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Par. 1. Inleiding

In zijn nu ruim twintig jaar geleden verschenen artikel "A theory on

the allocation of time" zette Gary S. Becker uiteen dat tijdsbesteding kan

worden gezien als een typisch economisch keuzeprobleem. Net als bij de beste-

ding van een inkomen geldt voor tijdsbesteding dat men beschikt over een be-

perkt budget (per etmaal niet meer en niet minder dan 24 uur) dat op verschil-

lende manieren kan worden aangewend. Men kan kiezen tussen inkomensverwerving

op de arbeidsmarkt (gesteld dat de mogelijkheden daarvoor aanwezig zijn),

huishoudelijk werk en doe-het-zelf activiteiten (die gedeeltelijk geldbespa-

rend kunnen zijn) en pure vrije tijd. Beslissingen die daar nauw mee samen

hangen zijn die over de aankoop van huishoudelijke apparaten (die gedeeltelijk

tijdsbesparend kunnen zijn) en - in een meer-persoons huishouden - over de

taakverdeling tussen de leden van het huishouden.

In deze benaderingswijze is het huishouden niet alleen consument maar

ook producent. Het huishouden behoeft bepaalde goederen en diensten (zoals

bijv. maaltijden, kleding, een autoreparatie) en kan dikwijls kiezen tussen

zelf "produceren" en aankoop van derden.

De theorie van Becker onderstreept de economische betekenis van tijds-

besteding en de samenhang tussen tijdsbesteding en consumptiepatroon. Boven-

dien maakt zij duidelijk dat er naast de in de nationale rekeningen geregis-

treerde produktie andere vormen van produktie zijn die tot behoeftenbevredi-

ging bijdragen en derhalve een bepaalde economische waarde vertegenwoordigen.

Met name tegen de achtergrond van een algehele tendens van toenemende vrije

tijd in de samenleving lijkt het waarschijnlijk dat deze niet-geregistreerde

vormen van produktie kwantitatief steeds belangrijker zullen worden.

In deze bijdrage zal een empirische analyse worden gepresenteerd van

de tijdsbesteding van Amerikaanse huishoudens (Par. 3). In het bijzonder zal

aandacht worden besteed aan de praktische betekenis van Becker's huishoudpro-

duktietheorie (die in Par. 2 meer en détail uiteengezet wordt) voor de verkla-

ring van waargenomen gedrag. In Par. 4 worden enkele implicaties besproken van

de in Par. 3 gepresenteerde resultaten, o.a. voor de bepaling van de geldelij-

ke waarde van huishoudelijke arbeid. Par. 5 evalueert de resultaten en gaat

kort in op de bruikbaarheid van de huishoudproduktietheorie bij toegepast

marktonderzoek.
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Par. 2. Het huishouden als consument ~n producent

Voortbouwend op de neo-klassieke theorie van het consumentengedrag

veronderstelt Becker dat individuen (c.q. huishoudens) streven naar een zo

groot mogelijk welzijn (nut). Bij Becker zijn het echter niet de (markt-) goe-

deren en vrije tijd zelf die nut opleveren, maar de zogenaamde huishoudproduk-

ten die, met marktgoederen en tijd als inputs, door het huishouden worden ge-

produceerd.
Formeel kunnen we dit als volgt weergeven

max U(x1,...,xN)

onder xi - fi(q1~...,ql;kml,...~R~~Rf1~...,kfK) i-1,...,N (2.2)

1 K K
E piqi c wm(T- E kmi) f wf(T- E Rfi) -F u

1-1 i-1 i-1

K

~ ~mi
c T

i-1

K

~ ~fi
C T

i-1

(2.3)

(2.4)

(2.5)

Hierin is U(x1,...,xN) een nutsfunctie die de preferenties van het

huishouden m.b.t. de huishoudprodukten xl tot en met xN representeert.

fi(i-1,...,N) is een produktiefunctie die de produktie van xi beschrijft;

q1~~~.,ql (marktgoederen), ~ml'~~~'~mK
(tijdsbestedingscategorieën van de man

uitgezonderd de tijd besteed aan een betaalde baan) en Rfl'~~~'~fK
(idem voor

de vrouw) zijn de inputs van het produktieproces.l) Is xi bijvoorbeeld een

zelfgebakken appeltaart, dan behoren tot de inputs marktgoederen, zoals ap-

pels, meel en een oven, en de tijd besteed aan het bakken en het consumeren

van de taart. fi geeft de efficiëntie en de vaardigheid weer waarmee de taart

wordt gemaakt. pi(i-1,...,N) is de prijs van marktgoed qi, wm en wf zijn de

netto loonvoeten van respectievelijk de man en de vrouw en u is het niet-

arbeidsinkomen (uitkeringen, inkomsten uit vermogen e.d.) van het huishouden.

