer zij of hij op deze

partner moet rekenen om te kunnen overleven. Dus iedereen die ook zou kunnen overleven zonder

partner is onafhankelijk. Sociale en economische psychologen geloven echter dat wanneer mensen

alternatieven afwegen, ze deze afwegen tegenover hun huidige situatie en niet tegenover een

absolute norm. Bovendien ervaren mensen ook sterker het ongemak van verlies dan de

tevredenheid van een even grote winst. Wanneer we dus de afhankelijkheid willen kennen, moeten

we kijken naar de mate waarin men afhankelijk is van de partner om de huidige levensstandaard te

behouden (Sorensen, McLanahan 1987: 663). Als men slechter af is zonder partner dan zal men in

het huishouden de positie van ‘afhankelijke’ innemen. Om te bepalen of iemand afhankelijk is van

de kostwinner of niet, volgt de Economic Dependency Theory uiteindelijk dus dezelfde logica als de

onderhandelingsmodellen. Doorgaans wordt de volgende formule, oorspronkelijk voorgesteld door

Sorensen en McLanahan (1987: 663), gebruikt om afhankelijkheid te meten:

Afhankelijkheid = (eigen inkomen – inkomen van de partner) / (eigen inkomen  + inkomen van de

partner)65 

Hoewel de ruiltheorie in se genderneutraal is, wordt in de literatuur rond de Economic Dependency

Theory afhankelijkheid meestal geponeerd als een status exclusief voorbehouden voor vrouwen

(zie o.a. Walby 1986, Delphy, Leonard 1986). Afhankelijkheid wordt zelden gescheiden van het

geslacht van de meerderheid die deze status bekleedt. Vermits werkende vrouwen vaak minder

verdienen dan werkende mannen, zal hun levensstandaard het meeste te lijden hebben onder een

scheiding. Bovendien investeren vrouwen vaker dan mannen in relatiespecifiek kapitaal dat enkel

nuttig is in de huidige relatie (England, Farkas 1986: 55). Voorbeelden hiervan zijn het leren

omgaan met de ander in een relatie of de tijd en de inspanningen die men levert om de eigen

kinderen op te voeden. Eens een vrouw scheidt, is dit kapitaal nog maar weinig waard. Mannen

                                         
64 In dat geval treedt er in principe een verschuiving op waarbij het handelen van de actor niet langer gestuurd

wordt door de verwachting van een negatieve, externe sanctie als men de handeling niet stelt naar een

positieve, interne sanctie als men de handeling wel stelt (zie 3.0.2).

65 Sorensen en McLanahan (1987: 664) merken hierbij zelf op dat deze formule uitgaat van drie

veronderstellingen. (1) Allereerst wordt verondersteld dat (gehuwde) koppels al hun inkomsten samenvoegen

en gelijk verdelen. Daar onderzoek echter aantoont dat vrouwen vaak minder dan de helft van het

gecombineerde inkomen krijgen, zal de maat de afhankelijkheid van de vrouw doorgaans wat overschatten. (2)

Ten tweede wordt de grootte van de huidige transfer vergeleken met de totale hoeveelheid inkomsten in het

koppel. Zou het echter niet beter zijn deze te vergelijken met wat men zou kunnen krijgen buiten de relatie?

Men beschikt echter vaak niet over voldoende gegevens om dit laatste te meten. (3) Tenslotte wordt nog

verondersteld dat economische transfers van de ene partner naar de andere afhankelijkheid creëren. Er wordt

toch huishoudelijk werk voor in de plaats gegeven. Huishoudelijk werk heeft echter niet dezelfde waarde buiten

de relatie als in de relatie. 
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vergaren veel meer ‘bronnen’ die zowel nuttig zijn buiten als binnen hun relatie en die hun positie

op de huwelijksmarkt dus verbeteren. Vermits mannen dus betere alternatieven hebben buiten de

relatie dan vrouwen, zullen zij ook een lagere reden hebben om in de relatie te blijven en meer

onderhandelingsmacht hebben. 

Afhankelijkheid en vrouw-zijn met elkaar verbinden is echter niet problematisch binnen de

Economic Dependency Theory, vanuit hun standpunt dat socio-institutionele factoren de

afhankelijkheid van de vrouw kunnen versterken. De Dependency Theory is er zich goed van

bewust dat de positie die iemand bekleed niet enkel door eigen investeringen en eigen keuzes kan

worden verantwoord (England, Farkas 1986: 25). Structurele processen en processen van

onvolledige informatie en discriminatie kunnen er mee voor zorgen dat individuen op posities

terechtkomen die niet altijd overeenstemmen met hun kwalificaties. De veronderstelling dat de

vrouw afhankelijk is, is ingebouwd in arbeidspraktijken, seksegesegregeerde beroepsstructuren,

het welzijnsbeleid van de staat en de institutionalisering van het gezinsinkomen (Brines 1994:

658). Terwijl volwassen mannen in het gezin vaak de meest prestigieuse taken krijgen toebedeeld,

krijgen deze taken in de huidige maatschappij ook nog eens een aura van prestige juist omdat ze

door mannen verricht worden (Delphy, Leonard 1986: 62). De grotere structurele mogelijkheden

die mannen in die zin ter beschikking hebben, zorgen ervoor dat zij, indien nodig, gemakkelijker

een zekere mate van onafhankelijkheid kunnen verwerven. Dit potentieel minimaliseert het nadeel

dat zij tijdens onderhandelingen ondervinden als ze een grote afhankelijkheid kennen van hun

vrouw. Brines (1994: 659) stelt het als volgt:

“Thus, the model’s view of macrolevel arrangements suggests that actual dependency within

marriage might have a greater effect on the housework behavior of wives than on that of

husbands, even if the logic governing the exchange relation at the microdynamic level is gender

neutral.”

KRITIEKEN

De Economic Dependency Theory ontleent de notie van sociale structuren en van de maatschappij

als patriarchaat aan de feministische theorieën, om de link tussen afhankelijkheid en vrouwen te

leggen. Net als deze laatste theorieën, krijgt ook deze benadering echter de kritiek deterministisch

te zijn, in de zin dat ze ervan uitgaat dat er een onveranderlijke set van culturele normen of

relaties bestaat tussen mannen en vrouwen (Layte 1999: 13). Daarbij komt nog dat de Economic

Dependency Theory, net als bij de feministische theorieën, veronderstelt dat huishoudelijk werk

enkel verricht wordt omwille van de instrumentele ruilrelatie tussen de ‘machtige’ kostwinner

enerzijds en de afhankelijke anderzijds, en niet omdat men zelf kiest om dit werk te doen (Layte

1999: 11). Er is een meer dynamische conceptie van gender nodig, die rekening houdt met de

verschillende ervaringen van individuele mannen en vrouwen, die misschien wel gestructureerd

kunnen zijn, maar toch kunnen leiden tot verschillende uitkomsten. Brines (1994: 654) gelooft dan
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ook niet dat sociale structuren de enige verklaring zijn voor de verschillen tussen mannen en

vrouwen: 

 “(…) the model’s emphasis on the status of dependency itself suggests an alternative logic. Both

economic dependency and the doing of housework carry tremendous symbolic weight as markers

of gender, of being accountable feminine when one is dependent and doing housework and

accountably masculine when one earns most of the family income and leaves the housework to

others.”

Brines gelooft dat de economic dependency theorie aanzetten in zich draagt om ook de

symbolische processen van genderconstructie te begrijpen. De doing gender benadering (zie

verder) is volgens haar een noodzakelijke aanvulling op deze theorie (zie ook Greenstein 2000,

Bittman, England et al. 2001, van Lenning, Willemsen 2001; Waller 2002). Volgens haar onderzoek

zou het voor vrouwen inderdaad zo zijn dat ze meer huishoudelijke werk verrichten wanneer ze

economisch meer afhankelijk zijn. Bij mannen zou er echter een curvilineair verband zijn tussen

economische afhankelijkheid en de tijd besteed aan huishoudelijk werk. In gezinnen waar de man

erg afhankelijk is van z’n vrouw op economisch vlak, en waar de traditionele structuur van een

mannelijke kostwinner en een afhankelijke vrouw dus omgegooid is, zou de man ook heel weinig

huishoudelijk werk verrichten66.  Zij verklaart dit op basis van een gender display perspectief. Deze

mannen verrichten volgens haar weinig huishoudelijk werk om zo toch nog een gender

accountability te bereiken tegenover hun partners, hun vrienden en henzelf. Dat hetzelfde niet

geldt voor vrouwen, verklaart ze door te stellen dat ‘mannelijkheid’ bij mannen een verworven

status is die gemakkelijker bedreigd wordt dan ‘vrouwelijkheid’ bij vrouwen, waar het eerder een

toegeschreven status is67.

Een andere kritiek op de Economic Dependency Theory, maar ook op de andere

machtsbenaderingen, is dat ze zo sterk de nadruk leggen op macht en afhankelijkheid, dat ze blind

zijn voor het eigenlijke proces van hoe het alledaagse leven tot stand komt en hoe dagdagelijks het

huishoudelijke werk wordt verdeeld (Layte 1999: 13; Berk 1985: 19). De theorie biedt ons immers

geen inzicht in hoe nu precies de verplichtingen in het huishouden verdeeld worden, buiten dan de

suggestie dat de afhankelijke leden van het huishouden meer huishoudelijk werk zullen verrichten

dan de kostwinner. De theorie laat niet toe om de productieve aspecten van het huishouden te

bestuderen. De nadruk op human capital en op productiviteit in Becker’s NHE vangt dit probleem

op.  

                                         
66 Michael Kimmel (2004) toont aan hoe mannen ook in tijden van (economische) onmacht stevig trachten vast te

houden aan traditionele, patriarchale waarden, juist omdat het hen een zekere status verleent. Hij verwijst

onder andere naar mannen uit de lagere middenklasse die vrezen dat ze door de toegenomen globalisering in

een economisch onzekere positie terecht te komen.

67 In een verdere uitdieping van Brines’ analyses stelt Greenstein (2000) daarentegen vast dat de gender display

benadering voor zowel mannen als vrouwen geldt.
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Sommige auteurs hebben de machtstheorieën aangevuld met een meer cultureel perspectief (zie

o.a. Rodman 1967, 1972). Zij geloven dat opleiding, arbeidssituatie en andere indicatoren van

sociaal economische status een conflicterende invloed kunnen hebben op machtsrelaties: aan de

ene kant dienen ze als bron om iemands macht te doen toenemen, terwijl ze aan de andere kant

de machtsverschillen binnen een relatie kunnen doen afnemen door deze persoon in contact te

brengen met meer egalitaire opvattingen. De invloed van culturele factoren op de verdeling van de

huishoudelijke taken wordt in de volgende paragraaf uitgebreid besproken.

3.3  DE SOCIALISATIEBENADERING

De twee groepen theorieën die we tot nu toe besproken hebben gaan ervan uit dat de motivatie

voor het verrichten van huishoudelijk werk en voor een bepaalde verdeling van het huishoudelijke

werk, rechtstreeks aan de context van een handeling ontleend wordt. Maar handelingen kunnen

ook intern gestuurd worden, bijvoorbeeld omdat men ze graag doet, of uit gewoonte of omdat men

het altijd zo geleerd heeft. Dit betekent niet dat er geen invloed meer uitgaat van de omgeving,

maar deze is meer subtiel doordat men de gedragsverwachtingen uit de omgeving geïnternaliseerd

heeft. 

De socialisatiebenadering baseert zich op een dergelijke interne sturing van het handelen van

mensen. Bij deze benadering gaat men ervan uit dat mannen en vrouwen verschillende rollen

krijgen aangeleerd in een socialisatieproces en dat ze van kleins af waardeopvattingen hebben

meegekregen over wat het betekent om een goede (huis)vrouw of moeder te zijn of om een

verantwoordelijke man te zijn. Het is niet gemakkelijk om in het licht van een veranderde situatie

zomaar dat beeld los te laten. Ook al gaat een vrouw buitenshuis werken, toch is het mogelijk dat

ze zich als vrouw des huizes nog altijd verantwoordelijk blijft voelen voor het huishoudelijke werk.

Huishoudelijk werk wordt door deze vrouwen aanzien als hun plicht en voldoen ze hier niet aan dan

gaat dit gepaard met schuldgevoelens. Omwille van dit laatste hebben we de socialisatie-

benadering ingedeeld bij de eerder negatieve, interne sancties die het handelen sturen.
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3.3.1 Parsons analyse van de familie als sociaal handelings-
systeem  

Parsons was één van de eerste sociologen die theoriseerde over de verdeling van het huishoudelijk

werk in het gezin (Ahlander, Bahr 1995: 57). We willen wat dieper ingaan op zijn gezinstheorie

omdat we zijn viersanctie-paradigma in dit hoofdstuk als conceptueel schema gebruiken om de

verschillende theorieën over het huishoudelijke werk in te delen. Uit zijn eigen gezinstheorie blijkt

echter hoe moeilijk het is om de vier onderscheiden intenties die het handelen motiveren samen in

één theorie te vatten. Zijn boek ‘Family, socialisation and interaction process’, dat hij samen met

één van zijn studenten, sociaal-psycholoog Robert F. Bales, in 1956 schreef (Parsons & Bales,

1956), wordt zelf doorgaans als een basiswerk beschouwd voor de socialisatiebenadering. Parsons

beseft dat zijn theorie niet volledig is en meldt in zijn boek dat het slechts een startpunt is in de

verklaring van het socialisatieproces en dat hij zich ten zeerste bewust is van de beperkingen van

deze beginpositie (Parsons, Bales 1956: 106). Het boek dateert dan ook van voor de ontwikkeling

van het vierfunctieparadigma en voor het viersanctieparadigma. Het was wel een belangrijke

aanzet ertoe. Parsons ziet het socialisatieproces immers ruimer dan enkel het opnemen en

internaliseren van toegeschreven rollen, al neemt dit wel een grote rol in in zijn beschrijving van de

eerste levensjaren van een kind in zijn groei naar volwassenheid. 

In de ontwikkeling van het kind tot volwassene onderscheidt Parsons een aantal fases die zich

kenmerken door een steeds verdere differentiatie van rollen. Rollen of rolpatronen verwijzen – in

Parsons’ structurele beschouwing – naar relatief constante oriëntatiewijzen tussen actor en object.

Beziet men deze oriëntatiewijze vanuit het standpunt van de actor, dan spreekt men van rol;

indien de oriëntatiewijze wordt beschouwd vanuit het gezichtspunt van het (sociale) object, dan

kan van rolverwachting gesproken worden. (Adriaansens, 1976: 110) De idee dat in elke

collectiviteit een differentiatie aan rollen ontstaat, die functioneel is voor deze collectiviteit,

ontleende Parsons aan Bales bevindingen rond groepsdynamieken. Dit verbond hij met de

verschillende fasen in de ontwikkeling van de persoonlijkheid die hij terugvond bij Freud. 

Als het kind nog een baby is, kent het nog geen differentiatie van rollen.  Het kent enkel de

moeder-kind eenheid, waarbij de afhankelijkheid van het kind voor zorg van de moeder absoluut

is. Vermits er sprake is van afhankelijkheid, is er ook sprake van macht. Gedurende heel het kind

zijn, staat de volwassene in een machtspositie tegenover het kind. Het eerste wat het kind tijdens

de orale fase leert is dat zijn behoeften niet steeds en op elk moment door de moeder kunnen

ingewilligd worden. Het leert gedragsverwachtingen te internaliseren en zijn moeder als een object

van zorg te zien. Vanaf de anale fase wordt van hem ook een zekere autonomie verwacht en kan

hij het onderscheid maken tussen zichzelf (het kind) en de moeder. Niet elke relatie tussen kind en

moeder is mogelijk, dus vanaf dat moment leert het kind ook zekere waarden omtrent relaties te

internaliseren, zoals bijvoorbeeld het juiste evenwicht tussen autonomie en afhankelijkheid. Vanaf

dit moment kan er sprake zijn van een liefdevolle binding tussen moeder en kind. In de derde fase,
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de oedipale fase, treedt er weer een differentiatie op. Het kind kan nu een onderscheid maken

tussen de geslachten en leert voor het eerst sekserollen aan. Dit heeft tot gevolg dat het nu niet

langer twee rollen, maar vier rollen kan internaliseren en ook de relaties van deze verschillende

rollen tot elkaar. ‘Moeder’ specificeert zich nu in moeder en vader, en ‘kind’ splitst zich op in ‘zelf’

en ‘kind van het andere geslacht’. De moeder heeft in de ruimere context van het gezin een

expressieve rol die zich uit in opvoedende zorg, en de vader een instrumentele rol met een meer

disciplinair aspect. De rollen zijn zo verdeeld omdat bij de moeder tijdens het baren en het

verzorgen van kleine kinderen, de moeder-kind band als prioriteit wordt verondersteld. De vader,

die verstoken is van deze biologische functies, specialiseert zich dan in de alternatieve

instrumentele oriëntatie. De kinderen worden in de oedipale fase aangemoedigd de rol op te

nemen die bij hun geslacht hoort. Het meisje leert dus een expressieve rol op te nemen en gaat op

zoek naar zekerheid en aanvaarding, de jongen leert een instrumentele rol op te nemen en zoekt

naar deugdelijkheid en bevestiging. Zorg, conformiteit, deugdelijkheid en zekerheid noemt Parsons

de behoeftepatronen die bij elk van de vier rollen horen en deze behoeftepatronen zijn de analyse-

eenheid van het persoonlijkheidssysteem. Wanneer in een laatste fase het kind ook interacties

heeft met mensen buiten het gezin, treedt er een laatste differentiatie in universalistische en

particularistische rollen op. Een particularistische rol is een rol die men aanneemt tegenover

mensen waar men een intieme, persoonlijke relatie mee heeft. De vier rollen splitsen zich

uiteindelijk op in 8 rollen (vader, man, moeder, vrouw, zus, meisje, broer, jongen) die het kind

allemaal heeft geïnternaliseerd en die hij in alle mogelijke interacties met anderen kan gebruiken.

Het volwassen individu handelt dus in zijn interactie met anderen vanuit 4 verschillende rollen en

de rolverwachtingen die daarmee samenhangen (elk nog eens opgedeeld in een particularistische

en een universalistische component). Deze rolverwachtingen heeft het individu geïnternaliseerd in

de loop van het socialisatieproces. Ze zijn voor de individuen echter niet zomaar evenwaardig want

er bestaat een zekere hiërarchie van rollen. De vrouw zal eerder de expressieve, volwassen rol

voor zich nemen en de man eerder de instrumentele, volwassen rol. Door de hiërarchie van rollen

zal de vrouw boven alles prioriteit geven aan het huishoudelijke werk en de opvoeding van de

kinderen thuis en de man aan de betaalde arbeid buitenshuis. Dat is ook wat van de vrouw en de

man in hun specifieke rol wordt verwacht. 

KRITIEKEN

In deze periode van zijn werk maakt Parsons analyse-eenheid van de handelingstheorie tijdelijk

een verschuiving door van de eerder besproken unit act (zie 3.0.1) naar de sociale rol

(Adriaansens, 1976: 109). Aan deze sociale rollen linkt Parsons welbepaalde handelingen. Waarom

nu juist de vrouw met huishoudelijk werk wordt geïdentificeerd en de man met betaalde arbeid,

heeft volgens Parsons (en Bales) niet enkel te maken met culturele en biologische onderscheiden,

maar is belangrijk vanuit de functies die het vervult voor de kinderen, de ouders en de
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maatschappij in z’n geheel. Houdt men zich niet aan deze traditionele rollen dan brengt dit

dysfuncties met zich mee voor de maatschappij, maar ook voor het individu. Het is typisch voor

Parsons’ structureel-functionalistische periode, dat hij processen in het sociale systeem beziet op

hun betekenis voor het systeem als geheel (Adriaansens 1976: 97). Dit maakt zijn gezinstheorie

erg kwetsbaar voor kritieken die wijzen op het sociaal deterministische karakter ervan en de

veronderstelling van consensus, gelijkheid en continuïteit (cf. Coser). 

Door bepaalde handelingen aan bepaalde sociale rollen te linken, verliest Parsons ook de

mogelijkheid om een activiteit, zoals huishoudelijk werk, vanuit de vier rollen te benaderen.

Huishoudelijk werk wordt bij hem uitsluitend verbonden aan de moederrol. Toch moet het mogelijk

zijn het huishoudelijke werk zowel vanuit een instrumentele68 als vanuit een expressieve rol te

benaderen. Mensen die het huishoudelijk werk vanuit een instrumentele rol benaderen, kunnen dan

beschouwd worden als deze die een externe beloning verwachten als ze het huishoudelijke werk

doen, of straf als ze het niet doen. Mensen die huishoudelijk werk vanuit een expressieve rol

benaderen, zouden dan beschouwd worden als zij die een interne beloning of sanctie verwachten

als ze het al dan niet doen. Het is dan bovendien mogelijk dat een zelfde persoon huishoudelijk

werk verricht zowel vanuit een expressieve als vanuit een instrumentele rol. Wanneer we de vier

rollen (vader, moeder, zoon, dochter) en de daarmee samenhangende behoeftepatronen  uitzetten

in een schema, dan is het mogelijk enkele parallellen met de vier sancties te zien die Parsons later

in zijn viersanctieparadigma onderscheidt (zie figuur 3.3). Parsons heeft deze stap echter niet

gezet in zijn gezinstheorie, waardoor we hem beschouwen als een vertegenwoordiger van de

socialisatiebenaderingen, een benadering die slechts één van de cellen uit het

viersanctieparadigma benut. 

FIGUUR 3.3: VIER MOGELIJKE ROLLEN UIT HET SOCIALISATIEPROCES IN HET VIERSANCTIEPARADIGMA VAN PARSONS

Extern (situationeel)

(instrumenteel-adaptieve functie)

Intern (intentioneel)

(expressief-integratieve functie)

Positief Beloning

(zoon: deugdelijkheid)

Overtuiging

(moeder: zorg)

Negatief Afschrikking

(vader: conformiteit)

Activeren van commitments

(dochter: zekerheid)

(zie ook Parsons, Bales 1956: 149)

                                         
68 Parsons’ gebruikt de term instrumenteel hier ruimer dan wij dit doen bij de instrumentele benadering (zie figuur

3.3). 



123

3.3.2 Gender-role ideology

De gender role ideology benadering gebruikt inzichten uit de roltheorie69 en het structureel-

functionalisme van Parsons, in haar poging om de ongelijke verdeling van het huishoudelijk werk

tussen mannen en vrouwen te verklaren. Volgens deze benadering verricht de vrouw over het

algemeen meer huishoudelijk werk dan de man, omdat dit bij de geslachtsrol hoort die zij van

kleins af via socialisatie aangeleerd heeft. De geslachtsrol wordt beschouwd als een cultureel

gedefinieerde constellatie van gedragingen, opvattingen en persoonlijkheidskenmerken, die aan

iemand wordt toegewezen op basis van diens geslacht (Ferree, Hess 1987). Geslachtsrollen zijn

dichotoom, complementair maar ongelijk, intern relatief consistent, sterk geïnternaliseerd via

socialisatieprocessen in de kindertijd en slechts voor beperkte verandering vatbaar eens men

volwassen is. Ze worden gespeeld aan de hand van scripts die men zorgvuldig heeft aangeleerd en

herhaaldelijk heeft geoefend, totdat de handeling die opgelegd wordt door dit script - bijvoorbeeld

huishoudelijk werk - zo natuurlijk geworden is, dat men ze gaat beschouwen als een integraal deel

van zichzelf, als een tweede natuur (Fox, Murry 2000: 1162). Dit proces waarbij ‘een persoon de

gewoontes, waarden en normen van een gegeven groep of maatschappij aanleert, om in die groep

te kunnen functioneren’ heet socialisatie (Denuwelaere 2003). De interactie tussen de persoon en

de groep waar hij of zij deel van uitmaakt speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe meer consensus er

in een groep bestaat over de geslachtsrollen, hoe moeilijker het is voor een individu om van deze

rollen af te wijken.

Over het algemeen wordt aangenomen dat ‘traditionele’ geslachtsrollen nog steeds dominant zijn in

de moderne Westerse samenleving, al evolueert het algemene vertoog over de geslachtsrollen

sterk naar een meer ‘progressief’ discours. In de ‘traditionele’ mannenrol staat de rol van

kostwinner centraal. De man moet zich tussen het schoolverlaten en de pensioenleeftijd

voornamelijk met zijn werk bezighouden en alle andere rollen zijn hier inferieur aan. De

‘traditionele’ vrouwenrol houdt daarentegen in dat vrouwen hun gezinsverplichtingen steeds

moeten laten voorgaan op hun arbeidsmarktparticipatie. Dit wil niet zeggen dat vrouwen niet

mogen participeren op de arbeidsmarkt, maar wel dat hun taken in het gezin er niet mogen onder

lijden (Coser, Coser 1974: 95). Het gebruik van de termen ‘traditioneel’ en ‘progressief’ om

bovenstaande rollen aan te duiden, krijgt veel kritiek (voor een overzicht zie Ferree 1990: 870). De

associatie van mannelijkheid met de kostwinnersrol is immers niet traditioneel. De man die als

werknemer een significant deel van de dag buitenshuis doorbrengt en die een loon meebrengt dat

een niet-werkend gezin kan onderhouden, is een fenomeen uit het late industriële tijdperk.

Vrouwen hebben bovendien ook steeds gewerkt, zij het dan in de schaduweconomie. Dus ook het

                                         
69 De gender role ideology benadering grijpt terug naar het werk van belangrijke roltheoretici als George Herbert

Mead (role taking, generalised other, self/I/me), Jacob Moreno (role playing), Ralph Linton (achieved/ascribed

status), Charles Cooley (the looking glass self), Florian Znaniecki, Robert Merton (status set, status sequence)

en Mirra Komanovsky (Thomas, Biddle 1966).
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beeld dat betaalde arbeid voor vrouwen een niet-traditionele activiteit is, die inbreuk maakt op hun

prioritaire verantwoordelijkheid in het gezin, moet volgens deze critici herzien worden. Van Dongen

et al. (1995) spreken in dat opzicht van een historische myopie. Dit betekent dat doorgaans het

dominerende maatschappijmodel van de jaren’60 als referentiekader wordt overgenomen voor de

decennia erna70. 

Julie E. Artis en Eliza K. Pavalko (2003: 758) stellen vast dat vrouwen uit jongere generaties

minder vaak dan vrouwen uit oudere generaties als enige verantwoordelijk zijn voor specifieke

huishoudelijke taken, en dit los van hun leeftijd. Dit zou erop wijzen dat deze nieuwere generaties

onderworpen zijn aan een substantieel verschillende socialisatie over gezinsleven, gender en

huishoudelijk werk. Naargelang de verschillende generaties vrouwen ouder worden, blijft het

verschil in verantwoordelijkheid tussen de generaties bovendien bestaan, wat suggereert dat

gedrag met betrekking tot huishoudelijk werk sterk beïnvloed wordt door de socialisatie gedurende

de adolescentie of de jong volwassenheid. Verschillen blijven zelfs bestaan in het licht van

belangrijke individuele veranderingen over de tijd. Met dit onderzoek tonen ze aan dat er toch een

zekere stabiliteit bestaat in de gedragspatronen die men van jongs af aan aanleert.

Naast de algemene culturele normen die in een bepaalde maatschappij van toepassing zijn, worden

rolopvattingen in de gender-role benadering ook als een individueel kenmerk beschouwd, dat

varieert al naargelang het individu. Een genderideologie is dan de wijze waarop iemand zich

identificeert met betrekking tot de huwelijks- en gezinsrollen die traditioneel met gender gelinkt

zijn. Mensen met een hoger opleidingsniveau en een hoger beroepsprestige zouden ‘progressiever’

zijn in hun rolopvattingen, al beweren anderen dat in het huidige onderwijssysteem juist het

‘traditionele’ rollenpatroon wordt doorgegeven (Calasanti, Bailey 1991: 37). Gelooft men dat de

vrouw de huishoudelijke taken op zich moet nemen, dan zal zich dat uiten in rolspecifiek gedrag.

Het huishoudelijk werk wordt dus in elk gezin afzonderlijk verdeeld op basis van genderopvattingen

en waarden van de gezinsleden. Veel onderzoeken binnen deze traditie, beperken zich tot analyses

van de rolopvattingen van één van beide partners in het gezin. De rolopvattingen van de

verschillende gezinsleden zijn echter niet altijd homogaam. Bij partners met heterogame

waardenoriëntaties, zouden in vele gevallen de waardenoriëntaties van mannen domineren bij

gezamenlijke keuzes (Jansen, Liefbroer 2002; Ross 1987; Ferree 1991). Volgens Hiller en Philliber

(1986) spelen niet enkel de eigen rolopvattingen en die van de partner een rol, maar ook wat men

denkt dat de opvattingen van de partner zijn. Vaak schat men echter de opvattingen van de

partner verkeerd in. Vooral bij vrouwen is dit het geval. Zij onderschatten vaak de wil van hun

partner om huishoudelijk werk en kinderzorg met hen te delen. 

                                         
70 Voor een historisch overzicht van de ontwikkeling van de maatschappelijke rollen van mannen en vrouwen,

verwijzen we naar Walter Van Dongen en Dominique Danau (2003: 49-88).
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Ouders kunnen hun kinderen op verschillende manieren socialiseren (Denuwelaere 2003). Volgens

Ruth Hartlay (1966) verloopt het socialisatieproces bij kinderen via vier verschillende processen,

namelijk: ‘boetseren’, ‘manipulatie van symbolen’, ‘kanaliseren’ en ‘blootstelling aan activiteiten’.

Deze processen hebben als functie gepast gedrag te filteren uit het geheel van mogelijke

gedragingen bij kinderen, deze gedragingen te stimuleren en ongepaste gedragingen te

ontmoedigen. Het eerste proces (boetseren) heeft te maken met seksetyperende technieken. Een

voorbeeld hiervan is de neiging van de moeder om zich in te laten met het voorkomen van haar

dochter en haar schoonheid te benadrukken – ‘Wat ben jij een mooi klein meisje’. Het kind neemt

de visie van haar moeder ten opzichte van zichzelf over en seksetyperende verbale verwijzingen

versterken nog dit manipulatieve proces. Kanalisatie heeft dan weer te maken met de gewoonte de

aandacht van meisjes te trekken naar welbepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld speelgoed die met

het huishouden te maken heeft (speelgoedkeukens, speelgoed schoonmaakbenodigdheden, enz).

Kinderen worden vaak sociaal beloond voor het spelen met speelgoed die passend is voor hun

geslacht, en dit proces legt volgens Hartlay de basis voor het toekomstige volwassen genot met

betrekking tot gelijkaardige zaken in het huishoudelijke werk. Tenslotte onderscheidt ze nog de

feitelijke blootstelling aan volwassen activiteiten tijdens de kindertijd. De toekomstige huisvrouw

wordt reeds als kind aangemoedigd om mee te helpen bij huishoudelijke activiteiten van de

moeder, zoals de afwas, het bedden opmaken of de tafel dekken. Al deze processen worden

bovendien ook buiten het gezin nog eens bevestigd. Heel wat onderzoek wijst op het

huishoudelijke beeld dat van vrouwen wordt weergegeven in de media, in schoolboeken en

leesboeken voor kinderen en in het schoolcurriculum (zie oa Joffe 1971; Weitzman, Eifler ea 1972;

Furlong 1985; Mottier 1988; Sterringa, Petit 1989).

In “The Sociology of Housework” (1974: 114) stelt Ann Oakley dat de verschillen tussen volwassen

vrouwelijke en mannelijke rollen, die min of meer als een uniform kenmerk blijven bestaan in onze

samenleving, een doordringend effect hebben op de rolopvattingen en voorkeuren die kinderen

ontwikkelen. In haar diepte-interviews met veertig Amerikaanse huisvrouwen vindt ze heel wat

indicaties terug van hoe deze vrouwen reeds de huishoudelijke taken menigmaal hebben ‘geoefend’

in de kindertijd en hoe ze in hun eigen huishouden hun moeder als rolmodel imiteren (of er juist

tegen rebelleren) en de manier waarop hun moeder het huishoudelijk werk verricht herhalen in het

eigen gedrag. Moeders lijken de belangrijkste significant others wat huishoudelijk werk betreft. Dit

weerhoudt sommige vrouwen ervan het huishoudelijke werk op de meest efficiënte en

tijdsbesparende manier te verrichten. Ze zijn in plaats daarvan gebonden aan op voorhand

vastgelegde standaarden en routines die het rechtlijnige doel om het huishoudelijk werk zo goed

en gauw mogelijk achter de rug te hebben, kunnen dwarsbomen. Deze manier van handelen is niet

rechtstreeks aangeleerd van moeder op dochter, maar wordt indirect en onbewust geassimileerd.

Mieke Denuwelaere vindt in haar onderzoek uit 2003 naar de intergenerationele continuïteit van

een ongelijke takenverdeling, dat niet zozeer de ideologie van de ouders, maar wel hun rolgedrag,

zoals dat tot uiting komt in hun taakverdeling, een belangrijke determinant is van de taakverdeling

van de kinderen. 
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De vroegere socialisatie van vrouwen en mannen in een context met ‘traditionele’

rolverwachtingen, zou deels de spanningen en schuldgevoelens kunnen verklaren die sommige

tewerkgestelde vrouwen vandaag nog ondervinden (Glorieux 1995: 109). In tegenstelling tot

mannen, wordt van hen immers een volwaardig engagement in het huishouden verwacht, ook

wanneer ze institutionele arbeid verrichten. Hierdoor dragen zij vaak een dubbele

verantwoordelijkheid: één tegenover hun gezin en één tegenover hun werk (Bielby, Bielby 1988;

Gerson 1985; Sticherman 1988). Veel onderzoekswerk binnen de gender role ideology traditie,

heeft zich geconcentreerd op de nevenwerkingen van het opnemen van meerdere rollen (o.a.

rollenconflicten, roloverlast, rolspanningen…). 

Er zijn twee tegenstrijdige interpretatiekaders die gehanteerd worden om het conflict tussen arbeid

en gezin te begrijpen (Gutek, Searle, Klepa 1991: 561). De basispremisse van de rationele

benadering houdt in dat de mate van rolconflict, roloverlast of rolspanning die men ervaart in

verhouding staan tot het aantal uur dat men in de verscheiden levenssferen besteedt. Het gaat uit

van de veronderstelling dat de energie, het commitment en de tijd van individuen beperkt is, ook

wel gekend als de scarcity approach (zie o.a. Goode 1960, Slater 1963, Rapoport, Rapoport 1971;

Coser, Coser 1974: 91; Keith, Schafer 1984). Onderzoek heeft inderdaad aangetoond dat de eisen

van de verschillende rollen kunnen leiden tot verhoogde stressniveaus en het welzijn kunnen

ondermijnen (O’Neil, Greenberger 1994) en zelfs de fysische gezondheid kunnen schaden (Repetti

1993). 

Binnen de gender-role benadering gelooft men echter dat genderrolverwachtingen een matigende

invloed kunnen hebben op de relatie tussen de tijdsduur en de conflictervaring. Extra werkuren in

het kader van de eigen rol (zoals meer huishoudelijk werk voor vrouwen of meer betaalde arbeid

voor mannen) zouden minder als een opgave beschouwd worden dan extra werkuren in het domein

dat geassocieerd wordt met het andere geslacht. Deze hypothese vindt aansluiting bij de expansie

hypothese (Marks 1977; Barnett, Baruch 1985; Bekker 1995), die stelt dat activiteiten

waartegenover actoren veel commitment hebben bijkomend energie kunnen vrij maken (Marks

1977, Gutek, Searle, Klepa 1991: 561). Commitment verwijst naar het belang dat iemand hecht

aan het vervullen van bepaalde activiteiten. Voor activiteiten waartegenover men minder

‘committed’ is, heeft men minder energie. Rollenoverlast en rolspanningen zijn vaak het gevolg van

over- en ondercommitments. Men gaat steeds meer tijd en energie besteden aan de rollen en

activiteiten waartegenover men ‘over-committed’ is en steeds minder tijd en energie aan de rollen

en activiteiten waartegenover men ‘onder-committed’ is. Bij mannen heeft de arbeidsrol meestal

prioriteit en dit vormt een legitem excuus om minder in het huishouden mee te helpen. Bij vrouwen

geldt echter omgekeerd niet dat de verantwoordelijkheid in het gezin een legitiem excuus is om

zich minder in te zetten voor de arbeidsrol. In de arbeidssfeer worden dergelijke excuses immers

niet aanvaard. Dit kan bij tewerkgestelde vrouwen aanleiding geven tot rollenconflicten of

rollenoverlast. Uiteindelijk komt men via een omweg dus terug terecht bij de scarcity approach

(Glorieux 1995: 120). Glorieux (1995) toont bovendien aan dat commitment en tijdsbesteding
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twee verschillende zaken zijn. Hoewel de scarcity approach wel opgaat voor de tijd die men

besteedt aan verschillende sociale rollen, gaat commitment in de ene sociale context niet

noodzakelijk ten koste van commitment in een andere sociale context.

Rapoport en Rapoport (1971: 286) onderscheiden vijf verschillende dilemma’s waar koppels

voorstaan als beide partners een carrière willen nastreven. Hoewel zij deze dilemma’s beschreven

in 1971, zijn ze nog actueel genoeg om hier kort aan te geven. (1) Vermits de vrouw die een

carrière najaagt, niet thuis is om de conventionele functie van buffer (Elchardus 1996) op te nemen

voor huishoudelijk werk, kinderzorg, sociale organisatie enzovoort, moet dit werk herverdeeld

worden in het gezin of zelfs genegeerd worden (= dilemma’s met betrekking tot de werklast). (2)

Bovendien moeten vrouwen die een carrière willen opbouwen op het werk opboksen tegen heel wat

vooroordelen. Indien ze ook nog kinderen hebben, moeten ze in vele gevallen ook nog de afkeuring

trotseren van de sociale omgeving over het feit dat ze niet thuis blijven om voor de kinderen te

zorgen (= sancties vanuit de omgeving). (3) Maar ook los van de sociale omgeving, hebben ze

soms zelf af te rekenen met twijfels of ze wel een goede moeder, echtgenote of zelfs mens zijn, als

ze voor een eigen carrière kiezen (= persoonlijke identiteit en zelfwaarde). (4) Door de hoge

werklast en het afwijken van de conventionele normen die het leven van de meeste van hun

aanverwanten waarschijnlijk nog beheersen, drijven deze koppels bovendien weg van familie en

individuele vrienden. Soms gebeurt dit bewust omdat ze zich schuldig voelen dat ze niet aan hun

verwachtingen kunnen voldoen. (=dilemma’s met betrekking tot het sociale netwerk). (5) Tenslotte

komen er nog dilemma’s voort uit het feit dat het moment waarop men een carrière moet

opbouwen ook vaak het moment is waarop men aan gezinsuitbreiding begint. Beide rollen zijn niet

gemakkelijk te combineren. (=dilemma’s met betrekking tot multipele rollen gedurende de

levensloop) Al deze dilemma’s brengen een heleboel spanningen met zich mee, vooral voor

vrouwen. Vermits bij mannen de werkrol en de gezinsrol duidelijker gespecificeerd zijn en er een

duidelijke hiërarchie bestaat waarbij de arbeidsrol primeert over de gezinsrol, is de kans op

rollenconflicten bij mannen kleiner (Coser, Coser 1974: 92). Al gelooft Pleck (1977) dat de

objectieve eisen van de mannelijke arbeidsrollen in grotere mate op gespannen voet zullen komen

te staan met de eisen van het huishouden, naarmate de ideologische steun voor de gegenderde

arbeidsverdeling in de gezinnen wegvalt.

KRITIEKEN

De kritieken die van toepassing zijn op de gender role ideology benadering, zijn sterk gelinkt aan

de kritieken waar ook de roltheorie en het structureel-functionalisme mee af te rekenen hebben.

Een eerste kritiek is dat de benadering erg deterministisch is en niet veel verandering toestaat

(Thomas, Biddle 1966: 4; Connell 1985; Berk 1985: 199; Thompson 1993: 557; van der Lippe,

Siegers 1994: 111; Wunderink, Niehoff 1997: 400). De normatieve boodschap over wat gepast

gedrag is voor mannen en vrouwen is ons van kindsbeen af aangeleerd en wordt ons dagelijks nog
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eens voorgeschoteld op televisie, in boeken, in reclame…  het enige wat wij doen is passief de

aangeleerde rol ondergaan. En dit herhaalt zich steeds weer: moeders socialiseren hun dochters

zodat ze zich onderworpen gedragen, omdat ze zelf daartoe gesocialiseerd zijn en hun dochters

zullen op hun beurt hun eigen dochters daartoe socialiseren. Als men de logica van de socialisatie-

benaderingen volgt, beperken normatieve krachten dus sterk de vrije keuze van het individu. Het

plaatst individuen in hokjes: men is man of vrouw, ouder of geen ouder, getrouwd of niet

getrouwd… en met elk van deze statussen komt een welbepaalde rol overeen die men

noodgedwongen moet opnemen. Gelijkenissen tussen de geslachten en verschillen binnen elke

geslachtsgroep worden, volgens critici, voor bestwil van de theorie door de vingers gezien. 

In contrast hiermee staat de stelling die Rose Laub Coser (1991) verdedigt, namelijk dat een

fenomeen als rollensegmentatie – het vervullen van verschillende, elkaar niet overlappende sociale

rollen – juist aan de basis kan liggen van het moderne individualisme. Men komt in de moderne

samenleving in contact met diverse rolpartners die elk hun eigen, vaak incompatibele en

contradictorische verwachtingen hebben en dat biedt kansen voor individuele beslissingen en een

mate van keuzevrijheid. Coser geeft echter toe dat individuen niet over een onbeperkte vrijheid

beschikken om hun rollen zelf te definiëren. Er zijn algemene culturele normen die betrekking

hebben op het afstemmen van de verschillende rollen op elkaar. Deze normen hebben o.a.

betrekking op de prioriteit van bepaalde rollen over andere rollen. Het is deze culturele norm die

aanleiding geeft tot rolspanningen bij tewerkgestelde vrouwen en die voor een groot deel de

voordelen die verbonden zijn aan rollensegmentatie weer tenietdoet. Uiteindelijk blijft er dus

weinig over van keuzevrijheid in Coser’s theorie, vermits het individu toch geconfronteerd wordt

met een relatief vaststaande sociale mal (Thomas, Biddle 1966: 61).

Een andere kritiek op de socialisatiebenaderingen is dat ze teveel voorbij gaan aan de situationele

context (Coltrane 1989: 489; Risman, Schwartz 1989; Ferree 1990; van der Lippe 1994: 111). Als

men gender enkel als onveranderlijke variabele beschouwt en zich teveel focust op de interne

redenen voor het stellen van een handeling, onderschat men als onderzoeker het belang van de

betekenis van de situatie voor sociale actoren en negeert men de invloed van specifieke

situationele beperkingen. En niet alleen de situationele context, maar ook de historische context

wordt door de socialisatiebenaderingen genegeerd (Connell 1985). Wanneer men genderrollen als

individuele kenmerken gaat beschouwen, gaat men vaak voorbij aan de historische en structurele

context van genderongelijkheid. Concrete, historisch gegroeide sociale structuren worden

vervangen door gereïficeerde, onpersoonlijke normen of “bevroren omschrijvingen” (Connell 1985:

263). Nochtans worden opvattingen gevormd in een voortdurende interactie tussen actor en sociale

structuren. 
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Nauw verwant aan de kritiek dat de gender role ideology benadering weinig openstaat voor

verandering en ahistorisch is, is de kritiek dat deze theorie processen van macht, ongelijkheid,

contradictie en strijd maskeert (Hochschild 1973: 1017; Connell 1985; Stacey, Thorne 1985;

Ferree 1990: 867; Calasanti, Bailey 1991: 37). Deze kritiek kan als een erfenis gezien worden van

haar wortels in het structureel-functionalisme. Mannen en vrouwen worden van kleins af

gesocialiseerd om de respectievelijke typische mannen- of vrouwenrol in te nemen.  Deze rollen

zorgen ervoor dat het gezin en de maatschappij vlot blijven draaien. Houdt men zich niet aan deze

traditionele rollen of is er sprake van conflict dan brengt dit persoonlijke verwarring, angst en

ambivalentie voor het individu mee, zonder nog te spreken van de vele mogelijke sociale

dysfuncties van conflict (Biddle, Thomas 1966: 273). De studie van geslachtsrollen houdt met

andere woorden de functionele veronderstelling van consensus, gelijkheid en continuïteit in. Samen

met de kritiek op het functionalistische perspectief van Parsons (cf. Coser) is de aandacht voor

socialisatie in de theorievorming rond de verdeling van het huishoudelijke werk tussen mannen en

vrouwen, ook stilaan weggeëbd. Hoe moet men bijvoorbeeld verklaren dat de rolopvattingen van

de man van grotere invloed blijken te hebben op de uiteindelijke verdeling van het huishoudelijke

werk, dan de rolopvattingen van de vrouw (zie o.a. Hiller, Philliber 1986: 200; Jansen, Liefbroer

2002)? Daarvoor moet men te leen gaan bij andere benaderingen. Ferree (1988) verbindt gender-

role ideology aan de eerder beschreven sociale ruiltheorieën, door te stellen dat vrouwen en

mannen die minder onderhandelingsmacht hebben, minder gemakkelijk hun rolopvattingen kunnen

doordrukken in de uiteindelijke verdeling van het huishoudelijke werk. Ook in ‘Greedy institutions’

(Coser, Coser 1974) wordt het culturele mandaat dat vrouwen prioriteit moeten geven aan hun

gezin, gelinkt aan de machtsprocessen en onderhandeling in het gezin. Bovendien onderstreept dit

werk ook het belang van structurele omstandigheden en niet enkel goede wil, om tot een

verandering van de huidige arbeidsverdeling te komen. 

De socialisatiebenaderingen krijgen tenslotte ook de kritiek dat ze blind zijn voor de kloof tussen

attitudes en gedrag. Homans (1966: 135) stelt het zo:

“Nothing is more childlischly obvious than that the ideal and the real do not always, or do not fully,

coincide, but nothing is more easily forgotten, perhaps because men want to forget it. A possible

objection to the word norm itself is that we may easily confuse two different things: norm A, a

statement of what people ought to do in a particular situation, and norm B, a statistical, or quasi-

statistical, average of what they actually do in that situation. Sometimes the two coincide, but

often they do not.”  

De matige predictieve waarde van de gender role ideology benadering is dan ook een belangrijk

minpunt (Berk 1985; Pleck 1985; Shelton, John 1996: 303). Vooral recentelijk zou de

voorspellende waarde van algemene rolopvattingen voor gedrag nog afnemen, aangezien bijna

iedereen er nu egalitaire opvattingen op nahoudt.  Een variabele met zo weinig variatie kan

moeilijk nog veel variatie in de verdeling van het huishoudelijk werk verklaren. 
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3.4  DE GENDERBENADERING

Wanneer men het als man of vrouw verzaakt om aan bepaalde eigen of maatschappelijke

rolverwachtingen te voldoen, dan kan dit volgens de socialisatiebenadering resulteren in negatieve

interne sancties, die zich onder andere manifesteren in schuldgevoelens of spanningen. In die zin

zou men dus kunnen stellen dat de socialisatiebenadering - net als de machtsbenadering overigens

- het huishoudelijke werk benadert als een handeling die negatief gestuurd is. Het verrichten van

huishoudelijk werk kan echter ook positief gestuurd worden. Zo kan men, volgens de instrumentele

benadering, het huishoudelijke werk op een bepaalde manier verdelen, omdat men denkt dat dit

extern beloond zal worden, omdat bijvoorbeeld de taken zo het efficiëntst verdeeld zijn en het

vlugst of het best kunnen worden uitgevoerd. De genderbenadering stelt tenslotte dat het

huishoudelijk werk ook intern lonend kan zijn. Huishoudelijk werk is immers een ideale gelegenheid

om aan zichzelf en aan anderen te bewijzen dat men een competent lid is van een bepaalde

geslachtscategorie en de aanleg en de wil heeft om de daarbij passende gegenderde gedragingen

te stellen. In dergelijke interacties versterkt men de band die men heeft met anderen uit de sociale

omgeving. Het vergemakkelijkt het verdere verloop van interacties tussen de verschillende sociale

actoren. Dit zal duidelijker worden naarmate we de theorie hieronder in meer detail bespreken.   

Net als bij de socialisatiebenadering, is er ook hier een rol weggelegd voor algemene normatieve

concepties over welke activiteiten gepast zijn voor een bepaalde geslachtscategorie en welke niet.

In tegenstelling tot deze laatste benadering, gelooft men echter niet dat dergelijke normatieve

richtlijnen gewoon passief opgevolgd worden en dat vrouwen en mannen bij het verrichten van

huishoudelijk en betaald werk zomaar passief in een rol stappen. Het opnemen van rollen en het

aanmaken van rollen wordt in de dagelijkse interacties tussen partners onderhandeld en

heronderhandeld en dit als een actief en bewust proces van constructie van gendergrenzen.

Normatieve concepties over mannen en vrouwen komen in deze arena van interacties tot stand en

worden er ook door in stand gehouden, omdat men er elkaar steeds weer attent op maakt. Men

moet binnen een dergelijke culturele gemeenschap steeds weer overtuigd worden van bepaalde

normatieve concepties en het gedrag dat daarbij hoort. De grenzen van gender worden in het

dagelijkse leven voortdurend afgetast, gedefinieerd en onderhandeld (Potuchek 1992). 

De gendertheorieën vindt men in de literatuur terug onder verschillende benamingen gaande van

gender display (Goffman 1977; Brines 1994) en doing gender (Berk 1985; Coltrane 1989; West,

Zimmerman 1991; West, Fenstermaker 1993) tot  gender theory (Ferree 1990, 1991; Potuchek

1992), gender perspective (Thompson 1993) en relational (Thompson, Walker 1989) of symbolic

exchange (Brines 1994; Hochschild, Machung 1989). Inhoudelijk vertrekken al deze benaderingen

vanuit hetzelfde uitgangspunt, maar legt elk zijn eigen specifieke accenten. Het volstaat stil te

staan bij de gender display benadering aan de hand van de inzichten van Erving Goffman en de

doing gender benadering aan de hand van de inzichten van Sarah Fenstermaker, Candace West en
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Don H. Zimmerman. De andere gendertheorieën worden geïntegreerd in deze twee uiteen-

zettingen.   

3.4.1 Gender Display

Net als de socialisatiebenadering, vindt ook de genderbenadering zijn oorsprong in een roltheorie,

meer bepaald in de school van het symbolisch interactionisme van onder meer Erving Goffman.

Symbolisch interactionisten begrijpen gender erg actief. Het is een voortdurende prestatie,

geworteld in sociale interactie, die mannen en vrouwen toelaat hun eigen mannelijkheid en

vrouwelijkheid te etaleren en te bevestigen in een erg specifieke context (Cunningham 2001: 111).

Wat dit precies betekent, wordt onder andere duidelijk in Erving Goffman’s  artikel ‘The

Arrangement between the Sexes’ (1977). 

Vrouwen vormen volgens Goffman een benadeelde categorie binnen onze samenleving. Een

categorie die zich in onze Westerse maatschappij evenwel van andere benadeelde categorieën

onderscheidt, omdat vrouwen tevens sterk geïdealiseerd worden71. Ze worden gezien als pure,

breekbare, gewaardeerde objecten, gevers en ontvangers van liefde en zorg, die beschermd

moeten worden door mannen. Omdat mannen groter en sterker zijn dan vrouwen, zouden zij in

principe vrouwen in bepaalde situaties kunnen helpen, zoals bij zaken die te zwaar zijn of waar ze

moeilijk bij kunnen. Omwille van diezelfde eigenschappen zouden ze aanwezige vrouwen ook

kunnen bedreigen, maar ze kunnen hen ook ter hulp komen wanneer ze door anderen worden

bedreigd. In dergelijke gevallen hebben mannen de mogelijkheid om vrouwen eer aan te doen en

vrouwen om respect of zelfs dankbaarheid te tonen ten opzichte van mannen voor wat die allemaal

voor hen doen. 

De constructie van gender via dergelijke gepolariseerde dichotomieën (rede en emotie, agressief

en zorgend …) vraagt de onderdrukking van heel wat natuurlijke overeenkomsten tussen mannen

en vrouwen (Rubin 1975). Vandaar dat ze, volgens Goffman, in het dagelijkse leven voortdurend

zelf allerhande gelegenheden creëren waarin het bovenstaande beeld van mannen en vrouwen kan

worden ingepast. Met andere woorden, de sociale praktijk zorgt ervoor dat mannen en vrouwen

een aantal zelfbevestigende scènes steeds opnieuw kunnen opvoeren, zelfs al is er geen noodzaak

toe. Wij gebruiken hier de term ‘opvoeren’ of ‘etaleren’ van gender als vertaling voor Goffman’s

term gender display. Mannen hebben bijvoorbeeld niet veel de gelegenheid om hun fysische

dominantie tegenover vrouwen werkelijk ten uitvoer te brengen. Goffman beschrijft, heel

herkenbaar, hoe mannen en vrouwen bijgevolg hiertoe de gelegenheid scheppen, wanneer ze wat

met elkaar dollen: 

                                         
71 Ook kinderen vormen in die zin een uitzonderlijke categorie.



132

“Across sex, male engage in lift-off bear hugs, mock chasing after, coercive holding in one position,

grasping of the two small wrists in one big hand, playful rocking of the boat, dunking, throwing or

pushing into the water, spraying with water, making as if to push off a cliff, throwing small stones

at the body, approaching with snake, dead rat, squid, and other loathsome objects, threatening

with electrical shocks of an order they themselves can bear, and other delights. Observe that by

unseriously introducing just those threats and pains that he might protect a woman from, a male

can encourage her to provide a full-voices rendition of the plight to which her sex is presumably

prone.  And, of course, she herself can create the unserious circumstances in which her display of

gender will be possible, as when she pummels he who holds her, as if out of hopelessness at

having any effect upon the giant that has captured her, or hides her eyes from the terrible things

that are being shown on the silver screen while he laughingly watches on, or squeals and turns

away from the overexciting finish of a horse race, or runs across the street with her head down and

her arms flailing in mock terror over the oncoming traffic, or unsuccesfully attempts to open a jar

with a play at straining all her muscular reserve, or gestures abject fear when the phone rings and

signals a call that is unwelcome, or gesticulates that walking over the stones to get to the water is

destroying her tender feet, or that the cold is making her shiver like unto little Liza on the ice floe.”

(Goffman 1977: 323) 

Goffman noemt dit principe de institutionele reflexiviteit. Diepgewortelde geïnstitutionaliseerde

praktijken zorgen ervoor dat elke sociale situatie waarin men terechtkomt, kan omgezet worden in

een schouwtoneel waar beide geslachten dergelijke ‘genderisms’ kunnen opvoeren. Deze

opvoeringen nemen vaak een rituele vorm aan, waarin opvattingen over de differentiële menselijke

aard van beide geslachten bevestigd worden, zelfs tegen alle logische argumenten in. 

In zijn artikel gaat Goffman uitgebreid in op nog andere voorbeelden van dergelijke diepgewortelde

handelingspatronen, waarmee men een bepaald beeld van mannen en vrouwen naar voren kan

brengen en (her)bevestigen. In die context haalt Goffman ook de verdeling van de taken in het

gezin aan als een podium om gender ten toon te spreiden. Om biologische redenen kan een

moeder een baby borstvoeding geven en een vader niet. Op basis van dat feit neemt de vader

tijdelijk maar exclusief die taken op die een aanzienlijke scheiding van het huishouden inhouden.

Maar deze tijdelijke biologisch-gebaseerde beperking wordt cultureel uitgebreid. Een heel scala aan

huishoudelijke taken worden (om welke reden dan ook) gedefinieerd als ongepast om door een

man uitgevoerd te worden; en een heel scala aan bezigheden ver van het huishouden worden

gedefinieerd als ongepast voor een vrouw. Zelfs wanneer dergelijke huishoudelijke taken

uiteindelijk de privé sfeer verlaten en betaald werk worden, blijven ze geassocieerd met

vrouwenwerk (Ferree 1990: 872). Vanuit de idee van institutionele reflexiviteit, krijgt naast de
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symbolische dus ook de structurele associatie van huishoudelijk werk met ‘vrouwenwerk’ aandacht

bij de genderbenadering72.

Op het eerste zicht lijkt Goffman’s theorie nauw aan te sluiten bij de socialisatiebenaderingen.

Goffman gelooft echter niet dat mannen en vrouwen zich op een manier passend bij hun geslacht

gaan gedragen, puur onder invloed van een onvermurwbare maatschappij. Mannen en vrouwen

‘ontwerpen’ eerder hun omgeving op zo’n manier dat het het opvoeren van hun gender mogelijk

maakt. Ze passen er een format op toe dat automatisch de omgeving omvormt in een omgeving

die aanzet tot het etaleren van hun gender (Goffman 1977: 323). Door de aandacht te vestigen op

de manier waarop gender voortdurend opgevoerd wordt via sociale interacties als bijvoorbeeld

huishoudelijk werk, hebben symbolisch interactionisten een nodige verbetering aangebracht aan

het statisch, unidirectioneel model van gender socialisatie dat een receptief gesocialiseerde

enkeling plaatst tegenover een machtig, onveranderlijk sociaal systeem (Cunningham 2001: 111).

Toch zijn de gender display benadering en de socialisatiebenadering niet volledig onverzoenbaar

(Cunningham 2001: 112). Goffman (1977: 323) stelt immers dat individuen van kinds af

gesocialiseerd worden om elke sociale situatie te ‘scannen’ op mogelijke manieren om hun gender

te etaleren. Hij ziet het huishouden als een socialisatie-depot waarbinnen kinderen kunnen

observeren hoe interacties tussen familieleden een aantal betekenissen meegeven met betrekking

tot gender (Goffman 1977: 314). Door bepaald ouderlijk gedrag te observeren binnen de

gezinscontext, kunnen kinderen leren hoe bepaalde handelingen kunnen fungeren als symbolische

markeerders van gender (Cunningham 2001: 112).

Ook bij andere auteurs wordt de arbeidsverdeling in het huishouden bestudeerd als een context

met symbolische betekenis voor gender display (Berk 1985; West, Zimmerman 1987; Coltrane

1989; Brines 1994). Eerder zagen we reeds hoe Brines (1994) de gender display benadering

gebruikt om een verklaring te formuleren voor het feit dat partners van vrouwen die meer

verdienen dan hun man, minder huishoudelijk werk verrichten dan andere mannen.  Deze mannen

hebben het gevoel dat ze hun genderidentiteit op privévlak des te meer moeten etaleren omdat ze

dit op publiek vlak niet kunnen doen. 

                                         
72 In haar artikel The Family as the Locus of Gender, Class and Political Struggle. The Example of Housework

beschrijft Heidi Hartmann (1981) de verdeling van het huishoudelijke werk thuis als één van de manieren

waarop onze maatschappij gender creëert. In het werk van de (socialistische) feministische theorieën vindt

men heel wat expliciete en minder expliciete verwijzingen terug naar een soort van institutionele reflexiviteit.

Omwille daarvan worden zij soms ook bij de genderbenaderingen genoemd (zie o.a. Ferree 1990, 1991).

Omwille van de sterke nadruk op machtsprocessen, passen ze in onze indeling echter beter bij de

machtsbenaderingen.
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3.4.2 Doing Gender

De doing gender benadering zet zich op een gelijkaardige manier af tegen de socialisatietheorieën

als de gender display benadering. Het concept van gender-‘rol’ opgevat als een set van

aangeleerde sekse-gerelateerde verwachtingen waarnaar men handelt, wordt ook hier vervangen

door de notie van gender als een actieve, gedragsgebaseerde en aantoonbare prestatie (Berk

1985: 202). Normen, opvattingen en gedragingen zijn immers  niet altijd even consistent als de

socialisatiebenaderingen wel veronderstellen. De grenzen van gender worden in het dagelijkse

leven voortdurend afgetast, gedefinieerd en onderhandeld (Potuchek 1992). Mannen en vrouwen

moeten voortdurend overtuigd worden of eraan herinnerd worden mannelijk of vrouwelijk te zijn.

‘Man’ of ‘vrouw’ zijn, in de sociale zin van het woord, is een prestatie of een gecontextualiseerde

gedraging (West, Zimmerman 1987). Mannen en vrouwen moeten voortdurend gender doen en

niet gewoon zijn. Vandaar de benaming doing gender. 

West en Zimmerman (1991: 16) willen met hun doing gender benadering echter ook  verder gaan

dan de gender display benadering van Goffman. Zij geloven dat Goffman’s notie over gender

display de aandacht teveel afzijdig houdt van de echt serieuze interacties en zo de effecten van

gender op een brede waaier van menselijke handelingen verdoezelt. Gender is niet iets dat zich

afspeelt in de hoekjes en kantjes van de interactie, slechts sporadisch wordt toegepast en zich niet

inlaat met de ernstige zaken des levens. Hoewel het mogelijk is het etaleren van gender als

optioneel te zien, is het niet mogelijk te zeggen dat we een keuze hebben om door anderen als

mannelijk of vrouwelijk gezien te worden. Zo wordt volgens West en Zimmerman (1991: 29) het

behoren tot significante sociale categorieën zoals ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ erg relevant, telkens

mensen voor een allocatieprobleem staan zoals wie wat moet doen, wat krijgen, plannen of

uitvoeren, sturen of gestuurd worden. De uitkomst die uiteindelijk gevonden wordt voor het

allocatieprobleem  etaleert, dramatiseert en viert op zijn beurt de ‘essentiële’ natuur van een man

of van een vrouw en (re)produceert op die manier gender.

Sara F. Berk (1985) past de doing gender benadering toe op het specifieke allocatieprobleem van

huishoudelijk werk in het gezin. In huishoudelijk werk zitten normatieve structuren vervat, die het

mogelijk maken om, via het uitvoeren ervan, gender te etaleren. Vrouwen verrichten niet enkel

huishoudelijk werk omdat ze er verantwoordelijk voor worden gehouden, maar ze incorporeren als

het ware de idee dat huishoudelijk werk vrouwenwerk is in hun eigen zelfbeeld en proberen door

voldoende huishoudelijk werk te verrichten aan te tonen dat ze goede echtgenotes zijn. De

verdeling van het huishoudelijke werk produceert zo niet enkel huishoudgoederen maar ook

gender. De was doen of klusjes verrichten zijn dan niet enkel meer de gelegenheid om schone

kleren of geschilderde muren te produceren, maar ook de gelegenheid om z’n gegenderde relatie

naar werk en de wereld toe te herbevestigen. 
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“Simultaneously, household members “do” gender, as they “do” housework and childcare, and

what I have been calling the division of household labor provides for the joint production of

household labor and gender; it is the mechanism by which both the material and the symbolic

products of the household are realized.” (Berk 1985: 201)

Wat een irrationele verdeling van het huishoudelijke werk kan lijken wanneer men enkel rekening

houdt met de huishoudelijke productiefunctie, kan dus rationeel zijn omdat tegelijk ook gender

geproduceerd wordt (Shelton, John 1996: 306). Berk beschouwt de productie van gender zelfs als

zo’n belangrijk element van wat gezinnen creëren wanneer ze huishoudelijk werk verrichten, dat ze

haar boek over de verdeling van het huishoudelijk werk ‘The Gender Factory’ (1985) noemt.

Vermits het huishouden zowel materiële als symbolische producten voortbrengt, moet men volgens

Berk steeds rekening houden met de beperkingen en eisen die gelden in beide productieprocessen

(Berk 1985: 204). Er moet zowel rekening gehouden worden met hoe het huishoudelijke werk kan

verdeeld worden naargelang beschikbare tijd en inkomen, als hoe het werk moet verdeeld worden

naargelang heersende gender- en arbeidsidealen. Zo probeert ze een verzoening te vinden tussen

het puur individualistische karakter van de economische benaderingen en het determinerende

karakter van de socialisatiebenaderingen. Het dubbele productieproces van huishoudgoederen en

gender, zorgt bovendien voor een verscheidenheid aan mogelijke huishoudelijke afspraken tussen

individuen en het gevoel dat men zelf vrij keuzes kan maken en verwezenlijken, al gebeurt dit na

een tijd niet meer zo bewust. Hochschild en Machung (1989) reiken het begrip genderstrategie aan

om aan te geven hoe partners rolopvattingen, emotionele behoeften en handelingen aanpassen

aan de structurele realiteiten uit hun leven. 

Kroska (1997: 310) specificeert aan de hand van de affect control theory waarom huishoudelijk

werk de vrouwelijke identiteit bevestigd en betaald werk de mannelijke. Volgens deze theorie

hebben alle identiteiten en gedragingen een relatief stabiele affectieve connotatie, die binnen drie

universele betekenisdimensies varieert: evaluatie (goed-slecht), potentie (machtig-zwak) en

activiteit (actief-rustig). Mannelijke identiteiten worden doorgaans minder met goed en meer met

machtig geassocieerd dan hun vrouwelijke tegenhangers. Om een dergelijke identiteit te

bevestigen moeten zij over het algemeen gedragingen stellen die machtiger zijn en minder actief

en tevens ook leuker als de ontvanger van het gedrag goed is (wat het geval is bij familiale

identiteiten). Dit zijn, volgens Kroska, nu precies de punten waarop gedragingen van financiële

ondersteuning verschillen van gedragingen van huishoudelijk werk, zodat huishoudelijk werk meer

bevestigend is (of minder een afwijking vormt) voor vrouwen, die zich beroepen op een

gegenderde identiteit dan voor mannen.  Hoewel affect control theory ervan uitgaat dat

interagerende individuen dezelfde fundamentele betekenisassociaties delen, ontstaan er, volgens

Kroska (1997: 311), soms ook subculturen die unieke betekenissen ontwikkelen voor

cultuurrelevante concepten. Zo zijn er ‘subculturen’ met andere verwachtingen wat betreft de

geschikte en geprefereerde identiteiten voor elk geslacht in het gezin. In meer progressieve

subculturen kunnen de betekenissen die men associeert met mannelijke of vrouwelijke identiteiten
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dichter bij elkaar liggen, wat zich manifesteert in meer gelijkaardige gedragingen tussen de

geslachten.

Een voorbeeld van hoe het interactioneel proces van doing gender precies in zijn werk gaat in een

concrete situatie - in dit geval een koppel - wordt uitgebreid beschreven door Thompson (1993:

546, gebaseerd op een model van Deaux en Major 1987). De mannelijke partner uit het koppel

begint aan de interactie met bepaalde opvattingen en verwachtingen met betrekking tot gender.

Hij gelooft bijvoorbeeld dat vrouwen zorgend zijn en verantwoordelijk zijn voor de zorg. Hij kan

hier vervolgens uitdrukking aan geven door na het werk uitgeput in de zetel te ploffen om aan te

geven dat hij moe is en verzorgd wil worden. Zijn partner kan op dat moment de situatie en het

gedrag interpreteren en inzien dat dit een ideale gelegenheid is om aan gender te doen en haar

vrouwelijkheid te etaleren. Als een vrouw zichzelf definieert als zorgend, zal ze gevoelig zijn voor

situaties die haar toelaten haar zorg te etaleren. Maar zelfs in het geval dat een vrouw haar man

meer als zorgend beschouwt dan zichzelf, kan een vrouw zich toch plezierig vrouwelijk voelen

wanneer ze voor hem zorgt. In de volgende stap zal zij dus een handeling stellen waarmee ze al

dan niet aan de verwachtingen van haar partner voldoet. Als deze niet in contradictie zijn met haar

zelfconcept, zal ze de verwachtingen hoogstwaarschijnlijk volgen en hem bijvoorbeeld een glaasje

bier aanreiken of de kinderen uit zijn buurt houden. Zowel zijzelf als haar partner interpreteren

tenslotte nog deze handeling. Als zij ook haar eigen zelfdefinitie bevestigt door aan de

verwachtingen van haar partner te voldoen dan is dit op zich bevredigend. De partner evalueert

haar en houdt haar aansprakelijk voor haar handelingen als vrouwelijk of mannelijk. 

Volgens Kroska (1997: 308) is de nadruk op zelfdefinitie, zelfbeeld of zelfconcept, een groot

pluspunt van de doing gender benadering, in vergelijking met de socialisatiebenadering. Volgens

haar zal iemand die zichzelf zo labelt dat diens steun aan een bepaalde genderideologie duidelijk

wordt, veel eerder gedrag nastreven dat consistent is met deze ideologie, dan iemand die een

ideologie louter onderschrijft, zonder zich hiermee te identificeren. Zo kan iemand vinden dat

mannen en vrouwen gelijke kansen moeten krijgen, maar zichzelf niet als een geëmancipeerd

persoon beschouwen. Iemand die zichzelf nadrukkelijk als een geëmancipeerde man of vrouw

identificeert, zal daar veel meer naar handelen dan deze eerste persoon. Het is dus belangrijk uit te

gaan van iemands gender ideologische identiteit en niet van iemands gender ideologie, wil men

diens gedrag met betrekking tot huishoudelijk werk verklaren (zie bv. Brink, Willemsen 1997: 34).

Het zijn daarom vooral de meer concrete waarden en verwachtingen die betrekking hebben op

zichzelf en op anderen in een specifieke sociale relatie die bij de genderbenadering een rol spelen,

in tegenstelling tot de abstracte sociale geslachtsideologieën uit de socialisatiebenadering (West,

Zimmerman 1987). In plaats van louter de rolopvattingen van mensen te bevragen, is men

geïnteresseerd in de mate waarin men zich verantwoordelijk voelt voor het huishoudelijk werk, hoe

belangrijk men een net huis, warm eten op tafel of gelijkheid vindt, hoe kritisch men is over het

huishoudelijke werk van andere gezinsleden, hoe hoog iemands standaarden zijn in het

huishoudelijke werk of in welke mate men huishoudelijk werk aangenaam vindt (Ferree 1991).
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Vermits huishoudelijk werk binnen de doing gender benadering niet enkel begrepen wordt als

‘werk’ maar ook als ‘gender’, ervaren vrouwen huishoudelijk werk niet noodzakelijk als een last,

maar kunnen ze er ook van genieten en het aanvoelen als het verstrekken van zorg en liefde

(Ferree 1990: 873; Shelton, John 1996: 306; Brines 1994). Doordat huishoudelijk werk als

vrouwenwerk gedefinieerd wordt, is het voor hen geïnternaliseerd als een prestatie die eervol op

hen als vrouw of echtgenote afstraalt. Doing gender kan zo ook verklaren waarom de asymetrische

verdeling van het huishoudelijke werk zelden als onrechtvaardig wordt beschouwd (Berk 1985:

207). Het is efficiënt, loopt niet het risico sociaal gesanctioneerd te worden en voelt heel vertrouwd

aan. Of anders gesteld: Het is een goed toevluchtsoord voor bijna elk van ons – de lafaards of

diegenen die het simpelweg moe zijn (Berk 1985: 208). De erkenning van de onrechtvaardigheid

van een verdeling, wanneer geen enkel andere verdeling mogelijk wordt geacht, is trouwens

psychologisch onhoudbaar (Berk 1985: 208; Thompson 1991). Hochschild en Machung (1989)

geven aan hoe koppels hun toevlucht nemen tot de constructie van een family myth, om een

onrechtvaardige verdeling van het huishoudelijke werk voor zichzelf te kunnen rechtvaardigen,

zodat de productie van gender en van huishoudelijke werk in het gezin geen gevaar loopt. Door

een voortdurende herhaling van het status quo wordt de kans dat de verdeling van het

huishoudelijke werk als onrechtvaardig gezien wordt ook steeds kleiner. Omwille van deze

voortdurende psychologische investering in het huishoudelijke werk, laten vrouwen het

huishoudelijke werk bovendien ook niet altijd even gemakkelijk los. Dit is nochtans belangrijk

indien men zou willen dat er verandering zou optreden in de verdeling van het huishoudelijk werk

tussen mannen en vrouwen (Ferree 1991).

KRITIEKEN

De genderbenadering is van de vier grote groepen theorieën die we tot nu toe besproken hebben,

de jongste benadering en heeft dan ook een groot aantal belangrijke inzichten uit zowel de

instrumentele benaderingen, de machtsbenaderingen en de socialisatiebenaderingen in haar

theorie kunnen recupereren. Toch is ook deze benadering niet vrij van kritiek. Door de nadruk die

gelegd wordt op handhaving en reproductie, wordt de doing gender benadering er wel eens van

beschuldigd functionalistische trekjes te hebben (Thorne in: Collins, Maldonado et al. 2002: 87).

De theorie zou, volgens critici, processen van weerstand, uitdaging, conflict en verandering niet

goed kunnen vatten. Men kan immers niet ontkomen aan doing gender. West en Fenstermaker

(2002: 99) antwoorden hier op dat vermits gender telkens weer gedaan moet worden, het juist de

kiemen in zich draagt van verandering. Toch wordt enkel het individu en niet de bestaande

instituties ter verantwoording geroepen, wanneer een individu niet op de gepaste manier aan

gender doet. Hoe zit het dan met blijvende sociale verandering? West en Fenstermaker (2002: 99)

stellen dat sociale bewegingen de ideologie en de impuls kunnen leveren om de bestaande gang

van zaken in vraag te stellen en sociale steun kunnen leveren voor de individuele exploratie van

alternatieven. Zo kunnen zij uiteindelijk instituties zelf oproepen hun motieven te verantwoorden.
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Voor blijvende sociale verandering moet er volgens West en Zimmerman (1991) dus zowel op het

institutionele en culturele niveau van geslachtscategorieën als op het interactionele niveau van

gender iets veranderen. 

Ook bij de productie van huishoudgoederen en diensten, die gepaard gaat met de productie van

gender, kan de inspanning van een gezinslid om zijn of haar huishoudelijk werk te veranderen,

gedwarsboomd worden. Het is bijzonder moeilijk wanneer, zoals vaak het geval is, een eenzame

stem roept om verandering. Volgens Berk (1985: 209) moet de impuls voor verandering daarom

van buiten het huishouden komen. Zo vond Berk wel verandering terug bij een aantal

arbeidsintensieve koppels. Voor deze drukke koppels was doing gender op de traditionele manier

een luxe geworden: mannen deden er meer, er was meer te doen en samen met hun partner

hadden ze weinig keuze op dit vlak. Voor de toekomst zou het  mogelijk zijn dat: 

“(…) husbands and wives will have no choice but to shift the locus for the doing of gender away

from the allocation of household members’ labors, or to deemphasize one production process in the

interests of the other.” (Berk 1985: 210)

Dat het aandeel van de man in het huishoudelijk werk het meest varieert bij voltijds werkende

vrouwen, wijst er ook volgens Ferree (1990: 873) op dat huishoudelijk werk in dat geval een

controversiëler thema wordt. Op basis van diepte-interviews, toont Potuchek (1992) ook voor

betaald werk aan, dat men deze activiteit, door omstandigheden zoals bijvoorbeeld financiële

noodzaak of echtscheiding, minder als betekenisvol symbool kan gaan beschouwen voor de

constructie van gender. 

Een andere kritiek op de doing gender benadering, houdt in dat deze theorie mechanismen van

macht en ongelijkheid verdoezelt, doordat het de interacties tussen sociale actoren loskoppelt van

de ruimere contexten waarbinnen deze zich afspelen (Collins, Maldonado, Weber, Winant in West,

Fenstermaker 2002: 81-95). Dit is typerend voor een theorie die gebaseerd is op de

ethnomethodologische methode. Deze methode wordt bekritiseerd omdat zij onmogelijk problemen

van ongelijkheid en macht kan vatten. Het bestudeert immers enkel het proces van de interactie

en niet de informatie die in de interactie wordt overgedragen, en wordt daarom ook wel

gecatalogiseerd als bijna-relativisme. Ook West en Fenstermaker (2002: 96) maken een

onderscheid tussen proces en resultaat. Zij stellen dat de effecten van het patriarchaat reeds ruim

gedocumenteerd zijn en dat het dus niet hun doel is deze verder te documenteren, maar eerder

om het proces te begrijpen dat deze effecten voortbrengt. Ze erkennen het probleem wel en stellen

dat zij voor de uitdaging staan een systeem te beschrijven die grote interactionele variatie vertoont

maar, tegelijkertijd, ook berust op een veel stabielere  structurele en historische erfenis (West en

Fenstermaker 2002: 98). 
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Een kritiek die nauw samenhangt met de vorige is dat de doing gender benadering door zijn focus

op face-to-face interacties, te weinig oog heeft voor een sociaal structurele analyse (Collins,

Maldonado, Weber, Winant in: Fenstermaker, West 2002: 81-95). West en Fenstermaker (2002:

97) geloven echter niet dat de individuele interacties los staan van bredere sociale structuren,

maar wel dat ze juist onmisbaar zijn voor de productie ervan.

3.5  CONCLUSIE

In hoofdstuk 2 stelden we vast dat vrouwen die met een partner samenwonen gemiddeld dubbel

zoveel tijd besteden aan huishoudelijk werk als mannen die met een partner samenwonen, d.i.

respectievelijk 29u17’ en 15u02’ per week. In de literatuur vinden we 4 grote groepen van

theorieën die elk een specifiek gezichtspunt aanbieden van waaruit men deze verdeling van het

huishoudelijke werk kan bestuderen. 

De instrumentele theorieën trachten de verdeling van het huishoudelijk werk te verklaren door te

stellen dat specialisatie de meest efficiënt mogelijke organisatie van het huishouden inhoudt en dat

huishoudens daarbij noodzakelijk rekening houden met de dubbele restrictie van tijd en geld. De

machtstheorieën voegen daaraan toe dat deze berekende nutsmaximalisatie voor het gezin niet

altijd gepaard gaat met een maximaal nut voor de afzonderlijke leden in het gezin. Diegene die

zich specialiseert in huishoudelijk werk heeft niet altijd dezelfde kansen als diegene die zich

specialiseert in betaalde arbeid. Daarom zal in het gezin moeten onderhandeld worden over wie

welke taak op zich zal nemen en die onderhandeling wordt beslecht op basis van machtsfactoren.

De socialisatie en gendertheorieën geloven echter niet dat externe condities alleen kunnen bepalen

hoe het huishoudelijke werk verdeeld wordt in het gezin.  Handelingen kunnen ook gesteld worden

bijvoorbeeld omdat men het altijd zo geleerd heeft (=socialisatietheorieën) of omdat men via z’n

handelingen kan aangeven welk beeld men wil dat anderen zich van je vormen

(=gendertheorieën). 

Elk van de besproken theorieën heeft zijn zwakke punten en blinde vlekken die door een andere

theorie kunnen worden opgevuld. Ze beperken zich immers teveel tot één van de vier motivaties

die mensen aanzet tot het stellen van een bepaalde handeling. Dat blijkt wanneer we de vier

benaderingen kaderen binnen Parsons’ viersanctieparadigma. Mensen gaan zich niet enkel puur

berekend gedragen of bij hun handelen enkel in termen van machtsrelaties denken. Ze gaan ook

niet enkel sociaal aangeleerd gedrag vertonen of hun gedrag niet enkel gebruiken als middel om

iets naar anderen uit te drukken. Als het analytisch al moeilijk is deze eenzijdigheid aan te houden,

is dit op empirisch niveau nog moeilijker. De vier benaderingen die we hier onderscheiden hoeven

elkaar niet noodzakelijk uit te sluiten, maar ze kunnen een aanvulling vormen op elkaar. De tijd die
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men besteedt aan huishoudelijk werk zou met andere woorden de resultante kunnen zijn van een

mix van motivaties zoals voorkeur, dwang, plichtsbesef, gelegenheid, perceptie en routine. 

In de vier volgende hoofdstukken analyseren we achtereenvolgens de geldigheid van de vier

benaderingen aan de hand van analyses op de Vlaamse tijdsbudgetdata uit 1999. De benaderingen

laten ons toe een reeks factoren te identificeren die de tijd die mannen en vrouwen besteden aan

huishoudelijk werk mee bepalen. Bij de eerste twee benaderingen gaat het om externe factoren

ontleend aan de situatie of de conditie waarin de actor zich bevindt. De actor houdt rekening met

de vraag en het aanbod in zijn onmiddellijke omgeving en bekleedt in deze omgeving ook een

bepaalde positie die hem in meerdere of mindere mate macht verleent in de onderhandelingen

over de verdeling van het huishoudelijke werk. Bij de andere twee benaderingen laat de sociale

omgeving zich onrechtstreeks voelen via de actor zelf. De actor laat zich in zijn handelen leiden

door bepaalde rollen of bepaalde levensstijlen die hij uit zijn sociale omgeving heeft

geïnternaliseerd. Als men ten volle wil begrijpen hoe de gegenderde verdeling van het

huishoudelijke werk tot stand komt, is het belangrijk een beter inzicht te krijgen in de manier

waarop deze verschillende factoren in elkaar grijpen om uiteindelijk vorm te geven aan het

huishoudelijke werk van mannen en vrouwen en aan de takenverdeling thuis. De analyses kunnen

ook de tekortkomingen aangeven van onderzoek dat zich enkel richt op één van de vier

beweegredenen voor het verrichten van huishoudelijk werk. We gaan daarbij op zoek naar een zo

volledig mogelijke verklaring voor het verschil in de tijd die mannen en vrouwen besteden aan

huishoudelijk werk. 

Ideaal bekijkt men deze factoren zowel op macroniveau als op microniveau. Een voorbeeld van een

analyse die het macro- en het micro-niveau integreert, is het artikel ‘Time Use Dynamics in Paid

Work and Household Activities of Married Women - A Panel Analysis with Household Information

and Regional Labour Demand’ van Joachim Merz (1992). In dit artikel worden micro-gegevens over

de arbeidssituatie van de man in het huishouden aangevuld met regionaal-economische indicatoren

en indicatoren die verwijzen naar de lokale vraag naar arbeid. Het artikel houdt vooral rekening

met instrumentele motivaties maar ook op de andere vlakken zijn macro-analyses mogelijk. Toni

M. Calasanti en Carol A. Bailey (1991) onderzoeken bijvoorbeeld in ‘Gender Inequality and the

Division of Household Labor in the United States and Sweden: A Socialist-Feminist Approach’ de

invloed van verschillende vormen van patriarchaal kapitalisme op de verdeling van het

huishoudelijke werk. Deze analyse gaat eerder uit van een motivatie gebaseerd op macht. Voorts

zijn ook analyses die de impact van beleidsmaatregelen op de verdeling van het huishoudelijke

werk in de gezinnen nagaan erg waardevol (cf. Jacobs et al. 2002; Lambrechts, Wyns 2002). Onze

data zijn vooral geschikt voor de analyse van processen die spelen op het micro-niveau, d.w.z.

binnen het gezin zelf. Voor de toetsing van de instrumentele benadering bekijken we de

dynamieken van vraag en aanbod binnen het gezin zelf, voor de toetsing van de machtsbenadering

baseren we ons op machtsrelaties in het gezin, de factoren uit de sociale benadering verwijzen

naar de opvattingen van de partners in het gezin en voor de genderbenadering bekijken we de
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symboliek van het huishoudelijk werk in de individuele interacties tussen mannen en vrouwen. We

gaan na welke inzichten uit de behandelde theorieën ons beeld op de verdeling van het

huishoudelijke werk kunnen verscherpen. 

Een dergelijke analyse van de belangrijkste verklaringsmodellen voor de verdeling van het

huishoudelijke werk is niet nieuw, maar het is wel de eerste keer dat hiervoor beroep gedaan wordt

op Vlaamse tijdsbudgetdata (zie hoofdstuk 1). Voor onze hoofdzakelijk kwantitatieve analyses

richten we ons tot de Vlaamse tijdsbudgetdata uit 1999 van de onderzoeksgroep TOR.

Tijdsbudgetdata komen echter het best tot hun recht als ze ook aangevuld worden met ander

kwantitatief en kwalitatief onderzoeksmateriaal (Luxton 1997). Zo zou een grondige verklarende

analyse van het huishoudelijke werk niet mogelijk zijn zonder de gegevens uit de twee

vragenlijsten die gekoppeld zijn aan de dagboekjes in het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek, met

extra informatie over de houdingen van de respondenten, hun tijdsbesteding en hun sociaal-

demografische achtergrond. De kwantitatieve gegevens worden in dit onderzoek verder kwalitatief

uitgediept aan de hand van citaten uit een aantal diepte-interviews. We interviewden zes vrouwen

die de takenverdeling in hun gezin wensten te veranderen, maar daar niet in geslaagd zijn. Ze

hadden naar aanleiding van de KAV/KWB campagne ‘Afgesproken ! ? Samen sterk in huishoudelijk

werk’ gebruik gemaakt van een contractje om nieuwe afspraken te maken over de takenverdeling

in het gezin, maar toen we hen één jaar na datum terug opzochten voor een interview was er in

geen van de gezinnen iets veranderd (zie bijlage 3.1 voor meer uitleg over het onderzoek en de

pogingen van de zes vrouwen om de takenverdeling te veranderen). Deze interviews zijn niet

representatief en worden hier slechts als illustratiemateriaal gebruikt. Alvorens over te gaan naar

onze analyses en ook de zes vrouwen aan het woord te laten, kan u eerst kort met hen

kennismaken in de excursie toegevoegd aan dit hoofdstuk. 
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EXCURSIE : EEN KENNISMAKING MET DE ZES VROUWEN
UIT DE DIEPTE-INTERVIEWS

Omdat tijdsbudgetonderzoek zich toespitst op gedrag, is het erg moeilijk om  ook zicht te krijgen

op wat er zich in de hoofden van de onderzoekssubjecten afspeelt. Daarom werd in het kader van

deze studie ook besloten tot enkele diepte-interviews over de verdeling van het huishoudelijke

werk in het gezin. De actie ‘Afgesproken?! Samen sterk in huishoudelijk werk’ van de Kristelijke

Werknemersbeweging (KWB) en de Katholieke Arbeidersvrouwen (KAV) bood zich aan als de ideale

gelegenheid daartoe. KWB en KAV wilden met deze actie vrouwen en mannen ertoe aanzetten de

eigen taakverdeling kritisch te evalueren. Dit konden ze doen door het invullen van een

huishoudkaart, waar tal van vrouwelijke taken op stonden. Aan het eind van hun evaluatie konden

ze gebruik maken van een contractje om in hun gezin nieuwe afspraken te maken over de

taakverdeling. Na een jaar zochten we een aantal vrouwen terug op die zo’n contractje hadden

ingevuld om na te gaan of er daadwerkelijk iets veranderd was in hun gezin. 

Men moet zich ervan bewust zijn dat de zes vrouwen, die geselecteerd werden voor de diepte-

interviews, niet model staan voor de vrouw in Vlaanderen. Het is echter ook nooit de bedoeling

geweest de diepte-interviews te gebruiken om veralgemeningen te maken naar alle Vlaamse

vrouwen toe. Wanneer we hen in de volgende hoofdstukken citeren, dan is dit louter illustratief.

Voor onszelf vormden deze diepte-interviews een uitgelezen gelegenheid om het contact niet te

verliezen met de mensen achter de grote hoeveelheid abstracte cijfers (codes, uren en minuten)

waar we dagelijks in het tijdsbudgetonderzoek mee werken. 

Wie zijn de 6 geïnterviewde vrouwen? Vermits de enquête Afgesproken ! ? Samen sterk in

huishoudelijk werk in de ledentijdschriften van de KAV/KWB verscheen, zijn deze vrouwen of hun

partner allemaal (actief of passief) lid van hetzij KAV, hetzij KWB. De leeftijd van deze vrouwen

schommelt tussen de 33 en de 50 jaar en ze hebben allemaal een hogere opleiding genoten. Ze

hebben betaald werk en maken deel uit van een tweeverdienersgezin. Hun partners werken voltijds

en zijzelf werken deeltijds. Slechts één van hen werkt zelf ook voltijds. Dat is tevens de enige

vrouw in het gezelschap die geen kinderen heeft. Al de andere vrouwen hebben minstens 2 en

hoogstens 4 kinderen. Het is opvallend dat ook deeltijds werkende vrouwen nieuwe afspraken

willen voor de verdeling van de taken in het gezin. Het feit dat ze deeltijds werken, blijkt voor hen

dus geen afdoende oplossing te zijn voor moeilijkheden die zij ondervinden in de combinatie van

arbeid en gezin.

Hieronder volgt een iets uitgebreidere beschrijving van elk van de zes vrouwen, vermits zij toch

een belangrijke rol zullen spelen in het vervolg van dit doctoraat. De namen die gebruikt worden in

deze beschrijvingen, zijn fictief om de privacy van de geïnterviewden enigzins te garanderen.
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1) Mevr. Hoffelinck: “Leven is werken, maar werk is niet mijn
leven”. 

Mevr. Hoffelinck is 33 jaar en de jongste van de zes ondervraagde vrouwen. Zij woont al 10 jaar

samen met haar man, waarvan 5 jaar gehuwd. Samen met hun 2 kleine kinderen (1 en 3 jaar)

wonen ze in een verbouwde kleine hoeve in een landelijke omgeving. Zowel Mevr. Hoffelinck als

haar man, vinden betaald werk ondergeschikt aan het gezinsleven en persoonlijke hobby’s. Mevr.

