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VOORWOORD

Op 3 oktober 2000 publiceerde een landelijk ochtendblad zowel de uitkomsten van
een onderzoek van de Universiteit Utrecht, over zorgende vaders, als van een onder-
zoek van het SCP, over 'de kunst van het combineren'. Het SCP is die dag herhaal-
delijk door de media benaderd met vragen over beide onderzoeken. Menig lezer leek
te zijn ontgaan dat het hier twee verschillende onderzoeken betrof. Bij de Universiteit
Utrecht had men dezelfde ervaring.
In de dagen en weken daarna is op opiniepagina's veelvuldig gediscussieerd over de
mogelijkheden, onmogelijkheden en wenselijkheden van een veranderende taak-
verdeling tussen mannen en vrouwen. De bijdragen verschilden van wetenschappelijke
doorwrochte epistels van hooggeleerde mannen en vrouwen tot kritische kanttekenin-
gen van ouders en taakcombineerders, die hun wijsheid vooral uit de dagelijkse reali-
teit betrokken.
Boekenwijsheid of ervaringsfeit, wat opviel, was dat de publicisten hun mening niet
onder stoelen of banken staken. Hoe men thuis de taken verdeelt en wie waarvoor
verantwoordelijk is: het zijn zaken die mensen raken. Er is veel waarover men van
mening kan verschillen, en uit de toon van de discussie valt op te maken dat veel nog
niet naar wens verloopt. 
Op verzoek van de Stuurgroep Dagindeling heeft het SCP enige van de relevante
maatschappelijke ontwikkelingen op een rij gezet. Daarbij is rijkelijk geput uit eigen
onderzoeksmateriaal en dat van anderen. Dank gaat uit naar de partners in het project
'Effecten van cultuur', voor hun kritische lezing van eerdere versies van het rapport:
Rob Bijl en Filip Smit van het Trimbos Instituut, Monique Stavenuiter en Ivy
Koopmans van Nyfer, Annemieke van Beek van onderzoeksbureau De Jong Van
Doorne-Huiskes en Partners, Anki Tan en Els Rienstra van het Projectbureau
Dagindeling, Richard Steenborg van de Stuurgroep Dagindeling, en Arita Fibbe van
Opportunity in Bedrijf. Binnen het SCP is vooral dank verschuldigd aan Saskia
Keuzenkamp en Paul de Beer voor hun diverse waardevolle suggesties. 
Economie en cultuur zijn aan verandering onderhevig. Het SCP hoopt met dit rapport
een bijdrage te hebben geleverd aan het debat over de wijze waarop die veranderingen
elkaar beïnvloeden, en de gevolgen die dat heeft voor werkgevers en werknemers.

Prof. dr. Paul Schnabel
(directeur Sociaal en Cultureel Planbureau)
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1 INLEIDING

Het onderzoek heeft zich beperkt tot het gebruikelijke geval van ploegenarbeid, 
nl. dat waarbij alleen de man in ploegendienst werkt en de vrouw thuis haar huis-
houdelijke plicht vervult' (Banning et al. 1962: 11). 

Om te beschrijven wat er de afgelopen decennia is veranderd in de verhouding tussen
de seksen zijn ingewikkelde tabellen geen strikte noodzaak. Men kan hiervoor vol-
staan met het lichten van enige welgekozen zinsneden uit publicaties van weleer, 
teneinde deze te confronteren met de hedendaagse gedachtevorming over taken en
plichten van mannen en vrouwen. In dit geval komt de zinsnede uit een studie van de
Contactgroep Opvoering Productiviteit, een poldermodel avant-la-lettre commissie die
tot doel had om de wederopbouw te ondersteunen met vernieuwende ideeën over een
efficiënte bedrijfsvoering. Zonder daartoe de intentie te hebben schetsen de auteurs
een beeld van een volstrekt vanzelfsprekende sekseverdeling, waarbij mannen de kost
verdienen en vrouwen het kroost verzorgen. 

Bijna veertig jaar later lijkt deze seksespecifieke taakverdeling op weinig steun meer
te kunnen rekenen. Als er iets is dat tegenwoordig aanspraak kan maken op de kwali-
ficatie vanzelfsprekend, dan geldt dat voor het 'combinatiescenario'. Met het optekenen
van dit toekomstbeeld door de Commissie Toekomstscenario's Herverdeling
Onbetaalde Arbeid (CTHOA 1995) is het denken over man-vrouw verhoudingen in
een stroomversnelling geraakt. Beleidsmakers en politici scharen zich momenteel en
masse achter de idee dat mannen en vrouwen taken gelijker zouden moeten verdelen.
Peilingen onder de bevolking geven aan dat een meer gelijke verdeling van taken ook
onder burgers op brede steun kan rekenen (SCP 1998). Gegevens over de besteding
van tijd wijzen daarbij uit dat deze mening niet alleen met de mond wordt beleden
maar ook in daden wordt omgezet: steeds meer mensen combineren taken, steeds
meer mannen verrichten huishoudelijk werk, en steeds meer vrouwen participeren op
de arbeidsmarkt (SCP 1999; SCP/CBS 2000).

In het genoemde veranderingsproces doen zich echter tempo-verschillen voor. In de
praktijk blijkt het combinatie-scenario vooral een 1fi-scenario te zijn (Hooghiemstra
1997; Plantenga en Schippers 2000). Toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen
gaat niet gelijk op met afnemende arbeidsparticipatie van mannen (vgl. SCP 2000b).
Discussies over het recht op aanpassing van de arbeidsduur en over de financiering
van kinderopvang of verlofregelingen suggereren dat taakcombinerende werknemers
niet bij alle werkgevers een even willig oor vinden voor hun zorg-noden. Geklaag
over druk, druk druk en de jachtigheid van het moderne bestaan doen vermoeden dat
de taakcombineerders zelf allerminst een evenwicht hebben weten te vinden tussen
hun oude en hun nieuwe taken. Zeker geldt dat voor de groep werkenden met jonge
kinderen, voor wie de accumulatie van taken tot een 'spitsuur in het leven' heeft geleid
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(SCP 1998: 724). Een nieuwe organisatie van arbeid en zorg, een die recht doet aan
de veranderende opvattingen over verdelingen van taken, lijkt nog geenszins uit-
gekristalliseerd.

Het is tegen deze achtergrond dat de Stuurgroep Dagindeling en Opportunity in
Bedrijf een bijeenkomst hebben georganiseerd met als thema 'Eƒƒecten van cultuur'.
Aan het SCP is gevraagd om, naast meer specifieke analyses van onder andere Nyfer
(over verborgen kosten van vroegtijdig vertrek) en het Trimbos Instituut (over achter-
gronden en kosten van arbeidsverzuim), een schets te geven van de belangrijkste
maatschappelijke ontwikkelingen op het snijvlak van economie en cultuur. De onder-
zoeksvraag daarbij luidde als volgt:

Welke trends en ontwikkelingen zijn er op het vlak van de arbeidsparticipatie 
en van de verdeling van huishoudelijke en zorgtaken, en wat is hiervan de 
betekenis voor de organisatie van betaalde arbeid en van huishoudelijke en
zorgtaken, en meer in het algemeen voor het gebruik van tijd en ruimte?

De indeling van het rapport is als volgt. Eerst wordt in de paragrafen 2 en 3 een beeld
geschetst van de maatschappelijke veranderingen sinds de jaren vijftig en zestig. In
paragraaf 4 wordt vervolgens ingegaan op de samenhang tussen economie en cultuur
op theoretisch niveau, waarna in paragraaf 5 gezocht wordt naar feiten die erop 
wijzen dat het aan deze samenhang – voorzover het de sekse-verhoudingen betreft –
stilaan ontbreekt. In paragraaf 6 worden verschillende mogelijkheden geopperd om de
beoogde samenhang tussen economie en cultuur weer te bewerkstelligen. Het rapport
wordt in paragraaf 7 afgesloten met een korte conclusie.
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2 THEEMUTSENCULTUUR EN DUALE TIJD

De cultuur van de jaren vijftig en zestig is door de filosoof Kunneman (1993)
omschreven als een 'theemutsencultuur'. Kunneman doelde daarmee op het feit dat de
cultuur van die tijd zich kenmerkte door een hoge – verstikkende – mate van consen-
sus-denken. De Tweede Wereldoorlog was net achter de rug, en het land stond in het
teken van de wederopbouw. Overheid, wetenschap, werkgevers en werknemers von-
den elkaar in een Sociaal Economische Raad en bespraken daar de plannen die
Nederland er weer bovenop moesten helpen. Met strakke hand werd de economie in
goede banen geleid. Winkels gingen na zes uur dicht en moesten op zondag gesloten
blijven. Boven op de toch al niet korte werkweken uit die tijd – aanvankelijk 48 uur,
later 45 uur – kwam vaak nog een gezonde dosis overwerk. Tijd voor kritische reflec-
tie was er nauwelijks. Maar zelfs als die tijd er wel zou zijn geweest, dan nog zou het
de vraag zijn of die tijd tot openlijke rebellie zou hebben geleid. Afgezien van een
ontluikend onbehagen onder jongeren, zoals bij Frits van Egters uit Gerard Reves
roman De Avonden, was er bij het gros van de mensen nog veel eerbied voor de maat-
schappelijke bovenlaag, voor de onderwijzer en meneer pastoor.