T geeft de totale beschikbare tijd per periode weer (bijv. T- 168 op weekba-

sis). De ongelijkheid (2.3) is een budgetrestrictie: de totale uitgaven aan
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I
marktgoederen ( E piqi) zijn hoogstens gelijk aan de totale inkomsten van het

i-1
huishouden, d.w.z. de som van het arbeidsinkomen van de man (wm(T- i~1Rmi))'

K
het arbeidsinkomen van de vrouw (wf(T- E kfi)) en het niet-arbeidsinkomen

i-1
(u). De restrictie (2.3) kan worden herschreven als

I K K

E piqi } E wm~mí } E wfRfi ~ mT } wfT f y

i-1 i-1 i-1

(2.3')

(2.3)' is een conventionele budgetrestrictie, waarbij alle tijdsbestedingsca-

tegorieën van de man prijs wm hebben en die van de vrouw prijs wf. Ongelijk-

heden (2.4) en (2.5) zijn tijdsrestricties. Indien bijvoorbeeld de vrouw geen
K

betaalde baan heeft, geldt E kfi - T.
Het voorbeeld van dé-áppeltaart maakt overigens duidelíjk dat de huis-

houdproduktietheorie in zijn algemene formulering zoals hierboven praktisch

moeilijk hanteerbaar is. Er zijn duizenden huishoudprodukten denkbaar en in-

formatie over de produktie en consumptie daarvan is praktisch niet te verzame-

len.
Lancaster (1966) formuleerde ongeveer gelijktijdig met Becker een nauw

verwante theorie. Volgens Lancaster wordt nut niet ontleend aan de huishoud-

produkten zelf, maar aan hun eigenschappen ("characteristics") (in het voor-

beeld van de appeltaart vitamine C, calorieën, smaak, etc.). Sommige goederen

(inputs) genereren dezelfde eigenschappen en elk goed genereert meer dan één

eigenschap. Volgens Lancaster combineert het huishouden de inputs zodanig dat

de erdoor gegenereerde bundel van "characteristics" het nutsniveau maximali-

seert.
Bij deze benadering doen de problemen bij de empirische implementatie

zich in mindere mate voor. De reden hiervoor is dat de zgn. "characteristics"

(corresponderend met de huishoudprodukten bij Becker) vaak bepaalde fysieke

eigenschappen zijn van de marktgoederen. In elk marktgoed komen de eigenschap-

pen in een vaste, meetbare verhouding voor, waardoor ook de characteristics

meetbaar zijn. Lancaster's benadering kent met name toepassingen in de analyse

van produkt-differentiatie en de verklaring van de aankoop van combinaties van

produkten. Een recente toepassing vindt men in Wierenga (1984).

Binnen de context van een specifieke analyse is het soms wel mogelijk

een huishoudprodukt te kwantificeren en te meten. Rosenzweig en Schultz (1983)

bijvoorbeeld gebruiken geboortegewicht als indicator voor het huishoudprodukt

"gezondheid van pasgeborenen" in een analyse van de invloed van de prijs van
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gezondheidszorg op de vraag ernaar. In dit voorbeeld is zowel over de inputs

(en de prijzen daarvan) als de output iets bekend, zodat inzicht verkregen kan

worden in de structuur van het produktieproces (in het voorbeeld o.a. over de

doelmatigheid van de gezondheidszorg).

Overigens is men bij marktonderzoek veelal in eerste instantie ge3nte-

resseerd in het verband tussen de vraag naar marktgoederen (inputs) enerzijds

en hun prijzen, de inkomens van huishoudens en demografische variabelen ander-

zijds. Neem bijvoorbeeld aan dat de reële besteedbare inkomens van huishoudens

dalen en dat daardoor de verkoop van luxe banket afneemt. Voor de verkoper van

banket is het niet van belang te weten in hoeverre men minder appeltaarten eet

(preferentie-effect) danwel meer zelf appeltaarten bakt (produktie-effect).

