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Stellingen

1. "Friday, as the day of Crucifixion, was thought unlucky for any venture,
whether marrying, making a journey or even cutting one's nails. There
should be no shoeing or ploughing. One could pick stones, but not disturb
the soil" (Thomas  1971).

2. Het instrument van collectieve arbeidstijdverkorting dient niet zoals Rinnooy
Kan (1994) meent als een fenomeen uit het verleden in musea te worden
weggezet, maar heeft een functie zolang in Nederland de bedrijfscultuur
geent is op de vanzelfsprekendheid van (door mannen bezette) voltijdsbanen.

3. Studies naar de mogelijkheden van ontkoppeling van arbeids- en bedrijfstijd
dienen de komende jaren geprioriteerd te worden. Een belangrijke neven-
functie van dergelijk onderzoek is de vanzelfsprekendheden die onder
werkgevers en werknemers leven met betrekking tot het denken over
voltijdswerk bloot te leggen en 'im Frage' te stellen.

4. Het tijdstip van het werk, de inhoud van het werk en de duur van de
arbeidsrelatie vormen drie dimensies waarop vanaf de jaren zeventig een
flexibilisering van arbeid optreedt. In het maatschappelijk en wetenschappe-
lijk debat gaat de aandacht vooral uit naar de eerste twee dimensies. De
sociale gevolgen van tijdelijke arbeidsrelaties daarentegen vormen een
veronachtzaamde dimensie.

5.   Een collectieve tijdverzekering   als een verzekering   van het recht op eigen
tijd   gedurende de biografie   (Rehn    1977)   is een recht van bevoorrechten.
Wanneer verzilver je dit recht, tijdens of na je tijdelijk arbeidscontract?

6. De voorstelling dat een flexibele instelling goed, juist en daarom nastre-
venswaardig is, is de afgelopen decennia door steeds meer mensen gedeeld.
Tegelijkertijd proberen mensen hun (arbeids)vrije tijd zoveel mogelijk
voorspelbaar te houden, de recente wijzigingen in de wetgeving aangaande
de arbeidstijden en winkeltijden ten spijt. Een tijdelijke paradox?
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7. Een nieuwe omgang met de tijd?
"One ate, not upon feeling hungry, but when prompted by the clock; one

slept, not when one was tired, but when the clock sanctioned it" (Mum-
ford 1934).
"Toen ik een jongen was, was mijn buik mijn zonnewijzer - zekerder,

juister en exacter dan welke dan ook - deze zonnewijzer vertelde me
wanneer het tijd was om te eten. Maar tegenwoordig, zelfs wanneer ik
honger heb, kan ik niet aan tafel gaan tenzij de zon permissie geeft. De
stad is zo vol met deze vervloekte zonnewijzers" (Plautus 244-184

v.Chr.).

8. "Tempo, Tempo". Das ist das Losungswort unserer Zeit geworden. Das bis
zur Raserei gesteigerte Vorwartsgehen und Sturmen ist ihre Eigenart
(Sombart 1920:228). Waar blijft  toch dat proefschrift over 'onthaasting'?

9. Nu zeven jaar bezig met vrijetijd: nog nooit zo weinig vrijetijd gehad.



Een dag van verschil

Katholieke Universiteit Brabant

,// Bibliotheek
Dit werk terug te bezorgen uiterlijk op:

25 AUG. 1997

BEPAUNG UIT HET REGLEMENT
Een werk, dat iemand in bruikleen heeft, mag door hem
n geen geval worden uitgeleend.



Een dag van verschil

Een studie naar temporele aspecten van
het dagelijkse leven van werknemers met een
vierdaagse respectievelijk vijfdaagse werkweek

Proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor aan de
Katholieke Universiteit Brabant, op gezag van
de rector magnificus, Prof.dr. L.F.W. de Klerk,
in het openbaar te verdedigen ten overstaan van
een door het college van decanen aangewezen
commissie in de aula van de universiteit
op vrijdag 13 juni 1997 om 11.15 uur

door

Stephanus Fransiscus Johanna Maria Raaijmakers

geboren op 8 februari 1956 te Son

=l A

 MburgUniversityPress 1997
l



Promotores: Prof.dr. Th.A.M. Beckers
Prof.dr. A.J.A. Felling

, / / K»=-Bibliotheek
L Tilburg 1

Dit proefschrift is mede mogelijk gemaakt door de financible steun van de J.E. Jurriaanse
Stichting, Rotterdam

Vormgeving omslag: Studio ID, Gorcum

© Tilburg University Press 1997

ISBN 90-361-9857-7

Behoudens ingeval beperkingen door de wet van toepassing zijn, en onder gehoudenheid aan de
gestelde voorwaarden te voldoen, mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever niets
uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie,
microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele ofgedeeltelijke bewerking.



Aan Corjo, Eline en Camiel



Voorwoord

Een goudgele zon tegen een stralend blauwe lucht lacht ons toe. Wat zijn jullie
toch druk bezig, lijkt hij te zeggen, met belangrijke zaken, ongetwijfeld. Maar
laat ze nu even, die beslommeringen van alledag, haal je hoofd eruit, ga
achterover zitten, voel de warmte van mijn straten en ontspan. Dit moment is
er maar 66n keer, eenmaal voorbij komt het nooit meer terug. Laat al het
zorgen, het moeten en het plannen, geniet van je vrijheid. Aan alle critici,
hypochonders en workaholics maakt het affiche in kapitale zwarte letters
duidelijk dat het ernst is: 'drie dagen vrij' schreeuwt het zijn publiek toe.

We schrijven 1990: het affiche is de vlag van een campagne voor de
vierdaagse werkweek waarmee de vakbeweging de toon wil zetten voor het
komende decennium. Ondanks het ludieke karakter van het affiche is de
vierdaagse werkweek een zaak van serieuze mensen. Spanjers (Volkskrant 6
september 1990) van de Dienstenbond FNV heeft becijferd dat een brede
invoering voor de aankomende jaren ook haalbaar is. Op papier lijkt er geen
vuiltje aan de lucht. Niemand kan aan het affiche, aan de oproep voor een
vierdaagse werkweek voorbij, zo lijkt  het.

Dan betrekt de hemel, donkere wolken schuiven dreigend voor de zon. De
economische barometer daalt, de werkloosheid stijgt. Van de voordelen van
een vierdaagse werkweek vernemen we lang niets meer...

De vierdaagse werkweek. Een arbeidstijdpatroon met een welhaast magische
klank. Dit boek gaat over die vierdaagse werkweek. En daarmee vanzelfspre-
kend ook over de vijfdaagse werkweek. De maatschappelijke beroering wordt
uitgetekend, eerst die met betrekking tot de mogelijke en feitelijke invoering
van de vijfdaagse werkweek, vervolgens die naar aanleiding van de gewenste
dan wel gevreesde invoering van de vierdaagse werkweek. De nadruk in dit
boekwerk ligt evenwel op wat een vierdaagse werkweek betekent in het
dagelijks leven van de betrokkenen. Daarbij wordt een vergelijking getrokken
met hen die in een vijfdaagse werkweek werkzaam zijn. De magie gevangen in
een alledaagse werkelijkheid van cijfers en tabellen.

Hoewel in vergelijking met bijvoorbeeld natuur-wetenschappelijke discipli-
nes het schrijven van een sociaal-wetenschappelijk proefschrift een welhaast
lachwekkend individuele aangelegenheid is, komt een onderzoek als dit ook
niet zonder de hulp en inbreng van anderen tot stand. Zonder die anderen had
deze krijger zijn veldtocht in de weerbarstige empirie zelfs al in een vroeg
stadium gestaakt.

Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar prof.dr. Theo Beckers die mij de
mogelijkheid en de ruimte heeft geboden dit proefschrift te schrijven. Voor
Theo is wetenschap geen esoterische aangelegenheid, door hem ben ik gesterkt
in de opvatting dat wetenschap met beide benen geworteld dient te zijn in de
werkelijkheid van alledag. 'De strakheid van het wetenschappelijk betoog',
deze gevleugelde woorden van prof.dr. Bert Felling zullen me altijd bijblijven,



alsmede zijn nimmer aflatend enthousiasme  mij,   nom   bene  op   een   voor  hem
onbekend terrein, te doordringen wat hieronder te verstaan.

Toegewijd heeft Mieke Vloemans mij bijgestaan de onderzoeksgegevens te
digitaliseren, en gelukkig heeft zij mij ook laten zien hoe op een PC dode
cijfers weer tot leven gebracht kunnen worden. Mijn dank gaat ook uit naar
Ben  Pelzer  die een onmisbare rol vervulde tijdens de analyse-fase. Geduldig
en betrokken leende hij mij telkenmale zijn deskundigheid en ervaring uit.
Agnes Vermeulen ben ik erkentelijk voor het vervaardigen van de heldere
figuren, Pascale Peters voor het nauwgezet nalopen van de eindtekst.

Niet op de laatste plaats dank ik de respondenten, de werknemers van de
bedrijven die aan mijn onderzoek hebben meegedaan en het feitelijk hebben
mogelijk gemaakt. Een bijzondere plaats nemen daarbij diegenen van onderne-
mingsraad, vakbond, personeelszaken en/of directie in, die zich naar de
werknemers toe sterk hebben gemaakt om mijn onderzoek een kans van slagen

te geven. Ook wil ik hen danken die aan het testen van de pilot-versie hun
medewerking hebben verleend.

'(Door)leren' was voor mijn ouders geenszins zo vanzelfsprekend als voor
de naoorlogse generaties. Alleen al daarom  ben ik dankbaar  voor  het  feit dat
mijn vader nog leeft en er in juni bij kan zijn. En ik weet dat marna over zijn
schouder meekijkt.

In de periode waarin dit proefschrift vorm kreeg hebben Corjo en ik twee            1
lieve en ondeugende kinderen gekregen, Eline en Camiel. Helaas werd Corjo
in deze periode ziek. Ik wil eenieder danken die ons in de afgelopen periode
tot steun is geweest, met name degenen die haast als vanzelfsprekend steeds
weer een deel van de zorg voor onze kinderen voor hun rekening hebben 1

genomen. En ik zeg niet teveel als ik stel dat zonder de ouders van Corjo,
Geert en Martha, en zonder Jos en Marita, dit proefschrift zijn voltooiing niet
had gevonden.

Ik draag dit boek op aan Corjo, Eline en Camiel, als een gezamenlijke bladzij-               6
de uit ons leven.
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Ooij, april 1997.
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1   De strijd om de vierdaagse werkweek

1.1   De strijd om de tijd

"Sinds de jaren tachtig verkeren we in een situatie waarin de veranderingen in
de ordening van de tijd extra snel en ingrijpend verlopen. Daarbij hebben we
als 'tijdgenoten' misschien de neiging om de actuele veranderingen extra
scherp waar te nemen via het vergrootglas, terwijl verleden en toekomst
meestal veel globater, door de verrekijker, worden bekeken", aldus Beckers in
zijn   bijdrage   aan het thema   van de Oldendorff-lezingen   van 1989 (Beckers
199 lb:4). De Oldendorff-lezingen staan in 1989 in het teken van 'de strijd om
de tijd', een strijd die in dat jaar zijn honderdjarig jubileum 'viert'. De lezin-
gen beogen een overzicht te geven van die 'strijd om de tijd', en wel met
name van de fase waarin die strijd zich aan de vooravond van de jaren negen-
tig bevindt'.