De jaren vijftig en zestig waren niet alleen de jaren van consensus, het was ook het
era van een sterke compartimentalisering. De wereld was nog overzichtelijk. Je
behoorde bij een club, een zuil, en binnen die zuil daar leefde je. Daar kwam je, via
de Katholieke Voetbal Vereniging of De Rode Helden in contact met sport en met de
natuur. Daar ook leerde je iemand kennen om mee te trouwen. Onderdeel van datzelfde
compartimentaliserings-denken was dat hij daarna bleef werken en dat zij haar baan
opzegde. De efficiëntie waarmee in huis het huishouden werd bestierd had daarbij
veel weg van de rationaliteit waarmee in de fabriek te werk werd gegaan. Met ieder
zijn of haar taak werkten man en vrouw consciëntieus de week door waarna er op
zondag, na het kerkbezoek, gelegenheid was om er in gezinsverband op uit te trekken
en te genieten van de aanzwellende welvaart. 

Want welvaart kwam er. De productiviteit nam toe en de economie groeide. Tot het
begin van de jaren zestig hield de geleide loonpolitiek stand, maar toen was er ook
geen houden meer aan. De lonen gingen omhoog. De vrije zaterdag werd ingevoerd.
Luxe bleek ineens binnen handbereik. De televisie deed zijn intrede. Bermtoeristen
streken neer in het bos en op de hei. Beetje bij beetje werd de ingetogen Nederlander
gevangen door de American way of life. Van een heilige plicht en doel op zich werd
arbeid een instrument. Niet langer werd er gewerkt om het werk maar om het geld dat
ermee kon worden verdiend, de status die men ermee kon kopen. Wie men was, waar
men voor stond, toonde men in de vrijetijd en niet in de geestdodende plaats die
fabriek heette, waar 's morgens duizenden tegelijk met hun broodtrommel in de hand
binnenliepen om er 's avonds, moe maar weinig wijzer, en masse weer uit te komen.
Arbeid en vrijetijd werden elkaars tegenpolen, zoals ook mannen en vrouwen hun
eigen werelden hadden en zondagen en doordeweekse dagen hun eigen betekenis. 
Het is die nadruk op terreinafbakeningen, op gescheiden werelden, die de Belgische
socioloog Elchardus (1982, 1996) bedoelt als hij het toenmalige denken over tijd
typeert als een 'duale tijd'.
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3 VAN DUALE TIJD NAAR 24-UURS-ECONOMIE

Geen scherper contrast met de theemutsencultuur en het duale denken dan de 24-uurs-
economie. In de-24-uurs economie bestaan geen grenzen en heerst als enige geloof
het geloof in de eigen ik. Als 'ik' ergens behoefte aan heb, dan is dat voldoende grond
om te kunnen verlangen dat in die behoefte wordt voorzien, ongeacht tijd en ongeacht
ruimte. Die – tamelijk schaamteloze – verheffing van de eigen normen tot de maat der
dingen is niet het enige dat de afgelopen decennia veranderd is.

Arbeid
Van een industriële economie is Nederland in de loop van de afgelopen decennia 
veranderd in een diensten-economie (figuur 1). Anno 19931 werkte 40% van de werk-
zame bevolking in de zakelijke of publieke dienstverlening. In 1960 was dat nog geen
16%. Nog eens 25% werkte in 1993 in de handel, in de horeca of in het transport.
25% was werkzaam in de industrie en/of in de bouw, tegen 44% in 1960. 

Figuur 1 Werkgelegenheid, naar bedrijfstak, 1960-1993

Bron: CBS (1994)

Van degenen die in de industrie werken verrichten steeds meer mensen werk dat als
dienstverlenend kan worden getypeerd, op kantoor in de marketing, de administratie,
de logistiek of de planning (SCP 1996). Van het uitvoerende industriële werk is een
groot deel weg-geautomatiseerd of geëxporteerd naar lage-lonen-landen. Dezelfde
automatisering zorgde er in de landbouw en visserij voor dat het huidige hoge produc-
tieniveau kan worden bereikt met nog niet de helft van het aantal mensen dat daar in
1960 voor nodig was. Omdat in dezelfde tijd de werkzame bevolking met 1,8 miljoen
mensen groeide – van 4,2 miljoen in 1960 naar 6,0 miljoen in 1993 – daalde het aan-
deel van de landbouw en visserij in de werkzame bevolking tot een schamele 4%.
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De toename van de werkzame bevolking is in niet geringe mate het gevolg geweest
van de toegenomen arbeidsparticipatie van de vrouw2 (figuur 2). Vooral sinds het
midden van de jaren tachtig is het aandeel werkende vrouwen belangrijk gestegen.
Was in 1970 29% van de vrouwen tussen de 15 en 64 jaar werkzaam, in 1999 was dat
aandeel gestegen tot 51%.

Figuur 2 Bruto-arbeidsparticipatie vrouwen, 15-64-jarigen, 1971-1999

Bron: CBS (EBB) 

De stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen wordt daarbij nog deels gemaskeerd
door de verlenging van de leerweg. Veel vrouwen op jonge leeftijd werken niet meer
maar studeren. In het studiejaar 1998/'99 bestond de helft van de startende studenten
uit vrouwen. Van de 15-24-jarigen hebben vrouwen inmiddels een hoger opleidings-
niveau dan mannen (SCP/CBS 2000). Richt men het vizier op de vrouwen van tussen
de 25 en 49 jaar, dan blijkt de arbeidsdeelname aanmerkelijk sterker gestegen en wel
van 24% in 1971 naar 67% in 1999. 
De toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen heeft tot gevolg dat, in 1999, 39%
van de werkzame bevolking uit vrouwen bestaat (1970 25%). Vrouwelijke werknemers
waren daarbij in 1998 goed voor 3,2 miljard arbeidsuren (mannen 6,0 miljard), het-
geen bij een gemiddeld uurloon van ƒ 26,90 een loonpost vertegenwoordigde van 87
miljard gulden.3 Becijferd kan worden dat, rekening houdend met het feit dat meer
vrouwen dan mannen in deeltijd werken, 35% van het Bruto Binnenlands Product 
– ofwel 270 miljard gulden – in 1998 voor rekening kwam van vrouwen.4 Zonder de
toename van de arbeidsparticipatie van de vrouw zou het BBP in 1998 93 miljard gul-
den lager zijn uitgekomen.5

De arbeidsdeelname van mannen is de afgelopen decennia licht gedaald. In 1999 was
76% van de mannen van 15 tot 64 jaar werkzaam tegen 85% in 1970. Deze dalende
arbeidsparticipatie van mannen komt vooral voor rekening van een verlate intrede op
de arbeidsmarkt, als gevolg van het verlengen van de leerweg, alsmede van het
vervroegd uittreden. Onder mannen van 25 tot 49 jaar is de arbeidsdeelname de afgelo-
pen decennia nooit onder de 90% gezakt. 
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Onbetaalde arbeid
De toegenomen arbeidsparticipatie onder vrouwen is niet zonder gevolgen gebleven
voor de tijdsbesteding aan huishoudelijke en zorgtaken (figuur 3). 

Figuur 3 Tijdsbesteding aan huishoudelijke en zorgtaken, mannen en vrouwen, bevolking 20-64 jaar, 1975-1995

Bron: Tbo-website

Tussen 1975 en 1995 zijn vrouwen (van 20 tot 65 jaar) 6,5 uur minder tijd gaan beste-
den aan deze taken. Mannen zijn wel meer in het huishouden gaan doen, maar hebben
de taken van vrouwen niet geheel overgenomen. In dezelfde periode dat vrouwen 6,5
uur minder zijn gaan besteden aan huishoudelijke en zorgtaken, zijn mannen 3,0 uur
meer tijd aan huishouden en zorg gaan besteden. De taakverdeling in het huishouden
is daarmee wel gelijkmatiger geworden. Een snelle blik op figuur 3 volstaat echter om
te constateren dat van enige gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in de taak-
verdeling thuis niet gesproken kan worden (zie ook SCP 2000b). Tegen de 11,6 uur
die mannen van 20 tot 65 jaar in 1995 aan huishouden en zorg besteedden, besteedden
vrouwen er 28,7. 
Mannen participeren wel meer in het huishouden, maar blijken tamelijk kieskeurig in
de uit te voeren taken. Tot de taken die nog altijd tot 'vrouwentaken' gerekend moeten
worden, behoren het wassen en strijken en schoonmaken (figuur 4). Al met al kon in
1995 slechts 20% van de mannen als 'zorgzelfstandig' worden gekwalificeerd
(SCP/CBS 2000). 
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Figuur 4 Aandeel man in elk huishoudelijke en zorgtaken, paren, 19-49-jarigen, 1998

Bron: SCP (2000b)

De veranderende taakverdelingen hebben in de jaren tachtig voeding gegeven aan een
nieuw begrip: taakcombinatie. Meer en meer mensen combineren arbeid met zorgtaken
(of met educatie). Het aandeel mannelijke 'taakcombineerders' steeg tussen 1975 en
1995 van 48% van de mannen van 18 tot 65 jaar naar 65% (figuur 5). Ook onder
vrouwen steeg het aantal taakcombineerders, grotendeels als gevolg van de toegenomen
arbeidsparticipatie van vrouwen, en wel van 34% naar 52%.