Bij een dergelijke probleemstelling is het niet nodig de huishoudproduktie te

meten; men onderzoekt direct het verband tussen de vraag naar marktgoederen en

exogene variabelen (zoals prijzen en inkomen), waarbij de gevonden verbanden

zowel preferentie- als produktie-effecten representeren.

Vertaald in termen van het model (2.1) -(2.5) betekent dit dat de

huishoudprodukten x1,...,xN worden geëlimineerd door substitutie van de pro-

duktiefuncties (2.2) in de nutsfunctie (2.1):

U(x1,...,xN) -

U{fl(ql,...'qI'~ml'...,~mK'~fl'...,R

fN(q1~...,qI;~m1~...,R~;~f1~...,R.fK)} -

V(q1,...q1;ICm1 ~...Jt~~~fl'...kfK) (2.6)

Maximalisatie van de "herleide-vorm" doelfunctie V onder de restricties (2.3)

-(2.5) leidt tot vraagvergelijkingen voor de marktgoederen ql,...,qi, de

tijdsbestedingscategorieën van de man ~ml'~~~'~mK en die van de vrouw

Qfl'~~~'RfK'
als functies van prijzen, loonvoeten en overgedragen inkomen:

qi - hi(Pl~...,pI;wm~wf~u) i - 1,...,I

~,mi - gmi(P1~...pI;wm~wf~u) i - 1,...,K

(2.7)

(2.8)
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Rfi - gfi(Pl~...,pl;wm~wf~u) i - 1,...,K (2.9)

Het herleide vorm model lijkt sterk op het traditionele neoklassieke

consumptiemodel waarbij een nutsfunctie direct wordt gedefiníëerd in termen

van marktgoederen. Er zijn echter twee belangrijke verschillen. Het eerste

verschil betreft de interpretatie van de doelfunctie V. Deze representeert nu

niet alleen preferenties (zoals in het neo-klassieke model), maar ook de

structuur van de huishoudproduktie. Ten tweede wordt nu de rol van tijdsbeste-

dingen - en daarmee die van loonvoeten - expliciet onderkent.

De herleide-vorm benadering vormt de basis voor de empirische analyse

van het tijdsbestedingspatroon van Amerikaanse huishoudens in de volgende pa-

ragraaf. Uiteraard zijn ook factoren zoals leeftijd, opleidingsniveau, gezins-

samenstelling e.d. van invloed op het tijdsbestedingspatroon. Hiermee wordt

rekening gehouden door de parameters van de vraagvergelijkingen van deze fac-

toren afhankelijk te maken.
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Par. 3. De analyse van tijdsbesteding binnen huishoudens

Mede onder invloed van de veranderingen die zich in ons arbeidsbestel

aftekenen zoals arbeidstijdverkorting en een toenemend aantal vrouwen op zoek

naar een betaalde baan, is in Nederland de belangstelling voor tijdsbesteding

de laatste tijd sterk toegenomen, vanuit wetenschappelijke hoek, van politieke

zijde, alsook van de kant van het bedrijfsleven.2) De beschikbare Nederlandse

enquêtes over tijdsbesteding bevatten echter voor onze doeleinden te weinig

gedetailleerde informatie over met name de hoogte en de samenstelling van het

huishoudinkomen. In het in Par. 2 gepresenteerde model spelen arbeidsinkomen

en inkomsten uit andere bron een verschillende rol voor het tijdsbestedingspa-

troon, zodat het ook noodzakelijk is deze afzonderlijke inkomenscomponenten

te kennen. Bovendien is informatie over de tijdsbesteding van alle volwassen

leden van een huishouden vereist. Wij zullen daarom gebruik maken van een Ame-

rikaanse enquête die wel de benodigde informatie bevat. Deze in 1975 en 1976

gehouden enquête draagt de naam "Time use in economic and social accounts" en

heeft een netto steekproefomvang van 975 huishoudens. Van elk huishouden heb-

ben de volwassen partners op vier over het jaar verspreide dagen (twee door-

de-weekse dagen, een zaterdag en een zondag) hun tijdsbestedingen geregis-

treerd. Daarnaast is o.a. bekend de arbeidsmarktstatus van de respondenten,

hun eventuele arbeidsinkomen, het niet-arbeidsinkomen van het huishouden en

informatie over opleidingsniveau, leeftijd etc.