Uit de bijdragen wordt duidelijk dat, met de maatschappelijke ontwikke-
lingen, ook de opvattingen evolueren over wat onder 'de strijd om de tijd'
verstaan moet worden. Oorspronkelikstaat'deskijd om_de tijd' voor de strijd
0-m-4-dagelijkse--en--wERclijkse_duur (cursivering S.R.) van de loonarbeid te
beperken  en  de vrii besteedbare  tijd  uit te breiden (vgl. Harmsen   1991b:20).
Het is een strijd tussen werkgevers en werknemers, en lange tijd ook een strijd
hoofdzakelijk tussen mannen. Vanuit werknemerszijde is de strijd steeds vanuit
66n van de volgende invalshoeken gevoerd. Arbeidstijdverkorting wordt
nagestreefd uit oogpunt van herverdeling van werk*61egenheid, ter bescherming
van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van. de .werknemers, en/of om
werknemers (meer) vrO:eti/d te verschaffen. Vrijetijd verschijnt bij het laatste

argument niet als compensatie voor nadelige gevolgen van arbeid, maar als
dod op zichzelf (Beckers 1983:229).

Harmsen en ook Meyvogel wijzen er in hun bijdragen aan de Oldendorff-
lezingen op dat de 'strijd om de tijd' gedurende de jaren zeventig een uitbrei-
ding heeft ondergaan. De 'strijd om de tijd' staat dan steeds meer ook voor een
stried tussen de beide seksen, een strijd zowel om de verdeling van de beschik-

1 In 1989 is het precies honderd jaar geleden dat in het Staatsblad de Arbeidswet
wordt gepubliceerd.   Na het 'Kinderwetje'    van Van Houten   uit    1874.   met   een
verbod op arbeid door kinderen beneden  de   12  jaar,  was de Arbeidswet  van   1889
de eerste wettelijke regeling van de arbeidssituatie in fabrieken en werkplaatsen
(De Roos 1991:7,8). In fabrieken en werkplaatsen wordt de arbeidstijd van
vrouwen en jongeren  tot  16 jaar bepaald  tot een maximale arbeidsduur  van  el f uur
per dag, bovendien wordt voor hen nacht- en zondagsarbeid als regel verboden. De
arbeidsduur van mannen moet voor een wettelijke regeling echter nog wachten tot
1919, dan gaat een achturendag met vrije zaterdagmiddag gelden voor fabrieken,
werkplaatsen en kantoren, en een tienurendag met vrije zaterdagmiddag voor onder
meer winkels, koffiehuizen en ziekenhuizen. (Beckers 1983:47-48,58).
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bare arbeidstijd als om een herverdeling van de zorgtijd (Harmsen 199la:30,-
31, Meyvogel 1991:61). Ook Beckers verlaat de 'orthodoxie' wanneer hij 'de
strijd om de tijd' actualiseert. Buiten het traditionele arbeidsbestel signaleert hij
een ontwikkeling naar "meer uiteenlopende vormen van samenleven en sociale
interactie", en met Knulst (1984) stelt Beckers dat dit vraagt om "een grote
verscheidenheid in mogelijkheden om het dagelijkse leven volgens individuele
behoeften en inzichten in te richten" (Beckers 199lb:4,5). Een dergelijke
verscheidenheid is echter onvoldoende aanwezig: de individuele zeggenschap of
ti/dsoevereiniteit over de omvang en de structuur van de arbeidsvrije tijd botst
in toenemende mate met maatschappeli/ke tijdregimes die nog geent zijn op
6dn en hetzelfde arbeidstijdpatroon. Schoolz- en clubtijden, de openingstijden
van dienstverlenende instellingen en bedrijven, nog steeds vormen zij een
afgeleide van de vijfdaagse, 40-uren werkweek van weleer. Zie daar het
maatschappelijk spanningsveld dat Beckers centraal stelt wanneer hij spreekt
van een "hernieuwde strijd om de tijd" (Beckers 1991b:5).

Dichter bij de orthodoxie staat Elchardus in zijn diagnose van 'de strijd om
de tijd'. Hij is het met Beckers eens dat deze strijd een nieuwe fase is inge-
gaan, maar voor hem is juist de transformatie die in de laatste decennia in het

arbeidsbestel heeft plaats gevonden, en die ook wel geduid worden als de
"TIE£9isering van arbeid" (vgl. De Lange 1989, De Lange en Van 42
1994), het aangrijpingspunt van analyse. "Omdat heel wat organisaliff markt-
gevoeliger zijn geworden, willen zij..de hoeveelheid werktijd die zij inzetten,
soepeler _o£_de  vraeen  van  de_Inarkt  en  op het ritme  van het ..drdertioe*jt
kunnen afstemmen". Als -Bevolg hiervan "is 'de strijd om de tijd'_naar andere
conflictmateries versc bven. NiE lahgef de kivantittit gewerkte tijd, maar lie
gevolgen-vande -flexibilisering staan nu centraal" (Elchardus 1991:36). Hoewel
Elchardus een kwalitatieve verschuiving signaleert in 'de strijd om de tijd',
beoordeelt hij deze ontwikkeling vanuit 'traditionele' invalshoeken. De licha-
melijke en geestelijke gezondheid van de werknemers en hun recht op eigen
tijd vormen bij hem (meer dan wel minder impliciet) het referentiekader aan de
hand waarvan hij de gevolgen van flexibilisering beoordeelt. Er is dan ook nog
steeds sprake van 'strijd': hij waarschuwt in dit verband voor het gebruik van
de term jlexibiliteit vanuit een consensus-perspectief (Elchardus 1991:36-38).
Vanuit een dergelijk perspectief zou onvoldoende recht worden gedaan aan het
"onderscheid tussen de aspiraties van werknemers en de belangen van werkge-
vers". Hij signaleert bij de werknemers een grotere behoefte aan tijdsoevereini-
teit over de arbeidstljden. Echter, "de flexibiliteit die om bedrijfieconom'RIE
rEdenen···worat "doorgev66FEr,- heelt een aantal temporele gevol j#En diedoor de
werknemers overwegend als kosten Worden ervaren. Zij introducdfai ilhet
leven van de werknemers een grote mate van onzekerheid en onvoorspelbaar-
heid" (vgl. Van Wezel 1991:77).

2  Zie ook Meyvogel 1991:61 e.v.
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1.2   De vierdaagse werkweek

De  tekst  op de omslag  van de publicatie  die  in   1991   op  de  OldendorK-lezingen
volgt eindigt met de alinea: "Het thema strijd om tijd is nu weer een zeer
actueel probleem. De vierdaagse werkweek (cursivering S.R) en andere vormen
van arbeidstijdverkorting staan weer in de belangstelling. Dit boek komt juist
op  tijd". De tekst refereert hierbij  aan het maatschappelijk debat  dat,  in  het
najaar  van   1990,   in alle heftigheid oplaait omtrent de mogelijke invoering  van
een vierdaagse werkweek.

Haast van de ene op de andere dag staat dan de vierdaagse werkweek in het
centrmtrvarrlis»1W-jfflj-dE-Iijdt'-Ell-SrstiEI -wofd[-26 gezien al# de gewenste
dan wel gevreesde troongpvnlger YarLde vjjfdaagse werkweek. Eerder nog dan
de-voordelen die een vierdaagse werkweek volgens de vakbeweging in termen
vRii--te   g6nieten vrije«id-6iilevert, vormt de reactie van politiek en vooral
werkgeverszijde. in de vorm van waarschuwingen voor de voorziene, nadelige
gevolgen voor de Nederlandse concurrentiepositie, een replica van het verbale
tumult dat enkele decennia eerder de vijfdaagse werkweek heeft begeleid.
Zowel in positieve als negatieve zin wordt hoog ingezet op de vierdaagse
werkweek: voor grote delen van de vakbeweging moet de vierdaagse werkweek
gaan dienen om de vastgelopen strijd voor verdere arbeidstijdverkorting vlot te
trekken; voor de werkgeversorganisaties vormt de verwachte massale invoering
reden om voor haar leden een categorisch nee uit te spreken over dit arbeids-
tijdpatroon.

Dat de publicatie van de Oldendorff-lezingen juist op tijd komt gaat in ieder
geval voor wat de vierdaagse werkweek betreft niet op: de lezingen vinden
plaats bijna een jaar eerder dan het moment waarop de maatschappelijke
discussie omtrent de vierdaagse werkweek ontbrandt. 'De strijd om de vier-
daagse werkweek' werd op dat moment niet voorzien, en ook vindt in de
publicatie, zoals in een dergelijke bundel ook niet gebruikelijk is, geen nabe-
schouwing plaats waarin actuele maatschappelijke ontwikkelingen (zoals de
verwikkelingen omtrent de vierdaagse werkweek) ingekaderd worden. Het boek
is dan ook, tenminste als bijdrage aan de discussie over een mogelijke invoe-
ring van een vierdaagse werkweek, niet "juist op tijd" of 'juist niet op tijd', de
lezingen waren vanuit dit perspectief een jaar te vroeg. Waren de lezingen een
jaar later gehouden, dan had de vierdaagse werkweek ook hoog op de weten-
schappelijke agenda geplaatst kunnen worden: 'de strijd om de vierdaagse
werkweek' beweegt zich op het merendeel van de terreinen die vanuit het
wetenschappelijk debat (inmiddels) in 'de strijd om de tijd' onderkend worden.

1.3   Aanleiding van het onderzoek

Het leveren van een bijdrage aan het inzicht in veranderingen in de wijze
waarop sociale actoren, op de grens van de jaren tachtig en negentig, hun tijd
structureren, vormde het globale kader waarbinnen het onderhavige onder-
zoeksproject  in het voorjaar  van   1990 van start  gaat. Het project maakt  deel  uit
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van het VF-programma 'Vrijetijd en leefstijl: gevolgen van de veranderingen in
de relatie tussen politiek en economie'. In het betreffende VF-programma
vormt 'tijd' een van de dragende onderdelen (vgl. Van Bijsterveldt 1988).

Voor de wijze waarop sociale actoren in de verschillende handelingsdo-
meinen met tijd omgaan, zijn de uitkomsten van 'de strijd om de tijd' van
centrale betekenis. De opkomst van (van de 'traditionele', vijfdaagse werk-
week) afwijkende arbeidstijdpatronen kidt alleen al met betrekking tot de
omvang en de temporele locatie tot een pluriforme aanwending van de arbeids-
vrije tijd. Het ligt in de rede dat zij daarmee ook de inhoud van de arbeidsvrije
tijd niet onberoerd laat. Over de relatie tussen temporele kenmerken van
arbeidstijdpatronen enerzijds en de temporele structuur en de inhoud van de
besteding van de arbeidsvrije tijd anderzijds, zijn niet of nauwelijks ervarings-
gegevensl voorhanden. De onderhavige4 studie zou op dit terrein een bijdrage
moeten leveren.