Figuur 5 Aandeel taakcombineerders, bevolking 18-64 jaar, 1975-1995

Bron: SCP (TBO '75-'95)
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Huishoudens
De toename van het aandeel taakcombineerders is niet alleen het gevolg geweest van
de veranderende taakverdeling tussen de seksen. Het combineren van taken heeft ook
impulsen ondervonden van het proces van huishoudensverdunning. Alleenstaanden
hebben geen andere keuze dan in hun onderhoud te voorzien en een huishouden draai-
ende te houden. Verlenging van de leerweg, afnemende vanzelfsprekendheid van het
huwelijk, het wegvallen van religieus-morele bezwaren tegen echtscheiding (de kans
op echtscheiding was in 1998 32%, tegen 12% in 1970; Hooghiemstra 1997, CBS
2000) en het stijgen van de levensverwachting hebben mede tot gevolg gehad dat een
groeiend aandeel van de bevolking voor kortere of langere duur alleen leeft (figuur 6).
In 1998 bestond 32% van de huishoudens6 uit eenpersoonshuishoudens (1971 17%). 

Figuur 6 Particuliere huishoudens naar samenstelling, 1971-1998

Bron: SCP/CBS (2000); Hooghiemstra (1997)

Binnen paren is het krijgen van kinderen geen vanzelfsprekendheid meer (Knijn
1997). Vrouwen krijgen ook op steeds latere leeftijd kinderen. De gemiddelde leeftijd
waarop een vrouw haar eerste kind krijgt, ligt in 1998 op 29 jaar (1970 24 jaar). Van
de vrouwen van 20 tot 34 jaar had 56% in 1995 geen kinderen, tegen 42% in 1970
(Hooghiemstra 1997). Het aandeel gezinnen in het totaal aandeel huishoudens is de
afgelopen decennia dan ook behoorlijk geslonken (figuur 6). Bij elkaar betekenen de
veranderingen in de huishoudsamenstelling dat anno 1998 de meerderheid van de
huishoudens niet meer tot het type behoort dat wordt aangeduid als de 'hoeksteen van
de samenleving'. 
De teloorgang van traditionele huishoudensvormen is eveneens waar te nemen als
gekeken wordt naar degene(n) die het geld binnenbreng(t)(en). De toegenomen
arbeidsparticipatie van vrouwen heeft er toe geleid dat, onder paren met een hoofd-
kostwinner jonger dan 65 jaar, niet meer dan 27% van de huishoudens getypeerd kan
worden als van het type mannelijke hoofdkostwinner met huisvrouw (figuur 7). In
1977 was dat nog 60%. Meest voorkomende situatie momenteel is die van de ander-
half-verdiener, waarbij de man voltijd werkt en de vrouw een deeltijdbaan heeft.
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Figuur 7 Huishoudens naar inkomen uit arbeid, onder paren/gezinnen met koswinner jonger dan 65 jaar, 1977-1998

Bron: SCP (2000b)

Opvattingen en tijdsordening
Sinds de jaren vijftig en zestig zijn de opvattingen over wat mag en niet mag, wat
prijzenswaardig is en wat niet, sterk veranderd. In dit kader zijn daarbij vooral de
opvattingen over de seksen van belang. In 1965 betitelde 84% van de 17-70-jarigen
het werken van een gehuwde vrouw mét schoolgaande kinderen als 'bezwaarlijk'
(figuur 8). In 1970, kort na 'mei 1968', was dat aandeel geslonken tot 44%. In de
decennia erna zou het aandeel mensen dat bezwaren had tegen arbeidsparticipatie van
vrouwen nog verder afnemen. 
Als door het werken van vrouwen kinderen naar de crèche moeten, stuitte dat altijd op
weerstand. Ook hier geldt echter dat het aandeel personen dat dit 'bezwaarlijk' vindt in
de loop van de decennia in belangrijke mate is afgenomen (van 68% in 1970 naar
34% in 1997). Tot slot zijn ook de bezwaren tegen het gebruik van kinderopvang, met
het gebruik mee is men geneigd te zeggen, de afgelopen jaren afgenomen.

Figuur 8 Opvattingen over arbeidsdeelname vrouwen en gebruik kinderopvang, bevolking 17-69 jaar, 1965-1997

Bron: SCP (1998)
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In vergelijking met de toch aanzienlijke veranderingen in opvattingen valt de mate
van verandering in de ordening van de tijd altijd wat tegen. Niet ontkend kan worden
dat zich in de tijdsbesteding de afgelopen decennia belangwekkende veranderingen
hebben voorgedaan. Naast de veranderende taakverdelingen kan daarbij worden
gewezen op de toename in het tv-kijken of op de afname van de sociale contacten
(Knulst 1999). De tijdsordening echter, de tijdstippen en dagen waarop men dingen
doet, vertoont naast sporen van verandering ook belangrijke sporen van continuïteit
(figuur 9). Enerzijds is er tussen 1975 en 1995 sprake van een daling van het aandeel
mensen dat, op twee opeenvolgende dagen op of omstreeks dezelfde tijd opstaat, 
gaat werken, thuiskomt, eet en naar bed gaat. Anderzijds valt op hoeveel personen
deze activiteiten ook anno 1995 op twee opeenvolgende dagen op dezelfde tijden
ondernemen, daarbij blijk gevend van een sterke mate van routinematigheid – en 
continuïteit – in het gedrag. 

Figuur 9 Routinematigheid in de dagindeling, bevolking 18-64 jaar, 1975-1995

Bron: Van den Broek en Breedveld (2000)

Deze continuïteit in de tijdsindeling werpt een ander licht op de idee van een '24-uurs-
economie'. Anno 1995 werd 87% van alle arbeid doordeweek overdag, van maandag
tot vrijdag 'van 9 tot 5', verricht. Tussen 1975 en 1995 was er daarbij wel sprake van
een toename van avond-, nacht- en weekeindwerk, maar op de langere termijn, in 
vergelijking met de jaren vijftig, blijkt het avond-, nacht- en weekeindwerk in
omvang te zijn gedaald (Breedveld 1999). Voorzover er sprake is van een '24-uurs-
economie' wordt dat vooral veroorzaakt doordat mensen hun huishoudelijke taken
naar de avonden en weekeinden verschuiven, en niet doordat er zoveel meer in de
avonden en weekeinden wordt gewerkt (Knulst 1999). Aangetoond kan worden dat de
verruimde winkeltijden hier niet veel in hebben veranderd (Breedveld en Van den
Broek 2000). Wel heeft de zondagopenstelling gezorgd voor een alternatieve besteding
van de zondag, en in die zin draagt ze bij aan de 'ontheiliging' van die dag.
Desondanks lijkt het weekritme vrij stevig verankerd in de Nederlandse cultuur.
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4 ECONOMIE EN CULTUUR: DE REGULATIE-SCHOOL

De tijd van fabrieken die om half zes massaal leegliepen en huisvrouwen die 's maan-
dags massaal de was deden, is niet meer. De gegevens uit paragraaf 3 wijzen erop dat
de formele economie van tegenwoordig geen mannenbolwerk meer is evenmin als het
huishouden nog het exclusieve domein is van de vrouw. Er worden inmiddels meer
diensten geleverd dan goederen. Werken van 9 tot 5 betekent tegenwoordig vooral: 
de ene dag van 8 tot 16 uur werken en de andere dag van 10 tot 19 uur (en de derde
dag niet of thuiswerken). Het gezin is daarbij niet langer de hoeksteen van de samen-
leving. Het dominante verdienerstype is momenteel dat van de anderhalf-verdiener,
waarbij de man voltijd werkt en de vrouw deeltijd. Samengevat kan worden gesteld
dat zowel economie als cultuur in een aantal belangrijke opzichten zijn veranderd. In
deze paragraaf wordt stil gestaan bij de relatie tussen economie en cultuur. Daarbij
wordt gebruikgemaakt van het gedachtegoed van de 'regulatie-school'.7