Hier beschouwen we uitsluitend huishoudens met twee volwassen partners

van verschillend geslacht (met of zonder kinderen) waarvan de man in loon-

dienst is. Dus uitgesloten worden zelfstandigen, alleenstaanden en één-ouder

gezinnen, huishoudens waarvan de man werkloos, arbeidsongeschikt of gepensio-

neerd is, etc. De uiteindelijke substeekproef omvat 242 huishoudens, waaronder

114 huishoudens waarin ook de vrouw betaald werk verricht (hierna aan te dui-

den als twee-verdiener gezinnen).
In de analyse worden zeven typen vrije-tijdsbestedingen onderscheiden:

I. Huishoudelijk werk
II. Verzorgen van kinderen

III. Boodschappen doen
IV. Persoonlijke verzorging (inclusief slapen)
V. Hobby's, sport, vrijwilligerswerk e.d.
VI. Op bezoek~visite gaan, uitgaan

VII. Radio luisteren ~ TV kijken ~ lezen
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De tabellen 1 en 2 vermelden een aantal steekproefgrooheden. (Voor een uitge-

breide beschrijving van het data-bestand zij de lezer verwezen naar Juster et

al. (1978)). Tabel 2 laat zien dat één-verdiener gezinnen meer jonge kinderen

en een hoger niet-arbeidsinkomen hebben dan twee-verdiener gezinnen. Tabel 1

weerspiegelt de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen met betrek-

king tot het verrichten van betaald werk, van huishoudelijk werk en het ver-

zorgen van kinderen. Ook blijkt het al of niet buitenshuis werken door de

vrouw nauwelijks van invloed te zijn op het tijdsbestedingspatroon van haar

man.
Tegenover de gedetailleerde informatie over tijdsbesteding in de en-

quête staat dat over het consumptiepatroon heel weinig bekend is. Alleen de

totale uitgaven aan consumptie zijn bekend. De totale consumptie verschaft

ech[er geen extra informatie over het gedrag van het huishouden aangezien de-

ze, gegeven de tijdsbestedingen, loonvoeten en overgedragen inkomen, direct

volgt uit de budgetrestrictie (2.3). Wij beperken ons daarom noodgedwongen tot

het verklaren van de hoeveelheid tijd besteed aan de diverse activiteiten,

d.w.z. tot het schatten van de vergelijkingen (2.8) en (2.9).

Als specificatie voor de vergeljkingen (2.8) en (2.9) is gekozen voor

het zogenaamde Translog-model. Wij zullen hier niet ingaan op technische de-

tails (zie daarvoor Kooreman en Kapteyn (1986)) en vermelden direct de resul-

taten. Het effect van demografische variabelen e.d. op tíjdsbesteding is sa-

mengevat in tabel 3. Een "0" duidt op afwezigheid van een statistisch signifi-

cant (5i-niveau) effect van de verklarende variabele, een "f" ("-") op een

beperkt positief (negatief) effect en een "f-f-" ("--") op een sterk positief

(negatief) effect.
Zoals te verwachten valt drukt het hebben van jonge kinderen een dui-

delijk stempel op het tijdsbestedingspatroon van vrouwen. Zij werken minder

buitenshuis, besteden uiteraard meer tijd aan kinderverzorging, maar ook meer

aan huishoudelijk werk, en de categorie hobby, sport en vrijwilligerswerk dan

vrouwen zonder jonge kinderen. De tijdsbesteding van mannen wordt nauwelijks

beinvloed door het hebben van kinderen. De totale vrije tijd van mannen daalt

met het toenemen van de leeftijd tot ongeveer het vijftigste levensjaar. Daar-

na neemt de totale hoeveelheid vrije tijd toe. Naarmate het opleidingsniveau

van mannen hoger is, besteden zij minder tijd aan huishoudelijk werk.
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De effecten van de loonvoeten van man en vrouw op beider tijdsbeste-

ding zijn weergegeven in de figuren 1 en 2. De grafieken zijn getekend voor

zowel éénverdiener gezinnen (onderbroken lijnen) als voor tweeverdiener gezin-

nen (ononderbroken lijnen). In het eerste geval speelt de loonvoet van de

vrouw uiteraard geen rol. Alle variabelen die niet in de figuren voorkomen

zijn gelijk gesteld aan hun steekproefgemiddelden.
We beschouwen eerst figuur 1 met de tijdsbestedingsfuncties voor man-

nen. De totale vrije tijd van mannen is een stijgende functie (en dus het ar-

beidsaanbod een dalende functie) van de eigen loonvoet, hetgeen betekent dat

het (positieve) inkomenseffect van een stijgende loonvoet het (negatieve) sub-

stitutie-effect overtreft. Voor het overige is de tijdsbesteding van de man

vrij inelastisch met betrekking tot loonvoeten. Een uitzondering, tot op zeke-

re hoogte, vormt categorie V(hobby's, sport, vrijwilligerswerk e.d.). De tijd

hieraan besteed daalt vrij sterk met de eigen loonvoet en stijgt vrij sterk

met de loonvoet van de vrouw.