Gezien de uitgebreidheid van het potentiele veld van studie (zie Beckers en
Raaijmakers 1991,1992) was inperking gewenst. Deze werd gevonden door het
ondenverp van studie te enten op het maatschappelijk debat dat zich in het
najaar  van 1990 ontwikkelde naar aanleiding  van een mogelijke invoering  van
de vierdaagse werkweek. De vierdaagse werkweek zou zich gedurende enige
jaren in het centrum van 'de strijd om de tijd' bewegen. De meeste van de
betrokken partijen hadden met elkaar de veronderstelling gemeen dat een brede
invoering van een vierdaagse werkweek belangrijke maatschappelijke gevolgen
zou hebben; over het zwaartepunt en de wenselijkheid van deze gevolgen
liepen de meningen echter vaak danig uiteen. Feitelijk inzicht in de veranderin-
gen die de invoering van een vierdaagse werkweek zou bewerkstelligen was
echter niet of nagenoeg niet voorhanden.

Door de partijen die  begin jaren negentig betrokken zijn in de strijd om de
vierdaagse werkweek wordt op een aantal terreinen ten opzichte van dit
arbeidstijdpatroon verwachtingen uitgesproken zonder dat de argumenten
die hiervoor gebruikt worden op ervaringsgegevens berusten.

1.4   Doelstelling van het onderzoek

In het kader van een op de empirie geent besluitvormingsproces is in het debat
rondom de vierdaagse werkweek behoefte aan kennis, aan aanvulling van
bestaande kennistekorten. Onderzoek dat in zijn algemeenheid gericht is op het
leveren van een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken,
zonder dat het direct verbonden is aan een concrete beleidsvraag, kan gety-

3  De term ervaringsgegevens is hier afgebakend tot uitkomsten van op de empirie
gericht wetenschappelijk onderzoek (vgl. Ultee et al. 1992:15,21)

4 Telkens wanneer de term 'onderhavig' gehanteerd wordt, verwijst zij naar de
studie 'Een dag van verschil'.
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peerd worden  als 'maatschappelijk gestuurd onderzoek' (OCV 1996:12).  Als  de
te entameren vraagstukken worden de gesignaleerde kennistekorten gedefi-
nieerd, als bijdrage in de oplossing van deze tekorten beoogt de onderhavige
studie kennis aan te leveren die dienstbaar is aan de argumentatie in het maat-
schappelijk debat rondom de vierdaagse werkweek.

Daarmee is de studie echter niet voldoende gekarakteriseerd, een belangrijke

drijfveer achter het onderhavige onderzoek is 'wetenschappelijke nieuwsgierig-
heid'. Uitkomsten van onderzoek gericht op de gevolgen van een nieuw
arbeidstijdpatroon als de vierdaagse werkweek zijn ook vanuit wetenschappelijk
oogpunt van belang, zij leveren inzicht in relaties tussen arbeidstijd en arbeids-
vrije tijd. De onderhavige studie is ook gericht op 'kennis om de kennis', en
kan derhalve gesitueerd worden op het raakvlak van maatschappelijk gestuurd
en 'theoretisch' of 'fundamenteel' onderzoek:

Met betrekking tot de mogelijke bijdrage aan het politieke besluitvormings-
proces zijn twee kanttekeningen op hun plaats.

1) De 'temporaliteit' (vgl. Mommaas 1988:51-53) van een wetenschappelijk
onderzoekstraject is doorgaans van een geheel andere orde dan die van politie-
ke besluitvormingsprocessen. De kennis die de onderhavige studie oplevert
komt noodgedwongen geruime tijd later dan het moment waarop de vierdaagse
werkweek in het centrum van 'de strijd om de tijd' stond. Ze kan derhalve het
maatschappelijk debat niet op het moment zelf verrijken, niet op het moment

waarop de verschillende partijen hun stellingen innemen (zie ook paragraaf
1.5).

2) Ook de 'temporaliteit' van de argumenten die in het politieke besluitvor-
mingsproces aangevoerd worden ligt regelmatig op een ander niveau dan die
van het onderwerp waarop de argumenten betrekking hebben. Hiermee wordt
gedoeld op het feit dat argumenten strategisch ingezet kunnen worden. Zo kan
een scherpe stellingname ten opzichte van de vierdaagse werkweek bedoeld

zijn voor het behalen van politieke winst op een later tijdstip op een (geheel)
ander terrein. In dat geval kan het de betreffende partij wellicht zelfs goed
uitkomen dat kennis ontbreekt, dat ze in haar stellingname niet door de empirie
gecorrigeerd worden. In de onderhavige studie wordt noodgedwongen afgezien
van de strategische dimensie van het politieke besluitvormingsproces; niet
ingegaan wordt op mogelijke nevendoelstellingen in het debat rondom de

5 Naast maatschappelijk gestuurd en fundamenteel onderzoek onderscheidt de
Overlegcommissie Verkenningen nog een derde variant van wetenschappelijk
onderzoek, het zogenaamde 'toegepast' onderzoek. De inrichting van dit onderzoek
komt tot stand op de 'markt' van opdrachtonderzoek, waarin opdrachtgevers
(kennisvragers) direct   een · contract sluiten met onderzoekers (kennisleveranciers).
In tegenstelling tot de overige twee varianten zijn het niet de kennisleveranciers
die de primaire verantwoordelijkheid hebben voor de formulering van de pro-
bleemstelling maar is bij toegepast onderzoek deze verantwoordelijkheid gelegen

bij de opdrachtgevers (OCV 1996:11).
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vierdaagse werkweek.

De gevolgen van een (brede) invoering van de vierdaagse werkweek kunnen op
een drietal niveaus geanalyseerd en beoordeeld worden. Op het macro-niveau
staan in het maatschappelijk debat de gevolgen voor de concurrentiekracht van
de Nederlandse economie centraal. Het zijn de werkgevers maar ook de
politiek die zich hier zorgen over maken. Op het meso-niveau wordt gekeken
naar wat de overstap naar de vierdaagse werkweek in bedrijfseconomische en -
organisatorische termen voor de afzonderlijke bedrijven en sectoren betekent.
Op het micro-niveau tenslotte, gaat het om wat de overgang naar een vier-
daagse werkweek voor de direct betrokkenen betekent. Het gaat op dit niveau
om de veranderingen in de inhoud en temporele organisatie van het dagelijkse
leven van de werknemers en van (indien aanwezig) hun partners. De werkge-
vers en politiek laten zich niet onbetuigd, niettemin zijn het met betrekking tot
dit niveau vooral vakbonden en ook delen van de vrouwenbeweging die zich
roeren.

Doel van de onderhavige studie is om op het micro-niveau, op de terreinen
waar argumenten aangevoerd worden, het maatschappelijk debat rondom de
vierdaagse werkweek met wetenschappelijke kennis te verrijken.

De omschrijving van het doel van het onderzoek eindigt met het werkwoord
'verrijken'. Daarmee wordt aangegeven dat de kennis die deze studie oplevert
niet bedoeld is om vast te stellen wie, van de bij het maatschappelijk debat
omtrent de vierdaagse werkweek betrokken partijen, in welke mate gelijk dan
wel ongelijk heeft. Een 'ijking' van het maatschappelijk debat veronderstelt dat
de bevindingen waarvan in de onderhavige studie verslag wordt gedaan de
status bezitten of in ieder geval benaderen van 'wetmatigheden'. Een dergelijke
status bezit sociaal-wetenschappelijke kennis niet (vgl. Lindenberg 1983b: 30-
32) eenvoudigweg vanwege het feit dat de empirie voortdurend voorwerp van
(her)interpretatie en bijstelling is. een (her)interpretatie en bijstelling die niet
op de laatste plaats gebeurt op grond van kennis aangeleverd door weten-
schapsbeoefenaren (zie Giddens 1985:53,54, 1990:243,244).

Tot nu toe is het doel van het onderzoek in globale termen geformuleerd. De
doelstelling van het onderzoek kan nader gepreciseerd worden door na te gaan
welke op micro-niveau de terreinen zijn waarop het maatschappelijk debat zich
beweegt. Ten aanzien van welke thema's wordt door de partijen in 'de strijd
om de tijd' een invoering van de vierdaagse werkweek geproblematiseerd en
op welke wijze nemen zij daarbij stelling? Het antwoord op deze vraag vormt
de belangrijkste reden van de weergave - in het volgende hoofdstuk - van het
maatschappelijk debat rondom de vierdaagse werkweek. Het schept daarmee
het kader voor de formulering van de in deze studie te beantwoorden vraagstel-
lingen.

Het debat over de vierdaagse werkweek wordt geplaatst tegenover de
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maatschappelijke discussie over en de feitelijke invoering van de vijfdaagse
werkweek enkele decennia eerder. Dit is gedaan om een scherpere afbakening
van de onderzoeksthema's mogelijk te maken: duidelijk wordt welke de nieuwe
thema's zijn, respectievelijk welke inhoudelijke veranderingen 'oude' thema's
hebben ondergaan. Met de onderzoeksthema's is het kader gegeven, waarbin-
nen vervolgens de formulering van de probleemstelling plaats vindt.

Voor de 'confrontatie' van het debat rondom de vierdaagse werkweek met
dat rondom de vijfdaagse werkweek is nog een andere reden. Dit zouden we de
nevenfunctie van het overzicht in hoofdstuk 2 kunnen noemen. De invoering
van de vijfdaagse werkweek begin jaren zestig, oefent duidelijk invloed uit op
de inhoud van het debat over de vierdaagse werkweek. Een weergave van de
omstandigheden en wijze waarop deze invoering heeft plaatsgevonden, maakt
inzichtelijk waarom dertig jaar later een duidelijke maatschappelijke beroering
ontstaat rondom een mogelijke invoering van de vierdaagse werkweek.

1.5  Relevantie van het onderzoek

Maatschappelijke relevantie
Kennis over wat een vierdaagse werkweek voor de werknemers (en hun
partners) betekent is vanuit een lange-termijn perspectief niet onbelangrijk.
Dergelijke kennis kan bij de partijen in het debat niet enkel leiden tot een
nuancering van eerder ingenomen standpunten ten aanzien van verwachte

gevolgen van de vierdaagse werkweek voor de direct betrokkenen, meer in het
algemeen kan zij ook bijdragen - zeker wanneer zij nieuwe gezichtspunten aan-
draagt - aan een verbreding van het perspectief van de actoren die nu en in de
nabije toekomst 'om de tijd strijden'. Daarmee is ook weer niet aangegeven dat
de uitkomsten van de onderhavige studie in deze strijd als een soort van
kompas kunnen fungeren. Met een dergelijke opvatting zouden we ons schuldig
maken aan het vergrootglas-mechanisme waaraan Beckers refereert in het citaat
waarmee dit hoofdstuk geopend werd. Een verbreding en nuancering van de
argumentatie, omtrent de gevolgen van de omvang en de positie van de
arbeidstijden voor de inhoud en temporele organisatie van de arbeidsvrije tijd
van de betrokken sociale actoren, vraagt om een veelheid van onderzoeken
vanuit een verscheidenheid aan disciplinaire invalshoeken. Het gaat hierbij om
een desideratum waaraan (vooralsnog) niet voldaan is.