Vrije markten zijn permanent in beweging. Aanbieders reageren op signalen van 
vragers en passen hun aanbod aan de veranderende vraag. Een vrije markt verschilt
hierin van een planeconomie, waarin afstemming van vraag en aanbod niet direct
plaatsvindt maar middels de tussenkomst van een intermediaire planningsinstelling. 
Het snel en efficiënt accommoderen van nieuwe verlangens en behoeften is een
belangrijk wapenfeit van een vrije markt, en verklaart waarom dit type economie
triomfen viert in West en Oost. Desondanks kent het spel van vraag en aanbod ook
zijn schaduwzijden. Een belangrijke legitimatie voor (overheids-)ingrijpen in de
markt is altijd geweest dat het vrije krachtenspel zonder nadere tussenkomst kan 
ontaarden in een misbruik van machtsposities. Via kartels en monopolies bedelen
machtige aanbieders zichzelf ten koste van minder machtige andere stakeholders als
consumenten en werknemers. 
Bijkomend probleem van vrije markten is dat het proces van aanpassing van vraag
een aanbod in de praktijk niet altijd pijnloos verloopt. Prikkels van consumenten
bereiken producenten niet altijd op tijd, en als ze producenten wel bereiken, leidt dat
niet altijd tot aanpassingen in het aanbod. Eerder dan door een situatie van evenwicht
worden markten gekenmerkt door situaties van overschot of tekort. Op micro-niveau
leidt dit tot het faillissement c.q. de bloei van individuele ondernemingen, op macro-
niveau tot afwisselende perioden van laag- of hoogconjunctuur. 

Op basis van deze systeeminherente neiging tot instabiliteit moeten de decennia na de
Tweede Wereldoorlog, de tijd van de 'duale theemutsencultuur', gekenmerkt worden
als een voor vrije markten uitzonderlijke periode. Langdurige perioden van economi-
sche groei hebben ertoe geleid dat deze periode de geschiedenis is ingegaan als de
'golden age of capitalism'. Uiteindelijk kwam, met de crises van de jaren zeventig,
ook aan deze periode van hoogconjunctuur een einde. De vraag hoe deze bloeiperiode
zo lang ongestoord kon verlopen, is voor economen van de regulatie-school echter
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aanleiding geweest om het verloop van economische processen nader te bestuderen. 
Ter verklaring van de stabiliteit in de genoemde periode wijzen zij op het belang van
regulatie. Via regulerende mechanismen wordt het vrije-marktsysteem van zijn scher-
pe kantjes ontdaan. Regulering van de economie maakt daarmee weliswaar geen
einde aan economische varkenscycli, maar kan er wel toe bijdragen dat perioden van
hoogconjunctuur langer kunnen voortduren. De onvermijdelijke crises worden, als het
ware, uitgesteld.

Over de vraag hoe die regulering in de praktijk verloopt, en welke partijen daar (naast
de overheid) bij betrokken zijn, laten de auteurs van de regulatie-school zich slechts
mondjesmaat uit. Als voorbeelden van regulering worden vaak genoemd: wetgeving
op het terrein van arbeidstijden, monetair en economisch beleid, anti-kartel wetgeving,
institutioneel overleg, en afspraken over verdeling van winsten (bijvoorbeeld: het
'sociale contract' dat loonstijging aan productiviteit koppelde). Voor de onderhavige
studie is vooral van belang dat aanhangers van de regulatie-theorie voor de regulering
van de economie ook nadrukkelijk een rol toedichten aan het bredere begrip 'cultuur'.
Een goede match van economie en cultuur voorkomt fricties in het systeem. De cul-
tuur, de denkbeelden en opvattingen die men erop nahoudt en de verschillende maat-
schappelijke voorzieningen en instituties, faciliteert de acceptatie van economische en
politieke processen. Mogelijke tegenstrijdigheden worden gladgestreken voordat ze
uitmonden in systeemontwrichtende conflicten. Het succes van de 'gouden' jaren vijf-
tig en zestig zou zo te verklaren zijn uit de combinatie van gunstige economische
vooruitzichten, stabiele arbeidsverhoudingen en heldere verwachtingspatronen. In een
nauwelijks te ontrafelen kluwen van oorzaken en gevolgen versterkten die factoren
elkaar en ontstond een zonnig investeringsklimaat. Die succesformule viel uiteen met
de loonexplosies en culturele revoluties van de jaren zestig. De synergie viel weg. Het
wachten was op een nieuwe 'match' tussen economie en cultuur.
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Na de crises van de jaren zeventig en tachtig kwam de Nederlandse overleg-economie
in een kwaad daglicht te staan. Het consensus-model zou slagkracht ontberen. Een
overdaad aan wetgeving en collectieve afspraken zou de aanpassing van de bedrijfs-
voering aan snel wisselende omstandigheden frustreren. De nieuwe economie eiste
flexibiliteit (vgl. de nota Meer werk weer werk uit 1993 van het ministerie van SZW)
en kreeg die uiteindelijk in de vorm van deregulering en decentralisering van arbeids-
tijden, versoepeling van het ontslagrecht, variabele beloningssystemen en wisselende
functie-inhouden.
De doorvoering van al die maatregelen zou niet mogelijk zijn geweest als niet ook de
cultuur was mee veranderd. De behoefte aan flexibilisering (van arbeidstijden, van
contracten, van functies) kan niet los worden gezien van een ideologie die verandering
en afwisseling laat prevaleren boven zekerheid en vastigheid, en routinematigheid
gelijkstelt aan sleur. Decentralisatie van arbeidsvoorwaarden staat daarbij op één lijn
met de idee van individualisering, en het belang dat daarin wordt gehecht aan de indi-
viduele keuzevrijheid. Collectieve afspraken, en collectieve ritmes, moeten in die
visie vooral ruimte laten voor maatwerk en voor individuele tijds-soevereiniteit 
(vgl. Rinnooy Kan 1994). 

Meer in het algemeen kan worden gesteld dat de overgang van een planmatig ver-
lopende industriële economie naar een flexibel ingerichte diensteneconomie in
belangrijke mate werd vereenvoudigd door een vrijwel tegelijk optredende culturele
verandering – de individualisering. Een andere belangrijk culturele veranderingen van
de afgelopen decennia, de veranderende taakverdelingen tussen mannen en vrouwen,
heeft in de formele economie in veel mindere mate weerklank gevonden. Knijn en
Kremer (1999) merken op dat in het akkoord van Wassenaar van 1982 wel veel aan-
dacht is voor flexibilisering, maar nauwelijks voor het creëren van condities voor een
volwaardige participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Ook in het akkoord van
1993, Een nieuwe koers, wordt niet meer dan mondjesmaat verwezen naar de veran-
derende verhoudingen tussen de seksen.8 Pas in latere jaren, bijvoorbeeld met Agenda
2002 (Stichting van de Arbeid 1997) komt duidelijk naar voren dat de toenemende
arbeidsparticipatie van vrouwen verstrekkende gevolgen zal hebben voor de bedrijfs-
voering, en voor de rechten en plichten van werkgevers en werknemers.