Hoffelinck gelooft dat veel jonge mensen te veel op geld en bezittingen uit zijn, daardoor hunzelf

voorbij hollen en later spijt hebben dat ze niet meer van hun leven genoten hebben. Omdat zij nu

al wil genieten, heeft zij nooit voltijds willen werken. Dat was ook de reden waarom Mevr.

Hoffelinck, die een drie vierde betrekking had als diëtiste, tijdskrediet heeft opgenomen en nu dus

voorlopig halftijds werkt. Ze had de indruk dat ze door de komst van haar kinderen nog maar

weinig tijd had voor zichzelf. Toch vind ze ook betaald werk erg belangrijk voor een vrouw. Het is

belangrijk dat men iets bijdraagt aan de gemeenschap, dat het eigen wereldje niet draait rond de

was en de plas. Als zij gaat werken, gaan de kinderen naar de onthaalmoeder. Maar af en toe doet

ze de kinderen ook naar de onthaalmoeder als ze niet moet werken, om eens een dag voor haarzelf

te hebben. 

Ook haar man is niet zo gek op werken. Hij werkt voltijds, maar dat was niet altijd het geval.

Vroeger werkte hij als opvoeder, tot hij vier jaar geleden besliste de sociale sector in te ruilen voor

een job als arbeider. Dat was echter een voltijdse baan. Veel drie vierde banen zijn er volgens

Mevr. Hoffelinck immers niet te vinden voor mannen. In december verloor Mr. Hoffelinck zijn werk,

en sindsdien is hij terug op zoek naar werk in de sociale sector. Ondertussen doet hij interim werk.

Op het ogenblik van het interview had hij een voltijdse interim. 

2) Mevr. Debast: “Mijn pa was van mening dat ik een
technische opleiding moest hebben, waardat veel naaien en
koken inzat.” 

Mevr. Debast is 36 jaar en woont al een jaar of tien samen met haar vriend, een voltijds

onderwijzer. Aanvankelijk woonden zij ‘deeltijds’ samen, zoals ze dat zelf noemt, omdat zij in de

stad werkte en daar ook nog cursussen volgde, waardoor ze er vaak bleef slapen. Nu wonen ze

‘voltijds’ samen in een rijhuis in een dorpsgemeenschap. Mevr. Debast heeft een universitaire

opleiding en is de enige in het gezelschap van vrouwen die voltijds werkt, namelijk als

opticiën/optimetrist. Zij werkt één dag in het weekend en is dan één dag in de week vrij. Ze heeft

een periode deeltijds gewerkt, maar dit was tengevolge van een ernstig ongeval. 
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Mevr. Debast heeft een lange weg moeten afleggen alvorens opticiën/optimetrist te worden. Haar

broers hebben retorica gevolgd, maar haar vader was van mening dat zij als meisje een technische

opleiding moest volgen, waar veel naaien en koken inzat. Toen zij aan het eind van die opleiding

verder wou gaan studeren, werd dat met haar diploma niet toegestaan. Toch heeft zij voor een

examenjury een maturiteitsexamen kunnen afleggen om deel te nemen aan het hoger onderwijs.

Door haar geringe bagage in wiskunde, moest ze in vergelijking met haar medestudenten heel wat

bijbenen, maar uiteindelijk haalde ze haar eerste jaren met schitterende punten. Een zwaar

ongeval doorkruiste bijna weer haar plannen om haar studie te vervolledigen.  Na een lange en

moeizame revalidatie, waardoor ze heel wat cursussen heeft moeten missen, moest ze haar

examens voor een middenjury afleggen.

3) Mevr. Baert: “Dan had ik dus tijdens dat jaar gedacht, ik ga
ook niet zomaar thuis zijn… maar dan ben ik terug beginnen
studeren.” 

Mevrouw Baert is 38 jaar en reeds 16 jaar getrouwd. Haar man en zijzelf  zijn beiden universitair

geschoold en hebben samen drie jonge kinderen tussen 6 en 12 jaar oud. Ze wonen in een rijhuis

aan de buitenrand van de grootstad waar ze allebei hun job uitoefenen. Mr. Baert werkt voltijds als

pastoraal begeleider. Hij doet veel avondwerk, is in principe drie avonden in de week voor zijn

werk weg en werkt ook geregeld in het weekend. Werk en engagement zijn bij hem niet echt

afgelijnd. Mevr. Baert werkte vroeger ook voltijds, maar besliste nog voor de geboorte van haar

oudste dochter, een eerste keer om deeltijds te gaan werken, om haar betaald werk te kunnen

combineren met vrijwilligerswerk. Een jaar na de geboorte van haar eerste dochter, ruilde ze haar

job terug in voor een voltijdse job in het middenveld. Hun dochter werd toen tijdens de werkuren

naar de kribbe gebracht. Dit was volgens Mevr. Baert de periode dat het huishoudelijke werk en de

kinderzorg in het gezin het meest gelijkwaardig verdeeld waren. Door herstructurering-en op het

werk, moest Mevr. Baert vervolgens terug deeltijds werken (28 uur). Dit kwam haar echter goed

uit, omdat dit gebeurde in de periode dat haar oudste dochter naar school moest en het vinden van

opvang moeilijker werd, o.a. tijdens schoolvakanties en tijdens avonden of weekenden dat ze

moest werken. Drie jaar geleden moest de oudste dochter van het gezin Baert, die zwaar

astmatisch is, een aantal keer langdurig opgenomen worden in het ziekenhuis. Mevr. Baert besloot

dan drie maanden ouderschapsverlof op te nemen om voor haar te kunnen zorgen. Haar werkgever

drong er echter op aan om aansluitend ook een jaar loopbaanonderbreking op te nemen, omdat

het anders te moeilijk zou zijn een om een tijdelijke vervanger voor haar te vinden. Omdat Mevr.

Baert niet gewoon wou thuiszitten gedurende dat jaar is ze gaan bijstuderen. Na een eerste jaar

gezinswetenschappen wou ze echter ook graag het tweede en het derde jaar van deze studie

afronden, waarvoor ze telkens weer een jaar loopbaanonderbreking vroeg. Het tweede jaar was dat
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geen probleem, het derde jaar besloot een externe crisismanager op het werk de

loopbaanonderbrekingen af te schaffen. Mevr. Baert ging vervolgens freelance werken. Op die

manier kon ze haar werk aanpassen aan haar studie en de zorg voor huishouden en kinderen.

Sinds kort heeft Mevr. Baert er bewust voor gekozen om terug deeltijds te werken bij een andere

organisatie uit het middenveld, waar ze vorming geeft aan vrijwilligers. Met die keuze tracht ze de

verschillende levenssferen op een optimale manier te combineren.

4) Mevr. Berckmans: “Hij woont thuis? Ja, ja… bah ja. En soms
kan je daar mee lachen en soms ne keer niet.” 

Mevr. Berckmans is 48 jaar en reeds 25 jaar gehuwd met haar man. Ze hebben samen drie

kinderen tussen 22 en 24 jaar oud. Ze wonen in een wat afgelegen grote villa in een landelijke

omgeving. Hun jongste kind woont nog thuis, de middelste zit op kot en de oudste dochter werkt

al, maar woont samen met haar vriend terug bij haar ouders, in afwachting tot hun nieuwe huis af

is. Als we vragen of Mr. Berckmans ook thuis woont, dan aarzelt Mevr. Berckmans even. Ja hij

woont thuis, maar hij is haast nooit thuis. Mr. Berckmans werkt als turnleraar in het lager

onderwijs en is, mede door zijn job niet veel thuis. Bovendien is hij naast zijn werk ook nog

voetbaltrainer en speelt hij zelf ook voetbal. Ook andere sociale activiteiten houden hem erg veel

van huis. Mevr. Berckmans is zelf deeltijds lerares in het lager onderwijs, al heeft zij niet altijd vast

werk gehad.

5) Mevr. Gillet: “Carrière maken en zeker zowel de man als de
vrouw, ik zie dat hier… ik zie dat niet als iets voor mij.” 

Mevr. Gillet is 49 jaar en al meer dan 20 jaar gehuwd met haar vier jaar jongere man. Samen met

hun drie kinderen, tussen 14 en 23 jaar oud, wonen zij in een alleenstaand huis in een woonwijk.

Hun oudste kind werkt, het middelste studeert en het jongste gaat nog naar school. Mevr. Gillet

heeft maatschappelijk werk gestudeerd en werkt deeltijds (19u). Ze gaat alle weekdagen werken,

sommige dagen in de voormiddag en sommige in de namiddag. Vroeger werkte ze voltijds, maar

bij de geboorte van haar tweede kind is ze deeltijds beginnen werken om wat meer tijd te hebben

voor zichzelf en om werk en gezin beter te kunnen combineren. Ondertussen engageren zij en haar

man zich ook actief in het verenigingsleven. Haar man werkt voltijds bij de bank.
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6) Mevr. Casterman: “Kleine kinderen, kleine zorgen. Grote
kinderen, grote zorgen”. 

Mevr. Casterman is vijftig jaar en woont samen met haar man, die huisarts is, in een groot

herenhuis met praktijk in een stedelijke omgeving. Zij hebben samen vier kinderen, die tussen 15

en 21 jaar oud zijn.  Twee van deze kinderen wonen thuis, en twee zitten op kot. Eén van hen

heeft extra aandacht nodig binnen het gezin. Mevr. Castermans werkt deeltijds als verpleegster en

haar uren zijn erg variabel. Dit maakt het voor haar soms moeilijk om bepaalde dingen te plannen,

al heeft ze ook, zij het in erg beperkte mate, de mogelijkheid haar uurrooster aan te passen voor

onvoorziene omstandigheden. Mevr. Casterman is op haar werk syndicaal afgevaardigde. 

Toen de kinderen klein waren, koos Mevr. Casterman er bewust voor niet te werken. Bij haar

eerste kind is ze na negen maanden wel weer aan de slag gegaan, maar dan enkel ’s nachts, zodat

ze zorg en arbeid kon combineren. Vanaf de zwangerschap van haar tweede kind totdat hun

jongste kind ongeveer zeven maand was, heeft ze echter niet meer gewerkt. Ze was van plan nog

langer te wachten met werken, maar plots hadden ze ergens een verpleegster nodig en werd ze

gevraagd om ad interim deeltijds te werken. Ze vindt het heel belangrijk deeltijds te werken,

omdat ze het belangrijk vindt dat er steeds één van de ouders beschikbaar is voor de kinderen. Ze

is er dan ook trots op dat haar kinderen nooit naar de kribbe zijn moeten gaan. Dit wordt

vergemakkelijkt doordat ze een deel van haar deeltijds werk in het weekend kan opnemen.
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Hoofdstuk 4: 

De instrumentele benadering

Als enkel een instrumentele motivatie aan de basis zou liggen van al onze beslissingen met

betrekking tot het huishoudelijke werk in het gezin, dan zou de organisatie ervan louter een

kwestie zijn van vraag en aanbod. De vraagzijde bestaat dan uit het totaalpakket aan huishoudelijk

werk dat in een gezin verricht moet worden of de totale huishoudelijke taart (Berk 1985: 79)73. De

aanbodzijde behelst de verschillende gezinsleden, of beter gezegd hun beschikbaarheid om aan

deze vraag te voldoen. Hoe meer beschikbaar een gezinslid is, hoe meer huishoudelijk werk zij of

hij in principe op zich kan nemen. Opdat vraag en aanbod op elkaar afgestemd zouden zijn volgens

de economische principes van nutsmaximilisatie, d.w.z. opdat er een zo groot mogelijk welzijn voor

het gezin uit zou volgen, geloven de instrumentele benaderingen bovendien dat ieder gezinslid zich

idealiter beschikbaar houdt voor één bepaalde productietaak, huishoudelijk werk of betaalde

arbeid, zodat men zich in deze taak kan specialiseren en de productiviteit ervan kan verhogen.

Comparatieve vaardigheden bepalen daarbij wie zich in welke taak specialiseert. 

De tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk is volgens de instrumentele redenatie in principe

dus genderneutraal en louter het gevolg van praktische overwegingen. Mannen en vrouwen

stemmen op dezelfde wijze vraag en aanbod op elkaar af, wanneer ze huishoudelijk werk

verrichten. Omdat vrouwen - omwille van efficiëntie overwegingen - vaker gespecialiseerd zijn in

het huishoudelijke werk, houden zij zich vaker beschikbaar voor het huishouden en kunnen ze er

ook de meeste tijd aan besteden.

In dit hoofdstuk gaan we aan de hand van een stapsgewijs model na of de tijd besteed aan

huishoudelijk werk inderdaad het resultaat is van een afweging van vraag en aanbod en of dit in

dezelfde mate geldt voor mannen als voor vrouwen. Eerst ontwikkelen we in paragraaf 4.1 een

model dat enkel rekening houdt met het eigen aanbod, d.i. de eigen beschikbaarheid van een

gezinslid. In welke mate wordt de tijd die men zelf besteedt aan huishoudelijk werk, beïnvloed door

de mate waarin men door andere verplichtingen wordt ingenomen of beperkt wordt door de eigen

gezondheid. Daarna wordt in paragraaf 4.2 ook de beschikbaarheid van andere gezinsleden mee in

rekening gebracht, waarbij we ons vooral toespitsen op de partner. Als de partner minder

beschikbaar is om huishoudelijk werk te verrichten, heeft dit dan een impact op de tijd die men zelf

                                         
73 Berk gebruikt deze overkoepelende term in haar boek the gender factory niet alleen om het geheel aan te

duiden van wat er in het gezin gedaan moet worden aan huishoudelijk werk, maar ook aan betaald werk.

Vermits wij hier enkel de organisatie van het huishoudelijke werk bestuderen, maakt betaalde arbeid in ons

verhaal deel uit van de aanbodzijde als bepaldende factor voor de temporele beschikbaarheid.
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hieraan besteedt? In paragraaf 4.3 wordt de vraagzijde van het huishoudelijk werk vraagstuk aan

het model toegevoegd, d.w.z. het totaalpakket aan huishoudelijk werk dat in een gezin verricht

moet worden. In welke mate voldoet men hieraan door effectief meer tijd te besteden aan

huishoudelijk werk. Tenslotte gaan we nog na of ieder gezinslid zich inderdaad beschikbaar houdt

voor een welbepaalde taak en of de keuze voor een bepaalde specialisatie verklaard kan worden

door efficiëntie-overwegingen.

FIGUUR  4.1: BESLISSINGEN OP BASIS VAN EEN INSTRUMENTELE MOTIVATIE

                                                    Specialisatie 

                                                     

                                VRAAG                                         AANBOD

4.1 DE AANBODZIJDE VAN HET HUISHOUDELIJK WERK
VRAAGSTUK: DE EIGEN BESCHIKBAARHEID

Het lijkt logisch dat mensen meer tijd aan huishoudelijk werk besteden naarmate ze er meer

beschikbaar voor zijn, doordat ze bijvoorbeeld minder tijd moeten besteden aan andere

verplichtingen. Ook in de diepte-interviews met de vrouwen werd de ongelijke takenverdeling in

het gezin vaak vanuit dergelijke praktische overwegingen beargumenteerd. Zo wezen deze

vrouwen, die bijna allemaal een deeltijdse job hadden, erop dat zij door hun werksituatie meer tijd

beschikbaar hadden dan hun partner en dat het dus gewoon praktischer was als zij de meeste

huishoudelijke taken op zich namen. Wanneer we mevr. Gillet (49 jaar) vroegen of de ongelijke

verdeling van het huishoudelijke werk tussen haar en haar man oneerlijk was, antwoordde ze:

Totaal te verrichten huishoudelijk
werk binnen het gezin
Afhankelijk van bv. kinderen in
gezin, huishoudtechnologie, tuin,
uitbesteding enz.

De persoon zelf
Afhankelijk van eigen temporele,
ruimtelijke en fysieke
beschikbaarheid

Andere gezinsleden
Afhankelijk van temporele,
ruimtelijke en fysieke beschik-
baarheid van andere gezinsleden
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“Nee, ik vind dat niet, nee.. ik vind dat niet oneerlijk. Soms…allé, vind ik wel eens dat de mannen

het dan ook wel een stuk gemakkelijker hebben, maar dan zeg ik… ja, als je parttime werkt en je

doet dat in functie van je gezin, ja, dan is het wel een stuk normaal dat je dan uiteindelijk ook wel

meer dan uw man, die een fulltime betrekking heeft, die ’s avonds niet kan zeggen wanneer dat hij

thuiskomt,  dat ge dus als vrouw, parttime werkende, dan ook eigenlijk die verantwoordelijkheid op

u wil nemen he.” 

Ook al staat Mevr. Baert (38 jaar) volledig achter de gelijke verdeling van de huishoudelijke taken

in het gezin, wijst ook zij erop dat in de praktijk soms de ene partner meer beschikbaar is dan de

andere en dat die dan ook het meeste huishoudelijke werk kan doen:

“… ja dus, je bent daar wel allemaal - zeker als je in de X werkt – heel bewust mee bezig, met

evenwaardigheid en gelijkwaardigheid enzo. Maar ja op dat moment… allé hoe moet ik dat

zeggen… hangt het er ook van af van externe zaken … bv. als jij binnen de X. door veranderingen

daar op een halftijdse job komt en uw man heeft een voltijdse dan loopt dat allemaal zo, he?”

Haar antwoord geeft bovendien aan dat als haar partner meer thuis zou zijn, ook hij meer tijd zou

besteden aan het huishoudelijke werk:

“Nu als hij soms… vakanties enzo, dan gaat dat wel zo bij hem. En dan gaat hij wel…. En als hij

even thuis is dan gaat hij dat wel doen.”

Wanneer Mevr. Baert nog voltijds werkte, waren de taken in het gezin volgens haar dan ook

gelijker verdeeld:

“… en dan heb ik weer voltijds gewerkt.  En dat was toch wel de periode dat het het meest

evenwaardig was, vond ik, in ons gezin naar huishouden en kinderen toe.”

Mevr. Debast (36 jaar) haalt een gezin aan waar de vrouw gekozen heeft voor een meer

tijdsintensieve job dan haar man. In dat gezin doet de man het meeste huishoudelijke werk:

“… bij mijn ene broer zou ik zelfs zeggen dat de huishoudelijke taken meer mijn broer’s zijn dan

van zijn vrouw.  Zijn vrouw kan ’t er ook moeilijk bij nemen want ik moet ook zeggen, zij is veearts

en doctoreert nu als landbouwkundig ingenieur en heeft daar haar voltijdse job ook nog een keer

bij dus… ergens zijn er beperkingen he?  Ge kunt geen, geen dag nog ne keer stukken langer

maken, laat ik het zo zeggen… En hij werkt eigenlijk bewust nu vier vijfde.  Dus automatisch komt

er een deel van het huishouden op hem.”

Toch is het niet altijd zo dat wanneer een man thuis is en tijd heeft om huishoudelijk werk te doen,

hij dat ook zal doen. Zo vertelt Mevr. Casterman (50 jaar) in haar interview:

“Mijn man, ’t is altijd hetzelfde, hij zegt: ik heb geen tijd, eh… Maar voor mij is dat geen kwestie

van tijd, ’t is een kwestie van willen. Maar ja als hij een beetje vrije tijd heeft, dat is om zijn fiets

te pakken en weg te gaan of eh…. ja, in het weekend, als ik ga werken zou hij ook een keer

kunnen de stofzuiger nemen en zijn (dokters)praktijk eh…”
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Is het verrichten van huishoudelijk werk een kwestie van tijd? Hangt het gewoon af van wie

beschikbaar is en wie niet? Wie op het juiste moment op de juiste plaats is om deze taken te

verrichten? Hoe groot is de rol van de eigen beschikbaarheid eigenlijk in de tijd die men besteedt

aan huishoudelijk werk? Zal iedereen die even beschikbaar is voor het huishoudelijke werk hier ook

evenveel tijd aan besteden? De uitspraak van Mevr. Castermans geeft aan dat vrouwen en mannen

hun beschikbare tijd wel eens heel anders zouden kunnen invullen. Zullen een man en een vrouw

die een namiddagje vrij hebben, hun beschikbare tijd in dezelfde mate aangrijpen om wat

huishoudelijke klussen te klaren? 

Bij onze analyses houden we voorlopig nog geen rekening met de beschikbaarheid van de andere

gezinsleden voor het huishoudelijke werk of met de hoeveelheid huishoudelijk werk die er verricht

moet worden. Ook dat is natuurlijk belangrijk, maar dat komt pas later aan bod, respectievelijk in

paragraaf 4.2 en 4.3. Voor we de relatie tussen de eigen beschikbaarheid en de tijd besteed aan

huishoudelijk werk uitklaren, specificeren we echter eerst en vooral wat we zoal verstaan onder de

eigen beschikbaarheid en hoe we dit precies zullen operationaliseren. 

4.1.1 Modelspecificatie

Om na te gaan in welke mate de eigen beschikbaarheid een rol speelt in de tijd die men besteedt

aan huishoudelijk werk, werden twee modellen ontwikkeld – één voor vrouwen en één voor

mannen – die op dezelfde wijze werden opgesteld. Elk model bestaat uit drie delen die verwijzen

naar drie mogelijke manieren waarop men beschikbaar kan zijn. Iemand kan immers naast

temporeel, ook ruimtelijk of fysiek (on)beschikbaar zijn voor huishoudelijk werk. Het eerste heeft

te maken met de tijd die men heeft om huishoudelijk werk te doen, het tweede met de

aanwezigheid op de locatie waar huishoudelijk werk doorgaans verricht moet worden en het derde

met iemand’s fysieke capaciteit om dit uit te voeren. 

In de modellen vormt de tijd besteed aan huishoudelijk werk de afhankelijke variabele. Deze wordt

gemeten aan de hand van de dagboekjes uit het tijdsbudgetonderzoek en is dus specifiek voor de

registratieweek74. De tijd besteed aan huishoudelijk werk wordt steeds gecontroleerd voor de drie

                                         
74 Voor de afhankelijke variabele werd de skewness (scheefheid) en de kurtosis (platheid) nagegaan, voor zowel

mannen als vrouwen. Als de ratio’s van deze maten en hun standaardafwijking, allebei tussen –2 en 2 liggen,

kan men stellen dat deze variabele normaal verdeeld is. Dit is echter zowel voor mannen als voor vrouwen niet

het geval. De ratio van de skewness is voor beiden groter dan 2 (nl. resp. 8.6 en 3.8), wat aangeeft dat de

verdeling een langere staart naar rechts heeft dan de normaalverdeling. Ook de ratio van de kurtosis is in beide

gevallen groter dan 2 (nl. resp. 3.6 en 3.3), wat op zijn beurt wijst op een plattere verdeling dan de

normaalverdeling. Wanneer men echter, zoals in ons geval, over een groot aantal cases beschikt, kan de

normaliteitstest statistisch significante maar triviale afwijkingen van normaliteit bespeuren, die geen invloed

zullen hebben op de F-statistieken. De normal Q-Q plot’s geven inderdaad geen noemenswaardige afwijkingen

van de normaalverdeling aan. Enkel de hoge waarde voor de skewness van de tijd die mannen besteden aan
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vormen van beschikbaarheid die werden opgenomen in het model. We beschrijven kort hoe deze

drie vormen van beschikbaarheid werden geoperationaliseerd.

TEMPORELE BESCHIKBAARHEID

Beschikbaarheid is eerst en vooral een kwestie van tijd. Hoe meer tijd men beschikbaar heeft, hoe

meer tijd men kan besteden aan huishoudelijk werk. Deze temporele beschikbaarheid, wordt aan

de hand van twee exogene variabelen geoperationaliseerd in het model. 

De eerste behelst de tijd die men volgens de dagboekjes besteed heeft aan betaalde arbeid75

gedurende de registratieweek en is ingedeeld in vijf categorieën: (1) geen betaald werk, (2) een

kleine deeltijdse job (>0u en <20u), (3) een grote deeltijdse job (>=20u en <32u), (4) een

gewone voltijdse job (>=32u en <39u) en (5) een grote voltijdse job (>=39u). De

tijdsbeschikbaarheidstheorie (zie 3.1.5) veronderstelt immers dat de tijd die iemand besteedt aan

een job, sterk bepaalt hoe beschikbaar die persoon is voor het huishouden. Men kan weinig doen in

het huishouden, wanneer men veel tijd besteedt aan z’n job. De theorie stelt dat vrouwen

gemiddeld meer tijd aan huishoudelijk werk besteden simpelweg omdat ze gemiddeld minder vaak

participeren op de arbeidsmarkt of, indien ze dat wel doen, minder tijd besteden aan hun job dan

mannen. Daarmee beantwoordt de theorie echter niet de vraag waarom vrouwen minder vaak

participeren op de arbeidsmarkt en minder tijd besteden aan hun job76. Het is zelfs erg

waarschijnlijk dat omgekeerd de verantwoordelijkheid voor het vele huishoudelijke werk deze

vrouwen minder beschikbaar maakt voor de arbeidsmarkt. Zo stelt Mevr. Casterman (50 jaar) in

het interview:

                                                                                                                                 

huishoudelijk werk, namelijk 0.905, zou voor problemen kunnen zorgen. Een waarde voor skewness die hoger

ligt dan 1 wordt doorgaans als problematisch beschouwd. Een waarde die hoger ligt dan 0.7 of 0.8, zoals hier

het geval is, is echter ook niet helemaal comfortabel. ANOVA’s zijn redelijk robuust voor problemen van non-

normaliteit, behalve wanneer data niet symmetrisch (of scheef) verdeeld zijn. De resultaten uit de ANOVA

analyses wijken echter inhoudelijk niet af van deze uit de regressie-analyses. De regressie-analyses werden

doorgaans voor mannen en vrouwen samen verricht en kampen niet met een probleem van scheefheid. Voor

deze analysemethode is het vooral belangrijk dat de residuen van de afhankelijke variabele normaal verdeeld

zijn en niet de afhankelijke variabele zelf. De skewness van de residuen in de regressiemodellen overschrijdt

echter nooit de waarde 0.7.

75 Inclusief verplaatsing van en naar het werk en tijd doorgebracht op het werk   zonder te werken zoals bij korte

onderbrekingen, koffiepauzes en dergelijke en exclusief lunch-onderbreking. 

76 De New Household Economics beantwoordt deze vraag wel binnen de instrumentele benadering. Dit zal later

behandeld worden in paragraaf 4.4 wanneer we nader ingaan op mechanismen van specialisatie in het gezin. 
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“…bij mij is dat een bewuste keuze van halftijds te werken omdat ik weet dat ik thuis ook al de rest

[moet doen] (…) Mijn collega’s, die werken full-time en die zeggen: ja maar als je full-time werkt,

is het moeilijk en dit en dat… Die hebben maar één kind of zo. Ik zeg: ja, het spijt me. Maar ik

werk half-tijds daar en ik heb hier een full-time werk, dus… (…) En als je dan wil voltijds werken,

dan… ofwel moet uw man meedoen, ofwel heb je de ‘regret’ van niemand te hebben voor mee  in

het huishouden.”

Ook al zijn we het dus niet eens met de onderliggende assumptie dat beslissingen over

arbeidsmarktparticipatie beslissingen over huishoudelijk werk noodzakelijk voorafgaan, toch

vermoeden we wel dat er een zekere balancering tussen beide levenssferen optreedt. Onze tijd is

immers beperkt en het gamma aan activiteiten waaraan we kunnen participeren is groot. Er

moeten keuzes gemaakt worden om deze activiteiten in te passen in de 24u die ons gegeven zijn

(Kaufman-Scarborough, Lindquist 1999: 151). Omdat huishoudelijk werk en betaalde arbeid,

allebei werk activiteiten zijn die qua betekenis heel nauw met elkaar samenhangen (Glorieux

1995), zal iemand die reeds veel tijd besteedt aan één van deze activiteiten, deze misschien liever

combineren met een ander type activiteit. Huishoudelijk werk is immers net als betaalde arbeid erg

veeleisend en vereist een zelfde type inspanning. En hoewel sport bijvoorbeeld ook een erg

inspannende activiteit is, kan een partijtje tennis er vaak na een dag hard werken gemakkelijker

van af dan een schoonmaakbeurt. Bij huishoudelijk werk en arbeid kan de vermoeidheid en de

stress die gecreëerd wordt in de ene levenssfeer echter gemakkelijk overgedragen worden naar de

andere. Ook de parallelle timing van heel wat betaalde arbeid en huishoudelijk werk (Glorieux,

Koelet 2002: 5), kan er toe leiden dat een keuze zich opdringt tussen beide activiteiten. De

discussie over de balancering van arbeid en gezin wordt dan ook vaak in het kader van de time

bind (Hochschild 1997) of de time squeeze (Schor 1991) besproken.

Een andere activiteit die nauw samenhangt met betaalde arbeid en huishoudelijk werk is

kinderzorg. Volgens de tijdsbeschikbaarheidstheorie maakt de keuze tussen betaalde arbeid en

huishoudelijk werk eigenlijk deel uit van een ruimere keuze tussen betaalde arbeid en onbetaalde

arbeid, d.i. huishoudelijk werk en kinderzorg samen. De tijd die men beschikbaar heeft naast z’n

job, moet in gezinnen met kinderen ook deels voor deze kinderen gereserveerd worden. Volgens de

tijdbeschikbaarheidstheorie zijn de ouders in gezinnen met kinderen dus minder beschikbaar voor

het huishoudelijke werk (cf. Ross 1987: 819). Mevr. Berckmans (48 jaar) geeft hiervan een

voorbeeld in haar interview. Haar kinderen verlaten volgend jaar het huis:

“Maar ik zorg dan tegen dat de poetsvrouw komt donderdags, dat mijn strijk weg is. Dat gaat beter

als mijn kinderen weg zijn, ja…Binnen een jaar ga’k alle plaats en alle tijd hebben eigenlijk.”

Vooral wanneer er in een gezin erg jonge kinderen zijn, wordt de aandacht van ouders hier heel

vaak door opgeëist. Hoe ouder de kinderen, hoe meer beschikbaar de ouders terug worden en hoe

meer tijd ze kunnen besteden aan huishoudelijk werk. De tweede exogene variabele die in het

model wordt opgenomen en die verwijst naar de temporele beschikbaarheid, bestaat uit de leeftijd

van het jongste inwonende kind en behelst 4 categorieën, nl. (1) geen inwonende kinderen, (2)
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jongste inwonende kind is jonger dan 2 jaar, (3) jongste inwonende kind is tussen 2 en 5 jaar, (4)

alle inwonende kinderen zijn ouder dan 5 jaar77.

RUIMTELIJKE BESCHIKBAARHEID

Huishoudelijk werk is een activiteit die zich per definitie voornamelijk thuis afspeelt. Dus ook

wanneer men weinig thuis is, is men weinig beschikbaar voor het huishoudelijke werk. We voegen

bijgevolg ook een exogene variabele aan het model toe die te maken heeft met de ruimtelijke

beschikbaarheid, namelijk het percentage van de totale tijd die men thuis doorbrengt. Ook deze

exogene variabele is afgeleid uit de dagboekjes en betreft dus specifiek de registratieweek. In de

dagboekjes kon men bij elke activiteit aangeven waar men zich bevond toen men de activiteit

stelde (thuis (ook kot of buitenverblijf), op de werkplaats (niet thuis), woonplaats iemand anders,

elders).

Voor een groot deel overlapt deze ruimtelijke beschikbaarheid natuurlijk met de temporele

beschikbaarheid. Wanneer men een job heeft, is men immers temporeel zowel als ruimtelijk

minder beschikbaar (tenzij men thuis werkt). Maar de overlap is niet volledig (zie figuur 4.2). Het

invoeren van de ruimtelijke beschikbaarheid in het model laat dus tevens toe na te gaan in welke

mate het effect van de arbeidsduur te wijten is aan het feit dat men weinig thuis is wanneer men

veel werkt. 78 Uit een onderzoek – op basis van directe tijdsbestedingsvragen - uit 1961 (De Bie,

Dobbelaere ea 1968: 33) blijkt dat de last van het huishoudelijke werk voor vrouwen die thuis

beroepsarbeid verrichten even groot is als voor vrouwen die geen betaald werk verrichten. Volgens

dit onderzoek zou dus vooral de ruimtelijke en niet de temporele beschikbaarheid van belang zijn

voor de tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk.

                                         
77 Deze indeling naar leeftijd wordt ook gebruikt in de analyses in het boek The gender factory van S.

Fenstermaker Berk (1985: 91).

78 Omdat het percentage van de tijd dat men thuis doorgebracht heeft tijdens de registratieweek enerzijds en de

arbeidsduur tijdens de registratieweek anderzijds sterk correleren (r=-.637) en er zich dus in een regressie-

analyse problemen van multi-collineariteit zouden kunnen voordoen, werd bij dit type van analyse steeds

gewerkt met het residu van het percentage van de tijd thuis dat overblijft wanneer men dit percentage probeert

te voorspellen aan de hand van de tijd besteed aan betaalde arbeid tijdens de registratieweek. Correlaties met

dit residu wijzen dus op het zuivere effect van een extra percentage dat men gedurende de registratieweek

thuis is, los van een effect van arbeidsduur.
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FIGUUR  4.2: PERCENTAGE VAN DE TIJD THUIS DOORGEBRACHT GEDURENDE DE REGISTRATIEWEEK DOOR MANNEN EN

VROUWEN DIE MET EEN PARTNER SAMENWONEN AL NAARGELANG HUN ARBEIDSSITUATIE EN

ARBEIDSDUUR  (TOR99, 20 – 75 JAAR, N=1082)
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Vrouwen zijn steeds een groter percentage van hun tijd thuis dan mannen in een gelijkaardige job

(figuur 4.2). Volgens een gelijkaardige redenering als bij de tijdsbeschikbaarheidstheorie zou men

dus verwachten dat vrouwen hierdoor meer beschikbaar zijn voor huishoudelijk werk dan mannen

en er daardoor dus ook meer tijd aan besteden. Binnen de beschikbaarheidstheorie stelt men zich

echter niet de vraag waarom vrouwen vaker thuis zijn dan mannen. Ook hier is het waarschijnlijk

dat zij vaker thuis blijven omdat zij zich eerder verantwoordelijk voelen voor het huishouden.

Omdat het meeste huishoudelijke werk thuis verricht wordt, is men bovendien per definitie ook

meer thuis wanneer men meer huishoudelijk werk verricht, zonder dat het eerste een verklaring

vormt voor het tweede.

FYSIEKE BESCHIKBAARHEID

Beschikbaarheid is niet enkel een functie van tijd en plaats. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat

iemand veel tijd beschikbaar heeft en thuis is, maar toch niet in de mogelijkheid verkeert veel

huishoudelijk werk te verrichten omdat de gezondheid te wensen over laat. Zo kan iemand lang-

durig ziek zijn of gehandicapt en in die zin niet in staat zijn om veel huishoudelijk werk te doen

(Hafstrom, Schram 1983). De eerste van de twee exogene variabelen die in de modellen worden

opgenomen om het effect van de fysieke beschikbaarheid na te gaan, betreft precies de
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gezondheid van de mannen of vrouwen. Het plaatst diegenen die ‘langdurig ziek’ of ‘gehandicapt’

zijn of die beweren dat het ‘slecht’ of ‘soms goed/soms slecht’ gaat met hun gezondheid tegenover

de overige mannen en vrouwen. Wat de mannen en vrouwen betreft uit onze steekproef die

samenwonen met een partner gaat het telkens om ongeveer 11%.

Omdat huishoudelijk werk vaak fysiek een erg inspannende activiteit is, zou ook de leeftijd bij

mannen en vrouwen parten kunnen gaan spelen wanneer ze huishoudelijk werk moeten verrichten.

De laatste exogene variabele voor het beschikbaarheidsmodel, geeft tenslotte weer of men al dan

niet ouder is dan 54 jaar79. 

4.1.2 Beschikbaarheid en de tijd besteed aan huishoudelijk
werk

Tabel 4.1 vormt het samenvattende model waarin de samenhang tussen de temporele, ruimtelijke

en fysieke beschikbaarheid enerzijds en de tijd besteed aan huishoudelijk werk anderzijds - voor

vrouwen en mannen afzonderlijk - wordt weergegeven, zowel ongecontroleerd als gecontroleerd

voor alle andere variabelen uit het model. We maakten hierbij gebruik van MCA (multiple

classification analysis), omdat de resultaten die deze analysemethode voortbrengt het eenvoudigst

kunnen geïnterpreteerd worden. In deze paragraaf gaan we in meer detail in op de bevindingen uit

deze tabel. 

                                         
79 Deze leeftijdsgrens wordt ook gebruikt in de analyses van het boek The gender factory van S. Fenstermaker

Berk (1985: 94).
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TABEL 4.1: TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK (INCL. VERPLAATSINGEN) PER WEEK DOOR MANNEN EN VROUWEN MET INWONENDE PARTNER NAAR EIGEN

TEMPORELE, RUIMTELIJKE EN FYSIEKE BESCHIKBAARHEID (MCA/ANOVA, TOR99, 20-75 JAAR)

Mannen (N=532) Vrouwen (N=521)Tijd besteed aan huishoudelijk werk
N Ongecontroleerd Gecontroleerd N Ongecontroleerd Gecontroleerd

Verschil
♂-♀

Temporele beschikbaarheid
Geen betaald werk (0u) 155 20:43 19:35 236 34:59 33:57
Kleine deeltijdse job (>0/<20u) 37 17:19 17:10 74 30:25 29:53
Grote deeltijdse job (20u/<32u) 46 16:35 16:13 71 27:06 27:14
Gewone voltijdse job (32u/<39u) 72 14:25 14:57 65 23:50 24:38
Grote voltijdse job (39U OF MEER) 223 10:35 11:18 76 17:13 20:10

Sign. (**) (**) (**) (**)

Arbeidsduur
tijdens de
registratieweek

Eta/Beta 0.418 0.342 0.543 0.430

(**)

Jongste kind < 2 jaar 34 13:29 15:37 35 24:24 25:09
Jongste kind tussen 2 en 5 jaar 52 11:52 15:11 60 27:51 28:50
Alle kinderen > 5 jaar 207 15:32 17:11 213 31:33 32:59
Geen inwonende kinderen 239 15:29 13:02 213 28:14 26:24

Sign. (ns) (**) (**) (**)

Leeftijd jongste
inwonende
kind

Eta/Beta 0.112 0.186 0.179 0.272

(**)

Ruimtelijke beschikbaarheid
B:

0:12

B:

0:12

Covariaat:

Percentage tijd
thuis Sign. (**) (**) (**) (**)

(ns)

Fysieke beschikbaarheid
Neen 470 15:11 15:42 463 28:53 29:32
Ja 62 13:44 9:53 58 32:33 27:19

Sign. (ns) (**) (**) (ns)

Ziek of
gehandicapt

Eta/Beta 0.045 0.182 0.099 0.060
(*)

Neen 354 12:56 14:33 360 27:17 28:55
Ja 178 19:10 15:57 162 33:45 30:09

Sign. (**) (ns) (**) (ns)

B
E
S
C
H
I
K
B
A
A
R
H
E
I
D

Ouder dan 54
jaar

Eta/Beta 0.287 0.064 0.256 0.049
(ns)

Verklaarde Variantie (R²) 27% 39%
 ** p<0.05 / *  p<0.01/ ns niet significant                                                                                              
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Naast deze MCA’s werd tevens - voor mannen en vrouwen gezamenlijk - een OLS regressie analyse

uitgevoerd. In deze analyse werden de variabelen uit tabel 4.1 aangevuld met alle mogelijke

interacties tussen deze variabelen en het geslacht van de respondent. Dit laat ons toe na te gaan

of de parameters die voor mannen en vrouwen berekend werden aan de hand van MCA, significant

van elkaar verschillen. Met andere woorden, we gaan na of mannen en vrouwen hun

beschikbaarheid op dezelfde manier gebruiken om huishoudelijk werk te verrichten. Het levert de

significantietoetsen op uit de laatste kolom van tabel 4.1. Indien er sprake zou zijn van

genderneutraliteit, dan zou men in deze kolom geen significante verbanden mogen terugvinden.

Dit is echter niet het geval80 en ook hier gaan we in deze paragraaf verder op in.

Volgens het MCA model verklaart beschikbaarheid 39% van de variatie in de tijd die vrouwen

besteden aan huishoudelijk werk en 27% van de variatie in de tijd die mannen eraan besteden (zie

tabel 4.1). Deze verklaringskracht moet echter gerelativeerd worden. Bij de bespreking van de

temporele en de ruimtelijke beschikbaarheid werd immers reeds de kritiek geuit dat de richtingen

verondersteld in dit model soms betwistbaar zijn. Deze kritiek wordt wel vaker aangehaald bij de

instrumentele theorieën. Op basis van dit model weet men namelijk nog altijd niet waarom

bepaalde mensen (lees: vrouwen) doorgaans meer beschikbaar zijn dan anderen.

Een tweede probleem is dat het beschikbaarheidsmodel twee duurvariabelen bevat uit de

dagboekjes (de tijd besteed aan betaalde arbeid en de tijd besteed aan huishoudelijk werk),

waarbij de ene gebruikt wordt om de andere te verklaren. Bij tijdsbudgetonderzoek probeert men

dit doorgaans te vermijden. Tijdsbudgetdata kunnen namelijk beschouwd worden als een variant

op wat men doorgaans compositionele data noemt (Aitchison 2003; Hinkle, Rayens 1995; van der

Heijden, van den Brakel 1992; Kucera, Malmgren 1998). Er zijn ons inziens echter zowel

methodologische als theoretische argumenten om de invoering van beide data in het model te

legitimeren (zie kader).

Ondanks deze tekortkomingen, is het onmogelijk de drie types van beschikbaarheid te negeren bij

de studie van het huishoudelijke werk. Vooral binnen de dagelijkse context van beslissingen speelt

beschikbaarheid een belangrijke rol. Hieronder bespreken we, met deze opmerkingen in het

achterhoofd, achtereenvolgens de resultaten uit tabel 4.1 met betrekking tot de eigen temporele,

ruimtelijke en fysieke beschikbaarheid en de tijd besteed aan huishoudelijk werk door mannen en

door vrouwen.

                                         
80 Het toevoegen van de interactietermen met geslacht verhoogt de verklaarde variantie van het regressiemodel

significant: R square change (interactiemodel)= 0.016/ F Change= 5.253 / Significantie F Change= 0.000

(aantal vrijheidsgraden= 1059/ verschil in vrijheidsgraden= 7)
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Excursie 1: Het probleem van de compositionele data

Net als bij compositionele data, sommeren alle activiteiten uit het tijdsbudget van een respondent

steeds tot een constant getal, d.i. 168 uur. Deze ‘constante som’-restrictie schendt de

basisveronderstellingen van heel wat standaard statistische analysemethoden. De tijd besteed aan

de verschillende activiteiten uit het tijdsbudget kunnen immers niet onafhankelijk van elkaar

variëren. Wanneer men een bepaalde hoeveelheid tijd besteedt aan een bepaalde activiteit, blijft er

minder tijd over voor een andere activiteit. Zo’n opgelegde correlatie kan de echte verbanden

tussen de componenten maskeren.81 Dat er naast betaalde arbeid en huishoudelijk werk nog een

hele resem andere activiteiten bestaan die niet in het beschikbaarheidsmodel worden opgenomen,

doet het probleem van de compositionele data niet noodzakelijk verdwijnen. Hoewel beide

componenten in dit geval niet sommeren tot een constante, sommeren ze wel tot de constante min

de tijd besteed aan de weggelaten componenten. Het probleem van de ‘constante som’ – beperking

zou wel kleiner zijn naarmate er meer variabelen worden opgenomen in het model. 

De idee dat onze tijd beperkt is en dat we dus keuzes moeten maken, is echter ook de hele

kernidee achter de tijdbeschikbaarheidstheorie die deel uitmaakt van de instrumentele theorieën

die we hier proberen te toetsen. Hoe meer tijd we besteden aan betaalde arbeid, hoe minder tijd er

overblijft om te besteden aan huishoudelijk werk. Daarom gaan we opzoek naar een mogelijke

uitweg voor het probleem van de compositionele data.

Aitchison (2003) stelt een gecentreerde logratiotransformatie voor van de variabelen die aanleiding

geven tot het ‘constante som’ - probleem. Deze transformatie is echter moeilijk toepasbaar op de

twee dagboekvariabelen. De logratiotransformatie vereist immers de berekening van het natuurlijk

logaritme van deze activiteiten. Heel wat mannen en vrouwen hebben echter geen betaald werk

verricht tijdens de registratieweek, waardoor hun arbeidsduur gelijk is aan nul. Voor deze waarde

kan men geen natuurlijk logaritme berekenen. Men zou kunnen overwegen om deze waarde, bij de

respondenten die geen betaalde arbeid verricht hebben, te vervangen door 1. Het natuurlijk

logaritme voor deze groep zou in dat geval echter te sterk afwijken van de overige respondenten

opdat nog aan de normaliteitsvereiste voor multivariate statistische analyse zou voldaan zijn.

                                         
81 Reeds in 1897 wees Karl Pearson, in een ondertussen klassiek geworden paper over spurious correlation, op de

gevaren waar een analyst mee te maken kan krijgen wanneer zij/hij correlaties probeert te interpreteren tussen

ratio’s waarvan de noemers en de tellers gemeenschappelijke delen bevatten (Aitchison 2003: xiii).
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Na overleg met een aantal onderzoekers82 die bekend zijn met het probleem van compositionele

data, hebben we uiteindelijk twee kleine testjes ontwikkeld, die ons een indicatie zouden kunnen

geven van de reikwijdte van het ‘constante som’ – probleem in ons model: 

1) Hoewel het probleem van compositionele data niet noodzakelijk wordt opgelost door enkele

componenten uit de analyse weg te laten, gaan we ervan uit dat de ‘constante som’ - restrictie

minder van toepassing is, naarmate de som van de twee weerhouden componenten, d.i. de tijd

besteed aan betaalde arbeid en de tijd besteed aan huishoudelijk werk, een grotere spreiding

kent83. De spreiding is in ons geval behoorlijk groot en bedraagt 20u23’ voor mannen en

15u31’ voor vrouwen.  

2) Bovendien gaan we ervan uit dat als er geen correlatie bestaat tussen zowel de tijd besteed

aan betaalde arbeid en de tijd besteed aan een restcategorie, gevormd door alle overige

activiteiten buiten betaald werk en huishoudelijk werk, als tussen huishoudelijk werk en deze

restcategorie, we eigenlijk niet met een constante som - probleem verveeld zitten. Hoewel er

voor mannen een sterk verband bestaat tussen de tijd die zij besteden aan betaald werk en de

tijd die zij besteden aan alle andere activiteiten uitgezonderd betaald werk en huishoudelijk

werk (r=-0,894 en p=0,000), vonden we geen significant verband terug tussen de tijd die zij

besteden aan huishoudelijk werk en de restcategorie (r=0,007 en p=0,877). Voor vrouwen

bestaat er naast de correlatie tussen de restcategorie en betaald werk (r=-0,778 en p=0,000),

ook een correlatie tussen de tijd besteed aan huishoudelijk werk en de restcategorie. Dit

verband is echter erg klein, namelijk -0,091, maar wel significant (p=0,036).

We kunnen dus besluiten dat er zowel methodologische als ook theoretische argumenten zijn om

de invoering van beide dagboekvariabelen in het model te legitimeren.

                                         
82 Graag wil ik de volgende onderzoekers bedanken voor hun persoonlijke raadgevingen aan mij voor het

probleem van compositionele data: Prof. dr. Ignace Glorieux (Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel),

Dr. Donna Dosman (Research Data Centre and Human Ecology, University of Alberta), Dr. Janet Fast (Human

Ecology, University of Alberta), Dr. Frank Huysmans (Sociaal Cultureel Planbureau, Den Haag), Dr. Pascale

Peters (Capaciteitsgroep Sociologie, Universiteit Utrecht), L. Andries van der Ark (Department of Methodology

and Statistics, Tilburg University). Deze laatste statisticus is zelf ook op zoek naar een goede methode om met

compositionele data te werken. Zijn methode bevindt zich echter nog in een pril stadium. We hebben de testen

die wij ontwikkeld hadden om het effect van de som constraint na te gaan aan hem voorgelegd en het leek hem

inderdaad verstandig om deze toe te passen. Toch stelt hij dat alle oplossingen, zelfs diegene waar hij

momenteel aan werkt, suboptimaal blijven.

83 Ook dr. Pascale Peters (2000) ging van deze veronderstelling uit in haar analyse.
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TEMPORELE BESCHIKBAARHEID

Arbeidsduur

Conform de tijdsbeschikbaarheidstheorie, geldt inderdaad dat zowel mannen als vrouwen tijdens

een willekeurige week meer tijd besteden aan huishoudelijk werk, naarmate ze minder tijd

besteden aan hun job en dus meer beschikbaar zijn (tabel 4.1). Toch vormt het verschil in

arbeidsduur tussen mannen en vrouwen geen afdoende verklaring voor het verschil in

huishoudelijk werk, vastgesteld tussen beide geslachten. Tabel 4.1 leert ons immers dat gegeven

een bepaalde arbeidsduur, vrouwen nog altijd meer huishoudelijk werk verrichten dan mannen. Het

verschil neemt bovendien toe naarmate mannen en vrouwen meer beschikbaar zijn. Bij vrouwen

stijgt de tijd besteed aan huishoudelijk werk namelijk sterker dan bij mannen naarmate ze meer

beschikbaar zijn (zie eta’s en beta’s in tabel 4.1). Zo resulteert de overgang van een gewone

voltijdse job naar een grote deeltijdse job en van een grote deeltijdse job naar een kleine

deeltijdse job, bij mannen niet in een betekenisvolle stijging van de tijd besteed aan huishoudelijk

werk. Hoewel de tijd besteed aan betaalde arbeid dan respectievelijk afneemt van ca. 36u tot ca.

26,5u en tenslotte tot ca. 9u, stijgt de tijd besteed aan huishoudelijk werk gemiddeld slechts van

resp. ca. 14,5u tot ca. 16,5u en tenslotte tot ca. 17u. Bij vrouwen is enkel het verschil tussen een

gewone voltijdse job en een grote deeltijdse job niet betekenisvol. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat bij

mannen en vrouwen die tijdens de registratieweek geen betaald werk verricht hebben en die dus in

principe temporeel even beschikbaar waren, de vrouw meer dan 14u meer tijd besteed aan

huishoudelijk werk dan de man (zowel na statistische controle als voor statistische controle voor

alle andere vormen van beschikbaarheid opgenomen in tabel 4.1).

De zwarte balken in figuur 4.3 geven grafisch voor iedere arbeidsduur de tijd besteed aan

huishoudelijk werk weer. De eerste vijf balken hebben betrekking op mannen, de volgende vijf op

vrouwen. Dat vrouwen een belangrijkere trade-off kennen tussen beide levenssferen, is ook hier

duidelijk te zien. Het contrast met de witte balken, die de tijd besteed aan vrijetijdsactiviteiten

weergeven, is bovendien veelzeggend. Bij mannen stijgt de tijd besteed aan vrije tijdsactiviteiten

sterker dan de tijd die ze aan het huishouden besteden, naarmate ze minder tijd besteden aan hun

job84; bij vrouwen zien we het omgekeerde. Mannen vullen de tijd die ze niet aan hun job

besteden, bovendien ook veel meer dan vrouwen op met vrije tijdsactiviteiten en veel minder met

huishoudelijk werk (zie ook Glorieux, Koelet 2002). De 14u die mannen zonder betaald werk

minder besteden aan huishoudelijk werk dan vrouwen zonder betaald werk, worden door mannen

dan ook integraal opgevuld met extra vrijetijd (na controle ca. 12,5u). Dit staat in schril contrast

met de tijdsbeschikbaarheidstheorie, die er van uitgaat dat zowel mannen als vrouwen hun extra

beschikbare tijd met huishoudelijk werk opvullen. 

                                         
84 Renard (1985: 51-77) stelt dan ook vast dat de werkloosheid van de man de rolverdeling in de gezinnen niet

verandert en ook geen enkel voordeel oplevert voor de vrouwelijke partner. 
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FIGUUR 4.3: TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK EN VRIJE TIJD PER WEEK NAARGELANG DE ARBEIDSDUUR VAN

MANNEN EN VROUWEN MET INWONENDE PARTNER (ONGECONTROLEERD, P<0.05 VOOR MANNEN EN VOOR

VROUWEN, TOR99, 20-75 JAAR, N=1082)
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Ook bij Mevr. Berckmans (48 jaar) zien we een verschillende invulling van de beschikbare tijd bij

haar en haar partner:

“Maar ja… hij komt dan toe een uur na mij… ik heb al bepaalde kleine werkskes gedaan,

bijvoorbeeld die afwas weggezet die bleef liggen… we hebben tesamen koffiegedronken … En dan

zo rond zes uur kijkt hij dan naar het nieuws… en ja ik ben ik niet zo geïnteresseerd in’t nieuws…

hij blijft dan liggen voor naar het nieuws te kijken en hij kijkt dan graag naar…wat komt er daar

allemaal achter eh… en Blokken ziet hem graag, dus… Meestal ben ik dan weeral bezig”

In Tabel 4.1 en figuur 4.3 wordt de arbeidsduur geoperationaliseerd aan de hand van de tijd die

men besteed heeft aan betaald werk volgens het dagboekje. Op die manier gemeten, beschouwt

men de invloed van de specifieke arbeidsduur tijdens de registratieweek op de tijd die men

gedurende diezelfde week besteed heeft aan huishoudelijk werk. Men kan echter ook nagaan hoe

iemands algemene arbeidssituatie (d.i. niet specifiek voor de registratieweek) samenhangt met de

tijd die deze persoon besteedt aan huishoudelijk werk. Aan de hand van de vragenlijst kan men

nagaan of mannen en vrouwen een job hebben en indien dit zo is, of ze deeltijds of voltijds

werken. Ook volgens deze operationalisering blijven de conclusies behouden: zowel voor mannen

als voor vrouwen geldt dat naarmate ze meer tijd aan hun job besteden, ze minder tijd besteden

aan huishoudelijk werk (tabel 4.2).
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TABEL 4.2: TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK EN BETAALDE ARBEID PER WEEK NAAR ARBEIDSSITUATIE VOOR

MANNEN EN VROUWEN DIE SAMENWONEN MET EEN PARTNER (TOR99, 20-75 JAAR)

Arbeidssituatie N Tijd
Huishoudelijk werk

Tijd
Betaalde arbeid

Tijd
Totale werklast
(Kinderzorg niet

inbegrepen)
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

Geen betaald werk 172 250 20:03 34:33 1:34 1:02 21:37 35:34
Deeltijds werkend 16 128 13:19 29:07 31:04 22:38 44:23 51:43
Voltijds werkend 358 153 12:42 20:48 42:01 36:34 54:44 57:22
Sign (**) (**)
Eta 0.332 0.495

De tijdsbeschikbaarheidstheorie kan echter wederom niet verklaren waarom niet elke overgang

naar een lagere arbeidsduur, gepaard gaat met een toename in de tijd besteed aan huishoudelijk

werk. Zo verschilt de tijd die mannen besteden aan huishoudelijk werk niet betekenisvol al

naargelang ze een voltijdse of een deeltijdse baan hebben85. Bovendien zien we ook hier dat

vrouwen veel meer dan mannen gebruik maken van hun beschikbaarheid voor huishoudelijk werk.

Vrouwen zonder betaald werk besteden 37% (=(34:33-20:48)/(36:34-1:02)) van de tijd die ze

anders aan een voltijdse job zouden besteden aan huishoudelijk werk. Bij de mannen is dit slechts

18% ((20:03-12:42)/(42:01-1:34)). De totale werklast van vrouwen hangt dan ook veel minder

samen met hun arbeidsmarktparticipatie dan bij mannen. Mannen vullen daarentegen een groter

deel van hun extra beschikbare tijd op met vrijetijdsactiviteiten dan vrouwen, namelijk 44%

((41:22-23:32)/(42:02-1:35)) tov 27% (=(26:53-17:31)/(36:21-1:04)). En tenslotte blijkt ook

hier duidelijk dat vrouwen in elke arbeidspositie meer huishoudelijk werk verrichten dan mannen.

Het is wel zo dat een vrouw ook binnen elke arbeidspositie minder tijd besteedt aan haar job dan

een man, maar desalniettemin blijft haar totale werklast steeds hoger dan die van een man in een

gelijkaardige arbeidssituatie86.

                                         
85 Dit blijkt uit een LSD Post-Hoc Test. Het is wel zo dat er maar erg weinig deeltijds werkende mannen in de

steekproef zitten (N=16) en dat bovendien bijna één derde van deze mannen naast zijn hoofdberoep ook nog

een bijberoep heeft die hij ten minste ongeveer 1 keer per week uitoefent (N=5). Toch besteden zij volgens

hun dagboekjes 11u minder tijd aan betaalde arbeid dan voltijds werkende mannen en hebben ze dus, ondanks

een eventuele bijjob, toch nog steeds meer tijd beschikbaar om huishoudelijk werk te verrichten. Vanuit de

tijdsbeschikbaarheidstheorie blijft het moeilijk te verklaren waarom zij dan niet meer tijd aan huishoudelijk

werk besteden dan hun voltijdse collega’s.

86 Daar een deeltijdse en een voltijdse job in preciese arbeidsduur sterk kan verschillen voor mannen of vrouwen,

zou men ook met de contractuele arbeidstijd of de gepercipieerde arbeidstijd zoals vermeld in de vragenlijst

kunnen werken om de temporele beschikbaarheid te meten. Een vergelijking van de arbeidsduur

geoperationaliseerd aan de hand van (1) de contractuele arbeidstijd zoals vermeld in de vragenlijst, (2) de

gepercipieerde arbeidstijd zoals vermeld in de vragenlijst en (3) de geregistreerde arbeidstijd uit de

dagboekjes, leert echter dat de gemiddelde tijd besteed aan betaalde arbeid volgens de twee maten die

gebaseerd zijn op de vragenlijst, hoger liggen dan volgens de dagboekjes en dus waarschijnlijk de werkelijke

arbeidstijd overschatten (zie bijlage 4.1). Bovendien is deze ‘overschatting’ hoger bij mannen dan bij vrouwen.
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Dat vrouwen in een gelijkaardige arbeidssituatie minder tijd besteden aan hun job dan mannen,

deed ons er echter toe besluiten niet met deze maat te werken in het uiteindelijke model uit tabel

4.1. Wil men iets kunnen zeggen over de impact van beschikbaarheid op de tijd die men besteedt

aan huishoudelijk werk, maakt men beter een indeling van de arbeidssituatie die meer rekening

houdt met de precieze arbeidsduur die men besteedt aan z’n job. Glorieux, Minnen en Van Thielen

(2004: 165-176) gingen op basis van de Vlaamse tijdsbudgetgegevens uit 1999 na wat de reden is

voor dit verschil in arbeidsduur, voor voltijds werkende moeders en vaders tussen 21 en 40 jaar.

Zij kozen er de mannen en vrouwen met kinderen uit omdat in deze groep de verschillen in

arbeidsduur het grootst waren. Zij stelden vast dat jonge voltijds werkende moeders

disproportioneel meer in overheidsdiensten werken en in jobs waarvan het einde van de dag erg

voorspelbaar is. In dit type jobs betekent een voltijdse job in het algemeen minder uren werken

(zie ook Elchardus, Glorieux 1994). Maar anderzijds bleek ook een grotere proportie voltijds

werkende vrouwen met kinderen te werken als zelfstandigen en in leidende commerciële functies,

typische jobs waar de werktijden hoger liggen dan gemiddeld. Deze twee tegengestelde tendensen

hebben volgens de auteurs tot gevolg dat de verschillen in werktijd die ze vaststelden tussen

voltijds werkende vaders en moeders anno 1999 alleszins minder gemakkelijk te verklaren zijn aan

de hand van arbeidsmarktsegregatie dan dit pakweg tien jaar eerder het geval was. Andere

mogelijke verklaringen zouden zijn dat vrouwen misschien binnen dezelfde bedrijfstak minder hoge

functies innemen of dat ze individuele strategieën toepassen die hen helpen aan de dubbele

verantwoordelijkheid van huishoudelijk werk en betaalde arbeid te kunnen voldoen. Ook dit wijst er

op dat de arbeidsduur van vrouwen niet enkel bepaalt in welke mate ze kunnen voldoen aan het

huishoudelijke werk, maar dat ook hun verantwoordelijkheid voor het huishouden de tijd die ze aan

hun job besteden kan bepalen.

In bijlage 4.2 geven we meer detail over wat er precies gebeurt met het huishoudelijke werk van

mannen en vrouwen die er minder beschikbaar voor zijn omdat ze meer tijd moeten besteden aan

hun job. Daar leest u of mannen en vrouwen bepaalde huishoudelijke taken laten vallen of alle

taken behouden maar ze gewoon minder vaak verrichten of minder tijd besteden per

huishoudelijke taak. Voorts wordt dieper ingegaan op de huishoudelijke taken waar mannen en

vrouwen het meest op besparen als ze meer tijd besteden aan hun job en wat dit betekent voor de

output van deze taken. Neemt iemand anders deze taken over, doet men ze gewoon sneller of doet

men ze minder grondig?

                                                                                                                                 

Opdat de beschikbaarheid naar arbeidssituatie vergelijkbaar zou zijn voor mannen en vrouwen, werkt men dus

idealiter met de preciese arbeidsduur die uit de dagboekjes kan worden afgeleid. Wanneer we in latere analyses

de arbeidsduur van de partner willen gebruiken, zullen we ons echter niet op dagboekgegevens kunnen

baseren, vermits deze voor de partner niet beschikbaar zijn en zullen we ons moeten beroepen op de

vragenlijstmaat die deze het beste benadert, d.i. de gepercipieerde arbeidstijd.
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Leeftijd van het jongste inwonende kind

Op basis van de tijdsbeschikbaarheidtheorie, voorspelden we dat naast betaalde arbeid ook de

aanwezigheid van erg jonge kinderen in het gezin ertoe zou kunnen leiden dat men minder tijd

besteedt aan huishoudelijk werk omdat men minder beschikbaar is. Voor vrouwen blijkt dit althans

te kloppen. Uit tabel 4.1 blijkt dat moeders van baby’s jonger dan 2 jaar, minder tijd besteden aan

huishoudelijk werk dan andere moeders, namelijk gemiddeld 24u24’ per week. Als het jongste kind

in het gezin tussen 2 en 5 jaar oud is, komt daar gemiddeld bijna 3,5u per week bij wat resulteert

in bijna 28u huishoudelijk werk per week. Zijn alle inwonende kinderen ouder dan 5 jaar, dan komt

daar gemiddeld nog eens 3u42’ bij, zodat deze moeders 31u33’ per week aan huishoudelijk werk

besteden. Ook wanneer men rekening houdt met o.a. de arbeidsduur van deze moeders, besteden

ze meer tijd aan huishoudelijk werk naarmate hun inwonende kinderen ouder zijn. In dat geval

wordt echter ook duidelijk dat vrouwen zonder inwonende kinderen bijna net zo weinig tijd

besteden aan huishoudelijk werk dan de ‘drukke’ moeders met erg jonge kinderen (26u24’ tov

25u09’). Deze vrouwen zijn in principe nochtans meer beschikbaar, omdat ze hun aandacht niet

moeten verdelen over de kinderen en het huishouden. De oorzaak moet echter niet gezocht

worden in hun beschikbaarheid, maar wel in de kleinere vraag naar huishoudelijk werk in een gezin

dat enkel samengesteld is uit 2 personen. Het effect van de huishoudelijke vraag naar huis-

houdelijk werk op de tijd besteed aan huishoudelijk werk wordt verder behandeld in paragraaf 3.

De leeftijd van de inwonende kinderen capteert veel meer dan enkel de tijd die vrouwen besteden

aan actieve kinderzorg. De hoeveelheid tijd die vrouwen volgens hun dagboekjes besteden aan

kinderzorg correleert immers niet met de tijd die ze volgens hun dagboekjes besteden aan

huishoudelijk werk (r=0.029). Heel wat kinderzorg is echter verborgen in de zin dat men ze niet

altijd als kinderzorg percipieert en ze dus ook niet als dusdanig in de dagboekjes noteert

(Ahrentzen e.a. 1989, Karsten 1992, Elchardus, Glorieux 1994: 144, Pleck 1999). Zo kan

bijvoorbeeld de loutere aanwezigheid van kleine kinderen, het moeders reeds moeilijk maken om

bepaalde huishoudelijke taken te verrichten.

Voor vaders is er geen verband tussen de leeftijd van het jongste inwonende kind en de tijd die zij

besteden aan huishoudelijk werk. Het significante verband uit tabel 4.1 wijst enkel op het verschil

tussen mannen met of zonder kinderen in de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk. Net als

bij de vrouwen heeft dit meer te maken met de vraag naar huishoudelijk werk dan met de eigen

beschikbaarheid. Voor mannen bleek eerder dat ze de tijd die ze beschikbaar hebben naast hun

job, veel minder gebruiken voor het huishoudelijk werk. De kans dat bij hen huishoudelijk werk dus

uiteindelijk moet wijken om tijd vrij te maken voor de kinderen, is veel kleiner dan bij vrouwen. 
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RUIMTELIJKE BESCHIKBAARHEID

Naast temporele beschikbaarheid, speelt ook ruimtelijke beschikbaarheid een rol in de tijd die men

besteedt aan huishoudelijk werk. Tabel 4.1 toont aan dat zowel mannen als vrouwen meer tijd

besteden aan huishoudelijk werk naarmate ze een groter percentage van de week thuis zijn: per

percent dat ze meer thuis zijn, verrichten ze 12’ meer tijd aan huishoudelijk werk. Bij mannen en

vrouwen neemt het huishoudelijke werk dus in dezelfde mate toe naarmate ze meer thuis zijn. 

Dit betekent echter niet dat mannen en vrouwen die evenveel thuis zijn ook evenveel tijd besteden

aan huishoudelijk werk. Het percentage van de tijd dat men thuis is, verklaart immers niet het hele

verschil in de tijd die mannen en vrouwen besteden aan huishoudelijk werk. Gegeven een bepaalde

ruimtelijke beschikbaarheid, besteden vrouwen nog altijd veel meer tijd aan huishoudelijk werk

dan mannen. Mevr. Baert (38 jaar) illustreert hoe moeilijk het soms is voor vrouwen om hun tijd

thuis aan vrijetijdsactiviteiten te besteden en niet aan huishoudelijk werk:

“Eigenlijk vind ik wel zo dat als je thuis bent en er is dat huishoudelijk werk, dat is voor mij toch

wel zo’n… een connotatie van dat is dringend dus dat moet eerst gebeuren.  En als dat dan klaar is

dan zal ik zelf …allé…mij dat mogen permiteren om te gaan lezen. En eigenlijk denk ik… ja, waarom

is dat nu zo? Dat heeft toch wel op mij een invloed van dat moet eerst gebeuren.  Maar door het

feit dat dat altijd toch terugkomt, is dat zo’n eeuwige strijd natuurlijk. Nu wat ik nu dus wel

gerealiseerd heb, dat is .. door het feit dat ik dan gaan bijstuderen ben, heb ik natuurlijk wel heel

veel bijgeleerd en functioneel heel veel gelezen he. Maar dat waren dan geen ontspannende

romannekes, maar ik heb dus wel heel veel gelezen op die drie jaar. En ik, ik denk dat ik mijzelf

daardoor een beetje beschermd heb, door het feit dat ik die studie heb... dat dat op die vaste

dagen was met die examens… dan stond dat buiten kijf he, terwijl moest ik dat voor mijzelf iedere

week moeten afgedwongen hebben van, nu ga ik eens een paar uur lezen, dan zou ik dat niet

gedaan hebben. (…)  Maar zo voor uzelf… zo die dingen zo …allé… dat eigenlijk zo bezig zijn met

cultuur, film en lezen… eigenlijk vind ik dat zo bijna luxe … Maar eigenlijk ik vind dat wel heel

belangrijk he…en als dat dan niet structureel is, dan..dan komt het er vaak niet van. (…) want er is

altijd… er is altijd eh huishoudelijk werk eh…”

Als we dan vragen of dit bij mannen misschien minder meespeelt, antwoordt ze:

“Minder, ja, zeker naar dat wat dat ik dan zo zeg, dat dringend appel van het huishouden… ik denk

dat P. daar veel minder last van heeft, (…) Gelijk P. die doet dan heel regelmatig sport, he. Nu dat

is ook heel goed voor de gezondheid en voor de conditie enzo, maar dat ga ik dus

eigenlijk…allé…want eigenlijk zou ik ook moeten sporten, want dat is voor mij zeker even gezond

en toch ga ik dat niet zo rap doen. Terwijl P. die gaat twee, drie keer per week lopen en dan is er

hier ook huishoudelijk werk en al… Ik zou dat dan bijna eerder maar gaan doen als alles hier in

orde is.”
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Haar laatste zin wijst er bovendien op dat vrouwen ook omgekeerd soms meer thuis zijn omwille

van het huishoudelijk werk. 

Ook de illustratie van Mevr. Debast (36 jaar) willen we u niet onthouden:

“Maar bijvoorbeeld vorig jaar waren we … ik was bezig in de tuin. En hij zat ernaast op een stoel

met een glas wijn.  (…) Hij was mee aan het schuiven met zijn stoel. Als we aan het einde waren

zegt ie: Dedju, zegt ie, nu begin ‘k ik mijn eigen zelfs schuldig te voelen dat gij helemaal alleen

gewerkt hebt.”

Uit tabel 4.1 blijkt ook nog dat de vaststelling dat mannen en vrouwen minder tijd besteden aan

huishoudelijk werk naarmate ze meer betaald werk verrichten, niet enkel kan verklaard worden

doordat ze minder thuis waren dan andere mannen en vrouwen87. 

FYSIEKE BESCHIKBAARHEID

De derde en laatste vorm van beschikbaarheid die een invloed kan hebben op de tijd die men

besteedt aan huishoudelijk werk is de fysieke beschikbaarheid. 27% van de vrouwen en 40% van

de mannen met gezondheidsproblemen uit de steekproef slaagt erin deze tijdens de

registratieweek te combineren met betaald werk. Wanneer we rekening houden met hun

arbeidsduur, besteden zij niet minder tijd aan huishoudelijk werk dan hun collega’s die hier

nochtans fysiek meer beschikbaar voor zijn. 

De mannen en vrouwen met gezondheidsproblemen die geen betaald werk verricht hebben tijdens

de registratieweek, bevonden zich in de paradoxale situatie dat ze temporeel erg beschikbaar

waren voor het huishoudelijke werk, maar fysiek niet. Ondanks hun temporele beschikbaarheid,

hebben zij er dan ook veel minder tijd aan besteed dan de andere mannen en vrouwen die geen

betaald werk verricht hebben. Bij deze mannen nam het huishoudelijk werk gemiddeld slechts

12u33’ in beslag tegenover 23u20’ bij de mannen die geen betaald werk hebben verricht en die

fysiek wel in orde zijn (na statistische controle voor de andere variabelen in tabel 4.1). Bij de

vrouwen is het verschil wat kleiner, namelijk 30u53’ voor de fysiek minder beschikbare vrouwen

die geen betaald werk hebben verricht tegenover 35u51’ voor de overige vrouwen die geen betaald

werk hebben verricht (na statistische controle). Zowel voor mannen als voor vrouwen is deze

reductie sterk significant en heeft het vooral gevolgen voor activiteiten als tuinieren en

boodschappen doen. 

                                         
87 Arbeidssituatie blijft sterk significant na controle voor het percentege van de totale tijd thuis.
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Waarom mannen sneller dan vrouwen de tijd besteed aan huishoudelijk werk terugschroeven

wanneer ze gezondheidsproblemen ondervinden en geen betaald werk verrichten, blijft binnen de

tijdsbeschikbaarheidstheorie onbeantwoord88. Mevr. Debast (36 jaar) vindt het alvast erg moeilijk

om huishoudelijk werk te laten staan als dit haar om gezondheidsredenen wordt afgeraden:

“Over twee jaar, in het najaar, heb ik terug een ingreep moeten ondergaan.  En op dat moment

was ik ook een periode terug minder mobiel. En op een bepaalde manier moest ik wel kiezen en

dan bleven er dingen staan. En ik voelde mij daar rottig bij.  Maar schuldig?  Vooral rottig voelde ik

mij.  God ja, het heeft ook mee te maken met het feit dat je minder mobiel bent.  Ja, ja… Rottig,

heel rottig en geambeteerd eigenlijk. Echt schuldgevoelens? Ja, soms misschien wel een keer zo

dat je denkt van “ach ja… in feite gaat het huishoudelijke werk altijd voor en pas dan bedenk je

wat anders.””

Misschien ervaren vrouwen bij gezondheidsproblemen wel minder dan mannen dat ze kunnen

rekenen op de hulp van hun partner in het huishouden en proberen ze daarom het meeste

huishoudelijke werk zelf te blijven doen. Mevr. Casterman (50 jaar) krijgt ondanks haar

gezondheidsproblemen alleszins niet veel hulp van haar partner:

“(…) maar ik heb wel gezondheidsproblemen.  Ik heb schouderproblemen.  Ik ben al geopereerd

aan mijn twee schouders en alles in het huishouden is zwaar voor mij… allé… gewoon het stof

afnemen, dat is…. (…) als ik dat gedaan heb, dan heb ik echt verschrikkelijk pijn. Ja, ik sta op met

pijn en ik ga slapen met pijn en dan zaag ik he, dat dat te zwaar is.  Maar we hebben wel iemand

die komt kuisen, maar toch met een groot huishouden is dat… en ook het huis is groot en oud en…

en ja zo had hij plots een idee: ja, ik ga een keer mijn bureau… ofwel was het misschien echt vuil,

dat hij zei… ja, hij zag het vuil en hij wou het doen, maar… ’t is maar eenmalig geweest hoor.”

En ook in het gezin Debast (36 jaar) is de wil er wel, maar doet Mevr. Debast ondanks haar

gezondheidsproblemen nog steeds het meeste huishoudelijke werk:

“(…) ik kan moeilijk op een trapladder staan, en u ziet dus, het zijn hogere ramen en dat is moeilijk

van op de grond.  Ik beschik niet over het volledige gevoel in mijn linkervoet, dus eh… Ah, ik zeg:

kijk, ik werk altijd met de lange steel voor die ramen. Ga jij dat dan doen, op die trapladder staan?

Dan kan je inderdaad beter tot in die hoeken enzo…’ En… ‘Dat zal ik dan wel doen. Ja,ja,

inderdaad.  Op de trapladder enzo.’ Maar hij doet liever de gordijnen toe ‘Dan zie ik het ook niet’

zegt hij. ‘Foert, ‘t is toch niemand die passeert’ ofzo Ehm… in het begin heeft hij dat misschien

twee keren gedaan.”

Of mannen inderdaad meer hulp van hun vrouwen krijgen in het huishouden wanneer ze fysiek

onbeschikbaar zijn, dan omgekeerd het geval is, gaan we na wanneer we in paragraaf 2 de

beschikbaarheid van de partner bespreken.

                                         
88 Voor een gelijkaardige kritiek maar dan met betrekking tot minder-validen, zie Lois Keith (1994: 1) en Nasa
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Dat ook de ouderdom parten kan gaan spelen en mannen en vrouwen minder beschikbaar kan

maken voor huishoudelijk werk, lijkt voorts niet te worden bevestigd door de resultaten uit tabel

4.189. Mannen en vrouwen ouder dan 54 jaar besteden niet betekenisvol minder tijd aan

huishoudelijk werk dan jongere mannen en vrouwen. Omdat oudere mannen en vrouwen vaker

geen werk hebben en meer thuis zijn dan andere mannen en vrouwen besteden zij zelfs meer tijd

aan huishoudelijk werk.

4.1.3 Conclusie

Zowel mannen als vrouwen houden bij het verrichten van huishoudelijk werk rekening met hun

temporele, ruimtelijke en fysieke beschikbaarheid. Dit neemt echter niet weg dat vrouwen,

gegeven een bepaalde beschikbaarheid, toch nog steeds veel meer tijd zullen besteden aan

huishoudelijk werk dan mannen. Zij zullen hun beschikbare tijd veel meer opvullen met

huishoudelijk werk en lijken hierin meer dan mannen hun verantwoordelijkheid op te nemen. Dit

zou kunnen verklaren waarom we bij vrouwen ook een veel sterkere trade-off vaststellen tussen

hun huishoudelijk werk en hun temporele beschikbaarheid. Hun huishoudelijk werk hangt veel

meer samen met hun arbeidsduur en de leeftijd van hun kinderen, dan dit bij mannen het geval is.

Als ze temporeel beschikbaar zijn, zullen ze dit zoveel mogelijk proberen te gebruiken om

huishoudelijk werk te doen. Dat heel wat vrouwen zich omgekeerd ook beschikbaar houden voor

het huishoudelijke werk door minder tijd te besteden aan hun job of meer thuis te zijn dan

mannen, sluit bovendien goed aan bij het idee van een dergelijke trade-off. De fysieke

beschikbaarheid lijkt vooral een rol te spelen bij mannen en vrouwen die temporeel erg

beschikbaar zijn doordat ze geen betaald werk hebben. Hier valt het op dat vrouwen zonder job

minder gemakkelijk dan mannen zonder job huishoudelijk werk laten staan als ze

gezondheidsproblemen ondervinden. 

Het aanbod waaruit een gezin kan putten om aan de vraag naar huishoudelijk werk te voldoen,

bestaat echter niet enkel uit de eigen beschikbaarheid, maar ook uit de beschikbaarheid van

andere gezinsleden. Misschien kunnen of moeten mannen hun beschikbare tijd minder opvullen

met huishoudelijk werk dan vrouwen, omdat zij zich vaker in gezinnen bevinden waar ook het

aanbod van andere gezinsleden voor het verrichten van huishoudelijk werk groter is. Met andere

                                                                                                                                 

Begum (1992: 74).

89 Omdat geen enkele man en geen enkele vrouw ouder dan 54 jaar uit onze steekproef kinderen heeft die jonger

zijn dan 6 jaar, zouden deze resultaten kunnen beïnvloed zijn door de aanwezigheid van nulcellen in het model.

De analyse werd daarom ter controle nog eens herhaald, waarbij i.p.v. de twee variabelen ‘leeftijd jongste kind’

en ‘ouder dan 54 jaar’ werden gecombineerd tot één variabele in het model. Hierbij werd in de categorie ‘geen

inwonende kinderen’ en de categorie ‘inwonende kinderen ouder dan 5 jaar’  een onderscheid gemaakt naar de

leeftijd van de respondent. De resultaten wijken echter niet af van deze bekomen in het model van tabel 4.1.
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woorden, mannen hebben misschien vaker een partner die meer beschikbaar is voor huishoudelijk

werk. Hoewel een man dus in absolute zin even beschikbaar kan zijn als een vrouw, kan zijn

relatieve beschikbaarheid misschien wel kleiner zijn. Daarom is het belangrijk het model uit tabel

4.1 uit te breiden met de beschikbaarheid van de partner.

4.2 DE AANBODZIJDE VAN HET HUISHOUDELIJK WERK
VRAAGSTUK: DE BESCHIKBAARHEID VAN DE PARTNER

In tegenstelling tot wat men zou verwachten op basis van de genderneutrale tijds-

beschikbaarheidstheorie, stelden we in paragraaf 4.1 vast dat de tijd besteed aan huishoudelijk

werk bij vrouwen, veel meer afhangt van hun beschikbaarheid dan dit bij mannen het geval is.

Gegeven een bepaalde beschikbaarheid, besteden vrouwen bovendien ook gemiddeld meer tijd aan

huishoudelijk werk dan mannen. We stelden ons daarbij de vraag of vrouwen misschien vaker

geconfronteerd worden met een partner die minder beschikbaar is voor het huishouden en dus

minder kan bijdragen aan het huishoudelijke werk. Een mannelijke partner heeft immers vaker

betaald werk dan een vrouwelijke partner en besteedt hier doorgaans ook meer tijd aan. Ook

mannen zouden echter meer tijd besteden aan huishoudelijk werk, als ook zij een partner zouden

hebben die minder beschikbaar is. Mevr. Casterman (50 jaar) gelooft echter niet dat dit voor haar

man een verschil zou maken:

“Ik weet jaren geleden hebben we meer daarover gesproken, maar ik heb altijd gezegd: het is niet

omdat ik fulltime zou werken dat jij meer zou in het huishouden doen. Dat is… ja… ’t is een

mentaliteit. Je moet… moet willen he.”

In deze paragraaf wordt het model dat in paragraaf 4.1 ontwikkeld werd om het effect van de

eigen beschikbaarheid na te gaan op de tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk (tabel 4.1),

uitgebreid met informatie over de beschikbaarheid van de partner. 

4.2.1 Modelspecificatie

Net als in paragraaf 4.1 worden er weer twee afzonderlijke modellen geschat – één voor vrouwen

en één voor mannen. Om deze modellen niet nodeloos zwaar te maken en om kleine cellen te

vermijden, worden van de variabelen die betrekking hebben op de eigen beschikbaarheid (zie

paragraaf 4.1), enkel deze weerhouden die in de voorgaande analyses betekenisvol bleken voor de

tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk. Dit betekent dat zowel de arbeidsduur als het

percentage van de tijd dat men thuis doorbrengt, in de modellen worden opgenomen. Voor
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mannen komt daar nog de gezondheidstoestand bij en voor vrouwen de leeftijd van het jongste

kind in het gezin.

Deze variabelen worden verder aangevuld met variabelen die betrekking hebben op de

beschikbaarheid van de partner. Net als bij de eigen beschikbaarheid, verwijzen deze variabelen

naar een temporele, ruimtelijke en fysieke beschikbaarheid. Dat de leeftijd van de kinderen enkel

een invloed heeft op het huishoudelijke werk van vrouwen90, toont reeds aan dat deze indicator,

die iets zegt over de temporele beschikbaarheid van de vrouwelijke partner in het gezin, geen

invloed heeft op de tijd die de man besteedt aan huishoudelijk werk. 

De temporele beschikbaarheid van de partner wordt ook bepaald door diens arbeidsduur. Vermits

we in dit onderzoek niet beschikken over dagboekgegevens met betrekking tot de partner, kunnen

we deze variabele niet op dezelfde manier bepalen als we dit voor de respondent zelf gedaan

hebben. Dit geldt ook voor de ruimtelijke beschikbaarheid van de partner. Er is geen andere

mogelijkheid om het percentage van de tijd die de partner thuis heeft doorgebracht te achterhalen

en dus wordt de ruimtelijke beschikbaarheid van de partner in het model niet opgenomen. In de

vragenlijst beschikken we wel over informatie over de arbeidsduur van de partner, geschat door de

respondent, aan de hand van de volgende vraag: “Over het algemeen genomen, hoeveel uren

betaald werk doet uw partner per week, het weekend inbegrepen? Met werk bedoelen we al het

werk in functie van uw hoofdberoep, eventuele betaalde en onbetaalde overuren inbegrepen. De

echte tijd die u werkt voor uw hoofdberoep dus. Gelieve de woon-werk reistijd niet mee te tellen.”

Deze gepercipieerde arbeidsduur van de partner wordt als een continue variabele opgenomen voor

de temporele beschikbaarheid van de partner in het model91. Ze wordt dus niet ingedeeld in vijf

categorieën zoals bij de eigen arbeidsduur voor de eigen temporele beschikbaarheid. Uit bijlage 4.1

blijkt immers dat deze categorieën bij beide variabelen niet vergelijkbaar zouden zijn, wanneer ze

de ene keer aangemaakt zijn op basis van dagboekgegevens en de andere keer op basis van

vragenlijstgegevens.

                                         
90 Het huishoudelijke werk van mannen varieert niet naar de leeftijd van de kinderen in het gezin, maar wel

naargelang hun aanwezigheid. Het eerste zegt eerder iets over de beschikbaarheid van de ouder voor het

verrichten van huishoudelijk werk, het tweede eerder over de vraag naar huishoudelijk werk waarmee men in

het gezin geconfronteerd wordt. Het al dan niet hebben van kinderen zal daarom pas later in het model voor

mannen terug opgenomen worden, wanneer de vraagzijde van het huishoudelijk werk vraagstuk besproken

wordt.

91 De arbeidsduur van de partner is dus exclusief ‘woon-werk’-verplaatsingen, terwijl deze bij de respondent wel

in de arbeidsduur zijn inbegrepen. Wanneer men rekening houdt met verplaatsingen, heeft men een correcter

beeld van de temporele beschikbaarheid. Maar hoewel in de vragenlijst informatie voorhanden is over de

reistijd van de partner naar het werk en terug, weten we niet hoe vaak hij of zij deze afstand per week moet

afleggen. Voor de partner kunnen we dus de tijd besteed aan woon-werkveroplaatsingen op een gemiddelde

week niet berekenen.   
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Vermits mannen (zonder betaald werk) minder tijd besteden aan huishoudelijk werk wanneer hun

gezondheidstoestand niet optimaal is, wordt in het model voor vrouwen tenslotte ook de fysieke

beschikbaarheid van de partner opgenomen. Hoewel we hier geen specifieke informatie over

hebben voor de partner, weten we wel of er iemand in het huisgezin ziek of gehandicapt is.

4.2.2 (On)beschikbaarheid van de partner en de tijd besteed
aan huishoudelijk werk

Tabel 4.3 vormt het samenvattende MCA model – voor vrouwen en mannen afzonderlijk - waarin

naast de eigen beschikbaarheid, ook rekening gehouden wordt met de rol van de beschikbaarheid

van de partner in de tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk, zowel voor statistische controle

als na statistische controle voor alle andere variabelen in het model. De totale verklaarde variantie

van dit uitgebreide model is nauwelijks tot niet hoger dan de totale verklaarde variantie van het

model uit tabel 4.1 dat enkel rekening hield met de eigen beschikbaarheid (mannen: 25% tov

27%92; vrouwen: 40% tov 39%). Of de partner al dan niet beschikbaar is, lijkt dus geen

belangrijke rol spelen in de tijd die men zelf besteedt aan huishoudelijk werk. Daarom blijven we

slechts kort staan bij de resultaten uit tabel 4.3.

                                         
92 In het vorige model was de verklaarde variantie iets hoger dan in het model uit tabel 4.3, omdat de variabele

‘leeftijd van het jongte inwonende kind’  een significant effect had op de tijd die mannen besteden aan

huishoudelijk werk. Uiteindelijk bleek echter enkel de aanwezigheid van kinderen van belang te zijn. Vermits dit

iets zegt over de vraag naar huishoudelijk werk waarmee men geconfronteerd wordt en niet over de eigen

beschikbaarheid, werd deze variabele voorlopig niet weerhouden voor het model in tabel 4.3 dat enkel rekening

houdt met de beschikbaarheid voor het huishoudelijke werk van beide partners in het gezin. Als we ‘leeftijd van

het jongste inwonende kind wel zouden opnemen in het model, dan zou de verklaarde variantie van het nieuwe

model 28% bedragen. 
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TABEL 4.3: TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK (INCL. TRANSPORT) PER WEEK DOOR MANNEN EN VROUWEN MET INWONENDE PARTNER NAAR DE TEMPORELE EN

FYSIEKE BESCHIKBAARHEID VAN DE PARTNER EN GECONTROLEERD VOOR DE EIGEN BESCHIKBAARHEID  (MCA-ANOVA)

Mannen (N=532) Vrouwen (N=495)Tijd besteed aan huishoudelijk werk
** p<0.05 / *  p<0.01/ ns nniet significant N Ongecontroleerd Gecontroleerd N Ongecontroleerd Gecontroleerd 

Temporele beschikbaarheid
Geen betaald werk (0u) 155 20:40 19:09 224 35:06 34:00
Kleine deeltijdse job (>0/<20u) 37 17:19 16:51 68 30:11 29:38
Grote deeltijdse job (20u/<32u) 45 16:22 16:33 66 27:18 27:37
Gewone voltijdse job (32u/<39u) 72 14:16 14:51 64 23:50 24:27
Grote voltijdse job (39u OF MEER) 222 10:30 11:25 72 17:18 20:23

Sign. (**) (**) (**) (**)

Arbeidsduur tijdens de
registratieweek (dagboek)

Eta/Beta 0.417 0.320 0.549 0.430
Jongste kind < 2 jaar 34 24:25 25:12
Jongste kind tussen 2 en 5 jaar 55 28:15 28:57
Alle kinderen > 5 jaar 204 31:28 32:36
Geen inwonende kinderen 201 28:15 26:46

Sign. (**) (**)

Leeftijd jongste inwonend
kind

Eta/Beta 0.175 0.247
Ruimtelijke beschikbaarheid

B:
0:12

B:
0:12

Covariaat:
%  tijd thuis

Sign. (**) (**) (**) (**)
Fysieke beschikbaarheid

Neen 470 15:07 15:36
Ja 62 13:44 9:58

Sign. (ns) (**)

E
I
G
E
N 

B
E
S
C
H
I
K
B
A
A
R
H
E
I
D

Ziek of gehandicapt

Eta/Beta 0.045 0.176
Temporele beschikbaarheid van de partner

B:
0:00

B:
0:00

Covariaat:
Gepercip. Arbeidsduur van
de partner (vragenlijst – uren) Sign. (**) (ns) (**) (ns)
Fysieke beschikbaarheid van de partner

Neen 455 29:28 29:41
Ja 40 27:33 25:07

Sign. (ns) (**)

P
A
R
T
N
E
R

Iemand ziek /gehandicapt in
huisgezin

Eta/Beta 0.045 0.107
Verklaarde Variantie (R²) 26% 40%
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TEMPORELE BESCHIKBAARHEID

Er is allereerst geen significant verband tussen de arbeidsduur van de partner en de tijd die men

zelf besteedt aan huishoudelijk werk93. Met andere woorden, rekening houdend met de eigen

beschikbaarheid, zal men niet meer tijd aan huishoudelijk werk besteden, wanneer men een

partner heeft die meer tijd besteedt aan z’n job. Al zullen mannen wel proberen een aantal

huishoudelijke taken van hun partner over te nemen, zij het zonder daarbij de tijd die ze zelf

gereserveerd hadden voor huishoudelijk werk te verhogen. Zo verrichten zij gemiddeld 8

verschillende huishoudelijke taken per week wanneer hun partner betaald werk heeft, tegenover 6

wanneer hun partner geen betaald werk heeft (gegeven een bepaalde beschikbaarheid). Bij

vrouwen vindt men deze relatie tussen de arbeidssituatie van de partner en het aantal

verschillende huishoudelijke taken die men zelf verricht niet terug. Zij verrichten dan ook over het

algemeen reeds een veel groter aantal  verschillende huishoudelijke taken per week dan mannen

(nl. gemiddeld 12 taken).