Theoretische relevantie
Met de inkadering van het onderzoek is ook de aard van het onderzoek
getypeerd. Het feit dat het onderhavige onderzoek het best gekarakteriseerd kan
worden als maatschappelijk gestuurd onderzoek neemt niet weg dat het ook een
duidelijke theoretische relevantie bezit. Deze relevantie bestaat uit het feit dat
het onderzoek bijdraagt aan de kennis over de relatie tussen arbeidstijd en
arbeidsvrije tijd, tussen arbeidstijdpatroon (in casu de vierdaagse werkweek)
enerzijds, en aspecten van de inhoud en temporele organisatie van de arbeids-
vrije tijd anderzijds. Zoals aangegeven is recente wetenschappelijke kennis op
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dit terrein niet aanwezig.

1.6 Leeswijzer

De geYnteresseerde lezer kan zich op verschillende wijzen door het empirische
deel van dit boekwerk bewegen, al naar gelang de mate en aard van zijn of
haar belangstelling. Met betrekking tot de hoofdstukken 4 tot en met 8 kan de
hij of zij zich beperken tot de samenvattingen waarmee elk hoofdstuk eindigt.
Op deze wijze kan de lezer zich op beknopte, maar toch verhalende vorm op
de hoogte stellen van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Heeft men even-
eens, om welke reden dan ook, niet al te veel tijd, maar is men meer geinteres-
seerd in de gevolgde onderzoeksliln dan is het aan te raden de leesinspanning
te begrenzen tot de cursief gedrukte delen in de tekst waarin enerzijds verslag
gedaan wordt van de (aangepaste) vraagstellingen en hypothesen en anderzijds
in 'resumt-vorm' van de bevindingen. Dat men het boekwerk ook in zijn
geheel kan lezen spreekt uiteraard voor zich.



2  Het debat: een dag minder, een dag meer

2.1 Inleiding

Dertig jaar na de invoering van de vijfdaagse werkweek vormt de vierdaagse
werkweek het ideologisch boegbeeld waarachter de strijd om de tijd gestreden
wordt. Vrijetiid staat daarbii Opnieuw tegenover arbeid. In deze strijd botsen
andermaal de wensen v88-5[knemas-yanr_meervIli ijitiietde doou'jbiR*e-
veri en pol itici-ge-voelde noodzaak van handhaving of zelfs vergroting van de
atbeidsinzet.

Nadat in afzonderlijke paragrafen een overzicht is gegeven van het maat-
schappelijk debat dat zich naar aanleiding van de vijfdaagse (paragraaf 2.2.1)
en vierdaagse werkweek (paragraaf 2.2.2) ontvouwt, wordt op beide arbeids-
tijdpatronen in hun onderlinge samenhang teruggeblikt. Daarbij wordt allereerst
ingegaan op de commotie die in het najaar van 1990 ontstaat rondom de
vierdaagse werkweek. Deze is niet te begrijpen zonder dat dit arbeidstijd-
patroon in verband wordt gebracht met de omstandigheden en de wijze waarop
de vijfdaagse werkweek werd ingevoerd. Lag indertijd, gezien de sociaal-
economische omstandigheden, een collectieve overgang naar een vijfdaagse
werkweek in de rede, dertig jaar later bezit een grootschalige overstap naar een
vierdaagse werkweek een veel geringere vanzelfsprekendheid. In paragraaf 2.3
wordt getracht antwoord te geven op de vraag hoe het desondanks mogelijk is
dat de vierdaagse werkweek, in het najaar van 1990, zich haast van de ene op
49   andere--fl g.yan -(le marge   naar het centrum  _v-an- 'de strijd fm-d-e-tijd'
verplaatst.

Vervolgens (paragraaf 2.4) wordt het debat rondom de vierdaagse werkweek
geplaatst tegenover dat over de vijfdaagse werkweek teneinde de onderzoeks-
thema's af te bakenen, op grond waarvan de probleemstelling geformuleerd  kan
worden. In hoofdlijnen wordt aangegeven welke thema's tegen de achtergrond
van 'de strijd om de vijfdaagse werkweek' nieuw zijn, respectievelijk welke
veranderingen 'oude' thema's hebben ondergaan. Met de distillatie van onder-
zoeksthema's en de wijze waarop de betrokken partijen de vierdaagse werk-
week met deze thema's in verband brengen, is de hoofdfunctie van de weerga-
ve van het maatschappelijk debat gegeven. Ten aanzien van elk van de betref-
fende thema's geldt dat, bij de partijen die ten aanzien van een mogelijke
invoering van de vierdaagse werkweek stelling nemen, ervaringsgegevens
(nagenoeg) ontbreken. Met de formulering van de probleemstelling tenslotte
(paragraaf 2.5) wordt de zoekrichting aangegeven waarlangs de onderhavige
studie zich beweegt teneinde in de betreffende kennistekorten te voorzien.

2.2  De vijfdaagse en vierdaagse werkweek: het debat

2.2.1 Een epidemische ontwikkeling
In 1960 gaan verschillende grote bedrijven, 'op eigen houtje en onaangekon-
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digd',   over  tot de vijfdaagse werkweek (Beckers 1983:238). Philips  is  in  dat
jaar het eerste bedrijf, spoedig gevolgd door DAF, Albert Heijn, Verkade,
Fokker en Verolme (Molendijk 1960:385-389). De snelle invoering verrast  de
regering, haar reactie is in eerste instantie defensief Zij verbiedt bij monde van
staatssecretaris en oud CNV'er Roolvink de door het College van Rijksbemid-
delaars al goedgekeurde Bouw-CAO. Deze voorzag in een 45-uren, vijfdaagse
werkweek  in de bouwnijverheid  per  1  april 1961. Circa 15.000 werknemers  in
de metaalnijverheid zijn hen op 1 januari 1961 al voorgegaan. Roolvink wil
echter dat er in plaats van 48 uur 465 uur gewerkt gaat worden, een standpunt
dat hij niet lang zal verdedigen. De CAO wordt alsnog goedgekeurd en op 1
juli 1961 is voor 660.000 werknemers in de bouwnijverheid een vijfdaagse
werkweek van 45 uur een feit (Harmsen 1991:38). Op dezelfde datum wordt
ook voor het overheidspersoneel eenzelfde afspraak van kracht. Eerder had de
minister van Binnenlandse Zaken, Toxopeus, zich eveneens tegen voorstellen in
deze richting verzet. De ontwikkeling is echter niet meer te stuiten. Al op 1
oktober 1960 heeft rond zeventig procent  van de werknemers die onder  een
CAO vallen, een verkorting van de arbeidstijd binnengehaald.

Toch komt de vijfdaagse werkweek niet geheel onverwacht. Al op 5 oktober
1954 vraagt de fractieleider van de PvdA, Burger, tijdens de algemene politie-
ke beschouwingen aandacht voor de vijfdaagse werkweek. De regering diende
niet zelfgenoegzaam achterover te gaan leunen, maar naast de economische en
sociale ontwikkeling de culturele verheffing van het volk actief ter hand te

,   I      nemEn.-Ed-0-yfrmind6ring van de woningnood en een gelijke betaling van man
1'*                  en  vrouw zijn volgens  hem de daartoe geeigende stappen. Daarnaast wijst  hij

op de actie die in een aantal democratische landen gevoerd wordt voor een
vijfdaagse werkweek. Het lijkt hem verstandig om in dit verband ook in
Nederland de discussie over een vijfdaagse werkweek op gang te brengen
(Karsten 1991:48)'.

In december van hetzelfde jaar wijst de staatssecretaris van Sociale Zaken,
Van Rhijn, de aanvraag van de KVP'er Van Vliet af om de SER of een
speciale commissie te laten studeren op de sociaal-economische gevolgen van
een vijfdaagse, 45-uren werkweek. Van Vliet brengt het onderwerp ter sprake
naar aanleiding van de binnenlandse migratie-problematiek. De vijfdaagse
werkweek zou soelaas kunnen bieden voor de verkeersstromen ten gevolge van
de krapte op de arbeidsmarkt in het westen van het land. Bovendien ziet hij in
de vijfdaagse werkweek mogelijkheden om het gezinsleven te verbeteren, de
arbeidsvitaliteit te bevorderen en de sportbeoefening te stimuleren. Volgens

1 Overigens waren in de laatste jaren van de oorlog al veel bedrijven op een
vijfdaagse werkweek overgegaan. Na de oorlog zal het Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen  uit   1945 een minimale werkweek  van  48 uur voorschrijven.
Hoewel veel werknemers een voortzetting van de vijfdaagse werkweek wensten,
verzet zich de vakbeweging hiertegen, omdat dit zou leiden tot arbeidstijden per
dag, die dicht   in de buurt   van de traumatische situatie   van   v66r 1919 zouden
liggen (Beckers 1983:228-229).
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Van Rhijn echter zou de SER al overbelast zijn. Over het instellen van een
aparte regeringscommissie is hij evenmin enthousiast. Hij vreest dat arbeids-
tijdverkorting tot verhoging van de produktiekosten zal leiden en daarmee tot
een verzwakking van de concurrentiepositie (Karsten 1991:48).

Op een eendaagse studieconferentie van het CNV in januari 1955, verklaart
Peters, de voorzitter van de Christelijk Metaalbewerkersbond, zich een voor-
stander van de vijfdaagse werkweek omdat de 'mechanisering en automa-
tisering van het leven' leidt_lt_.,hetvoortdurind_intensieveren_gegstdgdender
worden  van  de  arbeid- waardoor.een.toenemende. beboefte  aan rust en ontspan-
ning ontstaat', In opdracht van het CNV gaan enkele maanden later, in juni
1955, de latere ministers Albeda en De Koning de mogelijkheden van een
vijfdaagse werkweek onderzoeken. In de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB)
is  men niet tegen  een vij fdaagse werkweek maar wil men eerst de ouderdoms-
voorziening en de financiele regeling voor weduwen en wezen geregeld zien
(Harmsen 199lb:34).

Het NVV spreekt zich eveneens uit v66r een vijfdaagse werkweek. Roe-
mers, de voorzitter van het NVV, verdedigt op het congres van de PvdA in
februari 1955 de 'Engelse' ofwel vrije zaterdag, hij doet dit echter onder
voorbehoud. Hij waarschuwt dat 'men realisering niet vandaag op morgen mag
verwachten2. Het vraagstuk heeft tal van kanten, die nauwkeurige studie
vereisen, maar ik ben wel van mening dat deze studie vandaag moet worden
aangepakt'. In tegenstelling tot het CNV ziet het NVV niets in studies binnen
eigen kring; de Stichting van de Arbeid wordt verzocht de regering te vragen
bij de SER een studie aanhangig te maken over het vraagstuk van de werktijd
(Karsten 1991:49).

De Stichting van de Arbeid gaat accoord met het voorstel van de NVV; op
7 oktober richt zij zich tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Suurhoff, met het verzoek tot een breed onderzoek. De Stichting wijst erop dat
sinds de invoering van de Arbeidswet in 1919 de produktiviteit per werknemer
is  verdubbeld,  terwi:it de gemiddelde arbeidstijd vrijwel- onveranderd is geble-
ven. Zij pleit voor een studie waarin aandacht wordt besteed aan de invloed
van de toenemende mechanisering, de voorkeuren van werknemers voor meer
loon of meer vrije tijd, de bedrijfseconomische gevolgen, arbeidstijdverkorting
per dag of per week, vormen van vrijetijdsbesteding, een wettelijke of bedrijfs-
takgewijze invoering en het moment waarop moest worden ingevoerd (Karsten
1991:49).