De tijdsbesteding van de vrouw vertoont een grotere gevoeligheid voor

loonvoeten dan die van de man. Voor de totale vrije tijd is het beeld tegenge-

steld aan dat in figuur 1: stijgt de eigen loonvoet, dan daalt de totale

vrije tijd (en neemt het arbeidsaanbod dus toe). Hier is het substitutie-ef-

fect dus groter dan het inkomenseffect. Opvallend is ook het negatieve verband

tussen de tijd besteed aan persoonlijke verzorging en de eigen loonvoet.

Rlijkbaar wordt, behalve op huishoudelijke activiteiten (categorieën I, II en

III) met name ook op deze categorie bezuinigd als de vrouw meer gaat werken en

dus minder vrije tijd te besteden heeft.
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Par. 4. Enkele implicaties van de empirische resultaten

Aan de hand van tabel 1 kunnen we constateren dat de gemiddelde vrouw

in de Amerikaanse steekproef bijna een volledige werkweek (36,7 uur) besteedt

aan huishoudelijke activiteiten (huishoudelijk werk, kinderverzorging en bood-

schappen doen). Daarnaast spendeert de gemiddelde man nog eens 12,9 uur -

overeenkomend met ongeveer anderhalve werkdag - aan deze activiteiten. Deze

cijfers wijzen op een aanzienlijke huishoudelijke produktie die echter, zoals

bekend, buiten de officiële statistieken blijft. Gronau (1980) spreekt in dit

verband van "a forgotten industry". Het gevolg is een vertekend beeld van de

werkelijke welvaart, de economische groei en de werkgelegenheidssituatie in

een bepaald land.3) Daarnaast bemoeilijkt het de vergelijking van de levens-

standaard in verschillende economieën. Het is dan ook niet verwonderlijk dat

verschillende pogingen zijn ondernomen om deze omissie te verhelpen.

Het grootste probleem hierbij is tegen welke prijs huishoudelijke ar-

beid gewaardeerd moet worden. Een mogelijkheid is zich te baseren op het ta-

rief dat voor een huishoudelijke hulp of een gezinsverzorg(st)er betaald zou

moeten worden. Het bezwaar tegen deze waarderingsgrondslag is echter dat zij

expliciet door het huishouden is verworpen. Het gezin kan van zo'n hulp ge-

bruik maken maar doet dit meestal niet (of in beperkte mate), bijvoorbeeld

omdat de prijs te hoog is, omdat men de kwaliteit van het verrichte werk on-

voldoende vindt, of omdat men het doen van huishoudelijk werk op zich leuk

vindt.4)
Een alternatieve waarderingsgrondslag is het loon dat men op de ar-

beidsmarkt had kunnen verdienen in de tijd dat het huishoudelijk werk wordt

gedaan. Heeft iemand een betaalde baan, dan kan men zích eenvoudigweg baseren

op het (netto)loon per uur.
Heeft iemand geen betaalde baan, zoals - ook in Nederland - het geval

is voor de meerderheid van de gehuwde vrouwen, dan zijn er twee mogelijkheden.

Enerzijds kan men uitgaan van de potentiële loonvoet, dat wil zeggen de loon-

voet die íemand, gegeven zijn~haar opleiding, leeftijd, werkervaring enz.

waarschíjnlijk zou kunnen verdienen in een betaalde baan. Een bezwaar tegen de

potentiële loonvoet als waarderingsgrondslag voor huishoudelijke arbeid is dat

deze, door vrouwen die vrijwillig werkloos zijn, blijkbaar te laag wordt be-

vonden als maatstaf voor hun produktiviteit. Een betere maatstaf voor deze

personen is de loonvoet die zij minimaal in een betaalde baan zouden willen

verdienen alvorens hun arbeid op de arbeidsmarkt aan te bieden. Op grond van
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de in Par. 3 besproken schattingsresultaten is het mogelijk voor ieder persoon

deze zgn. schaduwloonvoet uit te rekenen.5) Tabel 4 vermeldt een raming van de

waarde van huishoudelijke arbeid uitgaande van schaduwloonvoeten voor vrouwen

die vrijwillig werkloos zijn.6)
In gezinnen waarin beide partners een betaalde baan hebben is de geza-

menlijke waarde van de huishoudelijke arbeid gelijk aan ongeveer de helft van

het gezamenlijke arbeidsinkomen. In gezinnen waarin de vrouw geen betaald werk

verricht is de totale waarde van de huishoudelijke arbeid zelfs hoger dan het

totale arbeidsinkomen.