Als bij mannen met een werkende partner wel het aantal taken toeneemt en niet de tijd die zij

besteden aan huishoudelijk werk, dan moeten we concluderen dat zij binnen een zelfde tijdsspanne

een ruimer takenpakket afhandelen dan de mannen zonder werkende partner. Dit betekent echter

niet noodzakelijk dat zij hun huishoudelijke taken ook minder grondig uitvoeren. Mogelijks is hier

de wet van Parkinson van toepassing: “Werk neemt toe om de tijd te vullen die ervoor beschikbaar

is” (Schor 1991: 94). Heeft men weinig tijd, dan handelt men dezelfde huishoudelijke taak af in

een kortere tijdsspanne. Dit geldt zowel voor de partner die een aantal taken overneemt, als voor

de partner die zelf weinig beschikbaar is. Ook Mevr. Berckmans (48 jaar) verwijst onrechtstreeks

naar deze wetmatigheid in haar interview:

 “Maar ja ik heb dan eigenlijk heel de avond tijd. Maar ik moet dat eigenlijk wel - ik zou dat

eigenlijk precies moeten tellen - in een kwartiertje kunnen doen ook.  Maar ja, je kent dat dan…

toch een keer naar het nieuws komen kijken, of als er zo’n vraag is dat je gewoon zegt van… wel,

die interesseert (nvdr: in het spelprogramma Blokken) … en hetgeen dat ik in een kwartier kan

doen, daar ga ik dan bijvoorbeeld een half uur, drie kwartier mee bezig zijn he.”

                                         
93 Vóór statistische controle voor de eigen beschikbaarheid, besteden mannen en vrouwen, in tegenstelling tot

verwacht, gemiddeld minder tijd aan huishoudelijk werk naarmate de arbeidsduur van hun partner toeneemt.

Dit komt omdat men doorgaans zelf meer tijd besteedt aan een job wanneer de partner meer tijd besteedt aan

een job. 
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Excursie 2: Een model met relatieve of met absolute maten van beschikbaarheid?

Is het invoeren van de beschikbaarheid van de partner als controlevariabele in het model, een

afdoende test voor de invloed van de relatieve beschikbaarheid van beide partners op de tijd die zij

besteden aan huishoudelijk werk? In de literatuur heeft men sterk geworsteld met het probleem

hoe relatieve maten te introduceren en meer concreet hoe de tijdsbeschikbaarheidshypothese te

operationaliseren (De Bruyn 1997: 11). Shelley Coverman (1985: 88-89) vindt zowel een model

met enkel absolute maten als een model met enkel relatieve maten onvoldoende94. Hoewel haar

uitspraak kadert in de analyse van de relative ressources theorie, geldt ze in dezelfde mate voor de

analyse van relatieve beschikbaarheid: 

 “A model that includes relative ressources only may produce estimates that are confounded by the

effects of absolute status factors. Additionally, it is not clear if examining the effect of absolute

levels of husbands’ education, occupation, and earnings, while controlling for wives’ absolute

levels, really is tapping relative ressources.” (Coverman 1985:88) 

Als men echter zowel absolute als relatieve maten samen in een model zou opnemen, dan kan dit

leiden tot problemen van multicollineariteit. Wanneer men bovendien de relatieve beschikbaarheid

operationaliseert als het verschil in absolute arbeidsduur tussen beide partners (cf. De Bruyn 1997:

12), dan stoot men in zo’n gezamenlijk model ook op een identificatie-probleem (Blalock 1967:

792-794). In methodologische termen betekent dit het volgende: vermits de relatieve variabele in

het model een lineaire combinatie is van de twee absolute variabelen die ook in het model zitten, is

er geen errorterm voor deze variabele in de vergelijking, wat nochtans een noodzakelijke

voorwaarde is voor een analyse die gebruik maakt van ordinary least squares zoals ANOVA of

regressie. Het is in een dergelijke vergelijking immers onmmogelijk twee variabelen constant te

houden, terwijl men de derde varieert. Of concreet, men kan niet zowel de beschikbaarheid van de

vrouw als de beschikbaarheid van de man constant houden, terwijl men hun relatieve

beschikbaarheid varieert, als deze gedefinieerd is als het verschil in beschikbaarheid tussen beide. 

Vermits we slechts over twee empirische gegevens beschikken voor elk individu en drie regressie-

coëfficiënten proberen te schatten, heeft de vergelijking ook geen unieke oplossing. Dit is

wiskundig gemakkelijk aan te tonen:

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3(X1-X2)             of

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X1 - b3X2           of

Y= a + (b1 + b3)X1 + (b2 - b3)X2 
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Men kan verschillende waarden invullen voor b1, b2 en b3, zonder dat dit de uiteindelijke

vergelijking beïnvloedt. De Bruyn (1997: 13) toont aan dat dit discrepantiemodel wel gebruikt kan

worden indien men van de veronderstelling kan uitgaan dat de hoofdeffecten van het absolute

aantal uren dat man en vrouw buitenshuis werken even groot en aan elkaar tegengesteld zijn.

Deze vooronderstelling gaat in ons model echter niet op95: de tijd die men besteedt aan

huishoudelijk werk wordt immers beïnvloed door de eigen beschikbaarheid maar niet door de

beschikbaarheid van de partner. 

Volgens Blalock (1967: 799) verdwijnt het identificatieprobleem ook wanneer men minstens één

van de hoofdeffecten in het model kan negeren. Meestal is dit theoretisch moeilijk te

rechtvaardigen, maar in ons geval blijkt uit de empirische toetsing dat de tijd die de partner

besteedt aan betaalde arbeid er in het model niet toe doet.  We zouden bijgevolg in onze ANOVA

modellen uit tabel 4.3 de absolute arbeidsduur van de partner weg kunnen laten en een nieuwe

variabele toevoegen die de relatieve arbeidsduur meet, waarbij de arbeidsduur van de partner

verminderd wordt met de arbeidsduur van de respondent96. 

Wanneer men echter een variabele in een model vervangt door een tweede variabele, die een

lineaire combinatie is van deze eerste variabele en een andere variabele uit het model, kan de

verklaringskracht van het model niet stijgen. We hoeven met andere woorden de nieuwe analyse

niet uit te voeren, maar weten nu reeds dat de relatieve arbeidsduur van beide partners ons geen

extra informatie zal opleveren dan het model met enkel de absolute beschikbaarheidsmaten.

FYSIEKE BESCHIKBAARHEID

Bij de analyse van de eigen beschikbaarheid stelden we vast dat mannen sneller dan vrouwen

huishoudelijk werk laten vallen wanneer ze fysiek onbeschikbaar zijn. We stelden ons daarbij de

vraag of vrouwen misschien minder gemakkelijk beroep kunnen doen op hun partner om wat

huishoudelijk werk over te nemen wanneer ze minder fysiek beschikbaar zijn. Uit tabel 4.3 blijkt

echter dat ook vrouwen de tijd besteed aan huishoudelijk werk niet verhogen wanneer iemand

anders in het huisgezin langdurig ziek of gehandicapt is. Hoewel we geen specifieke gegevens

hebben over de gezondheidssituatie van de partner, lijken vrouwen, op basis van deze heel

                                                                                                                                 
94 In bijlage 4.3 wordt een klein voorbeeld uitgewerkt dat het verschil tussen absolute maten en relatieve maten

van beschikbaarheid duidelijk maakt. 

95 Bij de Bruyn (1997) wordt de impact van de relatieve beschikbaarheid op het aandeel van de man in het

huishoudelijke werk berekend, terwijl dit bij ons op de absolute tijd besteed aan huishoudelijk werk berekend

wordt. Vandaar dat de effecten in beide studies kunnen afwijken.

96 Voor de berekening van de relatieve arbeidsduur werken we enkel met de gegevens uit de vragenlijst, omdat

dit de vergelijkbaarheid tussen de arbeidsduur van beide partners ten goede komt.
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algemene maat, in tegenstelling tot verwacht in dat geval zelfs minder tijd aan huishoudelijk werk

te besteden.

4.2.3 Een mogelijk interactie-effect: de behoefte-beschikbaar-
heidsthese

De demand/response-capability theory van Shelley Coverman (1985) (vrij vertaald de behoefte-

beschikbaarheidstheorie), alsook de situational view beschreven door England en Farkas (1986:

97), stellen dat mannen niet zomaar meer tijd zullen besteden aan huishoudelijk werk wanneer ze

meer beschikbaar zijn, maar dat ze dit enkel zullen doen wanneer hun partner weinig beschikbaar

is voor het huishouden. Voor het testen van deze hypothese moet men een interactieterm in het

model opnemen97 (De Bruyn 1997: 20). Als zo’n interactieterm - geoperationaliseerd als het

product tussen de arbeidsduur van de respondent en de arbeidsduur van de partner98 - significant

blijkt te zijn, dan geeft dit aan dat er een ander effect uitgaat van het verschil in arbeidsduur

tussen beide partners, naargelang het absolute niveau van het aantal uren dat de respondent en

de partner buitenshuis werken. 

Blalock (1967: 801) stelt voor om altijd eerst de adekwaatheid van een model met enkel de

hoofdtermen (absolute arbeidsduur van respondent en partner) na te gaan. Als dit model

resultaten produceert die nagenoeg even bevredigend zijn als een model dat interactie toelaat, dan

is het meer simpele model volgens hem te verkiezen boven het interactiemodel. Om beide

modellen te vergelijken hebben we de verklaarde variantie en de vrijheidsgraden nodig van het

model met enkel de hoofdtermen (resp. R²h en dh) en van het model met de interactieterm (resp.

R²i en di). Het model met enkel de hoofdtermen komt overeen met het model dat we in tabel 4.3

berekend hebben voor mannen en vrouwen. De vergelijking van het hoofdmodel en het

interactiemodel levert voor mannen het volgende resultaat op99:

                                         
97 In bijlage 4.3 is een klein voorbeeld uitgewerkt dat het verschil uitlegt tussen een dergelijke interactie tussen

de arbeidsduur van beide partners en de relatieve arbeidsduur die besproken wordt in excursie 2.

98 Hier is het niet noodzakelijk dat de arbeidsduur van de respondent en van de partner op dezelfde manier

gemeten zijn, dus gebruiken we voor de respondent de arbeidsduur uit het dagboekje en voor de partner de

informatie uit de vragenlijst.

99 Als we zowel de arbeidsduur van de respondent als de arbeidsduur van de partner als continue variabelen in

het ANOVA model invoeren en deze met elkaar vermenigvuldigen in de interactieterm, krijgt men voor F het

volgende resultaat: 3.859. In de F-tabel vindt men voor α=0.05 en vrijheidsgraden 1 en 526 een kritieke F-

waarde terug van 3.859. In dit geval is de gevonden F-waarde van 5.093 echter groter. Wanneer we echter in

het model ook rekening houden met de aanwezigheid van kinderen in het gezin, dan verbeterd de interactie het

model echter niet meer significant (F=2.206 < 3.884, bij df1=1 en df2=511).
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F♂ =  (R²i - R²h)/( dh – di)

    (1 - R²i)/ di

= (0.249 – 0.246)/(520 – 519)

         (1 – 0.249)/ 519

= 2.073

In de F-tabel vindt men voor α=0.05 en vrijheidsgraden 1 en 519 een kritieke F-waarde terug van

3.859. De gevonden F-waarde van 2.073 is kleiner en we mogen dus voor mannen besluiten dat

het toevoegen van de interactie-variabele in het model geen significante bijdrage levert aan de

verklaring van de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk. Voor vrouwen levert de vergelijking

het volgende resultaat op100: 

F♀ =  (R²i - R²h)/( dh – di)

    (1 - R²i)/ di

= (0.402 – 0.401)/(465 – 464)

         (1 – 0.402)/ 464

= 0.776

In de F-tabel vindt men voor α=0.05 en vrijheidsgraden 1 en 464 een kritieke F-waarde terug van

3.889. De gevonden F-waarde van 0.776 is kleiner en we mogen dus ook voor vrouwen besluiten

dat het toevoegen van de interactievariabele in ons model geen significante bijdrage levert aan de

verklaring van de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk. De hypothese uit de behoefte

beschikbaarheidstheorie kan dus aan de hand van onze data niet bevestigd worden.

We kunnen dus besluiten dat ieder gezinslid enkel rekening houdt met haar/zijn eigen

beschikbaarheid voor de tijd die zij/hij besteedt aan huishoudelijk werk en niet met de

beschikbaarheid van de partner. Wanneer de andere partner temporeel minder beschikbaar is, zal

men misschien wel proberen een aantal huishoudelijke taken van deze partner over te nemen, zij

het zonder daarbij de tijd te verhogen die men gereserveerd had voor huishoudelijk werk. De

uiteindelijke verdeling van het huishoudelijke werk moet dan louter begrepen worden als het

                                         
100 Als we zowel de arbeidsduur van de respondent als de arbeidsduur van de partner als continue variabelen in

het ANOVA model invoeren en deze met elkaar vermenigvuldigen in de interactieterm, krijgt men voor F het

volgende resultaat: 1.134. In de F-tabel vindt men voor α=0.05 en vrijheidsgraden 1 en 483 een kritieke F-

waarde terug van 3.887. Ook in dit geval is de gevonden F-waarde van 1.134 dus kleiner.



179

resultaat van de individuele afwegingen van vraag en aanbod door de verschillende leden in het

gezin. Toch betekent dit niet dat diegene die het meeste beschikbaar is in het gezin ook het

meeste huishoudelijke werk verricht. Vermits verschillen in beschikbaarheid niet het hele verschil

verklaren in de tijd die mannen en vrouwen besteden aan huishoudelijk werk, is het immers niet zo

dat wanneer mannen in het gezin meer beschikbaar zijn dan hun partner, zij ook meer tijd

besteden aan huishoudelijk werk dan deze partner. 

In tabel 4.4 wordt de beschikbaarheid van beide partners in het gezin tegenover elkaar geplaatst

en wordt nagegaan wat telkens de uiteindelijke verdeling is van het huishoudelijk werk in deze

gezinnen. Vermits we niet beschikken over dagboekgegevens die betrekking hebben op de partner,

baseren we ons voor de verdeling van het huishoudelijk werk op informatie uit de vragenlijst101.

Omwille van de vergelijkbaarheid tussen beide partners, baseren we ons voor de relatieve

arbeidsduur op de gepercipieerde arbeidsduur zoals deze door de respondent voor zichzelf en voor

de partner geschat werd in de vragenlijst. Op basis van tabel 4.4 moeten we besluiten dat zelfs

wanneer de vrouw temporeel of fysisch minder beschikbaar is dan haar partner, ze toch nog steeds

gemiddeld het grootste aandeel van het huishoudelijke werk op zich neemt, al maakt het wel een

verschil als de vrouw meer uren loonarbeid presteert dan de man.

Doorgaans stelt men vast dat de taken in het gezin gelijker worden verdeeld, eens de vrouw

buitenshuis gaat werken. Uit het voorgaande moeten we concluderen dat het aandeel van de man

in het huishoudelijke werk op dat moment enkel stijgt omdat de vrouw zelf minder tijd gaat

besteden aan huishoudelijk werk en niet omdat de man hieraan meer tijd gaat besteden.

                                         
101 In de vragenlijst werd een directe tijdsbestedingsvraag opgenomen die onder meer peilt naar de verdeling van

12 specifieke huishoudelijke taken in het gezin (zie ook de excursie bij hoofdstuk 2). Men kon in het

antwoordschema bij de vraag telkens 100 punten verdelen per taak. Een voorbeeld: wanneer een vrouwelijke

respondent zelf meestal alle boodschappen doet, maar haar partner en haar schoonmoeder soms ook wel eens

boodschappen doen, noteert ze bij zichzelf ‘80’ en bij haar partner en haar schoonmoeder telkens ‘10’. Het

aandeel voor de afzonderlijke taken werd voor de berekening van het aandeel van de man in het huishoudelijke

werk, omgerekend zodat het aandeel van beide partners telkens sommeerde op 100% (in ons voorbeeld doet

de vrouw dan 89% en haar man 11%). Het aandeel van de man in de verschillende taken werd vervolgens

opgeteld, maar niet alvorens de taken te wegen met een coëfficiënt die de gemiddelde duur weergeeft die elk

van deze afzonderlijke taken inneemt in de dagboekjes van die personen die beweren deze taak voor 100%

verrichten (voor wegingen: zie Coppens, Koelet 2002).   
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TABEL 4.4 : AANDEEL VAN DE MAN IN HET HUISHOUDELIJKE WERK VAN BEIDE PARTNERS NAAR RELATIEVE BESCHIK-

BAARHEID  (TOR99, N=995, MANNEN EN VROUWEN DIE MET EEN PARTNER SAMENWONEN TUSSEN 20

EN 75 JAAR)

Aandeel van de man in het huishoudelijke werk
(vragenlijst)
N Ongecontroleerd Gecontroleerd 

Man<vrouw 97 42% 42%
Man=vrouw 382 33% 34%
Man>vrouw 516 32% 32%

Sign. (**) (**)

Geper-
cipieerde
arbeidsduur
(relatief)

Eta/Beta 0.132 0.132
Jongste kind < 2 jaar 68 38% 39%
Jongste kind  2 – 5 jaar 105 35% 36%
Alle kinderen > 5 jaar 399 33% 33%
Geen inwonende kinderen 423 33% 33%

Sign. (*) (*)

Leeftijd
jongste
inwonend
kind

Eta/Beta 0.094 0.099
Man niet, vrouw wel 66 32% 32%
Allebei gelijk 862 34% 34%
Man wel, vrouw niet 67 31% 31%

Sign. (*) (**)

Ziek of
gehandicapt
(relatief)

Eta/Beta 0.100 0.098
 ** p<0.05 / *  p<0.01/ ns nniet significant

4.2.4 Kinderen als hulp bij het huishoudelijke werk

Niet alleen de partner maar ook de kinderen kunnen deel uitmaken van het aanbod dat kan

aangesproken worden wanneer er iets in het huishouden gedaan dient te worden (Blair 1992;

Manke, Seery ea 1994; Denuwelaere 2003). Als de kinderen nog jong zijn is hun hulp echter

redelijk beperkt: 

“Als ze kleiner zijn dan gaat dat toch wel niet zo vlot. (…) Want als ik natuurlijk de afwasmachine

leeghaal dan gaat dat veel sneller dan wanneer R. (zoon, 6 jaar) dat doet en ook omdat ze al

dikwijls eens iets laten vallen enzo. Maar eigenlijk moet je dat op lange termijn bekijken, want zelfs

al gaat dat trager, als ik dan iets anders doe, dan is die afwasmachine toch leeggemaakt. L.

(dochter, 12 jaar) daarentegen - die dus zes jaar ouder is dan R. (zoon) - bijvoorbeeld als die

strijkt, dat is wel een hele hulp en die doet dat ook heel goed en heel snel dus….” (Mevr. Baert, 38

jaar)

Mevr. Gillet (49 jaar) heeft oudere kinderen dan Mevr. Baert, namelijk van 14, 21 en 23 jaar, maar

zij krijgt niet veel hulp van haar kinderen in het huishouden:



181

“Neen, eigenlijk niet hoor. (…) Op een bepaald moment, toen de kinderen nog jonger waren, zijn

we daar even mee begonnen om voor de kinderen taken-afspraken te maken, maar dat is eigenlijk

nogal vlug van de kaart geveegd. We hielden ons daar niet aan. Ja, en dan was dat zo van de ene

tegenover de andere: ‘en ik heb dat al gedaan en jij hebt nog niets gedaan!’. Zo een beetje

gekibbel en ja…” 

In de literatuur vindt men met betrekking tot dit onderwerp de idee terug dat vooral het

huishoudelijke werk van de man door kinderen (vooral dochters) wordt verlicht, eerder dan dat de

huishoudelijke werklast van de vrouw wordt verminderd (Goldscheider, Waite 1991). De

echtgenoot van Mevr. Gillet gebruikt alleszins hetzelfde argument naar zijn kinderen toe als zij

onder elkaar gebruiken:

“Maar wel tegenover de kinderen van: ja maar, ze hebben eigenlijk nog niets gedaan. Wij zijn gans

de zondag voormiddag bezig geweest. Allé, nu mogen zij toch wel een keer de afwas doen

bijvoorbeeld! “ 

Het substitutie effect kan aan de hand van onze data echter niet getest worden. Tabel 4.1 en tabel

4.3 tonen wel aan dat kinderen nog altijd meer huishoudelijk werk genereren dan dat ze

verrichten. De leeftijdsgrens van 5 jaar in de tabel is natuurlijk erg laag, toch vertelt Mevr.

Berckmans (48 jaar) ook over haar oudere dochter:

“Mijn dochter is vierentwintig, ze zal zelf moeten beginnen wassen: de kookwas, wat bij de

kookwas moet, wat lichte was is, wat donkere was is, wat eigenlijk een beetje delicaat is, wat beter

met Woolit te wassen is enzo… (zucht) Ja de tiende keer of de elfde keer of twaalfde keer of de

dertiende keer, als dat daar dan weer ligt, zou ik eigenlijk moeten zeggen: ‘dat blijft daar liggen’.

Dat ligt daar twee weken. Dat ligt daar drie weken. Ze heeft geen onderbroekskes meer. Ze heeft

geen truien niet meer. Ah heeft geen dit niet meer, ze heeft geen dat niet meer enzo. Dan weet ze

het! Maar ja, ik besta zo niet eh.”
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4.3  DE VRAAGZIJDE VAN HET HUISHOUDELIJK WERK
VRAAGSTUK

In paragraaf 4.1 en 4.2 werd nagegaan in welke mate de eigen beschikbaarheid en de

beschikbaarheid van de partner een rol spelen in de tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk.

Beiden kunnen beschouwd worden als de aanbodzijde van het huishoudelijk werk vraagstuk

waarmee men in het gezin geconfronteerd wordt. Uit de analyses bleek dat vooral de eigen

beschikbaarheid en niet de beschikbaarheid van de partner bepalend is voor de tijd die men

hieraan besteedt. Maar ook de vraag naar huishoudelijk werk is van belang. Als er maar weinig

huishoudelijk werk te verrichten valt, dan kan men zijn beschikbare tijd immers beter aan iets

anders besteden. Gegeven een bepaalde beschikbaarheid, zal een koppel dat zonder kinderen in

een klein appartement woont, minder tijd moeten besteden aan huishoudelijk werk dan een koppel

met 3 kinderen dat in een groot huis met een grote tuin woont (of meer werk moeten uitbesteden).

De vraag naar huishoudelijk werk is binnen een genderneutrale theorie in principe even hoog (of

laag) voor alle leden in het gezin. In deze paragraaf breiden we het model dat tot nu toe

ontwikkeld werd met betrekking tot de tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk verder uit om

ook rekening te houden met deze vraag naar huishoudelijk werk. 

4.3.1 Modelspecificatie

Ook hier werd een model ontwikkeld voor mannen en vrouwen afzonderlijk dat enkel rekening

houdt met de variabelen die uit de voorgaande analyses relevant gebleken zijn. Enkel de relevante

variabelen die te maken hebben met de eigen beschikbaarheid vinden we dus in het model terug

en deze worden verder aangevuld met 3 variabelen die een indicatie geven van de grootte van het

totaalpakket aan huishoudelijk werk dat in een gezin verricht moet worden.

AANTAL INWONENDE KINDEREN

De eerste van deze variabelen betreft het aantal kinderen in het gezin. Bij de analyse met

betrekking tot de leeftijd van de kinderen (zie tabel 4.1), bleek immers dat naast vrouwen met erg

kleine kinderen, ook vrouwen zonder kinderen relatief weinig tijd besteden aan huishoudelijk werk.

Toen werd opgemerkt dat dit niet zozeer aan de beschikbaarheid van deze vrouwen lag, maar wel

aan het feit dat er in deze huishoudens een kleinere vraag is naar huishoudelijk werk. De komst

van een kind brengt immers een stijging met zich mee van het totale huishoudelijke werk dat in

een gezin verricht moet worden (van der Lippe, Siegers 1994: 120; De Bruyn 1997: 8; Glorieux,
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Minnen 2004) en hoe meer kinderen er in het gezin zijn, hoe meer huishoudelijk werk er te

verrichten valt. 

Bij mannen wordt het aantal inwonende kinderen gewoon als continue variabele opgenomen in het

model. Eerder bleek echter dat bij vrouwen ook de leeftijd van de kinderen een rol speelt. In hun

model worden er bijgevolg drie nieuwe continue variabelen aangemaakt die het aantal kinderen in

het gezin en de leeftijd van deze kinderen combineren102: (1) het aantal inwonende kinderen

jonger dan twee jaar, (2) het aantal inwonende kinderen van 2 tot en met 5 jaar en (3) het aantal

inwonende kinderen ouder dan 5 jaar. Vermits slechts 1 vrouw in onze steekproef 2 kinderen

jonger dan 2 jaar heeft, werd de eerste variabele omgevormd tot een dummy die het onderscheid

maakt tussen die vrouwen die geen inwonende kinderen jonger dan 2 hebben en die vrouwen die

er wel hebben. 

GEZINSINKOMEN

Terwijl kinderen de vraag naar huishoudelijk werk kunnen doen toenemen voor de ouders, kan een

groot gezinsinkomen de vraag naar huishoudelijk werk op zijn beurt verkleinen. Het stelt koppels

immers in de mogelijkheid een aantal huishoudelijke taken uit te besteden103, door bijvoorbeeld

voor enkele uren in de week een poetsvrouw aan te nemen, zoals in het gezin Casterman (50

jaar): 

“Ja, we hebben, denk ik, bijna altijd iemand gehad. We hebben nu iemand van de PWA. Eh, dus

dat is zo met cheques dat ge betaalt. Mevrouw komt twee keer drie uur. En tuurlijk dat vermindert

toch een beetje het werk, maar….enfin, als ge zo’n huis hebt.”

Ook in het gezin Baert (38 jaar) hadden ze een poetsvrouw, maar toen Mevr. Baert

loopbaanonderbreking nam, betekende dit een daling in het gezinsinkomen en nam mevr. Baert

het werk van de poetsvrouw weer over:

                                         
102 Hierbij wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als Berk (1985: 98) in de analyses uit haar boek ‘The gender

Factory’.

103 We hebben ervoor gekozen om de invloed van het gezinsinkomen na te gaan op de tijd die men besteedt aan

huishoudelijk werk en niet deze van bepaalde vormen van uitbesteding zelf, zoals bijvoorbeeld een poetsvrouw

of het aantal keer dat men uit eten gaat. Door het gezinsinkomen te plaatsen tegenover de

tijdsbeschikbaarheid van de partners voor het huishoudelijke werk (zie aanbod), geven we uitdrukking aan de

groeiende aandacht, onder andere in de weten-schappelijke literatuur, voor de polarisatie tussen money

poor/time rich en money rich/time poor (Sullivan, Gershuny 2004: 82; Jacobs, Gerson 1998). De gezinnen

waar beide partners weinig beschikbaar zijn voor het huishoudelijke werk en die dus tijdsarm zijn, zijn

doorgaans welgesteld genoeg om dit werk uit te besteden of kunnen het zich bijvoorbeeld permiteren om

minder zorg te dragen voor kleding, voedsel etc. wat eveneens de tijd besteed aan huishoudelijk werk beperkt.

Bij de money rich stelt de vraag naar huishoudelijk werk zich dus minder sterk dan bij de money poor.
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“één van de oplossingen dat ge dikwijls ziet, dat is dat er dan huishoudelijk werk uitbesteed wordt.

Dus er kwam toen poetshulp, onze strijk werd tegen betaling uitbesteed enzo… En, goed, als ge

dan loopbaanonderbreking neemt, ge hebt dan minder inkomen en ge denkt dan ook van ja, we

gaan dat wel zelf terug doen.”

Het inkomen werd in de vragenlijst bevraagd aan de hand van 34 inkomensschijven, met als

kleinste inkomensschijf ‘< 495,79 euro per maand (=20.000 bef)’ en als hoogste inkomensschijf

‘>= 9915,74 euro per maand (=400.000 bef)’. De lagere schijven overspannen telkens een interval

van 123,95 euro (=5.000 bef), de hogere telkens één van 247,89 euro (=10.000 bef). Opdat alle

schijven een gelijk interval zouden behelzen, werden de inkomensschijven van 123,95 euro per

twee samengenomen104. Dit resulteert in 23 nieuwe schijven, die omwille van hun grote aantal

toelaten dat de intervalvariabele als ratio-variabele kan worden gebruikt in ons model.  

In het model werd het equivalent gezinsinkomen gebruikt, dat ook rekening houdt met het aantal

leden in het gezin en de voordelen van schaalvergroting. Dit wil zeggen dat aan elk bijkomend

gezinslid een kleiner gewicht werd gegeven door het gezinsinkomen telkens te delen door de

vierkantswortel van de gezinsgrootte.105 13% van de mannen die met een partner samenwonen en

17% van de vrouwen hebben geen antwoord gegeven op de vraag naar hun gezinsinkomen.

TUIN

De derde en laatste variabele die in het model wordt onderscheiden bij de huishoudelijke vraag, is

het bezit van een tuin. Een tuin vraagt immers onderhoud. Objectief gezien vergroot het dus het

totaalpakket aan huishoudelijk werk dat in een gezin verricht moet worden.

                                         
104 uitgezonderd de laagste en de hoogste schijf die een groter interval overspannen.

105 Voor de voor een nadelen van dergelijke equivalentie schalen zie Bittman en Goodin (1998: 3).



185

4.3.2 De hoeveelheid te verrichten huishoudelijk werk en de
tijd besteed aan huishoudelijk werk

Op basis van een MCA voor mannen en vrouwen afzonderlijk, vat Tabel 4.5 samen hoe de tijd

besteed aan huishoudelijk werk gerelateerd is aan de vraag naar huishoudelijk werk,

ongecontroleerd en gecontroleerd voor de eigen beschikbaarheid. Informatie over het totaal te

verrichten pakket aan huishoudelijk werk in een gezin, verhoogt de verklaarde variantie uit het

beschikbaarheidsmodel (zie tabel 4.1) met 3% voor mannen (van 27% naar 30%) en met 6% voor

vrouwen (van 39% naar 45%). 

Dit doet ons vermoeden dat mannen en vrouwen anders omgaan met de vraag naar huishoudelijk

werk, in tegenstelling tot wat men zou verwachten op basis van een genderneutrale vraag-en-

aanbod-benadering. Daarom wordt net als in tabel 4.1 getest of de coëfficiënten uit de tabel

betekenisvol verschillen voor mannen en vrouwen. Dit gebeurt aan de hand van een regressie-

analyse voor mannen en vrouwen samen, waarin alle variabelen uit de tabel worden opgenomen

plus het geslacht van de respondent en alle interactietermen gevormd door deze variabelen en het

geslacht van de respondent. De resultaten van de analyse (in de laatste kolom uit tabel 4.5) tonen

aan dat mannen en vrouwen inderdaad anders omgaan met een gestegen vraag naar huishoudelijk

werk106.

                                         
106 Het toevoegen van de interactietermen met geslacht verhoogt de verklaarde variantie van het regressiemodel

significant: R square change (interactiemodel) = 0.025/ F Change = 6.264 / Significantie F Change= 0.000

(Aantal vrijheidsgraden= 883/ Verschil in vrijheidsgraden= 8)



TABEL 4.5: TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK PER WEEK (INCL. TRANSPORT) DOOR MANNEN EN VROUWEN MET INWONENDE PARTNER NAARGELANG DE VRAAG NAAR HUISHOUDELIJK

WERK EN GECONTROLEERD VOOR DE EIGEN BESCHIKBAARHEID  (MCA-ANOVA)

Mannen (N=464) Vrouwen (N=433)Tijd besteed aan huishoudelijk werk
** p<0.05 / *  p<0.01/ ns nniet significant N Ongecontroleerd Gecontroleerd N Ongecontroleerd Gecontroleerd

Verschil
♂-♀

Temporele beschikbaarheid
Geen betaald werk (0u) 139 20:54 19:24 203 35:10 33:25
Kleine deeltijdse job (>0/<20u) 32 17:43 17:23 60 30:10 29:23
Grote deeltijdse job (20u/<32u) 39 17:06 16:30 55 27:11 27:58
Gewone voltijdse job (32u/<39u) 64 14:35 15:08 51 22:51 24:47
Grote voltijdse job (39u OF MEER) 190 10:39 11:44 63 16:40 20:51

Sign. (**) (**) (**) (**)

Arbeidssituatie

Eta/Beta 0.421 0.316 0.568 0.388

(*)

Ruimtelijke beschikbaarheid
B:

0:16

B:

0:11

Covariaat:

%  tijd thuis
Sign. (**) (**) (**) (**)

(ns)

Fysieke beschikbaarheid
Neen 408 15:26 15:55
Ja 57 14:16 10:43

Sign. (ns) (**)

A
A
N
B
O
D

Ziek of gehandicapt

Eta/Beta 0.037 0.165

(*)

Neen 53 11:24 12:03 59 22:52 26:15
Ja 411 15:48 15:43 373 30:21 29:49

Sign. (**) (**) (**) (**)

Tuin

Eta/Beta 0.135 0.113 0.218 0.104
(ns)

B:

0:19

B:

-0:46
Sign. (ns) (ns) (**) (**)

(**)

1:00
Sign. (ns) (*)

-4:39
Sign. (*) (**)

(**)

-0:11
Sign. (ns) (ns)

(ns)

2:31

V
R
A
A
G

Covariaten:

- Equivalent
gezinsinkomen

- Aantal inwonende
kinderen

- Aantal inw. kinde-
ren < 2 j. (dummy)

- Aantal inw. kinde-
ren tss 2 en 5 j.

- Aantal inwonende
kinderen > 5 jaar

Sign. (**) (**)
(*)

Verklaarde Variantie (R²) 30% 45%
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AANTAL INWONENDE KINDEREN

Kinderen zorgen ervoor dat het totaalpakket aan huishoudelijk werk dat verricht moet worden in

het gezin toeneemt. Toch is er noch bij mannen, noch bij vrouwen sprake van een éénduidige

toename in de tijd besteed aan huishoudelijk werk merkbaar naarmate het aantal inwonende

kinderen stijgt. 

Hoewel men uit tabel 4.5 zou kunnen opmaken dat het huishoudelijke werk van mannen bij elk

bijkomend kind in het gezin met 1 uur toeneemt, leert tabel 4.6 ons dat dit verband niet lineair is

zoals men dat zou verwachten binnen een pure vraag en aanbod benadering. 

TABEL 4.6: TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK DOOR MANNEN DIE MET EEN PARTNER SAMENWONEN

NAARGELANG HET AANTAL INWONENDE KINDEREN IN HET GEZIN (TOR99, 20-75 JAAR)

N Tijd besteed aan huishoudelijk werk door mannenAantal inwonende
kinderen Ongecontroleerd Gecontroleerd
0 212 15:38 13:22
1 90 16:25 17:36
2 117 14:35 16:51
3 of meer 45 13:14 15:43

Sign (ns) (**)
Gecontroleerd voor de variabelen uit tabel 4.5

Vaders besteden wel – ongeacht het aantal kinderen – (na controle) gemiddeld 3,5u meer tijd aan

huishoudelijk werk dan andere mannen. Ze nemen daarbij niet echt nieuwe huishoudelijke taken

op, maar besteden meer tijd aan hun gewoonlijke huishoudelijke taken. Deze vaders gaan echter

ook gemiddeld minder tijd besteden aan huishoudelijk werk naarmate het aantal kinderen

toeneemt. Bij 1 kind besteden ze nog 16,5u aan huishoudelijk werk, maar dat vermindert met 2 u

als er nog een kind bijkomt en nog eens met meer dan een uur bij een derde kind. 107

Ook in ander onderzoek wordt een gelijkaardig patroon teruggevonden (voor een overzicht zie

Coltrane S. 2000: 1222). Kamo (1991) heeft vastgesteld dat, in de Verenigde Staten, de bijdrage

van de man aan huishoudelijk werk eigenlijk een curvi-lineair patroon volgt. Wanneer een eerste

kind geboren wordt, stijgt de tijd die de man aan huishoudelijk werk besteedt doordat het

totaalpakket aan huishoudelijk werk dat in het gezin moet verricht worden stijgt. Maar wanneer er

een tweede of een derde kind komt, gaat de man minder huishoudelijk werk verrichten. Bij de

komst van een vierde en eventueel nog volgende kinderen, stijgt echter de bijdrage van de man in

het huishoudelijke werk terug. Kamo suggereert dat bij de komst van het vierde kind de vrouw

                                         
107 De verklaarde variantie van het model voor mannen stijgt van 29,6% wanneer we het aantal kinderen als

continue variabele opnemen tot 30,9% wanneer we het hebben van kinderen als dummy variabele opnemen tot

31,1% wanneer we het preciese aantal kinderen gebruiken (= niet-lineair).
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geen mogelijkheid meer heeft om nog huishoudelijk werk op te nemen. De vrouw is overbevraagd

en de man zal verplicht zijn weer meer huishoudelijk werk op te nemen. Maken we in onze data

een onderscheid tussen mannen met 3 kinderen, mannen met 4 kinderen en mannen met 5

kinderen, dan blijkt dat de tijd besteed aan huishoudelijk werk bij mannen met 5 kinderen weer

stijgt. Het gaat hier echter slechts om 8 mannen. 

Bij vrouwen hangt veel meer af van de leeftijd van de kinderen. Hoewel kinderen veel extra

huishoudelijk werk met zich meebrengen, zorgen erg jonge kinderen ervoor dat moeders tegelijk

ook minder beschikbaar zijn voor het huishoudelijke werk (zie paragraaf 4.1). Daarom zien we

tegengestelde tendensen voor het aantal baby’s in het gezin en het aantal oudere kinderen in het

gezin (tabel 4.5). Wanneer rekening gehouden wordt met de eigen beschikbaarheid, besteden

vrouwen met inwonende kinderen jonger dan 2 jaar gemiddeld 4u39’ minder tijd aan huishoudelijk

werk per week dan vrouwen zonder kinderen jonger dan 2 jaar in huis (zonder dat hun partners

meer tijd gaan besteden aan huishoudelijk werk). Ook bij kinderen tussen 2 en 5 jaar, de

middencategorie, daalt de tijd die vrouwen besteden aan huishoudelijk werk naarmate het aantal

kinderen toeneemt, maar de daling binnen deze leeftijdscategorie is niet significant. Bij kinderen

ouder dan 5 jaar daarentegen neemt de tijd besteed aan huishoudelijk werk toe met gemiddeld ca.

2,5u per week naarmate het aantal kinderen stijgt. 

Er wordt wel eens gesteld dat mannen de komst van kinderen niet ervaren als een vraag naar

meer huishoudelijk werk maar eerder als een vraag naar meer betaalde arbeid (zie o.a. Plantenga,

Sloep 1997: 11-12; Willemsen 1997: 8). Kinderen kosten immers ook geld. In plaats van de tijd

besteed aan huishoudelijk werk te verhogen, zouden mannen dus eerder meer tijd besteden aan

hun job, waardoor ze minder beschikbaar worden voor het huishouden. Vergelijkt men de

gemiddelde arbeidsduur tijdens de registratieweek van mannen met inwonende kinderen en

mannen zonder inwonende kinderen jonger dan 55 jaar108, dan blijkt echter dat diegenen met

inwonende kinderen niet betekenisvol meer tijd besteden aan betaalde arbeid dan de andere

mannen (resp. 39u06’ tov 38u27’)109. 

Bij vrouwen is er wel een groot verschil. Moeders (<55j) besteden gemiddeld bijna 9u minder tijd

aan betaalde arbeid dan andere vrouwen (<55j) (20u30’ tov 29u14’). Bijna 30% van de moeders

met inwonende kinderen heeft geen betaald werk verricht tijdens de registratieweek tov slechts

17% van de vrouwen zonder inwonende kinderen (zie tabel 4.7). Bovendien hebben ze ook veel

vaker een deeltijdse job dan vrouwen zonder kinderen (40% tov 24%). Dit is in overeenstemming

met de onverenigbaarheidsthese, die stelt dat kinderen altijd in zekere mate ten koste gaan van

                                         
108 We pasten deze leeftijdsgrens toe omdat het percentage gepensioneerden sterk oververtegenwoordigd is bij de

mannen en vrouwen zonder kinderen. We filterden de gepensioneerden er niet rechtstreeks uit, omdat heel wat

oudere vrouwen niet meer werken, maar ook geen pensioen ontvangen, omdat ze nooit betaald werk verricht

hebben.

109 Er zijn ook geen verschillen naar het aantal inwonende kinderen in het gezin. Gelijkaardige cijfers vindt men

terug in het OIVO onderzoek voor de Belgische gezinnen (Renard et al 1990: 78)
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betaald werk en een eventuele carrière, omdat de zorg voor kinderen tijd en moeite kost, die niet

tegelijkertijd ook geïnvesteerd kunnen worden in een baan, al gaat dit dus in de praktijk enkel op

voor vrouwen (Van Bavel 2003: 1)110. 

TABEL 4.7: PERCENTAGE MANNEN EN VROUWEN MET EN ZONDER INWONENDE KINDEREN NAAR ARBEIDSDUUR (NS

VOOR ♂ EN ** VOOR ♀, TOR99, 20-75 JAAR, SAMENWONEND MET EEN PARTNER).

Mannen < 55 jaar Vrouwen < 55 jaar
Geregistreerde arbeidsduur
tijdens de registratieweek

~ inwonende
kinderen
(N=96)

Inwonende
kinderen
(N=285)

~ inwonende
kinderen
(N=79)

Inwonende
kinderen
(N=282)

Geen betaald werk 
(0u)

8%  7%  17% 28% 

Kleine deeltijdse job
(>0/<20u)

12% 5%  10% 20% 

Grote deeltijdse job
(20u/<32u)

6%  13% 14% 20% 

Gewone voltijdse job
(32u/<39u)

20%  17% 22% 16% 

Grote voltijdse job
(>=39u)

54% 58% 37% 16% 

Omdat heel wat vrouwen een stap terug zetten op de arbeidsmarkt bij de komst van kinderen,

wordt vanaf dat ogenblik ook het huishoudelijke werk minder gelijk verdeeld tussen beide partners.

Waarom heel wat vrouwen de tijd besteed aan betaalde arbeid terugschroeven wanneer er

kinderen in het gezin zijn, trachten de economische theorieën te verklaren op basis van

specialisatie (zie paragraaf 4.4), al zou men op basis van een dergelijke specialisatie ook

verwachten dat mannen meer tijd gaan besteden aan betaalde arbeid bij de komst van kinderen,

wat duidelijk niet het geval is.

                                         
110 De causaliteit van deze relatie zou wederkerig zijn (Cramer 1980; Bernhardt 1993, Van Bavel 2003). Bovendien

zou de sterkte van de relatie afgezwakt worden wanneer er beleidsmaatregelen voorhanden zijn die de

combinatie arbeid en gezin vergemakkelijken (Engelhardt, Kögel et al. 2001, Van Bavel 2003).
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EQUIVALENT GEZINSINKOMEN

Een hoger (equivalent) gezinsinkomen lijkt er enkel bij vrouwen toe te leiden dat ze minder tijd

besteden aan huishoudelijk werk (tabel 4.5; zie ook Solaz 2002: 13). Per hogere (equivalente)

inkomenstrap besteden zij per week 46’ minder tijd aan huishoudelijk werk. Vooral de tijd die zij

besteden aan poetsen en afruimen vermindert naarmate ze een hoger gezinsinkomen hebben111. 

Dit resultaat voor het gezinsinkomen blijkt echter misleidend te zijn. Het gaat hier om een onecht

verband tussen het totale gezinsinkomen en de tijd die vrouwen besteden aan huishoudelijk werk.

Dit wordt duidelijk wanneer men ook rekening houdt met het opleidingsniveau. Vrouwen met een

hoger opleidingsniveau dragen doorgaans bij tot een hoger totaal gezinsinkomen (bij mannen is dit

overigens ook het geval) en vrouwen met een hoger opleidingsniveau besteden doorgaans ook

minder tijd aan huishoudelijk werk (wat bij mannen niet het geval is). Daarom stellen we een

verband vast tussen het gezinsinkomen en de tijd die vrouwen besteden aan huishoudelijk werk.

Verdere analyses tonen aan dat er naast dit opleidingseffect, geen extra effect uitgaat van het

gezinsinkomen op de tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk. Waarom precies vrouwen met

een hoger opleidingsniveau minder tijd besteden aan huishoudelijk werk en waarom dit bij mannen

niet het geval is, kan binnen de tijdsbeschikbaarheidstheorie niet verklaard worden. We zullen hier

later op terugkomen wanneer we de andere motivaties voor het verrichten van huishoudelijk werk

bespreken.

Mannen participeren tenslotte bij een groter gezinsinkomen wel in een groter aantal verschillende

huishoudelijke taken (p=0,000), hoewel de tijd die ze besteden aan huishoudelijk werk niet

betekenisvol toeneemt. Hier gaat het wel degelijk om een effect van het totale gezinsinkomen, dat

voor alle mannen geldt ongeacht hun opleidingsniveau of dat van hun partner. 

TUIN

In gezinnen met een tuin, besteden zowel mannen als vrouwen meer tijd aan huishoudelijk werk

(tabel 4.5). Wanneer men rekening houdt met de eigen beschikbaarheid en een aantal andere

factoren die de totale vraag kunnen beïnvloeden, besteden zowel mannen als vrouwen in deze

gezinnen iets meer dan 3,5u extra tijd per week aan huishoudelijk werk112. Dit extra huishoudelijk

werk wordt, vooral bij vrouwen, niet enkel aan de tuin besteed. Vrouwen die thuis een tuin hebben

                                         
111 Na controle voor de overige vraag en aanbod variabelen blijken vrouwen enkel minder tijd te besteden aan

typisch vrouwelijke huishoudelijke taken naarmate het gezin een groter gezinsinkomen heeft (p= 0,000 /tafel

afdekken, afruimen etc.: p=0,006 / poetsen: p=0,008). De tijd besteed aan typisch mannelijke en neutrale

huishoudelijke taken varieert niet naargelang het gezinsinkomen.

112 In de maanden april-juni en september-oktober.
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besteden gemiddeld slechts ongeveer 1u meer aan tuinieren dan vrouwen zonder tuin (1u09’ tov

7’), maar ze besteden bijvoorbeeld ook ongeveer 1,5u meer aan poetsen (3u27’ tov 1u53’). Een

tuin brengt ongetwijfeld wat extra poetswerk met zich mee (denk bv. maar aan het terras of de

tuinmeubelen die schoongemaakt moeten worden), maar het is ook zo dat een woonplaats zonder

tuin over het algemeen wat kleiner is dan een woonplaats met een tuin. Waarschijnlijk wijst deze

maat dus ook deels op een grotere huishoudelijke vraag bij gezinnen met een grotere woning.

Vermits bij mannen en vrouwen de tijd die ze besteden aan huishoudelijk werk in ongeveer gelijke

mate toeneemt wanneer men een tuin heeft, verandert er op het vlak van de verdeling van het

huishoudelijke werk niets tegenover gezinnen zonder tuin. 

4.3.3  Conclusie 

Volgens een genderneutrale logica waarbij partners in een gezin vraag en aanbod op elkaar

proberen af te stemmen, zou een stijging of daling in de vraag naar huishoudelijk werk, de tijd die

hieraan besteed wordt door beide partners in dezelfde mate doen toenemen of afnemen. Wanneer

het gezin een tuin heeft, stijgt inderdaad zowel voor mannen als voor vrouwen de tijd besteed aan

huishoudelijk werk met gemiddeld 3,5u per week. Het aantal kinderen doet echter de tijd die

mannen en vrouwen besteden aan huishoudelijk werk niet zomaar éénduidig toenemen. Zijn dit

erg jonge kinderen dan heeft het bij de vrouw vooral een invloed op haar beschikbaarheid en zal zij

minder tijd besteden aan huishoudelijk werk naarmate hun aantal toeneemt (na controle voor haar

arbeidsduur). Bij mannen bleek het hebben van kinderen, ongeacht hun leeftijd, de tijd besteed

aan huishoudelijk werk te doen toenemen, maar deze neemt wel af naarmate het aantal kinderen

stijgt. De instrumentele theorieën kunnen ook niet verklaren waarom veel meer vrouwen dan

mannen een stap terug zetten op de arbeidsmarkt als er kinderen in het gezin zijn. Ook de

vaststelling dat niet zozeer het totale gezinsinkomen, maar wel het opleidingsniveau van de vrouw,

een invloed heeft op de tijd die vrouwen zelf besteden aan huishoudelijk werk, is niet binnen de

instrumentele theorieën te kaderen.
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4.4 DE BILAN VAN DE VRAAG EN AANBOD BENADERING

Een vrouw die met een partner samenwoont verricht gemiddeld 14u15’ meer huishoudelijk werk

per week dan een man die met een partner samenwoont. In de bespreking van de analyses stelden

we vast dat dit verschil tussen mannen en vrouwen niet volledig verklaard kan worden door

verschillen in hun beschikbaarheid of in de vraag naar huishoudelijk werk waarmee ze

geconfronteerd worden. Hier gaan we na welk deel van het verschil hier wel aan toegeschreven kan

worden of, anders gesteld, hoe groot het verschil is dat nog overblijft tussen mannen en vrouwen

wanneer we rekening houden met deze variaties in vraag en aanbod. 

Vermits mannen en vrouwen op een verschillende manier vraag en aanbod op elkaar afstemmen

en er dus m.a.w. interacties met geslacht optreden in onze modellen, is het echter niet helemaal

correct om louter naar het effect te kijken dat nog uitgaat van geslacht in een gezamenlijk

regressiemodel voor mannen en vrouwen waarin alle vraag en aanbodvariabelen zijn opgenomen.

Daarom maken we gebruik van de Oaxaca-decompositie methode (Oaxaca 1973). Deze methode

werd oorspronkelijk ontwikkeld om discriminatie in de lonen van mannen en vrouwen op te sporen.

Het laat toe een onderscheid te maken tussen welk deel van het loonverschil te wijten is aan de

verschillende kenmerken van de mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en welk deel van het

loonverschil hierdoor onverklaard blijft en dus te wijten zou kunnen zijn aan loondiscriminatie. 

Voor huishoudelijk werk gaan we als volgt te werk. We stellen allereerst een regressievergelijking

op waarin de tijd besteed aan huishoudelijk werk wordt voorspeld aan de hand van een aantal

vraag en aanbod variabelen, die we momenteel nog niet verder specificeren. Deze vergelijking

voorziet in de mogelijkheid dat mannen en vrouwen vraag en aanbod anders op elkaar afstemmen,

d.w.z. dat er voor beide groepen verschillende waarden bestaan voor a en voor b1, b2, b3  ….

Hhwi =  a + b1X1i + b2X2i + b3X3i +  …. + εi

Het verschil in de tijd die mannen en vrouwen gemiddeld aan huishoudelijk werk besteden, kan

dan als volgt geschreven worden:

Hhw♀ - Hhw♂ = a♀ - a♂ + (b1♀X1♀ - b1♂X1♂) + (b2♀X2♀ - b2♂X2♂) + (b3♀X3♀ - b3♂X3♂) … 

Wanneer we aan beide kanten van de vergelijking de termen b1♀ X1♂, b2♀ X2♂, b3♀ X3♂, … optellen

en aftrekken, krijgen we:
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Hhw♀ - Hhw♂ =  a♀ - a♂  + [X1♂ (B1♀ - B1♂) + X2♂ (B2♀ - B2♂) + X3♂ (B3♀ - B3♂) + …]+ [B1♀ (X1♀ - X1♂) 

                        + B2♀ (X2♀ - X2♂) + B3♀ (X3♀ - X3♂) + … ]

Het laatste deel van de vergelijking ([B1♀ (X1♀ - X1♂) + B2♀ (X2♀ - X2♂) + B3♀ (X3♀ - X3♂) + … ]) geeft

aan hoeveel van het verschil in de tijd besteed aan huishoudelijk werk door mannen en vrouwen,

te verklaren is door verschillen in de gemiddelde score van deze mannen en vrouwen op de

kenmerken opgenomen in het model, bv. door hun verschillende beschikbaarheid en verschillen in

de vraag naar huishoudelijk werk waarmee ze geconfronteerd worden. Eigenlijk komt het er op

neer dat men nagaat in welke mate de tijd die mannen besteden aan huishoudelijk werk nog zou

verschillen van de tijd die vrouwen eraan besteden, als mannen zich net op dezelfde manier

zouden gedragen als vrouwen (zelfde b-coëfficiënten als vrouwen).

De eerste twee delen van de vergelijking, (a♀ - a♂) en [X1♂ (B1♀ - B1♂) + X2♂ (B2♀ - B2♂) + X3♂ (B3♀ -

B3♂) + …], vormen samen het onverklaarde deel van de kloof in de tijd die mannen en vrouwen

besteden aan huishoudelijk werk. Wanneer alle vraag en aanbod variabelen in het model werden

opgenomen, dan is dit het verschil dat niet te verklaren is op basis van verschillen in

beschikbaarheid tussen mannen en vrouwen of de verschillende vraag naar huishoudelijk werk

waarmee ze geconfronteerd worden. Het is te wijten aan verschillen in andere kemerken van deze

mannen en vrouwen die niet opgenomen werden in het model of aan de verschillende manier

waarop mannen en vrouwen de kenmerken die wel werden opgenomen in de vergelijking omzetten

in huishoudelijk werk. 

We gaan nu een stap verder en vullen in de bovenstaande formules de vraag- en aanbodvariabelen

in, die op basis van de voorgaande MCA analyses relevant bleken voor de tijd besteed aan

huishoudelijk werk. De regressievergelijking die voor mannen en vrouwen voorspelt hoeveel tijd ze

besteden aan huishoudelijk werk, is dan de volgende:

Hhwi =  a  +  b1 * ARBDi  +  b2 * %THUISi  +  b3 * ZIEKi +  b4 * TUINI  +  b5  * BABYi  +  b6 *      

            NJKIND  +  b7 * NOKIND 
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Al de variabelen uit de vergelijking werden gecentreerd naar het gemiddelde voor alle mannen en

vrouwen samen toe, zodat de constante in deze vergelijking de gemiddelde tijd besteed aan

huishoudelijk werk voorstelt door mannen/vrouwen die gemiddeld scoren op alle variabelen die in

de vergelijking werden opgenomen.

ARBD verwijst dan naar de tijd besteed aan betaalde arbeid tijdens de registratieweek (inclusief

verplaatsingen) volgens het dagboekje en wordt uitgedrukt in het aantal uur dat men afwijkt van

de gemiddelde arbeidsduur voor mannen en vrouwen samen (= 22u46’).

%THUIS verwijst naar het percentage van de tijd dat men tijdens de registratieweek thuis is

volgens het dagboekje en wordt uitgedrukt in hoeveel percent men afwijkt van het gemiddeld

percentage voor mannen en vrouwen samen (= 72%). Om problemen van multicollineariteit met

de arbeidsduur te vermijden, gebruiken we hier het residu van het percentage van de tijd die men

thuis doorgebracht heeft, dat overblijft wanneer we dit percentage trachten te voorspellen aan de

hand van de arbeidsduur (zie ook voetnoot 78).

ZIEK verwijst naar de fysieke beschikbaarheid van mannen en vrouwen en bedraagt 1 voor

mannen en vrouwen die ‘langdurig ziek’ of ‘gehandicapt’ zijn of die beweren dat het ‘slecht’ of

‘soms goed/soms slecht’ gaat met hun gezondheid en –1 voor de overige mannen en vrouwen.

TUIN verwijst naar het al dan niet in het bezit zijn van een tuin en bedraagt 1 voor diegenen met

een tuin en –1 voor diegenen zonder tuin.

BABY verwijst naar de aanwezigheid van kinderen jonger dan 2 jaar in het gezin en bedraagt 1 als

dit het geval is en –1 als dit niet het geval is.

NJKIND verwijst naar het aantal kinderen tussen 2 en 5 jaar in het gezin en wordt uitgedrukt in het

aantal kinderen dat men afwijkt van het gemiddelde aantal voor mannen en vrouwen samen (= 0).

NOKIND verwijst naar het aantal kinderen ouder dan 5 jaar in het gezin en wordt uitgedrukt in het

aantal kinderen dat men afwijkt van het gemiddelde aantal voor mannen en vrouwen samen (=1).
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Wat de invloed van de kinderen betreft, beslisten we gebruik te maken van de drie variabelen die

de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen combineren, zoals in het model voor vrouwen in

tabel 4.5. We zagen immers dat voor vrouwen de relatie tussen het aantal kinderen en de tijd

besteed aan huishoudelijk werk, verschilt naargelang de leeftijd van de kinderen. Vooral als de

kinderen erg jong zijn, verlaagt dit hun beschikbaarheid voor het huishoudelijke werk meer dan dat

het de vraag naar huishoudelijk werk verhoogt. We zagen ook dat mannen meer tijd besteden aan

huishoudelijk werk als ze kinderen hebben, maar vervolgens steeds minder tijd besteden aan

huishoudelijk werk naarmate het aantal kinderen stijgt. Vooral het verschil tussen mannen met

kinderen en mannen zonder kinderen bleek echter bij hen van belang te zijn. Ook dit effect kan

opgevangen door de drie gecombineerde variabelen die we ontleenden aan het model voor

vrouwen. Het gezinsinkomen werd niet mee opgenomen in de vergelijking. Uit de bespreking bleek

immers dat het gezinsinkomen eerder een proxy vormde voor het opleidingsniveau van de vrouw

in het gezin. De verklaring voor de relaties die men terugvindt met deze variabele vinden hun

oorsprong eerder in andere dan instrumentele motivaties. De overige variabelen zijn dezelfde als in

de ANOVA-modellen, behalve dan dat de tijd die men besteedt aan betaalde arbeid nu als continue

variabele werd opgenomen (ARBD).

Omdat de constante term a en de b-coëfficiënten verschillen voor mannen en vrouwen, verkrijgen

we de volgende twee regressievergelijkingen voor mannen en vrouwen afzonderlijk :

Hhw♂i =  11u25’  -  15’ * ARBD♂i  +  9’ * %THUIS♂i  -  3u02’ * ZIEK♂i  +  2u13’ * TUIN♂I  +  48’ * 

              BABY♂i  -  21’ * NJKIND♂i  +  1u07’ * NOKIND♂i 

Hhw♀i =  19u52’  -  22’ * ARBD♀i  +  12’ * %THUIS♀i  -  53’ * ZIEK♀i  +  1u35’ * TUIN♀I  -  2u22’ * 

              BABY♀i  -  39’ * NJKIND♀I  +  2u52’ * NOKIND♀I

Passen we de decompositie toe voor dit instrumentele model voor mannen en vrouwen, dan krijgen

we de volgende vergelijking:

Hhw♀   -   Hhw♂            =       14u15’       =        8u27’ + 0u19’ + 5u29’

waarbij 
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B♀ (X♀ - X♂)

ARBD  4:39

%THUIS  0:46

ZIEK  0:00

TUIN -0:01

BABY -0:01

NJKIND  0:00

NOKIND  0:06

TOTAAL 5:29

Als mannen zich wat huishoudelijke werk betreft helemaal op dezelfde manier zouden gedragen als

vrouwen, dan zouden ze hieraan per week nog steeds gemiddeld 5u29’ minder tijd besteden dan

vrouwen, louter omdat ze doorgaans anders scoren op de vraag en aanbodvariabelen die in de

regressie werden opgenomen. Dit verschil ontstaat vooral omdat mannen gemiddeld meer tijd

besteden aan hun job en omdat ze daarbij ook nog eens gemiddeld minder vaak thuis zijn dan

vrouwen, waardoor ze minder beschikbaar zijn voor het huishoudelijke werk. Er blijft echter nog

een verschil van 8u46’ bestaan in de tijd besteed aan huishoudelijk werk, dat onverklaard blijft op

basis van de vraag en aanbod benadering. 

Gemiddelde tijd besteed aan huishoudelijk werk door mannen 

Supplement voor vrouwen:

- omwille van instrumentele verschillen tussen mannen en vrouwen

- onverklaard 

15u02’

+ 5u29’

+ 8u46’

Wanneer we rekening houden met de grotere temporele en ruimtelijke beschikbaarheid van

vrouwen, dan nog besteden vrouwen gemiddeld dus 8u46’ meer tijd aan huishoudelijk werk per

week dan mannen. Indien ons model de juiste variabelen bevat, dan is dit nefast voor de

economische theorieën, die de organisatie van het huishoudelijke werk louter proberen te verklaren

als een rationele afweging van vraag en aanbod op individueel niveau. Binnen de instrumentele

theorieën, laat de New Home Economics benadering echter wel toe dat mannen en vrouwen anders

omgaan met de vraag naar huishoudelijk werk en de wijze waarop ze hun eigen beschikbaarheid

voor dit huishoudelijke werk gebruiken. Zij verwijzen hiervoor naar mechanismen van specialisatie

in het gezin. 
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4.5 SPECIALISATIE

Tot nu toe werd ieder gezinslid als een aparte entiteit beschouwd die elk voor zich zo goed als

mogelijk het eigen aanbod probeert af te stemmen op de  vraag naar huishoudelijk werk. Deze

individuen bleken hierbij geen rekening te houden met de beschikbaarheid van andere gezinsleden.

Het beïnvloedt hen althans niet in de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk. De uiteindelijke

verdeling van het huishoudelijke werk is dan louter het resultaat van de afzonderlijke afwegingen

van vraag en aanbod door de verschillende gezinsleden. 

Maar is het gezin niet meer dan louter de som van de gezinsleden? De New Home Economics

benadering gelooft alleszins dat de verschillende leden van een gezin hun voordeel kunnen en ook

zullen halen door samen te werken. Net als in een klein productiebedrijf worden volgens deze

benadering de taken in het gezin verdeeld, zodat ieder zich specialiseert in een welbepaalde taak

en een zo groot mogelijk welzijn voor het hele gezin kan gerealiseerd worden. Zowel het betaalde

werk buiten het gezin als het onbetaalde werk in de gezinssfeer vraagt een groot aantal specifieke

vaardigheden. Het aankweken van deze vaardigheden vraagt tijd. Maar onze tijd is schaars en dus

kan men volgens de NHE de taken in het gezin best verdelen zodat elkeen zich kan specialiseren

ofwel op de arbeidsmarkt ofwel in het gezinsleven. Specialisatie leidt dan tot de meest efficiënte

organisatie binnen het huishouden. Mevr. Gillet (49 jaar) verwoordt dit als volgt: 

“... Carrière maken en zeker zowel de man als de vrouw... dat is niet iets voor mij, he. Er zijn

natuurlijk mensen die dat willen, eh, zowel de vrouw als de man die een functie hebben, waardoor

ze veel buitenshuis zijn, met grote verantwoordelijkheden… Zij moeten dan zorgen dat bij hen de

boel draait, he. Maar voor mij, ik zie mij dat niet realiseren.”

Daarmee gaat deze theorie een stap verder dan de tijdsbeschikbaarheidsbenadering. Dat vrouwen

vaak meer beschikbaar zijn voor het huishoudelijke werk, wordt nu immers bepaald door

mechanismen van specialisatie. De meeste vrouwen zouden zich, volgens deze benadering,

specialiseren in het huishoudelijke werk en de kinderzorg en de meeste mannen in betaalde arbeid.

Een vrouw, die zich specialiseert in het huishouden, zal pas meer bijdragen aan betaalde arbeid als

de vraag ernaar erg hoog is in het gezin zodat de man er niet alleen aan kan voldoen. Om

bijvoorbeeld aan de huidige hoge levensstandaard te voldoen, volstaat het vaak niet om één

kostwinner in het gezin te hebben, maar gaat men over tot het tweeverdienerschap. Dit

mechanisme van specialisatie zou kunnen verklaren waarom bij mannen de temporele

beschikbaarheid een minder grote rol speelt in de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk dan

bij vrouwen en waarom zij gemakkelijker wat huishoudelijk werk laten vallen als ze fysiek minder

beschikbaar zijn. Doordat vrouwen eerder gespecialiseerd zouden zijn in kinderzorg, is het ook

begrijpelijker dat vooral zij minder beschikbaar zijn voor het huishoudelijke werk als er kleine

kinderen bij het koppel wonen.
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Maar dan blijft de vraag natuurlijk waarom juist vrouwen zich meer specialiseren in onbetaalde

arbeid en mannen meer in betaalde arbeid. Ook de New Home Economics theorie is namelijk in

principe genderneutraal. Bij het bepalen wie zich in welke taak zal specialiseren, wordt volgens de

NHE rekening gehouden met de specifieke vaardigheden of comparatieve voordelen van de

verschillende leden in het gezin. M.a.w. wie is het productiefst in welk domein? 

4.5.1 Specialisatie in de Vlaamse gezinnen 

Volgens de New Home Economics benadering houdt een efficiënte specialisatie in het gezin in dat

de taken zo verdeeld worden dat elke partner zich voornamelijk concentreert op één bepaalde taak

- huishoudelijk werk of betaalde arbeid - en zich ook voor deze taak beschikbaar houdt door zo

weinig mogelijk tijd te besteden aan de andere taak. In welke mate vindt men een dergelijke

doorgedreven specialisatie terug in de Vlaamse gezinnen? Om dit na te gaan, bekijken we het

aandeel van de respondent in het betaald werk van beide partners en in het huishoudelijke werk.

Omdat we niet beschikken over dagboekgegevens van de partner, zijn beide afkomstig uit de

vragenlijst113. We gebruiken voorts een ruime definitie van specialisatie, waarbij er effectief sprake

is van specialisatie in het gezin, wanneer de ene partner het grootste aandeel van het

huishoudelijke werk op zich neemt en de andere partner het grootste aandeel van het betaalde

werk. Wanneer het aandeel voor een bepaalde taak tussen 45 en 55% bedraagt, beschouwen we

het als een gelijke verdeling. 

In 38% van de Vlaamse gezinnen neemt de vrouw het grootste aandeel van het huishoudelijke

werk op zich, terwijl haar partner het grootste aandeel van de betaalde arbeid op zich neemt (tabel

4.8). In deze gezinnen doet de vrouw gemiddeld 75% van het huishoudelijke werk en de man

gemiddeld 83% van het betaald werk. Slechts in 1% van de Vlaamse gezinnen zijn de rollen

omgedraaid. Hier doet de man gemiddeld 70% van het huishoudelijke werk en de vrouw gemiddeld

91% van het betaald werk. Dit betekent dat zelfs volgens een ruime definitie van specialisatie, nog

geen 40% van de Vlaamse gezinnen gebruik maken van een gespecialiseerde takenverdeling114.

                                         
113 Voor de berekening van het aandeel in het huishoudelijke werk aan de hand van de vragenlijst, verwijzen we

naar voetnoot 101. Voor het aandeel in de betaalde arbeid werd gebruik gemaakt van de gepercipieerde

arbeidstijd die de respondent voor zichzelf en voor de partner geschat heeft in de vragenlijst aan de hand van

de volgende vraag: “Over het algemeen genomen, hoeveel uren betaald werk doet u/uw partner per week, het

weekend inbegrepen? Met werk bedoelen we al het werk in functie van uw hoofdberoep, eventuele betaalde en

onbetaalde overuren inbegrepen. De echte tijd die u werkt voor uw hoofdberoep dus. Gelieve de woon-werk

reistijd niet mee te tellen.”

114 Volgens de New Home Economics specialiseert men zich eigenlijk in onbetaalde arbeid en niet huishoudelijk

werk alleen. Ook kinderzorg hoort hier dus bij. Dit kan leiden tot een lichte onderschatting van het percentage

gezinnen in Vlaanderen waar specialisatie optreedt. In die gezinnen waar de man zowel het meeste

huishoudelijke werk verricht als de meeste betaalde arbeid en die dus op het eerste zicht niet gespecialiseerd
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TABEL 4.8: PERCENTAGE MANNEN EN VROUWEN DIE MET EEN PARTNER SAMENWONEN AL NAARGELANG DE

TAKENVERDELING IN HET GEZIN (TOR99, 20 - 75 JAAR)

Takenverdeling (N=1043)
Gespecialiseerde takenverdeling waarbij de vrouw het grootste aandeel heeft in het
huishoudelijke werk en de man in het betaald werk

38%

Gespecialiseerde takenverdeling waarbij de man het grootste aandeel heeft in het
huishoudelijke werk en de vrouw in het betaald werk

1%

Vrouw verricht evenveel betaalde arbeid als haar man, maar neemt daarbij ook grootste
deel van het huishoudelijke werk op zich

34%

Man verricht evenveel betaalde arbeid als zijn vrouw, maar neemt daarbij ook grootste
deel van het huishoudelijke werk op zich

5%

Huishoudelijk werk en betaald werk worden gelijk verdeeld 8%
Overige 13%

In een even grote groep gezinnen blijft één partner toch het meeste huishoudelijke werk doen, al

wordt het betaalde werk ongeveer gelijk verdeeld. Bij 34% van de gezinnen is dit de vrouw en bij

5% is dit de man. Voor een groot deel (61%) gaat het hier om gezinnen waarbij geen van beide

partners betaald werk verrichten en is het betaald werk daarom gelijk verdeeld. In deze gezinnen

hebben nochtans beide partners de mogelijkheid om zich te specialiseren in huishoudelijk werk. De

New Home Economics benadering stelt echter dat mannen en vrouwen reeds vroeger in hun

levensloop een zekere specialisatie voor betaalde of onbetaalde arbeid opbouwen. Als de man uit

dit type gezin dus vroeger een job heeft gehad en zijn vrouw niet, dan zal zijn vrouw veel meer

gespecialiseerd zijn in het huishouden op het moment dat beide geen job meer hebben en nog

steeds het meeste in het huishouden doen. Zo verging het ook bij de ouders van Mevr. Debast (36

jaar) na de pensionering van haar vader. Zij vertelt over haar moeder: 

“Omdat ze het vooral zo een beetje ervaren heeft van: ‘kijk, we zijn nu alletwee op pensioen en

het blijft allemaal op mijn schouders liggen he.’ Terwijl ons vader regelmatig eens rust, is er voor

haar nog geen rust voorzien he.  En af en toe hoor ik ze zeggen: Maar ik ben nu ook al met

pensioen hoor! En… ik denk dat ze zij zich daar heel vroeg al van bewust was. Maar zo lang dat ons

pa actief was enzo, zei ze ook van: goed ik ben hele dagen thuis, ’t is maar normaal dat ik ook

mijn deel van … .”

In 76% van de gezinnen waar beide partners geen job uitoefenen, hebben allebei de partners er

wel ooit één gehad. Het aandeel van de vrouw in het huishoudelijke werk (door beide partners

verricht) bedraagt in deze gezinnen gemiddeld 68%. In de 22% gezinnen waar de vrouw nooit

betaald werk heeft gehad maar haar partner wel, bedraagt haar aandeel in het huishoudelijke werk

gemiddeld echter niet meer maar minder dan in het vorige geval, namelijk 65%. Dit verschil is

                                                                                                                                 

zijn, is het mogelijk dat de vrouw de meeste onbetaalde arbeid verricht, d.i. huishoudelijk werk en kinderzorg

samen. Dit kan maximum een onderschatting met 2% opleveren omdat slechts in 2% van de gezinnen mannen

het grootste aandeel innemen in zowel huishoudelijk werk als betaalde arbeid. Deze 2% behoort in tabel 4.8 tot

de groep ‘overige’.
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bovendien niet significant. Dus niet enkel vrouwen die vroeger geen betaald werk hadden, blijven

het grootste deel van het huishoudelijke werk op zich nemen na het pensioen van hun partner115.

In nog eens 8% van de Vlaamse gezinnen wordt het huishoudelijke werk en de betaalde arbeid

ongeveer gelijk verdeeld (tabel 4.8). Deze mannen en vrouwen specialiseren zich dus noch op de

arbeidsmarkt, noch in het huishoudelijke werk. In het perspectief van de New Home Economics

benadering is dit een uiterst onefficiënte takenverdeling voor het gezin. 

De overige 13% Vlaamse gezinnen zijn verdeeld over gezinnen waarbij beide partners evenveel

huishoudelijk werk verrichten, maar waarbij één partner ook nog eens het meeste betaalde werk

verricht en gezinnen waarbij één partner zowel het meeste betaalde werk als het meeste

huishoudelijke werk doet.

Indien het gezin, net als bij de New Home Economics benadering, inderdaad louter beschouwd zou

worden als een kleine bedrijf waarin zowel productie als consumptie georganiseerd worden volgens

de economische principes van nutsmaximilisatie, dan kan men moeilijk verklaren waarom in totaal

61% van de Vlaamse gezinnen kiest voor een zogezegd onefficiënte verdeling van de taken in het

gezin. Als we enkel die gezinnen beschouwen die jonger zijn dan 55 jaar en zo de mannen en

vrouwen uitsluiten die de pensioenleeftijd bereikt hebben, dan gaat het nog om 49% van de

Vlaamse gezinnen waarin geen gespecialiseerde verdeling van de taken toegepast wordt. Slechts

een minderheid van de Vlaamse gezinnen past dus een doorgedreven specialisatie van de taken

tussen beide partners toe. Als men dit toch doet dan blijft bovendien de vraag of deze specialisatie

wel gedreven is door productiviteitsoverwegingen. Dit gaan we na in de volgende paragraaf.

4.5.2  Specialisatie en productiviteit

De New Home Economics geloven dat diegene die het efficiëntst is op de arbeidsmarkt, d.w.z. er

een hoger loon kan verdienen, zich hierin zal specialiseren, terwijl de andere partner zich zal

specialiseren in de andere levenssfeer, het huishoudelijke werk. Men kan iemand’s productiviteit op

de arbeidsmarkt het beste meten aan de hand van het loon dat deze persoon verdient of zou

verdienen bij het uitvoeren van een job. Spijtig genoeg is in de vragenlijst van TOR99 enkel het

gezamenlijke gezinsinkomen bevraagd. Een andere proxy die vaak gebruik wordt om iemands

productiviteit op de arbeidsmarkt te meten is diens opleidingsniveau. Hoe hoger men opgeleid is,

hoe meer men zou kunnen verdienen op de arbeidsmarkt en hoe kleiner dus het marginaal nut van

een uur thuis. Wil men de taken in het gezin dus zo efficiënt mogelijk verdelen, dan kan diegene

die het hoogste opgeleid is in het gezin zich dus best specialiseren op de arbeidsmarkt. 

                                         
115 Zie onder meer het Belgisch onderzoek van OIVO uit 1990 (Renard et al. 1990: 113) voor een analyse van de

verdeling van het huishoudelijke werk in gepensioneerde gezinnen. 
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In tabel 4.9 wordt het relatieve opleidingsniveau van beide partners vergeleken met hun relatieve

arbeidsduur, om na te gaan of de partner met het hoogste opleidingsniveau ook de langste

arbeidsduur kent. Het opleidingsniveau werd in de vragenlijst zowel voor de respondent als voor de

partner bevraagd aan de hand van een uitgebreid onderwijsschema dat werd herleid tot 8

verschillende opleidingsniveaus, nl. geen onderwijs, enkel lager onderwijs, lager secundair

technisch en beroepsonderwijs, lager algemeen secundair onderwijs, hoger secundair technisch en

beroepsonderwijs, hoger algemeen secundair onderwijs, hogere opleiding buiten de universiteit,

universitaire opleiding. Deze indeling wordt gebruikt om het opleidingsniveau van beide partners

met elkaar te vergelijken (= relatieve opleidingsniveau). De relatieve arbeidsduur wordt nog steeds

gemeten aan de hand van de gepercipieerde arbeidsduur zoals deze in de vragenlijst geschat werd

door de respondent voor zichzelf en de partner, net als in tabel 4.8. We beperken onze analyses tot

de mannen en vrouwen die jonger zijn dan 55 jaar, om zo diegenen die de pensioenleeftijd reeds

bereikt hebben uit te sluiten.

TABEL 4.9: RELATIEF OPLEIDINGSNIVEAU EN RELATIEVE (GEPERCIPIEERDE) DUUR VAN LOONARBEID VAN BEIDE

PARTNERS IN EEN GEZIN WAAR DE RESPONDENT JONGER IS DAN 55 JAAR (P=0.003, TOR99, 20-54

JAAR) 116

< 55 jaar Relatieve duur loonarbeid (vragenlijst)
Vrouw < man Vrouw = man Vrouw > man

TOTAAL

Relatief opleidingsniveau

Vrouw < man 173
83%

11
5%

25
12%

209
100%

Vrouw = man 181
69%

38
15%

42
16%

261
100%

Vrouw > man 130
68%

30
16%

30
16%

190
100%

TOTAAL 484
73%

79
12%

97
15%

688
100%

De data lijken de theorie niet te volgen. In totaal specialiseert de man zich in 73% van de gezinnen

(jonger dan 55 jaar) in de arbeidsmarkt, terwijl ze maar in 32% (=209/688) van deze gezinnen

hoger opgeleid zijn dan hun partner. Volgens de New Home Economics hypothese zou men ook de

hoogste percentages verwachten op de diagonaal van links boven naar rechts onder in tabel 4.9.

Zo zou men bijvoorbeeld verwachten dat vrouwen met een hogere opleiding dan hun partner, zich

specialiseren in betaalde arbeid, terwijl hun partners zich eerder wijden aan het huishouden. Dat

                                         
116 De analyse werd ook nog eens herhaald zonder de koppels waarin minstens 1 van beide partners nog onderwijs

volgt, op zoek is naar eerste werk, met ziekte-of bevallingsverlof is, met verlof zonder wedde/ volledige

loopbaanonderbreking of arbeidsongeschikt is, om een zo zuiver mogelijke vergelijking te kunnen maken. Het

gaat in totaal om 93 gezinnen. De resultaten verschillen echter nauwelijks van de resultaten voor de 20 tot 55

jarigen.
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zou de meest efficiënte verdeling van de taken zijn. Maar slechts 16% van de vrouwen met een

hogere opleiding dan hun man, hebben ook een job met langere arbeidsduur dan hun man. Ook al

werd er geen rekening gehouden met het gegeven dat mannen op de arbeidsmarkt vaak betere

kansen hebben dan vrouwen, zelfs gegeven een zelfde opleidingsniveau, en er vaak ook meer

kunnen verdienen, toch blijft dit percentage opmerkelijk laag. Het is bovendien even laag als in de

totale populatie vrouwen.

De meest voorkomende situatie daarentegen is dat de vrouw hetzelfde opleidingsniveau heeft als

haar man, maar toch minder tijd besteedt aan haar job (26% van de gezinnen = 181/688). Ook

Mevr. Baert (38 jaar) verwondert zich hierover in haar interview:

“Maar ook als ik met mensen van mijn leeftijd spreek, waar ik mee gestudeerd heb - ik heb

geschiedenis gestudeerd in Leuven en ik heb nog met veel van die mensen zeer veel contact - allé,

waar dat wij toch allemaal ook een diploma hebben, en als ik dan naar de concrete werkelijkheid

zie, vind ik dat wij het er niet zo evenwaardig van af gebracht hebben. Terwijl dat wij in principe

toch wel dezelfde…”

Het is wel zo dat vrouwen die lager opgeleid zijn dan hun man, meer dan vrouwen met een gelijk

of hoger opleidingsniveau, de kans hebben om ook een kortere arbeidsduur te kennen dan hun

man (resp. 83% versus 69% en 68%).

KINDEREN

Becker (New Household Economics) realiseert zich dat vrouwen in de huidige Westerse

samenlevingen nagenoeg evenveel in human capital investeren via o.a. onderwijs als mannen en

dat hun waarde op de arbeidsmarkt dus nagenoeg even groot is dan die van mannen. Maar een

dergelijke investering kan volgens Becker (1981: 27) bij vrouwen ook erg van nut zijn met het oog

op een kwaliteitsvolle opvoeding van hun kinderen. Dat het voornamelijk de vrouw is die zich

specialiseert in huishoudelijk werk en de man in betaalde arbeid op de arbeidsmarkt, verbindt de

NHE immers gedeeltelijk ook met biologische factoren. Zij geloven dat een vrouw een biologisch

voordeel heeft ten opzichte van de man met betrekking tot de zorg voor en de opvoeding van

kleine kinderen en dat het dus efficiënter is als zij zich specialiseert in de taken die zich

gemakkelijker met deze activiteiten laten combineren. Mevr. Hoffelinck (33 jaar):

“In mijn vriendenkring, zijn er toch wel veel vrouwen die thuis zitten in plaats van dat bijvoorbeeld

de man dat zou kunnen. (…) Ik denk ook wel dat dat vaak een probleem is met de borstvoeding

enzo allemaal. Dat komt automatisch, eh, want ge wilt dat dan zo lang mogelijk doen en … dat

komt automatisch onze richting uit tout court, zonder dat ge daar eigenlijk heel bewust voor kiest,

denk ik…”
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Volgens Becker is omwille van biologische verschillen één uur door een vrouw besteed aan

huishoudelijk werk of betaalde arbeid, niet vervangbaar door één uur door een man besteed aan

huishoudelijk werk of betaalde arbeid, zelfs al zouden ze in gelijke mate geïnvesteerd hebben in

human capital. Met andere woorden, ook al is een vrouw hoger opgeleid dan haar man, toch kan

het nuttiger zijn als er kinderen in het gezin zijn dat zij meer investeert in het huishouden en haar

partner meer in betaalde arbeid. Door het huishoudelijke kapitaal dat zij zo opbouwt, zal zij echter

ook later, als de kinderen reeds groter zijn en misschien zelfs het huis uit zijn, een voorsprong

blijven behouden in het huishouden. Men zou volgens de New Household Economics met andere

woorden verwachten dat in koppels die (al dan niet inwonende) kinderen hebben, vrouwen zich

meer specialiseren in het huishoudelijke werk dan in koppels die nooit kinderen gehad hebben. Bij

de analyse van de beschikbaarheid van beide partners en hun aandeel in het huishoudelijke werk,

zagen we echter reeds dat ook in gezinnen zonder kinderen, vrouwen de grootste bijdrage leveren

in het huishoudelijke werk (zie tabel 4.4: 67%). 

In tabel 4.10 worden de resultaten uit tabel 4.9 gereproduceerd, maar er wordt nu een

onderscheid gemaakt tussen gezinnen met (inwonende of niet-inwonende) kinderen en gezinnen

zonder kinderen. Ondanks de kleine aantallen voor de gezinnen zonder kinderen, blijven de

algemene conclusies behouden.

TABEL 4.10: RELATIEF OPLEIDINGSNIVEAU EN RELATIEVE (GEPERCIPIEERDE) DUUR VAN DE LOONARBEID VAN BEIDE

PARTNERS IN EEN GEZIN ZONDER EN MET KINDEREN WAARVAN DE RESPONDENT JONGER IS DAN 55 JAAR

(NIET SIGNIFICANT – ERG KLEINE CELLEN, TOR99, 20-54 JAAR)

Relatieve duur loonarbeid (vragenlijst)
Vrouw < man Vrouw = man Vrouw > man

TOTAAL< 55 jaar

relatief 
opleidingsniv.

~ kind kinderen ~ kind kinderen ~ kind kinderen ~
kind

Kinde-
ren

Vrouw < man 24
75%

150
85%

2
6%

9
5%

6
19%

18
10%

32

100
%

154
100%

Vrouw = man 25
60%

156
71%

8
19%

30
14%

9
21%

33
15%

42

100
%

219
100%

Vrouw > man 23
62%

107
70%

5
14%

25
16%

9
24%

22
14%

37

100
%

154
100%

TOTAAL 72
65%

413
75%

15
14%

64
12%

24
19%

73
13%

111

100
%

550
100%

In deze gezinnen besteedt slechts een kwart van de vrouwen die een hogere opleiding hebben

genoten dan hun partner, ook effectief meer tijd aan hun job dan hun partner. Dit is wel haast
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dubbel zo veel als in een gezin waar wel (inwonende of niet-inwonende) kinderen zijn: daar gaat

het slechts om 14% van de vrouwen die hoger opgeleid zijn dan hun partner. 62% van de vrouwen

die hoger opgeleid zijn dan hun partner besteden in gezinnen zonder kinderen minder tijd aan hun

job dan hun partner. Dit is slechts 8% minder dan in gezinnen met kinderen. In de tabel vinden we

met andere woorden dus wel de tendens terug dat moeders zich minder specialiseren in loonarbeid

dan vrouwen zonder kinderen, maar ook in gezinnen zonder kinderen blijft vooral de man zich

specialiseren in deze taak, ongeacht het opleidingsniveau van zijn partner.

Becker stelt echter ook dat ouders vaak anticiperen op het biologische voordeel voor een vrouw om

zich te specialiseren in huishoudelijk werk als er kinderen zijn en dus bij meisjes reeds van kinds af

aan investeren in huishoudelijk kapitaal en bij jongens in arbeidsmarktkapitaal. Of ze nu kinderen

hebben of niet, vrouwen zullen hierdoor uit strategische overwegingen al van kindsbeen af

comparatief geschikter zijn voor het huishoudelijke werk dan mannen. Dit zou een mogelijke

verklaring kunnen zijn voor de vaststelling dat ook vrouwen in gezinnen zonder kinderen het

meeste huishoudelijke werk op zich nemen. Een dergelijke redenering leunt echter meer aan bij de

socialisatie theorieën. Vermits nutsmaximilisatie steeds het drijvende principe blijft in deze

economische theorieën, blijft immers de verwachting bestaan dat vrouwen zonder kinderen met

een hoger diploma dan hun echtgenoot deze eerder te gelde zullen maken op de arbeidsmarkt dan

andere vrouwen, wat niet het geval blijkt te zijn. 

PRODUCTIVITEIT IN HET HUISHOUDELIJKE WERK

Tot nu toe stelden we dat diegene die het productiefst is op de arbeidsmarkt zich specialiseert in

loonarbeid en dat de andere partner zich dan specialiseert in het huishoudelijke werk. Eigenlijk

speelt voor de New Home Economics ook de mate mee waarin men productief is in het huishouden.

Dit is echter veel moeilijker te meten dan iemand productiviteit op de arbeidsmarkt. Binnen de NHE

wordt hiervoor vaak teruggegrepen naar biologische verschillen tussen mannen en vrouwen.

Vrouwen zouden meer dan mannen een natuurlijke aanleg hebben voor huishoudelijk werk. 

Dat productiviteit in de huishoudelijke taken een rol speelt, blijkt ook uit het volgende citaat uit een

interview met Mevr. Casterman (50 jaar):

“… als mijn man het moet doen, dan gaat dat nog veel langer duren… (lacht) (…) hij is heel slim,

hij is misschien ook hoogbegaafd, maar… al wat met de hand moet gebeuren, kunt ge hem tien

keer uitleggen…  ofwel luistert hij niet aandachtig, ofwel kan hij dat niet onthouden, ik weet het

niet, maar da’s iets dat eh… allé ik ga een voorbeeld geven: bijvoorbeeld een donsdeken in een

dekbedovertrek steken. Dat is iets… allé dat is niet zo gemakkelijk, maar toch niet om te zeggen…

Ah, ik ben al zoveel jaren bezig om hem dat te leren maar het lukt niet dus ja… ’t gaat rapper als

ik het zelf doe he. Zo simpel is het.”
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Mevr. Casterman gelooft echter zelf niet dat biologische verschillen tussen mannen en vrouwen

hier aan de basis van ligt. Het is volgens haar gewoon in het voordeel van mannen dat dergelijke

mythes over de onkunde van mannen in het huishoudelijke werk stand blijven houden. Mevr.