Tijdsdruk en tijdgebrek
Tegen die tijd is veel mannen en vrouwen het water na aan de lippen komen te staan.
De wens om arbeid en zorg te combineren, tegen de achtergrond van een economie
die daar niet op is ingesteld, blijkt in de praktijk de nodige problemen te veroorzaken.
In een start-onderzoek van de Commissie Dagindeling geven twee miljoen
Nederlanders aan problemen te ervaren in het combineren van arbeid en zorg (Spaans
en Van der Werf 1996). Het voortdurende plannen en regelen geeft velen het gevoel
'overgeorganiseerd te zijn' (ibid:29). 
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Wat dat precies betekent, is niet altijd gemakkelijk vast te stellen. Gesteld kan worden
dat het combineren van taken meer lenigheid van geest eist dan wanneer men zich op
een taak kan concentreren. Het hoge aandeel mensen dat, conform figuur 9, iedere
dag omstreeks dezelfde tijd opstaat, gaat werken en weer huiswaarts keert, illustreert
in welke mate de mens een gewoonte-dier is. De meeste dagelijkse besluiten worden
'op routine' genomen. De dagindeling van tweeverdieners vertoont echter meer variatie
dan die van personen in een kostwinnerhuishouden (SCP 1999). Tweeverdieners 
moeten zich vaker aanpassen. Vermoedelijk is dat wat men bedoelt als men klaagt
over een 'overgeorganiseerd' bestaan. 
Dat de nieuwe taakverdeling in de praktijk nog niet geheel soepel verloopt mag voorts
worden afgeleid uit het feit dat onder tweeverdieners de kans op huwelijkse conflicten
groter is dan onder eenverdieners (Maassen van den Brink en Groot 1994; SCP
2000b). De mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren worden daarbij beperkt
doordat het nog ontbreekt aan de benodigde voorzieningen. Van de kinderen van 0 tot
12 jaar was in 1996 6% ondergebracht in formele opvangvoorzieningen (Nyfer 1999).
Het aanbod van opvang-voorzieningen vertoont daarmee nog steeds tekorten (ibid;
Tijdens et al. 2000). Ook inzake huishoudelijke hulp is nog sprake van een 'onvervulde
vraag' (Tijdens et al. 2000: 66).  
De combinatie-problematiek wordt daarbij nog enigszins verlicht door de introductie
van 36 urige werkweken halverwege de jaren negentig (Tijdens 1998). De extra adv-
of compensatiedagen bieden menig taakcombinerende ouder gelegenheid om arbeids-
verplichtingen in te ruilen voor zorgtaken thuis.
De nadruk op individuele arbeidstijdverkorting9 werkt echter eerder verhullend dan
verhelderend. Tegenover de opkomst van 36 urige werkweken staat de toenemende
arbeidsparticipatie van de vrouw (zie figuur 2 in § 3). Analyse van arbeidstijden op
huishoudniveau leidt al gauw tot de conclusie dat het moderne tweeverdienende huis-
houden in 1995 te maken had met een werkweek van gemiddeld 56 uur (tegen 40 uur
voor een kostwinnergezin; SCP 1999). Een werkweek van 56 uur doet daarbij niet
onder voor de werkweek van kostwinners van voor de invoering van de vijfdaagse
werkweek (48 uur per week). 
De langere arbeidsduur op huishoudniveau blijkt daarbij niet zonder gevolgen voor de
hoeveelheid vrijetijd waarover men kan beschikken. Vooral voor vrouwen, maar ook
voor mannen geldt dat het participeren op de arbeidsmarkt door een in plaats van door
twee personen binnen één huishouden tot een daling leidt in de hoeveelheid vrijetijd
(figuur 10). Klachten over tijdsdruk onder tweeverdieners blijken dus niet alleen een
voedingsbodem te hebben in 'vage' klachten over de jachtigheid van het bestaan, maar
zijn ook objectief te relateren aan verminderde hoeveelheden vrijetijd (vgl. Peters 2000).
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Figuur 10 Hoeveelheid vrijetijd naar sekse en verdienerstype, bevolking 18-64 jaar, 1995

Bron: SCP (1999)

Verschillen tussen mannen en vrouwen
Uit figuur 10 blijkt dat de dalingen in de hoeveelheid vrijetijd als gevolg van het
tweeverdienerschap bij mannen geringer zijn dan bij vrouwen. Vrouwen in twee-
verdienershuishoudens zonder kinderen beschikken over 16 uur minder vrijetijd dan
(huis-)vrouwen in kostwinnergezinnen zonder kinderen. Als er wel kinderen zijn is
het verschil tussen werkende en niet werkende vrouwen kleiner, en wel 11 uur.
Anders dan in traditionele kostwinnergezinnen genieten vrouwen in tweeverdieners-
huishoudens minder vrijetijd dan mannen. Deze voor vrouwen nadelige positie valt te
verklaren uit het feit dat het aantal uren dat vrouwen meer gaan werken doorgaans
beduidend groter is dan het aantal uren onbetaald werk waarop door hen bezuinigd
wordt. Op het aantal uren onbetaald werk van mannen heeft de deelname van vrouwen
aan het arbeidsproces doorgaans een beduidend kleiner effect (SCP 2000b).
Duidelijk is dat het tweeverdienerschap meer gevolgen heeft voor de vrijetijd van de
vrouw dan voor die van de man. Nederlandse tweeverdienende vrouwen staan daarin
niet alleen: in alle Europese landen waarover gegevens beschikbaar zijn, de
Scandinavische voorhoede-landen incluis, blijken vrouwen over minder vrijetijd te
beschikken dan mannen10 (figuur 11).
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Figuur 11Vrijetijd van de vrouw in verhouding tot die van de man in negen Europese landen, bevolking 20-59 jaar, 
1985-1995

Bron: SCP (2000a )

Uit ander onderzoek is voorts bekend dat werkende vrouwen vaker gezondheids-
klachten hebben dan werkende mannen en een grotere kans lopen om arbeids-
ongeschikt te worden (LISV 2000; WRR 2000). Vooral bij veeleisende banen blijkt
dat vrouwen meer 'last' hebben van hun arbeidspatroon – in termen van stress en 
verzuim – dan mannen (Maassen van den Brink et al. 2000; Trimbos Instituut 2000).
Vermoedelijk hangt dit samen met de 'double shift' van veel vrouwen (Hochschild en
Machung 1989).11 Aanwijzingen voor het bestaan van een dergelijke 'dubbele belas-
ting' van vrouwen zijn te vinden in de gegevens over verdeling van huishoudelijke en
zorgtaken tussen mannen en vrouwen en over de hoeveelheid vrije tijd van mannen en
vrouwen (zie figuren 3, 4, 10 en 11). Verwacht mag worden dat mannen met veeleis-
ende banen samenwonen met een vrouw die niet of weinig werkt, terwijl dit andersom
waarschijnlijk niet zo is: de meeste vrouwen, al dan niet met een veeleisende baan,
hebben een man met een voltijdbaan (of op zijn best met een grote deeltijdbaan).

Hoewel niet valt uit te sluiten dat vrouwen simpelweg minder gepreoccupeerd zijn
met betaalde arbeid – als levensdoel – dan mannen, ligt hier wellicht ook een verkla-
ring voor het feit dat vrouwen vaker niet of in deeltijd werken dan mannen. Volgens
die redenering worden vrouwen meer geconfronteerd met de lasten van arbeidspartici-
patie dan mannen, hetgeen zich vertaalt in een minder grote neiging om hun ziel en
zaligheid aan betaalde arbeid op te hangen (SCP 2000b). Aanwijzingen hiervoor zijn
onder andere te vinden in het feit dat vrouwen eerder dan mannen geneigd zijn om bij
conflicten (thuis, of op het werk) hun arbeidsuren aan te passen (Maassen van den
Brink en Groot 1994; Van der Lippe 1997). In vergelijking met mannen zijn vrouwen
ook meer geneigd om minder uren te gaan werken in verband met ziektes van kinderen
of familie-leden (Tijdens 1993) of om meer tijd te hebben voor het huishouden
(Pelzer en Putte 1993). Meer vrouwen dan mannen sparen verlof op ten behoeve van
de zorg voor kinderen (SCP 2000b). Nog steeds besluit een groot aandeel van de
vrouwen om na de geboorte van een eerste kind de arbeidsduur geheel of gedeeltelijk

Italië Frankrijk Oosten-
rijk

België
(Vl.)

Zweden Duitsland
 (West)

Finland Dene-
marken

Neder-
land

0

20

40

60

80

100

120
in

de
x,

 m
an

 =
 1

00

20 UIT ELKAAR GEGROEID



te verminderen. Van de vrouwen die in de periode 1995-1997 een eerste kind kregen,
bleef – afhankelijk van de leeftijd van de vrouw – 10% tot 25% na de geboorte even-
veel of meer uren werken (SCP/CBS 2000). Waar de arbeidsduur van de man relatief
ongevoelig blijkt voor de aanwezigheid van kinderen in het huishouden, bedraagt de
arbeidsduur van vrouwen met een of meer kinderen, afhankelijk van de leeftijd van
het jongste kind, tussen de 55% en 79% van de – in verhouding tot mannen toch al
lagere – arbeidsduur van vrouwen zonder kinderen (SCP 2000b). 
De mate waarin vrouwen vanwege kinderen minder gaan werken, blijkt daarbij niet
onbemiddelbaar. Tussen de mate waarin vrouwen vanwege de zorg voor kinderen
stoppen met werken en de mate van 'emancipatie-vriendelijkheid' van een bedrijfstak
blijkt een duidelijke samenhang te bestaan: in de meest emancipatie-vriendelijke
bedrijfstakken stoppen minder vrouwen met werken vanwege de zorg voor kinderen
dan in de minst emancipatie-vriendelijke bedrijfstakken (SCP 2000b).