Welke conclusies kunnen uit het voorgaande worden getrokken met be-

trekking tot in ons land te verwachten ontwikkelingen aangaande tijdsbesteding

en huishoudelijke produktie? Bij het beantwoorden van deze vraag past om een

aantal redenen terughoudendheid. De gebruikte gegevens zijn een momentopname

van de tijdsbesteding van Amerikaanse huishoudens tien jaar geleden. Het is

moeilijk te zeggen in hoeverre de Amerikaanse situatie in 1976 in dit opzicht

vergelijkbaar is met die van Nederland in 1986.7) Vanwege het cross-sectie

karakter van de gegevens hebben wij geen licht kunnen werpen op de dynamische

aspecten van tijdsbesteding en evenmin - wegens het ontbreken van gelijktij-

dige informatie over consumptie en tijdsbesteding - op de samenhang tussen de

besteding van tijd en consumptiepartroon. Bij het navolgende dient men deze

beperkingen in gedachten te houden.

De ontwikkeling van het arbeidsbestel is van cruciaal belang voor die

van de vrije tijd. De algemene verwachting is een toename van het aantal vrou-

wen op zoek naar een betaalde baan, een verkorting van de arbeidstijd van wer-

kenden en een toename van het aantal inactieve personen. De resultaten in zo-

wel tabel 3b als figuur 2 suggereren dat een vrouw met een betaalde baan in de

eerste plaats tijd bezuinigt op huishoudelijk werk, het verzorgen van kinderen

(c.q. minder kinderen heeft) en de categorie hobby's, sport en vrijwilligers-

werk. Het lijkt aannemelijk dat in dat geval het hogere inkomen voor een deel

zal worden aangewend om huishoudelijke taken en eventuele verzorging van kin-

deren deels aan betaalde krachten over te laten (huishoudelijke hulp, crèche,

buitenshuis eten). Figuur 2 toont dat een kleine daling van de netto loonvoet

van de vrouw een relatief grote afname van haar arbeidsaanbod tot gevolg

heeft. Blijkbaar spelen financiële motieven een belangrijke rol bij de ar-

beidsaanbodbeslissing van vrouwen. Dit betekent tevens een grote invloed van

de fiscale behandeling van vrouwen op hun arbeidsmarktgedrag.
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De effecten van een gedwongen arbeidstijdverkorting voor mannen zijn

vergelijkbaar met die van een stijging van zijn netto loonvoet en een gelijk-

tijdige daling van het overgedragen inkomen.8) Gegeven de geringe invloed van

overgedragen inkomen betekent dit dat in dat geval ook het arbeidsaanbod van

de vrouw afneemt, hetgeen wijst op complementariteit van vrije tijd van man en

vrouw. Overigens vonden Kooreman en Kapteyn (1985) op basis van Nederlandse

gegevens juist een sterk aanvullingseffect van arbeidsduurverkorting van man-

nen op het arbeidsaanbod van de vrouw.
Voor het doen van meer definitieve uitspraken over de richtíng en om-

vang van dergelijke effecten zijn betere en bij voorkeur longitudinale gege-

vens nodig over het consumptiepatroon en het bezit van duurzame consumptiegoe-

deren van het huishouden, alsmede over de tijdsbesteding en de inkomsten van

alle volwassen leden.
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Par. 5. Evaluatie

De huishoudproduktietheorie heeft een waardevolle bijdrage geleverd

aan het inzicht in de economische betekenis van tijd en in de rol van huishou-

dens als producenten van goederen en diensten. In het licht van de algehele

tendens in de samenleving van toenemende vrije tijd en dalende inkomens zal de

huishoudproduktie waarschíjnlijk kwantitatief steeds belangrijker worden. Ove-

rigens geldt dit vermoedelijk evenzeer voor betaalde produktie door huishou-

dens ten behoeve van derden buiten het officiële circuit. Inzicht in de omvang

en betekenis van deze informele economische activiteiten en in de samenhang

tussen formele en informele economie is niet alleen van wetenschappelijk be-

lang, maar ook onmisbaar voor het voeren van een doeltreffend beleid op het

gebied van onder andere de inkomensverdeling, de sociale zekerheid, werkgele-

genheid en emancipatie.
Alhoewel het belang van de informele economie in toenemende mate wordt

onderkend, is de kennis die er op dit moment over bestaat mager te noemen.