Casterman (50 jaar) nuanceert al gauw haar uitspraak als volgt:

“Maar ik denk dat dat ook een manier is van -  ik denk dat toch - dat hij dan tegen zichzelf zegt:

ik doe dat toch niet graag, ik ga niet opletten en… Hij beseft dat ook he, dat als hij dat niet kan

doen, ik het zelf ga doen .  Dus het is een beetje een vicieuse cirkel.”

In de dagboekjes wordt enkel de tijd gemeten die men besteedt aan huishoudelijk werk. We

kunnen er echter niet uit afleiden hoe efficiënt men deze taak verricht heeft, laat staan nagaan of

dit efficiënter gebeurt dan bij de partner. En ook in de vragenlijst werd geen informatie

ingewonnen over de productiviteit van de partners in het huishoudelijke taak. Deze hypothese

kunnen we dus niet toetsen op de data.

4.6 ALGEMEEN BESLUIT MET BETREKKING TOT DE
INSTRUMENTELE BENADERING

Vrouwen die met een partner samenwonen besteden gemiddeld 14u15’ meer tijd aan huishoudelijk

werk per week dan mannen die met een partner samenwonen. Kan dit verschil begrepen worden

louter op basis van de inzichten ons aangeboden door de instrumentele benaderingen? Als enkel

een instrumentele motivatie aan de basis zou liggen van de beslissingen omtrent het

huishoudelijke werk in het gezin, dan zou de organisatie ervan louter gebaseerd zijn op externe

factoren zoals wie ervoor beschikbaar is en wat er gedaan moet worden. De tijd die men besteedt

aan huishoudelijk werk zou met andere woorden genderneutraal zijn en louter het gevolg van

praktische overwegingen. 

Hoewel de factoren die verwijzen naar de temporele, ruimtelijke en fysieke beschikbaarheid van de

gezinsleden en de hoeveelheid huishoudelijk werk die moet verricht worden, 30% van de tijd die

mannen besteden aan huishoudelijk werk kunnen verklaren en 45% van de tijd die vrouwen

hieraan besteden, moet deze hoge verklaringskracht genuanceerd worden. In de statistische

modellen wordt immers een unidirectionele causaliteit verondersteld, terwijl dit niet altijd het geval

is. Zo bepaalt bijvoorbeeld de tijd die men besteedt aan een job niet alleen hoe beschikbaar men is

voor het huishoudelijke werk, maar zal ook de tijd die men aan het huishouden besteedt mee

bepalen hoeveel tijd men aan een job zal besteden of welke job men zal kiezen. Opvallend is

echter dat de analyses aantonen dat ieder gezinslid voor zichzelf zo goed als mogelijk het eigen

aanbod probeert af te stemmen op de vraag naar huishoudelijk werk, zonder daarbij rekening te

houden met de beschikbaarheid van de andere leden in het gezin. Dat de verklaringskracht bij het



206

model voor vrouwen hoger ligt dan bij het model voor mannen, is iets wat men frequent vaststelt

bij de analyse van economische modellen (zie bijvoorbeeld Godwin 1991). Vanuit een theorie die in

principe genderneutraal is, is het nochtans moeilijk te verklaren dat mannen en vrouwen hun

beschikbaarheid anders invullen en anders omgaan met de vraag naar huishoudelijk werk waarmee

ze geconfronteerd worden. We overlopen kort even de verschillen die we terugvonden tussen

mannen en vrouwen.

Bij een gelijke arbeidsduur besteden vrouwen meer tijd aan huishoudelijk werk dan mannen. Dit

zou kunnen verklaren waarom zij ook een grotere trade-off kennen tussen de tijd die zij besteden

aan huishoudelijk werk, betaalde arbeid en kinderen. Zij moeten veel vaker keuzes maken tussen

deze verschillende levenssferen. Zo resulteert bij mannen de overgang van een kleine deeltijdse

job naar een grote deeltijdse job en van een grote deeltijdse job naar een gewone voltijdse job,

niet in een betekenisvolle daling van de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk. Vrouwen met

een kleine deeltijdse job verrichten echter 14u meer huishoudelijk werk per week dan mannen met

een kleine deeltijdse job. Het is dus niet verwonderlijk dat zij het huishoudelijke werk veel meer

zullen terugschroeven naarmate hun arbeidsduur stijgt. Mannen vullen hun beschikbare tijd, in

tegenstelling tot vrouwen, echter meer in met vrijetijdsactiviteiten. Terwijl vrijetijdsactiviteiten bij

mannen zonder job 44% van de tijd innemen die ze anders aan een voltijdse job zouden besteden,

is dit bij vrouwen slechts 27%. Vrouwen vullen dan weer bijna 40% van deze tijd in met

huishoudelijk werk en mannen slechts 18%. 

Omdat mannen hun beschikbare tijd minder gebruiken voor het huishoudelijke werk, zal dit bij hen

ook niet moeten wijken om tijd vrij te maken als er kleine kinderen zijn in het gezin. Vrouwen

besteden daarentegen wel minder tijd aan het huishoudelijke werk als er kinderen jonger dan 2

jaar in het gezin zijn. Hoewel de aanwezigheid van kinderen doorgaans de vraag naar huishoudelijk

werk in het gezin doet stijgen, leidt dit bij vrouwen dus enkel bij kinderen ouder dan 5 jaar tot een

éénduidige toename in de tijd die ze besteden aan huishoudelijk werk. Bij mannen blijkt het

hebben van kinderen, ongeacht hun leeftijd, de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk te doen

toenemen, maar deze neemt wel weer af naarmate het aantal kinderen stijgt.

Los van de tijd die men aan een job besteedt, speelt ook nog het percentage tijd dat men thuis is,

een rol bij mannen en vrouwen in de tijd die ze besteden aan huishoudelijk werk. Dit verschil

tussen mannen en vrouwen is echter niet significant. Dit betekent wel niet dat mannen en vrouwen

die evenveel thuis zijn ook evenveel tijd besteden aan huishoudelijk werk. Het percentage van de

tijd dat men thuis is verklaart immers niet het hele verschil in de tijd die mannen en vrouwen

besteden aan huishoudelijk werk. De fysieke beschikbaarheid lijkt vooral een rol te spelen bij

mannen en vrouwen die temporeel erg beschikbaar zijn doordat ze geen betaald werk hebben. Hier

valt op dat vrouwen zonder job minder gemakkelijk dan mannen zonder job huishoudelijk werk

laten staan als ze gezondheidsproblemen ondervinden.
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Vooral het feit dat vrouwen doorgaans temporeel en ruimtelijk meer beschikbaar zijn voor het

huishoudelijke werk dan mannen, omdat ze gemiddeld minder tijd besteden aan een job en een

groter percentage van de tijd thuis zijn, blijkt een groot deel van het verschil in de tijd die mannen

en vrouwen besteden aan huishoudelijk werk te kunnen verklaren. Samen brengt dit per week

5u26’ extra huishoudelijk werk voor vrouwen met zich mee. De vraag blijft echter onbeantwoord

waarom vrouwen doorgaans temporeel en ruimtelijk meer beschikbaar zijn voor het huishoudelijke

werk dan mannen. Het is mogelijk dat zij zich juist meer beschikbaar houden omdat ze instaan

voor meer huishoudelijk werk dan de man.

In totaal verklaren we uiteindelijk 5u32’ van de 14u15’ die vrouwen meer besteden aan

huishoudelijk werk dan mannen aan de hand van verschillen in hun beschikbaarheid en in de vraag

naar huishoudelijk werk waarmee ze geconfronteerd worden. Dit betekent dat er nog een verschil

blijft bestaan van 8u43’ in de tijd besteed aan huishoudelijk werk dat onverklaard blijft. Dit verschil

is te wijten aan verschillen in andere kenmerken van mannen en vrouwen die niet opgenomen

werden in ons instrumenteel model of aan de verschillende manier waarop mannen en vrouwen de

vraag en aanbodvariabelen omzetten in huishoudelijk werk. 

Volgens de New Home Economics benadering kunnen mechanismen van specialisatie verklaren

waarom mannen en vrouwen anders omgaan met hun beschikbaarheid en de vraag naar

huishoudelijk werk. Omdat vrouwen, omwille van efficiëntieoverwegingen, vaker gespecialiseerd

zijn in het huishoudelijke werk, houden zij zich meer beschikbaar voor het huishouden en

gebruiken zij hun beschikbaarheid ook het meeste voor het huishouden. Een dergelijke specialisatie

zou ervoor zorgen dat de taken in het gezin op zo’n efficiënt mogelijke manier verdeeld zijn. Hoe

komt het dan dat 61% van de Vlaamse gezinnen kiest voor een volgens deze benadering

onefficiënte verdeling van het huishoudelijke werk? Zo specialiseert de vrouw zich in 34’% van de

gezinnen in het huishouden, zonder dat daar noodzakelijk een specialisatie van de man in het

betaalde werk aan vasthangt.

De New Home Economics benadering is bovendien in principe genderneutraal en stelt dat de

persoon die het meest productief is in een bepaald domein zich in dat domein zal specialiseren.

Maar hoe verklaart zij dan dat in 74% van de gezinnen de man zich specialiseert in de

arbeidsmarkt, terwijk hij maar in 32% van de gezinnen hoger opgeleid is dan zijn partner en dus

productiever op dit domein? En dat slechts 15% van de vrouwen die een hoger opleidingsniveau

hebben dan hun partner, een job hebben met een langere arbeidsduur dan hun partner en zich dus

specialiseren op de arbeidsmarkt? Ook het argument dat de aanwezigheid van kinderen de

productiviteit van vrouwen in het huishouden sterk versterkt en dat ze zich daarom minder zouden

specialiseren op de arbeidsmarkt, blijkt niet helemaal op te gaan.
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We kunnen tenslotte niet ontkennen dat in de dagdaaglijkse organisatie van het huishoudelijke

werk, praktische overwegingen als wie beschikbaar is en wat er precies gedaan moet worden aan

huishoudelijk werk, een belangrijke rol zullen spelen. Deze instrumentele motivaties geven echter

lang geen volledig beeld van wat mannen en vrouwen drijft tot het verrichten van huishoudelijk

werk. Heel wat vragen blijven onbeantwoord. Voor de antwoorden kijken we vervolgens uit naar de

drie andere theoretische benaderingen van het huishoudelijke werk die we onderscheiden hebben. 
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Hoofdstuk 5: 

De machtsbenadering

Bij het van dag tot dag verrichten van huishoudelijk werk spelen vaak heel praktische

overwegingen een rol, zoals bijvoorbeeld wat er op een gegeven moment aan huishoudelijk werk

gedaan moet worden en wat men op dat moment kan doen. Uit de voorgaande analyses blijkt dat

zowel mannen als vrouwen deze twee factoren op elkaar proberen af te stemmen. Als ze geen tijd

hebben, fysiek niet helemaal in orde zijn of weinig thuis zijn, gaan ze minder huishoudelijk werk

verrichten dan wanneer dit niet het geval is. Hoeveel ze doen hangt daarbij ook af van hoeveel

werk er te verrichten valt. Maar er zijn ook duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen.

Vrouwen zijn vaker beschikbaar om huishoudelijk werk te doen en ze wenden deze beschikbaarheid

ook vaker dan mannen aan voor het huishouden. Zij lijken zich eerder in de huishoudelijke taken

te specialiseren, wat hun productiviteit in het huishoudelijke werk nog opvoert. 

Een dergelijke specialisatie brengt op het eerste zicht voordelen met zich mee voor het hele gezin:

als de ene partner zich eerder specialiseert in het huishoudelijke werk en de andere partner eerder

in betaalde arbeid, dan kan er efficiënter gewerkt worden. Maar de specialisatie van de vrouw in

het huishoudelijke werk, wordt slechts in 39% van de Vlaamse koppels gecompenseerd door een

specialisatie van haar man op de arbeidsmarkt (voor koppels jonger dan 55 jaar in 51%). In nog

eens 38% van de Vlaamse koppels doet de vrouw naast het merendeel van het huishoudelijke

werk ook nog eens evenveel of meer betaalde arbeid dan haar partner en heeft ze dus een dubbele

verantwoordelijkheid. 

Ze vermijdt zo wel dat ze grotendeels economisch afhankelijk wordt van haar partner. De vrouw

die zich vooral specialiseert in het huishoudelijk werk, plaatst zich immers doorgaans in een

ongunstige positie: een dergelijke specialisatie genereert voor haar immers minder kansen dan een

specialisatie op de arbeidsmarkt. In de huidige samenleving waarin steeds meer relaties uiteindelijk

stuk lopen, maakt het haar bovendien erg kwetsbaar voor armoede en economische onzekerheid.

Mevr. Debast (36 jaar) vindt de idee van een gezin waarin een vrouw zorgt voor het huishouden,

terwijl de man buitenshuis gaat werken, zelf ‘beangstigend’: 

“In die zin dat je zegt van: goed, als het dan eens ooit verkeerd gaat, is een vrouw dan werkelijk

verplicht eigenlijk van uit de vuist van haar man te blijven eten en tot het einde van haar dagen

eigenlijk….”



210

In de gezinnen waar vrouwen vooral de huishoudelijke rol op zich nemen (terwijl hun partner zich

toelegt op de arbeidsrol), stoelt deze verdeling bovendien niet echt op efficiëntie overwegingen. Zo

nemen vrouwen ook het grootste aandeel in het huishoudelijke werk op zich in die gezinnen waar

ze een hogere opleiding hebben dan hun partner en ze dus door specialisatie op de arbeidsmarkt

meer voor het gezin zouden kunnen opbrengen (zeker als er geen kinderen zijn). 

Volgens de machtstheorieën weerspiegelt de specialisatie van vrouwen in het huishoudelijke werk

dan ook eerder het machtsverschil dat in het gezin bestaat tussen man en vrouw, dan dat het een

efficiënte takenverdeling voor het gezin is die het welzijn van alle gezinsleden op het oog heeft. In

dit hoofdstuk gaan we aan de hand van de tijdsbudgetdata op zoek naar indicaties voor dergelijke

machtsmechanismen bij de verdeling van het huishoudelijk werk in de Vlaamse gezinnen. Macht is

echter een erg complex en multi-dimensioneel begrip. In principe zijn ook de andere drie

sturingsmechanismen die onderscheiden worden in Parsons viersantie-paradigma een representatie

van macht. Hoe operationaliseert men macht binnen een empirische analyse?

5.1 EEN EMPIRISCH MODEL VOOR MACHT EN DE
VERDELING VAN HET HUISHOUDELIJKE WERK

Meestal wordt binnen de machtstheorieën de Economic Dependency Theory gebruikt als

uitgangsbasis voor een empirische analyse van de machtsdynamieken die spelen bij de verdeling

van het huishoudelijke werk. Op die manier beperkt men zich vooral tot een economische vorm van

macht117. De theorie stelt immers dat diegene van beide partners die economisch het minst

afhankelijk is van de andere, de grootste macht heeft om zijn zin te krijgen in de dagelijkse

onderhandelingen over het huishoudelijke werk in het gezin. Omdat de andere partner van

hem/haar afhankelijk is voor economische steun, zal die het huishoudelijke werk verrichten. Niet

zozeer macht zelf, maar wat iemand dus macht verleent, zal onderwerp uitmaken van onze

analyses. 

                                         
117 De Verenigde Naties vergelijkt de macht van vrouwen in verschillende naties wereldwijd aan de hand van een

Gender Empowerment Measure. Voor deze maat baseert ze zich zowel op de politieke als de economische

macht van vrouwen. België bekleedt met zijn score op deze maat wereldwijd een 7e plaats volgens het Human

Development Report uit 2004. Het moet enkel de Scandinavische landen, Nederland en Ijsland laten voorgaan

en wordt op de voet gevolgd door Australië en Duitsland.
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Vermits vrouwen minder vaak betaald werk verrichten dan mannen en werkende vrouwen vaak

minder tijd besteden aan hun job, minder hoge posities bekleden en minder verdienen dan

werkende mannen, zal hun levensstandaard doorgaans het meeste te lijden hebben wanneer deze

economische steun wegvalt. Zo toont prospectief longitudinaal onderzoek in Nederland aan dat in

geval van een echtscheiding118 het gestandaardiseerde inkomen van de vrouw gemiddeld met 31

procent daalt terwijl dat van de man ongeveer gelijk blijft, dit omdat vrouwen doorgaans een lager

opleidingsniveau hebben, minder uren betaald werk verrichten en vaker het hoederecht krijgen

over de kinderen (Poortman 2000; Peterson 1996). Het is wel zo dat Nederlandse vrouwen

doorgaans minder participeren op de arbeidsmarkt dan Vlaamse vrouwen. Onderzoek van de

Universiteit Antwerpen naar de gevolgen van echtscheiding voor de inkomenssituatie in

Vlaanderen, vindt geen verschil in de korte termijn gevolgen voor het inkomen (Speltinckx, Jacobs

2000: 47). Volgens de onderzoekers gaat deze bevinding echter in tegen hun eigen verwachtingen

en de resultaten uit de internationale literatuur. Dat men in Vlaanderen geen verschil terugvindt

tussen mannen en vrouwen, is mogelijk het gevolg van de cross-sectionele onderzoeksopzet119 in

tegenstelling tot de longitundinale opzet in het Nederlandse onderzoek. Cross-sectioneel onderzoek

onderschat doorgaans de economische gevolgen van echtscheiding, omdat het vaker te kampen

heeft met selectiviteit binnen de steekproef, vermits juist mannen met een laag inkomen en

                                         
118 In punt 3.2.1 zagen we dat internal threatpoint modellen niet zo ver willen gaan als external threatpoint

modellen en eerder een situatie van non-coöperatie binnen het huwelijk/de relatie als threatpoint voorstellen

dan een verbreking van dit huwelijk/deze relatie. Dat de idee van echtscheiding (onbewust) toch opduikt in de

discussies over huishoudelijke werk, blijkt uit de volgende citaten uit de interviews:

“Maar ik weet er veel waarbij het niet waar zou zijn. Ah ja, die hun valiezen zouden pakken en voortgaan of die

met ‘t servies zouden gooien of… (…) Ge hebt er nog veel die met vanalles gooien en die het twee à drie dagen

aftrappen enzo. Eigenlijk hebben ze gelijk, maar ik zou dat niet kunnen. (lacht)” (Mevr. Berckmans, 48 jaar)

“Ik zeg dat ook tegen mijn man: ‘We zouden eigenlijk moeten scheiden, ge zult…’ -we hebben geen reden hoor

- ‘Je zou eigenlijk moeten een ander vinden. Ik denk niet dat je het zo gemakkelijk zou hebben.’ En eigenlijk,

wat je veel hoort van vrienden ofzo is dat een tweede relatie - vooral vanwege de man eigenlijk - toch altijd

een beetje meer geven of meer willen geven is.“ (Mevr. Berckmans, 48 jaar)

“Maar ik denk dat de vrouwen de dag van vandaag eigenlijk zelf geld gaan verdienen tegen dat er iets gebeurt

ofzo.” (Mevr. Berckmans, 48 jaar)

“En ik kan soms ook goed geloven dat mensen scheiden omwille van die problemen. (…) Ik denk dat het heel

belangrijk is van daar heel veel over te praten. Communicatie, en aanvaarden gewoonweg ook. Als dat echt een

groot probleem is, vind ik dat je eventueel veel hulp in huis moet halen.” (Mevr. Hoffelinck, 33 jaar)

“Goh, ik was altijd de mening toegedaan: ik heb vijf jaar gestudeerd en ik deed mijn werk zeer graag en

daarnaast volgde ik nog altijd cursussen, ik ga niet plotseling zeggen - zeker als je geen kinderen hebt - van: ik

ga hier thuis blijven voor uw wasje en uw plasje te doen terwijl dat we samenwonend zijn. Als hij ’t morgen

afbolt, bij wijze van spreken, ah dan sta je daar he.” (Mevr. Debast, 36 jaar)

119 Voor de analyses maakten zij hoofdzakelijk gebruik van het adultbestand en van het huishoudensbestand van

golf 7 (1998) (cross-sectioneel) voor Vlaanderen uit de Panel Studie van de Belgische Huishoudens (Speltinckx,

Jacobs 2000: 9).
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vrouwen met een hoog inkomen vaker scheiden en minder vaak hertrouwen (Poortman 2000:

368). 

De zwakkere positie van de vrouw op de arbeidsmarkt getuigt niet alleen van eigen investeringen

en keuzes, maar ook van structurele processen en processen van onvolledige informatie en

discriminatie op de arbeidsmarkt (Pailhé 2000: 39). Omdat mannen meestal betere alternatieven

hebben op de arbeidsmarkt zullen zij doorgaans meer onderhandelingsmacht hebben in het

gezin120. Mevr. Baert (38 jaar) verwijst hiernaar in haar interview:

“Want  zolang mannen de vaste job hebben die het meest stabiel is en die dikwijls in cijfers ook het

meeste opbrengt, dan denk ik ook…allé, dat is toch structureel… (…)  dan denk ik, zolang dat dat

is, zal toch heel dikwijls de vrouw zeggen van: ‘ja, zal ik wel thuis blijven’.  (…) dan volg ik Dirk

Geldof enzo met zijn basisinkomen. En moest er dat zijn, dan denk ik dat mannen en vrouwen

vanuit een gelijkwaardige positie zouden kunnen beslissen wie wat doet.  Maar nu is het in de

praktijk zo dat het heel dikwijls de man is die het meest…de meest stabiele job heeft.” 

Al snel wordt duidelijk dat het proces dat economische afhankelijkheid verbindt met een

gegenderde verdeling van het huishoudelijke werk, circulair en zelfversterkend is (zie figuur 5.1 -

Chafetz 1988: 115; Pailhé 2000). 

FIGUUR 5.1: RELATIE TUSSEN DE GEGENDERDE VERDELING VAN ARBEID EN MACHT (IN COMPLEXE SAMENLEVINGEN)

(CHAFETZ 1988: 117)

                                                                                                                       Afwezigheid van
                                                                                                                       arbeidsmarkt

Grotere                  grotere                  Mannelijke                  Veel 
macht van              toegang van          macht/                       huishoudelijk 
mannen op            mannen tot           vrouwelijke                  werk door de 
macro-niveau         werkrollen            gehoorzaamheid           vrouw
                         die macht             op micro-level                                
                         genereren                                                              Dubbele 
                                                                                                                        verantwoorde- 
                                                                                                                         lijkheid

                                         
120 Blumberg (1984) verwoordt dit als volgt: Mannelijke macht op macro-niveau functioneert op zo’n manier dat

het voor vrouwen de waarde van economische machtsbronnen op micro-niveau devalueert.
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Mannen kunnen op micro-niveau hun (economische) macht gebruiken om werk dat ze liever niet

verrichten, zoals bv. huishoudelijk werk, te vermijden en door te schuiven naar hun partner. Als

deze partner tevens actief is in niet-huishoudelijke rollen, wordt ze geconfronteerd met een

dubbele verantwoordelijkheid die mannen doorgaans niet kennen. Dit maakt het vrouwen op de

arbeidsmarkt moeilijk om te concurreren met mannen voor beter-betaalde jobs, wat op zijn beurt

de machtsvoordelen van mannen weer doet toenemen. Mannen kunnen, als ze willen, ook hun

macht op micro-niveau gebruiken om vrouwen van de arbeidsmarkt te houden of hen te beperken

tot een deeltijdse job, wat ook hun macht nog doet toenemen. Tenslotte kunnen ook vrouwen,

gegeven de lasten van een dubbele verantwoordelijkheid, beslissen hun job op te geven, wat er

ook voor zorgt dat de mannelijke macht op micro-niveau stijgt.

De aanwezigheid van machtsdynamieken in de onderhandelingen rond huishoudelijk werk zijn

omwille van deze zelfversterkende reflex vaak moeilijk waarneembaar. In stabiele systemen van

genderongelijkheid zijn mensen zich ook vaak niet bewust van macht, omdat deze gelegitimeerd is

als authoriteit (Chafetz 1988: 112). Dat blijkt heel duidelijk uit de vaststelling dat heel wat mannen

en vrouwen hun eigen bijdrage aan het huishoudelijk werk niet als onrechtvaardig beschouwen (zie

o.a. Arts, Hermkens 1994; Widmalm 1998, Baxter 2000). Heel wat vrouwen ervaren hun

afhankelijkheid als vanzelfsprekend en zelfs wenselijk, net zoals er heel wat vrouwen zijn die

genieten van een traditionele verdeling van het werk en van het gevoel onderhouden en

beschermd te worden (Bell, Newby 1976). Volgens de ruiltheorieën volgt het oordeel over de

gepercipieerde taakverdeling - als het huishouden in stand blijft - telkens de feitelijke

verhoudingen (Arts, Hermkens 1994: 153). Pas wanneer men de verdeling van het huishoudelijke

werk in het gezin in vraag stelt, komen machtsdynamieken dus aan het oppervlak (Hartmann

1981).
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5.2 OPERATIONALISERING EN BESCHRIJVING VAN ECONO-
MISCHE AFHANKELIJKHEID BINNEN HET VLAAMSE
TIJDSBUDGETONDERZOEK

Binnen het kader van deze studie, beschikken we enkel over gegevens op micro-niveau om

machtsdynamieken te bestuderen. Hoewel wij ervan overtuigd zijn dat macro-economische en

politieke veranderingen een verregaande invloed hebben op de organisatie van sociale relaties op

micro niveau, zoals huishoudens en familie- en sociale netwerken, en op posities van vrouwen,

worden zij hier buiten beschouwing gelaten en concentreren we ons op de relatie tussen

economische afhankelijkheid en de organisatie van het huishoudelijke werk. Doorgaans wordt de

volgende formule121 van Sorensen en McLanahan (1987) gebruikt om economische afhankelijkheid

te meten:

Afhankelijkheid =          eigen inkomen – inkomen van de partner 

                                   eigen inkomen  + inkomen van de partner

Stel dat een vrouw over een inkomen beschikt van 1500 euro per maand en haar man beschikt

over een inkomen van 3000 euro per maand. Samen beschikt dit koppel over 4500 euro per maand

of over 2250 euro per partner. D.w.z. dat deze vrouw voor 30% van het geld waarover zij kan

beschikken in deze relatie afhankelijk is van haar partner. In het tijdsbudgetonderzoek (TOR’99)

beschikken we echter niet over informatie over het individuele inkomen van elke partner, maar

slechts over het gezamelijke netto gezinsinkomen van mannen en vrouwen. Het is ons dus

onmogelijk de economische afhankelijkheid van de mannen en vrouwen uit ons onderzoek volgens

de gebruikelijke formule te berekenen. We gaan bijgevolg op zoek naar andere indicatoren die ons

een idee kunnen verlenen van de economische afhankelijkheid van beide partners in het gezin.

Vervolgens gaan we dieper in op het belang van een relatieve of een absolute maat voor

economische afhankelijkheid. 

                                         
121 Voor de bedenkingen met betrekking tot deze formule verwijzen we naar voetnoot 63 in het theoretische

hoofdstuk 3.
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5.2.1 Indicatoren voor economische afhankelijkheid

Hoewel we geen gegevens hebben over de grootte van het individuele inkomen van mannen en

vrouwen in het gezin, weten we op basis van onze data wel dat mannen die met een partner

samenwonen vaker een beroepsinkomen hebben dan vrouwen die met een partner samenwonen

(Tabel 5.1: 69% tov 53%). Alle mannen uit onze steekproef die geen beroepsinkomen hebben,

genieten bovendien van een vervangingsinkomen. Bij vrouwen is dit maar het geval voor 1 op de 2

vrouwen zonder beroepsinkomen. In totaal betekent dit dat maar liefst 23% van de vrouwen die in

een koppel samenwonen geen eigen beroepsinkomen heeft, waardoor ze economisch erg

afhankelijk zijn van hun partner.

TABEL 5.1: INDIVIDUELE INKOMENSSITUATIE VAN VLAAMSE MANNEN EN VROUWEN DIE SAMENWONEN MET EEN

PARTNER (TOR99, 20-75 JAAR)

Mannen
(N=545)

Vrouwen
(N=534)

Beroepsinkomen (uit betaald werk) 69% 53%
Vervangingsinkomen 31% 24%

Uitkeringsgerechtigd werkloos 4% 5%
Gepensioneerd 24% 14%

Andere 4% 5%

Individuele
inkomenssituatie
(**)

Geen inkomen (niet werkend/zorgt voor huishouden/
op zoek naar eerste werk)

0% 23%

Ook tussen mannen en vrouwen die actief zijn op de arbeidsmarkt, zijn er belangrijke economische

verschillen. Het principe van gelijke beloning wordt gewaarborgd in diverse Europese en nationale

normen. Reeds van in 1975 bestaat er Europese wetgeving over de gelijke beloning voor gelijk

werk. Maar hoewel België een inhoudelijk aangepaste wetgeving kent, bestaat er nog altijd een

aanzienlijke loonkloof tussen mannen en vrouwen (Steunpunt WAV 2003b). 

Een deel van deze loonkloof kan verklaard worden door ‘objectieve’ factoren, zoals

persoonskenmerken en functiekenmerken. Aan de hand van het NIS-rapport ‘Structure and

Distributions of Earnings Survey – Analysis 1995’ (Demunter 2000: 19-45) kunnen een aantal

individuele karakteristieken van werknemers en ondernemingen geïdentificeerd worden die nauw

samen-hangen met het niveau van verloning en die opgenomen zijn in ons onderzoek. Deze

kunnen een indicatie geven van het inkomen van de respondenten, zij het enkel voor diegenen met

een beroepsinkomen en niet voor diegenen met een vervangingsinkomen. Tabel 5.2 voorziet in een

aantal beschrijvende statistieken die betrekking hebben op deze jobkenmerken en persoons-

kenmerken van de mannen en vrouwen uit onze steekproef die samenwonen met een partner en

die participeren op de arbeidsmarkt. 
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TABEL 5.2: JOBKENMERKEN VAN VLAAMSE MANNEN EN VROUWEN DIE SAMENWONEN MET HUN PARTNER (TOR’99, 20-68 JAAR, ZIE OOK BIJLAGE 5.1)

Mannen
(N=374) 

Vrouwen
(N=284) 

Voltijds 96% 54%
Deeltijds 4% 46%

Arbeidsduur
(**)

Primaire sector 3% 3%
Landbouw, jacht en bosbouw 2% 3%
Visserij 0% 0%

Secundaire sector 46% 13%
Winning van delfstoffen 0% 0%
Industrie 31% 12%
Productie en distributie van elektriciteit, gas en water 2% 0%
Bouwnijverheid 14% 0%

Tertiaire sector 28% 29%
Groot- en kleinhandel; reparatie van auto's en huishoudelijke artikelen 6% 13%
Hotels en restaurants 1% 2%
Vervoer, opslag en communicatie 11% 3%
Financiële instellingen 4% 3%
Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven 7% 7%

Quartaire sector 24% 54%
Openbaar bestuur 12% 14%
Onderwijs 7% 13%
Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 3% 22%
Gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten 2% 5%
Extraterritoriale organisaties en lichamen 0% 0%

Particuliere huishoudens met werknemers 0% 1%

Beroepsgroep (NACE)
(**)



217

TABEL 5.2 (VERVOLG): JOBKENMERKEN VAN VLAAMSE MANNEN EN VROUWEN DIE SAMENWONEN MET HUN PARTNER (TOR’99, 20-68 JAAR, ZIE OOK BIJLAGE 5.1)

Mannen
(N=374) 

Vrouwen
(N=284) 

Zelfstandige 14% 8%
Hulp van zelfstandige 4%
Vastbenoemd 22% 18%
Contract van onbepaalde duur 61% 58%
Contract van bepaalde duur 3% 7%
Andere 5%

Contractduur
(**)

41 38Leeftijd (in jaren)
(**)

256 220Anciënniteit (in maanden)
(**)

Elementair 7%  (6%) 14% (10%)
Lager 30% (26%) 34% (19%)
Middelbaar 37% (37%) 26% (35%)
Hoger 17% (21%) 21% (29%)
Wetenschappelijk 8% (10%) 4% (8%)

Benodigde bekwaamheid
(effectief behaald diploma)
(**)

U&S schaal 92 beroepsprestige (min. 15/ max. 86)
(**)

46 41

Handarbeid 53% 33%
Hoofdarbeid 47% 67%

Soort arbeid
(**)
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Voor de preciese operationalisering van deze jobkenmerken verwijzen we naar bijlage 5.1.

Samengevat, bevestigen de cijfers uit de tabel dat de ervaringen en kansen van deze mannen en

vrouwen op de arbeidsmarkt sterk verschillen. 

46% van de vrouwen uit onze steekproef die samenwonen met een partner en die betaald werk

verrichten, heeft deeltijds werk. Bij de mannen is dit slechts 4%122. Naast het feit dat deeltijdsen

een lager inkomen hebben dan hun voltijdse collega’s omdat ze minder tijd besteden aan hun job,

is ook het loon per uur van een deeltijdse gemiddeld lager (Demunter 2000: 19). 123

Dat heel wat vrouwen deeltijds werken, is typisch voor de sector waarin ze het vaakst

tewerkgesteld zijn: 54% van de vrouwen met een job werkt in de quartaire sector (niet-

commerciële diensten). Bij de mannen is dit maar 24% (= horizontale segregatie). De ontwikkeling

en de uitbreiding van de diensteneconomie heeft het de voorbije jaren voor heel wat vrouwen

mogelijk gemaakt om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten (Steunpunt wav 2003b: 22).

Hierdoor betreden vrouwen de arbeidsmarkt aan heel andere voorwaarden dan mannen dit gedaan

hebben. Veel van de nieuwe dienstenjobs worden namelijk deeltijds aangeboden (Steunpunt wav

2003b: 22). Bovendien ligt ook het gemiddeld loonniveau in de quartaire sector aan de lage kant:

terwijl een gemiddelde Vlaamse werknemer (in een voltijdse job) 31700 euro bruto verdient op

jaarbasis, ligt dit bruto jaarloon voor een werknemer in de social profit op 28600 euro (Steunpunt

wav 2003b: 22). Dat net in deze sector veel vrouwen werken is volgens het jaarboek WAV één van

de redenen waarom een gemiddelde mannelijke werknemer 20% meer verdient dan een

gemiddelde vrouwelijke werknemer, zelfs indien men alle arbeidsprestaties op voltijdse basis

beschouwt. Al verklaart dit niet het volledige loonverschil tussen mannen en vrouwen: ook binnen

elke sector is het mannelijk maandelijks inkomen hoger dan dat van een vrouw (Demunter 2000:

24).

Mannen zijn dan weer vaker dan vrouwen vertegenwoordigd in de secundaire sector (industrie,

bouw… - Tabel 5.1: 46% tov 13%), waar zij meer geconfronteerd worden met het jobverlies in de

traditionele industrieën (Steunpunt wav 2003b: 23). Maar liefst 26% van de mannen en vrouwen

die werkzaam zijn in de secundaire sector zeggen volgens de TOR’99 enquête dat ze soms tot vaak

vrezen in de komende jaren geen werk meer te hebben. Ook in de primaire sector ligt dit

percentage vrij hoog, nl. 24%. In de tertiaire sector is dit slechts 16% en in de quartaire sector

10%. Ook in de secundaire sector is het inkomen niet bijzonder hoog, maar binnen de sector zijn

er grote loonverschillen waarneembaar. De afdelingen met de laagste inkomens zijn precies die

afdelingen waar het grootste percentage vrouwen werkzaam is (Demunter 2000: 22).

                                         
122 Het is wel zo dat als mannen deeltijds werken, ze gemiddeld een kleinere deeltijdse job verrichten dan deeltijds

werkende vrouwen, maar dat zij ook vaker nog een bij-job hebben.

123 Voor vrouwen is het motief voor een deeltijdse job in hoofdzaak het zorgen voor kinderen of hulpbehoevende

volwassenen. Het is in mindere mate een bewuste keuze voor deeltijds werk of het noodgedwongen genoegen
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In het NIS-rapport stelt men ook een verschil in verloning vast naargelang de duur van het

contract van een werknemer: diegenen met een contract van onbepaalde duur verdienen

gemiddeld meer dan diegenen met een contract van bepaalde duur (Demunter 2000: 30). Vrouwen

hebben vaker een contract van bepaalde duur dan mannen en bevinden zich daarnaast ook vaker

in andere onzekere arbeidsstatuten (interimwerk, tewerkstellings-project, hulp bij zelfstandige,

onthaalmoeder etc. – zie tabel 5.1). 

Grotendeels hangt de relatie tussen de duur van het contract en de verloning volgens het rapport

samen met verschillen in leeftijd en anciënniteit124. Ook in onze steekproef zijn werknemers met

een contract van onbepaalde duur gemiddeld iets ouder dan werknemers met een contract van

bepaalde duur, namelijk 39 tegenover 35 jaar. Hun anciënniteit kunnen we berekenen door na te

gaan hoeveel maanden er verstreken zijn van hun afstuderen tot het jaar van de enquête, min het

aantal maanden dat ze werkloos zijn geweest. Volgens deze formule hebben werknemers met een

contract van onbepaalde duur een gemiddelde anciënniteit van 19 jaar en werknemers met een

contract van bepaalde duur 15 jaar.

Leeftijd en anciënniteit verschillen ook naargelang het geslacht van de werknemer. Mannen met

betaald werk zijn gemiddeld wat ouder dan vrouwen met betaald werk, wat een positieve invloed

op hun inkomen heeft. 64% van de mannen die nu betaald werk hebben, is bovendien nooit

werkloos geweest sinds z’n afstuderen. Bij vrouwen is dit slechts 51%. Van die mannen en

vrouwen die wel werkloos geweest zijn sinds hun afstuderen, bestrijkt dit bij vrouwen gemiddeld

een veel langere periode dan bij mannen, namelijk 19 maand tegenover 11 maand en dit verschil

is niet te reduceren tot hun leeftijdsverschil. Vrouwen hebben bijgevolg een gemiddelde

anciënniteit van 220 maanden (18 jaar) en mannen van 256 maanden (21 jaar). De formule voor

anciënniteit (zie bijlage 5.1) onderschat waarschijnlijk nog dit verschil tussen mannen en vrouwen.

We maken immers gebruik van de vraag hoeveel maanden men in totaal werkloos geweest is sinds

het afstuderen. Wanneer personen zich vrijwillig een tijdje uit de arbeidsmarkt teruggetrokken

hebben, rekenen ze dit vaak niet bij het aantal maanden dat ze werkloos geweest zijn125. Vooral bij

vrouwen wordt hun anciënniteit beïnvloed door het feit dat ze ergens in hun carrière vrijwillig een

stap terug gezet hebben, bijvoorbeeld om voor de kinderen te zorgen als ze nog klein zijn. Door te

stoppen met werken of hun loopbaan tijdelijk te onderbreken, verliezen ze arbeidsmarktervaring en

is hun loon of beroepsstatus lager als zij weer terugkeren (Waldfogel 1997). Dit wordt ook wel de

                                                                                                                                 

nemen met een deeltijdse job bij gebrek aan een voltijdse (Factsheet nr. 31 ‘Arbeidsparticipatie en

loonverschillen’, www.rosadoc.be) 

124 Leeftijd en anciënniteit hangen vanzelfsprekend erg nauw samen. Leeftijd lijkt volgens het NIS-rapport een iets

grotere correlatie te vertonen met het inkomen dan de anciënniteit (resp. 0.35 en 0.27) 

125 Een indicatie hiervoor krijgt men wanneer men het antwoord op deze vraag nagaat voor die personen die nooit

betaald werk verricht hebben. 42 van de 46 personen uit onze steekproef die nooit betaald werk verricht

hebben, beweren ook 0 maanden werkloos geweest te zijn sinds hun afstuderen. Werkloos wordt bij deze vraag

waarschijnlijk terecht geïnterpreteerd als uitkeringsgerechtigd werkloos.
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child penalty genoemd 126. We hebben echter geen vraag in onze vragenlijst die peilt naar een

dergelijke tijdelijke onderbreking van de loopbaan bij de komst van kinderen.

Ook de benodigde bekwaamheid in een bepaalde job heeft een invloed op het inkomen. Naarmate

het niveau van benodigde bekwaamheden stijgt, stijgt ook het inkomen (Demunter 2000: 31).

Ondanks het feit dat vrouwen gemiddeld iets hoger opgeleid zijn dan mannen, werken zij veel

vaker onder hun niveau: 48% van hen werkt in een job waarvoor enkel elementaire of lagere

bekwaamheden vereist zijn, terwijl slechts 29% van hen effectief maximum beschikt over dat

diploma (bij mannen resp. 37% en 32%). Dit hangt ook samen met de vaststelling dat vrouwen

gemiddeld tewerkgesteld zijn in beroepen met een lager beroepsprestige dan mannen (41 tov 46).

Wat wel in het voordeel van de vrouw speelt, is dat zij vaker dan een man tewerkgesteld is in een

niet manueel beroep, wat gemiddeld een hoger inkomen oplevert dan handenarbeid (Demunter

2000: 32).127

Het hierboven geschetste beeld van de arbeidsmarktparticipatie van mannen en vrouwen die in

koppel leven, toont volgens de machtstheorieën een arbeidsmarkt die vrouwen benadeelt en

mannen bevoordeelt en die zo de grotere macht van de man weerspiegelt en versterkt (Davies,

Carrier 1999: 37). De beroepsmogelijkheden van vrouwen zijn vaak beperkt tot de slechter

betalende, lager gewaardeerde ‘vrouwelijke’ jobs met weinig voordelen, die kenmerkend zijn voor

de dienstensector. En ook in andere sectoren worden de beroepsgroepen met een hoog percentage

vrouwen gekenmerkt door lage lonen, weinig carrièreperspectieven en routinisering (zie o.a.

Thompson, Walker 1989 voor een overzicht)128. Deze gegenderde structuur van de arbeidsmarkt

staat volgens de machtstheorieën centraal in de reproductie en het behoud van een traditionele

arbeidsverdeling, waarbij de vrouw een onevenredig aandeel van het huishoudelijk werk op zich

neemt ongeacht haar werksituatie. De confrontatie met een tekort aan perspectieven in de typisch

‘vrouwelijke’ jobs, zou de tijd die vrouwen, werkzaam in dergelijke jobs, besteden aan

huishoudelijk werk verhogen (Peterson, Gerson 1992). 

                                         
126 Hier spelen natuurlijk ook selectie-effecten doorheen (Kalmijn 2002). Naarmate het uurloon of het

beroepsprestige lager is, is de kans immers groter dat men vroeger kinderen krijgt. In die situatie zijn de

zogeheten tijdskosten van kinderen lager.

127 Dat (vooral lager opgeleide) vrouwen een gemiddeld lager beroepsprestige kennen dan (lager opgeleide)

mannen en dat ze vaker in een niet manueel beroep tewerkgesteld zijn, bleek ook uit het onderzoek naar de

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt bij 23-jarigen (Belet, Glorieux, Laurijssen 2004; Belet, Laurijssen

2002)

128 Er wordt ook gesteld dat ‘vrouwelijke’ jobs meer supervisie kennen en minder autonomie dan jobs waar meer

mannen werkzaam zijn, maar hier vinden we geen bevestiging voor in de data uit onze vragenlijst. Er is

alleszins geen betekenisvol verschil in de mate waarin mannen en vrouwen op het werk zelf beslissingen

kunnen nemen over wat ze doen en hoe ze dit doen. Vrouwen kunnen wel iets minder hun werktijd zelf

variëren zonder te verwittigen. 
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De ervaring van mannen in dit type van jobs is heel anders. Zij nemen binnen de typisch

‘vrouwen’beroepen vaker een functie in die gepaard gaat met autoriteit en status, vooral binnen de

dienstensector (Davies, Carrier 1999: 38) (= verticale segregatie). Ook bij de mannen en vrouwen

uit onze steekproef is het verschil in beroepsprestige duidelijk het grootst binnen de tertiaire en de

quartaire sector (zie tabel 5.3). Bovendien stelt 22% van de mannen in de tertiaire sector en 21%

van de mannen in de quartaire sector, hoger bediende of kader te zijn, terwijl dat dit voor de

vrouwen in deze typisch vrouwelijke sectoren respectievelijk 3% en 6% is.

TABEL 5.3: BEROEPSPRESTIGE VAN DE HUIDIGE JOB VAN BEROEPSACTIEVE VLAAMSE MANNEN EN VROUWEN DIE MET

EEN PARTNER SAMENWONEN BINNEN DE VERSCHILLENDE BEROEPSSECTOREN (TOR99, 20-68 JAAR)

Vrouwen Mannen
Beroepsprestige  (u&s schaal 92) N Gemidd.

score
N Gemidd.

score
Primaire sector 7 33 8 35
Secundaire sector 31 39 149 41
Tertiaire sector 72 36 82 46
Quartaire sector 142 43 75 55

Machtsverschillen zouden dus kunnen verklaren waarom ook vrouwen die hoger opgeleid zijn dan

hun partner, gemiddeld minder tijd besteden aan betaalde arbeid dan hun partner en dus meer tijd

beschikbaar hebben voor huishoudelijk werk. Het kan ook een verklaring vormen voor de

vaststelling dat zelfs die vrouwen die meer tijd besteden aan betaald werk dan hun partner, ook

meer tijd besteden aan huishoudelijk werk. Belangrijk is volgens de machtstheorieën immers niet

zozeer de tijd die men besteedt aan een bepaalde job, maar wel het inkomen en het

beroepsprestige dat aan deze job gelinkt is.
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5.2.2 De gegenderde arbeidsmarkt: de statusdimensie en de
statuutdimensie 

De gegenderde structuur van de arbeidsmarkt kan ook visueel voorgesteld worden, wanneer we de

verschillende beroepskenmerken samen met het geslacht van de respondent op een grafiek

positioneren aan de hand van de analysetechniek PRINCALS. PRINCALS biedt de mogelijkheid een

pricipale componenten analyse uit te voeren op variabelen die als ordinaal of nominaal beschouwd

worden (van den Berg 1988). Principale componenten analyse is een techniek die gebruikt wordt

om te onderzoeken welke onderlinge relaties er bestaan binnen een groep van variabelen. Aan de

hand van de antwoordpatronen van de respondenten, plaatst PRINCALS antwoordcategorieën ten

opzichte van elkaar, zodanig dat een inhoudelijk coherente dimensie zichtbaar wordt. Vermits

bepaalde beroepskenmerken vaker gecombineerd voorkomen met sommige andere beroeps-

kenmerken en haast nooit met nog andere beroepskenmerken, betekent dit dat men aan de hand

van deze kenmerken een classificatie van beroepen kan maken. 

Figuur 5.2 is het grafische resultaat van een PRINCALS analyse waarin rekening gehouden wordt

met het geslacht van de respondenten, hun arbeidsduur, hun beroepsprestige, het soort werk dat

ze verrichten, het niveau van de benodigde bekwaamheden voor hun job, hun contractduur en de

sector waarin ze tewerkgesteld zijn. In de figuur komen twee dimensies naar voren die de

arbeidsmarkt structureren (zie ook tabel 5.4). Van links boven naar rechts onder vindt men een

dimensie terug, die verwijst naar de benodigde bekwaamheden voor een job, het soort werk en het

beroepsprestige. Hiermee kan men dus een bepaald beroep op de arbeidsmarkt positioneren aan

de hand van zijn autoriteit of status. We noemen deze dimensie de statusdimensie. Van rechts

boven naar links onder vindt men een dimensie terug die verwijst naar de sector van

tewerkstelling, de contractduur en de arbeidsduur. Rechts boven vindt men de typische

karakteristieken terug van beroepen waar vooral mannen tewerkgesteld zijn. D.i. voltijds werk in

de primaire en secundaire sector, als zelfstandige of met contracten van onbepaalde duur. Links

onder vindt men de typische karakteristieken terug van beroepen waar vooral veel vrouwen

tewerkgesteld zijn, namelijk deeltijds werk in de quartaire sector met onzekere contracten,

contracten van bepaalde duur of vastbenoemd. Deze dimensie noemen we de statuutdimensie.

Mannen en vrouwen onderscheiden zich duidelijker op de statuutdimensie dan op de

statusdimensie (zie figuur 5.2). Tabel 5.3 heeft ons echter geleerd dat de verschillen in status

tussen mannen en vrouwen vooral binnen de typisch vrouwelijke beroepen van belang zijn.
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FIGUUR 5.2 : CATEGORIEKWANTIFICATIES VAN DE TWEE BEROEPSDIMENSIES UIT DE PRINCALS ANALYSE UITGEZET OP GRAFIEK (TOR99, BEROEPSACTIEVE MANNEN EN

VROUWEN DIE MET EEN PARTNER SAMENWONEN TUSSEN 20 EN 68 JAAR , N=692/ TOTAL FIT= 0,64/ SINGLE FIT= 0,37 VOOR DIMENSIE 1 EN 0,27

VOOR  DIMENSIE 2 , ZIE OOK BIJLAGE 5.1) 
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TABEL 5.4: COMPONENTLADINGEN VAN DE VERSCHILLENDE BEROEPSKENMERKEN EN GESLACHT OP DE TWEE

DIMENSIES UIT DE PRINCALSANALYSE (TOR99, BEROEPSACTIEVE MANNEN EN VROUWEN DIE MET EEN

PARTNER SAMENWONEN TUSSEN 20 EN 68 JAAR, N=692)

Dimensie 1 Dimensie 2
Benodigde bekwaamheden 0.76 0.11
Soort werk 0.65 0.01
Beroepsprestige 0.73 0.13
Sector 0.27 0.27
Contractduur 0.13 0.12
Arbeidsduur 0.00 0.59
Geslacht 0.02 0.69

Beide dimensies kunnen ons iets vertellen over het inkomen en de economische afhankelijkheid

van een respondent. Hoe hoger de status en hoe interessanter het statuut van een bepaalde job,

hoe hoger het inkomen en de economische onafhankelijkheid van diegene die deze job uitoefent.

We gebruiken ze in onze analyses om de relatie tussen economische afhankelijkheid en het

huishoudelijke werk van mannen en vrouwen te bestuderen129.

Maar zelfs al zouden we rekening houden met al de verschillende beroepskenmerken van vrouwen

en mannen, dan nog blijft er tussen hen een onverklaard inkomensverschil bestaan. Uit onderzoek

op basis van gegevens uit 1995 blijkt het gemiddeld loonverschil tussen vrouwen en mannen in

België 25.4% te bedragen, waarvan slechts de helft verklaard kan worden op basis van individuele

kenmerken van vrouwen en mannen, zoals opleidingsniveau, type arbeidscontract, beroepsgroep,

beroepssector, contractuele arbeidsduur, grootte van de vestiging etc.130. We moeten er ons

bovendien bewust van zijn dat er naast het beroepsinkomen ook nog andere inkomstenbronnen

zijn waarover mannen en vrouwen kunnen beschikken en die kunnen bijdragen tot hun

economische onafhankelijkheid. Het totale beschikbare gezinsinkomen bestaat immers niet enkel

uit het repsectievelijke loon (of vervangings-inkomen) van beide partners maar telt bijvoorbeeld

ook het inkomen uit kapitaal of uit onroerende goederen. In hun onderzoek naar de economische

afhankelijkheid van vrouwen tussen 1960 en 1980, gingen Annemette Sorensen en Sara

McLanahan (1987: 671) na in welke mate deze andere inkomstenbronnen van invloed kunnen zijn

op hun afhankelijkheid. Zij komen tot de conclusie dat ze vooral van belang zijn voor vrouwen

ouder dan 60 jaar.

                                         
129 Voor deze analyses wordt wel een nieuwe PRINCALS uitgevoerd waarbij geslacht vanzelfsprekend niet mee in

rekening genomen wordt (zie verder voetnoot 139). 

130 Een niet onbelangrijk deel van de loonkloof kan dus niet worden toegeschreven aan ‘objectieve’

achtergrondskenmerken. Er moeten bijgevolg verborgen mechanismen van seksediscriminatie aan het werk zijn

in de functie-waarderingssystemen en de daaraan gekoppelde functieclassificaties. (Kabinet van de Minister van

Tewerkstelling en Arbeid. Studiedag “Van punten naar munten”, 28 mei 1998, Brussel.) 
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5.2.3 Relatieve of absolute economische afhankelijkheid?

Volgens de Economic Dependency Theory is economische afhankelijkheid een relatief gegeven, in

die zin dat de eigen afhankelijkheid vooral duidelijk wordt in het licht van wat de andere verdient.

Dat blijkt ook heel duidelijk uit de definitie van Sorensen en McLanahan, die hierboven als

uitgangspunt werd gebruikt. Je bent volgens deze definitie niet noodzakelijk economisch

onafhankelijk wanneer je in je eigen onderhoud kan voorzien zonder hulp van je partner. Sociale

en economische psychologen geloven immers dat als mensen alternatieven afwegen, ze deze niet

afwegen tegenover een absolute norm, maar tegenover hun huidige situatie. Ook al kan je dus in

je eigen onderhoud voorzien, als je partner meer verdient dan jezelf dan ben je van hem of haar

economisch afhankelijk om je huidige levensstandaard te behouden. 

In de volgende paragraaf gaan we echter zowel het effect na van absolute als van relatieve

economische afhankelijkheid op de organisatie van het huishoudelijke werk. In een overzicht van

het economisch en sociologisch onderzoek naar de verdeling van het huishoudelijke werk, stelt

Godwin (1991) immers vast dat het absolute inkomen - in tegenstelling tot wat verwacht wordt –

doorgaans een betere voorspeller is dan het relatieve inkomen, voor de tijd die men besteedt aan

huishoudelijk werk (vooral bij vrouwen). In heel wat empirisch onderzoek die macht en de

organisatie van het huishoudelijke werk aan elkaar proberen te linken, wordt dan ook met

dergelijke absolute maten van macht gewerkt. Bovendien bleek ook uit het vorige hoofdstuk het

belang van absolute maten: wat de instrumentele motivaties voor het verrichten van huishoudelijk

werk betreft, houden mannen en vrouwen enkel met zichzelf en niet met hun partner rekening

wanneer ze vraag en aanbod in het huishoudelijk werkvraagstuk aan elkaar afwegen. Naast deze

meer inhoudelijke redenen, is er tenslotte ook nog een praktische reden om met beide soorten van

macht te werken. We beschikken immers over heel wat meer informatie over de respondent zelf

dan over diens partner. Wanneer we dus ook de absolute economische afhankelijkheid in

beschouwing nemen, dan laat dit ons toe om ook deze informatie te gebruiken in onze analyses.

In het (vorige) hoofdstuk rond instrumentele motivaties, werden de problemen die optreden bij een

analyse die rekening houdt met zowel relatieve als absolute maten reeds uitvoerig besproken toen

we het hadden over de absolute en de relatieve beschikbaarheid van mannen en vrouwen (zie

excursie 2). De aanbeveling was daar om steeds eerst een model op te stellen met enkel absolute

maten. Afhankelijk van de resultaten van dit model, kan een oplossing gezocht worden voor het

invoeren van de relatieve maat. Ook hier zullen we deze strategie volgen.
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5.3 ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID EN DE TIJD
BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK

We gaan na hoe de tijd die mannen en vrouwen besteden aan huishoudelijk werk samenhangt met

hun absolute of relatieve economische afhankelijk-heid. Uit de vorige paragraaf bleek duidelijk dat

het eigen inkomen hierin een grote rol speelt. Heeft men geen eigen inkomen dan is men

economisch veel meer afhankelijk van de andere partner om financieel rond te komen of om een

bepaalde levensstandaard te kunnen hanteren, dan wanneer men een inkomen of een

vervangingsinkomen heeft. Een vervangingsinkomen - in het geval van een pensionering,

werkloosheid, een bevallingsverlof, een ziekteverlof of arbeidsongeschiktheid - is dan weer

doorgaans een lager inkomen dan een inkomen rechtstreeks uit arbeid, dus ook dat zou een

invloed kunnen hebben op iemand’s onderhandelingsmacht.  

Wanneer men over een vervangingsinkomen of geen inkomen beschikt, is men echter ook

temporeel veel meer beschikbaar om huishoudelijk werk te doen dan wanneer men een

beroepsinkomen heeft. En hoewel ook verschillen in beschikbaarheid heel wat zeggen over macht,

is het voor ons vooral interessant te weten welke verschillen in de tijd besteed aan huishoudelijk

werk, die niet te verklaren zijn op basis van beschikbaarheid, kunnen verklaard worden op basis

van machtsverschillen. 

Daarom splitsen we de analyses op, enerzijds voor die mannen en vrouwen die geen

beroepsinkomen hebben en anderzijds voor die mannen en vrouwen die wel een beroepsinkomen

hebben. Binnen deze laatste categorie zullen we onze bevindingen steeds controleren voor de tijd

die men besteedt heeft aan betaalde arbeid. De eerder onderscheiden indicatoren voor

economische afhankelijkheid hebben bovendien allemaal te maken met de job die men uitvoert en

zijn dus vooral van toepassing op mannen en vrouwen die participeren op de arbeidsmarkt. We

zeggen vooral omdat we ook voor diegenen die vroeger een job verricht hebben, beschikken over

een aantal van deze indicatoren.

De opsplitsing tussen diegenen die geen beroepsinkomen hebben en diegenen die wel over een

beroepsinkomen beschikken, gebeurt aan de hand van informatie uit de vragenslijst over de

beroepstoestand van de respondent. Aan de respondent werd de vraag gesteld “Wat is uw

beroepstoestand nu, wat doet u op dit moment?”. De antwoordmogelijkheden waren de volgende:
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- op zoek naar eerste werk

- werkend (ook D.A.C., GESKO, RVA-stage, PWA, interim)

- met ziekteverlof of bevallingsverlof

- met volledig verlof zonder wedde/ loopbaanonderbreking

- uitkeringsgerechtigd werkloos

- niet werkend/zorgt voor het huishouden

- arbeidsongeschikt

- gepensioneerd (ook: brugpensioen, pré-pensioen)

De respondenten die op deze vraag ‘werkend’ geantwoord hebben, beschouwen we als diegenen

die beschikken over een beroepsinkomen. Alle overige respondenten behoren tot de groep die niet

beschikt over een beroepsinkomen. In tabel 5.5 vindt men een aantal kenmerken van beide

groepen terug.

 

TABEL 5.5: BESCHRIJVING MANNEN EN VROUWEN ZONDER BEROEPSINKOMEN EN MANNEN EN VROUWEN MET EEN

BEROEPSINKOMEN (TOR99, N=1082, MANNEN EN VROUWEN DIE MET EEN PARTNER SAMENWONEN,

20-75 JAAR)

Geen beroepsinkomen Beroepsinkomen
Mannen
(N=172)

Vrouwen
(N=247)

Mannen
(N=374)

Vrouwen
(N=284)

Gemiddelde leeftijd 63 54 41 38
Gemiddelde arbeidsduur131 (dagboekje) 1u34’ 1u03’ 41u37’ 30u00’
Opleidingsniveau 
(% max. lager middelbaar onderwijs)

70% 62% 32% 29%

Beroepstoestand 77% 
gepensioneerd

48% 
huisvrouw

                                         
131 Inclusief verplaatsing van en naar het werk en tijd doorgebracht op het werk   zonder te werken zoals bij korte

onderbrekingen, koffiepauzes en dergelijke en exclusief lunch-onderbreking. 
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5.3.1 Mannen en vrouwen zonder beroepsinkomen

Bij de instrumentele benadering stelden we vast dat vrouwen die geen betaald werk verricht

hebben tijdens de registratieweek, ongeveer 14u meer tijd aan huishoudelijk werk besteden dan

mannen in dezelfde situatie. Mannen besteden deze 14u bijna integraal aan vrijetijdsbestedingen.

We vonden hiervoor geen verklaring in hun eigen ruimtelijke of fysieke beschikbaarheid, de

beschikbaarheid van hun partner of de huishoudelijke vraag waarmee deze mannen geconfronteerd

werden. Kan een inzicht in machtsverschillen tussen mannen en vrouwen ons helpen dit verschil te

begrijpen? 

ABSOLUTE ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID

Hoewel mannen en vrouwen zonder beroepsinkomen niet van elkaar verschillen wat hun temporele

beschikbaarheid betreft (zie tabel 5.5), kan hun absolute economische afhankelijkheid wel

variëren. Zo beschikken al deze mannen in onze steekproef over een vervangingsinkomen, terwijl

heel wat vrouwen zonder beroepsinkomen over geen enkele vorm van eigen inkomen beschikken.

Deze laatste groep vrouwen is economisch erg afhankelijk en men zou verwachten dat zij meer tijd

besteden aan huishoudelijk werk dan vrouwen met een vervangingsinkomen. 

Dit is inderdaad zo (tabel 5.6), doch het verschil is klein en bedraagt slechts 3u08’ op een totale

week (= 36u20’ – 33u12’). Bovendien blijken vrouwen zonder beroepsinkomen en vrouwen met

een vervangingsinkomen in nog meer te verschillen dan enkel in hun economische zelfstandigheid:

22% van de vrouwen zonder inkomen hebben 2 of meer inwonende kinderen ouder dan 5 jaar ten

opzichte van maar 9% van de vrouwen met een vervangingsinkomen. Na statistische controle voor

de vraag naar huishoudelijk werk waarmee beide groepen vrouwen geconfronteerd worden en hun

beschikbaarheid132, is het verschil in de tijd die beide groepen vrouwen besteden aan huishoudelijk

werk dan ook niet meer betekenisvol.

                                         
132 Hier werden enkel die vraag en beschikbaarheidvariabelen opgenomen uit het vorige hoofdstuk die relevant zijn

voor vrouwen zonder beroepsinkomen, dit betekent dat de arbeidsduur en het al dan niet hebben van een tuin

niet werden in rekening gebracht. Dit leek ons opportuun omdat er slechts 247 vrouwen zonder

beroepsinkomen zijn (243 als we rekenig houden met de missings op de andere variabelen) en we het model

dus niet nodeloos zwaar willen maken. 
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TABEL 5.6: TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK PER WEEK DOOR VROUWEN ZONDER BEROEPS-INKOMEN MET

INWONENDE PARTNER NAARGELANG HUN ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID GECONTROLEERD VOOR DE

INSTRUMENTELE MOTIVATIES (MCA-ANOVA, TOR99, 20-75 JAAR)

Vrouwen (N=243)Tijd besteed aan huishoudelijk werk
** p<0.05 / *  p<0.01/ ns nniet significant N Ongecontroleerd Gecontroleerd 
Machtsmotivaties

Geen inkomen 117 36:20 35:33
Vervangingsinkomen 126 33:12 33:55

Sign. (*) (ns)

Soort inkomen

Eta/Beta 0.146 0.076
Instrumentele motivaties

B:

0:16
Sign. (**)

-7:45
Sign. (**)

4:23

Covariaat:

%  tijd thuis

Aantal inw. kinderen < 2 j.
(dummy)

Aantal inwonende kinderen > 5 j.

Sign. (**)

Verklaarde Variantie (R²) 23%

Binnen de groep mannen en vrouwen met een vervangingsinkomen, kan ook een onderscheid

gemaakt worden naargelang het type vervangingsinkomen. Zo hebben diegenen die in loopbaan-

onderbreking zijn, in volledig verlof zonder wedde of op ziekte- of bevallingsverlof, nog altijd een

job en zal hun eigen inkomen na een bepaalde periode, met zekerheid terug stijgen. In die zin zijn

ook zij economisch minder afhankelijk van een partner dan bijvoorbeeld iemand die nog steeds op

zoek is naar werk en een werkloosheidsuitkering krijgt133. Daarnaast is ook een pensioen

doorgaans een hogere bron van inkomsten dan een werkloosheidsuitkering. Ook deze verschillen

zouden volgens de machtsbenaderingen een weerslag moeten hebben op de tijd die men besteedt

aan huishoudelijk werk. 

Maar ook hier vinden we geen betekenisvolle verschillen terug die wijzen op machtsmechanismen

(tabel 5.7). Enkel arbeidsongeschikte mannen (N=16) of mannen op ziekteverlof (N=4) besteden

betekenisvol minder tijd aan huishoudelijk werk dan andere mannen met een vervangingsinkomen,

maar hier zal vooral hun fysieke onbeschikbaarheid een rol in spelen. Het gaat bovendien om een

erg kleine groep. Ook vrouwen die in ziekte- of bevallings-verlof zijn (N=10) besteden significant

minder tijd aan huishoudelijk werk dan andere vrouwen met een vervangingsinkomen. Net als in

                                         
133 Dit is vergelijkbaar met Brines’ (1994: 672) redenering dat diegenen die slechts recent werkloos zijn geworden

eerder uitzicht hebben op een wedertewerkstelling en daardoor minder geneigd kunnen zijn om grotere

hoeveelheden van hun tijd te investeren in huishoudelijk werk. Voor een vergelijking van het

activiteitenpatroon van kortstondige en langdurige werklozen zie Glorieux (1995: 85-103). 
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het vorige hoofdstuk blijken zij echter hun huishoudelijk werk minder dan mannen terug te

schroeven omwille van fysieke onbeschikbaarheid.134

TABEL 5.7: TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK DOOR MANNEN EN VROUWEN ZONDER BEROEPS-INKOMEN DIE

MET EEN PARTNER SAMENWONEN NAARGELANG HUN ABSOLUTE ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID

(TOR99, 20-75 JAAR)

Vrouwen MannenTijd besteed aan huishoudelijk werk
N  Gem. N Gem.

Gepensioneerd 72 32:40 131 20:32
Loopbaanonderbr./ volledig verlof zonder wedde 6 32:36
Uitkeringsgerechtigd werkloos 27 34:43 20 24:02
Ziekte/bevallingsverlof 10 27:38 4 12:49
Arbeidsongeschikt 12 38:21 16 13:20

Sign. (ns) (**)

RELATIEVE ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID

Voor mannen en vrouwen zonder beroepsinkomen vinden we dus geen verschillen terug in de tijd

besteed aan huishoudelijk werk naargelang hun absolute economische afhankelijkheid. Wanneer

men in de absolute zin economisch afhankelijk is, betekent dit echter nog niet dat men ook in de

relatieve zin economisch afhankelijk is van een partner. Als men bijvoorbeeld een vervangings-

inkomen heeft en de partner heeft geen inkomen dan is men in relatieve zin economisch minder

afhankelijk van deze partner dan omgekeerd en heeft men in principe zelfs de sterkste

uitgangspositie in onderhandelingen over huishoudelijk werk. Het is dus belangrijk ook rekening te

houden met het eigen inkomen ten opzichte van dat van de partner. 

Aan de respondenten werd in de vragenlijst ook een vraag gesteld over de beroepstoestand van de

partner, namelijk: “Wat doet uw partner op dit moment?”. De antwoordmogelijkheden waren

gelijkaardig aan deze eerder beschreven voor de respondent. Op basis van deze antwoorden

kunnen we ook voor de partner nagaan of die beschikt over een beroepsinkomen, een

vervangingsinkomen of geen inkomen. De relatieve afhankelijkheid van beide partners bekomen

we dan door het type inkomen van de respondent met dat van zijn/haar partner te kruisen.

                                         
134 De paarsgewijze verschillen werden getest aan de hand van een LSD posthoc test.
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Vermits alle mannen zonder beroepsinkomen beschikken over een vervangingsinkomen, volstaat

het om naar het type inkomen van hun partner te kijken, om hun relatieve afhankelijkheid te

kennen. Net als in tabel 5.6 voor vrouwen wordt ook in tabel 5.8 rekening gehouden met de

beschikbaarheid en de vraag naar huishoudelijk werk waarmee deze mannen geconfronteerd

worden135. 

TABEL 5.8: TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK PER WEEK DOOR MANNEN ZONDER BEROEPS-INKOMEN MET

INWONENDE PARTNER NAARGELANG HUN RELATIEVE ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID GECONTROLEERD

VOOR DE INSTRUMENTELE MOTIVATIES (MCA-ANOVA, TOR99, 20-75 JAAR)

Mannen (N=165)Tijd besteed aan huishoudelijk werk
N Ongecontroleerd Gecontroleerd 

Machtsmotivaties
Geen inkomen 67 19:43 18:01
Vervangingsinkomen 82 20:03 21:11
Beroepsinkomen 17 21:36 22:46

Sign. (ns) (ns)

Soort inkomen partner

Eta/Beta 0.051 0.165
Instrumentele motivaties

Neen 122 21:55 22:17
Ja 43 14:49 13:45

Sign. (**) (**)

Ziek of gehandicapt

Eta/Beta 0.294 0.354
Neen 25 14:06 13:44
Ja 141 21:07 21:11
Sign. (**) (**)

Tuin

Sign. 0.236 0.251
Neen 133 19:48 19:15
Ja 32 21:12 23:28

Sign. (ns) (*)

Kinderen

Eta/Beta 0.053 0.158
B:

0:20

Covariaat:

%  tijd thuis
Sign. (**)

Verklaarde Variantie (R²) 26%
** p<0.05 / *  p<0.01/ ns nniet significant

De resultaten voor de relatieve afhankelijkheid van mannen gaan in de richting van wat men zou

verwachten op basis van de Economic Depencendy Theory, al zijn de verschillen net niet significant

(p=0.065). Wanneer mannen zelf een vervangingsinkomen hebben, maar hun partner over geen

inkomen beschikt, besteden ze de minste tijd aan huishoudelijk werk, nl. 18u01’ (rekening

houdend met hun beschikbaarheid en de vraag naar huishoudelijk werk). Dat is per week ongeveer

                                         
135 Ook hier werden enkel die variabelen opgenomen die betekenisvol zijn voor mannen zonder beroepsinkomen

(zie ook voetnoot 132).
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3u minder dan wanneer hun partner zelf ook over een vervangingsinkomen beschikt en zelfs bijna

5u minder dan wanneer hun partner over een eigen beroepsinkomen beschikt. Slechts 17 mannen

behoren echter tot deze laatste categorie.

Voor vrouwen herhalen we de analyse uit tabel 5.6, maar dan met het relatieve inkomenstype in

plaats van het absolute inkomenstype van de vrouw, om na te gaan of dit wel een betekenisvol

effect heeft op de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk (tabel 5.9). 

TABEL 5.9: TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK PER WEEK DOOR VROUWEN ZONDER BEROEPS-INKOMEN MET

INWONENDE PARTNER NAARGELANG HUN ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID GECONTROLEERD VOOR DE

INSTRUMENTELE MOTIVATIES (MCA-ANOVA, TOR99, 20-75 JAAR)

Vrouwen (N=243)Tijd besteed aan huishoudelijk werk
** p<0.05 / *  p<0.01/ ns nniet significant N Ongecontroleerd Gecontroleerd 
Machtsmotivaties

Geen inkomen, partner
beroepsinkomen

63 37:10 34:53

Geen inkomen, partner
vervangingsinkomen

53 34:52 35:54

Vervangingsinkomen, partner
beroepsinkomen

43 33:41 33:32

Allebei vervangingsinkomen 77 33:54 35:54
Sign. (ns) (ns)

Relatief inkomenstype

Eta/Beta 0.134 0.073
Instrumentele motivaties

B:

0:14
Sign. (**)

-8:11
Sign. (**)

4:45

Covariaten:

%  tijd thuis

Aantal inw. kinderen < 2
j. (dummy)

Aantal inwonende
kinderen > 5 jaar

Sign. (**)

Verklaarde Variantie (R²) 23%

Een vrouw zonder beroepsinkomen is het minste economisch afhankelijk, als zij zelf over een

vervangingsinkomen beschikt en ook haar man over een vervangingsinkomen beschikt. Op basis

van de machtstheorieën zou men verwachten dat ze dus in dat geval, na controle voor de

instrumentele motivaties, het minste tijd zouden besteden aan huishoudelijk werk. Het relatieve

inkomenstype van beide partners in het gezin blijkt echter niet van belang te zijn voor de tijd die

deze vrouwen besteden aan huishoudelijk werk.
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CONCLUSIE

We kunnen dus besluiten dat de vaststelling dat vrouwen die geen betaald werk verricht hebben

tijdens de registratieweek, ongeveer 14u meer tijd besteed hebben aan huishoudelijk werk dan

mannen in dezelfde situatie, geen verband houdt met hun lagere absolute of relatieve economische

afhankelijkheid. Toch hebben we wel een kleine indicatie teruggevonden van de hypothese dat

machtsverschillen een rol kunnen spelen: mannen verrichten immers gemiddeld 3 uur minder

huishoudelijk werk per week, wanneer hun partner over geen inkomen beschikt dan wanneer ze

over een vervangingsinkomen beschikt, en bijna 5 uur minder dan wanneer ze een

beroepsinkomen heeft. Deze verschillen zijn in ons model echter net niet significant (p=0.065).

52% van de mannen en vrouwen zonder beroepsinkomen is ouder dan 60 jaar en eerder merkten

we op dat vanaf deze leeftijd ook andere inkomensbronnen, zoals bijvoorbeeld inkomsten uit

kapitaal of uit onroerend goed, een belangrijke rol kunnen spelen in de economische

zelfstandigheid. Maar zelfs wanneer we de analyses herhalen zonder de mannen en vrouwen die

ouder zijn dan 60 jaar, blijven onze conclusies behouden, al gaat het in dat geval wel nog maar om

kleine aantallen.

5.3.2 Mannen en vrouwen met een beroepsinkomen

Beschouwen we vervolgens de mannen en vrouwen met een beroepsinkomen. Dat deze mannen en

vrouwen minder tijd aan huishoudelijk werk besteden dan mannen en vrouwen zonder

beroepsinkomen, heeft vooral te maken met hun geringere temporele beschikbaarheid. Wanneer

ze temporeel even beschikbaar zijn, omdat ze bijvoorbeeld gedurende de hele (registratie)week

vrijaf hebben (10 mannen en 15 vrouwen), besteden mannen en vrouwen met een

beroepsinkomen evenveel tijd aan huishoudelijk werk dan mannen en vrouwen zonder

beroepsinkomen (respectievelijk 22u07’ en 20u30’ voor mannen en 34u21’ tov 35u03’ voor

vrouwen). Daarom behandelen we hier mannen en vrouwen met een beroepsinkomen en mannen

en vrouwen zonder beroepsinkomen afzonderlijk.

We concentreren ons nu op de mannen en vrouwen met een beroeps-inkomen. Bij de analyses met

betrekking tot de instrumentele motivatie, bleek dat mannen met een job veel minder tijd

besteden aan huishoudelijk werk dan vrouwen met een job en dat dit niet volledig te verklaren is

door hun gemiddeld hogere arbeidsduur. Spelen hier dan verschillen in de beroepskenmerken van

deze mannen en vrouwen een rol?
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ABSOLUTE ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID

De relatie tussen de 8 eerder onderscheiden beroepskenmerken (arbeidsduur, beroepsprestige,

soort werk, niveau van benodigde bekwaamheden, contractduur, sector, leeftijd en anciënniteit) en

de tijd die mannen en vrouwen besteden aan huishoudelijk werk, wordt in tabel 5.10 voor elk van

deze kenmerken afzonderlijk beschouwd, ongecontroleerd en gecontroleerd voor de tijd besteed

aan betaalde arbeid tijdens de registratieweek136. Wanneer men de kenmerken samen in een

model zou opnemen, zouden zich namelijk problemen van multicollineariteit kunnen voordoen.  

Wat meteen opvalt in tabel 5.10 is dat de tijd die mannen besteden aan huishoudelijk werk niet

varieert naargelang de kenmerken van hun beroep (wanneer tevens rekening gehouden wordt met

de tijd die ze aan hun job besteed hebben tijdens de registratieweek), terwijl dit bij vrouwen wel

het geval is. Bij vrouwen zijn maar liefst 6 van de 8 beroepskenmerken relevant. Binnen de

machtsbenadering acht men het mogelijk dat de economische afhankelijkheid binnen een koppel

een groter effect heeft op het huishoude-lijke werk van vrouwen dan van mannen, zelfs al is de

logica die de ruilrelatie beheerst op micro-niveau genderneutraal (Brines 1994: 659). De grotere

structurele kansen waarmee mannen geconfronteerd worden op macro-niveau, zorgen er immers

volgens deze benadering voor dat mannen sowieso gemakkelijker economisch onafhankelijk

kunnen worden na een eventuele verbreking van een ruilrelatie.

Hoe varieert de tijd die vrouwen besteden aan huishoudelijk werk naargelang hun

beroepskenmerken? De drie beroepskenmerken die iets zeggen over de status van hun beroep zijn

voor vrouwen significant, d.w.z. vrouwen besteden minder tijd aan huishoudelijk werk naargelang

hun beroep een hogere status heeft. De verschillen zijn erg groot, ook wanneer men er rekening

mee houdt dat beroepen met een hogere status doorgaans ook een langere arbeidsduur kennen.

Vrouwen wiens job behoort tot de categorie jobs met de hoogste beroepsprestige, besteden per

week gemiddeld 6u16’ minder tijd aan huishoudelijk werk, dan vrouwen wiens job tot de categorie

behoort met de laagste beroepsprestige. Rekening houdend met verschillen in arbeidsduur is dit

nog ca. 4u.

Vrouwen met een job op wetenschappelijk niveau besteden per week maar liefst 14u43’ minder tijd

aan huishoudelijk werk per week dan vrouwen met een job op elementair niveau en na statistische

controle voor de arbeidsduur is dit nog ca. 8u. Vrouwen die een niet-manueel beroep uitoefenen

tenslotte, besteden ongeveer 4u52’ minder tijd aan huishoudelijk werk dan vrouwen die een

manueel beroep uitoefenen en na statistische controle 3u23’.

                                         
136 Net als in het vorige hoofdstuk inclusief verplaatsingen van en naar het werk.



237

TABEL 5.10: TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK PER WEEK DOOR MANNEN EN VROUWEN MET INWONENDE PARTNER EN MET EEN BEROEPSINKOMEN NAARGELANG

HUN BEROEPSKENMERKEN EN ENKEL GECONTROLEERD VOOR DE TIJD BESTEED AAN BETAALDE ARBEID (MCA-ANOVA, TOR99, 20-68

JAAR, ZIE OOK BIJLAGE 5.1)

Mannen VrouwenTijd besteed aan huishoudelijk werk
N Ongecontro-

leerd
Gecontroleerd
voor de arbeids-
duur tijdens de
registratieweek

N Ongecontro-
leerd

Gecontroleerd
voor de arbeids-
duur tijdens de
registratieweek

Beroepsstatus
Laagste kwartiel 78 13:23 12:31 73 27:10 26:02
2e laagste kwartiel 78 12:02 12:17 86 26:48 26:28
2e hoogste kwartiel 85 14:11 14:47 59 22:08 23:08
Hoogste kwartiel 97 11:37 11:34 49 20:54 21:58

Sign. N=338 (ns) (ns) N=266 (**) (**)

U&S schaal 92
Beroepsprestige 

Eta/Beta 0.112 0.132 0.259 0.178
Elementair 26 14:05 13:24 40 31:06 27:58
Lager 109 12:42 12:16 93 25:22 25:34
Middelbaar 135 12:37 13:06 72 22:54 23:40
Hoger 63 12:41 12:49 59 22:46 22:55
Wetenschappelijk 30 11:23 11:08 12 16:23 19:49

Sign. N=363 (ns) (ns) N=275 (**) (*)

Niveau benodigde
bekwaamheden

Eta/Beta 0.058 0.065 0.315 0.187
Hand 160 13:05 13:09 87 28:04 27:04
Hoofd 178 12:29 12:25 180 23:12 23:41

Sign. (ns) (ns) N=266 (**) (**)

Soort beroep

Eta/Beta N=338 0.032 0.039 0.220 0.153
Beroepsstatuut

Primair/Secundair137 165 12:40 13:03 43 22:44 24:24
Tertiair 94 11:22 11:32 75 21:36 22:54
Quartair 80 15:13 14:14 144 27:07 25:56

Sign. N=339 (*) (ns) N=261 (**) (ns)

Sector

Eta/Beta 0.151 0.106 0.243 0.127

                                         
137 Omdat er samen slechts 16 mannen en vrouwen in de primaire sector werkzaam zijn, werden de primaire en de secundaire sector

samengevoegd. De secundaire sector is immers volgens figuur 5.2 qua statuut het meeste verwant met de primaire sector.
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TABEL 5.10 (VERVOLG): TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK PER WEEK DOOR MANNEN EN VROUWEN MET INWONENDE PARTNER EN MET EEN BEROEPSINKOMEN

NAARGELANG HUN BEROEPSKENMERKEN EN ENKEL GECONTROLEERD VOOR DE TIJD BESTEED AAN BETAALDE ARBEID (MCA-ANOVA, TOR99,

20-68 JAAR, ZIE OOK BIJLAGE 5.1)

Mannen VrouwenTijd besteed aan huishoudelijk werk
N Ongecontro-

leerd
Gecontroleerd
voor de arbeids-
duur tijdens de
registratieweek

N Ongecontro-
leerd

Gecontroleerd
voor de arbeids-
duur tijdens de
registratieweek

Onzekere contracten 8 22:05 20:36
Bepaalde duur 10 18:30 17:31 19 21:34 20:18
Vastbenoemd 81 14:33 13:26 51 25:12 25:34
Hulp bij zelfstandige 11 24:24 25:55
Onbepaalde duur 229 12:47 12:32 163 25:15 24:54
Zelfstandige 52 8:49 11:49 20 21:39 21:11

Sign. N=372 (**) (ns) N=275 (*) (ns)

Contractduur

Eta/Beta 0.212 0.102 0.198 0.170
Deeltijds 16 13:19 10:45 128 29:07 26:44
Voltijds 358 12:42 12:49 153 20:48 22:48

Sign. N=373 (ns) (ns) N=281 (**) (**)

Arbeidsduur

Eta/Beta 0.013 0.045 0.399 0.188
Andere

0-16 jaar 135 11:56 12:16 127 21:36 22:08
17-33 jaar 181 13:18 13:09 124 27:48 27:18
34-50 jaar 46 12:01 11:37 16 24:08 23:47

Sign. N=361 (ns) (ns) N=267 (**) (**)

Anciënniteit

Eta/Beta 0.073 0.061 0.294 0.245
20-35 jaar 119 11:55 11:59 119 21:49 22:18
36-51 jaar 196 13:23 13:22 141 26:58 26:34
52-68 jaar 59 12:09 12:04 24 25:08 25:07

Sign. N=374 (ns) (ns) N=284 (**) (**)

Leeftijd

Eta/Beta 0.087 0.074 0.237 0.197

 ** p<0.05 / *  p<0.01/ ns nniet significant                                                                                                                                                                                                                                           
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Mevr. Casterman (50 jaar) gelooft dat ook bij haar man zijn beroepsstatus een rol speelt in het feit

dat hij weinig huishoudelijke werk verricht. Zo stelt zij:

“maar hij moet van goede wil zijn en voor mij hij is niet van goede wil om dat te doen. Hij vindt dat

hij…allé ja, dat is onbewust he, maar.. hij is tussen haakjes ‘intellectueel’ en hij werkt met zijn

hoofd en ja.. de rest ja, hij heeft daar geen interesse voor en hij vindt het ook minder belangrijk.”

In tabel 5.10 zien we echter dat bij mannen zowel het beroepsprestige, het niveau van benodigde

bekwaamheden als het soort beroep dat ze verrichten niet significant is voor de tijd die ze

besteden aan huishoudelijk werk. 

Wat het beroepsstatuut betreft, blijkt enkel dat vrouwen die voltijds werken minder tijd besteden

aan huishoudelijk werk dan vrouwen die deeltijds werken. Dat is ook het geval na controle voor de

preciese arbeidsduur en wijst erop dat bij huishoudelijk werk ook andere motivaties een rol spelen

dan louter beschikbaarheid138. Het kan duiden op een verhoogde onderhandelingsmacht die voor

een vrouw voortkomt uit een voltijdse job. We zagen ook dat vrouwen vaak werkzaam zijn in de

quartaire sector, waar de lonen en de arbeidsomstandigheden minder gunstig zijn dan in de andere

sectoren. Vrouwen met een job in de quartaire sector besteden meer tijd aan huishoudelijk werk

per week dan vrouwen die werkzaam zijn in de primaire/secundaire of tertiaire sector, maar het

verschil op weekbasis is niet zo heel erg groot en bovendien niet significant. Wat het type contract

betreft, zijn de resultaten anders dan verwacht en eveneens niet significant. Vrouwen met een

zelfstandig statuut, een onzeker beroepscontract of een contract van bepaalde duur, besteden de

minste tijd aan huishoudelijk werk, terwijl vooral deze laatste twee types contracten toch geldt dat

ze economisch wat meer afhankelijk zijn van hun partner. Vrouwen die vastbenoemd zijn of een

contract van onbepaalde duur hebben, besteden dan weer de meeste tijd aan huishoudelijk werk,

samen met vrouwen die helpen bij een zelfstandige.

De resultaten voor anciënniteit en leeftijd liggen heel dicht bij elkaar, mede omdat ze onderling

heel sterk samenhangen. Vermits men een lager inkomen heeft naarmate men jonger is en een

kleinere anciënniteit heeft, is men in deze levensfase economisch minder onafhankelijk en zou men

verwachten dat de tijd besteed aan huishoudelijk werk hoger ligt. Het is bij vrouwen echter telkens

in de middencategorie dat de meeste tijd besteed wordt aan huishoudelijk werk. Controleert men

voor het aantal kinderen ouder dan 5 jaar in het gezin, dan vervalt echter de relatie tussen de

leeftijd of anciënniteit en de tijd besteed aan huishoudelijk werk. Dat deze middencategorie meer

tijd besteedt aan huishoudelijk werk heeft dus te maken met de verhoogde vraag naar

huishoudelijk werk in een gezin met kinderen ouder dan 5 jaar (zie instrumentele benadering).

                                         
138 Omdat arbeidsduur onder de vorm van voltijds/deeltijds werk enerzijds en arbeidsduur tijdens de

registratieweek anderzijds -0.456 correleren, werd aan de hand van een regressie-analyse de collinearity

statistics nagegaan. De VIF bedraagt 1,263, wat erop wijst dat er geen problemen zijn met multicollineariteit.

Bovendien blijkt de F-change na invoering van de variabele die verwijst naar voltijds of deeltijds betekenisvol te

zijn (p=0.001).
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De kenmerken die verwijzen naar de beroepsstatus enerzijds en naar het beroepsstatuut

anderzijds kunnen aan de hand van een PRINCALS analyse - zoals eerder in paragraaf 2.1 -

gereduceerd worden tot een status- en een statuutdimensie. In dit geval wordt het geslacht van de

respondent echter niet mee opgenomen in de PRINCALS analyse, omdat we met de dimensies juist

het verschil in de tijd besteed aan huishoudelijk werk door mannen en vrouwen proberen te

verklaren139. Hoe hoger een job scoort op de statusdimensie, hoe lager de status van de

desbetreffende job. Hoe hoger een job scoort op de statuutdimensie, hoe meer de job aanleunt bij

de typisch vrouwelijke statuutkenmerken. De reductie tot deze twee dimensies laat ons toe ze

samen in een model op te nemen.

Wanneer we in een MCA analyse gebruik maken van deze twee beroeps-dimensies, blijven de

conclusies uit tabel 5.10 behouden, ook wanneer we rekening houden met verschillen in de vraag

en aanbod variabelen die van belang zijn voor mannen en vrouwen met een beroepsinkomen (zie

tabel 5.11). Ook nu hebben de status- en de statuutdimensie enkel betekenis voor de tijd die

vrouwen besteden aan huishoudelijk werk140. Naarmate vrouwen een hogere beroepsstatus en een

gunstiger beroepsstatuut hebben (d.w.z. naarmate ze lager scoren op de status- en de

statuutdimensie), besteden ze minder tijd aan huishoudelijk werk.