Staatssecretaris Van Rhijn kan nu niet om het verzoek van de Stichting
heen. Eind 1955 stuurt hij de advies-aanvraag door naar de SER. Niettemin

2 Vermeulen, de secretaris van het NVV, is ronduit sceptisch ten aanzien van de
vijfdaagse werkweek. "Als men mij vraagt of die vijf dagen werk nu bij de
arbeiders leeft,  zeg  ik  nee". De vijfdaagse werkweek  is  dan  ook  anno  1955  geen
"reele en concrete eis" van de vakbeweging. Zijn uitlatingen komen hem te staan
op boze brieven van NVV-le(len die hem duidelijk maken dat hij er blijkbaar geen
idee van heeft wat er onder de arbeiders leeft.
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meent de regering 'dat erop het moment nog zodanig overwegende bezwaren
tegen een verkorting van de arbeidstijd zijn aan te voeren, dat daaraan in de
eerste jaren nog niet kan worden gedacht' (SER 1958:59). De aanzienlijke
gelden die volgens Van Rhijn met een dergelijke arbeidstijdverkorting gemoeid
zijn, kunnen beter aan andere, dringender zaken besteed worden: Bovendien
is volgens hem een beperking van de arbeidstijd niet aan de orde, zolang er
een tekort aan arbeidskrachten is4. Daarnaast blijft hij vrezen voor problemen
met de besteding van de vrijetijd. 'Deverkortills van (19 arbeidstijd moet in

.......-

ideele zin leiden tot meer ontpleojing_'Kan de persoonlijkhdirl:Yari- rijst de
vraag: zijn er op het ogenblik voldoende mogeIijkH838nvooi-ontspanning en
ontwikkeling en zo ja, hoe kan de gebruikmaking daarvan worden bevorderd?'
(Beckers 1983:234).

Op   13  januari   1956  gaat een SER-commissie onder leiding  van  Van  der  Ven
aan de slag. De algemene verwachting is dat het wel een paar jaar kan duren
voordat de commissie met haar bevindingen komt. De stilte die rond de
vij fdaagse werkweek ontstaat wordt  in juni   1956 even doorbroken. Tijdens  het
congres ter viering van het vijftigjarig bestaan van het NVV schetst Den Uyl
de bedreigingen en kansen voor 'de arbeid in de wereld van morgen'. 'In onze
tijd wordt nogal eens de klacht gehoord dat er zo weinig utopie meer is, dat de
inspirerende kracht van het geloof in een andere en betere wereld, dat genera-
ties voor ons zou hebben bezield, thans ontbreekt'. Van de oprukkende
automatisering verwachtte hij dat zij hogere eisen zou stellen aan de kunde van
de werknemers en aan de medezeggenschapsstructuur in de ondernemingen.
Maar ook zou zij kunnen leiden tot een uitstoot van veel arbeidskrachten.
Zoveel was duidelijk 'dat naarmate de technische ontwikkeling voortschrijdt,
de meest produktieve werktijd zal dalen, doordat de inspanning die van de
arbeidende mens gevraagd wordt, en daarmee de behoeften aan vrije tijd en
ontspanning toeneemt'. Den Uyl is er dan ook van overtuigd 'dat de vijfdaagse
werkweek in ons land binnen afzienbare tijd tot stand zal komen' (Karsten
1991:50). Dan ebt de aandacht voor de vijfdaagse werkweek weer weg. Pas
twee jaar later zal de vijfdaagse werkweek opnieuw het maatschappelijke en
politieke debat beroeren.

In de zomer van 1958 verschijnen zowel het rapport van het CNV als de
studie van de SER. Het CNV-rapport 'De vijfdaagse werkweek' spreekt zich in
positieve zin uit over arbeidstijdverkorting, maar wil de invoering uitstellen tot

3 Volgens een in hetzelfde jaar door het Centraal Planbureau samengestelde lijst
moet arbeidstijdverkorting afgewogen worden tegen: betere voorzieningen voor
weduwen en wezen; verhoging van de invaliditeitsuitkering; opheffing van de
gemeenteclassificatie; vermindering van de beloningsverschillen tussen mannen en
vrouwen; uitvoering van het Delta-plan; meer voorzieningen voor jongeren in de
vorm van scholen, universiteiten, sportaccommodaties; betere bejaardenzorg en
meer en betere verpleeginrichtingen; het oplossen van de woningnood (CPB 1958).

4  Handelingen EK, 1955-1956, deel 7:3262.
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de uitkeringen aan weduwen en wezen en aan invaliden wettelijk geregeld zijn.
De Koning, indertijd medewerker van het Sociologisch Instituut van het
Convent der Christelijk-Sociale Organisaties, had voor het rapport een enqube
gehouden onder 1039 lezers van het CNV-blad De Gids. Op de vraag of bij
toenemende welvaart de voorkeur uitging naar loonsverhoging of korter
werken, antwoordde meer dan de helft (57%) korter werken te prefereren5

(Beckers 1983:236).
Het SER-rapport bevat een soortgelijke prioriteitsstelling. De SER heeft zich

tot dan voornamelijk bezig gehouden met de economische gevolgen van
arbeidstijdverkorting en de wijze waarop deze kan worden ingevoerd (Karsten
1991:51). Het advies is voorlopig te wachten met de vijfdaagse werkweek.
Ondanks het feit dat de SER zich niet aan het vraagstuk van de vrijetijd waagt,
daar 'dit probleem tai van kanten heeft ten aanzien waarvan de raad onvol-
doende deskundig is' (SER 1958:6), meent het adviesorgaan toch dat de
toename van de vrijetijd als autonome waarde, het belangrijkste motief is om
eventueel over te gaan tot een geleidelijke arbeidstijdverkorting per bedrijfstak.
Dat mag dan geen loon- en prijsstijgingen tot gevolg hebben. De beide andere
hoofdmotieven, arbeidersbescherming en meer werkgelegenheid, vindt de SER
van ondergeschikt belang. De Raad komt tot de conclusie 'dat een algemene
vermindering van de arbeidstijd van 48 tot 45 uur per week en volledige
verwezenlijking van de overige verlangens in een periode van drie jaar niet
mogelijk is en in een periode van vijfjaar slechts onder zeer gunstige omstan-
digheden' (SER 1958:55).

De regering leest in het SER-rapport enkel dat het nog niet de tijd is voor
een vijfdaagse werkweek, het positieve oordeel over arbeidstijdverkorting
'indien het zich door extra produktiviteitsstijging terugverdient' neemt zij niet
over. Aan Romme (KVP) en Burger, die de eindresultaten in de algemene
beschouwingen in september van dat jaar aangrijpen om de regering tot meer
initiatief aan te sporen, antwoordt minister-president Drees dat de regering nog
geen standpunt heeft kunnen bepalen. Daarbij speelt dat andere vraagstukken
van nationaal belang volgens hem zwaarder wegen. Drees is 'geneigd de
kwestie niet als een eerste prioriteit te zien,6.

Volgens NVV-voorzitter Van Tilburg had de SER-commissie veel aandacht
besteed aan de financiele gevolgen van de vijfdaagse werkweek, en wel aan de
produktie-derving die met een invoering gepaard zou gaan. Men had te weinig
oog gehad voor de niet-kwantificeerbare factoren die langs indirecte weg de

5  In een ander onderzoek, gehouden door het Instituut voor Arbeidsvraagstukken in
Tilburg onder gehuwde Bredase industrie-arbeiders, zijn de ondervraagden die de
voorkeur geven aan loonsverhoging in de meerderheid. De verschillen zijn echter
niet groot; ook hier wensen velen meer vrijetijd. Volgens dit onderzoek prefereert
53% een loonsverhoging en geeft 47% de voorkeur aan een uitbreiding van de
vrijetijd (GimbrBre 1958).

6  Handelingen TK, 1958-1959, deel 1:79.
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produktiviteit konden verhogen. Behalve aan een grotere prestatie-bereidheid,
dacht hij daarbij vooral aan mogelijkheden van verbeteringen in de interne
organisatie en outillage van de onderneming. Als verder geen sprake zou zijn
van stijging van het prijspeil kon het NVV zich vinden in een 'geleidelijke
etappe-gewijze, bedrijfstakgewijze, zo nodig ondernemingsgewijze invoering.
Het betekent derhalve differentiatie in tijd en omvang. Concreet komt het erop
neer, dat er bedrijfstakken zullen zijn die voorlopig de pas moeten inhouden of
langzamer aan moeten doen. Dat is de prijs om arbeidstijdverkorting succes-
sievelijk te realiseren' (Karsten 1991:52).

Het NVV-standpunt betekende een doorbraak: tot dan toe had het NVV een
gedifferentieerde aanpak in de arbeidsvoorwaarden afgewezen. Voorwaarde
voor het standpunt van het NVV was wei dat de regering geen beletselen in de
weg zou leggen bij deze nieuwe aanpak. De regering en ook de werkgevers-
organisaties blijven zich echter tegen een invoering van de vijfdaagse werk-
week verzetten. Na de val van het derde kabinet-Drees, een val die ook het
einde van de geleide loonpolitiek zal inleiden, laat Beel, minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid ad interim, weten niet meer aan de bepaling van
een definitief standpunt toe te komen (Karsten 1991:52). Volgens Beel betreft
de vijfdaagse werkweek een kwestie waarover een interim-regering niet kan en
mag oordelen. Wanneer de PvdA een motie indient om de regering op andere
gedachten te brengen, stuurt de regering in januari 1959 een nieuwe advies-
aanvraag naar de SER, over het te voeren sociaal-economisch beleid in 1959
en 1960, daarbij inbegrepen het tijdstip, waarop met verkorting  van  de  werk-
week een begin kan worden gemaakt (Beckers 1983:237).

Het NVV reageert furieus op deze vertragingspolitiek, het CNV is veel
gematigder en ook de KAB toont begrip voor het standpunt van de minister.
De SER komt opmerkelijk snel met een antwoord. In februari 1959 laat zij
weten dat 'een nader advies over de wijze en het tijdstip, waarop een begin
moet worden gemaakt met de verkorting van de arbeidstijd, overbodig is'
(Karsten 1991:52). Eenstemmig blijft zij bij haar eerdere aanbeveling dat er
geen bezwaar is tegen een voorzichtige en geleidelijke invoering van arbeids-
tijdverkorting, mits ze beperkt blijft tot die gevallen, die daardoor een extra
stijging van de produktie opleveren (Warners 1961:18).