Deeltijdwerk
De mate van emancipatievriendelijkheid van een bedrijfstak is daarnaast ook van
invloed op het 'verdienerstype' waartoe mannen en vrouwen behoren. De kans dat
vrouwen werkzaam zijn in grote deeltijdbanen is aanmerkelijker groter als mannen of
vrouwen werkzaam zijn bij een organisatie in een emancipatie-vriendelijke bedrijfs-
tak, dan wanneer er gewerkt wordt in een minder emancipatievriendelijke bedrijfstak
(SCP 2000b).
Op de arbeidsduur van mannen had de emancipatievriendelijkheid van een bedrijfs-
tak, in 1998, geen invloed: veruit de meeste mannen zijn voltijd werkzaam. Minder
dan voltijd werken lijkt in de Nederlandse cultuur nog niet volledig geaccepteerd,
zeker niet onder mannen. Hoewel ruim 90% van de (samenwonende) mannen in 1998
voltijd werkzaam was,12 verkoos niet meer dan 56% van de onderzochte mannen ook
echt een voltijdbaan (in dit onderzoek: een baan van 33 uur of meer). 44% van de
mannen sprak een voorkeur uit voor een deeltijdbaan: 33% ambieerde een deeltijd-
baan van 12-32 uur, 11% een baan van 11 uur of minder (figuur 12).13

Figuur 12 Feitelijke en gewenste arbeidsduur onder paren, 19-49-jarigen, 1998

Bron: SCP (2000b)
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In haar boek The Time Bind (1997) onderzoekt de Amerikaanse sociologe Arlie
Hochschild waarom mannen (en in Amerika ook vrouwen) zo weinig kiezen voor
deeltijdwerk of arbeidstijdverkorting. Voor haar onderzoek interviewde ze diverse
medewerkers van een groot 'family-friendly' bedrijf. Het bedrijf kende tal van pro-
gramma's voor taakcombinerende werknemers. Vreemd genoeg werd slechts mondjes-
maat gebruikgemaakt van de mogelijkheid om minder uren te gaan werken, en dat ter-
wijl medewerkers van het bedrijf keer op keer aangaven hoe druk ze het wel niet
hadden.
De reden dat werknemers niet minder gingen werken, had volgens Hochschild weinig
te maken met geldgebrek. Ook onder de best betaalden bestond geen behoefte aan
arbeidstijdverkorting. Evenmin kon een gebrek aan belangstelling voor arbeidstijd-
verkorting te maken hebben met angst voor ontslag – het bedrijf stond er goed voor –
of met onwillige chefs – ook willige chefs kregen nauwelijks een verzoek om minder
uren te kunnen werken. De werkelijke verklaring voor het halsstarrig vasthouden aan
voltijdbanen had volgens Hochschild vooral te maken met de organisatie van het werk
en met opvattingen over goed werknemerschap. 
Ten aanzien van de organisatie van het werk constateert Hochschild dat pogingen om
het werk te humaniseren – meer verantwoordelijkheid, gezellige werksfeer – er mede
toe hebben bijgedragen dat de werkplek voor veel personen een interessantere omge-
ving is geworden dan thuis. Op het werk is men iemand, oogst men waardering, thuis
wachten de luiers of incasseert men de hoon van uitgelaten pubers. Het naar beneden
in de hiërarchie delegeren van verantwoordelijkheid mag daarbij vanuit humanisering
van arbeid te loven zijn, het brengt ook met zich mee dat het voor velen steeds moei-
lijker wordt om het werk op afstand te houden. Hochschild constateert dat veel van
haar werkenden een mythe in stand leken te houden dat commitment en arbeidsuren
hand in hand met elkaar gingen. Door grappen te maken over hun inzet en de uren die
ze draaiden, maakten werknemers elkaar duidelijk wie voor vol wordt aangezien (een
'twelve hour man') en wie niet (ibid:130).
De Amerikaanse situatie is de Nederlandse niet. De kilheid waarmee Hochschilds
respondenten hun thuissituatie beschrijven, de mate waarin persoonlijk slagen wordt
afgemeten aan zakelijk succes, de automatische koppeling van lange uren aan promo-
tiekansen, alle lijken het zaken die slecht passen in de Nederlandse cultuur.
Dat mannen er desondanks niet in slagen om de geuite deeltijdwens om te zetten in
een daadwerkelijke arbeidstijdverkorting wijst erop dat Hochschilds analyse, niet-
tegenstaande de evidente culturele verschillen, ook op de Nederlandse situatie van
toepassing is. Ook hier wordt deeltijdwerk gefrustreerd door een 'bedrijfscultuur' van
permanente aanwezigheid (Raaijmakers 1999; Nyfer 1999). In die cultuur heeft deel-
tijdwerk een negatieve klank omdat continue bereikbaarheid en optimale aanwezig-
heid verward worden met toewijding en betrokkenheid (Heiligers 1999). In een cul-
tuur waarin jonge werknemers in de kroeg tegen elkaar opboksen wie de meeste uren
heeft gemaakt (Breedveld 1993), hoeft niet verwacht te worden dat voorzieningen om
minder uren te gaan werken een breed gehoor zullen vinden.
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Combineren van taken biedt tal van mogelijkheden, voor individu en voor maatschappij.
Met hun 3,2 miljard arbeidsuren namen vrouwen in 1998 een belangrijk deel van de
formele economie voor hun rekening. Zeker in het licht van de nadere vergrijzing 
vormen (steeds hoger opgeleide) vrouwen een niet te missen arbeidspotentieel (WRR
2000; CPB 2000). Het verwerven van een eigen inkomen draagt daarnaast bij aan de
financiële zelfstandigheid van vrouwen en bevordert de gelijkheid tussen de seksen.
Voor mannen biedt het verrichten van zorgtaken de mogelijkheid om 'the best of both
worlds' te combineren (Duindam 1997: 11). 
Taakcombinatie brengt ook niet per definitie problemen met zich mee. Veel taakcom-
bineerders rapporteren geen klachten (Spaans en Van der Werff 1996). Veel vrouwen
voelen zich gelukkig bij de keuze om arbeid en zorg te combineren (Groenendijk
1998). Niettemin: de klachten over 'overgeorganiseerd zijn', de afnemende hoeveel-
heden vrijetijd, het terugbrengen van de arbeidsduur onder vrouwen en de geringe
animo van mannen om deeltijd te gaan werken: allemaal zijn het signalen dat de
arbeidsparticipatie van de vrouw in de praktijk nog de nodige problemen met zich
meebrengt.
Het zou echter van kortzichtigheid getuigen om hieruit te concluderen dat vrouwen
maar beter niet kunnen werken. Terugdraaien van de arbeidsparticipatie van de vrouw
ontkent het echte probleem. In de woorden van Hochschild: 'The difficulty is not that
women have entered the workplace but that they have done so on male terms'
(Hochschild 1997: 247). Tijdsdruk, stress en gejaagdheid zijn het indirecte gevolg van
het niet mee-veranderen van de economie. De gevolgen van de toegenomen arbeids-
duur op huishoudniveau zijn primair afgeschoven op de ruggen van individuele huis-
houdens, waar mannen en vrouwen soms tot het uiterste gaan om gezinsleven en
arbeidsproductiviteit niet te laten lijden onder hun 'persoonlijke keuze' om arbeid en
zorg te combineren. Economie en cultuur zijn uit elkaar gegroeid.
De aanpassingen die nodig zijn om economie en cultuur weer meer op een lijn te
brengen laten zich in twee aspecten opdelen: in het aanbieden van combinatie-voor-
zieningen; en in het bijstellen c.q. faseren van levensdoelen. Aspect één heeft betrek-
king op de voorwaarden om, ondanks zorgtaken, even lang te kunnen blijven werken;
aspect twee vooral op de mate waarin men, vanwege zorgtaken, werkzaam wil blijven
(vgl. Hochschild 1997).