                                         
139 Tabel: Componentladingen van de verschillende beroepskenmerken op de twee

dimensies uit de princalsanalyse (TOR99, beroepsactieve mannen en vrouwen die met een partner
samenwonen tussen 20 en 68 jaar, N=692)

Statusdimensie Statuutdimensie
Total fit=0,68 Single fit=0,42 Single fit=0,25

Benodigde bekwaamheden -0,896 -0,299
Soort werk 0,799 -0,085
Beroepsprestige -0,889 -0,301
Sector -0,475 0,613
Contractduur -0,286 0,751
Arbeidsduur 0,063 0,626

140 Het toevoegen van de interactietermen met geslacht verhoogt de verklaarde variantie van het regressiemodel

significant: R square change (interactiemodel) = 0.010/ F Change = 4.294 / Significantie F Change= 0.005

(Aantal vrijheidsgraden= 629/ Verschil in vrijheidsgraden= 3)
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TABEL 5.11: TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK PER WEEK (INCL. TRANSPORT) DOOR MANNEN EN VROUWEN MET BEROEPSINKOMEN MET EEN INWONENDE PARTNER NAARGELANG

HUN ABSOLUTE ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID GECONTROLEERD VOOR DE INSTRUMENTELE MOTIVATIES  (MCA-ANOVA, TOR99, 20-68 JAAR)

Mannen (N=365) Vrouwen (N=275)Tijd besteed aan huishoudelijk werk
** p<0.05 / *  p<0.01/ ns nniet significant N Ongecontroleerd Gecontroleerd N Ongecontroleerd Gecontroleerd

Verschil

Machtsmotivaties
B:

-0:25

B:

1:06
Sign. (ns) (ns) (**) (*)

(**)

+0:51 1:50

Covariaten:

- Statusdimensie 
    (van –1.65 tot 2.52)

- Statuutdimensie
    (van –3.67 tot 4.25)

Sign. (ns) (*) (**)

(**)

Instrumentele motivaties
Geen kinderen 104 9:48 10:34
1 kind 82 14:56 14:22
Meerdere kinderen 180 13:24 13:13

Sign. (**) (**)

Aantal kinderen

Eta/Beta 0.210 0.155
Neen 38 8:48 10:10 40 18:45 21:19
Ja 327 13:11 13:01 236 25:32 25:06

Sign. (*) (**) (**)

Tuin

Eta/Beta 0.146 0.095 0.218 0.104
(ns)

B:

0:09

B:

0:09
Sign. (**) (**) (**)

(ns)

-0:12 -0:15
Sign. (ns) (**) (**) (**) (**)

1:56

Covariaat:

- %  tijd thuis

- Arbeidsduur

- Aantal inwonende
kinderen > 5 jaar Sign. (**) (**)

Verklaarde Variantie (R²) 24% 46%
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Vrouwen met een job met hogere status, besteden vooral minder tijd aan de taak ‘poetsen, kuisen,

ramen wassen, badkamer kuisen’. Vrouwen met een beroepsstatuut dat minder aanleunt bij de

vrouwelijke beroepen, besteden vooral minder tijd aan de taak ‘tafel dekken, afruimen, afwassen’.
141

Zelfs wanneer we rekening houden met deze machtsdimensies, zien we dat vrouwen met een job

nog steeds een sterkere trade-off kennen tussen deze job en hun huishoudelijk werk dan mannen

met een job. Dat vrouwen de tijd die ze besteden aan huishoudelijk werk veel meer laten afhangen

van hun job, is bijgevolg niet (louter) te wijten aan hun zwakkere machtspositie op de

arbeidsmarkt. In het model vinden we niet meer terug dat vrouwen de tijd besteed aan

huishoudelijk werk reduceren wanneer er kinderen jonger dan 2 jaar in het gezin zijn. De groep

werkende vrouwen met zo’n jonge kinderen is echter beperkt in onze steekproef en deze variabele

werd om die reden achterwege gelaten.

Om na te gaan in welke mate we het verschil in de tijd besteed aan huishoudelijk werk door

mannen en vrouwen met een beroepsinkomen beter kunnen verklaren wanneer we rekening

houden met machts-verschillen, grijpen we weer terug naar de Oaxaca decompositie (zie hoofdstuk

4). We gebruiken hiervoor de volgende regressievergelijking:

Hhwi =  a  +  b1 * ARBDi  +  b2 * %THUISi  + b3 * TUINI  +  b4 * NOKIND + b5 * STATUS + b6 * 

            STATUUT

Omdat de constante term a en de b-coëfficiënten verschillen voor mannen en vrouwen, verkrijgen

we de volgende twee regressievergelijkingen voor mannen en vrouwen afzonderlijk :

Hhw♂i =  13u20’  -  16’ * ARBD♂i  +  9’ * %THUIS♂i +  1u31’ * TUIN♂I  +  55’ * NOKIND♂i  -  19’ * 

              STATUS♂I   +  51’ * STATUUT♂i

Hhw♀i =  20u01’  -  21’ * ARBD♀i  +  10’ * %THUIS♀i +  1u58’ * TUIN♀I +  1u56’ * NOKIND♀I   +  

              1u12’ * STATUS♀I   +  1u50’ * STATUUT♀i

                                         
141 Omdat de statuutdimensie vooral bij vrouwen sterk correleert met de arbeidsduur werd dezelfde analyse ook

uitgevoerd met enkel het residu van deze dimensie dat overblijft wanneer men het statuut in een regressie

analyse tracht te voorspellen op basis van de arbeidsduur. De resultaten bleven echter nagenoeg dezelfde.  
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Al de variabelen uit de vergelijking werden gecentreerd naar het gemiddelde voor alle mannen en

vrouwen samen toe, zodat de constante in deze vergelijking de gemiddelde tijd besteed aan

huishoudelijk werk voorstelt door mannen/vrouwen die gemiddeld scoren op alle variabelen die in

de vergelijking werden opgenomen.

ARBD verwijst dan naar de tijd besteed aan betaalde arbeid tijdens de registratieweek (inclusief

verplaatsingen) volgens het dagboekje en wordt uitgedrukt in het aantal uur dat men afwijkt van

de gemiddelde arbeidsduur voor mannen en vrouwen samen (= 22u46’).

%THUIS verwijst naar het percentage van de tijd dat men tijdens de registratieweek thuis is

volgens het dagboekje en wordt uitgedrukt in hoeveel percent men afwijkt van het gemiddeld

percentage voor mannen en vrouwen samen (= 72%). Om problemen van multicollineariteit met

de arbeidsduur te vermijden, gebruiken we hier het residu van het percentage van de tijd die men

thuis doorgebracht heeft, dat overblijft wanneer we dit percentage trachten te voorspellen aan de

hand van de arbeidsduur.

TUIN verwijst naar het al dan niet in het bezit zijn van een tuin en bedraagt 1 voor diegenen met

een tuin en –1 voor diegenen zonder tuin.

NOKIND verwijst naar het aantal kinderen ouder dan 5 jaar in het gezin en wordt uitgedrukt in het

aantal kinderen dat men afwijkt van het gemiddelde aantal voor mannen en vrouwen samen (=1).

STATUS verwijst naar de status van het beroep dat men uitoefent en wordt uitgedrukt in het aantal

punten dat men afwijkt van de gemiddelde score op de statusdimensie (PRINCALS) gaande van –

1.65 tot 2.52. Hoe hoger men scoort op deze dimensie hoe lager de status van het beroep dat men

uitoefent.

STATUUT verwijst naar het statuut van het beroep dat men uitoefent en wordt uitgedrukt in het

aantal punten dat men afwijkt van de gemiddelde score op de statuutdimensie (PRINCALS) gaande

van –3.67 tot 4.25. Hoe hoger men scoort op deze dimensie hoe vrouwelijker het statuut van het

beroep dat men uitoefent. Om problemen van multicollineariteit met de arbeidsduur te vermijden,

gebruiken we hier het residu van de score op de statuutdimensie, dat overblijft wanneer we deze

score trachten te voorspellen aan de hand van de arbeidsduur.
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Passen we de decompositie toe op het machtsmodel voor mannen en vrouwen, dan krijgen we de

volgende vergelijking:

Hhw♀   -   Hhw♂            =       11u56’       =        (6u40’ - 0u17’) + 5u32’

waarbij

 

B♀ (X♀ - X♂)

Instrumentele factoren

ARBD 4:02

%THUIS 0:40

TUIN -0:08

NOKIND 0:02

TOTAAL A 4:36

Machtsfactoren

STATUS -0:06

STATUUT 1:02

TOTAAL B 0:56

TOTAAL A+B 5:32

Een gemiddelde man met een beroepsinkomen besteedt 12u43’ aan huishoudelijk werk. Dit is bijna

12u minder dan een gemiddelde vrouw met een beroepsinkomen. 4u36’ daarvan is te wijten aan

het feit dat mannen en vrouwen met een beroepsinkomen anders scoren op de vraag en aanbod

variabelen in het model, meer bepaald omdat ze niet evenveel tijd besteden aan hun job en niet

even vaak thuis zijn. Machtsverschillen in de jobs die mannen en vrouwen met een beroeps-

inkomen uitoefenen (zoals wij die operationaliseerden), zorgen er bovendien voor dat mannen per

week gemiddeld nog eens 56’ minder huishoudelijk werk verrichten dan vrouwen. Hier spelen dan

vooral verschillen in het statuut van mannen en vrouwen een rol (los van de arbeidsduur die met

dat statuut samenhangt). 
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Meer dan de helft van het verschil tussen mannen en vrouwen met een beroepsinkomen in de tijd

die ze besteden aan huishoudelijk werk, blijft echter onverklaard, d.i. gemiddeld nog eens 6u23’

per week. Dit verschil is te wijten aan andere kenmerken van mannen en vrouwen met een

beroepsinkomen die niet werden in rekening gebracht in het model, aan de vaststelling dat

mannen en vrouwen hun tijdsbeschikbaarheid anders aanwenden voor het huishoudelijke werk en

aan de vaststelling dat enkel bij vrouwen de status en het statuut van hun beroep, een invloed

hebben op de tijd die ze besteden aan huishoudelijk werk.

Gemiddelde tijd besteed aan huishoudelijk werk door mannen met

een beroepsinkomen 

Supplement voor vrouwen:

- Omwille van instrumentele verschillen tussen mannen en vrouwen

- Omwille van machtsverschillen tussen mannen en vrouwen

- Onverklaard 

12u43’

4u36’

0u56’

6u23’

RELATIEVE ECONOMISCHE AFHANKELIJLKHEID

Tenslotte verifiëren we ook hier - net als bij de vrouwen en mannen zonder beroepsinkomen - of er

een effect uitgaat van de relatieve economische posities van beide partners op de tijd die zij

besteden aan huishoudelijk werk. Eerst toetsen we of het type inkomen van de partner van belang

is voor de tijd die mannen en vrouwen met een beroepsinkomen hieraan besteden. In tweede

instantie concentreren we ons op de vrouwen en mannen waarvan de partner zelf ook over een

beroepsinkomen beschikt en gaan we het effect na van hun relatieve jobkenmerken op de tijd die

ze besteden aan huishoudelijk werk.

Eerst vergelijken we dus mannen en vrouwen met een beroepsinkomen al naargelang hun partner

over een eigen beroepsinkomen, een vervangings-inkomen of niet over een inkomen beschikt. We

breiden daartoe tabel 5.11 uit met het soort inkomen van de partner. Enkel voor mannen lijkt dit

echt een verschil te maken (tabel 5.12). Als hun partner niet over een eigen inkomen beschikt,

besteden ze per week bijna 3u minder tijd aan huishoudelijk werk. Het maakt echter niet uit of de

partner een vervangings- of beroepsinkomen heeft. De beschikbaarheid van de vrouwelijke partner

kan hier geen rol spelen, vemits dit geen invloed heeft op de tijd die mannen besteden aan

huishoudelijk werk (zie hoofdstuk 4). Slechts 3 vrouwen met een beroepsinkomen hebben een

partner die niet zelft over een inkomen beschikt. Omdat hun aantal zo gering is, werden zij niet in
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de analyse opgenomen. Ook zij besteden echter aanzienlijk minder tijd aan huishoudelijk werk

(14u14’) dan de vrouwen wiens partner wel over een inkomen beschikt.

TABEL 5.12: TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK DOOR MANNEN EN VROUWEN DIE MET EEN PARTNER

SAMENWONEN EN OVER EEN BEROEPSINKOMEN BESCHIKKEN NAARGELANG HET SOORT INKOMEN VAN DE

PARTNER (MCA-ANOVA, TOR99, 20-68 JAAR)

Tijd besteed aan huishoudelijk werk
Mannen VrouwenInkomenstype

Partner N Ongecontr. Gecontr.* N Ongecontr. Gecontr.*
Geen inkomen 80 10:54 10:38
Vervangingsinkomen 41 14:18 13:25 20 26:49 26:21
Beroepsinkomen 242 13:02 13:16 246 24:35 24:37

Sign (ns) (*) (ns) (ns)
* Gecontroleerd voor de variabelen uit tabel 5.11

Vervolgens beschouwen we enkel de mannen en vrouwen die tot een tweeverdienersgezin

behoren. De meeste mannen en vrouwen met een beroepsinkomen (77%) hebben een partner die

zelf ook een beroepsinkomen heeft. Om hun relatieve economische afhankelijkheid te kennen, zou

men idealiter de scores van het beroep van beide partners op de statusdimensie en de

statuutdimensie vergelijken. Voor de statuutdimensie stelt zich echter een probleem: we hebben

binnen het tijdsbudgetonderzoek geen informatie over het contracttype van de partner. Voor de

statusdimensie beschikken we wel over alle nodige variabelen, nl. de benodigde bekwaamheden

voor de job, het soort werk en het beroepsprestige. Opdat de scores van beide partners op deze

laatste dimensie strikt vergelijkbaar zouden zijn, werd een nieuwe PRINCALS analyse uitgevoerd

waarbij alle beroepskenmerken van zowel de respondenten als de partners met betaald werk

gebruikt worden142. Op basis van de nieuwe scores voor beide partners kunnen we bepalen of de

mannen en vrouwen uit de steekproef een lagere, gelijke of hogere beroepsstatus kennen dan hun

partner. Als relatieve maat gebruiken we de discrepantie tussen de beroepsstatus van de

respondent en de beroepsstatus van diens partner. Mevr. Casterman (50 jaar) verwijst in haar

interview naar het verschillende beroepsprestige van haarzelf en haar partner, als één van de

redenen waarom zij veel en haar partner weinig huishoudelijk werk verricht.

“mijn man beschouwt dat als een p…ja we zijn verplicht. Hij werkt, hij verdient het geld hier -

terwijl dat ik ook wel werk, maar ja ik ben maar verpleegster – hij verdient het geld en wij moeten

allemaal ten dienste zijn van…”

                                         
142 Tabel: Componentladingen op de statusdimensie (mannelijke en vrouwelijke
         respondenten en partners met betaald werk/ N=1307)

Total fit=0,79 Statusdimensie
Benodigde bekwaamheden -0,976
Soort werk 0,761
Beroepsprestige -0,917
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Vermits de eigen beroepsstatus bij mannen geen invloed heeft op de tijd die zij besteden aan

huishoudelijk werk (zie tabel 5.11), herhalen we het model uit tabel 5.11 met de relatieve in plaats

van de absolute maat voor beroeps-status, enkel voor die mannen wiens partner zelf ook over een

beroeps-inkomen beschikt. Ook de relatieve beroepsstatus blijkt echter bij mannen geen effect te

hebben op de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk. 

Voor vrouwen vonden we wel een relatie terug tussen de eigen beroeps-status en de tijd die zij

besteden aan huishoudelijk werk (tabel 5.11). Bij hen voegen we de relatieve maat dus toe aan het

model met de absolute maat. Hierbij moeten we rekening houden met multicollineariteit (zie

hoofdstuk 4). Er bestaat immers een correlatie van 0.528 tussen beide maten. Vermits enkel de

coëfficiënten en niet de verklaarde variantie van een model aangetast worden door multi-

collineariteit, gaan we na of het toevoegen van de relatieve beroepsstatus een significante bijdrage

levert aan het model met enkel de absolute maat. We hebben hiervoor de verklaarde variantie en

de vrijheidsgraden nodig van het model met enkel de absolute beroepsstatus (resp. R²a en da) (zie

model 5.11) en van het model waarin ook de relatieve beroepsstatus is opgenomen (resp. R²r en

dr). De vergelijking van het absolute model en het relatieve model levert het volgende resultaat

op:

F♀ =  (R²r - R²a)/( da – dr)

    (1 - R²r)/ dr

= (0.476 – 0.463)/(268 – 227)

         (1 – 0.476)/ 227

= 0.137

In de F-tabel vindt men voor α=0.05 en vrijheidsgraden 44 en 227 een kritieke F-waarde terug van

tussen de 1.32 en 1.39. De gevonden F-waarde van 0.137 is kleiner en we mogen dus besluiten

dat het toevoegen van de relatieve beroepsstatus in ons model voor vrouwen geen significante

bijdrage levert aan de verklaring van de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk.
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CONCLUSIE

Voor mannen met een beroepsinkomen geldt enkel dat ze wat minder tijd besteden aan

huishoudelijk werk, als hun partner niet over een eigen inkomen beschikt.  Deze vaststelling deden

we eerder ook al voor mannen met een vervangingsinkomen, al was het verband daar net niet

significant. Ook in een gezamelijk model voor mannen, d.i. ongeacht hun inkomenstype, blijkt dat

zij doorgaans minder tijd besteden aan huishoudelijk werk wanneer hun partner niet over een

eigen inkomen beschikt (p=0.005)143. Vervangen we deze variabele door een variabele die

aangeeft of de partner al dan niet betaald werk verricht heeft tijdens de registratieweek, dan

vinden we geen significant verband terug. Dit duidt er nog maar eens op dat het niet de grotere

beschikbaarheid is van de partner zonder beroepsinkomen die hier van belang is.

Voor vrouwen met een beroepsinkomen speelt vooral de eigen economische afhankelijkheid een rol

in de tijd die ze besteden aan huishoudelijk werk. Naarmate ze een beroep hebben met een lagere

status en naarmate hun beroepsstatuut nauwer aanleunt bij de typisch vrouwelijke beroepen,

besteden zij meer tijd aan huishoudelijk werk. Dat dit enkel voor vrouwen geldt en niet voor

mannen, ligt volgens de machtsbenadering aan de ruimere kansen die mannen geboden krijgen in

een maatschappij georganiseerd rond gender, waarop zij gemakkelijker kunnen terugvallen om

economische onafhankelijkheid te verwerven. 

5.4 KINDEREN EN DE MACHTSPOSITIE VAN DE VROUW
BINNEN EEN RELATIE 

In het vorige hoofdstuk, waarin we de tijd die mannen en vrouwen besteden aan huishoudelijk

werk probeerden te verklaren aan de hand van instrumentele motivaties, werd het effect van

kinderen op de tijd besteed aan huishoudelijk werk al een aantal keer aangehaald. Het aantal

inwonende kinderen en hun leeftijd bleken van belang wilde men het aanbod en de vraag naar

huishoudelijk werk in een gezin bepalen. De analyses gaven aan dat het huishoudelijke werk van

mannen en vrouwen er op verschillende wijze door wordt beïnvloed. We kunnen de bevindingen als

volgt samenvatten. Bij de geboorte van het eerste kind verhoogt het totale huishoudelijke werk dat

in het gezin verricht moet worden. Deels komt de man hieraan tegemoet door wat meer tijd te

                                         
143 De oaxaca-methode passen we deze keer niet toe. Deze zoekt immers uit wat het verschil tussen mannen en

vrouwen nog zou zijn in de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk, als mannen zich volkomen als vrouwen

zouden gedragen met betrekking tot de variabelen uit het model. Vermits het feit of de partner al dan niet

beschikt over een inkomen, enkel voor mannen significant is, zal dit niets veranderen aan de oaxaca-

berekeningen die we eerder gedaan hebben.



249

besteden aan huishoudelijk werk. De jonge moeder besteedt echter bij aanvang wat minder tijd

aan huishoudelijk werk dan gewoonlijk omdat de baby haar erg in beslag neemt (maar wel nog

altijd meer dan haar partner). Naarmate het kind ouder wordt, stijgt ook de tijd die zij aan het

huishoudelijke werk besteedt. Ook het tweede kind brengt weer meer huishoudelijk werk met zich

mee, al is dat deze keer wat minder omwille van de voordelen van schaalvergroting. Maar deze

keer lijkt de man zijn inzet in het huishouden deels op te geven en besteedt hij terug wat minder

tijd aan huishoudelijk werk. Dit compenseert hij nochtans niet met meer betaald werk om op die

manier aan de extra vraag die een kind met zich meebrengt te voldoen. Vrouwen doen vaker een

stap terug op de arbeidsmarkt als er kinderen zijn en zeker naarmate het er meer zijn. Maar ook

daarnaast blijft zij de tijd die zij besteedt aan huishoudelijk werk opdrijven naarmate er meer

inwonende kinderen ouder dan 5 jaar zijn in het gezin. 

Deze verschillende reacties van mannen en vrouwen op de komst van kinderen in het gezin,

konden op basis van een pure vraag en aanbod benadering moeilijk verklaard worden. Er treedt

bovendien enkel een specialisatie van de vrouw in het huishoudelijke werk op naarmate er meer

kinderen zijn en niet van de man in het betaalde werk, waardoor het ook niet verklaard kan

worden op basis van een gespecialiseerde takenverdeling tussen beide partners. Kan dit verschil

tussen mannen en vrouwen verklaard worden op basis van machtsverschillen? 

Dat enkel vrouwen weinig beschikbaar zijn voor huishoudelijk werk als er kleine kinderen zijn in

het gezin, wijst erop dat zij doorgaans veel meer dan mannen investeren in de zorg van kinderen.

Deze opvoedende rol plaatst hen volgens England en Farkas (1986: 58) binnen de

onderhandelingslogica in een nadelige positie ten opzichte van hun partner. Moeders investeren

immers heel wat van hun eigen tijd in het (toekomstige) welzijn van hun kinderen, een investering

die henzelf bij de verbreking van de relatie niet erg veel opbrengt. Mannen investeren ondertussen

volop in hun carrière, al is het maar door anciënniteit op te bouwen. Terwijl de vrouw in een relatie

een aantal zorgen van de man overneemt, kan hij zich met volle overtuiging op zijn job storten,

waarvan hij vervolgens de vruchten plukt onder de vorm van een betere job en een beter loon. De

child penalty die vrouwen in hun carrière ondervinden (zie 5.2.1), hangt dus samen met een

huwelijkspremie voor mannen (Kalmijn 2002: 17). Zolang de relatie standhoudt, komt dit hogere

loon ten goede aan het hele gezin. Na de verbreking van de relatie, speelt het echter enkel nog in

het voordeel van de man. De vrouw krijgt het bij haar zoektocht naar een nieuwe partner

ondertussen bijzonder moeilijk, omdat ze sterk geïnvesteerd heeft in relatiespecifiek kapitaal.

Kinderen vormen bovendien bij deze zoektocht niet echt een pluspunt. Vrouwen zijn immers niet

enkel voornamelijk verantwoordelijk voor kinderen tijdens het huwelijk of de relatie, wat hun

human capital negatief beïnvloedt, maar ook na het verbreken van dat huwelijk of die relatie

(Poortman 2000: 369). Zelfs los van de invloed van kinderen op de human capital van vrouwen,

heeft de aanwezigheid van kinderen bovendien een negatieve impact op de economische situatie

van vrouwen na een scheiding.
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Hoe meer kinderen in het gezin, hoe meer vrouwen dus te verliezen hebben bij een eventuele

verbreking van de relatie. Dit verkleint hun onderhandelingspositie in het gezin en kan misschien

verklaren waarom juist zij steeds meer tijd gaan besteden aan huishoudelijk werk in het gezin als

er meer kinderen zijn en de partner steeds minder. Farkas en England (1986: 58) merken hierbij

wel op dat deze redenering bepaalde voorkeuren en waarden vooronderstelt, namelijk bijvoorbeeld

dat de vrouw diegene is die de kinderen houdt in het geval van een echtscheiding, dat de man niet

in die mate bezwaar heeft op het verlies van zijn kinderen dat het hem ervan weerhoudt een

nieuwe relatie aan te gaan en dat de mogelijke nieuwe partner van een gescheiden vrouw er weinig

voor voelt om samen te wonen met de kinderen van haar vroegere echtgenoot. England en Farkas

geloven echter dat ze redelijk op veilig spelen met deze vooronderstellingen, hoewel ze zeker niet

ontkennen dat er uitzonderingen bestaan.   

5.5 ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID VERSUS ZORG-

AFHANKELIJKHEID

98% van de mannen die met een partner samenwonen participeren aan het huishoudelijke werk,

maar afzonderlijke huishoudelijke taken kennen daarentegen een relatief lage participatiegraad. Dit

wijst erop dat mannen meestal slechts bij één of weinige huishoudtaken betrokken zijn (Sabbadini

en Camporese 1998). Enkel voor drie huishoudelijke taken vindt men een mannelijke

participatiegraad terug die hoger is dan 60% in een representatieve week, namelijk voor

boodschappen (81%), maaltijd (72%) en klusjes (71%) (zie hoofdstuk 2, tabel 2.3). Wanneer men

echter wekelijks aan zo weinig huishoudelijke activiteiten participeert, kan dit leiden tot

zorgafhankelijkheid. Zorgafhankelijkheid bij mannen is volgens sommige auteurs de tegenligger

van economische afhankelijkheid bij vrouwen. Mevr. Debast (36 jaar) heeft het in haar interview

over haar buurman die volgens haar bijzonder zorgafhankelijk is:

“ik kan misschien vergelijken met mijn buren zo een beetje. Daar is één persoon die alleenstaand

is. Vroeger was zijn broer erbij en zijn ouders erbij. Hij kan zijn eten zelf niet maken. ’t Is een

bejaarde… een man van in de zestig.  Hij kan zijn eten zelf niet maken, hij kan zijn was zelf niet

doen. Dus alles moet gedaan worden voor hem. Zijn huis onderhouden, alles wordt gedaan voor

hem. Terwijl dat hij alleen is en dat het ergens een invulling van zijn tijd zou kunnen zijn.”

Haar moeder vond het steeds erg belangrijk om haar broers een zekere zorgzelfstandigheid mee te

geven:
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“bijvoorbeeld, als wij jong waren: mijn broers bijvoorbeeld moesten van mijn moeder ook leren

afdrogen enzoverder… want ze zei, ge weet nooit wat ge tegen komt in je leven enzovoort en je

kan dan alles…Eh, je weet dan hoe je moet wassen, je weet dan …dat je daar niet staat en

hulpeloos bent, eh?”

Volgens Keuzenkamp & Oudhof (2000: 80) is men zorgzelfstandig wanneer men minimaal één

kwartier per week besteedt aan tenminste vier van de vijf volgende zorgactiviteiten: koken,

afwassen, schoonmaken, wassen/ strijken en boodschappen doen. Uit de Nederlandse tijdsbudget-

data blijkt dat 88% van de vrouwen zorgzelfstandig is en slechts 48% van de mannen. In

Vlaanderen blijkt het verschil tussen mannen en vrouwen nog groter te zijn144: 77% van de

vrouwen is zorgzelfstandig en slechts 13% van de mannen (definitie Keuzenkamp-Oudhof, tabel

5.13). Wat ons vooral interesseert zijn de mannen en vrouwen die samenwonen met een partner.

Voor de mannen blijft het percentage dat zorgzelfstandig is ongeveer hetzelfde, namelijk 13%. De

kloof met de vrouwen is binnen deze groep echter nog groter. Maar liefst 87% van de vrouwen die

met een partner samenwonen is zorgzelfstandig. 

Opvallend is dat de definitie van Keuzenkamp en Oudhof vooral rekening houdt met de typisch

vrouwelijke huishoudtaken. Maar ook wanneer we de definitie uitbreiden met eerder ‘mannelijke’

huishoudactiviteiten, blijft het verschil tussen mannen en vrouwen groot. Voor de nieuwe definitie,

gebruiken we de 6 belangrijkste huishoudelijke taken die in hoofdstuk 2 onderscheiden werden,

namelijk ‘maaltijd’, ‘schoonmaken’, ‘boodschappen’, ‘kleding/linnen’, ‘klusjes’ en ‘tuinieren’. Zij

omvatten 92% van al het huishoudelijke werk dat verricht wordt in de Vlaamse gezinnen.  We

veronderstellen dat iemand die gedurende een toevallige week een kwartier participeert aan

minstens 4 van de 6 activiteiten, zorgzelfstandig is. Op basis van deze nieuwe definitie is 89% van

de vrouwen zorgzelfstandig en slechts 47% van de mannen (tabel 5.13), wat erg vergelijkbaar is

met de Nederlandse definitie.

Als een vrouw economisch erg afhankelijk is van haar partner, kan ze er best voor zorgen dat haar

partner op zijn beurt erg zorgafhankelijk van haar wordt. Deze zorgafhankelijkheid kan haar op

haar beurt een zekere macht verlenen in het gezin. Dat haar partner van haar zorgen afhankelijk is

en haar nodig heeft voor de meest alledaagse dingen, betekent dat de ruil tussen geld en

huishoudelijk werk ook voor hem erg belangrijk wordt. Economische afhankelijkheid en

zorgafhankelijkheid kunnen elkaar zo in zekere zin in evenwicht houden. Al blijft de ruilrelatie

                                         
144 Het gaat hier om meer specifieke taken dan de indeling die gehanteerd werd in hoofdstuk 2. Voor TOR’99

operationaliseerden we deze taken als volgt: Koken= eten klaarmaken, koken, bakken/ afwassen= tafel

dekken, afruimen, afwassen/ schoonmaken= poetsen, kuisen, ramen wassen, badkamer kuisen…/

wassen,strijken= wassen, was ophangen, was afdoen, was opvouwen, strijken, was opruimen/ boodschappen

doen= inkopen doen. De categorieën zijn inhoudelijk iets ruimer dan deze gehanteerd in het Nederlandse

onderzoek, vermits sommige taken samen onder 1 activiteitencode vallen. Hierdoor is het eigenlijk des te

opmerkelijker dat het verschil tussen mannen en vrouwen nog ruimer is in Vlaanderen dan in Nederland.
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ongelijk als de economisch onafhankelijke partner over een inkomen beschikt dat voldoende hoog

is om een groot deel van het huishoudelijke werk uit te besteden bij verbreking van de ruilrelatie.

TABEL 5.13: AANTAL TAKEN UIT 5 DIE VLAAMSE MANNEN EN VROUWEN MINIMUM ÉÉN KWARTIER PER WEEK DOEN 

Definitie Keuzenkamp-Oudhof Man vriendelijke
definitie

Algemeen Enkel koppels Enkel koppels
Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

0 19.3% 5.2% 8.6% 0.6% 5.7% 3.8%
1 22.4% 3.5% 21.2% 0.2% 10.6% 0.4%
2 21.5% 4.7% 19.0% 0.9% 13.5% 1.4%
3 24.0% 10.0% 26.5% 2.6% 24.1% 5.4%
4 9.5% 22.9% 18.8% 11.6% 25.8% 33.2%
5 3.3% 53.7% 5.9% 84.1% 15.3% 35.4%
6 5.5% 20.4%

5.6 ALGEMEEN BESLUIT MET BETREKKING TOT DE
MACHTSBENADERING

In onze huidige samenleving brengt een specialisatie in het huishouden, vrouwen doorgaans in een

minder gunstige positie dan mannen en genereert het voor hen doorgaans ook minder kansen dan

een specialisatie op de arbeidsmarkt. In een samenleving waarin steeds meer relaties stuk dreigen

te lopen, maakt het vrouwen erg kwetsbaar voor armoede en economische onzekerheid. Volgens

de machtstheorieën is deze gegenderde specialisatie het resultaat van voortdurende

onderhandelingen over de takenverdeling tussen de partners die beslecht worden op basis van

macht, eerder dan efficiëntie. In deze onderhandelingen delven vrouwen heel vaak het onderspit

omdat mannen meer beroep kunnen doen op hun bevoorrechte positie als man, die onlosmakelijk

verbonden is met de bredere organisatie van de maatschappij rond gender. 

Het beeld dat in dit hoofdstuk geschetst werd van de arbeidsmarktparticipatie van mannen en

vrouwen die in koppel leven, toont een arbeidsmarkt die vrouwen benadeelt en mannen

bevoordeelt en die zo de grotere macht van de man niet enkel weerspiegelt, maar ook nog

versterkt. De beroepsmogelijkheden van vrouwen zijn eerder beperkt tot de slechter betalende,

lager gewaardeerde ‘vrouwelijke’ jobs met weinig voordelen, die kenmerkend zijn voor de

dienstensector. En ook in andere sectoren worden de beroepsgroepen met een hoog percentage

vrouwen, gekenmerkt door lage lonen, weinig carrièreperspectieven en routinisering. Deze

gegenderde structuur van de arbeidsmarkt staat volgens de machtstheorieën centraal in de
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reproductie en het behoud van een traditionele arbeidsverdeling, waarbij de vrouw een

onevenredig aandeel van het huishoudelijk werk op zich neemt ongeacht haar werksituatie. De

confrontatie met een tekort aan perspectieven in de typisch ‘vrouwelijke’ jobs, zou kunnen

verklaren waarom vrouwen zich doorgaans meer beschikbaar houden voor het huishoudelijke werk. 

De participatie van mannen en vrouwen aan de arbeidsmarkt staat ook centraal in onze

operationalisering van macht. We operationaliseerden macht, in overeenkomst met ander

empirisch onderzoek binnen deze traditie, als economische afhankelijkheid, waarbij individueel

inkomen centraal staat. Omdat wij in het tijdsbudgetonderzoek van 1999 echter niet beschikken

over individuele inkomensgegevens van beide partners, werden een aantal persoons- en

beroepskenmerken geïdentificeerd die hier sterk mee samenhangen. 

Voor vrouwen bleek vooral het eigen beroepsstatuut en de beroepsstatus een invloed te hebben op

de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk. Een hogere beroepsstatus en een gunstiger

beroepsstatuut stelt hen in de mogelijkheid om de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk te

reduceren. En omgekeerd zullen ook vrouwen die weinig tijd (moeten) besteden aan het

huishoudelijke werk, op hun beurt meer carrière kansen kunnen grijpen. Aan het begin van het

hoofdstuk werd reeds gewezen op deze zelfversterkende en circulaire dynamiek van machts-

processen. 

Bij mannen wordt de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk vooral beïnvloed door het feit of

hun partner al dan niet over een eigen inkomen beschikt. Mannen met een partner met een

vervangingsinkomen of een beroepsinkomen doen per week enkele uurtjes meer huishoudelijk

werk dan mannen met een partner zonder beroepsinkomen, los van de beschikbaarheid van deze

partner. Omdat mannen doorgaans ruimere kansen geboden krijgen dan vrouwen in een

maatschappij georganiseerd rond gender, zal bij hen dus vooral de economische afhankelijkheid

van de partner een belangrijke troef zijn in de onderhandelingen rond huishoudelijk werk, los van

de eigen economische afhankelijkheid. Bij de vrouw is dit omgekeerd. 

Toch blijven er ook aan het eind van dit hoofdstuk vragen onbeantwoord.  Ook als we rekening

houden met machtsverschillen tussen mannen en vrouwen blijft er immers een groot verschil in de

tijd die mannen en vrouwen besteden aan huishoudelijk werk. Bovendien stelt zich de vraag  waar

deze machtsverschillen tussen mannen en vrouwen in de ruimere samenleving hun oorsprong

kennen en hoe ze in stand worden gehouden? In de volgende hoofdstukken zal blijken dat men dit

niet los mag zien van meer culturele factoren als normen, waarden en smaken.
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Hoofdstuk 6: 

De socialisatiebenadering 

Hoofdstuk 4 gaf aan dat praktische overwegingen, zoals wie beschikbaar is voor het huishoudelijke

werk en wat er precies gedaan moet worden, zeker een rol spelen in de tijd die men besteedt aan

huishoudelijk werk en de organisatie van het huishoudelijke werk in het gezin. Toch bleven we aan

het eind van dat hoofdstuk met enkele belangrijke vragen zitten, namelijk: 

(1) Waarom is de vrouw doorgaans meer beschikbaar voor het huishoudelijke werk dan de man? 

(2) Waarom gaat een vrouw anders om met haar beschikbaarheid en met de vraag naar

huishoudelijk werk dan een man en blijft er bijgevolg een groot verschil bestaan in de tijd die

mannen en vrouwen besteden aan huishoudelijk werk, gegeven een gelijke beschikbaarheid en

vraag?

In hoofdstuk 5 hebben we proberen aangeven dat de organisatie van het huishoudelijke werk in

het gezin niet louter een neutrale aangelegenheid is - zuiver van praktische aard - maar dat ook

machtsmotivaties ten gronde liggen aan de tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk. Inzicht in

dergelijke machtsstructuren kunnen helpen om de vragen die opgeroepen werden in hoofdstuk 4

beter te begrijpen. Zo kan de vaststelling dat de vrouw doorgaans meer beschikbaar is dan de man

voor het huishoudelijke werk, niet los gezien worden van de gegenderde structuur van de

arbeidsmarkt, waarbij de beroepsmogelijkheden van de vrouw vaker beperkt zijn tot de slechter

betalende, lager gewaardeerde ‘vrouwelijke’ jobs met weinig voordelen, kenmerkend voor de

dienstensector. Het proces dat economische afhankelijkheid verbindt met een gegenderde

verdeling van het huishoudelijke werk, is daarbij circulair en zelfversterkend. De dubbele

verantwoordelijkheid voor huishouden en een job, die mannen doorgaans niet kennen, maakt het

vrouwen op de arbeidsmarkt immers moeilijk om te concurreren met mannen voor beterbetaalde

jobs. Al blijft de vraag natuurlijk waar deze mannelijke dominantie op de arbeidsmarkt en in het

gezin vandaan komt? 

We zagen ook dat machtsmechanismen een verklaring kunnen bieden voor de vaststelling dat

mannen en vrouwen wat huishoudelijk werk betreft anders reageren op het aantal kinderen in het

gezin. Hoe meer kinderen in het gezin, hoe meer vrouwen zouden te verliezen hebben bij een

eventuele verbreking van de relatie. Dit verkleint hun onderhandelingspositie in het gezin en kan

misschien verklaren waarom juist zij steeds meer tijd gaan besteden aan huishoudelijk werk als er

meer kinderen zijn in het gezin en de partner steeds minder. Maar ook deze redenering

vooronderstelt bepaalde voorkeuren en waarden. 
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Machtsverschillen tussen mannen en vrouwen kunnen tenslotte ook een extra deel van het verschil

in de tijd die vrouwen en mannen besteden aan huishoudelijk werk verklaren. Het minder gunstige

beroepsstatuut van vrouwen met betaald werk ten opzichte van mannen met betaald werk, brengt

gemiddeld 56’ extra huishoudelijk werk voor vrouwen met zich mee. Maar dan nog blijft de vraag

waarom vooral de macht van vrouwen en niet de macht van mannen een invloed heeft op de tijd

die zowel mannen als vrouwen besteden aan huishoudelijk werk? Bovendien blijft er nog een groot

verschil in de tijd die mannen en vrouwen besteden aan huishoudelijk werk, ook wanneer we

rekening houden met machtsverschillen en verschillen in beschikbaarheid. Zelfs vrouwen die weinig

beschikbaar zijn voor het huishouden en die een job hebben met een hoge beroepsstatus en een

eerder mannelijk beroepsstatuut, besteden gemiddeld meer tijd aan huishoudelijk werk dan

mannen in een zelfde beroepssituatie. Er blijven dus een aantal cruciale vragen onbeantwoord,

zeker wanneer men de verdeling van het huishoudelijke werk op een genderneutrale manier tracht

te bekijken. 

Volgens de socialisatie benaderingen, is de meest voor de hand liggende verklaring voor deze

verschillen tussen mannen en vrouwen, de sociale norm die generatie na generatie vanaf de

kindertijd via socialisatie wordt doorgegeven en ingeprent (England, Farkas 1986: 57). Deze

sociale norm brengt mannen en vrouwen onder in gescheiden morele categorieën: van de vrouw

wordt verwacht dat zij haar persoonlijke ontwikkeling zoekt in de zorg voor anderen en van de man

dat hij anderen laat delen in de vruchten van zijn onafhankelijke verwezenlijkingen (Gerson 2002:

8). Doordat een dergelijke sociale norm een cultureel mandaat is dat op macro-niveau een rol

speelt, is de impact ervan op onze gedragingen aan de hand van kwantitatieve data zoals de onze

moeilijk na te gaan. Maar net als voor de machtsbenaderingen, geldt ook hier dat de kracht van

een dergelijke norm duidelijk wordt wanneer ze in vraag wordt gesteld. Dit kan enerzijds op het

macro-niveau zelf gebeuren, wanneer sociale veranderingen de aanwezige opties voor mannen en

vrouwen herstructureren en zo conflicten, ambiguïteiten en inconsistenties creëeren wanneer men

blijft vasthouden aan de ‘traditionele’ sociale norm. Anderzijds kunnen ook individuen deze sociale

norm in mindere of meerdere mate geïnternaliseerd hebben. In dit hoofdstuk proberen we op beide

vlakken indicaties terug te vinden voor de sociale motivaties die mannen en vrouwen drijven bij

het verrichten van huishoudelijk werk. 

Dat sociale normen, die ons via opvoeding en socialisatie aangeleerd worden, een belangrijke rol

spelen in de tijd die mannen en vrouwen besteden aan huishoudelijk werk, blijkt uit de vertogen

van de zes geïnterviewde vrouwen. Het is het meest voorkomende argument dat aangehaald wordt

om te verklaren waarom hun partners niet zoveel huishoudelijk werk doen. Zo vertelt Mevr. Debast

(36 jaar) bijvoorbeeld hoe haar man zijn vader ook nooit huishoudelijk werk heeft zien doen thuis: 

“Ik denk dat dat er voorzekerst ingebakken zit van vroeger. Zijn pa kwam in huis en zette zich in

de zetel. Ik denk dat hij dat thuis ziet.”

En nog
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“Zijn pa weet absoluut niet hoe dat koffie gemaakt wordt bijvoorbeeld, hij heeft er nog geen weet

van, totaal niet! Hij weet trouwens zijn kousen niet liggen of zo.”

De ervaringen van haar partner in zijn ouderlijke gezin en zijn opvattingen over het huishoudelijke

werk die daaruit voortvloeien, hebben niet enkel gevolgen voor de tijd die hij zelf besteedt aan

huishoudelijk werk, maar zullen ook proberen het huishoudelijke werk van de partner te

structureren:

“Terwijl als ik vroeger van Gent kwam bijvoorbeeld, zei hij van; ‘ben jij daar nu nog maar! Weet jij

wat een honger dat ik heb?’ Dan was mijn antwoord steevast: ‘ja, ik kan moeilijk eten in uw plaats

he jongen?’ ‘ja maar ’t eten is hier nog niet klaar’ en ik dan: ‘Dat is een goede vaststelling.  Dat

stel ik ook vast dat het eten nog niet klaar is jongen. En ik heb gewerkt tot nu.’ En dan schrok hij

d’er wel enorm hevig van. Mede omdat ik echt vrij koel en vrij sec was. Zo van ‘ja inderdaad, ik

stel ik dat ook vast, se’. ‘Ja maar bij mij enzo…’.  En in het begin schakelde hij ook zijn ma

daarvoor in.  Zo van ‘Ja maar een vrouw moet dat doen he… hier en daar… en zijn eten moet

gereed staan’ Sorry he maar… Dan vond zij altijd dat ik ander werk moest zoeken en dat ik dan

moest mijn werk aanpassen en dat ik, ja, een egoïst was en een hele scheldtirade.”

Ook Mevr. Casterman (50 jaar) kwam er snel achter dat het in het gezin van haar man, niet zo de

gewoonte was dat ook mannen hielpen in het huishouden. Dit is volgens haar één van de redenen

waarom haar man weinig huishoudelijk werk doet:

“Maar ook gedeeltelijk door de opvoeding.  Want de eerste keer, denk ik, dat ik bij hem geweest

ben als we elkaar hebben leren kennen… ja ik had nooit een vaatwasmachine van dichtbij gezien

en ik zeg na de maaltijd: ‘We gaan de vaat doen.’ En iedereen lachte daarmee omdat ik tegen hem

zei dat wij de vaat gingen doen.  Ze zijn met drie: hij heeft twee broers en één kleine zus en dus

de moeder. Ze moesten niet in de keuken komen. Dus dat is al iets dat hij niet mocht doen en voor

de rest in huis heeft de vader ook nooit zoveel gedaan.  Als er moest geverfd worden kwam er

iemand voor te verven, de electriciteit.. allé ja. Da’s zo een beetje denk ik toch de opvoeding…”

Mevr. Hoffelinck (33 jaar) verwoordt het tenslotte als volgt:

“W. ‘s moeder heeft alles gedaan voor W. Dus ik kan hem dat echt niet kwalijk nemen, want hij

heeft dat ook nooit geleerd. (…) Maar mijn moeder die heeft altijd gezegd tegen mijn twee broers

dat ze dat allemaal zelf moesten leren. Dus mijn broer is naar Amerika gegaan en die moest echt

zelf zijn strijk en zijn was leren doen… allé leren doen of gewoon zelf gedaan op kot enzo. En dat is

gewoon helemaal anders denken zo he. (…) Dus dat ligt ook heel veel in het verleden gewoonweg.

En die moeder van W. die zegt dat zelf ook he, dat W. vroeger ook nooit iets moest doen thuis.

Dus dat blijft zo’n beetje in dat rollensysteem zitten he. Als ‘k ik niet zeg van: Ik doe het niet (…),

dan doet ge gewoon daaraan mee he? Dan blijft dat gewoonweg. (…) Maar ik denk dat dat heel

belangrijk is, hoe dat ge eigenlijk als kind, als jongen ook al geconfronteerd zijt met (…)”
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Niet enkel het gezin maar ook andere socialiserende instanties, geven volgens Mevr. Baert (38

jaar) gegenderde rolopvattingen door aan jongens en meisjes. Dat maakt het volgens haar vaak

een onmogelijke opdracht om dergelijke rolopvattingen buiten te houden:

 “…en dus ik neem me zelfs voor om daar, zeker in de opvoeding, de kinderen attent op te maken

en ook in te betrekken.  Langs de andere kant, in heel heel veel boeken, in heel veel films is dat

nog altijd datzelfde traditionele rolmodel dus… je kan dan wel daarvoor vechten, maar dat is zo

precies een strijd die je op je eentje voert.” 

Media kunnen volgens Mevr. Baert ook een positieve rol spelen in het doorbreken van de

gegenderde rolopvattingen:

“Dus ik vind dat heel belangrijk dat daar in de media ook iets over gezegd wordt.  Bv. de laatste

show - ik kijk daar nu regelmatig naar – Bruno Wynendaele, die is onlangs vader geworden en die

is dan een aantal weken niet komen presenteren. Mark Uytterhoeven is dat (nvdr. dan komen

doen). En dan denk ik: dat is goed dat er ook… dat dat gezegd wordt, dat dat gebeurt en dat moet

nog meer gebeuren” 

“Ook zo de boekskes van Babette Kool. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt? Dus ik zei

daarstraks al van de kinderboeken dat daar heel dikwijls zo die clichés in voor komen.  Maar

Babette Kool dat is dan zo de vrouw die alles anders gaat doen.  En ik vind dat heel belangrijk dat

dat in de boekskes ook staat…eh bv. daar heb je dan het verhaal van de stoere princes die de prins

gaat redden.  Want het is in al die dingen dat dat zo insijpelt, dat we denken dat dat normaal is. En

zij heeft dan zo een aantal boeken, die dan ook heel grappig getekend zijn, maar die dat gewoon

omdraaien dat rollepatroon. Die boeken koop ik dan natuurlijk voor de kinderen, omdat dat laat

zien dat het ook anders kan dus, die modellen. En in de media moet dat positief voorgesteld

worden. Vanuit de overheid ook, naar vaderschapsverlof toe. Dat is heel belangrijk dat dat er

gekomen is……allé ja… op al die vlakken samen moet dat blijvend in de aandacht gebracht worden,

vind ik…” 

Mevr. Baert  stelt zich tenslotte de vraag of het door hun opvoeding of door socialisatie komt dat

mannen het vaak ook minder zien als er iets vuil is of iets schoon moet worden gemaakt:

“dat dringend appel van het huishouden, ik denk dat P. daar veel minder last van heeft. Terwijl als

ik bijvoorbeeld gepoetst heb, dan kan ik daar zo echt zo van: ‘Wauw, allé, ’t is nu toch terug

proper’. En als P. dan binnenkomt dan ziet die dat meestal niet eens. Tenzij dat het hier echt heel

rommelig is enzo vanalles gesmost op de grond of dat…maar allé…als het in orde is, dan is het zo

vanzelfsprekend dat dat dan niet opvalt he.  En ik ga daar toch wel veel rapper last van hebben. En

dan denk ik: ‘Ja, hoe komt dat?’ Dat doen we onszelf eigenlijk aan he? Want niemand zegt dat ge

daar…of tenzij dat het een geconditioneerd feit is door onze opvoeding.” 
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6.1 MACRO-NIVEAU: GENDER ALS INCOMPLETE
INSTITUTION145

Welke invloed gaat er uit van de algemene culturele normen over vrouwen en mannen die in een

brede maatschappij gedragen worden op de tijd die ze besteden aan huishoudelijk werk. De impact

van dergelijke normen wordt ons insziens pas ten volle duidelijk wanneer ze in vraag gesteld

worden. Hoewel de opsplitsing van mannen en vrouwen in gescheiden morele categorieën, voor

moderne maatschappijen in het midden van de twintigste eeuw nog een bevredigend antwoord

vormde op het fundamentele menselijke dilemma tussen zelfverwezenlijking en de zorg voor

anderen, slijten de demografische en ideologische funderingen voor een dergelijk script stilaan weg

(Gerson 2002:11). Vrouwen eisen meer en meer het recht op om autonomie en zelfvoldoening te

zoeken buiten hun ‘traditionele’146 zorgengagementen. Gerson (2002: 11) schetst de

omstandigheden waarin dit gebeurt als volgt:

“Changes in women’s economic and social fortunes have both allowed them to work and required

them to seek self-sufficiency. More diverse and fluid sexual partnerships have given women more

choice about when or whether to marry and have children, but they also have left women less able

to count on a male partner for economic support. The expansion of women’s employment has

offered them new opportunities to seek personal and social commitments outside the home, but it

has also intensified the devaluation of full-time domesticity. And the decline of the male “family

wage” has left even stably married women in need of independent earnings. In short, a deeply

rooted set of institutional transformations has given women new options to pursue an independent

life while eroding the opportunity to confine their commitments to domestic care.” (Gerson

2002:11)

Doorgaans wordt van vrouwen verwacht dat ze hun zelfverwezenlijking zoeken in de zorg voor

anderen. Vertaald naar de verdeling van de taken in het gezin, betekent dit dat zij instaan voor het

huishoudelijke werk, terwijl hun man zorgt voor economische steun. Oudere vrouwen die geen

betaald werk hebben of die zich aan het einde van hun arbeidscarrière bevinden, hebben heel wat

mogelijkheden om zich in deze sociaal beloonde rol te vinden en hieraan hun zelfwaarde te

ontlenen. Voor vrouwen op arbeidsactieve leeftijd daarentegen wordt dit steeds moeilijker. Zij

worden ten volle geconfronteerd met de schijnbaar onverzoenbare keuze tussen zorg en

zelfverwezenlijking. Bij hen zal het script dat zich baseert op een gegenderde verdeling van het

werk, meer en meer leiden tot onleefbare of onbevredigende keuzes. Omdat de huidige socio-

culturele veranderingen echter nog geen ruim baan hebben gemaakt voor de creatie van nieuw

                                         
145 Concept ontleend aan Cherlin (1978)

146 Voor een nuancering van deze term, zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2.
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bruikbare scripts, is gender echter een incomplete institution voor vrouwen op arbeidsactieve

leeftijd (Cherlin 1978; Gerson 2002: 13). 

Ook bij mannen vertoont het gegenderde script barsten (Gerson 2002: 11). Het wordt voor hen

steeds moeilijker om uitsluitend via economische steun in de zorg voor anderen te voorzien. Zij

ervaren een nieuwe druk om zich in te zetten in de zorgtaken die lang beschouwd werden als het

exclusieve terrein van de vrouw. In de media worden zij geconfronteerd met voorbeelden van

mannen die niet meer louter gericht zijn op het slagen in de publieke sfeer, maar die ook thuis

voor vol willen worden aanzien; nieuwe mannen, die niet louter financieel, maar ook materieel,

relationeel en emotioneel bijdragen aan de zorg thuis. Hoewel dit mannen zou toelaten om meer

dan vroeger te verzaken aan de verplichting vrouw en kind economisch te onderhouden, stelt

Grünell (2003:393) vast dat het ‘nog steeds aantrekkelijk (blijft) voor mannen-op-posities om zich

publiekelijk te laten voorstaan op hun huwelijk met het werk’. Ze staan daarin volgens haar zeker

niet alleen. Samen met de kostwinnersrol, moeten mannen immers vooral een groot deel van hun

vroegere privilieges opgeven, als ze aan het nieuwe ideaalbeeld willen voldoen. Grünell (2003:393)

stelt het zo: ‘de standaard invulling van mannelijkheid – als heersers over de wereld en, dichter bij

huis, als van verzorging vrijgestelde kostwinners – staat ter discussie’. Om die reden blijkt het

traditionele script bij jonge mannen veel hardnekkiger dan bij jonge vrouwen. Grünell’s (2003:

394) empirische analyse toont aan dat, hoewel mannen zich in de afgelopen kwarteeuw meer

hebben toegelegd op zorgen, dit slechts in beperkte mate is gebeurd en dat dit bij dertigers, de

middengeneratie die in haar artikel centraal staat, niet ten koste mocht gaan van hun fulltime

werkweek. Ook McMahon stelt vast dat ondanks de publieke belangstelling voor de nieuwe man,

‘betaald werk’ nog heel vaak centraal blijft staan in de constructie van de mannelijke identiteit.

Mannen die niet voltijds willen werken, worden nog vaak beschouwd als lui, terwijl dit bij vrouwen

meestal niet het geval is (Van Lenning, Willemsen 2001: 9). Ze worden als werknemer niet serieus

genomen en loyauteit aan het bedrijf wordt in twijfel getrokken (Duindam 1997). In de particuliere

sector worden mannen die tijd willen maken om te zorgen, snel als negatieve uitzondering

behandeld: hun carrière wordt er negatief door beïnvloed (Mozes-Philips, Wester 1993). Het is voor

mannen, die van het kostwinnersmodel willen afstappen, doorgaans dan ook erg moeilijk werk te

vinden dat zowel economische zekerheid biedt als goede mogelijkheden voor gezins-engagement

(Gerson 2002: 23). Ook Mevr. Hoffelinck (33 jaar) getuigt hierover:  

“Als man is het heel moeilijk om een job te vinden als drie vierde. En dan is hij eigenlijk ook wel

fulltime gaan werken omdat we dan ook wel ons huis aan het verbouwen waren en toch ook altijd

nog wel wat geld konden gebruiken.” 
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Mannen op arbeidsleeftijd kunnen zich doorgaans nog verschuilen achter een strenge

arbeidsethiek, die nog hoog gewaardeerd wordt in onze samenleving. Voor mannen op

pensioenleeftijd, die de arbeidsrol naast zich neer gelegd hebben en plots heel wat meer tijd

beschikbaar krijgen, kunnen veel minder beroep doen op het gegenderde script. Op dat moment is

het minder duidelijk welke rol van hen verwacht wordt, vandaar dat ook voor hen gender een

incomplete institution lijkt147. 

We verwachten dus dat vooral vrouwen op arbeidsactieve leeftijd en mannen die niet langer op

arbeidsactieve leeftijd zijn, op zoek gaan naar alternatieve scripts die hen kunnen leiden in het

morele dilemma tussen arbeid en zorg. Wanneer de normatieve voorschriften voor het invullen van

sociale rollen ontbreken, alsook geijkte procedures om met dilemma’s om te gaan die een brede

sociale steun genieten, kan dit volgens Cherlin (1978) leiden tot grote druk, maar tegelijk ook erg

bevrijdend werken. Juist door het gebrek aan regels die welbepaald gedrag voorschrijven, kan men

opnieuw onderhandelen over de eigen sociale rol148. Om aan te sluiten bij de “doing gender”

benadering van West en Zimmerman, kunnen we stellen dat in dergelijke omstandigheden de

voorwaarden worden geschapen waarbinnen het mogelijk wordt om gender te ‘her-doen’ en zelfs

te ‘ont-doen’ (Gerson 2002: 13). 

                                         
147 Sommige auteurs gaan ervan uit dat de huidige situatie van incomplete institutionalisation opgeheven kan

worden, als mannen en vrouwen iets ondernemen om aan hun (gender)rol een nieuwe inhoud te geven. Aan de

basis van een dergelijke redenering ligt echter de courante veronderstelling van een genderdichotomie, waarbij

mannen en vrouwen verschillende – complementaire – en onderling niet-verwisselbare plaatsen en functies

hebben in de maatschappij (Müller 2004: 21). Het is echter ook mogelijk dat andere, niet gegenderde rollen

zoals deze van ouder, student, werknemer ed, meer aan belang gaan winnen en het belang van genderrollen

gaan overschaduwen. 

148 Baxter (2001), Ishii Kuntz, Coltrane (1992), Sullivan (1997) werken deze idee uit in verband met samenwonen

en hertrouwen
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6.1.1 De sociale norm en de tijd besteed aan huishoudelijk
werk

We trachten opnieuw de tijd die mannen en vrouwen besteden aan huishoudelijk werk, te

voorspellen aan de hand van de relevante variabelen onderscheiden in de vorige hoofdstukken, zij

het dan dat we deze keer ook een onderscheid maken naargelang leeftijd, d.i. jonger dan 55 jaar

of 55 jaar en ouder149. De kruising tussen deze twee leeftijdscategorieën en geslacht, levert ons

vier nieuwe MCA-modellen op (zie tabel 6.1 voor vrouwen en tabel 6.2 voor mannen). Uit

hoofdstuk 5 bleek dat macht bij vrouwen enkel een rol speelt voor die vrouwen die over een

beroepsinkomen beschikken. Omdat we ons hier niet tot deze groep vrouwen willen beperken,

nemen we de machtsvariabelen in de modellen voor vrouwen niet op. Voor mannen bleek echter

dat ze, ongeacht hun eigen inkomenssituatie, minder tijd besteden aan huishoudelijk werk als hun

vrouw geen eigen inkomen heeft. Bij hen kunnen we dus wel rekening houden met deze

machtsfactor. 

De resultaten van de analyses vertonen een opvallend verschil voor de verschillende

leeftijdsgroepen van mannen en vrouwen. Voor vrouwen jonger dan 55 jaar kunnen we maar liefst

45% van de tijd besteed aan huishoudelijk werk verklaren op basis van hun beschikbaarheid en de

vraag naar huishoudelijk werk, terwijl we slechts 18% van de tijd die vrouwen ouder dan 55

hieraan besteden, kunnen verklaren (tabel 6.1). Voor mannen doen we de omgekeerde

vaststelling: de tijd besteed aan huishoudelijk werk door mannen jonger dan 55 voorspellen we

voor slechts 21% aan de hand van vraag, aanbod en machtsverschillen150, terwijl dit bij mannen

van 55 jaar of ouder maarliefst 37% bedraagt (tabel 6.2). 

                                         
149 We hanteren hier dezelfde leeftijdsgrens als in hoofdstuk 4 (4.1.1 en 4.5.2). 

150 Dat de partner al dan niet beschikt over een inkomen, blijkt enkel bij mannen jonger dan 55 een invloed te

hebben op de tijd die ze besteden aan huishoudelijk werk. Het is mogelijk dat deze factor bij de oudere

leeftijdscategorie geen indicator meer is van macht, omdat de kans op een echtscheiding afneemt naarmate de

leeftijd stijgt. 



TABEL 6.1: TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK PER WEEK (INCL. TRANSPORT) DOOR VROUWEN JONGER DAN 55 JAAR EN VROUWEN VAN 55 JAAR EN OUDER MET

INWONENDE PARTNER NAARGELANG HET AANBOD EN DE VRAAG NAAR HUISHOUDELIJK WERK (MCA-ANOVA, TOR99)

Vrouwen jonger dan 55 jaar (N=359) Vrouwen van 55 jaar en ouder (N=162)Tijd besteed aan huishoudelijk werk
** p<0.05 / *  p<0.01/ ns niet significant N Ongecontroleerd Gecontroleerd N Ongecontroleerd Gecontroleerd 

Temporele beschikbaarheid
Geen betaald werk (0u) 92 35:37 33:39 144 34:34 34:28
Kleine deeltijdse job (>0/<20u) 63 30:58 29:46
Grote deeltijdse job (20u/<32u) 67 26:39 27:04
Gewone voltijdse job (32u/<39u) 63 23:55 24:25
Grote voltijdse job (39u OF MEER) 73 17:06 19:48

18 27:14 28:04

Sign. (**) (**) (**) (*)

Arbeidssituatie

Eta/Beta 0.569 0.426 0.216 0.188
Ruimtelijke beschikbaarheid

B:

0:10

B:

0:17

Covariaat:

%  tijd thuis
Sign. (**) (**) (**) (**)

Fysieke beschikbaarheid
Neen 131 34:26 34:57
Ja 31 30:53 28:42

Sign. (ns) (**)

A
A
N
B
O
D

Ziek of gehandicapt

Eta/Beta 0.131 0.230
Neen 51 21:22 24:07
Ja 308 28:16 27:49

Sign. (**) (**)

Tuin

Eta/Beta 0.208 0.111
B:

-4:06
Sign. (ns) (*)

-0:39
Sign. (ns) (ns)

2:34

B:

6:17

V
R
A
A
G

Covariaten:

- Aantal inwonende
kinderen < 2 jaar
(dummy)

- Aantal inwonende
kinderen tussen 2
en 5 jaar

- Aantal inwonende
kinderen > 5 jaar
(groep 2: dummy) Sign. (**) (*) (**)

Verklaarde Variantie (R²) 45% 18%151

                                         
151 Omdat alle vrouwen die op deze leeftijd nog een betaalde job hebben tevens in een goede fysieke gezondheid verkeren, werd de MCA-analyse ook

nog eens herhaald met een gecombineerde variabele voor ‘arbeidsduur’ en ‘ziek of gehandicapt’. De verklaarde variantie van het model daalt na
deze operationalisering van 18%  naar 17%. Omdat dit verschil niet zo groot is en om de parallellen tussen de verschillende modellen zo goed
mogelijk te behouden, werd beslist om toch het oorspronkelijke model in tabel 1 op te nemen.
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TABEL 6.2: TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK PER WEEK (INCL. TRANSPORT) DOOR MANNEN JONGER DAN 55 JAAR EN MANNEN VAN 55 JAAR EN OUDER MET INWONENDE PARTNER

NAARGELANG HET AANBOD EN DE VRAAG NAAR HUISHOUDELIJK WERK (MCA-ANOVA, TOR99) 

Mannen jonger dan 55 jaar (N=354) Mannen van 55 jaar en ouder (N=178)Tijd besteed aan huishoudelijk werk
** p<0.05 / *  p<0.01/ ns niet significant N Ongecontroleerd Gecontroleerd N Ongecontroleerd Gecontroleerd 

Temporele beschikbaarheid
Geen betaald werk (0u) 26 18:08 16:24 129 21:18 20:59
Kleine deeltijdse job (>0/<20u) 25 16:51 15:42
Grote deeltijdse job (20u/<32u) 39 16:11 15:37
Gewone voltijdse job (32u/<39u) 64 14:40 14:51

27 16:40 18:33

Grote voltijdse job (39u OF MEER) 201 10:38 11:02 23 10:03 9:36
Sign. (**) (**) (**) (**)

Arbeidssituatie

Eta/Beta 0.304 0.242 0.351 0.343
Ruimtelijke beschikbaarheid

B:
0:11

B:
0:18

Covariaat:

%  tijd thuis Sign. (**) (**) (**) (**)
Fysieke beschikbaarheid

Neen 144 20:18 20:42
Ja 35 14:24 12:46

Sign.

A
A
N
B
O
D

Ziek of gehandicapt

Eta/Beta 0.213 0.286
Neen 20 10:54 11:50
Ja 158 20:13 20:06

Sign. (**) (**)

Tuin

Eta/Beta 0.269 0.239
Geen 96 10:13 10:22 143 18:59 18:05
1 kind 80 14:30 14:09 22 22:36 26:07
2 kinderen 131 13:54 14:02
3 of meer kinderen 48 13:19 13:07

13 15:32 19:30

Sign. (**) (**) (**) (**)

V
R
A
A
G

Aantal inwonende
kinderen

Eta/Beta 0.186 0.174 0.142 0.237
Ja 279 13:35 13:50
Neen 73 10:30 9:34

Sign. (**) (**)
M
A
C
H
T

Partner met eigen
inkomen

Eta/Beta 0.186 0.174

Verklaarde Variantie (R²) 21% 37%



Bij vrouwen lijkt dit verschil in verklaringskracht logisch, vermits de meeste vrouwen boven de 55

jaar geen betaald werk en geen kinderen hebben. Hun arbeidsduur en het aantal inwonende

kinderen in het gezin, kunnen dus niet veel verklaren van de tijd die ze besteden aan huishoudelijk

werk, omdat er voor beide kenmerken niet veel variatie is bij deze categorie vrouwen. Dit geldt

echter ook voor de mannen ouder dan 55, terwijl we bij hen daarentegen wel heel goed aan de

hand van vraag en aanbod kunnen verklaren hoeveel tijd ze besteden aan huishoudelijk werk.

De verklaarde variantie van het model voor vrouwen vanaf 55 jaar, stijgt wel van 18% naar 27%,

wanneer we ook rekening houden met de opvang van kleinkinderen. Oudere vrouwen zonder

inwonende kinderen, besteden meer tijd aan huishoudelijk werk wanneer ze dagelijks of toch

meerdere keren per week op de kleinkinderen passen (38u30’ (N=35) tegenover 31u01’ (N=89))
152. Deze opvang zorgt, net als de aanwezigheid van inwonende kinderen, voor een verhoogde

vraag naar huishoudelijk werk binnen het gezin. We hebben geen extra informatie over de leeftijd

van de kleinkinderen. Bij mannen ouder dan 55 speelt de opvang van kleinkinderen, ondanks hun

hoge responsiviteit voor vraag en aanbod variabelen, geen rol in de tijd die ze besteden aan

huishoudelijk werk. Maar zelfs wanneer we rekening houden met de opvang van deze

kleinkinderen, dan nog zijn de verschillen in verklaarde variantie voor vrouwen jonger dan 55 en

vrouwen van 55 of ouder erg groot (nl. 45% tov 27%).

Vrouwen jonger dan 55 jaar en mannen van 55 jaar of ouder, die minder kunnen teruggrijpen naar

het gegenderde script om te bepalen hoeveel tijd ze zullen besteden aan huishoudelijk werk, lijken

hierin veel meer geleid te worden door praktische overwegingen, zoals beschikbaarheid en de

vraag naar huishoudelijk werk, dan overige mannen en vrouwen. Ook Szinovacz (2000: 80) gelooft

dat ideologie en praktische motivaties onderling met elkaar verbonden zijn. Zij probeert de relatie

tussen beiden te duiden aan de hand van inzichten uit de systeemtheorie en meer bepaald de idee

dat er een hiërarchie bestaat in de regels die van toepassing zijn binnen het gezin (zie Broderick,

Smith 1979: 115). Een systeem (zoals een gezin) wordt om te beginnen kenmerkend geleid door

overkoepelende meta-regels. Volgens Szinovacz (2000:80) kunnen ideologieën (of sociale

normen), die verwijzen naar relatief diepgewortelde systeemstructuren, beschouwd worden als een

soort meta-regels. Binnen de basisparameters die door dergelijke meta-regels worden uitgezet, is

er dan ruimte voor onderhandeling aan de hand van meer pragmatische richtsnoeren, zoals

tijdsbeschikbaarheid. Meta-regels zoals de sociale norm kunnen zo dus het effect van tijds-

beschikbaarheid matigen op de tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk. Vermits de sociale

norm een sterke invloed uitoefent op het gedrag van oudere vrouwen en jongere mannen, matigt

het bij hen het effect van de meer pragmatische argumenten voor huishoudelijk werk. Is er echter

sprake van incomplete institutionalisation, zoals bij de jongere vrouwen en de oudere mannen, dan

valt men grotendeels terug op pragmatische overwegingen.

                                         
152 Van de oudere vrouwen met inwonende kinderen, passen er slechts 3 op hun kleinkinderen op.
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Vrouwen op arbeidsactieve leeftijd worden heel duidelijk geconfronteerd met het dilemma tussen

zorg en zelfverwezenlijking en wegen heel sterk hun arbeidsrol en hun zorgende rol tegenover

elkaar af. Er bestaat bij hen een sterke trade-off tussen huishoudelijk werk, betaalde arbeid en

kinderen153. Bij vrouwen ouder dan 55 jaar, die veel meer voor de zorgende rol kunnen kiezen, is

dit niet het geval en kan dit weinig verklaren in de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk. Ook

mannen jonger dan 55 houden grotendeels vast aan hun traditionele script en geven nog steeds

prioriteit aan hun arbeidsrol. Ook hun huishoudelijk werk zal dus veel minder met hun job

interfereren, alsook met het aantal kinderen dat in het gezin inwonen. Eens mannen de

pensioenleeftijd naderen, zijn ze echter minder automatisch in staat of bereid om financieel in de

zorg voor anderen te voorzien. Van hen wordt meer en meer verwacht dat ze zich engageren in het

huishoudelijk werk. Zij zullen op dat moment de tijd die zij aan huishoudelijk werk besteden veel

meer laten afhangen van hun beschikbaarheid en de vraag hiernaar.

Hiermee willen we echter niet gezegd hebben dat het gegenderde script bij vrouwen jonger dan 55

en mannen vanaf 55 jaar, zijn greep op het huishoudelijke werk verloren heeft. Er blijven

duidelijke verschillen tussen de MCA-modellen van beide groepen en ook het soort huishoudelijke

taken waarin elk van hen zich engageren, is nog steeds sterk geslachtsgebonden. Zo bestaat 71%

van de tijd die vrouwen jonger dan 55 jaar besteden aan huishoudelijk werk nog steeds uit de

typisch vrouwelijke huishoudelijke taken en slechts 8% uit de typisch mannelijke huishoudelijke

taken (bij vrouwen vanaf 55 jaar is dit respectievelijk 75% en 7%). En ook mannen vanaf 55 jaar

besteden in hun huishoudelijke taken vooral tijd aan die taken die typisch zijn voor hun

geslachtsgroep. Hun huishoudelijke werk bestaat voor 48% uit typisch mannelijke taken en slechts

voor 21% uit typisch vrouwelijke taken (bij mannen jonger dan 55 jaar is dit respectievelijk 44%

en 28%). We zien echter wel dat de heersende sociale norm bij deze groepen meer in vraag

gesteld kan worden en dat er binnen deze groepen meer ruimte is voor motiveringen van

praktische aard om het huishoudelijke werk te regelen.

                                         
153 In een bivariate analyse verklaart de arbeidsduur reeds 29% van de variantie en het aantal inwonende kinderen

ouder dan 5 jaar 12% bij vrouwen jonger dan 55 jaar.
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6.2  MICRO-NIVEAU: INDIVIDUELE ROLOPVATTINGEN

Naast de algemene culturele normen die in een bepaalde maatschappij van toepassing zijn, worden

rolopvattingen in de gender-role benadering ook als een individueel kenmerk beschouwd dat

varieert naargelang de actor. Een gender ideologie is dan de wijze waarop iemand zich identificeert

met betrekking tot de huwelijks- en gezinsrollen die traditioneel met gender gelinkt zijn. Hoe meer

men gelooft dat de vrouw de huishoudelijke taken op zich moet nemen, hoe meer zich dat volgens

de socialisatiebenadering zal uiten in rolspecifiek gedrag. Het gaat hier dus om de mate waarin

men een bepaalde sociale norm via opvoeding of socialisatie geïnternaliseerd heeft, de mate waarin

men ermee in contact komt, de mate waarin de sociale omgeving die rol bevestigt en de mate

waarin zich dat uit in de tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk. 

Dit betekent dat we, naast de individuele externe factoren uit hoofdstuk 4 en 5, nu ook individuele

interne factoren in beschouwing zullen nemen voor de analyse van het huishoudelijke werk van

vrouwen en mannen. Deze interne en externe factoren kunnen niet volledig los van elkaar gezien

worden (zie figuur 6.1). 

FIGUUR 6.1: INTERNE EN EXTERNE FACTOREN DIE DE TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK BEPALEN 

         Externe factoren                                           B

                                                                  B ’
                                                                                                                        Hhw
                          A’         A               D
                                                                      C
                                                        
                                                                          C ‘
         Interne factoren

Zo kunnen interne motivaties voor het verrichten van huishoudelijk werk er bijvoorbeeld toe leiden

dat men zich meer beschikbaar houdt voor het huishouden of dat men minder belang hecht aan

een sterke positie op de arbeidsmarkt, en zo een aantal externe factoren mee bepalen die

eveneens van belang zijn voor de tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk (pijl A en pijl B). Zij

kunnen er daarnaast ook rechtstreeks toe leiden dat bijvoorbeeld vrouwen met een veeleisende

job, toch nog zoveel mogelijk tijd proberen te besteden aan het huishoudelijke werk (pijl C).

Interne motivaties kunnen in principe zelfs de relatie tussen de externe factoren en de tijd die men

uiteindelijk besteedt aan huishoudelijk werk beïnvloeden (pijl D). Zo is het bijvoorbeeld mogelijk

dat vrouwen die meer geloven in gescheiden rollen voor beide geslachten, de trade-off tussen
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betaald werk en huishoudelijk werk eerder zullen proberen te beperken dan vrouwen met meer

‘progressieve’ rolopvattingen.

We willen dus weten welke invloed geinternaliseerde sociale waarden precies hebben op de tijd die

men besteedt aan huishoudelijk werk en in welke mate het verschil in de tijd besteed aan

huishoudelijk werk tussen mannen en vrouwen verklaard kan worden door verschillen in hun

interne gemotiveerdheid? Dit laatste kunnen we echter niet langer precies meten vermits de

Oaxaca-methode, die gebruikt werd in de vorige hoofdstukken, in dit hoofdstuk haar nut verliest.

Deze methode gaat na in wellke mate het verschil in de tijd die mannen en vrouwen besteden aan

huishoudelijk werk, verklaard kan worden op basis van verschillen in hun externe posities. Het

verschil kan dan opgedeeld worden in een deel dat te wijten is aan de verschillende externe

posities van mannen en vrouwen en een ander deel dat daar niet aan te wijten is, simpelweg

omdat mannen en vrouwen hun externe posities op een andere manier omzetten in huishoudelijk

werk (of omwille van externe/objectieve verschillen tussen mannen en vrouwen die niet

opgenomen werden in het model). Welke externe posities mannen en vrouwen innemen en het

verschil in de manier waarop mannen en vrouwen met hun externe posities omgaan, moet men

echter juist zoeken in hun verschillende interne motivatie voor het verrichten van huishoudelijk

werk. De interne motivatie die we hier bestuderen is bovendien per definitie gendergekleurd, want

hangt samen met opvattingen over geslachtsrollen en definities van mannelijkheid en vrouwelijk-

heid.

6.2.1 Modelspecificatie

Omdat onrechtstreekse verbanden niet helemaal tot hun recht komen in een MCA analyse, maken

we in onderstaande analyses gebruik van padmodellen om na te gaan wat het effect is van interne

sociale motivaties op het verrichten van huishoudelijk werk. Een pad-model laat toe schematisch

voor te stellen hoe de interne en externe motivaties in elkaar ingrijpen en met elkaar verbonden

zijn en hoe hun invloed zich via bepaalde paden laat gelden op de tijd die men besteedt aan

huishoudelijk werk. We zijn er ons van bewust dat het veel moeilijker is een juist beeld te krijgen

van de interne motivaties die iemand aanzetten tot het verrichten van huishoudelijk werk

(bijvoorbeeld ontstaan door de internalisatie van sociale normen) dan een zicht te krijgen op de

externe motivaties voor het verrichten van huishoudelijk werk - die het gevolg zijn van de externe,

waarneembare situatie waarin een persoon zich bevindt. Dat zal heel duidelijk worden wanneer we

de verschillende variabelen bespreken die we zullen gebruiken om het effect van interne sociale

motivaties voor het verrichten van huishoudelijk werk na te gaan.
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ROLOPVATTINGEN

De socialisatiebenaderingen gaan ervan uit dat de tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk

mede bepaald wordt door de mate waarin men zich identificeert met de huwelijks- en gezinsrollen

die traditioneel met gender gelinkt zijn. In de vragenlijst werden vijf likertitems aan de

respondenten voorgelegd die met dergelijke huwelijks- en gezinsrollen te maken hebben, namelijk:

1. het is het beste dat de vrouw het huishouden doet en de man de kost verdient

2. wanneer er kleine kinderen zijn, blijft de vrouw beter thuis en stopt ze met werken

3. jongens kan je nu eenmaal wat vrijer opvoeden dan meisjes

4. een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te voeden dan een man

5. voor een meisje is het minder belangrijk dan voor een jongen om een goede schoolopleiding te

krijgen

De respondenten konden aangeven in welke mate ze het al dan niet eens waren met elk van deze

stellingen (van helemaal oneens tot helemaal eens)154. Hoe meer men het eens is met deze

stellingen, hoe meer men gelooft in gescheiden en gegenderde huwelijks- en gezinsrollen. Hoewel

62% van de mannen gelooft dat een vrouw geschikter is dan een man om kleine kinderen op te

voeden (eens of helemaal eens), is er voor alle overige stellingen geen meerderheid bij de Vlaamse

mannen of vrouwen te vinden (tabel 6.3). Dit item is ook hetgene waar de meeste vrouwen zich in

kunnen vinden (40%)155. De stelling waar de minste mannen en vrouwen achter kunnen staan is

dat een goede schoolopleiding minder belangrijk is voor een meisje dan voor een jongen (resp. 4%

en 3%). Voor alle items geldt tenslotte dat meer mannen dan vrouwen er mee akkoord gaan.

                                         
154 Voor die mannen en vrouwen die op maximum één van de vijf items uit de vragenlijst ‘weet niet’ geantwoord

hebben, werd dit gehercodeerd naar ‘niet eens en niet oneens’, om zo een te groot aantal missing cases te

vermijden. Hierdoor worden in totaal 58 respondenten voor de analyse gerecupereerd. 

155 Ons inziens verschilt dit item ook van de overige items in die zin dat het niet peilt naar de wenselijkheid van

bepaalde geslachtsrollen maar wel naar een bepaalde aanleg dat samenhangt met geslacht. Zo kan men

bijvoorbeeld wel vinden dat vrouwen geschikter zijn om kleine kinderen op te voeden dan mannen, maar het

toch belangrijk vinden dat in de praktijk zowel mannen als vrouwen de zorg voor kleine kinderen op zich

vinden. In de vragenlijst van het tijdsbudgetonderzoek in 2004 werden een aantal nieuwe items toegevoegd om

na te gaan of mannen en vrouwen werkelijk een dergelijk onderscheid maken.
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TABEL 6.3: ROLOPVATTINGEN VAN VLAAMSE MANNEN EN VROUWEN DIE SAMENWONEN MET EEN PARTNER (TOR99,

20-75 JAAR, N=1071)

Helemaal
oneens

Oneens Niet eens en
niet oneens

Eens Helemaal eens

M V M V M V M V M V
1. 14% 16% 33% 41% 16% 15% 28% 22% 9% 6%
2. 10% 11% 29% 35% 16% 19% 35% 29% 10% 7%
3. 19% 21% 51% 56% 19% 15% 10% 6% 2% 1%
4. 8% 9% 19% 34% 12% 17% 52% 32% 10% 8%
5. 40% 44% 51% 49% 5% 5% 3% 2% 1% 1%

De vijf likertitems kunnen gebruikt worden om een samenvattende factorscoreschaal voor

rolopvattingen te construeren. Een factoranalyse toont immers aan dat de verschillende items één

achterliggende dimensie kennen156. Deze gemeenschappelijke dimensie verklaart 50% van de

variatie in de antwoorden op deze items, wat erg hoog is. Hoe hoger de score op de schaal voor

rolopvattingen, hoe meer men gelooft in een gegenderde rollenverdeling tussen mannen en

vrouwen. Zoals verwacht, scoren vrouwen gemiddeld significant lager op deze schaal voor

rolopvattingen dan mannen, wat er op wijst dat zij zich minder identificeren met een gegenderde

rolverdeling (resp. -0.145 tov 0.143). De Cronbach’s alpha voor deze schaal bedraagt 0.745.

In het methodolgische deel van dit proefschrift werd reeds uitgebreid ingegaan op de validiteit van

dergelijke opinievragen voor het meten van gedrag, zeker wat betreft de bevraging van

rolopvattingen. Uit de literatuur die daar besproken werd, bleek duidelijk dat mensen niet altijd

doen wat ze zeggen. Wat echter niet wil zeggen dat opvattingen, waarden en opinies volledig

nutteloos zijn wanneer we het handelen van mensen willen begrijpen. De reden waarom

opvattingen niet altijd feilloos omgezet worden in gedrag, komt in het kort hier op neer:  ofwel is

de geuitte attitude oprecht, maar past men zijn gedrag aan aan de externe condities of aan wat

men sociaal wenselijk acht, ofwel is men in zijn handelen oprecht, maar past men zijn antwoord op

attitudevragen aan aan wat men sociaal wenselijk acht.  Een voorbeeld van het eerste vinden we

duidelijk terug in Mevr. Baerts (38 jaar) reactie op de stelling ‘Het is het beste dat de vrouw het

huishouden doet en de man de kost verdient’:

                                         
156 Componentladingen: item 1= 0.819/ item 2 = 0.774/ item 3 = 0.602/ item 4 = 0.735/ item 5 = 0.553.

Wanneer een respondent maximum op één van de vijf items ‘weet niet’ geantwoord heeft, werd dit antwoord

gehercodeerd naar ‘noch eens, noch oneens’ om het aantal missings op de factorscoreschaal te beperken. Voor

item 1 was dit voor 7 respondenten het geval, voor item 2 voor 10, voor item 3 voor 33, voor item 4 voor 14

en voor item 5 voor 11 respondenten.
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“Dat is wel heel gevaarlijk, vind ik, zo’n stelling. Bijvoorbeeld ‘het beste’… Nu, in veel gevallen is

dat wel een zin die realiteit is, he, maar dat is zeker niet ‘het beste’… Want ik vind het ‘het beste’,

als de twee partners zich in een situatie goed voelen en als dat zo is, zoveel te beter. Maar ik vind

vooral dat ge u daarin moet goed voelen. Maar allé, het is wel zo dat het niet altijd zo kan he? Ik

heb dat al zo dikwijls gezegd: als mannen dan de job hebben die het stabielst is, dan spelen die

dingen mee. Ik zal zeker niet zeggen dat dat ‘het beste’ is. Ik denk dat ge u alletwee zo veel

mogelijk moet kunnen realiseren in uw leven. (…) Ik heb nu zelf gezien hoe belangrijk dat dat is

arbeid. En als ge als vrouw voor de job kiest, dan moet ge eigenlijk die rechten hebben, vind ik.”

We zijn ons ervan bewust, tenslotte, dat de bevraging van attitudes met betrekking tot de

geslachtsrollen, zoals ze hier gebeurd is, erg beperkt is. In onderzoek dat specifiek de nadruk legt

op deze motivaties voor het verrichten van huishoudelijk werk, wordt er doorgaans gebruik

gemaakt van een meer uitgebreide set aan likert items. Daarom hebben wij er ook voor geijverd

om in het tijdsbudgetonderzoek van 2004 deze opvattingen uitgebreider te bevragen. 

OPLEIDINGSNIVEAU

De mate waarin mannen en vrouwen zich identificeren met gescheiden geslachtsrollen, hangt sterk

samen met hun opleidingsniveau (zie tabel 6.4). Het mogelijk vertekende beeld dat we krijgen met

betrekking tot de internalisatie van geslachtsrollen bij het gebruik van attitudevragen, kunnen we

gedeeltelijk proberen op te vangen door ook het opleidingsniveau als een bijkomende proxy voor

rolopvattingen mee op te nemen in het model.

Het gebruik van opleidingsniveau als proxy voor rolopvattingen kan beargumenteerd worden door

te verwijzen naar de democratiseringsliteratuur en naar de moderniseringstheorieën (Van Berkel en

De Graaf 1999: 790). Binnen de democratiseringsliteratuur bestaat er een wijdverspreide

consensus over de link tussen een hogere opleiding en de steun voor meer algemene

democratische waarden, waaronder ook het genderegalitarisme. Men stelt dat individuen met een

hoger opleidings-niveau, eerder blootgesteld worden aan normen die gelijkheid, tolerantie en

vrijheid promoten (zie bijv. Flanagan 1982; Weil 1985). Daarnaast stellen moderniseringstheoretici

dat de verschuiving van gezinswaarden en opvattingen over de geslachtsrollen in de richting van

meer egalitarisme, gedreven wordt door de uitbreiding van het onderwijs in de Westerse wereld.

Naast economische aspecten, houdt deze uitbreiding culturele transities in die gesteund zijn op

diep gewortelde waarden en opvattingen (zie bijvoorbeeld Hyman, Wright en Reed, 1975; Safilios-

Rothschild 1982).
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TABEL 6.4: CORRELATIES TUSSEN HET OPLEIDINGSNIVEAU EN DE ROLOPVATTINGEN VAN VLAAMSE MANNEN EN

VROUWEN DIE SAMENWONEN MET EEN PARTNER (TOR99, 20-75 JAAR)

Factorscoreschaal Rolopvattingen
Man Vrouw

Opleidingsniveau N Gem. score N Gem. Score
Max. lager Middelbaar Onderwijs 227 0.46 229 0.26
Hoger Middelbaar Onderwijs 170 0.06 160 -0.25
Hoger onderwijs 126 -0.31 126 -0.71
Totaal 522 0.14 514 -0.14

Eta .303 .415

Sommige auteurs beweren echter dat in het huidig door mannen gedomineerd onderwijssysteem

juist het traditioneel rollenpatroon wordt doorgegeven (zie Calasanti, Bailey 1991: 37). Ook Mevr.

Casterman (50 jaar) getuigt hiervan in haar interview:

“Ik ben echt op dezelfde manier omgegaan met de jongens en de meisjes, maar de opvoeding

speelt toch een rol, ook de school. De kinderen zijn nog veel thuisgekomen met zo zinnen dat ze in

boeken enzo gezien hadden.  Of voor vaderkesdag of moederkesdag, is ‘t ook altijd stereotiep:

voor papa gaan we een boormachine kopen en voor mama gaan we dit of dat kopen.  Allé ja soms

zinnen dat ze moesten schrijven voor Nederlands of voor een dictee of gelijk wat. En ik weet dat zij

altijd lachten op school, de kinderen. Ze zeiden: ja maar bij mij is het niet mijn papa dat dat doet,

het is mijn mama. En ik weet dat er nog gezinnen zijn, waar dat ook zo is. Maar toch, op

schoolvlak blijven die nog - en ik spreek nu veel meer over het lager onderwijs he - die blijven zo

die stereotypen, papa doet dat - bijvoorbeeld de auto kuisen, dat is ook zo een taak voor de papa

zogezegd - en de mama die doet dat.”

In de laatste zin van dit citaat vermeldt Mevr. Casterman echter haar indruk dat dergelijke

stereotypen vooral in het lager onderwijs worden doorgegeven.  

Het interpreteren van bevindingen in verband met opleidingsniveau wordt bemoeilijkt doordat het

aantal jaar opleiding niet enkel beschouwd kan worden als een indicator voor ideologie of attitude,

maar ook als een maat voor de accumulatie van menselijk kapitaal, als een relatieve bron van

macht, als een onderdeel van sociale klasse of als ervaring met levenslooptransities (Baxter 1993:

53; Brines 1994: 671; De Bruyn 1997: 7; Coltrane 2000: 1221). De relaties die Van Berkel en De

Graaf (1999) in hun onderzoek terugvinden tussen het opleidingsniveau van beide partners en de

verdeling van het huishoudelijke werk, zijn echter van die aard dat ze beter verklaard kunnen

worden aan de hand van opvattingen dan aan de hand van menselijk kapitaal (zie ook Huber,

Spitze: 1983; Ross 1987: 820). 

Het opleidingsniveau werd in de vragenlijst bevraagd aan de hand van een uitgebreid

onderwijsschema. Voor de analyses in het kader van dit hoofdstuk werden verschillende

opleidingsniveaus samengevoegd tot drie hoofdcategorieën: (1) maximum lager middelbaar

onderwijs, (2) hoger middelbaar onderwijs (3) hoger onderwijs. In het model maken we gebruik

van 2 dummy-variabelen (Laag opleidingsniveau, Hoog opleidingsniveau), die het resultaat zijn van
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een effectcodering157 aan de hand van deze 3 categorieën. Wanneer echter uit de analyses blijkt

dat een onderscheid in 2 categorieën even verhelderend is, wordt één van hogergenoemde

categorieën gecontrasteerd met de andere twee.

OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE PARTNER

Bij de bespreking van de relatie tussen attitudes en gedrag in hoofdstuk 1 werd ook even

stilgestaan bij de theorie van de beredeneerde actie van Fishbein en Ajzen (1975). Deze theorie

gaat uit van een multi-actor model in plaats van een één-actor model en stelt dus dat niet enkel de

eigen waarden, maar ook de waarden van mensen in de directe omgeving (‘significant others’) een

rol kunnen spelen in ons uiteindelijke gedrag. De vraag blijft dan natuurlijk wiens opvattingen dan

de doorslag geven? 