De regering laat zich echter niet vermurwen. De vijfdaagse werkweek is een
onderwerp dat zij over zal laten aan het nieuwe kabinet. De nieuwe regering-
De Quay, die in mei aantreedt, is echter niet van plan om met nieuwe richtlij-
nen te komen. Ten aanzien van arbeidstijdverkorting acht zij de grootst
mogelijke voorzichtigheid geboden. Op 31 juli 1959 komt staatssecretaris
Roolvink met een 'Algemene aanwijzing voor het College van Rijksbemidde-
laars betreffende meer differentiatie in de arbeidsvoorwaarden'. In deze
aanwijzing geeft de regering een etappe-gewijze beperking van de arbeidstijd
tot 45 uur aan. Drie uur in dEn keer is alleen toegestaan, als er geen produk-
tieverlies optreedt en mag pas voor 1961 gelden (Beckers 1983:238). De
beperkende factor dat CAO's niet tot 1961 mochten worden opengebroken leek
het voorlopig einde van de vijfdaagse werkweek op de politieke agenda in te
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luiden.
Voor verschillende bedrijven echter, was het oorspronkelijke SER-advies uit

1958 aanleiding geweest de mogelijkheden van een vijfdaagse werkweek af te
tasten. Zo waren het Amsterdams Verzekeringsbedrijf, het Sociaal Fonds
Bouwnijverheid, het GAK en de Bedrijfsvereniging DETAM experimenten
begonnen met de vrije zaterdag (Karsten 1991:52). Overigens was de eerste

feitelijke stap in de richting van een vijfdaagse werkweek al een jaar eerder

gezet  door de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond.  Op 16 april   1957  had
de Mijnindustrieraad (MIR) in haar verordening vastgesteld dat voor het
ondergrondse personeel twaalf weken per jaar het werk op zaterdag ging
vervallen. Dat men vooruitliep op de resultaten van het SER-rapport had te
maken met het feit dat men bang was dat de mijnwerkers anders naar de
Belgische mijnen zouden overstappen. Het bovengrondse personeel was van de
maatregel uitgesloten; zij moest wel het SER-rapport afwachten. Uit onver-
wachte hoek komt bijval voor het experiment bij de Staatsmijnen. Van der
Top, werkzaam bij Philips, heeft zelfs behoefte aan meer experimenten met de
vijfdaagse werkweek (Karsten 1991:50).

 

Buitenlandse studies hebben inmiddels duidelijk gemaakt dat verkorting van
f:

arbeidsduur geen vermindering, maar juist een vermeerdering van de produkti-  <      \viteit I n betekenen, door een grotere arbeidsbereidheid (Van Blokland
1951?74). Bovendien impliceert meer vrijetijd meer consumptie-tijd, wat in

" ddze fase van de economische ontwikkeling steeds belangrijker wordt gevon-
deni (Beckers 1983:235). Niettemin zijn van werkgeverszijde de positieve
geluiden over een vijfdaagse werkweek schaars in aantal, de overkoepelende
werkgeversorganisaties zijn zo ver nog niet. Het Centraal Sociaal Werkge-
versverbond (CSWV) noteert in haar jaarverslag dat de 'economische vooruit-
zichten voor 1958 (...) elke mogelijkheid van een verkorting van de arbeids-
duur als uiting van welvaart buiten discussie stellen' (Karsten 1991:51). Deze
eensgezindheid houdt stand tot 1960, in dat jaar zorgt de schaarste op de
arbeidsmarkt voor onherroepelijke scheuren in het werkgeversfront. Werkge-
vers beconcurreren elkaar door bij de werving van arbeidskrachten een vrije
zaterdag en een werkweek van 45 uur in het vooruitzicht te stellen. De
regering verbiedt dergelijke wervingscampagnes. Niettemin worden in ver-
schillende cao's voor 1960 dertien vrije zaterdagen opgenomen, een aantal dat
in de daarop volgende twee jaar telkens wordt verdubbeld. Op deze manier kan
de vijfdaagse werkweek in drie stappen een feit worden (Karsten 1991: 53).

Het aanbod heeft een sneeuwbal-effect, uiteindelijk blijft geen werkgever
achter. Zowel de regering als de vakbeweging zijn verrast door de snelle
invoering van de vijfdaagse werkweek. Holtrop, de president van de Neder-
landse Bank, spreekt in zijn jaarverslag over 1961 van een epidemische

7    De katholieke werkgever Kerssemakers    had    in    1954 een studiereis    naar    de
Verenigde Staten gemaakt, samen met een 'personnel management'-studiegroep.
Hij constateert daar, dat door de vrije zaterdag de omzet en dus de produktie
wordt verhoogd (Kerssemakers 1954:334).
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ontwikkeling (Kuin 1962:588). De gevreesde negatieve gevolgen blijven uit. In
het jaamerslag van het CSWV over 1962 blijkt dat het_jndexclifer voofde
arbeid roduktiviteit van 1-960 niiar-1961--twee-pmiterl is temggelopen#maar in
1962  weSE-met vier punten stijgt (Karsten  1991'.541.-  --

Tuien juli 1959 en november 1961 vermindert de normale werkweek met
5,5%. Dat de arbeidstijdverkorting ook daadwerkelijk leidt tot meer vrijetijd,
blijkt onder meer uit de teruggang van het overwerk (Beckers 1983:239). Het
aantal overuren (boven  48 uur), neemt  van   1   miljoen in september   1960  af tot
650.000 uren een jaar laters. Uit het onderzoek van het CBS naar de vrijetijds-
besteding van de Nederlandse bevolking blijkt de feitelijke vrijetijd tussen
1954/55 en 1962/63 met gemiddeld 10% te zijn toegenomen (CBS 1957, CBS
1965)9. De uitbreiding van de hoeveelheid vrijetijd is dan nog geenszins tot
stilstand gekomen. De overgang van een 45-uren naar een 40-uren werkweek
zal nog het gehele decennium nodig hebben. Pas tegen het einde van de jaren
zestig is een werkweek van veertig uur de regel. In tegenstelling tot de
invoering van een vijfdaagse werkweek zal deze verkorting van de arbeidstijd
zich in alle stilte voltrekken (Harmsen 1991b:38).

2.2.2 Brand in een droog bos
Op 30 oktober 1990 interviewt de Volkskrant Jelle Zijlstra, oud-premier en
voormalig president van de Nederlandse Bankm. Hij waarschuwt voor een
vierdaagse werkweek, die verschillende FNV-bonden hoog op de agenda willen
zetten voor de cao-onderhandelingen van 1991 als 'sprankelend alternatief
voor de arbeidstijdverkorting  van de jaren tachtig". Kernachtig geeft Zijlstra
weer waar volgens de meerderheid van werkgevers de schoen wringt: De
vierdaagse werkweek zal Nederland uit de Ras laten lopen met het buitenland,
omilat het kostenaspect dat met haar invoering verbonden is de rentabiliteit van
de Nederlandse bedrijven zal aantasten. Het is niet de tijd voor een vierdaagse
werkweek zegt Zijlstra, en hij betwijfelt of er wel zo'n geschikt moment zal
komen. Vanuit het perspectief van de concurrentiekracht van de Nederlandse
economie wel te verstaan, want hij weet dat de vierdaagse werkweek bij de
werknemers aan zal slaan. Met de uitspraak 'het is als de brand in een droog
bos'  is hij ervan overtuigd dai er Weiilig voor nodig is werknemers te verieiden

8 Sociaal Maandblad Arbeid, 1961:5.

9  De vrije zaterdag komt vooral mannen ten goede. Een onderzoek onder Brabantse
vrouwen maakt duidelijk dat de vrije zaterdag van de mannelijke partner geen
herverdeling van zorgtaken tot gevolg heeft en al helemaal niet leidt tot een vrije
zaterdag voor de vrouwen (Pesch-Lambooy et al. 1962).

10  De  Volkskrant. 30 oktober 1990, Verkorting werkweek  tot vier dagen   is  als  een
brand in een droog bos.

11 De Volkskrant, 6 september 1990, Vier maal acht uur is een kwestie van beter
organiseren.
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minder te gaan werken.
Hij herinnert aan de invoering van de vijfdaagse werkweek, toen Zijlstra

minister van Financien was. 'Philips zette ons toen voor het blok. Er werd daar
veel geld verdiend, er was een tekort aan vakkrachten, en opeens wilden ze de
zaterdag vrijgeven. Binnen enkele jaren had iedereen zaterdag vrij, tot de
laatste vuilnisman toe. Wie nu de boer op gaat met vier dagen werken, drie
dagen vrij, roept hetzelfde mechanisme op. Want wie wil dat niet?'.

In het interview werpt Zijlstra zich op als hoeder van het algemeen belang,
een algemeen belang dat hij stelt tegenover de individuele voorkeur van de
werknemer. In de ogen van Zijlstra geldt voor de werknemers het primaat van
de vrijetijd, want in een vierdaagse werkweek gecombineerd met een verlen-
ging van de werkdag gelooft hij niet. De hard bevochten dagelijkse vrijetijd zal
niet prijs gegeven worden. 'Dat is onwezenlijk. Hoe lang hebben we niet
gestreden voor de achturendag?' Zijlstra staat in deze opvatting niet alleen: uit
een begin 1991 gehouden enquXte (onder bedrijven met meer dan vijftig
werknemers) komt naar voren dat 60% van de werkgevers voorziet dat bij een
vierdaagse werkweek de bedrijfstijd gelijk zal blijven of zelfs verminderen'2.
Niet meer dan 37% van de ondervraagden denkt dat de invoering van een
vierdaagse werkweek resulteert in bedrijfstijdverlenging (Jansen 1991:7).
Volgens Zijlstra zal Nederland zich totaal isoleren van de ontwikkelingen in de
EG en daarbuiten. 'Echt, niemand, niemand, niemand peinst er in andere
landen over om een vierdaagse werkweek in te voeren. Dat zegt toch genoeg,
of niet?' geeft hij ter overweging mee.

De door Zijlstra uitgesproken angst voor een overhaaste verspreiding van de
vierdaagse werkweek vindt in de feitelijke ontwikkelingen geen ondersteuning.
Met hem hebben veel werkgeyers geen_yeet_yap-het   fe-it -dat,   anno   1990,   de
vierd/agse--i,ve-rkWoek al verschillende iaren eerder geintroduceerd- i8:_de_slijp-
schijvenfabriek Flexovit in Eibergen heeft in oktober   1984  de primeur.   Al  snel
zollen  dndert-Bedrijven volgen (zie  De Lah-ge- en Bouwirians -198'/Fl-62374,.dE
aanwas is echter mondjesmaat'1. Voor 1989 schat De Lange het aantal bedrij-

12 Van deze groep verwacht driekwart dat de bedrijfstijd gelijk blijft en 66nvierde dat
deze zal inkrimpen (Jansen 1991:7).

13 In zekere zin kan de vierdaagse werkweek beschouwd worden als een uitvloeisel
van de atv-operatie   van    1983   en 1984. Medio jaren tachtig hebben,   door   een
aantrekkende conjunctuur, verschillende ondernemers behoefte aan bedrijfstijdver-
lenging, tegelijkertijd verwachten zij van werknemerszijde eisen voor verdere
arbeidstijdverkorting. De vierdaagse, gecomprimeerde werkweek brengt uitkomst
door ontkoppeling van arbeids- en bedrijfstijden: terwijl werknemers doorgaans 4
x 9(,5) uur gaan werken, blijft het bedrijf 5 dagen open zodat een bedrijfstijdver-
lenging tot 45 (of zelfs 47,5 uur) per week wordt bereikt. Het nieuwe arbeidstijd-
patroon wordt beschouwd als niet erg flexibel hetgeen haar verspreiding zal
begrenzen. Zij zal zich tot die bedrijven beperken die geen al te grote pieken en
dalen kennen in de verwachte toename van de vraag naar hun produkten (en dien-
sten) (De Lange 1989:176-180, LTD 1992:4).
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ven met een vierdaagse, gecomprimeerde werkweek op niet meer dan een
vijftigtal ondernemingen (De Lange 1989:177,178).