Voor een groot deel is dit toe te schrijven aan het ontbreken van gegevens.

Een grotere kennis van de informele economie vereist enquête-gegevens op huis-

houdniveau, die niet alleen gedetailleerde gegevens over inkomens en tijdbe-

steding bevatten, maar ook over de mate waarin men tegen betaling gebruik

maakt van diensten door anderen (hulp in de huishouding, schilder, kapper

etc.). Zijn dergelijke gegevens beschikbaar, dan is het in beginsel mogelijk

om - langs de lijnen van de analyse in de paragrafen 3 en 4- de effecten vast

te stellen van bijvoorbeeld een verdergaande arbeidsduurverkorting op de om-

vang van doe-het-zelf activiteiten, van een verlaging van het B.T.W.-tarief op

de vraag naar diensten van middeir en kleinbedrijf (loodgieter, schilder

e.d.), of van de fiscale aftrekbaarheid van bepaalde vormen van onderhoud van

de eigen woning op de mate waarin dit onderhoud buiten het officiële circuit

plaatsvindt.
Adequate gegevens kunnen aldus de link vormen tussen de huishoudpro-

duktietheorie enerzijds en toegepast marktonderzoek anderzijds.



Tabel 1. Gemiddelde tijdsbesteding (uren per week)

Man Vrouw

Huishoudelijk werk
Verzorgen van kinderen
Boodschappen doen
Persoonlijke verzorging
Hobby's, sport, vrijwilligerswerk e.d.
Op bezoek~visite gaan, uitgaan
Radio~TV~lezen

Betaald werk buitenshuis a)

Totaal

Vrouw Vrouw Totale Vrouw Vrouw Totale
heeft heeft geen steek- heeft heeft geen steek
betaalde betaalde proef betaalde betaalde proef
baan baan baan baan

7.9 6.6
1.5 2.4
3.8 3.6

73.2 74.0
7.7 11.9
6.1 6.7
18.8 18.0

49.0 44.8

7.2 18.8 26.9 23.1
2.0 4.4 8.7 6.7
3.7 5.8 8.9 6.9

73.6 74.8 77.4 76.2
9.9 7.3 11.5 9.5
6.4 8.1 9.8 9.0
18.4 17.6 21.2 19.5

46.8 31.2 4.6a) 17.1

168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0

i

i

a) Inclusief de tijd besteed aan het zoeken naar een baan, het aanvragen en incasseren van een uitkering, etc.



Tabel 2. Gemiddelde waarden van verklarende variabelen

Vrouw heeft Vrouw heeft geen Totale steekproef
betaalde baan betaalde baan

Netto loonvoet man a)
Netto loonvoet vrouw a)
Leeftijd man
Leeftijd vrouw
Opleidingsindex man
Opleidingsindex vrouw
Aantal kinderen tussen 0 en 5 jaar
Aantal kinderen tussen 6 en 11 jaar
Aantal kinderen tussen 12 en 18 jaar
Aantal kinderen ouder dan 18 jaar
Blank (0) - niet blar.k (1)
Niet-arbeidsinkomen b)

5.3 6.4 5.9
4.4 4.6 c) 4.5c)
36.5 36.7 36.6
34.1 34.3 34.2
3.6 3.2 3.4
3.4 3.2 3.3
0.34 0.83 0.60
0.32 0.47 0.40
0.47 0.41 0.44
0.56 0.50 J.SJ
0.05 0.09 0.07
14.2 25.5 20.2

a) S per uur
b) ~ per week
c) schadu~aloonvoet indien de vrouw geen betaalde baan heeft (zie Par. 4)

i



Tabel 3a. De invloed van demografische variabelen op de tijdsbesteding van mannen