Bij de bespreking van de socialisatiebenadering in het theoretische gedeelte, lazen we dat wanneer

de opvattingen in een gezin niet homogaam zijn, vooral de waardenoriëntaties van de man (of de

perceptie die zijn partner hiervan heeft) de doorslag zullen geven bij gemeenschappelijke

beslissingen (Jansen, Liefbroer 2002; Hiller, Philliber 1986). Dit zou erop wijzen dat het voorrecht

man te zijn, nog steeds een grotere indruk maakt bij onderhandelingen over het huishoudelijkwerk

dan bijvoorbeeld een job bij vrouwen of andere gezinskenmerken. Presser (1994), die de tijd

besteed aan huishoudelijk werk bestudeert, stelt echter vast dat mannen eerder lijken te reageren

op de rolverwachtingen van hun partner dan op hun eigen rolverwachtingen, althans wat de

typisch vrouwelijke huishoudelijke taken betreft, en ook in het Vlaamse onderzoek naar de

takenverdeling van de gezinnen uit 1961 stelt men vast dat vooral het onderwijsniveau van de

partner (en dus haar rolopvattingen) van belang zijn (De Bie, Dobbelaere 1968: 49). Baxter (1993)

suggereert dan weer dat gewoonlijk de eigen rolopvattingen van groter belang zijn voor het eigen

huishoudelijk werk, dan de opvattingen van de partner. Greenstein (1996) die vanuit de

gendertheorie redeneert, stelt tenslotte dat het niet voldoende is de opvattingen van beide

partners afzonderlijk te bestuderen, maar dat vooral de interactie tussen beider rolopvattingen van

belang is. De rolopvattingen van een man zouden volgens deze theorie enkel samenhangen met de

verdeling van het huishoudelijke werk, als hij getrouwd is met een vrouw met egalitaire

rolopvattingen. Vrouwen met meer gegenderde rolopvattingen zouden immers door zelf het meeste

                                         
157 Laag Opleidingsniveau bedraagt 1 voor die vrouwen en mannen die maximum een diploma lager middelbaar

onderwijs hebben behaald en –1 voor de overige vrouwen en mannen.

Hoog Opleidingsniveau bedraagt 1 voor die vrouwen en mannen die minimum een diploma hoger onderwijs

hebben behaald en –1 voor de overige vrouwen en mannen.
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huishoudelijke werk te doen hun vrouwelijkheid willen uitdrukken en niet toelaten dat hun partners

er toe bijdragen158. 

Wanneer we in de analyses rekening willen houden met deze rolopvattingen van de partner,

moeten we deze ook hier benaderen door beroep te doen op het opleidingsniveau, vermits ze niet

als dusdanig bevraagd werden in het tijdsbudgetonderzoek van 1999. 

6.2.2 Individuele rolopvattingen en de tijd besteed aan
huishoudelijk werk

Bij de analyses bekijken we mannen en vrouwen afzonderlijk. De traditionele geslachtsrollen

schrijven immers een heel ander gedrag voor aan mannen dan aan vrouwen. Voor een man

betekenen traditionele rolopvattingen in principe dat hij weinig huishoudelijk werk zou moeten

doen, voor een vrouw betekent dit juist dat het haar rol is als vrouw om het meeste huishoudelijke

werk op zich te nemen. 

Een simpele bivariate analyse lijkt aan te geven dat er bij mannen – in tegenstelling tot bij

vrouwen – geen betekenisvol verband bestaat tussen hun rolopvattingen en de tijd die zij besteden

aan huishoudelijk werk. De correlatie (pearson’s r) tussen beide is respectievelijk 0.064 voor

mannen (niet significant) en 0.330 voor vrouwen (sterk significant). Met andere woorden, mannen

die in de vragenlijst aangeven eerder voorstander te zijn van gelijke rollen voor mannen en

vrouwen, lijken niet meer tijd te besteden aan huishoudelijk werk dan mannen die in de vragenlijst

aangeven te geloven in strikt gescheiden rollen voor mannen en vrouwen. 

Verdere analyses tonen echter aan dat ook leeftijd van belang is (zie tabel 6.5). Wanneer we weer

55 jaar als leeftijdsgrens nemen, dan blijkt er boven deze leeftijdsgrens zowel voor mannen als

voor vrouwen geen verband te bestaan tussen hun rolopvattingen en de tijd die ze besteden aan

huishoudelijk werk en onder deze leeftijdsgrens wel (al is deze relatie bij mannen minder sterk dan

bij vrouwen). We bespreken de vier groepen afzonderlijk aan de hand van de meer gedetailleerde

padanalyses.

                                         
158 Zowel de predictie van Jansen en Liefbroer als deze van Greenstein, heeft betrekking op de verdeling van het

huishoudelijke werk en niet de tijd besteed aan huishoudelijk werk. Greenstein zegt zelfs expliciet dat hij geen

predicties wil doen met betrekking tot de absolute tijd die mannen en vrouwen besteden aan huishoudelijk werk

(1996: 588). Volgens hem varieert de absolute tijd immers te sterk naar sociale klasse en de structuur van het

huishouden. Zo stelt hij bijvoorbeeld dat vrouwen van een hogere klasse eerder geneigd zijn om huishoudelijke

taken uit te besteden, dan vrouwen van een lagere klasse. De tijd besteed aan huishoudelijk werk bleek echter

eerder niet gerelateerd te zijn aan het (equivalent) gezinsinkomen. Door bovendien in ons model ook rekening

te houden met de structuur van het huishouden, zou Greensteins hypothese dus ook moeten gelden voor de

absolute tijd besteed aan huishoudelijk werk en niet enkel voor de relatieve bijdragen. 
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TABEL6.5: CORRELATIE TUSSEN ROLOPVATTINGEN EN DE TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK VOOR VLAAMSE

MANNEN EN VROUWEN DIE SAMENWONEN MET EEN PARTNER NAAR LEEFTIJD EN GESLACHT (TOR99)

Jonger dan 55 jaar 55 jaar of ouder Totaal
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Man 361 -.08 .95 -.119
(*)

178 .59 1.02 .111
(ns)

.14 1.02 .064
(ns)

Vrouw 369 -.33 .95 .366
(**)

163 .27 .85 .055
(ns)

-.15 .96 .330
(**)

VROUWEN JONGER DAN 55 JAAR

Eerder stelden we vast dat vrouwen jonger dan 55 het sterkst geconfronteerd worden met het

dilemma tussen zelfverwezenlijking en zorg. Het gegenderde script dat vrouwen exclusief toewijst

aan de zorgarbeid, is vooral voor deze groep achterhaald, onbevredigend en ontoereikend. Uit hun

lage gemiddeld score op de schaal voor rolopvattingen, blijkt dat dit ook effectief door het

merendeel van deze vrouwen zo ervaren wordt (d.i. -0.33 zie tabel 6.5159). Hoe lager de score op

deze schaal, hoe minder men het immers eens is met de conventionele gescheiden rollen voor man

en vrouw. Zo vindt slechts 18% van de vrouwen uit deze groep dat de vrouw het best het

huishouden doet terwijl de man gaat werken en minder dan 1/3 dat de vrouw het meest geschikt is

om kleine kinderen op te voeden of best stopt met werken als er kleine kinderen in het gezin zijn.

Deze vrouwen jonger dan 55 jaar hebben ook aspiraties buiten het huishouden en proberen

bijgevolg zelf een goede verdeling te vinden tussen hun buitenhuise engagementen en hun

traditionele zorgengagementen, vaak los van de traditionele rolvoorschriften. De tijd die zij

besteden aan huishoudelijk werk laten ze nauw samenhangen met de tijd die ze aan hun job

besteden en de keuze voor kinderen. 

                                         
159 Vrouwen jonger dan 55 jaar zijn over het algemeen hoger opgeleid dan vrouwen van 55 jaar of ouder. Dit

verklaart echter slechts gedeeltelijk hun lagere (dus progressievere) score op de schaal voor rolopvattingen.
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Om voor zichzelf de juiste mix tussen deze verschillende levenssferen te bepalen, baseren vrouwen

zich op hun eigen individuele rolopvattingen (zie padmodel figuur 6.2). De individuele

rolopvattingen van vrouwen jonger dan 55 jaar hebben immers zowel een direct als een indirect

effect op de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk. Gegeven een bepaalde beschikbaarheid

en vraag, zullen deze vrouwen minder tijd besteden aan huishoudelijk werk als ze progressiever

zijn in hun rolopvattingen. Daarnaast bepalen hun rolopvattingen ook mede de balans tussen

betaald werk of andere uithuizige engagementen, het huishouden en de kinderen: naarmate ze

progressiever zijn zullen deze vrouwen meer tijd besteden aan hun job en daarnaast ook minder

vaak thuis zijn en dus minder beschikbaar zijn voor het huishoudelijke werk. Hun gezin bevat ook

een kleiner aantal kinderen ouder dan 5 jaar, die zoals we reeds zagen de vraag naar huishoudelijk

werk sterk kunnen doen toenemen. Zo zullen hun rolopvattingen dus ook onrechtstreeks de tijd die

ze besteden aan huishoudelijk werk beïnvloeden.

In het padmodel wordt bovendien ook nog eens bevestigd dat de rolopvattingen van de vrouw

sterk samenhangen met haar opleidingsniveau (resp. .34 voor laag opleidingsniveau en -.32 voor

hoog opleidingsniveau). Dit opleidingsniveau werd als bijkomende proxy voor de individuele

rolopvattingen toegevoegd aan het model (zie eerder). Naast de indirecte invloed die van het

opleidingsniveau via de arbeidstijd uitgaat op de tijd besteed aan huishoudelijk werk, blijft er ook

nog een direct effect uitgaan van het opleidingsniveau. Ceteris paribus besteden vrouwen die lager

opgeleid zijn dus meer tijd aan huishoudelijk werk dan vrouwen die gemiddeld opgeleid zijn en

vrouwen die hoger opgeleid zijn minder. Dit zou op nog een extra effect kunnen wijzen van

geïnternaliseerde normen met betrekking tot de gepaste rollen van mannen en vrouwen.

Al bij al kunnen we dus besluiten dat vrouwen jonger dan 55 jaar zich bij het verrichten van

huishoudelijk werk, sterk laten leiden door hun individuele rolopvattingen. Straks zal blijken dat dit

bij deze groep ook een veel grotere rol speelt dan bij de overige drie groepen.

Het padmodel leert ons tenslotte nog dat er ook een rechtstreeks verband blijft bestaan tussen de

preciese leeftijd van vrouwen jonger dan 55 jaar en de tijd die ze besteden aan huishoudelijk werk.

Hoe jonger, hoe minder tijd zij besteden aan huishoudelijk werk. Ook leeftijd is echter, net als we

eerder ook stelden voor opleidingsniveau, één van die variabelen waarvan het effect erg moeilijk

uitsluitend bij één van de door ons onderscheiden benaderingen kan ondergebracht worden.
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FIGUUR 6.2: INDIRECTE EN DIRECTE EFFECTEN VAN INDIVIDUELE ROLOPVATTINGEN OP DE TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK DOOR VROUWEN JONGER DAN 55

JAAR DIE SAMENWONEN MET EEN PARTNER (TOR99)
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MANNEN JONGER DAN 55 JAAR

Bij mannen jonger dan 55 jaar is het een heel ander verhaal. We zagen eerder dat zij veel minder

ingaan tegen het gegenderde script dat hen afschildert als belangrijkste kostwinner in het gezin en

daar hun prioriteit legt. In hun vertoog rond individuele rolopvattingen zijn ze nochtans relatief

progressief opgesteld (tabel 6.5: gemiddelde score van -0.08 op de schaal voor rolopvattingen).

Slechts 25% van hen gelooft dat de vrouw best thuis blijft terwijl de man de kost verdient en

slechts 37% vindt dat de vrouw best stopt met werken als er kleine kinderen in het gezin zijn. Er is

wel een kleine meerderheid (53%) te vinden voor de stelling dat een vrouw geschikter is om kleine

kinderen op te voeden dan een man. Het gegenderde script brengt voor hen echter een aantal

voordelen met zich mee. Het is leuk om iemand te hebben die voor je zorgt en mannen hebben er

alle voordeel bij hun gedrag niet al te veel te veranderen wat huishoudelijk werk betreft (McMahon

1999). Ook als zij zelf voorstander zijn van gelijke rollen voor mannen en vrouwen, zal dit niet

altijd even duidelijk in hun gedrag weerspiegeld worden. 

Een dergelijke interpretatie strookt ook met de resultaten uit het padmodel voor mannen jonger

dan 55 jaar (figuur 6.3). De individuele rolopvattingen van de man hebben in dit model geen

impact op de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk. En ook het eigen opleidingsniveau, dat

als proxy geldt voor de eigen rolopvattingen, heeft hier geen invloed op. De tijd die mannen op

arbeidsactieve leeftijd besteden aan huishoudelijk werk, wordt immers in de eerste plaats bepaald

door de hoeveelheid tijd die ze hiervoor naast hun job beschikbaar hebben. Bij vrouwen is dit in

principe ook zo, maar terwijl rolopvattingen bij hen nog mede bepalen hoe beschikbaar zij zich

zullen houden voor het huishoudelijke werk, is dit bij mannen niet het geval. Grünell (2003: 399)

verwoordt dit als volgt:

“Hoe belangrijk zorg ook wordt gevonden, verzorgen concureert toch met een essentiële andere

activiteit: kost winnen. Hieraan ontlenen mannen nog steeds een belangrijk deel van hun sociale

identiteit, die voor veel vrouwen, bijvoorbeeld met anderhalfverdienarrangement, nog wordt

gesteund. De zorg kan erbij, maar mag de primaire activiteit en de identiteit niet over-

schaduwen.”160

                                         
160 Dit citaat toont ook aan hoezeer de sociale benadering en de genderbenadering met elkaar verbonden zijn.
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FIGUUR 6.3: INDIRECTE EN DIRECTE EFFECTEN VAN INDIVIDUELE ROLOPVATTINGEN OP DE TIJD BESTEED AAN

HUISHOUDELIJK WERK DOOR MANNEN JONGER DAN 55 JAAR DIE SAMENWONEN MET EEN PARTNER161

(TOR99)

                                         
161 In het padmodel gebruiken we de aanwezigheid van kinderen in het gezin als dummyvariabele en voeren we

niet het preciese aantal kinderen in zoals in de ANOVA uit tabel 6.2. In hoofdstuk 4 toonden we aan dat dit de

verklaarde variantie van het model niet benadeelt.
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Dat individuele rolopvattingen wel een secundaire rol kunnen spelen in de tijd die mannen

besteden aan huishoudelijk werk, blijkt wanneer we een (gecentreerde) regressie-analyse

uitvoeren, waarin alle relevante variabelen uit het padmodel werden opgenomen samen met alle

interacties tussen deze variabelen en de schaal voor rolopvattingen (tabel 6.6). De interpretatie



283

van dergelijke interacties, kan men het best begrijpen wanneer men pijl D voor ogen houdt uit

figuur 6.1 (blz. 271). Ze bepalen de preciese wisselwerking tussen de externe factoren en het

huishoudelijke werk. De enige betekenisvolle interactie die we in het model terugvinden heeft

betrekking op de arbeidsduur (tabel 6.6). Dit interactie-effect geeft met andere woorden aan dat

de individuele rolopvattingen van mannen jonger dan 55 jaar de preciese trade-off bepalen tussen

de tijd die ze aan betaald werk besteden en de tijd die ze aan huishoudelijk werk besteden162.

                                         
162 Het toevoegen van de interactieterm verhoogt de verklaarde variantie van het regressiemodel significant: R

square change (interactiemodel) = 0.028/ F Change = 12.453 / Significantie F Change= 0.000 (Aantal

vrijheidsgraden= 328/ Verschil in vrijheidsgraden= 1)
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TABEL 6.6: OLS REGRESSIE ANALYSE: EFFECT VAN SOCIALE MOTIVATIES OP DE TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK

WERK  DOOR MANNEN JONGER DAN 55 JAAR, GECONTROLEERD VOOR EXTERNE MOTIVATIES  (TOR99)

Mannen jonger dan 55 jaar (N=339/R²=27%)
Constante 
= gemiddelde tijd besteed aan huishoudelijk werk door mannen
jonger dan 55 jaar die gemiddeld scoren op alle variabelen
opgenomen in de vergelijking 

10:46

Instrumentele motivaties

Aanbod:
- Afwijking van de gemiddelde arbeidsduur tijdens de

registratieweek (in uren)
- Afwijking van het gemiddelde percentage van de tijd

thuis tijdens de registratieweek163

Vraag:
- Inwonende kinderen in het gezin (-1/1):

                Geen inwonende kinderen
                Inwonende kinderen 

B:

- 0:13/uur (**)

+ 0:09/percentage (**)

- 1:37 (**)
+ 1:37 (**)

Machtsmotivaties

- Partner met eigen inkomen (-1/1):
                Partner geen eigen inkomen
                Partner eigen inkomen

- 1:35 (**)
+ 1:35 (**)

Sociale motivaties

- Opleidingsniveau van de partner (-1/1):
      Lager opgeleide partner
      Hoger opgeleide partner
- Afwijking van de gemiddelde score op de

factorscoreschaal voor rolopvattingen (-2.01 tot 2.89)
 

- 1:19 (*)
+ 1:19 (*)

0:27/per punt (ns)

Interactie 

Schaal voor rolopvattingen *Arbeidsduur (beiden gecentreerd) + 0:06 (**)

                                         
163 Omdat het percentage van de tijd dat men thuis doorgebracht heeft tijdens de registratieweek enerzijds en de

arbeidsduur tijdens de registratieweek anderzijds sterk correleren (r=-.439) en er zich dus in een regressie-

analyse problemen van multi-collineariteit zouden kunnen voordoen, werd gewerkt met het residu van het

percentage van de tijd thuis dat overblijft wanneer men dit percentage probeert te voorspellen aan de hand van

de tijd besteed aan betaalde arbeid tijdens de registratieweek.
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Uit de vorige hoofdstukken leerden we dat er bij vrouwen een veel sterkere trade-off bestaat dan

bij mannen tussen de tijd die zij besteden aan betaalde arbeid en de tijd die zij besteden aan

huishoudelijk werk. Wanneer zij minder betaalde arbeid verrichten, vullen zij dit veel meer dan

mannen op met huishoudelijk werk. Bij mannen wordt er proportioneel een groter deel omgezet in

extra vrije tijd. Het interactie-effect tussen rolopvattingen en arbeidsduur toont nu aan dat dit veel

meer geldt voor mannen met gegenderde rolopvattingen dan voor mannen met progressieve rol-

opvattingen. Dit interactie-effect wordt visueel nog eens voorgesteld in figuur 6.4.

FIGUUR 6.4: INTERACTIE-EFFECT TUSSEN INDIVIDUELE ROLOPVATTINGEN EN DE ARBEIDSDUUR OP DE TIJD BESTEED

AAN HUISHOUDELIJK WERK DOOR MANNEN JONGER DAN 55 JAAR DIE SAMENWONEN MET EEN PARTNER DIE

GEMIDDELD SCOREN OP ALLE VARIABELEN UIT TABEL 6.6 (TOR99, N=339)
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Op de grafiek is duidelijk te zien dat die mannen jonger dan 55 jaar, die twee punten hoger scoren

dan gemiddeld op de schaal voor rolopvattingen (wat bijna het maximum is) en die dus geloven in

gescheiden sociale rollen voor mannen en vrouwen164, haast geen trade-off kennen tussen de tijd

die ze aan hun job besteden en de tijd die ze besteden aan huishoudelijk werk. Als ze gedurende

een toevallige week 60 uur betaald werk verrichten (= ongeveer 20 uur meer dan gemiddeld), dan

besteden ze 11u20’ tijd aan huishoudelijk werk. Verrichten ze geen betaald werk (= ongeveer 40

uur minder dan gemiddeld), dan neemt dit huishoudelijke werk slechts toe met 1 uur voor die

                                         
164 En die voorts gemiddeld scoren op alle andere variabelen die opgenomen zijn in het regressiemodel uit tabel

6.6.
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week. Bij de mannen jonger dan 55 jaar die twee punten lager scoren dan gemiddeld op de schaal

voor rolopvattingen en die dus veel progressiever zijn in hun rolopvattingen, zien we daarentegen

een heel duidelijke trade-off tussen de tijd besteed aan betaalde arbeid en de tijd besteed aan

huishoudelijk werk. Terwijl zij slechts 1u32’ besteden aan huishoudelijk werk wanneer ze een

arbeidsweek hebben van ongeveer 60 uur, stijgt dit tot maarliefst 26u32’ huishoudelijk werk als ze

geen betaald werk verrichten.

Wat verder opvalt in figuur 6.3 is dat mannen die geloven in gelijke rollen voor vrouwen en

mannen, niet altijd meer tijd besteden aan huishoudelijk werk dan andere mannen. Dit is enkel het

geval als hun job minder tijd inneemt dan gemiddeld. Wanneer ze echter een grotere arbeidsduur

kennen dan gemiddeld, besteden ze zelfs minder tijd aan huishoudelijk werk dan mannen in

eenzelfde situatie die gescheiden rollen voor mannen en vrouwen voorstaan. We vermoeden dat in

de gezinnen van deze mannen misschien meer huishoudelijke taken worden uitbesteed dan in de

gezinnen van de mannen die evenveel betaald werk verrichten, maar die conventioneler zijn in hun

rolopvattingen, of dat mogelijk de standaarden voor het verrichten van huishoudelijk werk in deze

gezinnen lager zijn. 

De tijd die men nog beschikbaar heeft naast betaald werk is de belangrijkste, maar zeker niet de

enige factor die bepaalt hoeveel tijd mannen jonger dan 55 jaar besteden aan huishoudelijk werk

(zie figuur 6.2). Mannen jonger dan 55 jaar besteden namelijk ook wat meer tijd aan huishoudelijk

werk als ze meer thuis zijn, als er kinderen in het gezin zijn en als hun partner beschikt over een

eigen inkomen. Het eerste heeft te maken met een grotere beschikbaarheid voor het

huishoudelijke werk (zie hoofdstuk 4), het tweede met een verhoogde vraag naar huishoudelijk

werk in het gezin (zie hoofdstuk 4) en het derde verzwakt de machtspositie van de man in de

onderhandelingen met betrekking tot het huishoudelijke werk in het gezin (zie hoofdstuk 5). Ook

het opleidingsniveau van de partner lijkt tenslotte een rol te spelen in de tijd die mannen besteden

aan huishoudelijk werk. Mannen met een lager opgeleide partner (max. een diploma van lager

middelbaar onderwijs) besteden ceteris paribus minder tijd aan huishoudelijk werk dan andere

mannen. Als we het opleidingsniveau van de partner beschouwen als een proxy voor haar

rolopvattingen165 dan betekent dit dat mannen ook rekening houden met de rolopvattingen van de

partner in de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk. De belangrijke rol van rolopvattingen bij

vrouwen jonger dan 55 jaar, laat zich hier dus doorschijnen in het gedrag van hun partners. 

                                         
165 Het opleidingsniveau van de vrouwelijke partner vertelt ons ook iets over haar arbeidsduur en over haar

machtspositie in het huishouden. Uit de vorige hoofdstukken bleek dit echter geen invloed te hebben op de tijd

die deze mannen besteden aan huishoudelijk werk.
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De opvattingen van de vrouwelijke partner in het gezin, beïnvloeden overigens niet enkel het

handelen van deze mannen, maar ook hun eigen rolopvattingen. Mannen identificeren zich immers

meer met gescheide rollen voor mannen en vrouwen, wanneer hun partner een lager

opleidingsniveau heeft. De opvatting dat er gescheiden rollen moeten zijn voor mannen en

vrouwen neemt ook toe naarmate mannen zelf lager opgeleid zijn, naarmate ze ouder zijn en

wanneer ze een partner hebben die niet beschikt over een eigen inkomen. 

VROUWEN EN MANNEN VAN 55 JAAR OF OUDER

De bivariate analyse uit tabel 6.5 wees reeds uit dat de tijd die 55 plussers besteden aan

huishoudelijke werk niet varieert naargelang hun rolopvattingen. Ook meer uitgebreide

padanalyses brengen geen nieuwe informatie aan het licht. We konden geen directe of indirecte

verbanden vaststellen met rolopvattingen, alsook niet met het eigen opleidingsniveau of het

opleidingsniveau van de partner166. Er werd bovendien nagegaan of deze vaststelling typisch was

voor deze leeftijdsgroep of eerder te wijten was aan andere specifieke kenmerken eigen aan de

leeftijdsgroep, zoals een hoge gemiddelde score op de schaal voor rolopvattingen of een lage

arbeidsmarktparticipatie. Beide kenmerken bleken echter niet de oorzaak te zijn van de

ongevoeligheid van het huishoudelijke werk voor de rolopvattingen. 

Hoe komt het dan dat de eigen opvattingen bij deze oudere leeftijdscategorie geen rol lijken te

spelen bij het verrichten van huishoudelijk werk? Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de

rolopvattingen - zoals bevraagd in onze vragenlijst - slecht aansluiten bij de levensfase waarin

deze mannen en vrouwen ouder dan 55 jaar zich bevinden. Hieronder herhalen we nog even de vijf

stellingen die aan de respondenten werden voorgelegd:

1. het is het beste dat de vrouw het huishouden doet en de man de kost verdient

2. wanneer er kleine kinderen zijn, blijft de vrouw beter thuis en stopt ze met werken

3. jongens kan je nu eenmaal wat vrijer opvoeden dan meisjes

4. een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te voeden dan een man

5. voor een meisje is het minder belangrijk dan voor een jongen om een goede schoolopleiding te

krijgen

                                         
166 Wanneer mannen een lager opgeleide partner hebben (max. diploma van lager middelbaar onderwijs), zijn ze

wel vaker op die leeftijd reeds op pensioen. 81% van de mannen met een lager opgeleide partner werkt niet

meer, tegenover 59% van de mannen met een partner die een diploma hoger middelbaar onderwijs heeft en

44% van de mannen met een partner met een diploma van hoger onderwijs (ook na controle voor de preciese

leeftijd).
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Deze stellingen zijn van toepassing op een arbeidsactieve levensfase of op een levensfase waarin

men intensief met de opvoeding van de kinderen bezig is. Wat betekent het dan nog wanneer

bijvoorbeeld een vrouw van 65 jaar het absoluut niet eens is met de stelling dat de vrouw het

beste voor het huishouden instaat terwijl de man gaat werken of best thuis blijft als er kleine

kinderen zijn? Het is mogelijk dat zij bij het beoordelen ervan niet zichzelf maar wel de eigen

dochter voor ogen houdt, die getrouwd is en kinderen heeft en ondertussen ook een voltijdse job

heeft. Misschien vindt zij inderdaad dat dat voor haar moet kunnen, maar wat zegt dat over haar

eigen gedrag? Of wanneer zij zichzelf wel als referentiepersoon neemt, wat zegt dit dan nog over

de situatie waarin zij nu verkeert, nu haar man reeds op pensioen is en de kinderen volwassen zijn

geworden? 

Het is ook mogelijk dat men het op deze leeftijd opgegeven heeft te denken dat routines in de

arbeidsverdeling, die gedurende jaren zijn opgebouwd, nog veranderbaar zijn. In hoofdstuk 1, bij

de bespreking van de theorie van de beredeneerde actie van Fishbein en Ajzen (1975), bleek dat

de relatie tussen de meer concrete intenties en gedrag verstoord kan worden door de macht der

gewoonte. Hoewel Mevr. Berckmans nog maar 48 jaar is, antwoordt zij als we haar vragen hoe ze

denkt dat het huishoudelijke werk in andere gezinnen verdeeld is:

“Maar gelijk in school mijn collega’s, ik hoor… maar ja, ik ben wel een van de oudste eigenlijk

ginder, daar komen veel jongeren toe en ze zeggen dan meer: ‘En Wim heeft dit gedaan. En Jan

heeft dat gedaan. Of Vanavond moet Jan dit doen’. (Fluistert: ) Ik durf dat niet vragen. (lacht) Ik

heb dat eigenlijk nooit gezegd tegen hun van jullie gaan moeten dit doen vanavond of dat,

eigenlijk… Ik weet niet, ja. Eigenlijk voor zoiets, voor mezelf, heb ik een rotkarakter… voor mijn

eigen welzijn, heb ik een rotkarakter omdat ik eigenlijk, ja … ik besef het hoor maar ja… Ik ben nu

eigenlijk te oud, ik weet niet” 

Meer onderzoek is nodig naar de relatie tussen de tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk en

rolopvattingen bij deze leeftijdscategorie.
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6.3 ALGEMEEN BESLUIT MET BETREKKING TOT DE
SOCIALISATIEBENADERING

De sociale norm schreef lang voor dat vrouwen hun persoonlijke ontwikkeling moesten zoeken in

de zorg voor anderen, terwijl mannen anderen moesten laten delen in de vruchten van hun

onafhankelijke verwezenlijkingen (Gerson 2002: 8). Deze gegenderde verdeling van de arbeid

krijgt doorgaans het etiket traditioneel opgeplakt, maar is eigenlijk een cultureel mandaat dat zijn

hoogtepunt kent in het midden van de twintigste eeuw. Onze analyses tonen aan dat heel wat

mannen en vrouwen zich ook anno 1999 nog door deze sociale norm, aangeleerd via opvoeding en

socialisatie, laten leiden wanneer ze geconfronteerd worden met het allocatievraagstuk van het

huishoudelijke werk in het gezin. De norm stelt wat gepast gedrag is voor mannen en voor

vrouwen en fungeert zo als een soort meta-richtlijn waarbinnen het handelen zich verder kan

ontplooien. Het is pas binnen de grenzen van deze sociale norm, dat meer pragmatische richtlijnen

met betrekking tot het huishoudelijke werk in werking treden. Vandaar de genderassymetrie die we

vaststelden bij de analyse van de instrumentele motivaties voor het huishoudelijk werk in

hoofdstuk 4. 

Is het bindende karakter van de sociale norm sterk, dan is er weinig ruimte voor de impact van

instrumentele motivaties op het huishoudelijke werk van mannen en vrouwen. Aan het begin van

de 21ste eeuw, groeit echter de onenigheid over hoe de fundamentele spanning tussen gezin en

arbeid, publiek en privé, autonomie en commitment aangepakt moet worden (Gerson 2002:9).

Vooral jonge vrouwen op arbeidsactieve leeftijd voelen meer en meer de nood om zichzelf zowel

binnen het gezin als op de arbeidsmarkt te verwezenlijken en ervaren de perspectieven die de

‘traditionele’ norm hen voorspiegelt als onbevredigend. Dit blijkt ook uit hun lage scores op de

schaal voor individuele rolopvattingen, waarmee ze aangeven niet akkoord te gaan met gescheiden

rollen voor mannen en vrouwen. Omdat de gegenderde norm nog geen ruim baan gemaakt heeft

voor andere bruikbare scripts, bevinden zij zich in een situatie van incomplete institutionalisation

(Cherlin 1978). Het is in zo’n situatie dat de instrumentele motivaties voor het verrichten van

huishoudelijk werk een belangrijke rol gaan spelen in de tijd besteed aan huishoudelijk werk. Door

het gebrek aan een algemeen aanvaarde gedragslijn, vallen zij ook veel meer terug op eigen

rolopvattingen om de balans te bepalen die ze zullen aanhouden tussen arbeid en zorg en om te

bepalen hoeveel tijd ze zullen besteden aan huishoudelijk werk. 

In tegenstelling tot deze vrouwen, aarzelen mannen van dezelfde leeftijd nog om van onder de

beschermende deken van de conventionele sociale norm vandaan te komen. Zij zijn het immers die

de vruchten plukken van de gegenderde arbeidsverdeling. Hun progressieve individuele

rolopvattingen, geven nochtans aan dat ze de zorg voor het huishouden er wel willen bij nemen,

maar het mag hun primaire activiteit, betaalde arbeid, en hun identiteit niet overschaduwen.
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Betaalde arbeid komt bij deze mannen nog steeds op de eerste plaats. Hun individuele

rolopvattingen bepalen slechts in welke mate ze de tijd die ze besteden aan huishoudelijk werk

zullen laten afhangen van hun arbeidsduur. 

Eens 55 jaar of ouder, kunnen deze mannen moeilijk nog schuil gaan achter hun veeleisende

arbeidsrol en begint ook bij hen de mal van het gegenderde rolpatroon te knellen. Net als bij de

jonge vrouwen, zal de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk veel meer afhangen van

instrumentele factoren als de vraag naar huishoudelijk werk en hun beschikbaarheid. Vrouwen van

55 jaar of meer tenslotte kunnen zich daarentegen wel nog vinden in de hun toegewezen, zorgende

rol, nu zij geen betaald werk (meer) verrichten of zich aan het eind van hun arbeidscarrière

bevinden.

Wanneer we conventionele sociale normen, die uitgaan van dichotome genderverschillen,

beschouwen als een ideologisch construct die de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen

rechtvaardigt en versterkt (Epstein 1988), is de link tussen dit hoofdstuk en dat over

machtsmechanismen die spelen bij het verrichten van huishoudelijk werk snel gelegd. De sociale

norm zorgt ervoor dat heel wat vrouwen hun afhankelijkheid als vanzelfsprekend en rechtvaardig

ervaren en kan zo machtsverschillen legitimeren. Vermits stilaan echter de funderingen voor de

gegenderde sociale norm afbrokkelen en de beperkingen ervan aan de oppervlakte komen, kunnen

vrouwen die een bepaalde macht genieten op basis van hun arbeidsstatuut en –status, beslissen

tegen de norm in te gaan en minder tijd besteden aan huishoudelijk werk. 

Ondanks de meer progressieve rolopvattingen van jonge mannen en vrouwen en ondanks de

mogelijkheid die er bestaat voor bepaalde groepen in de bevolking om de gegenderde sociale norm

van zich af te schudden en andere dan geslachtscriteria te gebruiken voor de verdeling van de

huishoudelijke taken in het gezin, blijft het huishoudelijke werk in de gezinnen echter nog steeds

heel sterk verbonden met het geslacht van de actor. In een laatste hoofdstuk gaan we tenslotte op

zoek naar een verklaring waarom gender toch nog zo onontkoombaar lijkt?    
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Hoofdstuk 7: 

De genderbenadering

Instrumentele overwegingen bleken heel wat van de variatie in de tijd die mannen en vrouwen

besteden aan huishoudelijk werk te kunnen verklaren, maar bleven met de vraag worstelen

waarom vrouwen doorgaans meer beschikbaar zijn dan mannen voor het verrichten van

huishoudelijk werk en waarom ze anders met hun beschikbaarheid en met de vraag naar

huishoudelijk werk omgaan dan mannen (zie hoofdstuk 4). Vrouwen kennen een veel grotere

trade-off tussen de tijd die ze besteden aan het huishoudelijke werk, hun job en hun kinderen dan

mannen. De tijd die ze niet aan job en kinderen besteden, vullen zij veel meer dan mannen op met

huishoudelijk werk. Zij schroeven ook vaker dan mannen de tijd besteed aan hun job terug om aan

de eisen van het huishouden te kunnen voldoen. Ook wanneer er kinderen zijn, zetten vrouwen

sneller een stap terug op de arbeidsmarkt. Erg jonge kinderen beperken de temporele

beschikbaarheid van vrouwen voor het huishoudelijke werk drastisch, maar naarmate het aantal

kinderen ouder dan 5 jaar in het gezin stijgt, verrichten zij steeds meer huishoudelijk werk.

Mannen daarentegen leveren doorgaans slechts een extra inspanning voor het huishoudelijke werk

bij het eerste kind in het gezin, maar verrichten vervolgens steeds minder huishoudelijk werk

naarmate het aantal kinderen stijgt. Wanneer vrouwen geen job hebben, zullen ze tenslotte minder

gemakkelijk dan mannen wat huishoudelijk werk laten vallen als ze met gezondheidsproblemen te

kampen hebben. Deze duidelijke specialisatie van vrouwen in het huishoudelijke werk, wordt

doorgaans niet gecompenseerd door een specialisatie van mannen in het betaalde werk. Zo’n

verdeling, waarbij de vrouw het leeuwendeel van het huishoudelijke werk op zich neemt zonder

daarbij rekening te houden met de beschikbaarheid van de partner, kan moeilijk verdedigd worden

als een puur instrumentele overweging.

Machtsverschillen tussen mannen en vrouwen kunnen een deel van deze genderasymmetrie duiden

(zie hoofdstuk 5). Zo kan de vaststelling dat de vrouw doorgaans meer beschikbaar is dan de man

voor het huishoudelijke werk, niet los gezien worden van de gegenderde structuur van de

arbeidsmarkt. Machtsverschillen kunnen ook een verklaring bieden voor de vaststelling dat mannen

en vrouwen, wat huishoudelijk werk betreft, anders reageren op het aantal kinderen in het gezin.

Hoe meer kinderen in het gezin, hoe meer vrouwen te verliezen hebben bij een eventuele

verbreking van de relatie. Dit verkleint hun onderhandelingspositie in het gezin en kan verklaren

waarom juist zij steeds meer tijd gaan besteden aan huishoudelijk werk als er meer kinderen zijn

en de partner steeds minder. Maar het machtsperspectief stuit dan weer op nieuwe vragen en

wordt geconfronteerd met nieuwe genderasymmetrieën zoals: Waar komt de mannelijke

dominantie op de arbeidsmarkt en in het gezin vandaan? En waarom is enkel de machtspositie van
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de vrouw in het gezin van belang voor de tijd die beide partners besteden aan huishoudelijk werk?

Wanneer we rekening houden met deze externe, genderneutrale factoren blijft er bovendien een

groot onverklaard verschil bestaan in de tijd die mannen en vrouwen besteden aan huishoudelijk

werk. Zelfs vrouwen die weinig beschikbaar zijn voor het huishouden en die een job hebben met

een hoge beroepsstatus en een eerder mannelijk beroepsstatuut, besteden gemiddeld meer tijd

aan huishoudelijk werk dan mannen in een zelfde beroepssituatie. 

In het vorige hoofdstuk werd daarom ook rekening gehouden met de normatieve kaders

waarbinnen het verrichten van huishoudelijk werk zich afspeelt. Algemene culturele normen en

individuele rolopvattingen, bleken de keuzes van mannen en vrouwen met betrekking tot de

verdeling van het huishoudelijke werk, sterk te beperken. Hoewel dit een verklaring kan bieden

voor de genderasymmetrie en de onverklaarde variantie in de analyses uit de vorige hoofdstukken,

bleven er ook aan het eind van dit hoofdstuk nog een aantal vraagtekens overeind. Ondanks de

schijnbaar meer progressieve rolopvattingen van jonge mannen en vrouwen in onze samenleving

en ondanks de mogelijkheid die er lijkt te bestaan voor bepaalde groepen in de bevolking om de

gegenderde sociale norm van zich af te schudden en andere dan geslachtscriteria te gebruiken voor

de verdeling van de huishoudelijke taken in het gezin, blijft het huishoudelijke werk nog in sterke

mate verbonden aan het geslacht van de actor. Het is daarenboven opmerkelijk hoe de invloed van

normatieve structuren ook blijft doorwerken wanneer men ze niet onderschrijft. Mevr. Baert (38

jaar) is het zelf niet eens met gescheiden rollen voor jongens en meisjes, maar vindt het toch niet

gemakkelijk om deze sociale norm naar haar kinderen toe te doorbreken:

“Dus voor een stuk moet ik daar zelf op waken, van aan jongens ook huishoudelijke taken te

geven. Maar ‘t zal moeilijk zijn dat ik wanneer, bv. R. twaalf jaar is, dan zal zeggen aan hem: en

nu ga jij strijken.” 

De volgende vraag dringt zich dan op:

“Why would people persist in socialization practices that restrict the activities of their children, and

why would girls and women internalize expectations that disadvantage them in relation to power,

freedom and other resources?” (West, Fenstermaker 2002: 53)

Nu men er steeds vaker op gewezen wordt hoe gescheiden geslachtsrollen de kansen van mannen

en vrouwen beperken, zou het doorgeven en naleven ervan nooit zo duurzaam kunnen blijken, als

het verrichten van huishoudelijk werk ook niet nog een andere functie zou vervullen naast het

produceren van effectieve huishoudelijke output, het reproduceren van machtsverschillen of het

passief uitvoeren van sociale rollen. Volgens Fenstermaker Berk (1985) is er inderdaad nog zo’n

andere functie:
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“Simultaneously, household members “do” gender, as they “do” housework and childcare, and

what I have been calling the division of household labor provides for the joint production of

household labor and gender; it is the mechanism by which both the material and the symbolic

products of the household are realized.” (Berk 1985: 201)

7.1 DE SYMBOLIEK VAN HET HUISHOUDELIJKE WERK

Mannen en vrouwen zijn in hun omgang met elkaar voortdurend bezig om zich, via hun handelen,

te presenteren als lid van één van de twee geslachtscategorieën. Ze worden door anderen ook

steeds als man of als vrouw benaderd en kunnen hier moeilijk omheen. Bij de constructie en

bevestiging van hun genderidentiteit, kunnen ze gebruik maken van huishoudelijk werk (Fürst

1997: 441). Door het al dan niet verrichten van deze activiteit, kunnen ze aan zichzelf en aan

anderen tonen dat ze een competent lid zijn van een bepaalde geslachtscategorie en de aanleg en

de wil hebben om de daarbij passende gegenderde gedragingen te stellen167. Vrouwen die het idee

dat huishoudelijk werk vrouwenwerk is opgenomen hebben in hun eigen zelfbeeld, kunnen door

voldoende huishoudelijk werk te verrichten, aantonen dat ze vrouw en een goede echtgenote zijn.

Mannen kunnen dan weer hun mannelijkheid onderstrepen door huishoudelijk werk te vermijden,

door te klungelen met huishoudelijke taken of door typisch mannelijke taken te verrichten in het

huishouden. Als huishoudelijk werk in die zin niet enkel werk is, dat door iemand moet worden

opgenomen of waar iemand de verantwoordelijkheid voor krijgt, maar ook een vorm van expressie

naar anderen toe, dan kan dit ook een erg positieve betekenis krijgen voor de actor die hiermee

zijn identiteit bevestigt.

Dat een activiteit als huishoudelijk werk sterk symbolisch geladen is168 en de normatieve structuren

bevat die het mogelijk maken om via het uitvoeren of juist niet uitvoeren ervan gender te etaleren,

blijkt onder meer uit de volgende citaten van Mevr. Debast (36 jaar):

                                         
167 Bij het afbakenen van een bepaalde genderidentiteit, kunnen mannen en vrouwen gebruik maken van

fundamentele culturele onderscheiden die doorgaans in verband worden gebracht met geslacht (Elchardus,

Huysseune, Scheys 1991: 31). Eén zo’n verband is deze tussen het vrouwelijke en het interne enerzijds en het

mannelijke en het externe anderzijds. Zo onderscheidde Parsons (1956) de man-vader-rol die extern gericht

was en de vrouw-moeder rol die intern gericht was. Hoewel deze gezinsopvatting veranderd is, blijft dit

onderscheid intern-extern van belang. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk in de typisch mannelijke en typisch

vrouwelijke taken in het huishouden (zie hoofdstuk 2). Elchardus, Huysseune, Scheys (1991) beschrijven hoe

ook de studiekeuze van vrouwen en mannen gestoeld is op het fundamentele culturele onderscheid

intern/extern.

168 Voor een analyse van de symbolische associaties tussen het wassen van textiel als huishoudelijke taak en

vrouwelijkheid, zie Kaufmann (1998: 189-191).
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“Hij is de oudste van vijf, maar zijn één broer dus - die een jaar jonger is en die garagehouder is -

daar is het werkelijk eh… Ge moet hem nooit vragen een glas af te drogen. ‘Wat peisde gij? Ik heb

een garage! Dat is voor de vrouwen!’”

Of nog:

“En de hele eerste maal dat hij eigenlijk bij ons kwam en dat hij zag dat mijn broers… dat wij

allemaal aan de afwas stonden, stond hij daar op te kijken zo van: ’wat, wat is dat hier eigenlijk

van circus?’ En op dat moment gooi ik hem een handdoek toe en hij springt opzij en die handdoek

vliegt daar. En ik zeg van ‘hier is het de gewoonte dat we alles samen proberen te doen.’ (…) En hij

zei van ‘Peist gij dat ik mij hier ga belachelijk maken?’ Zo als man vindt hij dat te weinig stoer

precies voor te… ’t is te belachelijk. En daarop heeft mijn ma geantwoord in feite… haar reactie

daarop was van: ‘Ah bon, dan sta ik mij hier zo drie, vier maal per dag belachelijk te maken.’”

Dat afdrogen in het geval van de moeder van Mevr. Debast helemaal niet ‘belachelijk’ is, wijst er

op dat huishoudelijk werk door vrouwen kan gebruikt worden om hun gender te etaleren, maar dat

mannen op hun mannelijkheid kunnen worden afgerekend wanneer ze huishoudelijk werk

verrichten.  Of men dit nu wil of niet, er is steeds de mogelijkheid dat men aansprakelijk gehouden

wordt voor zijn essentiële aard als vrouw of als man, vermits geslachtscategorieën omnirelevant

zijn in het sociale leven en gender een interactionele prestatie is. Zelfs wanneer men het dus niet

helemaal eens is met de (gegenderde) symboliek van bepaalde gedragingen, kan men moeilijk om

de betekenis heen die eraan gehecht wordt en zal men het gebruiken om zich naar andere mensen

toe te profileren. 

Er is dus bij de genderbenadering, net als bij de socialisatiebenadering, een duidelijke rol

weggelegd voor algemene normatieve concepties over welke activiteiten gepast zijn voor een

bepaalde geslachtscategorie en welke niet. Het belangrijke onderscheid tussen beide benaderingen

wordt verduidelijkt aan de hand van de volgende beeldspraak: 

“We might say (to put the case starkly) that, historically, it is men who go to war not so much

because war demands the qualities and virtues commonly associated with manhood (warfare being

quintessentially men’s work); rather, in going to war, men appropriate the occasion and its

resources to demonstrate and establish manliness.” (Fenstermaker, West, Zimmerman 2002: 38)

Bij de gendermotivatie verschuift de nadruk van het handelen volgens een bepaalde

genderideologie (zoals bij de socialisatiebenadering) naar het handelen ter bevestiging van een

bepaalde genderidentiteit. Ideologie verwijst dan naar een waardesysteem en identiteit naar de

betekenissen die een individu en anderen op het zelf toepassen in een bepaalde sociale rol (Stryker

1980).
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7.2 EEN SPECIFIEKE METHODIEK: DE ETNOMETHODOLOGI-

SCHE BASIS VAN DE GENDERBENADERINGEN

Mannen worden niet altijd op hun mannelijkheid afgerekend wanneer ze een typisch vrouwelijke

huishoudelijke taak verrichten. Veel hangt af van de context waarin zij deze taak verrichten (Fürst

1997: 442). Zo is koken een typisch vrouwelijke taak, maar toch zijn er beroepshalve heel wat

mannelijke koks (VanEvery 1997: 417). Koken is in dat geval echter een publieke taak,

geconnoteerd met geld en prestige en stelt dus de mannelijkheid niet in vraag. Maar ook als

mannen in de beslotenheid van hun gezin huishoudelijke taken verrichten, kunnen zij de connotatie

met vrouwelijkheid vermijden door duidelijk te stellen dat ze enkel een helpende hand bieden in

het huishouden of te laten merken dat hun partner de eindverantwoordelijkheid voor deze taak

heeft in het gezin. Ze kunnen de taak ook erg onhandig proberen uit te voeren en zo etaleren dat

ze eigenlijk te mannelijk zijn voor die taak. Dat de context van het huishoudelijke werk en de

interacties met anderen tijdens het uitvoeren ervan, een erg belangrijke rol spelen bij de

gendertheorieën, zorgt er voor dat men binnen de genderbenaderingen doorgaans werkt met een

erg specifieke methodiek.

De doing gender benadering, die gender beschouwt als een routinematige, methodische en steeds

wederkerende prestatie, ontleent zijn onderzoeksmethode aan de etnomethodologie (West,

Zimmerman 2002: 4). Volgens deze interactionistische benadering wordt sociale orde

geconstrueerd in de hoofden van sociale actoren en bestaat het alleen doordat mensen het in en

door hun optreden steeds weer in stand houden. Lidmaatschap van een collectiviteit bestaat in de

competenties waarmee mensen aantonen dat zij normaal en redelijk optreden voor iemand van

hun categorie en in hun specifieke situatie. Volgens etnomethodologen is het bijgevolg volkomen

zinloos om een door sociologen geordende werkelijkheid te bestuderen, die via het toepassen van

voorafgaande geconstrueerde begrippen en ‘gekunstelde’ onderzoeksprocedures tot stand is

gebracht (ten Have 1997). De etnomethodoloog moet zich toeleggen op de studie van de lived

orderliness van alledaagse leef- en werksituaties. Interactie en de specifieke context van interactie

staan hierbij centraal. Daarom leggen zij een bijzondere voorkeur aan de dag voor het gebruik van

records, door letterlijk te citeren, gebruik te maken van opname-apparatuur en technieken te

gebruiken om zulke opnamen tot in de details uit te schrijven (transscriptie) (ten Have 1997).

Hoewel interactionistische benaderingen doorgaans erg kritisch zijn voor meer conventionele,

eerder kwantitatieve sociologische analysemethoden, geven zij echter relatief weinig richtlijnen hoe

de sociale (inter)actie dan wel moet bestudeerd worden. 
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Ook binnen de genderbenaderingen gelooft men dat de menselijke geest de wereld evenzeer

construeert dan observeert (Nielsen 2003: 17). De doing gender benadering erfde van haar

etnomethodologische basis dan ook de voorliefde voor kwalitatief onderzoek. Meestal beroepen zij

zich op diepte-interviews om de onderliggende processen van doing gender bloot te leggen.

Voorbeelden hiervan zijn de analyse van de vertogen van cosmetische chirurgen en hun patiënten

door Dull en West (2002), de analyse van de pleidooien van beambten en publieke figuren op de

bestuursvergadering van de Universiteit van California door West en Fensermaker (2002) en de

analyse van de interacties tussen homoseksuele ouders en de bedienden van de Sociale Dienst van

California door Dalton en Fenstermaker (2002) (zie ook Potuchek 1992). 

Kroska (2000: 385) merkt echter terecht op dat bij dergelijke kwalitatieve methodes de definitie en

de operationalisering van gegenderd gedrag overgelaten wordt aan de onderzoeker en dat zo diens

expertise en observeringsvaardigheden het ‘doing gender’ instrument bij uitstek worden. Dit maakt

repliceren, vergelijken over verschillende situaties en grootschalig onderzoek bijzonder moeilijk.

Kroska stelt voor te werken met een meer gestandaardiseerd instrument, d.i. de operationalisering

van gender als een identiteit, dat kan gebruikt worden in kwantitatief onderzoek. Zij ontwerpt

hiervoor een aantal identiteitsvignettes met in de hoofdrol veelzijdige, fictieve personnages met

heel diverse en soms extreme visies. Respondenten moeten dan schalen in welke mate ze op deze

personnages lijken. Belangrijk is vooral dat men de concrete waarden en verwachtingen meet die

betrekking hebben op zichzelf en anderen in een specifieke sociale relatie en niet abstracte sociale

geslachtsideologieën zoals in de socialisatie-benadering. Andere onderzoekers proberen dit te doen

door in een vragenlijst rechtstreeks te peilen naar de mate waarin men zich verantwoordelijk voelt

voor het huishoudelijk werk, hoe belangrijk men een net huis, warm eten op tafel of gelijkheid

vindt, hoe kritisch men is over het huishoudelijke werk van andere gezinsleden, hoe hoog iemands

standaarden zijn in het huishoudelijke werk of in welke mate men huishoudelijk werk aangenaam

vindt (zie o.a. Ferree 1991). 

Wanneer men echter niet beschikt over een representatief staal van diepte-interviews of over een

uitgebreide, gecontextualiseerde bevraging van genderidentiteit in de vragenlijst, leidt men het

belang van doing gender ook wel indirect af:

“Several authors have concluded that gender is a crucial variable based on the observation that the

variation in women’s and men’s participation in domestic work remains largely unexplained, even

by the theoretically important variables of relative resources, time availibility and gender ideology.

(…) Further support for the importance of gender itself emerges from the frequent observation that

models apply differently to women and men.” (McFarlane, Beaujot, Haddad 1998: 16)
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Ook Sarah Fenstermaker Berk (Fenstermaker, West 2002: 107) geeft toe dat ze geen direct bewijs

heeft voor de doing gender mechanismen die ze aan de basis legt van de ongelijke verdeling van

het huishoudelijk werk. Volgens haar kunnen de eigenlijke mechanismen, waarmee de normatieve

genderstructuur zich oplegt aan het huishoudelijke werk, enkel onrechtstreeks worden afgeleid en

niet zonder enige mate van speculatie. Toch zijn in haar ogen de indirecte bewijzen die de

‘gegenderde’ aard en verdeling van dit werk omringen, overdonderend. Zij gebruikt vervolgens een

niet-representatief staal van diepte-interviews om dit verder te illustreren. 

Dit is ook de werkwijze die wij volgen. Wij beschikken evenmin over een representatief staal van

diepte-interviews of over een gecontextualiseerde set vragen rond genderidentieit in onze

vragenlijst, aan de hand waarvan wij processen van doing gender kunnen aantonen. Maar ook bij

ons stapelden zich in de loop van de uitgebreide analyses uit de voorbije hoofdstukken de indirecte

aanwijzingen in die richting op. Vervolgens zullen we aan de hand van een aantal diepte-interviews

de symbolische betekenis van huishoudelijk werk proberen te illustreren. 

7.3 DOING-GENDER IN DE DIEPTE-INTERVIEWS

Hoewel de zes interviews, die in de loop van het onderzoek werden afgenomen, erg specifiek zijn,

is het toch de moeite waard ze hier als aanvulling te gebruiken bij de tijdsbudgetgegevens die

geanalyseerd werden in de vorige hoofdstukken. De interviews, die afgenomen werden in augustus

2002, hebben betrekking op zes vrouwen die een jaar eerder een enquête hadden ingevuld in het

kader van een KWB/KAV campagne voor een gelijkere verdeling van de taken in het gezin. Aan het

eind van deze enquête hadden zij nieuwe afspraken gemaakt om in de toekomst de taken in het

gezin anders te verdelen. Toen wij hen een jaar later terug opzochten voor een interview over het

huishoudelijke werk in hun gezin, bleek er niets aan deze takenverdeling veranderd te zijn (zie

bijlage 3.1). In de interviews peilden we naar hun verklaring voor deze onveranderde situatie. 
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In de interviews werd onder andere stilgestaan bij de betekenis die deze vrouwen verleenden aan

het verrichten van huishoudelijk werk169. De interviews illustreren dat het verrichten van

huishoudelijk werk voor vrouwen ‘veel betekenissen’ (Baert, 38 jaar) kan hebben en dat de

connotatie ervan niet altijd negatief hoeft te zijn, zelfs bij vrouwen die in principe de ongelijke

takenverdeling in hun gezin zouden willen gewijzigd zien. Uit hun antwoorden blijkt soms heel

duidelijk de positieve, symbolische betekenis van het huishoudelijke werk, waarbij dit werk niet

louter verricht wordt met het oog op de productie van huishoudgoederen, maar tevens als middel

gebruikt wordt om uitdrukking te geven aan de positie die men inneemt in het gezin en de invulling

die men daaraan geeft. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het ambigue karakter van

huishoudelijk werk dat tegelijk substantie en symbool is (Fürst 1997: 441). Volgens de vrouwen uit

de interviews is huishoudelijk werk enerzijds iets dat nu éénmaal gedaan moet worden, een

noodzaak. ‘Een net huis is geen doel op zich, maar het moet net zijn naar hygiëne toe.’ (Mevr.

Baert, 38 jaar) Het werkt dan ook erg “demotiverend” (Mevr. Baert, 38 jaar) dat het huishoudelijke

werk steeds maar weer terugkomt en nooit echt af is. Maar het huishoudelijke werk wordt

daarnaast ook door heel wat vrouwen geassocieerd met gezelligheid. Door het verrichten van

huishoudelijk werk, zorgen ze er niet enkel voor dat alles schoon en netjes is, maar kunnen ze het

ook gezellig maken in huis en kunnen ze van hun huis een thuis maken: 

“Ge moet de dingen terug vinden en het moet netjes genoeg zijn, maar het moet ook gezellig zijn.

Dus vind ik: ja, via huishoudelijke klussen bereikt ge dat.” (Mevr. Baert, 38 jaar) 

“Wat ik bijvoorbeeld wel doe als ik gekuist heb, dan ga ik altijd daarna of zo naar de

bloemenwinkel een bloemeke kopen.” (Mevr. Hoffelinck, 33 jaar)

Huishoudelijk werk kan daarenboven voor vrouwen ook symbool staan voor de zorg en liefde

waarmee ze hun gezinsleden - en dan vooral hun kinderen - willen omringen. Aan de hand van dit

huishoudelijk werk kunnen zij zich uitdrukken als een zorgende en bezorgde moeder en vrouw (zie

ook Hunt 1989). Zo zegt Mevr. Baert (38 jaar):

“Maar langs de andere kant vind ik ook wel dat als je dan bijvoorbeeld met de was enzo bezig bent,

dat dat zo ook voor een klein stuk mee de zorg uitdrukt voor uw kinderen. Dat ze warm gekleed

zijn enzo. Nu ook met ons K. - die is al twaalf jaar - zie ik ook wel dat kledij een andere betekenis

krijgt. Dus die gaat toch wel veel meer zo kiezen van ‘ik wil dat aandoen, want naar mijn groep

enzo toe…’. En dan denk ik dat ik daar onrechtstreeks ook een rol kan in spelen door ervoor te

zorgen dat bijvoorbeeld haar lievelingsbroeken op tijd gewassen en gestreken zijn enzo.”

                                         
169 1) Wat betekent het verrichten van huishoudelijk werk voor u?

         2) Als u zou kunnen kiezen tussen vier motivaties: u doet het (1) uit plezier, (2) uit plichtsbesef, om anderen te

plezieren eigenlijk, (3) uit verplichting of (4) uit noodzaak, omdat het moet gedaan worden, welke van de vier

zou dan het meeste bij u aansluiten?
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Dergelijke gevoelens gaan hand in hand met gevoelens van schuld wanneer men bepaalde

huishoudelijke taken niet kan verrichten. Zo gaat Mevr. Berckmans (48 jaar) ieder jaar met haar

gezin naar het benefiet-etentje van de voetbal. Maar ieder jaar opnieuw moeten zij en haar man op

de kinderen wachten, omdat zij willen uitslapen en dergelijke. Het idee kwam dus in haar op om dit

jaar zonder de kinderen te vertrekken en hen hun plan te laten trekken voor het middagmaal. De

kinderen van Mevr. Berckmans zijn zeker oud genoeg om zelf iets te kunnen bereiden, maar toch

vond ze “dat ging gelijk niet… Als ik niet thuis was om eten klaar te maken voor hen.” Een goede

maaltijd is vaak immers per definitie een maaltijd die door de moeder, echtgenote is klaargemaakt

(Charles, Kerr 1988). Als mannen soms in hun afwezigheid een maaltijd moeten bereiden voor de

kinderen, dan is dat eerder een gemakkelijke snack:

“Als ik dat niet doe, bijvoorbeeld het eten klaarmaken of zo, mijn man… Vroeger ging dat: hij ging

kippenbillen kopen die klaar waren en frieten uit de diepvries en appelmoes in een pot. En de

kinderen waren daarmee tevreden. Maar nu zijn ze er niet meer mee tevreden, want we hebben er

twee die geen vlees niet meer eten, die vegetarisch zijn, dus ik moet veel groenten… en dat gaat

hij niet doen.”  (Mevr. Castermans, 50 jaar)

Door de mechanismen beschreven door de doing gender benadering zijn heel wat vrouwen relatief

tevreden over hun lot, zolang diegenen waarvoor ze zorgen maar een erkentelijk publiek vormen

voor hun inspanningen (Hunt 1989: 72). Drie van de zes vrouwen geven zelfs expliciet aan plezier

te beleven aan de huishoudelijke taken (meestal naast nog andere gevoelens of betekenissen):

“Voor mij persoonlijk. Goh ja, ik doe het graag. ’t Is niet altijd even in orde he, maar ik kan er dan

ook van genieten als ’t gepoetst is, als ’t er een lekkere maaltijd op tafel komt… Ja., ik vind daar

voldoening in, in die activiteit.” (Mevr. Gillet, 49 jaar)

“Eigenlijk plezier is het eigenlijk ook wel. Dat staat ook wel vooraan hoor.” (Mevr. Berckmans, 48

jaar)

“Ik doe dat allemaal heel graag. Ik vind dat allemaal niet erg, maar ik wil het rustig doen. Ik wil

niet dat ik…. Neen, als er stress bijkomt dan vind ik het niet meer tof dus. Maar ik zit er echt

helemaal niks mee in met dat te doen. Nee, ze kunnen mij er echt niet mee straffen.” (Mevr.

Hoffelinck, 33 jaar)

Het plezier dat deze vrouwen ervaren, komt voort uit een gevoel van trots, van bekwaamheid, van

het besef een taak tot een goed einde gebracht te hebben, een plicht vervuld te hebben (Kaufmann

1998: 23). 

Huishoudelijk werk en de zorg voor andere gezinsleden kan soms zelfs in die mate verweven zijn

met vrouwelijkheid, dat vrouwen aarzelen om dit aspect van hun identiteit op te geven (Fürst

1997: 442). Doordat huishoudelijk werk soms zo’n essentieel onderdeel uitmaakt van de sociale

constructie van vrouwelijkheid, kunnen vrouwen het vooruitzicht van genderneutralisering in het

huishoudelijk werk als problematisch ervaren, als een bedreiging voor hun identiteit. In de
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bespreking van Parsons analyse van de familie als sociaal handelingssysteem (§ 3.3.1) zagen we

reeds dat de ontwikkeling van een basisgevoel van identiteit, al heel vroeg verbonden is met het

besef mannelijk of vrouwelijk te zijn. Mevr. Hoffelinck (35 jaar) getuigt over hoe moeilijk het soms

is om bepaalde huishoudelijke taken uit handen te geven: 

“Maar eten maken daar steek ik wel heel veel tijd in. Dat doe ik wel heel graag. Dat is eh… Daar

betrap ik mijzelf altijd op. Dat ik eigenlijk soms…. dat ik er precies teveel tijd in steek en dat ik dat

ook dikwijls te weinig uit handen kan geven.” 

We stelden de vrouwen uit de interviews dan ook de vraag of ze het huishoudelijke werk zouden

missen, als ze ooit om de één of andere reden in de mogelijkheid zouden komen om geen

huishoudelijk werk meer te doen. Uit de antwoorden van Mevr. Berckmans en Mevr. Hoffelinck,

kunnen we afleiden dat zij vooral die symbolische functie van het huishoudelijke werk zouden

missen:

“Het huis zeker niet, wassen niet, strijken niet. Ik zou het toch niet kunnen laten om eten... Maar

ja, gewoon eten niet eh.  Maar om regelmatig te bakken of een keer als het verjaardagen zijn. Nu,

ze zijn al zo oud en in de volleybal ‘ah het is mijne verjaardag, we gaan trakteren. Mama ga je dit

bakken, ga je dat bakken?’ Ik doe dat dan wel graag.” (Mevr. Berckmans, 48 jaar)

“Eten maken dat wil ik altijd wel nog doen. Maar op het werk hebt ge ook de gelegenheid om te

kunnen blijven eten. En in feite, mijn collega’s die zeggen heel dikwijls: “allé dat gij nog thuis kunt

beginnen te koken?” Ik zeg altijd op het werk: “als ik dat niet meer voor mijn eigen kan doen, dan

stop ik met werken.” Want dat vind ik: voor een ander gaan koken en dan gelijk thuis zelf uw slag

ernaar slaan, dat wil ik niet. Nee echt dat vind ik te belangrijk.” (Mevr. Hoffelinck, 33 jaar)

Mevr. Baert (38 jaar) dacht dat ze het niet zou missen maar toen ze zelf in een situatie terecht

kwam waardoor ze poetshulp moest inschakelen, is dat niet zo goed afgelopen. Dit omwille van een

aantal redenen, waaronder echter ook:

“Ik heb bij mezelf ontdekt dat ik dat eigenlijk toch niet zo tof vond, dat er hier eigenlijk iemand

vreemd kwam …”

Ze zou er echter wel veel minder moeite mee hebben moest haar partner het huishoudelijke werk

van haar overnemen. 

De symbolische waarde van huishoudelijk werk voor vrouwen blijkt ook uit de vaststelling dat zij,

zelfs in de meer egalitaire gezinnen, toch vaak de eindverantwoordelijkheid voor het huishouden

blijven behouden (zie ook: van Lenning, Willemsen 2001: 14). Volgens de doing gender benadering

engageren vrouwen zich immers psychologisch heel sterk in het huishoudelijke werk dat op hen als

vrouw afstraalt en dat geldt zelfs voor tewerkgestelde vrouwen die expliciet de stelling afwijzen dat

huishoudelijk werk enkel hun verantwoordelijkheid zou zijn (Ferree 1991). Juist omdat vrouwen

deze eindverantwoordelijkheid voor heel wat huishoudelijke taken blijven behouden en beide
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partners het mannelijk aandeel hierin louter als hulp bestempelen, blijft de symbolische connotatie

van deze taken als vrouwenwerk ook onbedreigd (zie ook VanEvery 1997: 417). Dergelijke

gendergrenzen worden bovendien nog eens duidelijk gesteld door de kritiek die vrouwen wel eens

hebben op de manier waarop hun partner het huishoudelijke werk doet (Ferree 1991). Deze

thema’s kwamen ook in de diepte-interviews aan bod, al werd het niet door de interviewer zelf

aangehaald. Mevr. Baert (38 jaar) vertelt erover naar aanleiding van een vormingsactiviteit die ze

volgde:

“Ik weet nog altijd dat van Steenwinkel (spreker vormingsactiviteit) zei: We willen wel dat onze

man helpt, maar als hij dan in onze keuken zit, dan willen we eigenlijk toch wel zelf de

eindverantwoordelijkheid. En dan denk ik wel: als P. dan kookt of als P. de was dan ophangt, dan is

dat niet zoals ik dat doe of misschien ook niet altijd zoals ik dat zou willen. Maar dan denk ik: ja,

dat is zijn manier om dat te doen, dus moet ik dat ook bij hem laten, want … Dat zie ik ook

bijvoorbeeld bij X. Die werkt voltijds, haar man ook, die zijn alletwee (beroep). En X zal altijd

mopperen en klagen dat haar man niet zoveel doet. Maar kom, allé, ze neemt het hem ook altijd

uit handen en ze gaat dan ook altijd nog richtlijnen geven en dan zeg ik: ja, zo werkt het niet eh!

Dus ik probeer daar wel altijd zo bewust van te zijn, dat als P. de was ophangt, dan zal dat anders

zijn en dan zal ik misschien - als ik het nadien opplooi - iets meer plooiwerk hebben, want P. gaat

dat op een andere manier doen. Maar dan denk ik: ja, als hij dat opneemt, moet hij dat zo doen.” 

Wanneer we aan Mevr. Gillet (49 jaar) vragen hoe zij denkt dat tegenwoordig de huishoudelijke

taken tussen mannen en vrouwen in andere gezinnen verdeeld zijn, vertelt ook zij dat volgens haar

in de meeste gezinnen ‘de hoofdbrok en het organiseren van’ het huishoudelijk werk nog altijd bij

de vrouw blijft. Ze zegt: 

“De organisatie, zorgen dat het draaiende blijft, ik denk dat (…) de vrouw daarvoor nog altijd de

verantwoordelijkheid neemt en dat de man, ja, wel gemakkelijk bijspringt, veel gemakkelijker dan

vroeger althans. Kinderoppas ook, kinderen over en ’t weer brengen naar activiteiten…(…) Maar zo

het organiseren, ja, de eindverantwoordelijkheid en de start, ik denk dat dat nog altijd bij de vrouw

ligt.”

Wanneer we haar vragen of dat in haar gezin ook het geval is, antwoordt ze bevestigend. We

vragen haar vervolgens of ze dit oneerlijk vindt, of ze zich daaraan ergert of stoort, of dat ze het

goed vindt zo. Daarop geeft ze het volgende antwoord, dat eerder reeds werd aangehaald in

hoofdstuk 4 van deze studie:
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“Nee, ik vind dat niet, nee.. ik vind dat niet oneerlijk. Soms… allé, vind ik wel eens dat de mannen

het dan ook wel een stuk gemakkelijker hebben, maar dan zeg ik… ja, als je parttime werkt en je

doet dat in functie van je gezin, ja, dan is het wel een stuk normaal dat je dan uiteindelijk ook wel

meer dan uw man, die een fulltime betrekking heeft, die ’s avonds niet kan zeggen wanneer dat hij

thuiskomt, dat je dus als vrouw, parttime werkende, dan ook eigenlijk die verantwoordelijkheid op

u wil nemen he.”

Haar antwoord lijkt aan te geven dat haar eindverantwoordelijkheid voor het huishoudelijke werk

louter het gevolg is van het feit dat zij meer beschikbaar is dan haar partner voor het

huishoudelijke werk. Bij de analyse van de instrumentele motivaties, zagen we echter dat

beschikbaarheid als argument doorgaans sterker doorweegt bij vrouwen dan bij mannen. Bekijken

we het citaat opnieuw, dan valt op dat Mevr. Gillet (waarschijnlijk zonder zich daar zelf helemaal

bewust van te zijn) dit ook expliciet aangeeft in haar antwoord. Ze stelt dat het ‘wel een stuk

normaal is dat (…) je dus ALS VROUW, parttime werkende, dan ook eigenlijk die

verantwoordelijkheid op u WIL nemen.” De vraag stelt zich waarom Mevr. Gillet hier expliciet de

woorden ‘als vrouw’ vermeldt. In dit deel van haar antwoord presenteert ze zichzelf als lid van deze

geslachtscategorie en vraagt ze om haar handelen in die hoedanigheid te interpreteren. Zij

beschouwt zichzelf op dat moment als aansprakelijk (accountable) voor haar handeling in het licht

van de geslachtscategorie waartoe ze behoort (zie ook West, Fenstermaker 2002: 147-155). Als

vrouw is het dus normaal dat je van je grotere beschikbaarheid gebruik maakt om de

eindverantwoordelijkheid voor het huishoudelijke werk op je te nemen. Als ze dit doet, kan ze

daarmee bovendien haar vrouwelijkheid onderstrepen of maakt ze zichzelf alleszins kenbaar als

vrouw. Iets gelijkaardigs vinden we terug in de volgende uitspraak van Mevr. Castermans (50

jaar):

“Ik ben nu toch veel thuis gebleven. Als ik ’s morgens werk bijvoorbeeld, was ik om vier uur thuis.

Ik vind dat heel belangrijk. De kinderen komen van school en ze willen iets vertellen of ze willen

niets vertellen, maar ze willen iets eten… Ik vind dat, voor een vrouw toch, tamelijk ideaal.” 

Ook hier stelt Mevr. Castermans dat deze regeling, waarbij ze veel thuis kan zijn voor de kinderen,

VOOR EEN VROUW tamelijk ideaal is. Wanneer haar later de uitspraak wordt voorgelegd ‘als er

kleine kinderen zijn, dan is het beter dat de vrouw thuisblijft en stopt met werken’, dan stelt ze

echter expliciet dat ze het heel belangrijk vindt dat ouders aanwezig zijn voor hun kinderen ‘maar

is dat nu de papa die meer beschikbaar is of de mama’ dat is voor haar gelijk. ‘Normaal al die

theorieën dat de man… eh… neen, ik vind dat zij evengoed met kinderen kunnen omgaan op een

andere manier’. Hieruit blijkt nog eens duidelijk het belang van concrete waarden en

verwachtingen die betrekking hebben op zichzelf en anderen in een specifieke sociale relatie, ten

opzichte van de abstracte sociale geslachtsideologieën uit de socialisatiebenadering, wanneer men

het handelen van mensen wil begrijpen en voorspellen.
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In de zes interviews vinden we dus verschillende indicaties terug dat er bij het verrichten van

huishoudelijk werk veel meer geproduceerd wordt dan louter huishoudelijke output. Het verrichten

van huishoudelijk werk stelt vrouwen ook in staat om zich naar zichzelf en anderen toe te

presenteren als vrouw. Door het symbolische karakter van de huishoudelijke taken, kunnen

vrouwen ook voldoening puren uit het verrichten van huishoudelijk werk. 

7.4 POGING TOT HET ONTWIKKELEN VAN EEN GENDER-

MAAT BRUIKBAAR VOOR KWANTITATIEF ONDERZOEK

De genderbenadering van het huishoudelijk werk van mannen en vrouwen is - door het belang van

context en interactie - empirisch veel moeilijker te toetsen dan de overige benaderingen. Het kan

ons wel helpen begrijpen waarom de vrouwen uit de diepte-interviews zoveel moeilijkheden onder-

vinden om de takenverdeling bij hun thuis te veranderen, zelfs al geloven ze dat een nieuwe

regeling efficiënter en rechtvaardiger zou zijn en staan ze sterk genoeg om ze af te dwingen (zie

bijlage 3.1). De tijd die vrouwen besteden aan huishoudelijk werk is immers niet enkel een

resultante van wat er in het huishouden gedaan moet worden, hoe beschikbaar ze hiervoor zijn,

welke machtspositie ze in het gezin innemen, welke scritps ze voor handen hebben om hun

handelen te leiden en hoezeer ze zelf geloven dat ze verantwoordelijk zijn voor deze taak, maar

ook van de culturele en symbolische context waarbinnen het handelen geïnterpreteerd wordt en de

mate waarin huishoudelijk werk als kritische gendergrens gehanteerd wordt in de samenleving. De

verdeling van het huishoudelijke werk is niet louter een kwestie van gedrag, maar van

betekenissen die aan dat gedrag worden verleend in het gezin (Potuchek 1992: 549).

Bij de toetsing van deze genderbenadering blijken we op de grenzen van onze tijdsbudgetdata te

stoten en moeten we teruggrijpen naar de karige kwalitatieve data waarover we in dit onderzoek

beschikken, om de effecten van doing gender na te gaan. In deze paragraaf ondernemen we toch

een poging om gender op een kwantitatieve manier te operationaliseren. De resultaten van deze

poging zijn erg beperkt en tentatief, maar toch opmerkelijk genoeg om ze hier te vermelden.

Jessy Siongers (2002: 34) ontwikkelde in eerder TORonderzoek een gendermaat op basis van de

scores van individuele mannen en vrouwen op een reeks van attitudevragen. Een lage score op

deze gendermaat betekent dat men zeer sterk de ‘mannelijke’ attitudes uitdraagt, een hoge score

betekent dat men zeer sterk gekenmerkt wordt door vrouwelijke attitudes. Deze gendermaat geeft

dus weer of mannen en vrouwen zich in hun vertoog naar buiten toe profileren als eerder typisch

vrouwelijk of typisch mannelijk. “Het gaat (..) niet langer om de biologische opdeling tussen

mannen en vrouwen, maar wel om de culturele vertaling van het man of vrouw zijn” zegt Siongers

(2002: 35) over deze operationalisering. Een dergelijke gendermaat kan een mogelijk alternatief

vormen voor de operationalisering van gender aan de hand van gecontextualiseerde set vragen
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rond genderidentiteit (zie 7.2), indien men zoals in ons geval niet over dergelijke informatie

beschikt. 



305

In onze vragenlijst werden een tiental attitudes bevraagd. Deze worden, net als bij Siongers,

gebruikt voor een discriminantanalyse170 waarbij we mannen en vrouwen van elkaar proberen te

onderscheiden. Op basis van de resultaten van deze discriminantanalyse kan dan een individuele

discriminantscore berekend worden voor alle mannen en vrouwen, die aangeeft hoe ‘mannelijk’ of

hoe ‘vrouwelijk’ zij zijn en dit ongeacht hun geslacht. We selecteerden hiervoor tien171

onderscheiden groepen van opvattingen of houdingen uit de vragenlijst, die een precieser beeld

moeten geven van hoe de respondenten naar de wereld kijken en welke waarden zij erop na

houden (zie ook Vandeweyer 2002: 166). 

(1) Het ‘algemene toekomstbeeld’ wordt gemeten aan de hand van opvattingen over hoe de

respondent de toekomst inschat. 

(2)  Het  ‘economisch toekomstbeeld’ bevat vragen omtrent de luxe of financiële mogelijkheden

die men zich de komende jaren al dan niet denkt te kunnen veroorloven.

(3) Vragen omtrent de toekomstige visie op het aantal sociaal uitgeslotenen, het aantal

werklozen, de pensioenregeling en de inkomenskloof werden vervat onder

‘toekomstverwachtingen sociale zekerheid’. 

(4) Naast opvattingen over de toekomst wordt er ook gepeild naar de ‘tevredenheid met het

huidige privé-leven’. 

(5) De mate waarin men zich al dan niet veilig voelt wordt vervat onder ‘onveiligheidsgevoel’. 

(6) Het ‘utilitair individualisme’ meet vooral het wantrouwige mensbeeld en de overtuiging dat

mensen steeds uit eigenbelang handelen. 

(7) Het ‘sociaal-katholiek vertoog’ geeft weer in welke mate men bereid is anderen te helpen. 

(8) Het ‘vertrouwen in instellingen’ betreft het vertrouwen in o.a. het gerecht, de regering en de

politieke partijen. 

(9) Arbeidsethos’ geeft weer hoe belangrijk een prioritair betaalde arbeid gevonden wordt. 

(10) Tenslotte wordt ook nog naar de ‘houding ten opzichte van de verzorgingsstaat’  gepeild. 

                                         
170 Deze methode werd eerder al gebruikt en toegelicht in hoofdstuk 2.

171 De genderrolopvattingen werden niet mee opgenomen in de discriminantanalyse omdat deze maat reeds in

hoofdstuk 6 gebruikt werd in het kader van de socialisatiebenadering.
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Voor meer informatie over de constructie van deze schalen verwijzen we naar bijlage 7.1. De

discriminantanalyse op basis van deze 10 attitudeschalen geeft echter aan dat we, op basis van de

houdingen waarover wij beschikken, slechts 63% van de mannen of vrouwen juist kunnen

klasseren naar geslacht172. Dit is niet zo heel erg veel meer dan de 50% die we bij een toevallige

gok juist zouden klasseren. Bovendien werden slechts drie attitudes weerhouden voor de analyse,

namelijk ‘onveiligheidsgevoel’, ‘arbeidsethos’ en ‘utilitair individualisme’173 en dragen de overige

houdingen niet extra bij tot het van elkaar onderscheiden van vrouwen en mannen. De vraag is

dus of een gendermaat, die  gebaseerd is op deze discriminantanalyse, gender wel ten volle vat.

Daarom gingen we op zoek naar andere manieren waarop we mannen en vrouwen van elkaar

kunnen onderscheiden, die we kunnen gebruiken voor de constructie van een gendermaat. In

hoofdstuk 2 bleken we mannen en vrouwen heel duidelijk te kunnen onderscheiden op basis van de

taken die ze verrichten binnen het huishoudelijke werk. Ons inziens kan de samenstelling van

iemands huishoudelijk werk eveneens een goede indicator zijn voor diens gender. Typisch

mannelijke of typisch vrouwelijke taken in het huishouden, zijn sterk symbolisch geladen en

kunnen door mannen en vrouwen aangewend worden om hun ‘mannelijkheid’ of ‘vrouwelijkheid’ uit

te drukken (Elchardus, Huysseune et al. 1991: 32). We voeren dus een gelijkaardige discriminant-

analyse uit als in hoofdstuk 2, maar om de tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk te weren

uit de gendermaat, gebruiken we niet de tijd besteed aan de verschillende taken in de analyse,

maar wel hun aandeel in het huishoudelijke werk van iedere respondent. Ook zo kunnen we het

geslacht van 92% van de vrouwen en mannen die met een partner samenwonen juist voorspellen,

puur op basis van de samenstelling van hun huishoudelijk werk174. Uitgezonderd het aandeel van

de taak ‘schoonmaken’ in het huishoudelijke werk, worden alle taken gebruikt om te discrimineren

tussen beide geslachten. Op basis van deze discriminantanalyse maken we onze gendermaat aan.

De score op deze gendermaat zal bepaald worden op basis van de samenstelling van het

huishoudelijke werk dat een persoon verricht heeft, ongeacht of iemand man of vrouw is. Een lage

score op deze gendermaat betekent dat men een typisch 'vrouwelijke’ samenstelling van het

                                         
172 Willks’ Lambda= 0.846 – Canonische correlatie= 0.393. De canonische correlatie is significant verschillend van

0 (p<0.05).

173 Vrouwen rapporteren gemiddeld meer onveiligheidsgevoelens dan mannen. Zo is bijvoorbeeld 49% van de

vrouwen die met een partner samenwonen het eens met de stelling ‘ ’s Avonds en ’s nachts doe ik de deur niet

meer open als er gebeld wordt’ en slechts 23% van de mannen. Of 73% van hen is het ook eens met de

stelling ‘’s Avonds moet je op straat extra voorzichtig zijn’ , terwijl maar 55% van de mannen die met een

partner samenwonen het hier mee eens is. Vrouwen scoren ook anders dan mannen op de schaal

‘arbeidsethos’. Zo vindt bijvoorbeeld 67% van de mannen die met een partner samenwonen dat iedereen die in

staat is om te gaan werken, moet gaan werken en slechts 48% van de vrouwen. Of nog, 62% van de mannen

vindt dat werken een plicht is tegenover de samenleving en slechts 50% van de vrouwen die met een partner

samenwonen, vindt dit ook. Tenslotte worden mannen ook gekenmerkt door de meer rechtse attitude

‘individualisme’.

174 Willks’ Lambda= 0.330 – Canonische correlatie= 0.818. De canonische correlatie is significant verschillend van

0 (p<0.05).
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huishoudelijke werk kent, een hoge score betekent dat het huishoudelijke werk dat men verricht

sterk gekenmerkt is door typisch ‘mannelijke’ huishoudelijke taken. 

In figuur 7.1 gaan we vervolgens na of we een verband kunnen vaststellen tussen deze

gendermaat en de tijd die mannen en vrouwen die met een partner samenwonen besteden aan

huishoudelijk werk. Bij mannen stellen we geen verband tussen beide vast, maar bij vrouwen zien

we een significante175, opvallende neerwaartse knik in de tijd die zij besteden aan huishoudelijk

werk, wanneer zij een erg mannelijke samenstelling kennen van hun huishoudelijk werk. Dit zou

een indicatie kunnen zijn dat huishoudelijk werk voor deze vrouwen veel minder symbolisch

geladen is. Mogelijks associëren zij het verrichten van weinig huishoudelijk werk, alsook van

typisch mannelijke huishoudelijke taken, niet zozeer met mannelijkheid en zien zij hun

vrouwelijkheid daardoor niet in vraag gesteld. We zijn ons ervan bewust dat het hier om een erg

tentatieve verklaring gaat. Maar het lijkt alleszins niet zo dat deze vrouwen minder tijd besteden

aan huishoudelijk werk, louter omdat het verrichten van typisch mannelijke taken minder tijd in

beslag neemt dan het verrichten van typisch vrouwelijke taken. In dat geval zouden we immers

ook moeten vaststellen dat mannen met een eerder typisch vrouwelijke samenstelling van hun

huishoudelijk werk, veel meer tijd besteden aan huishoudelijk werk.

                                         
175 Om na te gaan of het hier gaat om een significant verband, werd aan de hand van een regressieanalyse  een

quadratische functie geschat voor vrouwen waarbij we de tijd besteed aan huishoudelijke werk proberen te

verklaren aan de hand van hun score op de gendermaat (Thhw = a + B*gender + B*(gender)²). P<0.01
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FIGUUR 7.1:  TIJD BESTEED AAN HUISHOUDELIJK WERK DOOR MANNEN EN VROUWEN DIE MET EEN PARTNER SAMENWONEN AL NAARGELANG HUN SCORE OP DE GENDERMAAT, DIE ZELF

VERWIJST NAAR DE SAMENSTELLING VAN HUN HUISHOUDELIJKE WERK (TOR99, N= 1082, 20-75 JAAR)
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7.5 ALGEMEEN BESLUIT MET BETREKKING TOT DE

GENDERBENADERING

Deze vierde en laatste benadering van het huishoudelijk werk, moest de leemtes opvullen die nog

overbleven nadat we het verrichten van huishoudelijk werk hebben proberen begrijpen vanuit een

instrumenteel oogpunt, een machtsoogpunt en een sociaal oogpunt. De tijd die men besteedt aan

huishoudelijk werk bleek immers niet enkel een resultante te zijn van wat er in het huishouden

gedaan moet worden, hoe beschikbaar men hiervoor is, welke machtspositie men in het gezin

inneemt, welke scritps men voor handen heeft en hoezeer men gelooft dat men verantwoordelijk is

voor deze taak. Al deze factoren samen kunnen niet volledig verklaren waarom de allocatie van

huishoudelijke taken op basis van gender zo stevig overeind blijft. Nu het vandaag de dag minder

vanzelfsprekend is geworden om mannen en vrouwen via externe druk een rol passend bij hun

geslacht op te dringen en het individu meer en meer de indruk heeft gekregen dat hij zelf zijn

eigen rol moet en kan uitvinden, tonen de interviews met de zes vrouwen die de takenverdeling in

hun gezin wilden veranderen, immers aan dat deze keuzevrijheid in zekere zin slechts illusoir is.  

Mannen en vrouwen zijn voortdurend bezig zichzelf naar de ander toe op een zo duidelijk mogelijke

manier te presenteren. Eén van de basiscategoriën die ze hierbij gebruiken en die ook anderen

gebruiken om hen te categoriseren, is het onderscheid man/vrouw. Ondanks het feit dat mannen

en vrouwen meer op elkaar lijken dan dat ze verschillen, is onze hele maatschappij doordrongen

van en georganiseerd rond deze dichotomie. Dat betekent dat het verschil tussen mannen en

vrouwen in ons dagelijkse handelen telkens weer in de verf gezet moet worden, herbevestigd en

aangetoond moet worden, opdat het zijn aura van rechtvaardigheid en vanzelfsprekendheid zou

kunnen behouden. Huishoudelijk werk kan hierin een belangrijke rol spelen. Het stelt immers een

duidelijke gendergrens tussen mannen en vrouwen, die door heel wat mensen onderkend wordt en

ook sterk institutioneel ondersteund is. Het is voor mannen en vrouwen heel gemakkelijk om

dergelijke symbolische activiteiten te benutten wanneer ze zich naar andere mensen toe

presenteren, zelfs al zijn ze het er in principe misschien niet mee eens.

Omdat huishoudelijk werk volgens deze interpretatie niet louter werk is, maar ook een manier

waarop men zich naar anderen toe kan uitdrukken, kan het verrichten van deze taak een zekere

voldoening met zich meebrengen. Met het verrichten van huishoudelijk werk kan men bovendien

zijn zorg en liefde naar anderen toe uitdrukken, al geldt ook dit in ongelijke mate voor mannen als

voor vrouwen. Deze positieve connotatie van het huishoudelijke werk kan mede verklaren waarom

vrouwen vaak blijven vasthouden aan deze taak, terwijl er anderzijds steeds vaker op gewezen

wordt dat het hun kansen beperkt. Doordat huishoudelijk werk zo’n essentieel onderdeel uitmaakt

van de sociale constructie van vrouwelijkheid, kunnen vrouwen het vooruitzicht van

genderneutralisering in het huishoudelijk werk soms zelfs als problematisch ervaren, als een

bedreiging voor hun identiteit. Het belang van doing gender in de dagelijkse interacties en de
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belangrijke symbolisch rol die huishoudelijk werk hierbij krijgt toebedeeld (soms los van bepaalde

expliciete rolopvattingen), kan alleszins een verklaring bieden voor de vaststelling dat vrouwen ten

opzichte van mannen nog steeds veel meer tijd besteden aan huishoudelijk werk en dit ondanks

ingrijpende sociale evoluties als de verhoogde arbeidsmarktparticipatie van de vrouw, de

vervlakking van machtsverschillen tussen mannen en vrouwen en de verschuiving naar meer

‘progressieve’ rolopvattingen.



312



313

Conclusies: 

Standvastige verschillen

DE MYTHE VAN DE NIEUWE MAN

In de keuze van een onderzoeksproblematiek hebben we ons laten leiden door het publieke debat

rond de Nieuwe Man, dat vooral rond 2001 in Vlaanderen zijn hoogtepunt kende toen de eerste

resultaten van het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek deze mythe dreigden te doorprikken. Wat die

Nieuwe Man precies inhield, was moeilijk te achterhalen. Het maakte zelf deel uit van de discussie

die gretig in de media en in de publieke arena werd gevoerd. Belangrijk was vooral dat hij ‘Nieuw’

was. Alhoewel, ‘Nieuw’? 

“De man lijkt elke maand meer op waspoeder.” schreef Knack (26 september 2001) “De formule

mag dan al eeuwen pijnlijk ongewijzigd zijn gebleven, toch plakt men er om de haverklap zonder

schaamte een schreeuwerig etiket "Nieuw!!" op”. Daarmee kaderde de Nieuwe Man perfect in de

nieuwe, grote zekerheid die zich de laatste decennia volgens Elchardus (2002: 7) in het publieke

debat en in de hoofden van menig burger genesteld had: “alles is in beweging, alles verliest zijn

vaste vorm, alles wisselt en verandert”. Dit maakte het ook zo moeilijk om de Nieuwe Man te

definiëren. Men was ervan overtuigd geraakt dat collectieve identiteiten als gender aan het

vervagen waren en dat het individu geconfronteerd werd met een nooit geziene keuzevrijheid.