Nauwelijks bekend is dientengevolge ook dat bij de invoering van een
vierdaagse werkweek doorgaans wel een ontkoppeling van de arbeids- en be-
drijfstijd plaatsvindt. In weerwil van de verwachtingen van Zijlstra hebben de
meeste van de ondernemingen die overgegaan zijn op een vierdaagse werkweek
arbeidstijdverkorting met bedrijfstijdverlenging gecombineerd. Doorgaans zijn
werkdagen van 9 uur geYntroduceerd, waardoor de wekelijkse bedrijfstijd op 45
uur uitkomt (De Lange 1989:178).

De bedrijven die overgaan tot de invoering van een vierdaagse werkweek
ontsnappen vrijwel aan de aandacht van de (landelijke) media, deze zullen zich
in de betreffende periode voornamelijk richten op de tegenvallende resultaten
van de atv-operatie. De atv-operatie  uit   1983  en 1984 brengt  niet de beoogde
werkgelegenheid, terwijl zij wel leidt tot een verhoging van de werkdruk van
het zittende personeel (De Lange 1989:10,148).

Precies  66n dag nadat Zijlstra publiekelijk zijn bezorgdheid heeft geuit, haalt
Andriessen, de minister van Economische Zaken, de krant met de gelijklui-
dende stellingname dat een werkweek van vier dagen voor grote delen van het
bedrijfsleven ondenkbaar is'4. Niet alleen voldoen slechts weinig bedrijven
aan de stringente voorwaarden die voor een vierdaagse werkweek geldenis,
ook kan van de gemiddelde werknemer niet gevergd worden dat hij of zij 9 tot
9,5 uur werkt. Dat laatste betekent volgens hem in de praktijk dat de werkne-
mers 's morgens om zeven uur de deur uitgaan en 's avonds om zeven uur
weer thuiskomen. Hij betwijfelt dan ook of de werknemers een vierdaagse
werkweek ook werkelijk willen 16.

De FNV reageert gepikeerd. Met de opmerking dat de minister zich moet
realiseren dat hij geen werkgeversvoorzitter meer is wordt Andriessen gewezen
op de plek die de overheid wordt geacht in te nemen in het arbeidsvoorwaar-
denoverleg. Het kabinet haast zich het geschonden blazoen van partij boven de
partijen te herstellen,7. Ook het kabinet denkt bij monde van minister Dales

14 NRC Handelsblad, 31 oktober 1990, Andriessen tegen vier dagen werken; De
Volkskrant, 31 oktober 1990, Andriessen noemt werkweek  van vier dagen ondenk-
baar.

15 Een vierdaagse werkweek is volgens de minister alleen te combineren met een
tweeploegendienst, en dan nog alleen bij bedrijven waar relatief weinig mankracht
nodig is. Bovendien moeten in zijn visie de werknemers sterk gemotiveerd zijn.

16 Onderzoek laat zien dat door de vierdaagse, gecomprimeerde werkweek de
aantrekkingskracht van de organisaties bij de recrutering van personeel blijkt toe te
nemen (De Lange 1989:179).

17  De  Telegraaf, 9 november 1990, Kabinet raadt vierdaagse werkweek   af;   NRC
Handelsblad, 9 november 1990, Kabinet  bang voor 'vierdaagse'.
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(Binnenlandse Zaken) en De Vries (Sociale Zaken) dat Nederland zijn concur-
rentiepositie in de meeste bedrlifstakken verzwakt door te gaan experimenteren
---- 9.. - &. W-'-I'.".-1--F-*7    -1
met de *ierdaags-d werkweek, maar desondanks laat zij het aan de sociale
partners over, om in die bedrijfstakken waar het wel efficient is, de vierdaagse
werkwdd-k-in- iE -vderd-nm2

'Twee weken na de uitspraken van Andriessen benadrukt premier Lubbers op
zijn wekelijkse persconferentie nogmaals dat de vierdaagse werkweek een zaak
is van werkgevers en werknemers. Niettemin komt hij opnieuw met het advies
aan het adres van de sociale partners voorzichtigheid te betrachten. Lubbers
kan zich voorstellen dat het tot een vierdaagse werkweek komt, van negen tot
negen-en-een-half uur, in bedrijven 'waar men behoorlijk in het werk zit en
mogelijkheden ziet die uit te nutten'. Daarover moet in zijn visie onderhandeld
worden in bedrijven en instellingen, en niet op centraal niveau. Het kabinet wil
echter niet dat de vierdaagse werkweek wordt gebruikt als collectief middel tot
Vftkaing van de arbeidstijd. Het kan tot variatie leiden in de arbeidstijden,
maar bet is niet de bedoeling de werkweek via de vierdaagse werkweek in
aantal uren te verkorten' 9.

Inmiddels is de werknemer door de vakbeweging welbewust aangesproken op
zijn individuele voorkeur. Niet zozeer de solidariteit met hen die geen werk
(meer) hebben, maar de vggeling_Yan. de individueel en in gezinsverband te
genieten hoeveellieivri»ijd vormt de vlag van de campagne voor de vier-
daagse werkweek waarmee de achterban tegemoet getreden wordt. 'Vrijetijd'
moet het negatief geladen begrip 'atv' vervangen. De arbeidstijdverkorting uit
de jaren tachtig wordt door de werknemers geassocieerd met geringe baten en
duidelijke kosten. Ze leidde slechts spaarzaam via herbezetting tot meer
werkgelegenheid en betekende voor de zittende werknemers doorgaans een
hogere werkdruk. Volgens Spanjers, CAO-coOrdinator van de Dienstenbond

18 In hun eerste commentaren laten het CDA en de PvdA zich beleidsconform uit: de
overheid moet zich met betrekking tot de vierdaagse werkweek terughoudend
opstellen. De PvdA staat niet onwelwillend tegenover de vierdaagse werkweek,
maar is wars van iedere overheidsdwang en meent dat de overheid in deze kwestie
ook geen voorbeeldfunctie hoeft te vervullen. Het CDA laat zich kritischer uit, de
VVD verklaart de vierdaagse werkweek op economische gronden onomwonden als
ongewenst. D66 is minder gereserveerd: zij ziet in de vierdaagse werkweek een
mogelijkheid om het debat over meer flexibele werktijden vlot te trekken. Uitge-
sproken v66r is Groen Links, wanneer althans aan een aantal extra voorwaarden is
voldaan die de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid dichterbij moeten
brengen. Groen Links wil meer kinderopvang, herbezetting van arbeidsplaatsen in
plaats van produktiviteitsverhoging, en maximaal 8,5 uur per dag en 34 uur per
week werken. Voor alle partijen is collectieve invoering uit den boze, maatwerk is
gewenst.

19  De  Volkskrant, 10 november 1990, Kabinet  ziet  in vier dagen werk vooral middel
tot variatie.
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FNV, wint de opvatting dan ook terrein dat meer vrijetijd 'een heel aantrekke-
,20 21lijk onderwerp voor de vakbeweging is

Op de achtergrond speelt nog een andere beweegreden een rot in de cam-
pagne voor de vierdaagse werkweek. In de politiek speelt al verschillende jaren
een controverse rondom de openingstijden van dienstverlenende instellingen en
bedrijven. Tegenover het plan deze verder of zelfs geheel los te laten komt de
FNV, bij monde van de Dienstenbond, met een bijkans gespiegeld voorstel. In
plaats van een deregulering van de openingstijden zou een breed doorgevoerde
arbeidstijdverkorting soelaas kunnen bieden. Zij zou ook bij de vigerende
openingstijden de toegang waarborgen tot de diensten van het merendeel van
de dienstverlenende instellingen en bedrijven2:

Het FNV-offensief lijkt ook de vrouwenbeweging aan te spreken. Na de Rooie
Vrouwen van de PvdA betuigt begin november de Associatie van Betaalde en
Onbetaalde Arbeid haar steun aan het FNV-plan. De Associatie, waar 22
organisaties uit de politiek, de vakbeweging en het vrijwilligerswerk zijn
aangesloten, zoekt de voordelen van een vierdaagse werkweek in tegenstelling
tot de vakbeweging niet op het vlak van de vrijetijd, maar legt het accent bij
de vierdaagse werkweek als stap op weg naar een verdere herverdeling van
betaalde en onbetaalde arbeid. Vandaar dat zij een vierdaagse werkweek niet
wil combineren met langere werkdagen, zij wil de verworvenheid van een
achturen werkdag (vooralsnog) niet loslaten23.

De eenstemmigheid is echter van korte duur, al snel zijn uiteenlopende
geluiden te beluisteren. Bij de verwachting dat een vierdaagse werkweek zal
leiden tot een herverdeling van werkgelegenheid worden vraagtekens geplaatst.

De overgang naar een vierdaagse werkweek zal gemaakt worden door werkne-
mers met een vijfdaagse werkweek, en deze is in handen voornamelijk van

20   De   Volkskrant, 6 september   1990,   Vier   maal   acht  uur   is een kwestie van beter
organiseren.

21 In de FNV-Discussienota 'Vier dagen werk, drie dagen rust' van 8 oktober 1990,
worden een viertal redenen genoemd waarom verdere arbeidstijdverkorting nodig
zou zijn. Het vrijetijdsargument verschijnt hier als onderdeel van het streven de
arbeidsvoorwaarden te verbeteren (FNV 1990b:4-5).   Bij de concretisering  van  de
arbeidstijdverkorting in de gedaante van de vierdaagse werkweek echter, komt de
nadruk te liggen  op de extra vrije  dag als 'echte' vrijetijd (FNV 1990b:6-7).

22 Zie eveneens de FNV-Discussienota 'Vier dagen werk, drie dagen rust', 8 oktober
1990, p. 7: een voordeel van een vierdaagse werkweek is onder meer dat met dit
arbeidstijdpatroon de 'benutting van voorzieningen voor recreatie, sportbeoefening
en winkelcentra beter kan worden gespreid'.

23   Trouw, 2 november   1990, Hele vrouwenbeweging  nu voor vierdaagse werkweek.



21

mannen24. Omgekeerd zullen vrouwen niet in staat zijn om (kleinere) deeltijd-
banen uit te breiden naar een vierdaagse werkweek. Vooral de zorgplichten van
vrouwen met jonge kinderen zullen een dergelijke stap in de weg staan. En ook
op het vlak van de herverdeling van zorgtaken worden twijfels geuit. Het zou
een illusie zijn te menen 'dat vaders na een vermoeiende vierdaagse nog staan
te springen om hun extra vrije dag aan de verzorging van kroost en huishouden
te besteden'25. 'In de praktijk zal waarschijnlijk blijken dat op de vrije dag de
man gaat fietsen of vissen en de vrouw het huis een goede beurt geeft. Impli-
ciet blijft men er vanuit gaan dat er altijd een verzorgende factor thuis is. In
dit plan zitten geen aanknopingspunten   voor de 'binnendienst'; straks kunnen
we ons de vraag stellen: wie regelt de 'late' dienst?'26

Deze scepsis wordt niet door de gehele vrouwenbeweging gedeeldz: met
name de Rooie Vrouwen laten een ander geluid horen. Hoewel het concept van
een 25-uren werkweek mede door de Rooie Vrouwen niet verloren is gegaan
vormt voor hen de vierdaagse werkweek stilaan een reele optie. Begin jaren
negentig bezit het uitgangspunt van een algemene en radicale arbeidstijdver-
korting als instrument voor herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid niet
meer de vanzelfsprekendheid van een decennium eerder.