Combinatie-voorzieningen
Voorzieningen buiten de directe arbeidsrelatie die arbeidsparticipatie faciliteren, zijn
zaken als kinderopvang, persoonlijke dienstverlening, een efficiënte ruimtelijke orde-
ning en verruiming van openingstijden. Op de meeste van deze terreinen zijn al
belangrijke stappen gezet. Er is meer geld gekomen voor opvang, binnen de
Stimuleringsmaatregel Dagindeling vinden experimenten plaats ten aanzien van een
efficiënte, tijdbesparende lokatie van (zorg-)voorzieningen, afgaand op berichten in de
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media groeien thuisbezorgers, bedrijfskappers en andere dienstverleners als padde-
stoelen uit de grond, en de boodschappen kunnen nu ook 's avonds worden gedaan. 
Vooruitgang is er ook geboekt ten aanzien van combinatie-voorzieningen binnen het
domein van de arbeid (aanpassing arbeidsduur en arbeidslokatie, zeggenschap). De
mogelijkheden om meer of minder uren te gaan werken, of om verlof op te nemen,
zijn inmiddels wettelijk geregeld of maken onderdeel uit van nieuwe beleidsinitiatie-
ven.14 Thuis- of telewerken wordt gepromoot door zowel overheid – het bereikbaar-
heidsscenario – als markt. Middels de considerans in de Arbeidstijdenwet van 1996
dat de wet mede diende ter 'bevordering van de combinatie arbeid en zorgtaken, als-
mede andere verantwoordelijkheden buiten de arbeid' stelde het kabinet nadrukkelijk
dat in de vormgeving van de arbeidstijden ook rekening moest worden gehouden met
verplichtingen daarbuiten, in de sfeer van het onbetaalde werk. In vergelijking met
andere Europese landen blijken Nederlanders daarbij over een redelijk hoge mate van
zeggenschap over hun arbeidstijd te beschikken (SCP 2000a).
Niettegenstaande deze reeds geboekte vooruitgang blijft er reden tot zorg. 
Een eerste punt van zorg betreft de toegankelijkheid van de voorzieningen. Voor veel
van de voorzieningen is de toegang direct of indirect afhankelijk van iemands positie
op de arbeidsmarkt c.q. het verdiende inkomen. Opvang van kinderen is in lang niet
alle CAO's geregeld en kan, ook in een tripartiet financiering-stelsel, voor lagere
inkomens een dure aangelegenheid zijn (Nyfer 1999). Uitbesteding van diensten is
pas rendabel als de kosten daarvan niet uitstijgen boven de eigen verdiensten op de
arbeidsmarkt, en is met alle toeslagen op het directe loon (sociale premies, btw) voor
veel lager betaalden financieel gezien nauwelijks een optie (Tijdens et al. 2000). De
meeste verlofregelingen zijn onbetaalde regelingen of drijven voor de financiering op
eigen gespaarde middelen, en leggen daarmee een groot beslag op het verdiende inko-
men. Voor veel voorzieningen binnen de arbeid geldt voorts dat deze voor sommige
groepen werkenden makkelijker te realiseren vallen dan voor andere groepen. Hoger
opgeleiden, die veelal ook werkzaam zijn in hogere functies, werken vaker thuis en
beschikken over meer zeggenschap over hun arbeidstijden dan lager opgeleiden (zie
figuur 13). Vergelijkbare verschillen doen zich ook voor tussen mannen en vrouwen –
in het voordeel van mannen – in Nederland niet minder dan in de rest van Europa
(SCP 2000a). Het loskoppelen van combinatie-voorzieningen van iemands positie op
de arbeidsmarkt, en het onderbrengen daarvan in collectieve regelingen of 'zorgverze-
keringen' (Nyfer 1999), lijken een eerste vereiste om een einde te maken aan de onge-
lijke toegang tot die voorzieningen.
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Figuur 13 Thuiswerk en zeggenschap over arbeidstijden naar opleidingsniveau, werkzame bevolking, 1995

Bron: Breedveld (1999)

Een tweede punt van zorg, naast de genoemde ongelijke toegankelijkheid, betreft
eventuele onbedoelde consequenties op maatschappelijk niveau. Met alle mogelijk-
heden om het leven naar eigen inzicht in te delen neemt ook de onrust toe over de
nieuw ontstane keuzevrijheid. De mogelijkheden om thuis te werken of om 's avonds
boodschappen te doen bieden niet alleen nieuwe vormen van 'tijd-soevereiniteit',
ongemerkt leiden ze er ook toe dat bestaande domeinen worden binnengedrongen en
belast met andersoortige functies. Moderne werknemers nemen hun kinderen mee
naar het werk en het werk mee naar huis. De oude tweedeling tussen werk en privé, in
ruimte en in tijd, komt grotendeels te vervallen. In iedere ruimte en op ieder tijdstip
worden taken gecombineerd. Een dergelijke functievermenging schept én vereist de
nodige flexibiliteit, en wel flexibiliteit om dagelijkse routines aan te passen en dag-
indelingen te herzien. Die flexibiliteit gedijt het beste als er sprake is van tweerich-
tingsverkeer, als werkgevers én werknemers niet alleen 'claimen' maar ook bieden, en
als er afdoende zekerheid is ingebouwd voor de lange termijn. Goed gestructureerde
werkroosters en een niet te krap bemeten bezetting (én dagindeling) zijn daarin even
belangrijk als een flexibele geest.

Levensdoelen en de fasering daarvan
Genoemde voorzieningen bieden vooral mogelijkheden om (lang) te blijven werken,
om meer taken met elkaar te combineren. De mogelijkheid om thuis te werken heeft
waarschijnlijk vooral tot gevolg dat iemand overdag heen en weer pendelt tussen
enerzijds laptop en mobiel en anderzijds school, eettafel, en speelhoek. Aandacht
moet worden verdeeld, waardoor de concentratie vermindert en delen van het werk
worden doorgeschoven naar de avond. Diezelfde avond wordt eens te meer belast
door de verruimde openingstijden, waardoor men in de gelegenheid wordt gesteld om
na het werk nog de boodschappen te doen. Hoewel aantrekkelijk vanuit het perspec-
tief van 'tijd-soevereiniteit' gaan thuiswerken en verruimde openingstijden voorbij aan
de meer fundamentele vraag wat men werkelijk belangrijk vindt, waar men zijn tijd
echt aan wil besteden. De optie om minder uren te werken om voor de kinderen te
zorgen of om boodschappen te doen, komt niet in het stuk voor. Het tijdsbudget van
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een dag reikt echter niet verder dan 24 uur (na aftrek van slaap en verzorgende bezig-
heden zelfs niet verder dan 12,5 uur). De tijd-'winst' uit het thuiswerken of uit de ver-
ruimde openingstijden betekent in de praktijk dat men zich ertoe laat verleiden om
zichzelf te beroven van onverdeelde aandacht en de nodige vrije uren. Men is even-
zeer winnaar als verliezer. 
Wie werkelijk een einde wil maken aan het 'spitsuur in het leven' (SCP 1998) zoekt de
oplossing ofwel in het uitbesteden van diensten ofwel in het (tijdelijk) terugbrengen
van de arbeidsduur. Het eerste kan tot een situatie leiden waarin iedereen voltijd werkt
en de zorg voor eigen kind en huishouden uitbesteedt aan derden (vgl. Nyfer 1999:
247). Een dergelijke 'Scandinavische' situatie lijkt niet in lijn met de Nederlandse
zorgcultuur (CHTOA 1995; WRR 2000). Een (tijdelijke) reductie van de arbeidsduur
lijkt daar wel mee in overeenstemming maar vindt, zeker onder mannen, nog weinig
weerklank. De centrale betekenis van geld in een vrije economie, de gelijkschakeling
van lange dagen aan toewijding en 'commitment', en een lineair en cumulatief carrière-
verloop – als maar hogerop – vormen even zo vele hinderwegen op weg naar een
meer ontspannen dagindeling. Omschakelen van een arbeidsethos naar een combina-
tie-ethos vereist dat diep in de cultuur verankerde denkbeelden over 'hart voor de
zaak', over vooruitgang in maatschappelijke positie en over de levensverloop, opzij
worden gezet. Zaken die kunnen bijdragen aan een dergelijke omslag in het denken
zijn: een tijdbank (Beckers 1994) of levensloopverzekering (SCP 2000b) die het
mogelijk maakt om tijdelijk minder te werken en later (of eerder) meer; studierechten
die een leven lang geldig blijven; het tegengaan van leeftijddiscriminatie; en een her-
waardering van zorgtaken en meer in het algemeen, van de niet-arbeid (Duindam
1997, Sevenhuijsen 1999). Een dergelijke cultuur-omslag vindt niet plaats van van-
daag op morgen, en vereist de collectieve inventiviteit van overheid, burgers én sociale
partners.
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7 CONCLUSIE: VAN ARBEIDSETHOS NAAR COMBINATIE-ETHOS

In dit rapport zijn enkele belangwekkende veranderingen weergegeven op het snijvlak
van economie en cultuur. De tijd van fabrieken die om half zes massaal leegliepen en
huisvrouwen die 's maandags massaal de was deden, is niet meer. De formele economie
van tegenwoordig is geen mannenbolwerk meer evenmin als het huishouden nog het
exclusieve domein is van de vrouw. Er worden inmiddels meer diensten geleverd dan
goederen. Werken van 9 tot 5 betekent tegenwoordig vooral: de ene dag van 8 tot 16
uur werken en de andere dag van 10 tot 19 uur (en de derde dag niet of thuiswerken).
Het gezin is daarbij niet langer de hoeksteen van de samenleving. Het dominante ver-
dienerstype is momenteel dat van de anderhalf-verdiener, waarbij de man voltijd
werkt en de vrouw deeltijd. 

Algemeen bestaat de indruk dat de economie nog niet is ingericht op deze veranderin-
gen. Veel taakcombineerders klagen over een overgeorganiseerd bestaan. Deeltijdwerk
blijkt in de praktijk nog weinig geaccepteerd. Er zijn nog onvoldoende voorzieningen
voor opvang van kinderen. Onder tweeverdieners staat de vrijetijd onder druk. Vooral
vrouwen hebben te maken met een 'dubbele belasting', grotendeels omdat mannen hun
huishoudelijke taken maar mondjesmaat overnemen.
Er is veel te winnen met het combineren van taken. De economie profiteert van de 3,2
miljard arbeidsuren die vrouwen maken. Arbeidsparticipatie biedt vrouwen financiële
zelfstandigheid en doet recht aan het principe van seksegelijkheid. Voor mannen bete-
kenen zorgtaken ontplooiingskansen op een ander levensterrein. 