Mannen en vrouwen groeiden steeds meer naar elkaar toe en het verschil tussen beide was nog

moeilijk te zien. Hierdoor was het niet meer duidelijk wat vrouw of man zijn nu precies betekende

en moest dit telkens opnieuw worden uitgevonden. De media en de reclamewereld droegen hier op

hun manier toe bij door om de haverklap en bij de minste aanleiding een Nieuwe Man te lanceren.

De idee van verandering was zo sterk ingeburgerd dat er zelfs stilaan een tegenbeweging op gang

kwam die wou teruggrijpen naar hoe het was voor de Nieuwe Man.

Ook wij namen als onderzoekers van de TORgroep deel aan het debat. In een Open Brief aan

toenmalig Minister van Gelijke Kansen Mieke Vogels (De Standaard, 2 mei 2001) lieten we weten:

“We denken dat het heilzaam is voor een samenleving dat er ook mensen zijn die geld en tijd

krijgen om het maatschappelijke leven grondiger te bestuderen dan vluchtige trendwatchers. De

mythes die de media creëren kritisch in twijfel te trekken: wij zijn ervan overtuigd dat dat een van

de cruciale taken van wetenschappelijk onderzoek is.” Dat hebben we in deze studie dan ook willen

doen. Aan de hand van tijdsbudgetonderzoek hebben we het huishoudelijke werk van Vlaamse

vrouwen en mannen die met een partner samenwonen grondig onderzocht. Daarmee beperkten we
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ons tot slechts één domein waarin radicale verandering werd verkondigd. We wilden echter

verderwerken op de eerste resultaten van het tijdsbudgetonderzoek die in april 2001 commotie

veroorzaakten omdat ze aantoonden dat de traditionele rollenpatronen in Vlaanderen nog stevig

standhielden. We gingen op zoek naar een antwoord op de vraag waarom de gegenderde verdeling

van het huishoudelijke werk nog zo vaak de norm is in de Vlaamse gezinnen en welke factoren

deze takenverdeling beïnvloeden.

EEN VERVAGING VAN GESLACHTSROLLEN IN HET HUISHOUDELIJKE WERK?

Als men de verdampingsthese met empirisch onderzoek confronteert, dan komt men volgens

Elchardus (2002: 18) al snel tot de conclusie dat er van het verdwijnen van vaste patronen en

radicale individualisering geen sprake is. Dat is ook de vaststelling die wij doen wanneer we het

huishoudelijke werk in de Vlaamse gezinnen bestuderen aan de hand van de Vlaamse

tijdsbudgetdata uit 1999. Er bestaan nog altijd heel duidelijke verschillen in het huishoudelijke

werk van vrouwen en mannen die met een partner samenwonen. Verschillen die niet getuigen van

een veranderde rol van de man in het huishouden, maar juist heel standvastig zijn. 

Zo kan men op basis van een simpel gegeven als de tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk

tijdens een toevallige week, voor maar liefst drie vierde van de Vlaamse vrouwen en mannen die

met een partner samenwonen, juist voorspellen welk geslacht ze hebben. Huishoudelijk werk blijkt

met andere woorden nog altijd een heel specifieke bezigheid te zijn die sterk aan sociale rollen

gelinkt is. Ondanks de gestegen arbeidsmarktparticipatie van de vrouw, blijft zij nog steeds het

grootste deel van het huishoudelijke werk op zich nemen. Vrouwen die met een partner

samenwonen besteden gemiddeld bijna dubbel zoveel tijd aan huishoudelijk werk dan mannen die

met een partner samenwonen, namelijk 29u17’ tegenover slechts 15u02’ per week. Mannen

besteden hierdoor 28% van hun waaktijd aan vrije tijd, 26% aan betaalde arbeid en slechts 14%

aan huishoudelijk werk. Bij vrouwen neemt huishoudelijk werk daarentegen het grootste deel van

hun tijdsbudget in beslag, namelijk 27%, gevolgd door 21% vrije tijd en slechts 15% betaalde

arbeid. Naast het feit dat mannen minder uren aan huishoudelijk werk besteden dan vrouwen,

worden zij ook gedurende een groter deel van de tijd door iemand anders (waarschijnlijk de

partner) geholpen bij het verrichten van huishoudelijk werk. Zij geven tijdens 24% van de tijd die

ze aan huishoudelijk werk besteden, aan dat ze deze taak samen met iemand anders verrichten,

terwijl dit bij vrouwen slechts 15% van de tijd zo is. Dit zou er op kunnen wijzen dat ze eerder hun

partner helpen in het huishouden op haar aanwijzingen dan dat ze zelfstandig huishoudelijk werk

verrichten.
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Een vergelijking met tijdsbudgetgegevens uit 1988, geeft bovendien aan dat vrouwen en mannen

die met een partner samenwonen in 1999 zelfs nog beter van elkaar te onderscheiden zijn op basis

van de tijd die ze aan huishoudelijk werk besteden dan in 1988. De vergelijking kon enkel verricht

worden voor vrouwen en mannen tussen 21 en 40 jaar, maar voor deze groep steeg het

percentage waarvan men het geslacht juist kon voorspellen aan de hand van de tijd besteed aan

huishoudelijk werk tijdens de weekdagen, in tien jaar van 69% naar 78%. Het geeft ook aan dat de

verdeling van het huishoudelijke werk bij jongere mannen en vrouwen die met een partner

samenwonen, niet gelijker verloopt dan voor de hele onderzoeksbevolking van 20 tot 75 jaar. 

Uit de Vlaamse tijdsbudgetgegevens blijkt voorts dat er anno 1999 nog altijd heel typisch

‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ taken bestaan in het huis-houdelijke werk. Wanneer we rekening

houden met de tijd besteed aan 9 onderscheiden huishoudelijke taken en dus niet met de totale

tijd besteed aan huishoudelijk werk, dan kunnen we zelfs voor 92% van de Vlaamse vrouwen en

mannen die met een partner samenwonen het geslacht juist voorspellen. Van de mannen

voorspellen we maar liefst 97% juist, van de vrouwen 86% omdat zij iets meer variatie kennen in

het huishoudelijke werk dat zij verrichten. Alles wat met de verzorging van kleding en linnengoed

te maken heeft, met maaltijdbereiding en met schoonmaken, nemen vrouwen eerder op zich.

Taken als klusjes en tuinieren zijn eerder voor de man. Boodschappen, de verplaatsingen voor het

huishouden, de organisatie en administratie van het huishouden en de verzorging van

kamerplanten en huisdieren zijn eerder genderneutraal. Uit de tijdsbudgetdata blijkt ook dat de

typisch vrouwelijke en typisch mannelijke taken heel anders beleefd worden. De typisch

vrouwelijke taken worden gedurende een veel kleiner percentage van de tijd uit plezier gedaan. Zo

blijken taken die met kleding en linnengoed te maken hebben, slechts gedurende 4% van de tijd

als plezierig ervaren te worden. Deze taak is de taak die mannen en vrouwen het duidelijkst van

elkaar onderscheidt176. Het valt dus op hoe mannen nog het minst participeren aan die vrouwelijke

taken die het meest als een opgave beschouwd worden. Mannelijke taken worden doorgaans veel

meer als plezierig ervaren. Zo wordt 61% van de tijd die men aan tuinieren besteedt, vanuit plezier

gemotiveerd. 

Deze analyse op de Vlaamse tijdsbudgetdata doet ons besluiten dat de tijd die mannen en vrouwen

aan huishoudelijk werk besteden in een koppel, alsook het soort taken dat zij verrichten, nog altijd

heel sterk gelinkt is aan geslacht. Er is op dit vlak niet echt sprake van een doorgedreven

vervaging van de geslachtsrollen zoals onder de noemer van de Nieuwe Man gepropageerd werd.

Het levendige publieke debat rond het thema toont nochtans aan dat men hier van overtuigd was

of dat men toch het gevoel had dat er iets radicaal aan het veranderen was; dat men meer en

meer zelf keuzes kon maken los van wat traditie, bevel, gezag of zelfs schaarste ons voorschreef

(Elchardus 2002: 19). Daarom is het interessant na te gaan hoe de gegenderde verdeling van het

                                         
176 Op basis van de tijd die iemand besteedt aan deze taak, kunnen we in 87% van de tijd diens geslacht correct

voorspellen.
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huishoudelijke werk uiteindelijk tot stand komt en waarom zij de norm lijkt te zijn in zovele

gezinnen. Wat verklaart precies het verschil in de tijd die vrouwen en mannen besteden aan

huishoudelijk werk en hoe wordt het handelen gestuurd in de richting van een gegenderde

verdeling van het huishoudelijke werk?

VIER VERKLARINGEN VOOR DE GEGENDERDE VERDELING VAN HET HUISHOUDELIJKE WERK

In de studie worden vier verklaringsmodellen voor de verdeling van het huishoudelijke werk in de

gezinnen onderscheiden. De instrumentele benadering en de machtsbenadering trachten een

verklaring te vinden voor het grote aandeel van de vrouw in het huishoudelijke werk, door de

reden voor het stellen van deze grote hoeveelheid werk te plaatsen buiten de vrouw zelf. De

context van de handeling bepaalt dan dat de vrouw meer huishoudelijk werk verricht dan de man. 

1) Onder de instrumentele benadering ressorteren enkele van de vroegste theorieën die

ontwikkeld werden in een poging de ongelijke verdeling van het huishoudelijke werk te

verklaren. Volgens deze benadering ontstaat deze verdeling enkel en alleen omdat het de

meeste efficiënte takenverdeling is in het gezin. Een efficiënte verdeling is er immers één

waarbij elk van de partners zich in dat domein specialiseert waarin hij het meest bedreven is.

Omwille van biologische kenmerken zou het doorgaans het efficiëntst zijn als de vrouw zich

specialiseert in het huishoudelijke werk en de kinderzorg. In principe is de theorie echter

genderneutraal. Indien de vrouw bijvoorbeeld meer op de arbeidsmarkt kan verdienen dan

haar man, zal zij zich specialiseren in betaalde arbeid. De New Home Economics, de Relative

Resources theorie  en kleinere theorieën als de time-availability theorie, de response-capability

theorie en de situational view zijn voorbeelden van theorieën uit de instrumentele benadering.

2) Terwijl de vorige benadering uitgaat van consensus in het gezin over de verdeling van de

taken, legt de machtsbenadering de nadruk op conflict en ongelijkheid. Volgens deze

benadering gaat de berekende nutsmaximalisatie voor het gezin niet altijd gepaard met een

maximaal nut voor de afzonderlijke leden van het gezin. Diegene die zich specialiseert in

huishoudelijk werk zou immers niet altijd dezelfde kansen hebben als diegene die zich

specialiseert in betaalde arbeid. Daarom moet in het gezin onderhandeld worden over wie

welke taak op zich zal nemen en die onderhandeling wordt beslecht op basis van

machtsfactoren. Macht is dan het abstracte symbolische medium dat vervat ligt  in posities als

een hoog inkomen, een hoog opleidingsniveau, een belangrijke job… . Omdat mannen

doorgaans meer macht hebben dan vrouwen, verrichten zij ook minder huishoudelijk werk.

Deze benadering omvat de sociologisch getinte ruiltheorieën en de meer economisch getinte

speltheorieën, de Economic Dependency Theory en de marxistische/ feministische theorieën.
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Bij de laatste twee benaderingen is er sprake van een meer subtiele vorm van sociale controle,

namelijk via overtuiging en het activeren van commitments. Ook bij deze controle wordt het

gedrag door de omgeving gestuurd. De vrouw heeft echter in deze gevallen de

gedragsverwachtingen van de sociale omgeving geïnternaliseerd en zal het stellen van een

handeling als huishoudelijk werk meer ervaren als iets dat zij uit eigen wil verricht. De reden voor

het stellen van de handeling wordt bij de persoon zelf gelocaliseerd en is niet langer

genderneutraal. 

3) Volgens de socialisatiebenadering besteden vrouwen meer tijd aan huishoudelijk werk dan

mannen juist omdat ze vrouw zijn. Het behoort immers tot hun rol als vrouw, hen aangeleerd

tijdens een socialisatieproces. Vrouwen zijn gesocialiseerd om huishoudelijk werk te doen en

een goede (huis)vrouw en moeder te zijn. 

4) Ook de genderbenaderingen geloven dat het feit dat vrouwen meer huishoudelijk werk

verrichten niet losstaat van het feit dat ze vrouw zijn. In het verrichten van huishoudelijk werk

produceren vrouwen immers niet enkel een verzorgd huishouden maar ook hun eigen

vrouwelijke identiteit. Het huishoudelijke werk heeft een symbolische genderlading die ze

kunnen aangrijpen om aan te tonen dat ze een competent lid zijn van een bepaalde

geslachtscategorie. Voorbeelden van deze benadering zijn de doing gender theorie en de

gender display theory. 

Elk van de besproken theorieën heeft zijn zwakke punten en blinde vlekken die door een andere

theorie kunnen worden opgevuld. Ze beperken zich immers grotendeels tot één van de vier

motivaties die mensen aanzet tot het stellen van een bepaalde handeling. De vier benaderingen

sluiten hiermee nauw aan bij de vier motivaties voor het sociale handelen die Parsons (1969)

onderscheidt in zijn viersanctieparadigma. Dit paradigma werd gehanteerd als conceptueel kader

bij de bespreking van de verschillende theorieën. 

De vier benaderingen werden in de studie als heuristisch kader gebruikt voor een diepgaande

statistische analyse van de mechanismen onderliggend aan de verdeling van het huishoudelijke

werk op basis van de Vlaamse tijdsbudgetdata uit 1999. De bevindingen van deze statistische

analyse vatten we hieronder kort samen:

PRAKTISCHE OVERWEGINGEN…

Op basis van onze analyses kunnen we niet ontkennen dat bij de dagelijkse organisatie van het

huishoudelijk werk praktische overwegingen een belangrijke rol spelen, zoals wie beschikbaar is en

wat er precies gedaan moet worden. Opvallend is echter dat ieder gezinslid deze afweging maakt

zonder daarbij rekening te houden met de beschikbaarheid van de andere gezinsleden. De

afweging verloopt bovendien anders bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen vullen hun beschikbare
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tijd veel meer in met huishoudelijk werk. Als zij geen betaald werk verrichten, gebruiken ze

hiervoor bijna 40% van de tijd die ze anders aan een voltijdse job zouden besteden en mannen

slechts 18%. Hierdoor worden vrouwen vaker geconfronteerd met de keuze tussen job, huishouden

en de kinderen en kennen ze een grotere trade-off tussen deze drie levenssferen. Zij schroeven

vaker dan mannen hun huishoudelijk werk terug naarmate ze meer tijd besteden aan hun job of

als er kleine kinderen in het gezin zijn. Ze zetten omgekeerd ook vaker een stap terug op de

arbeidsmarkt als er kinderen zijn of om aan de eisen van het huishouden te voldoen. Naarmate het

aantal kinderen ouder dan 5 jaar in het gezin stijgt, verrichten vrouwen ook steeds meer

huishoudelijk werk. Mannen daarentegen leveren doorgaans een extra inspanning bij het eerste

kind, maar verrichten vervolgens steeds minder huishoudelijk werk naarmate het aantal kinderen

stijgt. Als vrouwen geen job hebben, zullen ze tenslotte ook minder gemakkelijk dan mannen wat

huishoudelijk werk laten vallen wanneer ze geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen.

 

… VORM GEGEVEN BINNEN BEPAALDE MACHTSSTRUCTUREN …

Het is duidelijk dat vrouwen zich meer specialiseren in het huishoudelijke werk dan mannen. In

onze huidige samenleving brengt deze specialisatie vrouwen doorgaans in een minder gunstige

positie en genereert het voor hen minder kansen dan een specialisatie op de arbeidsmarkt. In een

samenleving waarin steeds meer relaties stuk dreigen te lopen, maakt het hen kwetsbaar voor

armoede en economische onzekerheid. Volgens de machtsbenadering is deze gegenderde

specialisatie dan ook niet zozeer ingegeven door efficiëntie-overwegingen, zoals verondersteld in

de instrumentele benadering, maar is ze eerder een reflectie van de verschillende machtspositie

van vrouwen en mannen binnen onze maatschappij. De specialisatie van de vrouw in het

huishoudelijke werk wordt immers slechts in 39% van de Vlaamse koppels gecompenseerd door

een specialisatie van de man op de arbeidsmarkt (voor koppels jonger dan 55 jaar in 51%). In nog

eens 38% van de Vlaamse koppels doet de vrouw naast het merendeel van het huishoudelijke

werk ook nog eens evenveel of meer betaalde arbeid dan haar partner en heeft ze een dubbele

verantwoordelijkheid. Ook als vrouwen een hogere opleiding hebben dan hun partner en ze door

specialisatie op de arbeidsmarkt in principe meer voor het gezin zouden kunnen opbrengen, nemen

zij het grootste aandeel in het huishoudelijke werk op zich. Terwijl de man maar in 32% van de

gezinnen hoger opgeleid is dan de partner en dus productiever op de arbeidsmarkt, specialiseert hij

zich in 74% van de gezinnen op dit domein. Slechts 15% van de vrouwen met een hoger

opleidingsniveau dan hun partner hebben een job met een langere arbeidsduur dan hun partner en

specialiseren zich op de arbeidsmarkt. Het argument dat de aanwezigheid van kinderen de

productiviteit van vrouwen in het huishouden sterk versterkt en dat ze zich daarom minder zouden

specialiseren op de arbeidsmarkt, blijkt niet helemaal op te gaan. 
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Mannen lijken in de onderhandelingen over het huishoudelijke werk te kunnen terugvallen op een

bevoorrechte positie die onlosmakelijk verbonden is met de bredere organisatie van de

maatschappij rond gender. Zo staat de gegenderde structuur van de arbeidsmarkt centraal in de

reproductie en het behoud van een gegenderde arbeidsverdeling, waarbij de vrouw een

onevenredig aandeel van het huishoudelijk werk op zich neemt ongeacht haar arbeidssituatie. Het

beeld dat in deze studie geschetst wordt van de arbeidsmarktparticipatie van mannen en vrouwen

die in koppel leven, toont een arbeidsmarkt die vrouwen benadeelt en mannen bevoordeelt en die

de grotere macht van de man niet enkel weerspiegelt, maar ook nog versterkt. De

beroepsmogelijkheden van vrouwen zijn meer beperkt tot de slechter betalende, lager

gewaardeerde ‘vrouwelijke’ jobs met weinig voordelen, die kenmerkend zijn voor de

dienstensector. En ook in andere sectoren worden de beroepsgroepen met een hoog percentage

vrouwen, gekenmerkt door lagere lonen, minder carrièreperspectieven en routinisering. De

confrontatie met een tekort aan perspectieven in de typisch ‘vrouwelijke’ jobs, zou kunnen

verklaren waarom vrouwen zich doorgaans meer beschikbaar houden voor het huishoudelijke werk.

Omdat mannen doorgaans ruimere kansen geboden krijgen in een maatschappij die georganiseerd

is rond gender, is het vooral de machtspositie van de vrouw in het gezin die belangrijk is voor de

tijd die mannen en vrouwen besteden aan huishoudelijk werk. Een hogere beroepsstatus en een

gunstiger beroepsstatuut stelt vrouwen in de mogelijkheid om de tijd die zij besteden aan

huishoudelijk werk te reduceren. Dit zal haar ook opnieuw toelaten om meer carrière kansen te

grijpen, wat de zelfversterkende en circulaire dynamiek van machtsprocessen illustreert. Mannen

wiens partner beschikt over een eigen inkomen doen per week enkele uurtjes meer huishoudelijk

werk dan mannen met een partner zonder inkomen, los van de beschikbaarheid van deze partner. 

… GELEGITIMEERD DOOR CONVENTIONELE SOCIALE NORMEN …

In stabiele systemen van genderongelijkheid zijn mensen zich vaak niet bewust van dergelijke

machtsmechanismen, omdat deze gelegitimeerd zijn als authoriteit (Chafetz 1988: 112). Dat blijkt

heel duidelijk uit de vaststelling dat heel wat mannen en vrouwen hun eigen bijdrage aan het

huishoudelijk werk niet als onrechtvaardig beschouwen (zie o.a. Arts, Hermkens 1994; Widmalm

1998, Baxter 2000). Heel wat vrouwen ervaren het als vanzelfsprekend en zelfs wenselijk, net

zoals er heel wat vrouwen zijn die genieten van een gegenderde verdeling van het werk en van het

gevoel onderhouden en beschermd te worden (Bell, Newby 1976). De sociale norm schreef dan ook

heel lang voor dat vrouwen hun persoonlijke ontwikkeling moesten zoeken in de zorg voor

anderen, terwijl mannen anderen moesten laten delen in de vruchten van hun onafhankelijke

verwezenlijkingen (Gerson 2002: 8). Dergelijke conventionele sociale normen, die uitgaan van

dichotome genderverschillen, fungeren als een ideologisch construct die de ongelijkheid tussen

mannen en vrouwen rechtvaardigt en versterkt (Epstein 1988). Onze analyses tonen aan dat heel
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wat mannen en vrouwen zich ook anno 1999 nog door deze sociale norm, aangeleerd via

opvoeding en socialisatie, laten leiden wanneer ze geconfronteerd worden met het

allocatievraagstuk van het huishoudelijke werk in het gezin. De norm stelt wat gepast gedrag is

voor mannen en voor vrouwen en fungeert zo als een soort meta-richtlijn waarbinnen het handelen

zich verder kan ontplooien. 

Het is pas binnen de grenzen van deze sociale norm, dat de meer pragmatische richtlijnen uit de

instrumentele benadering in werking treden. Is het bindende karakter van de sociale norm sterk,

dan zullen mannen en vrouwen hun huishoudelijk werk maar weinig laten afhangen van

argumenten als beschikbaarheid en de vraag naar huishoudelijk werk. Dat lijkt bijvoorbeeld het

geval te zijn bij vrouwen van 55 jaar of ouder, die geen betaald werk (meer) verrichten of zich aan

het eind van hun arbeidscarrière bevinden. Zij kunnen zich gemakkelijk vinden in de hen

toegewezen zorgende rol en er hun zelfwaarde aan ontlenen en zullen zich minder door praktische

overwegingen laten leiden in de tijd die zij besteden aan huishoudelijk werk. Bij vrouwen jonger

dan 55 jaar is het bindende karakter van de sociale norm daarentegen minder sterk en spelen

praktische overwegingen een veel grotere rol. Heel wat van deze vrouwen op arbeidsactieve

leeftijd ervaren de perspectieven die de conventionele norm hen voorspiegelt als onbevredigend.

Aan het begin van de 21ste eeuw groeit immers de onenigheid over hoe de fundamentele spanning

tussen gezin en arbeid, publiek en privé, autonomie en commitment aan te pakken (Gerson

2002:9). Deze vrouwen voelen meer en meer de nood om zichzelf zowel binnen het gezin als op de

arbeidsmarkt te verwezenlijken. Dit blijkt ook uit hun lagere score op de schaal voor individuele

rolopvattingen, die aangeeft in welke mate zij zich identificeren met de sociale norm. Slechts 18%

van de vrouwen uit deze groep vindt dat de vrouw het best het huishouden doet terwijl de man

gaat werken en minder dan 1/3 dat de vrouw het meest geschikt is om kleine kinderen op te

voeden of best stopt met werken als er kleine kinderen in het gezin zijn. Deze vrouwen jonger dan

55 jaar hebben ook aspiraties buiten het huishouden en proberen bijgevolg zelf een goede

verdeling te vinden tussen hun buitenhuise engagementen en hun traditionele zorgengagementen,

vaak los van conventionele rolvoorschriften. Omdat de gegenderde norm nog geen ruim baan

gemaakt heeft voor andere bruikbare scripts, bevinden zij zich in een situatie van incomplete

institutionalisation (Cherlin 1978). Het is in zo’n situatie dat pragmatische argumenten voor het

verrichten van huishoudelijk werk een belangrijke rol gaan spelen in de tijd besteed aan

huishoudelijk werk. Door het gebrek aan een algemeen aanvaarde gedragslijn, vallen zij ook veel

meer terug op hun eigen rolopvattingen om de balans te bepalen die ze zullen aanhouden tussen

arbeid en zorg en om te bepalen hoeveel tijd ze zullen besteden aan huishoudelijk werk. 

In tegenstelling tot deze vrouwen, aarzelen mannen van dezelfde leeftijd nog om van onder de

beschermende deken van de conventionele sociale norm vandaan te komen. Zij zijn het immers die

de vruchten plukken van de gegenderde arbeidsverdeling. Hun progressieve individuele

rolopvattingen, geven nochtans aan dat ze de zorg voor het huishouden er wel willen bij nemen.

De analyses tonen echter aan dat dit hun primaire activiteit, betaalde arbeid, en hun identiteit niet
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mag overschaduwen. Betaalde arbeid komt bij deze mannen nog steeds op de eerste plaats. Hun

individuele rolopvattingen bepalen slechts in welke mate ze de tijd die ze naast hun job nog over

hebben, zullen besteden aan huishoudelijk werk. Eens 55 jaar of ouder, kunnen deze mannen

echter nog moeilijk schuil gaan achter hun veeleisende arbeidsrol en begint ook bij hen de mal van

het gegenderde rolpatroon te knellen. Net als bij de jonge vrouwen, zal de tijd die zij besteden aan

huishoudelijk werk veel meer afhangen van instrumentele factoren als de vraag naar huishoudelijk

werk en hun beschikbaarheid. 

… IN EEN SYMBOLISCHE SAMENLEVING DOORDRENKT VAN GENDER.

Ondanks de meer progressieve rolopvattingen van jonge mannen en vrouwen en ondanks de

mogelijkheid die er bestaat voor bepaalde groepen in de bevolking om de gegenderde sociale norm

van zich af te schudden en andere dan geslachtscriteria te gebruiken voor de verdeling van de

huishoudelijke taken in het gezin, blijft het huishoudelijke werk in de gezinnen nog steeds heel

sterk verbonden met het geslacht van de actor. De tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk

blijkt niet enkel een resultante te zijn van wat er in het huishouden gedaan moet worden, hoe

beschikbaar men hiervoor is, welke machtspositie men in het gezin inneemt en welke scritps of

tradities men voor handen heeft. Al deze factoren samen lijken niet afdoende om te begrijpen

waarom de allocatie van huishoudelijke taken op basis van geslacht zo stevig overeind blijft. Nu

het vandaag de dag minder vanzelfsprekend is geworden om mannen en vrouwen via externe druk

een rol passend bij hun geslacht op te dringen en het individu meer en meer de indruk heeft

gekregen dat hij zelf zijn eigen rol moet en kan uitvinden, tonen de standvastige verschillen in het

huishoudelijke werk van vrouwen en mannen aan dat deze keuzevrijheid in zekere zin slechts

illusoir is. Dit komt omdat het verrichten van huishoudelijk werk nog altijd een belangrijke

gendergrens aanduidt tussen mannen en vrouwen, die ze kunnen gebruiken om zichzelf naar

anderen toe op een zo duidelijk mogelijke manier te presenteren. Dat vrouwen en mannen die

huishoudelijk werk doen tegelijk ook aan ‘gender doen’, kon slechts indirect afgeleid worden uit de

Vlaamse tijdsbudgetdata, maar kwam duidelijk naar voren in de zes diepte-interviews die we in het

kader van deze studie verricht hebben. 

Het vrouw/man onderscheid is erg belangrijk in onze omgang met anderen en in de constructie van

onze identiteit. Ondanks het feit dat vrouwen en mannen meer op elkaar lijken dan dat ze

verschillen, is onze hele maatschappij doordrongen van en georganiseerd rond deze dichotomie.

Dat betekent dat het verschil tussen vrouwen en mannen in ons dagelijkse handelen telkens weer

in de verf gezet, herbevestigd en aangetoond moet worden, opdat het zijn aura van

rechtvaardigheid en vanzelfsprekendheid zou kunnen bewaren. De mogelijkheid om dit via

huishoudelijk werk te doen, wordt door heel wat mensen impliciet (h)erkend en is ook sterk

institutioneel ondersteund. Het is dan voor mannen en vrouwen heel gemakkelijk om de symboliek
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van deze activiteit te benutten wanneer ze zich naar andere mensen toe presenteren, ook al zijn ze

het niet altijd eens met de gegrondheid van deze connotatie. Door het al dan niet verrichten van

huishoudelijk werk, kunnen ze aan zichzelf en aan anderen tonen dat ze een competent lid zijn van

een bepaalde geslachtscategorie en de aanleg en de wil hebben om de daarbij passende

gegenderde gedragingen te stellen. Vrouwen die het idee dat huishoudelijk werk vrouwenwerk is,

opgenomen hebben in hun eigen zelfbeeld, kunnen aantonen dat ze vrouw en een goede

echtgenote zijn door voldoende huishoudelijk werk te verrichten of door er minstens de

eindverantwoordelijkheid voor te behouden en door kritiek te leveren op het huishoudelijke werk

van hun man. Mannen kunnen hun mannelijkheid dan weer onderstrepen door huishoudelijk werk

te vermijden, door te klungelen met huishoudelijke taken of door typisch mannelijke taken te

verrichten in het huishouden. Juist door deze handelingen blijft de symbolische connotatie van deze

taken als vrouwenwerk ook onbedreigd (zie ook VanEvery 1997: 417). 

Omdat huishoudelijk werk volgens deze interpretatie niet louter werk is, maar ook een manier

waarop men zich naar anderen toe kan uitdrukken, kan het verrichten van huishoudelijk werk een

zekere voldoening met zich meebrengen. Men kan er ook zijn zorg en liefde naar anderen toe mee

uitdrukken, al geldt ook dit in ongelijke mate voor mannen als voor vrouwen. Deze positieve

connotatie van het huishoudelijke werk kan mede verklaren waarom vrouwen vaak blijven

vasthouden aan deze taak, waarvan steeds vaker gezegd wordt dat ze hun kansen beperkt.

Doordat huishoudelijk werk zo’n essentieel onderdeel uitmaakt van de sociale constructie van

vrouwelijkheid, kunnen vrouwen het vooruitzicht van genderneutralisering in het huishoudelijk

werk zelfs als problematisch ervaren, als een bedreiging voor hun identiteit. Volgens de doing

gender benadering engageren vrouwen zich immers psychologisch heel sterk in het huishoudelijke

werk dat op hen als vrouw afstraalt en dat geldt zelfs voor tewerkgestelde vrouwen die expliciet de

stelling afwijzen dat huishoudelijk werk enkel hun verantwoordelijkheid zou zijn (Ferree 1991). 

De idee van doing gender past in Elchardus’ analyse (2002: 25) dat we evolueren naar een

symbolische samenleving, waarin de productie en verspreiding van symbolen uitgroeien tot het

centrale sturingsmechanisme. Het geeft ons de illusie zelf keuzes te maken. Met de term

symbolische samenleving wil hij vooral de aandacht vestigen op de meer emotionele elementen

van dit keuzeproces naast de cognitieve door ratio bepaalde keuzes. De verdeling van het

huishoudelijke werk is dan ook niet louter een kwestie van gedrag, maar tevens van betekenissen

die aan dat gedrag gekoppeld worden in het gezin (Potuchek 1992: 549). 

Als men ten volle wil begrijpen hoe de gegenderde verdeling van het huisoudelijke werk tot stand

komt, is het belangrijk rekening te houden met de manier waarop al deze verschillende factoren,

die we tot hier toe besproken hebben, in elkaar ingrijpen om vorm te geven aan het huis-

houdelijke werk van vrouwen en mannen en aan de takenverdeling thuis. Uit bovenstaande

bespreking komt duidelijk naar voren dat alle vier de benaderingen van het huishoudelijk werk heel

belangrijke en onmisbare inzichten leveren om de geslachtsverschillen in het huishouden te

begrijpen. De doing gender benadering is daarbij het moeilijkst aan te tonen. We botsen er op de
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grenzen van het tijdsbudgetonderzoek. Gender is  immers heel moeilijk te vatten: het is een soort

interpretatiekader dat we de hele tijd gebruiken, maar waarvan we doorgaans niet bewust zijn

(Nielsen 2003: 18). Het vormt de grondslagen van ons handelen, het latente dat pas openbaar

wordt op momenten dat het bedreigd wordt. Doing gender is dan ook intrinsiek verbonden met de

overige benaderingen van het huishoudelijke werk, in die zin dat de stabiliteit, machtsverdeling en

waarden van een samenleving gebaseerd zijn op de vanzelfsprekendheid van het gendersysteem

van die samenleving (Nielsen 2003: 22). De gendertheorie heeft echter ook de meest verregaande

implicaties voor wat de mogelijkheid van sociale verandering betreft. We vinden het daarom

belangrijk om hier toch nog even bij stil te staan.

IS SOCIALE VERANDERING MOGELIJK?

In het boek “Dirty Linen: Couples and their Laundry” van Jean-Claude Kaufmann (1998) vinden we

de beschrijving terug van de prille beginjaren van een relatie. We gebruiken het als voorbeeld om

aan te geven hoe processen van doing gender177 sociale verandering kunnen ontmoedigen. Hij

beschrijft het begin van een relatie als een periode waarin beide partners elkaar nog aftasten en

via karakterisering en categorisering proberen uit te zoeken wie de ander is. Het is van cruciaal

belang dat men tijdens deze allereerste interacties een goede indruk op de ander maakt en dat

men de ander zo veel en zo snel mogelijk probeert te behagen. Het mechanisme van wederzijdse

classificatie treedt immers reeds heel vroeg in werking (Kaufmann 1998: 49). Vrouwen zullen zich

dus in het begin van de relatie als een competent lid van de vrouwelijke geslachtscategorie willen

presenteren en zich daarbij laten leiden door normatieve concepties. Zelfs die jonge vrouwen die

tegen de conventionele gegenderde waarden van hun ouders ingaan en een welomlijnd idee

hebben over waar ze met hun relatie heen willen, zullen hierin afgeremd worden door de wens een

gunstige indruk na te laten bij de partner in deze vroege relatiefase (Kaufmann 1998: 52). Hun

genderdisplays zijn soms aanwezig in de kleinste handelingen, zoals eventjes langs de bakker iets

lekkers gaan halen, de ander z’n toast smeren, het huis even opfleuren, enz.; handelingen gesteld

met het oog op de partner, opgezet om de partner te behagen of bewijzen van een zekere

bereidheid om deel uit te maken van een gezamelijk systeem (Kaufmann 1998: 56). Op zo’n

momenten wordt, volgens Kaufmann (1998: 49), reeds het basispatroon van het gezamelijke leven

als een koppel vastgelegd, soms met een snelheid en een gebrek aan precisie die verdragende

gevolgen kan hebben. Het opborrelen van een zekere zorgelijkheid bij vrouwen in die eerste

dagen, maanden of jaren van een relatie - wat bij aanvang niet meer is dan een triviale periode

geassocieerd met de wens indruk te maken - gaat immers deel uit maken van de interacties tussen

                                         
177 Kaufmann zelf heeft het nooit expliciet over doing gender en neemt zelfs heel vaak de term rollen in de mond,

maar toch geloven we dat zijn analyse van diepte-interviews met betrekking tot domestic commitment nauw bij

het doing gender idee aansluit.
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het koppel. Wanneer de mannelijke partner zich dit oorspronkelijke vertoon van zorgelijkheid laat

welgevallen, dan kan dit volgens Kaufmann het moment zijn waarop de teerling geworpen is en de

hele discussie rond huishoudelijke rollen voor eens en voor altijd is beslecht. Doordat mannen en

vrouwen bij aanvang van de relatie voortdurend gender doen, bestendigen, reproduceren en

legitimeren zij namelijk de bestaande verdeling van het huishoudelijke werk die gebaseerd is op

geslachtscategorieën. 

Een dergelijke herhaling van het status quo, kan ervoor zorgen dat vrouwen uiteindelijk nog maar

weinig alternatieven zien voor de huidige verdeling van het huishoudelijke werk. Als individu wordt

het bijzonder moeilijk om van dit patroon af te wijken (Berk 1985: 208; van der Vinne, Brink 1997:

104; Kaufmann 1998: 50; Holvoet 2004). De bestaande verdeling van de taken krijgt door de

voortdurende herbevestiging immers zo’n natuurlijk en vanzelfsprekend karakter, dat men zich er

ook vaak geen vragen meer bij stelt. Dat stelt ook Mevr. Baert (38 jaar) vast, één van de vrouwen

die we in het kader van ons onderzoek hebben geïnterviewd. We vroegen haar hoe zij denkt dat

tegenwoordig de huishoudelijke taken in de meeste gezinnen verdeeld zijn: 

“Awel, daar vind ik dus dat onderzoek en dat wat ik zie elkaar bevestigd hebben en dat toch het

leeuwendeel nog altijd door de vrouw gebeurt en dat heel veel vrouwen 1) zich daar geen vragen

bij stellen en 2) daar geen moeite mee hebben. (…) En dus denk ik zo: ja, wat niet weet, wat niet

deert. Blijkbaar hebben heel veel vrouwen daar geen probleem mee en dan vraag ik mij soms wel

af: allé, heel die emancipatie, die zal zeker haar nut gehad hebben enzo, maar veel mensen liggen

daar niet van wakker. En veel vrouwen zeggen:  ja, het feit dat we dan mochten gaan werken, dat

is gewoon een verzwaring he. Want heel veel van die vrouwen gaan wel, vind ik, hun beklag doen

of ontevreden zijn omdat hun leven zo zwaar is en omdat ze  zo weinig tijd hebben voor hunzelf,

maar ze gaan weinig structureel gaan zoeken, hoe dat dat komt en wat dat dat kan

verantwoorden.”

Heel wat vrouwen verkiezen zich neer te leggen bij de gegenderde verdeling van de huishoudelijke

taken, omdat het zo’n automatisme, zo’n vanzelfsprekendheid geworden is178. Men krijgt als

individu al gauw het gevoel te vechten tegen de bierkaai wanneer men er probeert tegen in te

gaan. Wanneer een individu het nalaat om op een gepaste manier aan gender te doen, wordt

bovendien slechts dit individu ter verantwoording geroepen en niet de bestaande sociale

structuren. Een gegenderde verdeling van het huishoudelijke werk vormt bijgevolg, zoals

Fenstermaker Berk (2002:115) het zo treffend stelt, “een gemakkelijk toevluchtsoord voor heel

wat onder ons, die laf zijn of die het simpelweg moe zijn om er tegen in te gaan”. Thompson

(1991) stelt dat vrouwen uiteindelijk het aandringen bij hun partner opgeven, omdat een rustig en

                                         
178 Dat dit stijgt met de leeftijd blijkt onder andere bij de vrouwen van 55 of ouder uit onze steekproef, waarbij de

eigen rolopvattingen  geen invloed meer leken te hebben op hun gedrag.
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vredig huishouden hun vaak meer waard is dan de hulp van hun partner in het huishouden (zie ook

van der Vinne, Brink 1997: 104). 

 “Maar ik had al eigenlijk mijn hele leven - al sinds dat ik gehuwd ben eigenlijk - de indruk dat ik

hier eigenlijk al doe. En ‘t is nu nog altijd zo. Zoals weten wanneer dat de vuilnisbakken… Vraag

het niet aan mijn man wanneer dat hij een vuilniszak… en we moeten daarvoor naar de straat

rijden eh? Dus dat moet dan in de koffer en al gezet worden. Of de blauwe PMD-zak enzo. Ahja ik

zeg dat dan wel een keer: doe die zak… Maar ‘t is nog altijd zo. ‘t is vijfentwintig jaar, dat je dat

twee keer vraagt, en de derde keer of de vierde keer is dat nog niet gedaan, dus doe ik het zelf.”

(Mevr. Berckmans, 50 jaar)

“Bah ja, meer vragen… . Mijn jongste zegt altijd: je moet vragen eh mama, je moet vragen. Maar

het is niet vragen dat ik moet doen, het is zagen. Want als ik het ene keer vraag, ja, ze doen het

niet. Dan moet je een tweede keer, een derde keer, een vierde keer… Ah ja maar ik ben het

vergeten!  Er zijn altijd veel andere dingen die interessanter zijn eh? Dus ja…” (Mevr. Castermans,

50 jaar)

Dit zou kunnen verklaren waarom de zes door ons geïnterviewde vrouwen, die zich hadden

voorgenomen iets te veranderen aan de takenverdeling in hun gezin, daar één jaar na datum nog

steeds niet in geslaagd zijn (zie bijlage 3.1). Het leidt onvermijdelijk tot de vraag of het überhaupt

mogelijk is iets te veranderen aan de takenverdeling in het gezin? Sluiten processen van doing

gender, die er voor zorgen dat de bestaande normatieve genderstructuur gereproduceerd wordt,

sociale verandering op het vlak van de verdeling van het huishoudelijk werk niet voor altijd uit? Dit

zou een wel erg pessimistisch maatschappijbeeld impliceren, immers:

“(…) if, in doing gender, men are also doing dominance and women are doing deference (cf.

Goffman 1967), the resultant social order, which supposedly reflects “natural differences”, is a

powerful reinforcer and legitimator of hierarchical arrangements.” (West, Zimmerman 2002: 21)

WAT IS SOCIALE VERANDERING?

Om een antwoord te kunnen bieden op de vraag of sociale verandering mogelijk is, moet echter

eerst duidelijk gesteld worden welk type sociale verandering men precies verwacht voor de

verdeling van het huishoudelijke werk. Oriell Sullivan (2004: 209) verwerpt de visie op verandering

die aangeeft dat er slechts sprake is van verandering in het geval van een grootschalige en

dramatische verandering. Als enkel dit onder sociale verandering wordt verstaan, dan moeten we

inderdaad stellen dat de combinatie van machtsmechanismen, sociale normen en gender-

mechanismen bij het verrichten van huishoudelijk werk, sociale verandering in de verdeling van het

huishoudelijke werk in de weg staan. Sullivan wijst echter op een andere, niet minder belangrijke
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vorm van verandering, namelijk een langzaam doorsijpelende verandering, die misschien

onmerkbaar is van jaar tot jaar, maar uiteindelijk hardnekkig genoeg om tot een trage ontbinding

te leiden van de eens aanwezige structuren. Een verandering die zich over meerdere generaties

kan uitstrekken. 

Voor een dergelijke vorm van sociale verandering is er wel plaats binnen een gesitueerde,

procesmatige, interactionele theorie als de doing gender theorie. Terwijl doing gender de

interactionele stellage levert voor een sociale structuur die uitgaat van verschillen tussen mannen

en vrouwen, voorziet het immers ook in een ingebouwd mechanisme van sociale controle (West,

Zimmerman 2002: 22). Om genderverschillen een aanblik van natuurlijkheid en rechtvaardigheid

te geven is er namelijk een voortdurende interactionele validering nodig. Dit zorgt ervoor dat er

meteen ook heel wat gelegenheden voor weerstand voor handen zijn, die dagelijks kunnen worden

uitgespeeld in sociale relaties. Vooral wanneer barsten ontstaan in de aura van

vanzelfsprekendheid die een handeling omringt, kan deze interne validering een teer punt worden:

“Individuals need to remind themselves constantly of the principles behind the actions, in order to

convince themselves and trigger the actions needed if they no longer follow automatically. The

internal struggle is often intense, all the more uncertain and sensitive in that outlining the motives

for a particular action could at any moment produce the opposite effect from the desired one by

laying those motives open to critical analysis: do I really need to do it? Why do I need to?”

(Kaufmann 1998:22)

Wanneer de verdeling van het huishoudelijk werk op basis van gendercategorieën dus op meerdere

momenten door sociale actoren in vraag wordt gesteld, kan dit stilaan de legitimiteit van de

bestaande institutionele regelingen ondergraven  (Collins, Maldonado et al., 2002: 99). In een

situatie waar geslachtsrollen niet duidelijk uitgelijnd zijn, kan de mogelijkheid die wordt geboden

om zich een nieuwe ik voor te stellen, zelfs concrete resultaten voortbrengen (Kaufmann 1998:

106). Zo merkten we in het hoofdstuk rond de socialisatiebenadering (hoofdstuk 6) reeds op dat

mannen en vrouwen een situatie van incomplete institutionalisation kunnen aangrijpen om gender

te ‘her-doen’ of zelfs te ‘ont-doen’. Omdat de symboliek en de betekenis van het huishoudelijke

werk in principe geen vaststaand gegeven is, maar voortkomt uit een sociale afspraak die in de

dagelijkse interacties steeds weer bevestigd wordt, kan het op zo’n momenten onderhandeld en

heronderhandeld worden. Een kritische gendergrens als het huishoudelijk werk kan dan stilaan

beginnen omslaan in een sterk betwiste gendergrens. 
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SOCIALE VERANDERING DOOR REFLEXIVITEIT

Een bijzondere rol in het tot stand brengen van sociale verandering is weggelegd voor sociale

bewegingen (Collins, Maldonado et al., 2002: 100; Holvoet 2004). Zij kunnen immers de ideologie

en de aanzet leveren voor individuele exploraties naar alternatieven voor de gegenderde verdeling

van het huishoudelijke werk. Door mensen te confronteren met mogelijke alternatieven, kunnen ze

hen dwingen tot het maken van keuzes. Het dwingt hen ook stil te staan bij de huidige manier van

handelen en vereist  reflexiviteit, wat kan uitmonden in genderbewustzijn. Genderbewustzijn mag

men niet verwarren met opvattingen over genderstereotypen en -rollen. Het is eerder een soort

continuum met aan de ene kant die mannen en vrouwen die niet stilstaan bij conventionele

genderstructuren of ze niet in vraag stellen en aan de andere kant die mannen en vrouwen die zich

in het algemeen heel bewust zijn van genderkwesties en die zich ook bewust zijn van de rechten

gelinkt aan bepaalde genderposities. Genderbewustzijn staat centraal in de beslissing van partners

(vooral vrouwen) om al dan niet aan te dringen op verandering (Thompson 1993: 566). Nathalie

Holvoet (2004: 46) beschrijft dit bewustwordingsproces als volgt:

“Men wordt zich er met andere woorden bewust van dat de problemen veel meer maatschappelijk

zijn dan individueel, dat ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ identiteiten niet iets ‘natuurlijks’ zijn, maar

socio-cultureel bepaald. Dit inzicht leidt ertoe dat men inziet dat genderregels relatief zijn en

veranderbaar, dat er andere invullingen mogelijk zijn voor ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’

identiteiten.”

De omstandigheden waaronder dit bewustzijn zich ontwikkelt zijn deels afhankelijk van de

informatie die geboden wordt vanuit de ruimere maatschappij (Sullivan 2004: 208). In dit opzicht

kan men ook het initiatief van de KAV/KWB beschouwen (zie bijlage 3.1). Door het invullen van de

enquête over de eigen takenverdeling in het gezin, werden de mannen en vrouwen, die aan het

onderzoek meewerkten, aangezet om bij dit voor hen alledaagse gegenderde patroon stil te staan,

iets wat ze daarvoor misschien nog niet gedaan hadden. Vermits op dat ogenblik de

vanzelfsprekendheid van de gegenderde verdeling ter discussie staat, kan dit de kiemen in zich

dragen voor sociale verandering. De verlangens die de vrouwen uit het onderzoek aan het eind van

deze enquête ten opzichte van hun partner uitten, bleken nochtans niet erg ver gegrepen. Zij

stonden niet te wachten op grote, drastische veranderingen in de takenverdeling van hun gezin. Ze

wilden enkel iets meer hulp van hun partner of ze wilden waardering voor al het werk dat ze doen.

En zelfs met dergelijk beperkte eisen, waren de veranderingen die we vaststelden in de gezinnen,

toen we na een jaar deze vrouwen terug opzochten, miniem tot zelfs onbestaande. Dit wil echter

niet zeggen dat de bewustmakingsacties van sociale bewegingen zoals KWB en KAV, volledig aan

hun doel voorbij gaan en dat verandering in de takenverdeling onmogelijk is. We mogen en kunnen

er enkel op korte termijn niet te veel van verwachten. Veranderingen kunnen echter traag en in
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kleine beetjes verlopen, terwijl ze toch uiteindelijk op lange termijn een massale transformatie

kunnen teweegbrengen. Of zoals Kaufman (1998: 211) stelt:

“Nevertheless, some of the major issues of our time – and equality between men and women is

one of these – are closely dependent on the simplest gestures.” 

Alexandra Doucet (1995) vraagt zich echter af of volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen

wel het na te streven doel is? Als gelijkheid geïnterpreteerd wordt als het tegengestelde van

verschil dan is dat volgens haar geen interessante denkpiste. Het heeft immers geen zin om de

verschillen tussen mannen en vrouwen te minimaliseren. Doucet ontkent daarbij niet dat de

aandacht voor gelijkheid, ten koste van de verschillen tussen mannen en vrouwen, begrijpelijk is.

Vrouwen hebben immers al een hoge prijs moeten betalen voor het feit dat het meeste

huishoudelijke werk op hun schouders terechtkomt (Doucet 1995: 274). Toch lijkt het haar juister

om gelijkheid te interpreteren als het antoniem van ongelijkheid en niet van verschil. 

Ook Jacobs, De Maeyer et al. (2000: 43) stellen zich vragen bij een lineaire conceptie van

emancipatie, waarbij “de overgang wordt gemaakt van een minder geëmancipeerd stadium –met

gescheiden taken voor man en vrouw- naar een meer gevorderde fase, waarin  vrouwen en

mannen gelijker zijn in hun kansen en gedrag.” Analyses op de gegevens van de Panel Studie van

Belgische Huishoudens, tonen immers aan dat deze conceptie niet overeen stemt met de

werkelijkheid. Binnen de levensloop is er niet altijd een algemene tendens in de richting van een

verder emancipatiestadium. Sommige koppels keren ook terug naar een vorig stadium, zonder dat

daar een aanwijsbare reden voor is. Emancipatie moet volgens deze onderzoekers dan ook anders

gezien worden “in termen van gedrag dat resulteert uit reflexieve actie.  Emancipatie heeft dan

geen vaste inhoudelijke betekenis. Of gedrag al dan niet geëmancipeerd is, hangt af van de wijze

waarop het tot stand kwam“ (Jacobs, De Maeyer et al. 2000: 56).

De genderbenadering kan  hierbij helpen door meer inzicht te verlenen in hoe gedrag tot stand

komt. Het gaat immers op zoek naar de sociale en culturele betekenissen van vrouwelijkheid en

mannelijkheid en probeert te achterhalen op welke wijze mannelijke en vrouwelijke identiteiten tot

stand komen (Elchardus, Huysseune et al. 1991: 48). “In plaats van te streven naar eenheid en

het wegwerken van verschillen, ligt bij de genderstudies de klemtoon op de ontrafeling van deze

verschillen in hun veelvuldigheid en complexiteit.”
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SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK

In de inleiding van dit doctoraatsonderzoek maakten we onze hoop kenbaar dat deze extensieve

studie over het huishoudelijke werk van Vlaamse vrouwen en mannen die met een partner samen

leven, zou resulteren in een bruikbaar instrument en naslagwerk voor éénieder die in het onderwerp

geïnteresseerd is. Met deze doelstelling voor ogen werd op grondige wijze het beschikbare

kwantitatieve (d.i. tijdsbudget- en surveyonderzoek) en kwalitatieve (d.i. diepte-interviews)

onderzoeksmateriaal geanalyseerd aan de hand van vier theoretische benaderingsmodellen. Om de

door ons geleverde informatie enigszins te beperken en overzichtelijk te houden, hebben we ons in

deze analyse laten leiden door de betrachting inzichten te genereren die zo breed mogelijk

toepasbaar zijn voor de Vlaamse gezinnen. Hoewel de gebruikte data in de analyse zeer gevarieerd

zijn en door het tijdsbudgetonderzoek zeker ook vernieuwend voor Vlaanderen, brengen ze een

aantal beperkingen met zich mee doordat ze niet specifiek voor dit onderzoek verzameld werden.

Deze beide kenmerken van onze onderzoeksopzet leiden ertoe dat we hier een aantal suggesties

kunnen doen voor verder onderzoek.

Bij onderzoek dat mede een basis wil leggen voor de empirische kennis over een bepaald sociaal

fenomeen in Vlaanderen - in dit geval de kloof in het huishoudelijke werk tussen vrouwen en mannen

en de standvastigheid van dit verschil over de tijd - is het interessant zo goed mogelijk de algemene

mechanismen te identificeren die dit proces aansturen. Pas dan kan men overgaan naar de studie

van de uitzonderingen, van specifieke groepen of van specifieke problematieken. Door onze

statistische analyses te controleren voor achtergrondskenmerken zoals het aantal kinderen, het

opleidingsniveau, de arbeidsduur, de werksituatie van de partner etc., weten we heel wat over de

invloed van verschillende gezins- of persoonskenmerken op de tijd die men besteedt aan

huishoudelijk werk. We zijn ook nagegaan in welke mate deze kenmerken een verschillend effect

hebben bij vrouwen dan bij mannen. Maar we weten niet hoe deze mechanismen binnen een

specifieke groep werkzaam zijn, zoals bijvoorbeeld bij jonge tweeverdieners zonder kinderen of in het

klassieke kostwinnersgezin met twee kinderen. Andere groepen zijn te specifiek om er uitspraken

over te doen op basis van de 1082 vrouwen en mannen die met een partner samenwonen in de

Vlaamse tijdsbudgetdata uit 1999, zoals holebi’s of personen met een andere etnische achtergrond.

Ook de afbakening van de onderzoeksvraag tot enkel vrouwen en mannen die in koppel samen leven

(71% van de steekproef in het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek) is op zich al een keuze. Het is

duidelijk dat bij onze keuzes de nadruk veeleer ligt op eenheid dan op verscheidenheid. Als we in een

aantal hoofdstukken afzonderlijke analyses uitvoerden naargelang de arbeidssituatie van de

respondent (al van niet betaalde arbeid verricht tijdens de registratieweek) of diens leeftijd (jonger

dan 55 jaar of 55 jaar en ouder), was dit steeds ingegeven door theoretische inzichten. Bijkomend

onderzoek zou zich dus kunnen toespitsen op de verdeling van het huishoudelijk werk in een aantal

relevante specifieke groepen.



330

Omdat we een beeld willen schetsen dat herkenbaar is voor zo veel mogelijk Vlaamse gezinnen,

staat ook vooral de standvastigheid van de gegenderde verdeling van het huishoudelijke werk in

dit doctoraatsonderzoek centraal. De analyses op de Vlaamse tijdsbudgetdata uit 1999 en de

vergelijking van deze data met die uit eerder tijdsbudgetonderzoek uit 1988 (bij 21 tot 40 jarigen)

toonden immers aan dat de nadruk die in de media gelegd werd op de Nieuwe Man en op

veranderde rollenpatronen in het gezin, voor het overgrote deel van de gezinnen overroepen is en

dat ze eerder steunt op een verzuchting dan op een objectieve trend. Met onze nadruk op

continuïteit ontkennen we echter niet dat er ook gezinnen zijn waarbij de takenverdeling anders

gebeurt. Zo blijkt uit tabel 4.8 in hoofdstuk 4, waar we het hebben over de specialisatie in de

Vlaamse gezinnen, dat in 8% van de gezinnen zowel de betaalde als de huishoudelijke arbeid gelijk

verdeeld wordt, dat in nog eens 5% van de gezinnen mannen het meeste huishoudelijke werk

verrichten naast een gelijk aandeel in het betaalde werk en dat in 1% van de gezinnen de

traditionele rollen zelfs volledig omgekeerd zijn. Deze gezinnen getuigen niet van een nieuwe

trend, maar maken eerder deel uit van de uitzonderingen die steeds op de regel bestaan. Hun

aantal is relatief gering. Dit onderzoek concentreert zich op het andere deel van de

onderzoekspopulatie. Toch zou het interessant zijn om in verder onderzoek (met een grotere

steekproef) ook deze gezinnen aan nader onderzoek te onderwerpen. 

Hoewel de Vlaamse tijdsbudgetdata uit 1999, aangevuld met de enquête gegevens en de zes diepte-

interviews, heel wat informatie opleverden over de verdeling van het huishoudelijke werk van

vrouwen en mannen, stoten we in het onderzoek ook nog op enkele beperkingen die betrekking

hebben op de data. De surveygegevens uit het tijdsbudgetonderzoek werden immers niet verzameld

in functie van het thema van dit doctoraatsonderzoek, wat onvermijdelijk een aantal problemen met

zich meebrengt. Zo sluiten de begrippen en de operationaliseringen van de machtsbenadering niet

helemaal bij elkaar aan door het ontbreken van informatie over de relatieve bijdrage van beide

partners aan het gezinsinkomen. Dit wordt opgevangen door het gebruik van status als indicator voor

macht. Toch zouden gegevens over het relatieve aandeel in het gezinsinkomen, de empirische

bijdrage van deze theorie in het onderzoek nog kunnen doen toenemen. Ook voor de New Home

Economics theorie kan het relatieve persoonlijke inkomen het inzicht in de mechanismen van

specialisatie verfijnen. In een nieuwe golf van het tijdsbudgetonderzoek in 2004 bij een nog grotere

steekproef van Vlamingen (N= 1782) werd dit relatieve inkomen opgenomen in de herziene enquête.

Op basis van de ervaren lacunes in de data werden ook een aantal andere aanpassingen gemaakt

voor deze nieuwe vragenlijst. Er werden extra vragen gesteld over de rollen van beide partners in het

gezin, hun huishoudelijk werk, hun voorkeuren met betrekking tot de takenverdeling en hun

tevredenheid met de huidige situatie. Ook het aantal items gebruikt voor de aanmaak van een schaal

voor rolopvattingen werd gevoelig uitgebreid en er werd meer en preciezere informatie verzameld

over o.a. de eigen gezondheidssituatie en die van andere leden in het gezin, deeltijds werk,

tijdskrediet, thuiswerk, zelfstandigen, het onderwijsniveau van de ouders, de gezinssamenstelling,

het geboortejaar van de partner en hoelang men al met deze partner samenwoont.    



331

Hoewel dit doctoraatsonderzoek een analyse maakt van de verdeling van het huishoudelijke werk

in de gezinnen, baseren de conclusies zich op de tijdsbudgetgegevens van slechts één persoon in

elk huishouden. Er werden met andere woorden geen gezinnen maar enkel individuen bevraagd. In

deze tekst argumenteerden we dat dit niet noodzakelijk een probleem vormde. We beschouwden

de gegenderde verdeling van het huishoudelijke werk als een resultante van verschillen in

tijdsallocatie tussen individuele mannen en vrouwen die met een partner samen leven. Toch kan

aanvullend onderzoek op de Belgische tijdsbudgetdata van het NIS die wel betrekking hebben op

beide partners in het gezin (Glorieux, Vandeweyer 2002), de uitspraken die we over partners gedaan

hebben in het onderzoek nog verder testen en uitdetailleren. Het laat ook toe om de collectieve

ritmes van de verschillende gezinsleden in kaart te brengen. Wat doen mannen terwijl hun vrouwen

huishoudelijk werk verrichten? Hoe hangt de verdeling van het huishoudelijke werk samen met de

gesynchroniseerde of gedesynchroniseerde uurroosters van beide partners in het gezin. 

De keuze voor de Vlaamse tijdsbudgetdata in dit doctoraatsonderzoek werd onder andere ingegeven

door de langere bevragingsduur van het dagboekje (7 ipv 2 dagen), door de hogere responsrate

(27% tov 6%) en de meer uitgebreide toegevoegde vragenlijsten. De Vlaamse tijdsbudgetdata van

de onderzoeksgroep TOR (VUB) hebben ook het voordeel dat ze kunnen vergeleken worden met

gelijkaardige data uit eerder tijdsbudgetonderzoek van de onderzoeksgroep uit 1988 (althans voor de

leeftijdsgroep van 21 tot 40 jarigen). De resultaten uit deze vergelijking hebben ons mede

geïnspireerd tot de term standvastige verschillen in de titel van dit doctoraat. Hoewel de verschillen

in de tijd die vrouwen en mannen besteden aan huishoudelijk werk relatief standvastig lijken over de

tijdspanne 1988 - 1999, zijn ze dit echter niet noodzakelijk binnen de levensloop van afzonderlijke

gezinnen. Voor dit type van onderzoek zou men gebruik moeten maken van paneldata zoals deze van

de panelstudie van Belgische huishoudens (PSBH), het project van het “Steunpunt gezins-

demografisch panel” (zie ook hoofdstuk 1). Een dergelijke benadering van de problematiek zou

meer oog kunnen hebben voor de ontwikkeling van mensen in relaties over een langere tijd. Er kan

dan ook nagegaan worden of de ervaring met verbroken relaties of echtscheidingen een invloed

heeft op de taakverdeling in gezinnen. Er wordt in onze studie wel verwezen naar de mogelijke

verarmende effecten van echtscheiding op vrouwen, maar we hebben geen informatie over wat er

bijvoorbeeld gebeurt bij nieuw samengestelde gezinnen en bij co-ouderschap. Een combinatie van

panelonderzoek en onderzoek dat informatie vergaart met betrekking tot beide partners in het

gezin kan meer aandacht schenken aan dergelijke dynamieken binnen relaties. Omdat tijdsbudget-

onderzoek een grote inspanning vraagt van de respondenten en de respons hierdoor negatief

beïnvloed wordt, is een combinatie van tijdsbudgetonderzoek met de panelmethode echter moeilijk

realiseerbaar. 
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Ook bijkomend kwalitatief onderzoek zou een verdere aanvulling op de voorliggende studie kunnen

betekenen. De analyses uit onze studie steunen immers nagenoeg volledig op kwantitatieve data met

betrekking tot gedrag. Vooral bij de studie van de symbolische of gendermechanismen botsten we

echter tegen de grenzen van de beschikbare tijdsbudgetdata aan. Tijdsbudgetgegevens lenen zich

niet tot het deconstrueren van genderbetekenissen: gender gebeurt meestal onbewust. De zes

bijkomende diepte-interviews bleken erg nuttig en veelbelovend om de bevindingen uit de analyses

beter te begrijpen. Ze reveleerden hoe vrouwen het huishoudelijke werk interioriseren tot

uitdrukkingen van zorg en liefde en er tevens voldoening uit putten. De geïnterviewde vrouwen

werden echter gecontacteerd via het KWB/KAV onderzoek ‘Afgesproken ! ? Samen sterk in

huishoudelijk werk’ en stonden dus volkomen los van het tijdsbudgetonderzoek. In de tweede golf

van het tijdsbudgetonderzoek werd daarom aan de respondenten gevraagd of ze in de toekomst

bereid waren om verder mee te werken aan face-to-face onderzoek. Door respondenten van het

tijdsbudgetonderzoek terug op te zoeken voor een semi-gestructureerd interview, zouden de

analyses met betrekking tot de genderbenadering verder kunnen uitgebreid worden. Men zou tevens

respondenten terug kunnen opzoeken om extra inhoudelijke duiding te geven bij bepaalde

tijdsbudgetbevindingen. Dit kan bijvoorbeeld de statistische gegevens over opdelingen naar generatie

(jonger dan 55 jaar en 55 jaar en ouder) of scholingsniveau voorzien van conrete gezichten van

mensen van vlees en bloed.

In dit onderzoek hebben we ons beperkt tot interviews met enkel vrouwen, die allen ontevreden

waren over de takenverdeling thuis. Deze keuze leek ons de meest gedetailleerd informatie te

kunnen opleveren gegeven de kleine schaal van dit bijkomende kwalitatieve luik. Vrouwen zijn

doorgaans het best op de hoogte van de takenverdeling in het gezin (zie hoofdstuk 1). Vermits het

vaak ook vrouwen zijn die aandringen op een verandering van de gegenderde taakverdeling, zullen

zij ook diegenen zijn die zich het meest bewust zijn van de redenen waarom de huidige

gegenderde verdeling tot stand is gekomen en eventueel onveranderd blijft. Bij een verdere

kwalitatieve studie van de verdeling van het huishoudelijke werk zou het echter wenselijk zijn als

het kwalitatief materiaal ook getuigenissen zou behelzen van mannelijke respondenten en van

mensen die tevreden zijn met de huidige takenverdeling in het gezin.
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Bijlage 1.1





Meer uitleg bij de gebruikte
databanken in tabel 1.1

Hieronder volgt een overzicht van de databanken die gebruikt werden in tabel 1.1, waarin de

rolopvattingen van Vlamingen in 5 recente surveyonderzoeken werden samengebracht.

1. ISPO91

BENAMING DATABANK:

ISPO91

NAAM ONDERZOEKSPROJECT:

Verkiezingsonderzoek: politieke gedragingen en attitudes

OPDRACHTGEVER/FINANCIERDER:

Steunpunt Politiek-Opinieonderzoek (ISPO) aan het Departement Sociologie van de

K.U.Leuven op initiatief van de Diensten voor de Programmatie van het Wetenschapsbeleid

(DPWB)

OMSCHRIJVING ONDERZOEKSPROJECT:

Na elke parlementsverkiezing wordt met het oog op het opbouwen van databanken

betreffende de politieke houdingen en gedragingen van de Belgen een survey onderzoek

uitgevoerd. Het ISPO staat in voor de bevraging van een representatieve steekproef van



zowel de Vlaamse populatie als de Nederlandstalige Brusselaars. ISPO91 bevat de

gegevens van de eerste bevraging die plaatsvond na de verkiezingen van november 1991.

Dit databestand staat ter beschikking van de bredere wereld voor verder onderzoek en

werd reeds verspreid via een aantal internationale wetenschappelijke data-archieven. De

data werden ook aangevraagd door tientallen individuele gebruikers in binnen- en

buitenland. Dit databestand bevat de gegevens van 2690 respondenten van 18 tot 88 jaar.

TECHNISCH RAPPORT:

(MEER INFO OVER STEEKPROEFTREKKING, VELDWERK, RESPONS, REPRESENTATIVITEIT, WEGING,

SCHAALCONSTRUCTIE, …)

ISPO/PIOP (1995). 1991 General Election Study Belgium. Codebook and Questionnaire.

Leuven: ISPO & Dept. Sociologie. 

2. ISPO95

BENAMING DATABANK:

ISPO95

NAAM ONDERZOEKSPROJECT:

Verkiezingsonderzoek: politieke gedragingen en attitudes

OPDRACHTGEVER/FINANCIERDER:

Steunpunt Politiek-Opinieonderzoek (ISPO) aan het Departement Sociologie van de K.U.



Leuven op initiatief van de Diensten voor de Programmatie van het Wetenschapsbeleid

(DPWB)

OMSCHRIJVING ONDERZOEKSPROJECT:

Na elke parlementsverkiezing wordt met het oog op het opbouwen van databanken

betreffende de politieke houdingen en gedragingen van de Belgen een survey onderzoek

uitgevoerd. Het ISPO staat in voor de bevraging van een representatieve steekproef van

zowel de Vlaamse populatie als de Nederlandstalige Brusselaars. ISPO95 bevat de

gegevens van de tweede bevraging die plaatsvond na de verkiezingen van mei 1995. Dit

databestand staat ter beschikking van de bredere wereld voor verder onderzoek en werd

reeds verspreid via een aantal internationale wetenschappelijke data-archieven. De data

werden ook aangevraagd door tientallen individuele gebruikers in binnen- en buitenland.

Dit databestand bevat de gegevens van 2099 respondenten van 18 tot 79 jaar.

TECHNISCH RAPPORT:

(MEER INFO OVER STEEKPROEFTREKKING, VELDWERK, RESPONS, REPRESENTATIVITEIT, WEGING,

SCHAALCONSTRUCTIE, …)

Beerten, R., Billiet, J., Carton, A. & Swyngedouw, M. (1997). 1995 General election study

Flanders - Belgium. Codebook and questionnaire. Leuven: ISPO. 



3. APS96

BENAMING DATABANK:

APS96

NAAM ONDERZOEKSPROJECT:

Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen

OPDRACHTGEVER/FINANCIERDER:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Planning en Statistiek 

OMSCHRIJVING ONDERZOEKSPROJECT:

De APS survey is een jaarlijkse survey bij een representatieve steekproef van 1.500

Nederlandstalige Belgen in het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De

survey peilt naar waarden, opvattingen en overtuigingen van Vlamingen m.b.t.

maatschappelijk- en beleidsrelevante thema's. De survey werd geconcipieerd in 1995, in

opdracht van de Vlaamse Regering en ontwikkeld door de administratie Planning en

Statistiek met ondersteuning van een wetenschappelijk begeleidingscomité, samengesteld

uit professoren van de Vlaamse universiteiten. APS96, de eerste survey uit deze reeks,

werd uitgevoerd in 1996. Sindsdien is het een belangrijk instrument voor een jaarlijks

aftasten van de sociaal-culturele omgeving van de Vlaamse overheid. 

Voor de APS survey worden jaarlijks 1.500 aselect getrokken respondenten face-to-face

geïnterviewd in de periode april – juni a.h.v. een drieledige gestandaardiseerde vragenlijst.

Deze vragenlijst bestaat uit jaarlijks terugkerende achtergrondvragen en vragen rond

sociale relaties, vragen die om de 2 à 3 jaar worden herhaald en een jaarlijks variabele

module met vragen over een actueel beleidsrelevant thema. In 1996 was dit het thema

leefmilieu en sociale uitsluiting.



De surveydata zijn grondstof voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie en voor

wetenschappelijk onderzoek. Resultaten van de bevraging verschijnen in de jaarlijkse

uitgave VRIND (Vlaamse Regionale Indicatoren). Meer diepgaande analyses van de

surveygegevens worden om de twee jaar voorgesteld tijdens het colloquium 'Vlaanderen

gepeild'.

 

TECHNISCH RAPPORT:

(MEER INFO OVER STEEKPROEFTREKKING, VELDWERK, RESPONS, REPRESENTATIVITEIT, WEGING,

SCHAALCONSTRUCTIE, …)

Voor de surveyjaren 1996-2002 is een methodologisch-technisch verslag beschikbaar dat

kan aangevraagd worden bij de Administratie Planning en Statistiek.

4. TOR98

BENAMING DATABANK:

TOR98

NAAM ONDERZOEKSPROJECT:

1) Tussen burger en overheid.

2) Politieke en maatschappelijke participatie van vrouwen in Vlaanderen.



OPDRACHTGEVER/FINANCIERDER:

1) De Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele

Aangelegenheden (DWTC) (Toekomstgericht Sociaal-Economisch onderzoek)

2) Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Wetenschap en Innovatie

(Onderzoeksprogramma Humane Wetenschappen)

OMSCHRIJVING ONDERZOEKSPROJECT:

In het voorjaar van 1998 organiseerde de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit

Brussel een representatieve survey bij 1.342 inwoners van het Vlaams Gewest tussen 18

en 75 jaar. In de survey werd gepeild naar een aantal vormen van politieke en

maatschappelijke participatie. Tevens werd een hele batterij vragen opgenomen die

verband houden met actuele maatschappelijke problemen. De survey kreeg de naam

“TOR98” mee, naar analogie met eerdere dergelijke surveys die door onze

onderzoekseenheid sinds het midden van de jaren tachtig werden uitgevoerd.

Het veldwerk werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Dimarso Gallup Belgium en vond

plaats tussen 23 februari en midden mei. De responsrate bedraagt 55.6%.

De data werden gewogen naar onderwijsniveau, naar geslacht en naar leeftijds. De

gebruikte wegingscoëfficiënten variëren van 0.32 tot 3.33 bij de mannen en van 0.28 tot

3.36 bij de vrouwen. De databank TOR98 geeft bijgevolg een representatief beeld van de

Vlaamse bevolking. 

TECHNISCH RAPPORT:

(MEER INFO OVER STEEKPROEFTREKKING, VELDWERK, RESPONS, REPRESENTATIVITEIT, WEGING,

SCHAALCONSTRUCTIE, …)

Smits, W., M. Elchardus & M. Hooghe, Technisch verslag bij de survey TOR98: veldwerk en

responsanalyse. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel,

1998.



 5.  TOR99:

BENAMING DATABANK:

TOR1999: tijdsbudgetonderzoek

NAAM ONDERZOEKSPROJECT:

De tijdsbesteding van Vlamingen: een tijdsbestedingsonderzoek bij een representatieve

steekproef van Vlamingen

OPDRACHTGEVER/FINANCIERDER:

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Wetenschap en Innovatie

(beleidsgericht onderzoeksprogamma) (PBO97/3/109).

OMSCHRIJVING ONDERZOEKSPROJECT:

Voor de TOR1999-studie werden gedurende een volledige week dagboekjes verzameld bij

een toevallige steekproef van 1533 Vlamingen tussen 16 en 75 jaar. 

Het dagboekje vormt het belangrijkste meetinstrument. In de dagboekjes noteerden de

respondenten gedurende een volle week naast hun hoofd- en nevenactiviteiten (met

begin- en eindtijd) eveneens de plaats van de activiteit, het eventuele transportmiddel, de

aanwezigheid van anderen, met wie men gesproken heeft tijdens de activiteit en de

motivatie om de activiteit te stellen. De activiteiten werden gekozen uit een geprecodeerde

activiteitenlijst. Onder elf hoofdrubrieken staan 154 activiteiten die omzeggens alle

courante menselijke activiteiten omvatten. De dagboekregistratie werd gekoppeld aan

twee vragenlijsten. De eerste vragenlijst bevat naast een aantal algemene indicatoren over

tijdsbesteding ook socio-demografische variabelen en opinievragen over maatschappelijke

kwesties. De tweede vragenlijst behandelt voornamelijk vragen omtrent specifieke

tijdsproblemen.



Het veldwerk (het afnemen van de enquêtes en de dagboekregistratie) werd uitgevoerd

door het onderzoeksbureau TNS DIMARSO en vond plaats tussen 15 april 1999 en 30

oktober 1999. Het veldwerk werd tussen 15 juli 1999 en 1 september 1999 gedurende 6

weken stopgezet, om vertekening ten gevolge van de vakantieperiode te minimaliseren.De

responsrate bedraagt 28.4%. Dit cijfer lijkt vrij laag, maar is vergelijkbaar met de

responsrates bij tijdsbudgetonderzoek in andere landen (o.a. Nederland). 

De data werden gewogen naar onderwijsniveau, naar geslacht en naar leeftijd. De

gebruikte wegingscoëfficiënten variëren van 0,36 (mannen ouder dan 55 jaar met een

diploma van het lager middelbaar algemeen vormend onderwijs) tot 3,04 (vrouwen ouder

dan 55 jaar die hoogstens het lager onderwijs voltooiden). De databank TOR’99 geeft

bijgevolg een representatief beeld van de Vlaamse bevolking.

TECHNISCH RAPPORT:

(MEER INFO OVER STEEKPROEFTREKKING, VELDWERK, RESPONS, REPRESENTATIVITEIT, WEGING,

SCHAALCONSTRUCTIE, …)

Glorieux, I., S. Koelet & M. Moens (2000). Technisch verslag bij de tijdsbudgetenquête

TOR’99. Veldwerk en responsanalyse. Brussel: VUB, Vakgroep Sociologie.



Bijlage 1.2





Bijlage 1.3





Bijlage 1.4





Indeling van de activiteiten in 11
hoofdcategorieën en 37 sub-
categorieën

1. Werk

1.1 Betaalde arbeid

000, 010, 015, 020, 030, 069, 842

1.2  Tijd doorgebracht op het werk, zonder te werken

 040, 060, 065

1.3  Tijd ivm werkloosheid en werk zoeken

070, 072, 074, 075

2. Huishoudelijk werk

2.1 Huishouding

100, 110, 121, 123, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 145, 163, 171, 172, 180, 181, 122,

930

2.2 Klusjes

133, 150, 161, 162, 173

2.3.1 Winkelen

140, 141, 142, 143, 144



2.3.2 Dienstenbezoek en –gebruik

330, 332, 341, 345, 350, 333, 340, 445

3. Kinderzorg

3.1 Kinderverzorging

200, 201, 210, 260, 270

3.2 Opvoeding

212, 220, 230, 240, 250

4. Persoonlijke verzorging

4.1 Eten en drinken

050, 430

4.2.1 Aankleden en toilet maken

400, 405

4.2.2 Professionele persoonlijke verzorging

310, 320, 410



5. Slapen en rusten

5.1 Slapen

450, 470

5.2 Rusten

490, 970, 980

5.3 Vrijen

480

6. Opleiding

6.1 School

500, 501, 590, 505

6.2 Andere opleidingen, cursussen…

510, 520, 530, 570, 565, 560

7. Sociale participatie

7.1 Verenigingsleven

600, 610, 620, 630, 650, 660, 665, 655, 781

7.2 Sociale contacten

280, 432, 433, ,760, 765, 780, 910, 911, 916, 434



8. Vrijetijd

8.1.1.Hobby en spel

840, 850, 841, 855, 860, 861, 862, 870, 880, 881, 882

8.1.2 Sport

800

8.2 Recreatie

811, 820, 821, 822, 830, 960, 823

8.3.1 Uitgaan

440, 770, 771, 772, 812

8.3.2 Cultuur en vermaak

700, 710, 720, 730, 731, 732, 740, 750

8.4.1 TV en video

901, 902

8.4.2 Muziek beluisteren

900, 906

8.4.3 Lezen

907, 920, 940

8.4.4 Nieuwe media

903, 904, 905



9. Wachten

1060

10. Onderweg

10.1 Van en naar het werk

1000

10.2 Verplaatsingen huishoudelijk werk

1020

10.3 Verplaatsingen kinderen

1030

10.5 Verplaatsingen vrijetijd

1010

10.6 Verplaatsingen familie

1040

10.7 Andere verplaatsingen

1050



11. Overige

11.1 Andere activiteiten

 211, 285, 950

11.2 Onbepaalde tijd

 997, 998, 999



Bijlage 3.1





Zes diepte-interviews met vrouwen
over hun huishoudelijke werk

In de inleiding konden we lezen hoe de hype rond de Nieuwe Man in 2001 tot haar hoogtepunt

kwam. Het is tegen die achtergrond dat de actie Afgesproken ! ? Samen sterk in huishoudelijk werk

van de KWB en de KAV zich afspeelt. Met hun gezamelijke actie wouden beide organisaties mannen

en vrouwen er toe aanzetten kritisch de eigen taken en verantwoordelijkheden in het gezin onder

de loep te nemen (KWB, KAV 2002). KWB en KAV wilden hun leden bewuster met de taakverdeling

laten omgaan en hen zonodig nieuwe afspraken laten maken in het gezin, opdat de taakverdeling

niet zomaar vanzelfsprekend zou worden overgenomen, maar het onderwerp zou gaan uitmaken

van een bewuste keuze. 

Afgesproken ! ? Samen sterk in huishoudelijk werk werd een campagne met vele facetten. In de

ledentijdschriften van KWB/KAV verscheen in november/devember 2001 een artikelenreeks over

de taakverdeling in het gezin met o.a. een theoretische inleiding, een interview met de toenmalige

minister van Gelijke Kansen, Mieke Vogels en een getuigenis van een gehuwd koppel. Daarnaast

werd ook aan de leden gevraagd de eigen taakverdeling te evalueren. Dit konden ze doen door een

huishoudkaart, waar tal van vrouwelijke taken op stonden, in te vullen en op te sturen. Voorts

werd nog een discussieforum geopend op de websites van KWB en KAV. Binnen de verschillende

afdelingen werd ook nog de mogelijkheid gecreëerd om over de dagelijkse puzzel van gezin en

arbeid te discussiëren. 

Een analyse van de 2.500 huishoudkaarten die ingevuld werden teruggestuurd, bevestigde de

resultaten uit het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek die eerder dat jaar waren voorgesteld. De KWB en

de KAV concludeerden dat, voor de bevraagde bevolkingsgroep althans, de taakverdeling in het

gezin anno 2001 nog steeds volgens redelijk vaste rolpatronen verliep. De mannen uit het

onderzoek namen nog steeds geen klassieke vrouwentaken op zich en vooral wassen en strijken

bleek exclusief het terrein van de vrouw te zijn. En al toonden sommige mannen zich behulpzaam

in het huishouden, toch waren er nog veel vrouwen die er voor de dagelijkse huishoudtaken alleen

voor stonden. De meeste vrouwen behielden er allezins de eindverantwoordelijkheid voor, wat voor

vrouwen met een betaalde job resulteerde in een dubbele verantwoordelijkheid voor werk en gezin. 

Zo’n gegenderde taakverdeling komt vaak spontaan tot stand, zonder dat men er al te veel bij

stilstaat. Op zich is daar niets mis mee. Zo bleek uit het onderzoek ook dat ongeveer 60% van de

mannen en vrouwen die deelnamen aan het onderzoek, zich goed voelden bij de huidige verdeling

van de taken in hun gezin. Een verdeling waarbij de man zich vooral toelegt op het betaald werk,

terwijl de vrouw, al dan niet naast haar job, de eindverantwoordelijkheid voor het huishouden op



zich neemt, is dan ook een verdedigbare, legitieme keuze, die een bepaalde levensstijl reflecteert.

Het kan bijvoorbeeld een passieve verdediging vormen tegen de alsmaar verschuivende grenzen

van het democratiseringsproces  (Kaufmann 1988). De wijze waarop men de taken thuis verdeelt,

is een individuele beslissing, die begrepen en gerespecteerd moet worden, zelfs als ze

gendergelijkheid verwerpt. 

De repercussies van individuele beslissingen reiken echter onvermijdelijk veel verder dan het

individu. Ieder ogenschijnlijk individueel geval kan bijdragen tot een sociaal mechanisme dat

ongelijkheden reproduceert (Kaufmann 1998: 119). Het kan het vanzelfsprekende karakter van

een gegenderde taakverdeling versterken en ertoe bijdragen dat rolpatronen een dwingend

karakter krijgen. Een samenleving zou nochthans voldoende geëmancipeerd moeten zijn, opdat

alle mannen en vrouwen de kans zouden krijgen om datgene te doen waar ze zich echt goed bij

voelen. Met andere woorden, zowel die mannen en vrouwen die een gegenderde taakverdeling

verkiezen, alsook die mannen en vrouwen die een gelijke taakverdeling voorstaan, hebben het

recht om hun voorkeur in de praktijk om te zetten. Het is daarom belangrijk dat rolpatronen niet

zomaar blind worden overgenomen of dat ze op een te enge manier gaan definiëren wat mannen

en vrouwen behoren te doen. 

Binnen deze visie op emancipatie, stelt zich dus een probleem wanneer mannen en vrouwen die

zich niet goed voelen bij een bepaalde taakverdeling, moeilijkheden ondervinden om uit deze

verdeling te stappen. 3% van de mannen en 10% van de vrouwen uit het KWB/KAV onderzoek was

ontevreden met de huidige taakverdeling. Maar liefst 30% van de mannen en vrouwen vulde de

vraag niet in of gaf een genuanceerd antwoord. Bij deze laatste groep, zou sociale wenselijkheid

volgens KWB/KAV een grote rol kunnen spelen: veel mensen durven niet goed te zeggen dat ze

zich niet goed voelen in hun rol. Een andere mogelijkheid zou zijn dat een heleboel mensen noch

tevreden, noch ontevreden waren met hun taakverdeling1. Uiteindelijk besliste 16% om gebruik te

maken van een contractje, bijgevoegd aan de huishoudkaart, om nieuwe afspraken te maken met

betrekking tot de taakverdeling in het gezin. Het leek ons interessant een aantal van deze mensen

na voldoende lange tijd terug op te zoeken, om na te gaan wat er daadwerkelijk in de

taakverdeling van hun gezin veranderd was. In welke mate volstonden hun goede intenties om de

taakverdeling in het gezin effectief te veranderen? Hoe gemakkelijk was het voor deze mensen om

de huishoudgewoonten te wijzigen? Door op die manier nadruk te leggen op verandering en de

mogelijkheid daartoe, omzeilen we de problematische conceptualisering van gelijkheid en

ongelijkheid bij het bestuderen van de verdeling van het huishoudelijke werk (zie ook VanEvery

1997:419). 

                                                          
1 Pauwels en Dehaes (2003: 210) verrichten een onderzoek naar o.a. de tevredenheid van een 1200 werknemers

uit een achttal bedrijven met betrekking tot de takenverdeling. In dit onderzoek was 75% van de respondenten

tamelijk tot heel tevreden met de taakverdeling, 19% was noch tevreden, noch ontevreden en 6% was tamelijk

tot heel ontevreden. Vergelijkingen zijn echter gevaarlijk, vermits het hier om een heel andere

onderzoeksgroep gaat.



Het plan was dus om na een voldoende lange periode een aantal van de koppels terug op te

zoeken die n.a.v. de KWB/KAV enquête nieuwe afspraken hadden gemaakt binnen het gezin. We

zouden nagaan in welke mate ze zich aan de afspraken hadden gehouden en wat er nog van deze

afspraken over bleef. Als er iets blijvend veranderd was, wouden we weten wat dit precies inhield

en waarom die verandering niet eerder doorgevoerd was. Indien er niets veranderd was, waren we

geïnteresseerd in de wijze waarop men dit voor zichzelf en naar een buitenstaander toe

verantwoordde. 

Met deze plannen contacteerden we Koenraad Coppens van de KWB. Zowel KWB als KAV waren erg

enthousiast over het project en zegden hun volle medewerking toe. Zij beschikten over de

adresgegevens van 354 van de meer dan 400 koppels die nieuwe afspraken voor de taakverdeling

in het gezin hadden gemaakt2. Deze koppels werden in augustus 2002 - iets meer dan een half

jaar na de oorspronkelijke enquête - gecontacteerd3 met de vraag of ze bereid waren deel te

nemen aan een vervolgonderzoek op het KWB/KAV onderzoek onder de vorm van een diepte-

interview. 133 koppels zonden een antwoordkaart terug (38%)4, waarvan er 44 verder wouden

meewerken (12%) en 93 niet (26%). Van deze 93 koppels gaven er 83 één of meerdere redenen

op voor hun weigering5. Uiteindelijk kozen we uit de 44 gemotiveerde koppels ad random 6 koppels

die we in het verloop van de maanden maart en april van 2003 terug opzochten. Dit is ongeveer

iets meer dan een jaar na de enquête van KWB/KAV. We beperkten ons tot een interview met

enkel de vrouwen uit de koppels. Vermits het echter vaak ook de vrouwen waren die aandrongen

op een verandering van de gegenderde taakverdeling, zullen zij ook diegenen zijn die zich het

meest bewust zijn van de redenen waarom de huidige gegenderde verdeling tot stand is gekomen

en eventueel onveranderd blijft. 

                                                          
2 Enkel die koppels die een gratis huishoudplanner toegestuurd wouden krijgen of kans wouden maken op één

van de 11 strijkijzers die in het kader van de enquête verloot werden, vulden hun adresgegevens in bij de

initiële enquête van de KAV/KWB. 
3 De brieven werden door KAV en KWB geaddresseerd en verstuurd, omdat zij niet zomaar, zonder toestemming

van de koppels in kwestie, hun adressen aan ons konden doorgeven. Op deze manier beslisten de koppels

achteraf zelf of wij over hun adres mochten beschikken of niet. 
4 Hierbij horen niet de 4 koppels waarvan de antwoordkaart teruggestuurd is omdat de geaddresseerde verhuisd

of onbekend was.
5 De meest voorkomende reden voor weigering was tijdsgebrek (30% van de koppels). Ironisch genoeg gaven

een aantal vrouwen aan geen tijd te hebben voor een interview over de ‘veranderde’ takenverdeling bij hen

thuis, omdat ze teveel huishoudelijk werk hadden en voor de kinderen moesten zorgen (zie ook Hochschild

1989: 297 in het geval van surveyonderzoek). Ook de tweede meest voorkomende weigering (13%) leek nauw

verwant met het onderwerp van de studie. Die hield immers in dat de man uit het koppel niet verder wou

meewerken aan het vervolgonderzoek5. Daarnaast waren er ook nog drie koppels, waarbij het onderwerp in het

gezin zo gevoelig lag of in die mate tot ruzie of gemopper leidde, dat een diepte-interview volgens de

betrokkenen weinig wenselijk zou zijn. Op de derde plaats kwam het argument dat er uiteindelijk toch niets

veranderd was aan de takenverdeling in het gezin (11%). De koppels die dit argument opgaven als reden voor

een weigering werden nogmaals gecontacteerd en op het hart gedrukt dat dit zeker en vast ook heel boeiend

was voor het onderzoek. Opvallend is dat de drie belangrijkste argumenten die de koppels aanhaalden om niet

verder mee te werken aan het onderzoek, er mogelijk op wijzen dat nieuwe afspraken toch niet zo gemakkelijk

door te voeren zijn.



Op basis van de resultaten van het project Afgesproken!? Samen sterk in huishoudelijk werk,

moest KWB/KAV concluderen dat heel wat vrouwen uit de bevraagde gezinnen nog steeds alleen

instaan voor de klassieke vrouwentaken. En zelfs in die gezinnen waar de mannen zich behulpzaam

tonen in het huishouden, blijven vrouwen de eindverantwoordelijkheid voor deze taken behouden.