Huis- Ver- Bood- Pers. Hobby's, Op be- Radio~ Totale
houde- zorgen schappen verzor- sport, zoek~ TV~ niet-
lijk van doen ging vrijwilli- visite lezen arbeids-
werk kinderen gerswerk gaan tijd

uitgaan

Leeftijd man 0 0

Opleidingsniveau man - C
Opleidingsniveau vrouw 0 0

Aantal kinderen tussen 0 en 5 jaar 0 -~

Aantal kinderen tussen 6 en 11 jaar 0 0

Aantal kinderen tussen 12 en 18 jaar 0 0

Aantal kinderen ouder dan 18 jaar 0 0

Blank - niet blank 0 0

0 - 0

0 0 0

0 0 0

0 0 C

0 0 0

0 0 0

0
0
f

0
0
C

0 0 f 0

0 0 0 0 C C

i

i

1) Zie hoofdtekst



Tabel 3b. De invloed van demografische variabelen op de tijdsbesteding van vrouwen

Leeftijd vrouw
Opleidingsniveau man
Opleidingsniveau vrouw
Aantal kinderen tussen 0 en 5 jaar
Aantal kinderen tussen 6 en 12 jaar
Aantal kinderen tussen 12 en 18 jaar

Huis- Ver- Bood- Pers. Hobby's, Op be- Radio~ Totale
houde- zorgen schappen verzor- sport, zoek~ TV~ niet-
lijk van doen ging vrijwil- visite lezen arbeids-
werk kinderen ligers- gaan, tijd

werk uitgaan

f~- f~- 0 0 0 0 0 0

0 0 0 - 0 0 f 0

0 0 0 0 f 0 - 0

1--F -~-1-

0 f
0 0

0 0 f 0 0 -f-~

0 - 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Aantal kinderen ouder dan 18 jaar 0 0
Blank - niet blank - 0

0 0 0 0 0 Q

0 0 0 0 f 0

i
rn
i
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Tabel 4. De waarde van huishoudelijke arbeid

Arbeidsinkomen a) Waarde huishoude-
lijke arbeid a)

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal

Twee-verdiener gezinnen 40.1 25.8 65,9 11.4 22.7 34.1
Eén-verdiener gezinnen 48.4 0 48.4 13.4 38.2 51.6

a) als percentage van het totale arbeidsinkomen plus de totale waarde van

huishoudelijke arbeid.
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Noten

1) Wij beschouwen uitsluitend huishoudens met twee volwassen partners van ver-

schillend geslacht.

2) Zie bijvoorbeeld het SCP-rapport "Waar blijft de tijd" (Knulst en Schootr-

derwoerd (1984) en het in opdracht van Philips door Bureau Aselect uitge-

voerde onderzoek "De Nederlandse huisvrouw, 20 jaar later".

3) Zou men de huishoudelijke activiteiten tegen (witte) betaling bij buren

verrichten (en andersom) dan zouden zij wel aan het officiële nationaal

produkt bijdragen.

4) In het laatste geval ontleent men bijvoorbeeld niet alleen nut aan een ge-

lapt raam (het huishoudprodukt) maar ook aan het lappen op zich. In de

huishoudproduktietheorie duidt men dit aan met de term "joint production".

5) Zie voor details Kooreman en Kapteyn (1986).

6) De werkloosheid wordt geacht vrijwillig te zijn indien de schaduwloonvoet

hoger is dan de potentiële loonvoet. Hieraan liggen o.a. de veronderstel-

lir.gen ten grondslag dat er geen vaste kosten zijn verbonden aan arbeids-

marktparticipatie en dat betaald werken geen direct nut oplevert (naast het

nut van het verworven inkomen).

7) Wel kan worden opgemerkt dat de hier gevonden patronen m.b.t. de afhanke-

lijkheid van arbeidsaanbod ( m.a.w. het spiegelbeeld van de totale vrije

tijd) van exogene variabelen een vrij grote overeenkomst vertonen met re-
sultaten van Kooreman en Kapteyn ( 1985) bij de analyse van het arbeidsaan-

bod van Nederlandse huishoudens i n 1982.
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8) In formele termen is er sprake van een extra restrictie bij het optimalisa-

tie-probleem van het huishouden, nl.

K
T- E~,mi t hm, waarbij hm de maximaal toegestane arbeidstijd per week

1-1

is. Uit de theorie van de rantsoenering volgt dat het gedrag in de gerant-

soeneerde sítuatie wordt beschreven door vraagvergelijkingen waarin wm ver-

vangen wordt door ~- de loonvoet waarbij de man vrijwillig precies

h uur per week zou willen werken - en het overgedragen inkomen u door
m

u- u f h(w -w ). In dit geval is w~ w en dus u~ u.
m m m m m
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