Arbeidsparticipatie van vrouwen vereist echter dat de economie op een andere leest
wordt geschoeid. Daarbij kan geleerd worden van de lessen uit het verleden. Al in de
jaren zestig, toen de arbeidsmarkt krap was, richtte Philips zich tot het reservoir niet-
werkende gehuwde vrouwen om 'in de uren die U schikken, het extra geld te verdie-
nen dat U zo goed kunt gebruiken' (Van der Coelen 1991). Vrouwen konden zelf hun
werktijden bepalen, deeltijdwerk behoorde tot de mogelijkheden, arbeidsuren konden
iedere drie maanden worden aangepast, en bij ziekte van de kinderen konden vrouwen
vrij nemen. Bij elkaar bood Philips al wat een moderne werknemer zich aan 'zeggen-
schap over arbeidstijden' zou kunnen wensen. 

De speciale faciliteiten verdwenen echter zodra de arbeidsmarkt weer ruimer werd.
Anders dan toen dienen die veranderingen nu te beklijven, en niet afhankelijk te wor-
den gesteld van economische omstandigheden. Om die reden moeten de veranderingen
stevig zijn ingebed in de cultuur, waarna ze op hun beurt hun weg kunnen vinden in
de politiek en in de economische arena. Het arbeidsethos zou plaats moeten maken
voor een combinatie-ethos. Taakcombinatie vereist nieuwe afspraken tussen werkne-
mers en werkgevers én tussen mannen en vrouwen, over rechten en plichten, baten en
lasten. Werk-privé balans, zorgverzekeringen, zeggenschap en verdeling van taken
zijn in een combinatie-ethos even vanzelfsprekend als ooit de kostwinner en de huis-
vrouw dat waren in het arbeidsethos.
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NOTEN

1 Latere data zijn – zonder trendbreuk – niet beschikbaar. De kans dat de hier beschreven ontwikkeling
zich na 1993 niet meer heeft voortgezet, moet echter klein worden geacht.

2 De cijfers over arbeidsdeelname van mannen en vrouwen zijn alle afkomstig van het CBS (Enquêtes
beroepsbevolking, Arbeidskrachtentellingen, Nationale Rekeningen). Met dank aan Paul de Beer van het
SCP voor zijn assistentie bij het verzamelen van deze gegevens.

3 Alleen brutoloonkosten, excl. werkgeverslasten en secundaire arbeidsvoorwaarden.
4 Aandeel van vrouwelijke werknemers in totale arbeidsvolume werknemers volgens Arbeidsrekeningen.

Precieze percentage is, in 1998, 34,7. Calculatie met als basis arbeidsvolume werkzame personen geeft
percentage van 34,3 (219 + 4.054 = 6.173 arbeidsjaren). Overigens wijkt het aandeel vrouwen in de
Arbeidsrekeningen, om tal van redenen, af van dat in de cijfers van de EBB. Volgens de Arbeids-
rekeningen bedraagt het aandeel van vrouwen in het totaal aantal banen 43% (van werknemers) c.q.
44% van de (werkzame personen). In deze calculatie is geen rekening gehouden met verschillen in 
kwalificaties, en daarmee in toegevoegde waarde en/of in beloning tussen mannen en vrouwen.
Gekeken is enkel naar het volume van de arbeid.

5 Gebaseerd op een BBP in 1998 van 776 miljard gulden, en een aandeel van vrouwelijke werknemers in
het arbeidsvolume van 23% in 1969 en 35% in 1998. In de berekening is geen rekening gehouden met
verschillen in productiviteit en in beloning tussen mannen en vrouwen. Berekening is gebaseerd op
ongetoetste assumptie dat het werk dat in de genoemde periode door vrouwen was gedaan niet door
anderen, of door machines, had kunnen worden gedaan. Hoewel deze assumptie in deze tijden van
krapte op de arbeidsmarkt enige geldigheid kan worden toegedicht, is ze wellicht niet geldig voor 
perioden waarin de arbeidsmarkt ruimer was. De bijdrage van de toegenomen arbeidsparticipatie van
vrouwen in het BBP is daarmee nooit geheel eenduidig te bepalen.

6 Let wel: het feit dat 32% van de huishoudens uit eenpersoonshuishoudens bestaat betekent nog niet dat
32% van de bevolking als alleenstaande door het leven gaat. In 1997 bestond 14% van de bevolking uit
alleenstaanden (CBS 2000). Dat deze percentages niet overeenkomen, is het gevolg van het verschil
tussen huishoudens- en personensteekproeven: omdat meerpersoonshuishoudens, zoals het woord al
zegt, uit verscheidene personen bestaan, is het aandeel alleenstaanden in de bevolking altijd geringer
dan het aandeel eenpersoonshuishoudens in het totale aantal huishoudens.

7 Met de regulatie-school wordt vooral gedoeld op het werk van de groep economen rondom het Franse
Cepremap instituut (Michel Aglietta, Robert Boyer en André Lipietz). In Nederland is het gedachtegoed
van deze school door Marinus Verhagen (1993) verwoord in zijn proefschrift Institutionele Veranderingen
en Economische Dynamiek. Deze paragraaf steunt in belangrijke mate op dat werk. Zie verder ook
Corijn (1998) en Peters (2000).

8 In de tekst wordt een maal verwezen naar 'het samengaan van betaalde arbeid en verzorgingstaken',
naar aanleiding van eerdere discussies over deeltijd-arbeid.

9 Op basis van multi-variate analyses op het SCP-tijdsbestedingsonderzoek komt Peters (2000) tot de
conclusie dat, althans over de periode 1975-1995 en voor mannen en vrouwen tussen de 24 en 44 jaar,
ook op individueel niveau geen sprake is van arbeidstijdverkorting, maar van arbeidstijdverlenging.

10 Het feit dat Nederland in dit opzicht een relatieve gunstige uitzonderingspositie vormt, vindt zijn oorzaak
in de naar internationale maatstaven geringe vrouwelijke arbeidsparticipatie.

11 Deze 'dubbele belasting-these' is hier niet empirisch getoetst. Over seksegebonden verschillen ten aan-
zien van arbeidsongeschiktheidsrisico's, ziekteverzuim en ervaringen van 'burn-out' zijn de afgelopen tijd
verschillende rapporten verschenen (zie, o.a. LISV 2000; WRR 2000; Trimbos 2000; Maassen van den
Brink et al. 2000). Een eenduidige verklaring voor de geconstateerde verschillen tussen mannen en
vrouwen inzake 'werk en gezondheid' bieden deze publicaties niet. De percentages onverklaarde varian-
tie in de meeste modellen laten evenveel ruimte voor verklaringen in termen van 'dubbele belastingen'
als in termen van andere verklaringen (zie vooral LISV 2000: iv).

12 Volgens het hier gebruikte TOP-onderzoek uit 1998. Volgens de EBB 1999 werkt 89% van de mannen
voltijd, dat wil zeggen 35 uur of meer. In 1987 lag dat aandeel 1% hoger.
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13 Volgens cijfers van de OSA wenst in 1998 niet 44% van de mannen een deeltijdbaan maar 23%
(Fouarge et al. 2000). Deeltijd-arbeid wil in dit geval zeggen een werkweek van minder dan 35 uur. Een
verklaring voor dit verschil is niet gemakkelijk te geven. De vraagstelling kwam in beide onderzoeken
overeen. Vast staat dat in het TOP-onderzoek jongeren ondervertegenwoordigd zijn, terwijl juist onder
jongeren (16-24 jaar) weinig belangstelling bestaat voor deeltijdwerk. Daarnaast kan een rol hebben
gespeeld dat in het TOP-onderzoek alleen samenwonende mannen zijn geïnterviewd. Verwacht mag
worden dat alleenstaande mannen minder snel deeltijd zullen willen werken dan samenwonende man-
nen, vooral als de partner van deze mannen ook werkzaam is. Verder mag niet worden uitgesloten dat in
de context van het TOP-onderzoek, naar tijdsbesteding onder paren, mannen sneller geneigd waren om
voorkeuren voor arbeidsduurverkorting te melden dan in een generiek onderzoek naar arbeidsomstan-
digheden. Voor nader onderzoek naar voorkeuren ten aanzien van arbeidstijden, zie WRR (1998).

14 Zie de wijzigingen in de Wet op het ouderschapsverlof, Wet discriminatie arbeidsduur, Wet financiering
loopbaanonderbreking, Wet aanpassing arbeidsduur, en de diverse voorstellen in de kaderwet Arbeid en
Zorg.
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