Ook in de gezinnen van de zes geïnterviewde vrouwen was dit het geval. Iets meer dan 4/5de van

de gezinnen uit de oorspronkelijke enquête vonden echter nieuwe afspraken overbodig. Ook de zes

door ons geïnterviewde vrouwen hadden zich jarenlang aan dezelfde afspraken gehouden. Waarom

wilden ze dan nu ineens wel iets veranderen aan de taakverdeling? Waarom besloten zij gebruik te

maken van het aan de huishoudkaart toegevoegde contractje om in de toekomst de taken anders

te verdelen? We gaan ook na wat dan de nieuwe afspraken waren in de gezinnen en in welke mate

ze erin geslaagd zijn de bestaande situatie te veranderen.

 WAAROM IETS VERANDEREN AAN DE HUIDIGE

TAAKVERDELING?

De verdeling van de huishoudelijke taken - een allocatieprobleem waar gezinsleden dagelijks mee

geconfronteerd worden - gebeurt niet telkens opnieuw op basis van expliciete, bewuste

beslissingen van één of meerdere gezinsleden (Kaufmann 1998: 21). Was dit wel het geval, dan

zou het gezamelijke huishoudelijke leven een ware nachtmerrie zijn. Gezinnen komen daarentegen

eerder in een soort routine terecht, die een rolverdeling in stand houdt: iedereen kent zijn taak,

iedereen weet wat er van haar of hem verwacht wordt. Door de jaren heen zijn er impliciete

gezinsafspraken gegroeid waaraan iedereen zich houdt. Dat bekende, dat voorspelbare draagt

overigens bij tot ons gevoel ergens ‘thuis’ te horen (Allan, Crow 1989: 9). Het maakt samenleven

ook een stuk gemakkelijker, omdat niet telkens, in elke situatie, weer moet gediscussieerd worden

over wie wat moet doen. Ons eigen sociale verleden dicteert met andere woorden de bewegingen

die ons lichaam vandaag maakt, bijna zonder dat we er ons bewust van zijn (Kaufmann 1998: 21).

Dat men zich bij de dagelijkse routine weinig vragen stelt, blijkt ook uit onderstaand

interviewfragment:



S:                   En was u zich daar (ongelijke verdeling van de huishoudelijke taken) wel van 

                           bewust? 

Mevr. Debast:     Oh, toch min of meer ja. Toch min of meer.

S:                  Maar u heeft daar nooit iets over gezegd dan, daarvoor?

Mevr. Debast:     Neen, neen, neen.  Soms vraag ik wel een keer van kijk, zou je dat een keer 

                          willen doen of dat een keer willen doen. Dat blijft daar dan liggen en dan doe je 

                         het dan toch zelf, dus de tweede keer vraag je het niet meer en zo…

S:                 En vond u dat dan onrechtvaardig dat dat zo verdeeld was of had u daar niet zo 

                         veel problemen mee?

Mevr. Debast:  Eh, onrechtvaardig? Ergens zeg ik van kijk, ‘t huishoudelijk werk is niet gelijk 

                       verdeeld. Maar ik denk dat je dat zo gewend bent van er zo mee opgegroeid te zijn 

                        in feite, dat je door doet. ‘t is niet zo dat je alle dagen opstaat met het gevoel van 

                       ‘ja, dat gaat daar weer een keer onrechtvaardig zijn vandaag!’ he.  Je doet gewoon 

                       verder eigenlijk.

Zeker wanneer men niet meteen een ander en beter alternatief ziet voor de huidige taakverdeling,

heeft het weinig zin zich elke dag opnieuw het hoofd te breken over een ongelijke verdeling. Als

geen enkel andere taakverdeling mogelijk wordt geacht, dan is de erkenning van de

onrechtvaardigheid ervan psychologisch onhoudbaar (Berk 1985: 208). Dit verklaart waarom

zoveel mensen de huidige taakverdeling rechtvaardig vinden. Bij Mevr. Berckmans horen we dit

duidelijk: 

“Bah eigenlijk zou ik moeten zeggen ‘ik vind dat niet rechtvaardig’.  Maar  ik verlang eigenlijk niet

dat… ik zou het graag hebben he, maar ik kan dat eigenlijk niet verlangen dat het anders is. Dus

eigenlijk….ik peis er niet op..” (Mevr. Berckmans, 48 jaar)

Doordat een bepaald rollenpatroon dagelijks steeds weer bevestigd wordt, wordt het ook steeds

moeilijker om er nog iets aan te veranderen. Mevr. Castermans (50 jaar) zegt dit zo:

“Want van een keer dat ge een slechte ploeg genomen hebt, is ’t moeilijk nog iets te veranderen

(lacht).”



Over het algemeen staat men dus niet zo stil bij de taakverdeling in het gezin. Eens men een

bepaalde verdeling gewoon is, doet men gewoon zo verder. Pas wanneer zich in het gezin

belangrijke veranderingen voordoen of er sprake is van een crisissituatie, komen de impliciete

afspraken over de taakverdeling weer aan de oppervlakte. Op dat moment wordt de bestaande

taakverdeling in vraag gesteld en kan er opnieuw tussen beide partners onderhandeld worden. Dan

kan men trachten veranderingen in de taakverdeling door te voeren. Elke verandering in de sociale

context vraagt immers om een herformulering van gewoontes en vormt een gelegenheid om

bepaalde keuzes te maken (Kaufmann 1998: 103). Een goed voorbeeld hiervan is de situatie in het

gezin Berckmans. Mevr. Berckmans (48 jaar) was zich al langer bewust van de ongelijke verdeling

van de huishoudelijke taken in haar gezin:

“(…) ik had al mijn hele leven eigenlijk, al sinds dat ik gehuwd ben eigenlijk, de indruk dat ik hier

alles doe. En ‘t is nu nog altijd zo, zoals bijvoorbeeld weten wanneer dat de vuilnisbakken… vraag

het niet aan mijn man wanneer dat hij een vuilniszak… en we moeten daarvoor naar de straat

rijden eh!  Dus dat moet dan in de koffer en al gezet worden… of de blauwe, de PMD-zak

enzo…ahja ik zeg dat dan wel een keer eh, doe die zak… maar ‘t is nog altijd zo. ‘t Is vijfentwintig

jaar, dat je dat twee keren vraagt en de derde keer of de vierde keer is dat nog niet gedaan, dus

doe ik het zelf…ah ja…. “

Tot het moment van het KWB/KAV onderzoek heeft zij dat allemaal stilzwijgend verdragen:

“Als ik dat dan eigenlijk hoor, dan zeg ik: ik kan eigenlijk toch veel verdragen (…) Ik ben eigenlijk

altijd veel alleen geweest met de kinderen enzo…goh,wat mij niet aanstond… ik ging zo nooit een

keer opvliegen ofzo. Ik ging dan zo een keer naar mijn kamer, zo een keer wat traantjes gaan

laten en ‘t was gedaan he…” 

Een nieuwe situatie in het gezin zorgt ervoor dat ze nu wel voorzichtig een verandering in de

huidige taakverdeling bij haar man aankaart:

“Maar ja, ‘t was misschien omdat ik wist dat de kinderen aan het uitvliegen zijn… gauw ja, als we

dan met twee niet meer zijn, mag ik ‘t al een beetje meer gaan zeggen!” 

Ook andere belangrijke veranderingen in het gezin kunnen de huidige taakverdeling terug in vraag

stellen. Mevr. Hoffelinck (33 jaar) werd zich zelf pas bewust van de ongelijke verdeling van de

huishoudelijke taken, op het moment dat haar eerste kindje geboren werd:

“Je hebt dat eerste kindje en je geeft borstvoeding en alles komt op u neer. Je bent ook altijd

thuis, want wij mogen borstvoedingsverlof nemen. Het eerste half jaar zijn wij thuis. En ik ben

iemand die ook wel wat tijd voor mij zelf wilde. En ja met die confrontatie… ineens kon je dat niet

meer, die dingen voor jezelf doen. Constant aan het wassen en plassen en…Ja, en ik zei ja, dat wil

ik niet… zo’n leven dat wil ik niet. Dus eh… ik wil wel daarvoor zorgen maar niet dat elk hun slag

niet moet doen!” 



Bovendien geeft zij duidelijk aan dat ze zich vooral bewust wordt van de ongelijke taakverdeling in

het gezin op momenten dat het haar allemaal teveel wordt:

“Ja, maar dat we daar echt vaak over praten, dat hangt echt ook gewoon van de situatie af, denk

ik… dat denk ik ja. Als ‘t druk is wordt je er meer mee geconfronteerd, dan als je bijvoorbeeld ...

Ook als ik nu meer thuis ben of meer moet gaan werken, dat is gewoon een heel verschillend

uurrooster, he? Dus dat hangt daar ook vanaf. Ik denk dat … is dat nu omdat ‘t teveel is, dat dat in

een ruzie eindigt, vind ik.”

Ook een verandering in werksituatie, kan vragen om nieuwe afspraken over de taakverdeling

binnen het gezin. Door de bewogen beroepsloopbaan van Mevr. Baert (38 jaar), werd zij reeds

menigmaal geconfronteerd met de behoefte aan nieuwe afspraken. Misschien is dat ook de reden

waarom Mr. en Mevr. Baert zo bewust bezig zijn met deze taakverdeling:

“Het moet vooral draaien en het moet leefbaar zijn. En ik vind dus dat je dat op regelmatige

tijdstippen moet herbekijken zo. Dat vind ik wel. En het moet zeker bespreekbaar zijn.”

Toch geeft het volgende citaat aan dat, ook in een veranderde situatie, het niet altijd even

gemakkelijk is de taakverdeling te veranderen: 

“Toen was ik nog in loopbaanonderbreking. En toen ik dan terug zo beginnen freelance werken ben

en nu dus systematisch werken, denk ik toch wel dat P. terug iets meer zal helpen. Maar dat is dus

heel moeilijk omdat ge dan heel snel terug die plooi aanneemt. Ik denk dat dat voor P. luxe was als

ik loopbaanonderbreking had he, dan kon hij voluit gaan.”

Als men iets wil veranderen aan de verdeling van de huishoudelijke taken in het gezin, dan moet

dat van twee kanten komen. Mr. Debast werd zich pas door  het invullen van de huishoudkaart

bewust van de ongelijke verdeling van de huishoudelijke taken in het gezin. Dat creëerde voor

Mevr. Debast (36 jaar) ook de mogelijkheid om nog eens samen over de taakverdeling na te

denken en er iets aan te veranderen. Mevr. Casterman (50 jaar) kan echter niet rekenen op de

medewerking van haar partner. Zij herinnert zich dan ook niet meer goed dat ze gezegd heeft dat

er iets zou veranderen in de huidige verdeling:

“Ik vind het heel moeilijk om iets te veranderen. (…) Het is heel moeilijk, want ik vind dat dat

moet… allé ja, de veranderingen moeten niet van mij komen. Dat is het probleem (…)  Ik kan met

mijn man spreken en met de kinderen spreken en proberen, maar meestal gaat dat van: ja, ik ben

kwaad, ik ben vies, ik ben’t beu eh, ’t is hier teveel bazaar en allé ja ze helpen niet in het

huishouden!”

Blijft er enkel nog Mevr. Gillet (49 jaar) over. Zij is de enige van de geïnterviewde vrouwen die niet

zelf de KWB/KAV enquête heeft ingevuld, maar waarbij haar man dat gedaan heeft. Hij liet weten

dat ze iets gingen veranderen in de huidige taakverdeling, maar Mevr. Gillet was hier niet van op

de hoogte. Ook bij het gezin Gillet doet Mevr. Gillet haast al het huishoudelijke werk, maar zij is

tevreden met de huidige verdeling:



“Maar ik denk - allé, in onze situatie - dat wij eigenlijk niet veel moeten veranderen. Het zou

kunnen dat hij dat daarin vermeld heeft natuurlijk, maar -  allé, ik weet het niet - maar ik denk

dat, zoals dat nu gaat, dat dat behoorlijk draait. Dat wij al een stukje in die richting gevorderd

waren. Ja, zoals dat het uitkwam. Niet met vaste afspraken van jij doet nu dat in het huishouden,

jij doet dat. Naargelang de omstandigheden, naargelang hoe dat het zich aandient, staat mijn man

ook in de keuken, helpt hij bij de afwas… (…) Ik zeg maar: ze zijn niet officieel verdeeld he van jij

doet altijd de boodschappen of jij doet altijd de tuin… allé.. dat loopt zowat door mekaar. Maar elk

heeft zijn deel en ze springen dus wel best bij, dacht ik.”

Ondanks het feit dat de taken in het gezin Gillet ongelijk verdeeld zijn, wordt dit door Mevr. Gillet

niet ervaren als een probleem. Op momenten dat het haar te druk wordt of dat het haar

onmogelijk wordt bepaalde huishoudelijke taken te verrichten ‘springen de andere familieleden wel

bij’. Volgens Thompson (1991) blijken vrouwen inderdaad niet altijd een 50/50 verdeling van het

huishoudelijke werk na te streven, maar zijn ze vaak al tevreden als hun man af en toe kan

inspringen bij een typisch vrouwelijke huishoudelijke taak. Haar getuigenis is een voorbeeld van

hoe een ongelijke verdeling van het huishoudelijke werk niet noodzakelijk als een probleem

ervaren wordt dat moet veranderd worden. Soms kiest men er ook bewust voor en voelt men zich

er goed bij.

DE NIEUWE AFSPRAKEN 

Welke nieuwe afspraken werden er in de zes gezinnen gemaakt? De bedoeling van de enquête uit

het project Afgesproken!? Samen sterk in huishoudelijk werk, was dat koppels samen aan tafel

zouden gaan zitten om de verdeling van de huishoudelijke taken in hun eigen gezin te evalueren.

Uit de interviews met deze zes vrouwen, bleek echter al gauw dat de enquête soms maar door één

persoon was ingevuld en dat die persoon dus ook enkel voor zichzelf nieuwe afspraken had

gemaakt. In het gezin Gillet gaf Mr. Gillet (49 jaar) aan dat er nieuwe afspraken moesten gemaakt

worden, maar Mevr. Gillet was daar niet van op de hoogte en vindt nieuwe afspraken niet nodig.

Zij is tevreden met de huidige situatie. In het geval van Mevr. Berckmans (48 jaar) en Mevr.

Casterman (50 jaar), vulden zij alleen de enquête in. Mevr. Casteman beseft echter maar al te

goed dat nieuwe afspraken een beetje overbodig zijn, als je ze niet met z’n beiden maakt. Mevr.

Berckmans maakte vooral een afspraak met zichzelf, namelijk dat ze vanaf dan niet meer zomaar

alles zou slikken en dat ze meer op haar strepen zou staan. 

In het gezin Debast werd de huishoudkaart wel gezamenlijk ingevuld. Mr. Debast schrok van de

erg ongelijke verdeling van de huishoudelijke taken in zijn gezin en dat leidde in het gezin Debast

tot goede, zij het beperkte voornemens: 



“Wel, op dat moment was dat eerst dat schrikeffect zo van: ‘Oei, oei! Ai, ai!’. En op dat moment

was zijn reactie ook van: ‘Ah maar, nu ga ik inderdaad… ik ga een beetje meer die ramen hier

doen’. Ik kan moeilijk op een trapladder staan, en u ziet dus het zijn hogere ramen en dat is

moeilijk van op de grond.  Ik beschik niet over het volledige gevoel in mijn linkervoet, dus eh… Ik

zeg: ‘Kijk, ik werk altijd met de lange steel voor die ramen. Ga jij dat dan doen op die trapladder

staan? Dan kan je inderdaad beter tot in die hoeken enzo.’ En: ‘Dat zal ik dan wel doen. Ja,ja,

inderdaad!”

Maar een aantal vrouwen die zich niet goed voelen bij de huidige taakverdeling, willen niet

noodzakelijk dat hun man wat meer meehelpt in het huishouden, maar eerder dat ze door hen

meer gewaardeerd worden om wat ze doen. Mevr. Baert en Mevr. Hoffelinck verwachten niet zo

zeer een nieuwe verdeling, maar wel een groter bewustzijn over de bestaande verdeling van de

huishoudelijke taken: 

 “Niet dat ik ineens vind dat W. alles moet gaan doen of meer moet verdelen. Ik vind wel dat hij

daarvan moet bewust zijn, hoeveel tijd dat we… allé, ik ben nu thuis maar dat is gewoon geen

vakantie, he, dus dat is…” (Mevr. Hoffelinck, 33 jaar)

“Nu denk ik dat we zouden moeten geschreven hebben van daar toch bewuster van te zijn, want

veel van die dingen zijn routine zo eh… En …allé…ik denk of ik hoop dat we zoiets geschreven

hebben, van we gaan er toch wat bewuster naar kijken of zo…” (Mevr. Baert, 38 jaar)

Volgens Hunt (1989: 72) kunnen vrouwen erg tevreden zijn over hun lot, zolang diegenen voor wie

zij zorgen maar een erkentelijk publiek vormen voor hun inspanningen. De komst van kinderen

brengt echter vaak een polarisatie van de genderrollen in het huishouden met zich mee (Glorieux,

Minnen 2004) en de interesses en de levensstijlen van beide partners beginnen uit elkaar te

groeien. Na verloop van tijd kan dit volgens Hunt er toe leiden dat de mannelijke broodwinner de

inspanningen van de huismoeder met onverschilligheid aanschouwt. Ook Csikszentmihalyi en

Rochberg-Halton (1981: 133) bemerkten het belang van de interesse van de partner in

huishoudelijke zaken. In gezinnen waar de man positief staat tegenover het huishouden, is dit bij

73% van de vrouwen ook zo; in die gezinnen waar de man neutraal was, was enkel 46% van de

vrouwen positief; en in de gezinnen zonder mannelijke partner, was had enkel 1 vrouw een

positieve attitude tegenover het huishouden.



HET UITEINDELIJKE RESULTAAT

Bij twee van de zes geïnterviewde vrouwen, kon men er al van uitgaan dat er één jaar later niets

veranderd zou zijn in de taakverdeling binnen het gezin. Het gaat enerzijds om Mevr. Gillet (49

jaar), die zelf helemaal geen bezwaar had bij de huidige taakverdeling en anderzijds om Mevr.

Casterman (50 jaar), wiens partner de noodzaak van een eigen grotere bijdrage niet inzag. Maar

ook in het geval van de andere vrouwen is er niet erg veel veranderd. Mr. Debast, die zich

voorgenomen had in het vervolg de ramen schoon te maken, vond een andere manier om het

probleem van de ramen op te lossen:

“Maar hij doet liever de gordijnen toe ‘Dan zie ik het ook niet’ zegt hij. ‘Foert, er is toch niemand

die passeert ofzo’ In het begin heeft hij dat misschien twee keren gedaan. Op die tijd tussen de

enquête en nu, heeft hij dat misschien twee keren gedaan.”

Er is dus niet veel veranderd en Mevr. Debast (36 jaar) blijft het erg vervelend vinden dat ze er bij

haar man zo op moet aansturen.

“Gisteren heeft hij nog een keer het gras gemaaid. (lacht) En dat is niet vanzelf gegaan he! ‘k Moet

daar echt op aansturen zo. En niet alleen… Het grasmaaien komt vrij regelmatig terug zo. Constant

eigenlijk ga je dat vragen… en nu past het een keer niet, en dan past het een keer wel. Allé ja…

Het past duidelijk niet in zijn planning, in wat hij gepland heeft. ‘t past duidelijk niet in zijn ‘train-

train quotidien’.”

Wat wel veranderd is sinds de enquête is dat Mevr. Debast er nu wat vaker iets van zegt, dan dat

ze dat vroeger zou doen.

“Ehm… Vroeger zei ik daar totaal niets van. Ik deed gewoon verder. En nu zou ik het wel vragen.

Dat is wel een verschil.”

Mevr. Berckmans (48 jaar) heeft voor zichzelf slechts een heel kleine overwinning behaald:

“ Als ik nu de kookwas doe - de was, het ondergoed en de vodden en de handschoenen, de

washandjes en de handdoeken - en hij ligt altijd in de zetel, ik giet dat dan uit en hij plooit dat. ‘t

Is ‘t enige dat veranderd is sinds ik die enquête heb ingevuld, want anders, ja….”

Verder gelooft Mevr. Berckmans dat het na vierentwintig jaar moeilijk is nog iets te veranderen.

Het lukt haarzelf ook nog altijd niet om taken te weigeren:

“En bijvoorbeeld nu ook. Kijk, dat is de strijk van mijn dochter. Ja ik versta het hoor, ze heeft

werk. Dit jaar moet ze weer nieuwe lessen maken, ge kent dat weer eh. Ze is vierentwintig jaar en

ze heeft al veel werk, allé dat denkt ze toch, maar ‘t is nog maar dat he! (…) Maar ja ze heeft

zodanig veel schoolwerk, vindt zij toch. Wie zal het doen? Mama. Ik heb nog nooit van z’n leven ‘s

avonds kooketen moeten klaarmaken, omdat we op school aten allemaal he? Eten klaarmaken, dus

tegen kwart voor tien als ik geluk heb, tien uur is dat gedaan. (zucht) Ik ben dan moe he. Ze



liggen dan in de zetel, wat doet ma…nu nog altijd.. ah de keuken nog een beetje opruimen, alles in

het afwasmachien steken.  Tja dat ga niet veranderen he?”

Laten we vervolgens kijken naar Mevr. Hoffelinck (33 jaar) en Mevr. Baert (38 jaar), die vooral een

groter bewustzijn van de huidige taakverdeling ambieerden. Het enige dat ondertussen veranderd

is in het geval van Mevr. Hoffelinck, is dat ze de verschillen tussen haar en haar man, meer is gaan

aanvaarden. Die omkering gebeurde bij het lezen van een boek die de verschillen tussen mannen

en vrouwen probeert te verklaren vanuit de ontwikkeling van beide geslachten over de eeuwen

heen, van jagers en verzamelaars tot nu. Enkel Mevr. Baert gelooft dat er daadwerkelijk iets

veranderd is sinds een jaar geleden. Haar man doet terug iets meer in het huishouden na haar

loopbaanonderbreking: 

“Maar bijvoorbeeld als P. dan thuis is en als ik dan op dat moment aan het poetsen ben dan zal P.

wel meehelpen. En terwijl, als ik in loopbaan-onderbreking was, ja dan poetste ik bij wijze van

spreken als iedereen hier weg was. Terwijl nu, nu moet dat in ’t weekend ook of op avonden enzo

he.  Dus en dan zal P. altijd meehelpen. Dus ook eten maken. In heel die tijd van de

loopbaanonderbreking deed ik dat bij wijze van spreken altijd en eh… Nu dat, als ik terug gaan

werken ben en als P. bijvoorbeeld ’s avonds eerst klaar is, dan zal hij wel al aan het eten bezig zijn.

Hij is ook diegene die de meeste inkopen doet, dus eh…”

CONCLUSIE

In hoofdstuk 2 stelden we op basis van de Vlaamse tijdsbudgetdata vast dat het huishoudelijke

werk in Vlaanderen nog heel ongelijk verdeeld is over mannen en vrouwen. Ook de campage

‘Afgesproken?! Samen sterk in huishoudelijk werk’ van de KWB/KAV toont aan dat in het

merendeel van de Vlaamse gezinnen, vrouwen nog steeds het grootste aandeel van het

huishoudelijke werk op zich nemen. Uit de zes diepte-interviews, die in deze bijlage besproken

werden, blijkt dat men in het gezin doorgaans niet echt stilstaat bij deze ongelijke taakverdeling.

De taakverdeling in het gezin is heel vaak gewoon routine. Er worden niet echt vragen bij gesteld,

zelfs al komen de meeste huishoudelijke taken bij één van beide partners in het gezin terecht. Pas

op crisismomenten of op belangrijke keerpunten binnen het gezin, komt de discussie over de

taakverdeling weer aan de oppervlakte. Dan nog blijken vrouwen redelijk beperkte eisen te

hebben: ze willen iets meer hulp van hun partner of ze willen waardering voor al het werk dat ze

doen. Zelfs wanneer de voornemens er zijn om iets aan de taakverdeling te veranderen, lijkt het

echter heel erg moeilijk om dat ook effectief te doen. Men hervalt gemakkelijk terug in hetzelfde

patroon en men moet te vaak blijven aandringen voor een veranderde verdeling. Thompson (1991)

stelt dat vrouwen uiteindelijk het aandringen bij hun partner opgeven, omdat een rustig en vredig

huishouden hun vaak meer waard is dan de hulp van hun partner in het huishouden.





Bijlage 4.1





Vergelijking van de arbeidsduur
geoperationaliseerd aan de hand van
de contractuele arbeidstijd, de
gepercipieerde arbeidstijd en de
geregistreerde arbeidstijd.

CONTRACTUELE ARBEIDSTIJD

Voor het berekenen van de contractuele arbeidstijd gebruiken we de volgende vraag uit de

vragenlijst: “Hoeveel uren moet u volgens uw arbeidscontract per week werken voor uw

hoofdberoep?”. Zelfstandigen antwoordden niet op deze vraag. Vermits we de contractuele

arbeidsduur willen vergelijken met de geregistreerde arbeidsduur uit de dagboekjes en daar geen

onderscheid gemaakt wordt tussen werk dat verricht wordt in het kader van een hoofdberoep of in

het kader van eventuele bijjobs, tellen we er ook de tijd bij op die men volgens de vragenlijst per

week besteedt aan een betaalde bijjob. Hier wordt echter niet specifiek gevraagd naar de

contractuele tijd. We tellen deze uren er enkel bij als men minstens 1 keer in de week een bijjob

verricht, om de vergelijkbaarheid met de dagboekgegevens, die per week geregistreerd zijn, te

behouden.

GEPERCIPIEERDE ARBEIDSTIJD

De gepercipieerde arbeidstijd werd in de vragenlijst geregistreerd aan de hand van de volgende

vraag: “Over het algemeen genomen, hoeveel uren betaald werk doet u per week, het weekend

inbegrepen? Met werk bedoelen we al het werk in functie van uw hoofdberoep, eventuele betaalde

en onbetaalde overuren inbegrepen. De echte tijd die u werkt voor uw hoofdberoep dus. Gelieve

woon-werk reistijd niet mee te tellen.” Hiervoor maakt men zelf een schatting van de tijd die men

hier denkt aan te besteden. Ook hier tellen we, net als bij de contractuele arbeidstijd, de tijd die

men per week besteedt aan een bijjob bij volgens de vragenlijst.



GEREGISTREERDE ARBEIDSTIJD

De geregistreerde arbeidstijd is de tijd die men volgens de dagboekjes besteed heeft aan betaald

werk. Hier wordt niet enkel het hoofdberoep in rekening gebracht. Omdat in de vragenlijsten geen

rekening gehouden wordt met de tijd die men besteedt aan verplaatsingen voor het werk, rekenen

we deze verplaatsingen voor de job ook hier niet bij, om de vergelijkbaarheid te verbeteren.

VERGELIJKING

Er zijn verschillende manieren waarop we de resultaten van de 3 operationaliseringen voor

arbeidsduur met elkaar kunnen vergelijken. In onderstaande tabel hebben we ervoor gekozen om 5

groepen mannen en vrouwen te onderscheiden, op basis van hun geregistreerde arbeidsduur in de

dagboekjes. We gebruiken hiervoor de indeling die doorgaans ook in de analyses van deze studie

gebruikt wordt, met dit verschil dat nu de tijd besteed aan verplaatsingen voor de job niet bij de

geregistreerde arbeidsduur wordt meegerekend. Vervolgens vergelijken we de gemiddelde

geregistreerde arbeidsduur, de gemiddelde contractuele arbeidsduur en de gemiddelde

gepercipieerde arbeidsduur voor de 5 groepen mannen en vrouwen. We beschouwen enkel die

mannen en vrouwen waarvoor er voor alle operationaliseringen gegevens beschikbaar zijn. De

zelfstandigen zijn bijgevolg in de tabel niet opgenomen.

De vergelijking leert ons dat de gemiddelde tijd besteed aan betaalde arbeid volgens de twee

maten die gebaseerd zijn op de vragenlijst, doorgaans hoger liggen dan volgens de dagboekjes en

dus waarschijnlijk de werkelijke arbeidstijd overschatten. De overschatting is het grootst bij

mannen en vrouwen die volgens hun dagboekjes tijdens de registratieweek een kleinde deeltijdse

job hebben verricht. Terwijl de mannen uit deze groep bijna 11u betaalde arbeid hebben

geregistreerd, zouden ze volgens hun contract gemiddeld bijna 25u moeten werken en zeggen ze

zelf dat ze tijdens een gemiddelde week iets meer dan 29u betaald werk verrichten. De vrouwen

uit deze groep hebben gemiddeld 12u betaalde arbeid geregistreerd, terwijl ze contractueel

gemiddeld ongeveer 5u meer moeten werken en zelf de perceptie hebben tijdens een gemiddelde

week 7,5u meer betaald werk te doen. Wanneer men echter aan respondenten vraagt te schatten

hoeveel tijd ze doorgaans aan betaalde arbeid besteden, denken ze vaak aan een volledige

werkweek (Elchardus, Glorieux 1994: 44). In de werkelijkheid zijn er echter weinig volledige

werkweken, dat zijn weken zonder verlofdagen, ziekte, kort verzuim, laatkomen, enz. Men beeldt

zich gemakkelijk in dat men doorgaans datgene doet wat men zou willen doen of wat men zou

moeten doen. Vandaar waarschijnlijk deze schromelijke overschatting. Opvallend is hoe de mannen



en vrouwen die volgens hun dagboekjes een grote voltijdse job verricht hebben van 39u of meer,

deze overschatting niet maken. De vrouwen uit deze groep lijken hun arbeidsduur zelfs zelf sterk

te onderschatten. De ‘overschatting’ lijkt over het algemeen hoger te zijn bij mannen dan bij

vrouwen. Opdat de beschikbaarheid naar arbeidssituatie vergelijkbaar zou zijn voor mannen en

vrouwen, werkt men dus idealiter met de preciese arbeidsduur die uit de dagboekjes kan worden

afgeleid. 

TABEL: GEMIDDELDE GEREGISTREERDE, CONTRACTUELE EN GEPERCIPIEERDE ARBEIDSDUUR VAN MANNEN EN

VROUWEN DIE MET EEN PARTNER SAMENWONEN IN 5 VERSCHILLENDE ARBEIDSSITUATIES, ZELF

GEOPERATIONALISEERD AAN DE HAND VAN DE GEREGISTREERDE ARBEIDSDUUR (TOR99, 20-75

JAAR, GEEN ZELFSTANDIGEN)

GEMIDDELDE ARBEIDSDUUR
Geoperationaliseerd volgens de

DAGBOEKJES VRAGENLIJSTN

Geregistreerd contractueel Gepercipieerd
Man Vrouw M V M V M V

Geen betaald werk
(0u)

166 243 0:00 0:00 2:02
(+ 2:02)

1:19
(+ 1:19)

2:10
(+ 2:10)

1:22
(+ 1:22)

Kleine Deeltijdse
job (>0/<20u)

38 77 10:45 11:54 24:46
(+ 14:01)

17:12
(+ 5:18)

29:12
(+ 18:27)

19:22
(+ 8:32)

Grote Deeltijdse job
(20u/<32u)

63 81 27:22 26:21 35:40
(+ 7:28)

28:00
(+ 1:39)

37:59
(+ 11:38)

29:56
(+ 3:35)

Gewone Voltijdse
job (32u/<39u)

72 50 35:18 35:07 37:54
(+ 2:36)

33:59
(- 1:08)

40:58
(+ 5:51)

37:39
(+ 2:32)

Grote Voltijdse job
(39U of meer)

135 38 45:49 43:53 37:37
(- 8:12)

36:24
(- 7:29)

42:32
(- 1:21)

40:58
(- 2:55)





Bijlage 4.2





Minder beschikbaar voor welk
huishoudelijk werk?

Wat gebeurt er met het huishoudelijke werk van iemand die er minder beschikbaar voor is? Laat

men bepaalde huishoudelijke taken vallen, behoudt men alle taken maar verricht men ze gewoon

minder vaak of besteedt men dan minder tijd per taak? Op welke huishoudelijke taken bespaart

men het eerst wanneer men minder beschikbaar is en wat betekent dit voor de output van deze

taken? Neemt iemand anders deze taken over, doet men ze gewoon sneller of doet men ze minder

grondig? 

Om redenen van overzichtelijkheid, beperken we ons in deze paragraaf tot wat er gebeurt met het

huishoudelijke werk van iemand die minder beschikbaar is omwille van z’n job. We kiezen voor

deze beschikbaarheidsvariabele omdat het van de variabelen die tot nu toe beschouwd werden de

grootste impact heeft op de tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk. De tijd besteed aan

betaalde arbeid verklaart op zich alleen al 29% van de variatie in de tijd besteed aan huishoudelijk

werk door vrouwen (tov 39% voor het hele model) en 18% van de variatie in de tijd besteed aan

huishoudelijk werk door mannen (tov 27% voor het hele model).  

Uit tabel 16 blijkt dat mannen die gedurende de referentieweek betaald werk hebben verricht,

gemiddeld 13’ minder lang over elke huishoudelijke activiteit hebben gedaan dan andere mannen

(gem. 55’ ipv 1u08’) en ze hebben elke huishoudelijke taak ook gemiddeld 1 keer minder vaak

verricht die week (2 ipv 3 keer). Als dit betaalde werk bovendien nog eens een grote voltijdse job

vormde, deden ze ook een kleiner aantal verschillende huishoudelijke taken dan andere mannen (6

ipv 8). Ook vrouwen deden 10’ minder lang over elke huishoudelijke activiteit als ze betaald werk

verricht hadden gedurende de referentieweek (gem. 42’ ipv 53’). Zij reduceerden echter de

frequentie van hun huishoudelijke taken pas van 4 naar 3 keer per week als dit betaalde werk een

grote deeltijdse job vormde. Hebben ze een gewone voltijdse job gedaan, dan hebben ze

gemiddeld ook een kleiner verschillend aantal huishoudelijke taken verricht (10 ipv 13).

                                                          
6 De significante verschillen werden paarsgewijs nagegaan met een LSD-test.



TABEL 1: KENMERKEN VAN HET HUISHOUDELIJKE WERK  VAN MANNEN EN VROUWEN DIE MET EEN PARTNER

SAMENWONEN NAARGELANG HUN ARBEIDSDUUR (TOR99, 20-75 JAAR).
Man Vrouw

Arbeidsduur
tijdens de
registratie-
week 

N Tijd 
Besteed 
Aan 
Huish. 
Werk

Duur 
Per 
Huish.
Activiteit

Aantal 
Versch. 

Huish. 
Taken

Frequentie 

Van elke 
Huish. 
Taak

N Tijd 
Besteed 
Aan 
Huish. 
Werk

Duur 
Per 
Huish.
Activiteit

Aantal 
Versch. 

Huish. 
Taken

Frequentie 

van elke 
huish. 
taak

Geen betaald 
Werk  (0u)

160 20:45 1:08 8 3 240 35:02 0:53 13 4

Kleine deelt. 
Job (>0/<20u)

38 17:17 0:53 9 2 74 30:25 0:44 13 4

Grote deelt. 
Job
(20u/<32u)

46 16:26 0:56 8 3 73 27:03 0:43 12 3

Gewone volt. 
Job 
(32u/<39u)

75 14:25 1:02 8 2 67 24:02 0:41 12 3

Grote volt. 
Job (>=39U)

227 10:34 0:53 6 2 81 17:34 0:42 10 3

Eta ,420 ,170 ,240 ,162 ,531 ,208 ,272 ,239
Sign. (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

** p<0.05 / *  p<0.01/ ns niet significant

Terwijl bij mannen vooral de tijd besteed aan typisch mannelijke huishoudelijke taken afneemt,

naarmate ze meer tijd besteden aan hun job, neemt bij vrouwen eerder de tijd besteed aan typisch

vrouwelijke huishoudelijke taken af (figuur 1). Dit zijn dan ook de taken die voor elk van hen

respectievelijk het grootste aandeel innemen binnen het huishoudelijk werk. Daarenboven

besparen zowel mannen als vrouwen ook nog tijd op neutrale huishoudelijke taken. De drie taken

die mannen het meest terugschroeven zijn ‘tuinieren’, ‘boodschappen’ en ‘klusjes’. Vrouwen

besparen vooral op de tijd die ze besteden aan ‘maaltijdbereiding’, aan ‘schoonmaken’ en aan

‘kleding/linnen’. Voor de preciese inhoud van deze taken verwijzen we nog maals naar tabel 2.6 in

hoofdstuk 2.



FIGUUR 1: TIJD BESTEED AAN MANNELIJKE, VROUWELIJKE EN NEUTRALE HUISHOUDELIJKE TAKEN EN

VERPLAATSINGEN VOOR HET HUISHOUDELIJK WERK DOOR MANNEN EN VROUWEN DIE MET EEN PARTNER

SAMENWONEN AL NAARGELANG HUN ARBEIDSDUUR (TOR99, 20-75 JAAR)

MANNEN

0:00:00
5:00:00

10:00:00
15:00:00
20:00:00
25:00:00
30:00:00
35:00:00

Geen betaald
w erk  (0u)

Kleine deeltijdse
job (>0/<20u)

Grote deeltijdse
job (20u/<32u)

Gew one
voltijdse job
(32u/<39u)

Grote voltijdse
job (>=39u)

Typisch mannelijke taken Typisch vrouw elijke taken Neutrale taken

VROUWEN

0:00:00
5:00:00

10:00:00
15:00:00
20:00:00
25:00:00
30:00:00
35:00:00

Geen betaald
w erk  (0u)

Kleine deeltijdse
job (>0/<20u)

Grote deeltijdse
job (20u/<32u)

Gew one
voltijdse job
(32u/<39u)

Grote voltijdse
job (>=39u)

Typisch mannelijke taken Typisch vrouw elijke taken Neutrale taken

Man Vrouw

Arbeidsduur tijdens de
registratieweek 

N Typisch
mannel.
taken

Typisch
vrouwel.
taken

Neutrale
taken

N Typisch
mannel.
taken

Typisch
vrouwel.
taken

Neutrale
taken

Geen betaald werk  (0u) 160 9:34 4:44 6:26 240 2:23 25:56 6:42
Kleine deeltijdse job (>0/<20u) 38 8:02 4:14 4:39 74 2:39 21:21 6:32
Grote deeltijdse job (20u/<32u) 46 7:38 4:34 4:13 73 2:34 18:46 5:42
Gewone voltijdse job 
(32u/<39u)

75 6:46 3:58 3:40 67 1:38 17:38 4:45

Grote voltijdse job (>=39U) 227 4:32 2:50 3:10 81 1:15 12:25 3:54
Eta ,283 ,196 ,372 ,141 ,513 ,312

Sign. (**) (**) (**) (*) (**) (**)
    ** p<0.05 / *  p<0.01/ ns niet significant



Als mannen en vrouwen, die minder beschikbaar zijn, minder tijd besteden aan deze taken, dan

betekent dit niet noodzakelijk dat ook de output ervan in het gezin ook kleiner is. Het is ook

mogelijk dat de partner een taak gedeeltelijk overneemt of dat sommige huishoudelijke taken

worden uitbesteed. Bovendien is het ook mogelijk dat mannen en vrouwen die meer tijd

beschikbaar hebben, gewoon meer hun tijd nemen om bepaalde huishoudelijke taken te doen (wet

van Parkinson; Schor 1991: 94). Om een beter beeld te krijgen van wat er precies gebeurt met de

output van huishoudelijke taken wanneer mannen en vrouwen meer tijd besteden aan hun job,

bespreken we even deze taken waar mannen en vrouwen vooral op besparen in meer detail. 

1 MANNEN 

1.1 Tuinieren7

Van het ogenblik dat mannen betaald werk verrichten, besparen ze sterk op de tijd die ze besteden

aan tuinieren. Mannen die geen betaald werk verricht hebben tijdens de registratieweek, hebben

veel meer tijd aan deze taak besteed dan andere mannen (zie tabel 2). 

Tabel 2: Reductie in de tijd besteed aan tuinieren door mannen met een inwonende partner
naargelang hun arbeidsduur (TOR99, 20-75 jaar)

Per respondent Per participantTuinieren (Mannen)

Arbeidsduur tijdens de registratieweek

N
Duur Participatiegraad Duur Frequentie Duur/keer 

Geen betaald werk (0u) 160 5:19 68% 7:49 4 1:55
Kleine Deeltijdse job (>0/<20u) 38 2:34 60% 4:17 2 1:47
Grote Deeltijdse job (20u/<32u) 46 1:44 52% 3:20 3 1:30
Gewone Voltijdse job (32u/<39u) 75 2:19 55% 4:16 2 1:44
Grote Voltijdse job (39U of meer) 227 1:57 49% 3:57 3 1:37

Sign (**) (**) (**) (**) (ns)
Eta 0.343

** p<0.05 / *  p<0.01/ ns niet significant

Maar liefst 68% van hen heeft tijdens de registratie week in de tuin gewerkt en dit gemiddeld 4

keer die week telkens voor een gemiddelde tijdsspanne van ongeveer 2 uur. Voor de mannen die

wel betaald werk verricht hebben, bedraagt het percentage dat in de tuin gewerkt heeft slechts

52%. Die 52% heeft bovendien gemiddeld slechts 3 keer die week in de tuin gewerkt en dit telkens

gedurende een kortere tijdsspanne van gemiddeld 1u39’.

                                                          
7 Het tijdsbudgetonderzoek werd afgenomen in de maanden april-juni en september-november. De tijd die

besteed wordt aan tuinieren door de respondenten van dit onderzoek zal hierdoor hoogstwaarschijnlijk hoger

liggen dan wanneer het gemeten zou worden over het hele jaar door.



Wat betekent dit nu voor de uiteindelijke output van deze huishoudelijke taak? Mannen die tijdens

de registratieweek betaald werk verricht hebben, beschikken alleszins niet minder vaak over een

tuin dan andere mannen (90% tov 85%). Betekent een vermindering in de tijd die zij besteden aan

tuinieren, dan dat ze deze taak aan iemand anders overlaten? Hun partner lijkt alleszins geen deel

van het werk in de tuin over te nemen. Uit de dagboekjes van de vrouwelijke respondenten blijkt

immers dat de tijd die zij besteden aan tuinieren niet significant verschilt al naargelang de

arbeidssituatie8 van hun partner. Als hun partner geen betaald werk heeft, besteden vrouwen

gemiddeld 1u10’ aan tuinieren; heeft hij wel betaald werk dan besteden ze er 1u07’ aan. In de

vragenlijst kon men ook aangeven hoeveel percent van het werk in de tuin uitbesteed wordt aan

betaalde hulp, zoals bv. een tuinman. Het percentage gezinnen dat überhaupt gebruik maakt van

betaalde hulp in de tuin is klein. Slechts 5 van de 546 mannen (of 1%) die samenleven met een

partner beweren dat ze iemand betalen om een deel van het werk in de tuin voor hun rekening te

nemen.

Misschien is het wel helemaal niet nodig om deze taak aan iemand anders over te laten als men

zelf niet beschikbaar is. Het is namelijk ook mogelijk dat mannen die geen betaald werk verrichten,

meer tijd aan hun tuin besteden dan strikt noodzakelijk is om het te onderhouden, gewoon omdat

ze het plezierig vinden om in de tuin te werken. Tuinieren zou voor deze mannen m.a.w. eerder

een hobby kunnen zijn dan voor mannen die betaald werk verrichten. Dit is echter niet het geval:

26% van de mannen die geen betaald werk verricht hebben tijdens de registratieweek geeft

tuinieren op als één van z’n hobby’s tegenover 20% van de mannen die wel betaald werk verricht

hebben. Dit verschil is niet significant, al besteden mannen die tuinieren als hobby hebben, hier

wel veel meer tijd aan dan andere mannen (5u44’ tov 2u15’). In de dagboekjes konden de mannen

ook kiezen uit vier motivaties waarom ze een bepaalde activiteit stelden, namelijk uit noodzaak, uit

plichtsbesef/om anderen te plezieren, uit verplichting en uit plezier. Ook wanneer we deze

betekenissen nagaan bij de activiteit ‘tuinieren’, blijkt niet dat diegenen die geen betaald werk

verricht hebben eerder uit plezier in de tuin gewerkt hebben dan diegenen die wel betaald werk

verricht hebben. We stelden zelfs het omgekeerde vast. Mannen die betaald werk verricht hebben

tijdens de registratieweek, hebben 60% van de tijd uit plezier in de tuin gewerkt, terwijl dit bij die

mannen die geen betaald werk verricht hebben slechts 51% van de tijd zo was. 

Er blijven dus twee mogelijkheden over: ofwel zijn de standaarden over hoe de tuin onderhouden

moet zijn (noodgedwongen) lager bij mannen met een job, ofwel slagen ze erin de tuin net zo goed

te onderhouden, maar binnen een kleinere tijdsspanne (Parkinson-effect). Dit kunnen we aan de

hand van onze gegevens echter niet achterhalen. 

                                                          
8 Hier gaat het dan wel om de algemene arbeidssituatie van hun partner, dus niet de arbeidsduur van hun

partner tijdens de registratieweek, vermits deze gegevens niet beschikbaar zijn voor de partners in het

tijdsbudgetonderzoek.



1.2 Boodschappen

Een tweede activiteit waar mannen significant minder tijd aan besteden naarmate ze meer tijd

besteden aan betaald werk, is boodschappen doen (tabel 3). Deze taak bestaat uit inkopen doen,

het in/uitladen, opbergen en wegzetten van de inkopen en advertentiebladen en reclamefolders

doornemen. Mannen die betaald werk verricht hebben tijdens de registratieweek, deden gemiddeld

iets minder lang over een boodschap dan andere mannen (50’ ipv 1u) en deden gemiddeld ook

maar 3 ipv 5 keer boodschappen tijdens de registratieweek. 

Tabel 3: Reductie in de tijd besteed aan boodschappen door mannen met een inwonende partner
naargelang hun arbeidsduur (TOR99, 20-75 jaar)

Per respondent Per participantBoodschappen (mannen)

Arbeidsduur tijdens de registratieweek

N
Duur Participatiegraad Duur Frequentie Duur/keer 

Geen betaald werk (0u) 160 3:29 82% 4:14 5 1:00
Kleine Deeltijdse job (>0/<20u) 38 2:20 80% 2:55 4 0:38
Grote Deeltijdse job (20u/<32u) 46 2:07 87% 2:26 4 0:44
Gewone Voltijdse job (32u/<39u) 75 2:27 88% 2:48 4 0:53
Grote Voltijdse job (39U of meer) 227 1:43 77% 2:14 3 0:52

Sign (**) (ns) (**) (**) (**)
Eta 0.317

** p<0.05 / *  p<0.01/ ns nniet significant

Ook hier is het echter niet zo dat de vrouw van een werkende partner zelf meer tijd besteedt aan

boodschappen als compensatie voor de tijd die hun man er minder aan besteedt. Als een man geen

betaald werk heeft, besteedt zijn partner gemiddeld 4u17’ aan de boodschappen; heeft hij wel

betaald werk dan besteedt zij er gemiddeld 3u58’ aan. Het verschil tussen beide is niet significant.

Er is bovendien überhaupt geen verband tussen de tijd die vrouwen besteden aan boodschappen

en de arbeidsduur van hun partner9. 

Besparen die mannen, die meer tijd besteden aan hun job en gedurende de week boodschappen

doen, tijd op deze taak door hun boodschappen efficiënter te organiseren? Zo kunnen zij misschien

wat tijd besparen door hun inkopen grotendeels te doen in een grootwarenhuis i.p.v. in een ander

type winkel, waar men ineens alle boodschappen voor een hele week kan inslaan. Of misschien

kunnen zij door het gebruik van een boodschappenlijstje, in de winkel zelf minder tijd besteden

aan het uitzoeken van wat ze allemaal nodig hebben? Beiden blijken echter geen bruikbare

strategie om betekenisvol minder tijd te besteden aan de boodschappen (tabel 4). Wat wel helpt is

het beperken van het aantal verschillende type winkels waar men winkelt. Zowel de mannen die

betaald werk verricht hebben als diegenen die dat niet gedaan hebben hebben, hebben echter hun

boodschappen gespreid over gemiddeld 3 verschillende type winkels, dus dit kan het verschil in tijd

besteed aan boodschappen tussen beide niet verklaren. Enkel mannen die een grote voltijdse job

                                                          
9 Gemeten aan de hand van de gepercipieerde arbeidsduur van de partner uit de vragenlijst.



hebben verricht, deden gemiddeld slechts 2 verschillende types van winkels aan. Dit alles wil

echter nog niet zeggen dat in gezinnen waar mannen minder tijd besteden aan een job, ook meer

gekocht wordt dan in andere gezinnen. Omdat deze mannen meer tijd hebben kan het bijvoorbeeld

ook zijn dat zij hun boodschappen meer op het gemak doen en sneller even langs de winkel gaan

als ze iets nodig hebben. Dit kunnen we aan de hand van onze data echter niet nagaan.

Tabel 4: Tijd per participant besteed aan boodschappen voor mannen naargelang hun
arbeidsduur gecontroleerd het type van winkel, gebruik van boodschappenlijstje en
aantal verschillende bezochte locaties (MCA-ANOVA, TOR99, 20-75 jaar)

Tijd besteed aan boodschappen doenMannen
N Ongecontroleerd Gecontroleerd

Geen betaald werk (0u) 126 4:17 4:10
Kleine Deeltijdse job (>0/<20u) 28 3:02 2:42
Grote Deeltijdse job (20u/<32u) 36 2:31 2:30
Gewone Voltijdse job (32u/<39u) 60 2:46 2:41
Grote Voltijdse job (39U of meer) 155 2:21 2:33

Sign. (**)

Arbeidsduur
tijdens de
registratieweek

Eta/Beta 0.374 0.327
Grootwarenhuis 239 3:01 3:01
Andere 167 3:10 3:10

Sign. (ns)

Type winkel

Eta/Beta 0.036 0.033
(Bijna) altijd 194 3:10 3:02
Zo nu en dan 82 2:56 2:51
Zelden of nooit 130 3:03 3:18

Sign. (ns)

Boodschappen-
lijstje

Eta/Beta 0.040 0.072
B:

0:46

Covariaat:

# verschillende
type winkels Sign. (**)
** p<0.05 / *  p<0.01/ ns niet significant

R²=27%

1.3 Klusjes

De derde taak die mannen terugschroeven naarmate ze meer tijd besteden aan hun job is klusjes.

Hieronder verstaan we karweitjes buiten, afval verwerken, auto wassen of poetsen, brommer, fiets

of auto onderhouden, onderhoudswerk in of buitenshuis en kachel of openhaard aanmaken. De tijd

die mannen aan deze klusjes besteden, reduceren ze echter pas wanneer ze een job verrichten die

39u of meer per week in beslag neemt (tabel 5). Terwijl nog 76% van de mannen die minder dan

39u per week betaald werk verricht hebben tijdens de registratie week geklust hebben, geldt dit

maar voor 64% van de mannen met een grote voltijdse job. Bovendien hebben deze mannen ook

gemiddeld slechts 3 keer geklust die week, tegenover 4 keer bij de overige mannen. In totaal leidt

dit ertoe dat mannen met een grote voltijdse job de tijd besteed aan klusjes reduceren van

gemiddeld 4u40' per week naar 2u35’ per week. 



Tabel 5: Reductie in de tijd besteed aan klusjes voor mannen met een inwonende partner wanneer
ze meer tijd besteden aan betaalde arbeid (TOR99, 20-75 jaar)

Per respondent Per participantKlusjes (mannen)

Arbeidsduur tijdens de registratieweek

N
Duur Participatiegraad Duur Frequentie Duur/keer 

Geen betaald werk (0u) 160 4:15 75% 5:37 4 1:24
Kleine Deeltijdse job (>0/<20u) 38 5:28 80% 6:52 4 1:45
Grote Deeltijdse job (20u/<32u) 46 5:54 82% 7:14 5 1:24
Gewone Voltijdse job (32u/<39u) 75 4:26 71% 6:15 4 1:23
Grote Voltijdse job (39U of meer) 227 2:35 64% 4:03 3 1:22

Sign (**) (*) (*) (*) (ns)
Eta 0.186

** p<0.05 / *  p<0.01/ ns niet significant

Net als bij de andere taken wordt dit niet gecompenseerd doordat hun partner er significant meer

tijd aan besteedt. Ook hier kunnen we nagaan of deze mannen die zo weinig tijd hebben om zelf te

klussen, meer klussen uitbesteden dan andere mannen. In de vragenlijst kon men immers

aangeven hoeveel percent van de klussen in en om het huis uitbesteed wordt aan betaalde hulp,

zoals bv. een klusjesman. Het percentage gezinnen dat in de vragenlijst aangeeft überhaupt

gebruik te maken van betaalde hulp voor dergelijke klusjes is klein. Slechts 18 van de 546 mannen

(of 3%) die samenleven met een partner beweren dat ze iemand betalen om een deel van de

klusjes in en om het huis voor hun rekening te nemen. Slechts 4 van hen hebben een grote

voltijdse job.

Mannen reduceren dus vooral de tijd die zij besteden aan tuinieren, boodschappen doen en klusjes,

naarmate ze minder temporeel beschikbaar zijn omdat ze meer tijd besteden aan hun job. Vermits

vrouwen in het huishouden doorgaans de verantwoordelijkheid hebben voor een ander soort taken

dan mannen, zullen bij hen andere taken in tijd afnemen, naarmate ze meer betaalde arbeid

verrichten.



2 Vrouwen

2.1 Maaltijdbereiding

Vrouwen besteden vooral minder tijd aan maaltijdbereiding naarmate ze meer tijd aan hun job

besteden. Hieronder verstaan we eten klaarmaken, koken, bakken, tafel dekken en afruimen en

afwassen (zie tabel 6). Voor deze analyse hebben we de tijd besteed aan het afhalen van eten

weggelaten omdat dit juist een manier kan zijn om de tijd die men moet besteden aan de taak

maaltijdbereiding te reduceren.

Vrouwen die een kleine deeltijdse job verricht hebben tijdens de registratieweek, hebben aan dit

totale pakket gemiddeld ca. 2u minder tijd besteed dan vrouwen die geen betaald werk hebben

verricht. Wat vooral het verschil maakt is dat ze gemiddeld 1 keer minder een maaltijd bereid

hebben die week en dat ze over het bereiden van de overige maaltijden ook gemiddeld 10’ minder

lang gedaan hebben. Vrouwen die een grote deeltijdse job uitgevoerd hebben, deden nog eens ca.

1,5u af van het totale takenpakket, door elk van de taken nog wat korter te houden. Bij vrouwen

met een gewone voltijdse job gaat er nog eens ca. een half uur af doordat zij alweer één maaltijd

minder bereiden per week en één keer minder vaak de tafel dekken/afruimen en afwassen. Eens

vrouwen meer dan 39u gewerkt hebben tijdens de registratieweek daalt de tijd besteed aan deze

huishoudelijke taken nog met maar liefst 2u22’ voor die week. Uiteindelijk besteden deze vrouwen

dus 6,5u per week minder tijd aan het bereiden van maaltijden, het dekken en afruimen van de

tafel en de afwas samen, dan vrouwen die geen betaald werk verricht hebben. 10

                                                          
10 We hebben deze resultaten ook eens gecontroleerd voor het aantal kinderen in het gezin, vermits dit sterk de

tijd besteed aan maaltijdbereiding kan beïnvloeden.  Het verschil tusen de vrouwen die geen betaald werk

hebben verricht in de registratieweek en diegenen die dan een grote voltijdse job hebben verricht, wordt dan

zelfs nog groter.



Tabel 6: Reductie in de tijd besteed aan maaltijdbereiding en het dekken/afruimen van de tafel en
de afwas door vrouwen met een inwonende partner naargelang hun arbeidsduur (TOR99,
20-75 jaar)

Per respondentPer participantVrouwen

Arbeidsduur tijdens de
registratieweek

N
Duur Partici-

patie-
graad

Duur Freq. Duur/keer 

Geen betaald werk (0u) 240 7:56 100% 7:58 10 0:53
Kleine Deeltijdse job (>0/<20u) 74 6:27 99% 6:30 9 0:44
Grote Deeltijdse job (20u/<32u) 73 5:44 99% 5:46 9 0:41
Gewone Voltijdse job (32u/<39u) 67 5:17 100% 5:17 8 0:40
Grote Voltijdse job (39U of meer) 81 3:51 94% 4:07 6 0:43

Sign. (**) (**) (**) (**) (**)

Eten klaarmaken,
koken, bakken

Eta 0.327
Geen betaald werk (0u) 240 4:41 97% 4:51 11 0:29
Kleine Deeltijdse job (>0/<20u) 74 4:05 96% 4:15 11 0:27
Grote Deeltijdse job (20u/<32u) 73 3:22 96% 3:31 11 0:23
Gewone Voltijdse job (32u/<39u) 67 3:13 89% 3:37 9 0:25
Grote Voltijdse job (39U of meer) 81 2:17 87% 2:37 7 0:26

Sign. (**) (**) (**) (**) (*)

Tafel dekken/
Afruimen
Afwassen

Eta 0.315
** p<0.05 / *  p<0.01/ ns niet significant

Opnieuw kunnen we ervan uitgaan dat er verschillende scenario’s mogelijk zijn wanneer vrouwen,

die minder tijd beschikbaar hebben, minder tijd besteden aan koken en de taken die daarmee

samenhangen. Allereerst is het mogelijk dat de tijd die zij minder besteden aan deze taken, wordt

opgevangen door andere familieleden. Het is alleszins zo dat meer partners van vrouwen met

betaald werk tijdens de registratieweek minstens één van deze taken hebben uitgevoerd dan

partners van vrouwen zonder betaald werk (81% versus 63%). Toch doet dit de tijd die mannen

per respondent besteden aan maaltijdbereiding en aanverwante taken niet voldoende stijgen om

de scherpe daling bij vrouwen te kunnen opvangen11.

Als vrouwen minder tijd beschikbaar hebben, kunnen ze ook trachten de tijd die ze besteden aan

koken en aanverwante taken te beperken door gebruik te maken van huishoudtechnologie. Uit de

analyses (tabel 7) blijkt echter dat het bezit van een diepvries of microgolf oven de tijd die

vrouwen besteden aan koken niet doet afnemen. 

                                                          
11 Er is geen significant verband tussen de arbeidsduur van de partner en de tijd die mannen besteden aan

maaltijdbereiding.



TABEL 7: TIJD PER PARTICIPANT BESTEED AAN KOKEN EN AAN TAFEL DEKKEN/AFRUIMEN EN DE AFWAS DOEN DOOR VROUWEN AL NAARGELANG HUN ARBEIDSDUUR

GECONTROLEERD VOOR HET BEZIT VAN HUISHOUDTECHNOLOGIE, UITBESTEDING EN KOKEN EN BAKKEN ALS HOBBY (MCA-ANOVA, TOR99, 20-75 JAAR).
Tijd besteed aan eten klaarmaken,
koken, bakken

Tijd besteed aan tafeldekken en de afwas doenVrouwen

N Ongecontroleerd Gecontroleerd N Ongecontroleerd Gecontroleerd
Geen betaald werk (0u) 238 7:58 7:39 228 4:50 4:40
Kleine deeltijdse job (>0/<20u) 73 6:30 6:26 71 4:15 4:21
Grote deeltijdse job (20u/<32u) 72 5:50 5:53 69 3:30 3:35
Gewone voltijdse job (32u/<39u) 66 5:21 5:44 60 3:37 3:52
Grote voltijdse job (39U of meer) 74 4:07 4:47 69 2:37 2:46

Sign. (**) (**)

Arbeidsduur tijdens de
registratieweek

Eta/Beta 0.309 0.233 0.314 0.270
Neen 27 4:33 5:06
Ja 495 6:42 6:40

Sign. (ns)

Diepvries

Eta/Beta 0.105 0.077
Neen 100 6:41 6:11
Ja 423 6:34 6:41

Sign. (ns)

Microgolfoven

Eta/Beta 0.010 0.043
Neen 271 4:32 4:30
Ja 227 3:37 3:38

Sign. (**)

Afwasmachine

Eta/Beta 0.141 0.128
Maximum 1 keer/maand 451 6:45 6:38 434 4:15 4:12
Minimum enkele keren /maand 72 5:36 6:21 63 3:09 3:29

Sign. (ns) (*)

Frituur, fastfood 

Eta/Beta 0.085 0.021 0.150 0.110
Maximum 1 keer/maand 439 6:56 6:49 418 4:19 4:14
Minimum enkele keren /maand 84 4:48 5:24 79 3:02 3:30

Sign. (**) (*)

Restaurant 

Eta/Beta 0.171 0.113 0.163 0.095
Neen 482 6:31 6:32 457 4:05 4:05
Ja 41 7:28 7:11 40 4:29 4:24

Sign. (ns) (ns)

Hobby

Eta/Beta 0.056 0.038 0.053 0.040
B:

-0:32

B:

-0:44
Sign. (ns) (*)

-0:14 -0:01

Covariaten:

- Aantal keer eten
afhalen tijdens de
registratieweek

- Aantal keer op werk
eten tijdens de
registratieweek Sign. (ns) (ns)

** p<0.05 / *  p<0.01/ ns niet significant                                                                                                                                                                                                   R²=13% voor koken/ R²=15% voor tafel dekken/afruimen en afwas



Hoewel de resultaten niet significant zijn, lijkt zelfs het omgekeerde van toepassing te zijn. Dat

huishoudtechnologie de tijd besteed aan huishoudelijk werk niet vermindert of zelfs kan doen

toenemen, stelt men ook in ander onderzoek vast (Ravetz 1968; Handlin 1973; Vanek 1974;

Wright 1975; Davidoff 1976; Oakley 1976; Bose 1979; Allport 1983; Cowan 1985; Bittman, Rice &

Wajcman 2004). Een mogelijke verklaring zou zijn dat de eisen die aan een huishouden gesteld

worden behoorlijk hoger zijn komen te liggen door de komst van huishoudtoestellen (Oldenziel,

Bouw 1998).Een afwasmachine is volgens onze data wel efficiënt wil men de tijd die men besteedt

aan de afwas beperken12. Hoewel een groter percentage vrouwen met betaald werk een

afwasmachine in huis heeft dan vrouwen zonder betaald werk, kan dit toch niet het verschil in tijd

besteed aan afwassen tussen deze vrouwen verklaren. 

Vrouwen kunnen ook de tijd die ze besteden aan koken en aanverwante taken uitbesteden. Er zijn

verschillende manieren waarop ze dit kunnen doen. Vrouwen met een betaalde job kunnen

bijvoorbeeld tijdens de middagpauze een broodje kopen of  een warme maaltijd consumeren in het

bedrijfsrestaurant. Als men weinig tijd beschikbaar heeft om te koken kan men ook op restaurant

gaan eten, eten afhalen of een kant en klare maaltijd in de oven steken. In de vragenlijst wordt de

vraag gesteld hoe dikwijls men naar een frituur of fastfoodrestaurant gaat en hoe dikwijls men op

restaurant gaat. Wanneer men minstens een aantal keer per maand naar een frituur of

fastfoodrestaurant gaat, besteedt men significant minder tijd aan het dekken en afruimen van de

tafel en de afwas (3u29’ ipv 4u12’ - tabel 7). Wanneer men minstens een aantal keer per maand

op restaurant gaat, besteedt men zowel minder tijd aan koken (5u24’ ipv 6u49’) als aan het

dekken en afruimen van de tafel en de afwas (3u30’ ipv 4u14’)13 per week. Per keer dat men

tijdens de registratieweek eten heeft afgehaald, heeft dit de vrouw bovendien 44’ afwaswerk

bespaard. Het aantal keer dat men gedurende de registratieweek op het werk gegeten heeft, is

niet significant na controle voor de overige factoren. 

Tenslotte nog dit. Terwijl mannen die tuinieren opgeven als hobby hieraan significant meer tijd

besteden dan andere mannen, is het verschil in tijd besteed aan koken tussen vrouwen die dit

opgeven als een hobby en andere vrouwen niet significant (tabel 7). Dit kan dus geen reden zijn

waarom vrouwen zonder betaald werk meer tijd besteden aan koken dan andere vrouwen. Mevr.

Hoffelinck (33 jaar) kookt zelf heel graag en voor haar bekent dit wel dat ze er veel tijd aan

besteedt:

                                                          
12 Volgens de analyse van Bittman et al. (2004: 409) heeft echter ook de afwasmachine geen significante invloed

op de tijd die men besteedt aan huishoudelijk werk. Zij controleren daarbij voor een veel groter aantal

variabelen, zoals de maand waarin de dagboekjes werden geregistreerd , of men al dan niet vrijaf had toen, de

geografische locatie, de leeftijd, de gezondheidssituatie, het opleidingsniveau, de etniciteit, de

huishoudcompositie, het inkomen, het type woning, de diensten waar men beroep op doet en het al dan niet

gebruik maken van kinderopvang.

13 Zie ook Brines 1994: 674



“Maar eten maken daar steek ik wel heel veel tijd in. Dat doe ik wel heel graag. Dat is eh… Daar

betrap ik mezelf altijd op. Dat ik eigenlijk… soms dat ik er precies teveel tijd in steek en dat ik dat

ook dikwijls te weinig uit handen kan geven. ”

2.2 Schoonmaken

Een andere taak waar vrouwen veel minder tijd aan besteden naarmate ze meer tijd besteden aan

hun job, is schoonmaken (zie tabel 8). Hieronder verstaan we stof afnemen, stofzuigen, vegen,

opruimen, poetsen, kuisen, ramen wassen, badkamer kuisen en dergelijke. Vrouwen die geen

betaald werk verricht hebben tijdens de registratieweek hebben ongeveer 7,5 uur besteed aan

schoonmaken die week. Bij een kleine deeltijdse job heeft men dit ongeveer 1u minder lang

gedaan. Bij de overgang naar een grote deeltijdse job en vervolgens bij de overgang naar een

gewone voltijdse job gaat daar telkens nog eens ongeveer een half uur af. En vrouwen met een

grote voltijdse job besteden nog eens 1,5u minder tijd aan schoonmaken dan vrouwen met een

gewone voltijdse job. Uiteidelijk verrichten zij nog maar 3,5 uur per week aan poetsen, opruimen,

stofzuigen en dergelijke. Dit is minder dan de helft van de tijd die een vrouw zonder betaald werk

hieraan besteedt.  Bijna alle vrouwen proberen toch wat tijd aan deze taken te besteden gedurende

de week. Enkel bij de vrouwen met een grote voltijdse job van meer dan 39u, besteedt 15% hier

geen tijd aan. Maar terwijl vrouwen zonder betaald werk of met een kleine deeltijdse job, hier nog

gemiddeld elke dag wat tijd aan besteden, slaan vrouwen met een grote deeltijdse of een gewone

voltijdse job al eens een dagje over en vrouwen met een grote voltijdse job zelfs twee. 

Tabel 8: Reductie in de tijd besteed aan poetsen voor vrouwen met een inwonende partner
naarmate ze meer tijd besteden aan hun job(TOR99, 20-75 jaar)

Per respondent Per participantSchoonmaken (vrouwen)

Arbeidsduur tijdens de registratieweek

N
Duur Participatiegraad Duur Frequentie Duur/keer 

Geen betaald werk (0u) 240 7:29 99% 7:44 7 1:15
Kleine Deeltijdse job (>0/<20u) 74 6:25 100% 6:25 7 1:01
Grote Deeltijdse job (20u/<32u) 73 5:37 98% 5:44 6 1:08
Gewone Voltijdse job (32u/<39u) 67 5:02 95% 5:20 6 1:03
Grote Voltijdse job (39U of meer) 81 3:35 85% 4:12 5 0:58

Sign. (**) (**) (**) (**) (*)
Eta 0.351

** p<0.05 / *  p<0.01/ ns niet significant

De tijd die vrouwen minder besteden aan poetsen wordt niet gecompenseerd doordat hun partner

hier meer tijd aan besteedt. De tijd die mannen besteden aan poetsen is relatief laag en hangt

hoegenaamd niet samen met de beschikbaarheid van hun partner.



Hoewel 28% van de vrouwen met een grote of erg grote voltijdse job, voor het schoonmaken

beroep kan doen op een poetsvrouw, verklaart ook dit niet volledig hun lagere tijd besteed aan

deze taak (tabel 9). Ook hier kunnen we echter niet nagaan of in deze gezinnen het huis minder

grondig gepoetst is of dat het huis even schoon is maar dat men hier minder lang over doet.

Tabel 9: Tijd besteed aan poetsen door vrouwen al naargelang hun arbeidsduur gecontroleerd voor
het hebben van een poetsvrouw (MCA-ANOVA, TOR99, 20-75 jaar)

Vrouwen N Tijd besteed aan poetsen Na controle
Geen bet. werk (0u) 238 7:37 7:30
Kl. Deelt. job (>0/<20u) 74 6:25 6:29
Gr. Deelt. job (20u/<32u) 73 5:37 5:41
Gew. Volt. job (32u/<39u) 67 5:02 5:02
Gr. Volt. job (39U of meer) 80 3:36 3:50

Sign. (**)

Arbeidsduur
tijdens de
registratieweek

Eta/Beta 0.347 0.320
Ja 84 4:05 4:33
Neen 447 6:39 6:34

Sign. (**)

Poetsvrouw

Eta/Beta 0.223 0.174
** p<0.05 / *  p<0.01/ ns niet significant 

R²=11% 

2.3 Kleding/Linnen

Een derde activiteit die vrouwen sterk terugschroeven naarmate ze minder tijd beschikbaar hebben

door hun job, is kleding/linnen, waaronder we het verschonen en opmaken van bedden verstaan,

het wassen, de was ophangen, afdoen, vouwen, strijken en opruimen, het herstellen van kleren,

het poetsen van schoen en het bezoek aan een wasserette. Ook deze taak neemt geleidelijk aan af

naarmate vrouwen meer tijd besteden aan hun job (tabel 10). Dit leidt ertoe dat een vrouw met

een grote voltijdse job gemiddeld per week ongeveer 2,5 uur aan deze taak besteedt, ongeveer 3u

minder dan een vrouw zonder betaald werk. Net als bij de taak schoonmaken zien we ook hier dat

alle vrouwen de was en het linnengoed wekelijks proberen te verzorgen, behalve de vrouwen met

een grote voltijdse job. Bij deze vrouwen is er 17% die geen tijd besteed heeft aan deze taak. Bij

vrouwen neemt deze taak per keer dat ze ze verrichten ook minder tijd in beslag dan bij vrouwen

zonder betaald werk.  



Tabel 10: Reductie in de tijd besteed aan kleding/linnen door vrouwen met een inwonende partner
naarmate ze meer tijd besteden aan hun job (TOR99, 20-75 jaar)

Per respondent Per participantKleding/linnen (vrouwen)

Arbeidsduur tijdens de registratieweek

N
Duur Participatiegraad Duur Frequentie Duur/keer 

Geen betaald werk (0u) 240 5:36 98% 5:43 7 1:00

Kleine Deeltijdse job (>0/<20u) 74 4:20 93% 4:40 8 0:42

Grote Deeltijdse job (20u/<32u) 73 3:58 98% 4:03 7 0:47

Gewone Voltijdse job (32u/<39u) 67 3:57 96% 4:08 7 0:44

Grote Voltijdse job (39U of meer) 81 2:32 83% 3:04 5 0:41

Sign. (**) (**) (**) (**) (**)

Eta 0 367
** p<0.05 / *  p<0.01/ ns niet significant

Ook bij deze laatste taak blijken mannen hier niet meer tijd aan te besteden of hier vaker aan te

participeren wanneer ze een partner hebben die betaald werk heeft of naarmate die partner meer

tijd besteedt aan haar job.

3 Conclusie

Wanneer mannen en vrouwen meer tijd besteden aan hun job en dus minder beschikbaar zijn voor

het huishoudelijke werk, verminderen ze zowel het aantal verschillende huishoudelijke taken die ze

verrichten, de frequentie van sommige van deze taken, alsook de duur per verrichting. Omdat het

huishoudelijke werk van mannen en vrouwen over het algemeen uit heel verschillende

huishoudelijke taken is samengesteld, zijn de huishoudelijke taken die een man afweegt tegenover

z’n job bovendien heel verschillend dan bij een vrouw. Opvallend is dat de partners van de mannen

en vrouwen die door hun job minder beschikbaar zijn en die dus minder tijd besteden aan deze

huishoudelijke taken, deze daling niet opvangen door zelf meer tijd te besteden aan deze taken

(zie ook paragraaf 4.2). Er lijkt m.a.w. geen grondige herschikking van de huishoudelijke taken op

te treden in het gezin, wanneer men door z’n job minder beschikbaar is om de ‘eigen’

huishoudelijke taken te verrichten. We beschikken echter niet over genoeg informaie om na te

gaan of dit ook leidt tot een daling in de kwaliteit van het huishoudelijke werk. 





Bijlage 4.3





Absolute beschikbaarheid, relatieve
beschikbaarheid en interactie

Wanneer we de tijd besteed aan huishoudelijk werk bestuderen in functie van de (temporele)

beschikbaarheid van beide partners in het gezin, kunnen we zowel de absolute beschikbaarheid

van beide partners beschouwen, als de relatieve beschikbaarheid van de partners of een interactie

tussen de beschikbaarheid van elk van beide partners. Om het verschil tussen de drie maten

duidelijk te maken, werken we hier een ficitef voorbeeld uit.

1. ABSOLUTE BESCHIKBAARHEID VAN BEIDE PARTNERS

Absolute temporele
beschikbaarheid

Huishoudelijk
werk

man vrouw man

10u 10u 15u
20u 10u 20u
30u 10u 25u
10u 30u 0u
20u 30u 5u
30u 30u 10u

In bovenstaand voorbeeld beschrijven we een situatie waarin een man meer huishoudelijk werk

doet naarmate zijn absolute temporele beschikbaarheid voor het verrichten van deze taak groter

is. Bovendien houdt hij ook rekening met de absolute temporele beschikbaarheid van zijn vrouw.

Gegeven een bepaalde eigen beschikbaarheid, zal hij minder tijd aan het huishoudelijk werk

besteden naarmate zijn vrouw er meer beschikbaar voor is.



2. RELATIEVE BESCHIKBAARHEID VAN BEIDE PARTNERS

Absolute temporele
beschikbaarheid

Relatieve temporele
beschikbaarheid

Huishoudelijk
werk

man vrouw Man

10u 10u 0u 15u
20u 10u -10u 20u
30u 10u -20u 25u
10u 30u +20u 5u
20u 30u +10u 10u
30u 30u 0u 15u

In ons tweede voorbeeld speelt de absolute temporele beschikbaarheid van beide partners nog

altijd een rol in de tijd die de man besteedt aan huishoudelijk werk. Maar eigenlijk is het de

relatieve temporele beschikbaarheid tussen beiden die bepaalt hoeveel tijd de man zal besteden

aan huishoudelijk werk. Of beide partners nu 10u beschikbaar zijn voor het huishoudelijk werk of

30u, belangrijk is dat ze allebei in beide gevallen even beschikbaar zijn en in beide gevallen zal de

man dus evenveel tijd besteden aan huishoudelijk werk. In het vorige voorbeeld was dit niet het

geval.

3. INTERACTIE TUSSEN DE BESCHIKBAARHEID VAN BEIDE
PARTNERS

Volgens de demand/response capability theory (Coverman 1985) zullen mannen niet zomaar meer

tijd besteden aan huishoudelijk werk naarmate ze meer beschikbaar zijn, maar zullen ze dit enkel

doen wanneer hun partner weinig beschikbaar is voor het huishouden. Dit is een hypothese die een

interactie veronderstelt tussen de beschikbaarheid van beide partners. 

Absolute temporele
beschikbaarheid

Huishoudelijk
werk

man vrouw man

10u 10u 5u
20u 10u 15u
30u 10u 25u
10u 30u 0u
20u 30u 0u
30u 30u 0u



In ons voorbeeld zou dit kunnen betekenen dat de man uit het koppel geen huishoudelijk werk op

zich neemt als zijn vrouw 30u beschikbaar heeft voor het huishoudelijk werk, ongeacht zijn eigen

beschikbaarheid. Pas als zijn vrouw zelf weinig beschikbaar is voor het huishoudelijke werk, zal hij

meer tijd besteden aan huishoudelijk werk naarmate hij er meer beschikbaar voor is.





Bijlage 5.1





Operationalisering van de
jobkenmerken uit hoofdstuk 5

ARBEIDSDUUR

Gesloten vraag uit de vragenlijst: 

De volgende vragen hebben betrekking op uw hoofdberoep. Werkt u voltijds/deeltijds voor uw

hoofdberoep?

- voltijds

- deeltijds  

Operationalisering:

De antwoordcategorieën werden als zodanig behouden.

BEROEPSGROEP (NACE)/ SECTOR

Open vraag uit de vragenlijst: 

Geef een zo volledig mogelijke omschrijving van uw hoofdberoep. Geef wat uitleg: 

Beroepstitel: 

Taakomschrijving: wat doet u? 

Op welk niveau?¨

In welk soort bedrijf? 

Met hoeveel werknemers? 



Operationalisering:

Aan de hand van de beschrijving van het hoofdberoep werden de respondenten handmatig

ingedeeld in 1 van de 17 subsecties van de economische activiteitennomen-clatuur NACE-BEL

(Nis, 2004). Voor de groepering in 4 sectoren werd de WAV-sectorindeling gebruikt, die kan

toegepast worden op de NACE-BEL codes (WAV, 2003).

CONTRACTDUUR

 Gesloten vraag uit de vragenlijst: 

Wat is het statuut waarin u werkt?

- zelfstandige

- hulp van zelfstandige bij partner of familie

- vastbenoemd

- contract van onbepaalde duur

- contract van bepaalde duur

- interimwerk

- leer- of proefcontract (hiermee bedoelen we dus niet de proefperiode van een contract van

onbepaalde duur)

- tewerkstellingsproject (D.A.C, GESKO, RVA-stage, PWA)

- andere

Operationalisering:

De eerst 5 categorieën werden als zodanig behouden, de categorieën ‘interimwerk’, ‘leer-of

proefcontract’, ‘twerkstellingsproject’  en ‘andere’ vormen samen één nieuwe categorie

‘onzekere contracten’.



LEEFTIJD

Open vraag uit de vragenlijst: 

In welk jaar bent u geboren?

Operationalisering:

Door dit jaar af te trekken van het jaar waarin het onderzoek is afgenomen (1999), kennen we

de leeftijd van de respondent ten tijde van het onderzoek. 

Voor de ordinale variabele werden de respondenten ingedeeld in 3 leeftijdsklassen die elk

ongeveer 16 jaar overspannen: ‘20-35 jaar’, ‘36-51 jaar’ en ‘52-68 jaar’.

ANCIENNITEIT

Combinatie van twee open vragen uit de vragenlijst: 

Wanneer bent u gestopt met naar school gaan?

Hoeveel maanden bent u in het totaal werkloos geweest sinds u afgestudeerd bent?

Operationalisering:

Anciënniteit = (enquêtejaar 1999 - jaar van afstuderen)*12maanden – aantal maanden

werkloos



BENODIGDE BEKWAAMHEID

Open vraag uit de vragenlijst: 

Geef een zo volledig mogelijke omschrijving van uw hoofdberoep. Geef wat uitleg: 

Beroepstitel: 

Taakomschrijving: wat doet u? 

Op welk niveau?¨

In welk soort bedrijf? 

Met hoeveel werknemers? 

Operationalisering:

Aan de hand van de beschrijving van het hoofdberoep worden de respondenten met behulp

van het computerprogramma VIEWSBC (CBS 2001) ingedeeld in de 5 niveaus van benodigde

bekwaamheid, onderscheiden door de Standaard Beroepen Classificatie uit 1992, nl.

elementair, lager, middelbaar, hoger en wetenschappelijk. Het niveau van de benodigde

bekwaamheid is geoperationaliseerd met het niveau van de meest geëigende opleiding en de

duur van de vakspecialistische werkervaring (CBS 2001: 7).

U&S SCHAAL BEROEPSPRESTIGE

Open vraag uit de vragenlijst: 

Geef een zo volledig mogelijke omschrijving van uw hoofdberoep. Geef wat uitleg: 

Beroepstitel: 

Taakomschrijving: wat doet u? 

Op welk niveau?¨

In welk soort bedrijf? 

Met hoeveel werknemers? 



Operationalisering:

Aan de hand van de beschrijving van het hoofdberoep krijgen de respondenten een code uit

de Standaard Beroepen Classificatie uit 1992 van het Centraal Bureau voor de Statistiek op

basis van het computerprogramma ViewSBC (CBS 2001). ViewSBC voorziet ook in een SPSS

syntax om via deze codes een score te berekenen op de U&S-schaal voor beroepsprestige

(U&S-92) (Bakker, Sieben ea 1997). Deze schaal geeft het gepercipieerde maatschappelijke

aanzien van beroepen weer. Hoe hoger de score, hoe hoger het beroepsprestige.

Voor de ordinale variabele werden de mannelijke en vrouwelijke respondenten samen (die

met een partner samenwonen en beroeps-actief zijn) in vier gelijke groepen verdeeld: (1)

van score 0 tot 26.65, (2) van score 26.65 tot 44, (3) van score 44 tot 57 en (4) van score

57 tot 100.

SOORT ARBEID

Open vraag uit de vragenlijst: 

Geef een zo volledig mogelijke omschrijving van uw hoofdberoep. Geef wat uitleg: 

Beroepstitel: 

Taakomschrijving: wat doet u? 

Op welk niveau?¨

In welk soort bedrijf? 

Met hoeveel werknemers? 

Operationalisering:

Aan de hand van de beschrijving van het hoofdberoep krijgen de respondenten een code uit

de Standaard Beroepen Classificatie uit 1992 van het Centraal Bureau voor de Statistiek op

basis van het computerprogramma ViewSBC (CBS 2001). ViewSBC voorziet ook in een SPSS

syntax om op basis van deze codes de beroepen in te delen in ‘hoofdarbeid’, ‘handarbeid

agrarische beroepen’ en ‘handarbeid niet-agrarische beroepen’ (U&S-92) (Bakker, Sieben ea

1997). Omdat er slechts 17 respondenten van de 658 (die beroepsactief zijn en samenwonen

met een partner) een beroep uitoefenen dat valt onder de noemer ‘handarbeid agrarische

beroepen’, wordt enkel het onderscheid tussen hoofdarbeid en handarbeid gemaakt.



 



Bijlage 7.1



Meer uitleg bij de attitudeschalen
gebruikt voor de aanmaak van de
gendermaat uit hoofdstuk 7

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gebruikte schalen die gebruikt werden bij de

aanmaak van een gendermaat in paragraaf 4 van hoofdstuk 7. Voor elke schaal worden de

uitspraken waaruit ze is samengesteld opgesomd (met factorladingen) en wordt de waarde van de

Cronbach’s α weergegeven. Deze laatste is een goede indicator voor de samenhang van de items

die in de schaal zijn opgenomen. Deze schalen zijn aangemaakt enkel op basis van de antwoorden

van de mannen en vrouwen die met een partner samenwonen uit het TOR99 onderzoek.

ALGEMEEN TOEKOMSTBEELD

1. zoals de toekomst er nu uitziet is het nauwelijks verantwoord kinderen op deze wereld te

krijgen (0,76)

2. alles samengenomen het ik toch wel vertrouwen in de toekomst (0,75)

3. het beste hebben we reeds gehad, in de toekomst kan het alleen maar slechter worden (0,79)

4. ik heb nog een schitterende toekomst voor mij (0,64)

Cronbach’s α= 0,72



ECONOMISCH TOEKOMSTBEELD 

Maakt u zich weleens zorgen over…

1. dat u zich de komende jaren minder luxe zal kunnen veroorloven (0,87)

2. dat u in de komende jaren zal moeten bezuinigen op uw huishouden (0,89)

3. dat u de komende jaren naar een lagere sociale klasse dan uw klasse zal afzakken (0,81)

4. dat de financiële zorgen zullen toenemen in de komende jaren (0,83)

Cronbach’s α= 0,87

TOEKOMSTVERWACHTINGEN SOCIALE ZEKERHEID 

Juist of fout wanneer men zegt dat…

1. er in Vlaanderen meer werklozen zullen zijn dan nu (0,66)

2. de Vlaming voor zijn eigen pensioen zal moeten zorgen (0,64)

3. het aantal sociaal uitgeslotenen in Vlaanderen groter zal zijn dan nu (0,75)

4. de volgende generatie een stap terug zal moeten zetten met zijn inkomen (0,71)

5. het verschil tussen hoge en lage inkomens van de werkende Vlaming groter zal zijn dan nu

(0,66)

Cronbach’s α= 0,72 



TEVREDENHEID MET PRIVELEVEN

 

Tevreden met …

1. de woning waarin u woont (0,57)

2. de buurt waarin u woont (0,53)

3. uw inkomen (0,62)

4. het werk dat u doet (0,62)

5. uw levensstandaard (0,73)

6. de manier waarop u uw vrije tijd besteedt (0,61)

7. uw gezondheidstoestand (0,54)

8. de tijd die u hebt om te doen wat gedaan moet worden (0,53)

9. de sociale contacten met uw huisgenoten (0,61)

10.  de sociale contacten met uw familieleden, vrienden en kennissen (0,63)

Cronbach’s α=  0,81



ONVEILIGHEIDSGEVOEL

1. het is vandaag de dag onveilig om kinderen alleen op straat te sturen (0,51)

2. uit angst dat ik word overvallen sluit ik altijd onmiddellijk mijn wagen als ik instap (0,64)

3. ’s avonds moet je op straat extra voorzichtig zijn (0,76)

4. de laatste tien jaar zijn de straten onveiliger geworden (0,73)

5. de politie en de rijkswacht zijn niet meer in staat om ons nog te beschermen tegen criminelen

(0,61)

6. ’s avonds en ’s nachts doe ik de deur niet meer open als er gebeld wordt (0,72)

7. in deze tijd is een alarmsysteem geen overbodige luxe (0,65)

8. als ik op vakantie ga, durf ik mijn huis niet onbewaakt achter te laten (0,67)

Cronbach’s α=  0,82

UTILITAIR INDIVIDUALISME

1. de mensheid, onze naasten, solidariteit, …wat een onzin allemaal, iedereen moet eerst voor

zichzelf zorgen en zijn belangen verdedigen (0,81)

2. men moet steeds zijn eigenbelang nastreven, en zich niet te veel van anderen aantrekken

(0,80)

3. wat telt zijn geld en macht, al de rest zijn praatjes (0,77)

4. het nastreven van persoonlijk succes is belangrijker dan te zorgen voor een goede

verstandhouding met anderen (0,65)

5. omdat men altijd water in zijn wijn moet doen als men met anderen omgaat, gaat men best

niet met anderen om (0,69)

Cronbach’s α=  0,80



SOCIAAL-KATHOLIEK VERTOOG

1. men voelt zich pas gelukkig als men regelmatig iets voor anderen kan doen zonder van hen

iets terug te verwachten (0,70)

2. ik voel me pas echt goed als ik me kan inzetten voor een gemeenschappelijk doel (0,72)

3. een mens kan zich maar echt gelukkig voelen als zijn medemens ook gelukkig is (0,77)

4. van nature heeft de mens belangstelling voor zijn medemens: de mens heeft het geluk van zijn

medemensen nodig (0,71)

5. wat telt in het leven is te voelen dat men niet alleen staat (0,59)

Cronbach’s α= 0,74

VERTROUWEN IN INSTELLINGEN

1. de Vlaamse administratie (0,60)

2. de gemeentelijke administratie (0,50)

3. het gerecht (0,56)

4. de Vlaamse regering (0,81)

5. de Vlaamse politieke partijen (0,79)

6. het Vlaams parlement (0,83)

7. het Belgisch parlement (0,81)

8. de Europese Commissie (0,69)

9. de Belgische regering (0,83)

10.  de Waalse politieke partijen (0,70)

Cronbach’s α=  0,89



ARBEIDSETHOS

1. Het is pas in zijn werk dat men zich ten volle kan ontplooien (0,57)

2. Het is beschamend om geld te krijgen zonder ervoor te moeten werken (0,52)

3. Mensen die niet willen werken worden lui en futloos (0,61)

4. Men is pas iemand als men werkt (0,74)

5. Van hard werken word je een beter mens (0,71)

6. Werken is een plicht tegenover de samenleving (0,71)

7. Iedereen die in staat is te werken, moet gaan werken (0,68)

8. Werk moet altijd op de eerste plaats komen, ook al betekent dit dat men daardoor minder vrije

tijd heeft (0,70)

Cronbach’s α=  0,81

HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE VERZORGINGSSTAAT

1. de welvaartsstaat zorgt ervoor dat mensen lui worden (0,80)

2. de welvaartstaat zorgt ervoor dat mensen niet meer om elkaar geven (0,70)

3. niemand verdient een sociale uitkering (0,63)

4. de welvaartstaat zorgt ervoor dat mensen niet meer voor zichzelf zorgen (0,76)

5. de sociale uitkering komt alleen ten goede aan mensen die het helemaal niet nodig hebben

(0,69)

Cronbach’s α=  0,76