Volgens Pastoors28, tweede voorzitter van de Rooie Vrouwen, is het oor-
spronkelijke concept van een 5x5-uren werkweek afgestemd op een inmiddels
achterhaalde opvatting over huishoudens. Vrouwen zijn niet langer synoniem
met getrouwde vrouwen, niet elke vrouw leeft met 6dn iemand samen, niet alle
vrouwen hebben kinderen. Voor sommige, waaronder inmiddels ook alleen-
staande vrouwen, is het inmiddels veel aantrekkelijker om de wekelijkse
arbeidstijd in minder dagen te verrichten. De verscheidenheid in huishoud-
samenstelling voert zij aan als argument voor een vierdaagse werkweek (Pas-
toors 1991:6). De werktijden mogen per dag zelfs iets langer worden want de
geschiedenis leert dat zo'n langere werkdag geen lang leven beschoren is. De

24 Het aandeel van de voltijdbanen in handen van mannen in het totale aantal
voltijdsbanen bedraagt al jaren nagenoeg onveranderd tachtig procent (1987:
79,9%,  1992:  79,2%).  Bron: CBS Arbeidsrekeningen 1989-1992.

25 Pot, L. (EG-Netwerk Kinderopvang), Werkweek van vier dagen vooralsnog kind-
onvriendelijk, in: Trouw, 15 november  1990.

26 Wey, A. van der (Vrouwenbelangen), en W. Scholte (Vrouwenbelangen), Vier
dagen werken, drie dagen  vrij:  Goed voor vrouwen of valkuil?, in: Vrouwenbelan-
gen 1991:3-4.

27 Zie bijvoorbeeld Beuzekom, J. (Groen Links) en A. Twisk (Groen Links/Associa-
tie van Betaalde en Onbetaalde Arbeid), Vierdaagse werkweek van negen uur biedt
vrouwen nieuwe  kans, in: Trouw, 9 november  1990.

28 Pastoors, E., De vierdaagse werkweek, een lonkend perspectief voor vrouwen?, in:
Vrouwenbelangen 1991-3:6-7.
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25-uren werkweek vormt niet langer het onbetwiste streven. Er vanuit gaand
dat met de vierdaagse werkweek een arbeidstijdverkorting op termijn wordt
gerealiseerd van 36 naar 32 uur, menen de Rooie Vrouwen bij monde van
Pastoors dat ook de vierdaagse werkweek meer vrouwen een perspectief biedt
op een grotere baan en daarmee op een carritre. Tegelijkertijd zal een vier-
daagse werkweek ertoe leiden dat op sommige dagen in de week de man alleen
thuis is. Heeft hij dan nog een excuus om zich aan het 'huiswerk' te onttrek-
ken, zo luidt de retorische vraag. Behalve op een meer gelijkwaardige samenle-
ving, biedt de vierdaagse werkweek hiermee verbonden ook zicht op een
flexibeler samenleving. Dit wordt niet enkel bereikt door een ontkoppeling van
de arbeids- en bedrijfstijden. De werknemer kan als consument en client op de
extra vrije dag gebruik maken van allerlei dienstverlenende instellingen. We
hoeven 'niet meer met ons allen op hetzelfde moment in de rij' (Pastoors
1991:7).

Het verzet van de werkgevers om in de cao-onderhandelingen eerder in het jaar
te komen tot verdere arbeidstijdverkorting was voor de Vervoers-, Voedings-
en   Dienstenbond  van  het  FNV de aanleiding  om   in het najaar  van   1990   de
vierdaagse werkweek   op de agenda te zetten (FNV 199Oa). De betreffende
bonden zijn bereid de werktijd per dag te verlengen, maar zien dit met Pas-
toors als een tijdelijke maatregel. Doel is om uiteindelijk uit te komen op een
vierdaagse werkweek van 32 uur. Evenals de werkgevers en de regering
streven ook de bonden naar maatwerk; zij verstaan daaronder echter niet
hetzelfde. Invoering van de vierdaagse werkweek moet de regel worden,
waarbij het maatwerk bestaat uit uitzonderingen en verschillen in de uitvoering.
Maatwerk betekent voor de bonden niet zoals voor de werkgevers een grote
pluriformiteit aan arbeidstijdpatronen, maar verscheidenheid binnen 66n
arbeidstijdpatroon, binnen de vierdaagse werkweek. De vierdaagse werkweek
moet gaan fungeren als hefboom in de vastgelopen onderhandelingen over
verdere collectieve arbeidstijdverkorting.

De FNV-vakcentrale steunt de idee van de vierdaagse werkweeki: Eerder
had FNV-voorzitter Stekelenburg zich al bereid getoond de komende jaren
forse looneisen achterwege te laten, mede om de vierdaagse werkweek te
kunnen betalen30. De FNV komt met het voorstel de vierdaagse werkweek
blijvend te financieren uit de produktiviteitsstijging. Als aanloop wil de FNV
de vierdaagse werkweek uit de loonruimte betalen. Met ingang van 1991 zou

29 Niettemin zorgt het perspectief van langere werkdagen voor scheuren in het FNV-
front. Voor de AbvaKabo, de Industriebond, de Grafische Bond en de Bouw- en
Houtbond vormen langere werkdagen zelfs het belangrijkste obstakel dat een
eventuele invoering   in   de weg staat (NRC Handelsblad, 7 november    1990,    Het
vierdaagse-offensief).

30 Trouw, 14 juni 1990, FNV: Vier jaar loon matigen en dan een vierdaagse werk-
week.
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vier jaar lang, onder behoud van de koopkracht, 1,5 procent per jaar gereser-
veerd moeten worden voor het bekostigen van een gemiddeld 34-uren werk-
week  (vier  maal  8,5  uur)  in  1994. 'We moeten bereid  zijn  mee te betalen,  het
kan niet op een koopje, anders komen we nooit aan die 34 uur', aldus Steke-
lenburg. Hij doet deze handreiking aan het adres van de werkgevers tijdens een
bijeenkomst met FNV-kaderleden in Amersfoort over de mogelijkheden van
een vierdaagse werkweek, eind oktober31.

Moor de werkgevers   is de financigring  van-de_Yjirflaagse  werkweek   een--,- - i     ..-I ...- I.   .-I..«=»'-....
belangrijk breekpunt. Veel werkgevers geloven niet dat de werknemers vier
jaar  lan2 -gende*en  zuIrdfi- nem.eki  mef het I chterwege .la» »fi·.2-En _reett
loonstijging. In deze opvatting worden zij gesterkt doordat niet alle FNV-
bonden even enthousiast zijn over het aanbod van Stekelenburg, en ook de
christelijke vakeentrale CNV niet zo gecharmeerd is van de vierdaagse werk-
week als de FNV-leiding32. De werkgevers zijn echter vooral 'mordicus
tegen' een collectieve invoering van de vierdaagse werkweek (Jansen 1991:7),
omdat  dit  een  sta  in  de  weg zal betekenen voor bedrij fstijdverlenging.   Op   19
november presenteren het VNO en de NCW de gezamenlijke nota Arbeids-
voorwaardenbeleid 1991. Hierin spreken zij de verwachting uit dat zelfs al zou
de vierdaagse werkweek bestaan uit vier maal 9,5 uur, onvermijdelijk de druk
ontstaat om via verkorting van de dagelijkse arbeidsduur te komen tot een
wekelijkse arbeidstijd van 36 uur en minder. Handhaving, laat staan verlenging
van de bedrijfstijd zal dan veelal een illusie blijken waardoor een verdere
flexibilisering van de arbeid in gevaar komt. VNO en NCW zien een collectief
concept van '4 dagen werken en 3 dagen vrij' derhalve als strijdig met de
belangen van het bedrijfsleven (VNO/NCW 1990:5). Voor VNO en NCW is
daarmee de discussie gesloten: de werkgeversorganisaties spreken collectief
voor hun leden de banvloek uit over de vierdaagse werkweek.

Op  11 december stelt de federatieraad  van  de  FNV  haar nota Arbeidsvoor-
waardenbeleid 1991 vastn. De vakcentrale houdt    in    de   nota   vast   aan    een
gemiddelde 35-uren werkweek voor iedereen in 1993. Zij ziet af van een
stakingsoproep   voor de vierdaagse werkweek. Stakingen zullen   er    in    1991
alleen komen, als werkgevers weigeren op looneisen en de vierdaagse werk-
week in te gaan, aldus cao-coordinator Draijer. Slechts een klein aantal van de
in totaal achttien bonden is dan ook bereid zich in de komende cao-onderhan-

31 Het Parool 1990, Stekelenburg: Vier jaar nullijn voor vier dagen; De Volkskrant,
24  oktober  1990,  FNV  wil met loonruimte vierdaagse werkweek betalen.

32 Westerlaken, A. (CNV), en P. Kroon (CNV), Vierdaagse kan zinvol zijn, in:
Trouw, 8 november  1990.

33  De  Volkskrant, 12 december   1990,   FNV   ziet  af van stakingsoproep  voor  vier-
daagse week.
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delingen maximaal in te spannen voor de vierdaagse werkweek]4. De grootste
bonden, de Industriebond, AbvaKabo, en de Bouw- en Houtbond35, willen
zich niet vastleggen op de vierdaagse werkweek. Zij zullen wel blijven ijveren
voor verdere arbeidstijdverkorting via deeltijdbanen, vut (vervroegd uittreden)
en educatief verlof.

'De Vierdaagse van de FNV, met veel aplomb gepresenteerd als da doelstelling
voor de jaren negentig, waar is-ie gebleven?: vraagt de Volkskrant zich af op
25 mei 1991. Het cao-seizoen 1991 loopt dan op zijn eind. Alle belangrijke
cao's zijn inmiddels afgesloten, maar geen van de sectoren heeft ook maar Edn
stapje gezet in de richting van een vierdaagse werkweek. Ook de belendende
doelstelling, verdere arbeidstijdverkorting tot een 35-uren werkweek, is
kansloos gebleken. Het seizoen heeft niet meer opgeleverd dan het voornemen
om studie te verrichten naar de mogelijkheden en moeilijkheden rondom
arbeidstijdverkorting, respectievelijk de vierdaagse werkweek, en dat in slechts
enkele sectoren]6. De goede voornemens van met name de Vervoersbond
FNV en de Dienstenbond FNV ten spijt, 'de Vierdaagse blijft voorlopig nog
een wandelevenement'37.

Het wordt inderdaad stil rondom de vierdaagse werkweek. De recessie zorgt
er in 1991 en vooral in 1992 voor dat de budgettaire ruimte voor een brede
invoering zoals de FNV die oorspronkelijk voorstond, steeds verder afkalft.
Door de economische neergang wordt verdere arbeidstijdverkorting op de lange

34 Daartoe behoort niet langer de Voedingsbond FNV, voor haar is de vierdaagse
werkweek een ondergeschikt punt. De bond wil eerst de hoge werkdruk, het vele
overwerk en de flexibele contracten aanpakken, zaken waar veel voedingssectoren
mee kampen. Bovendien is voor de Voedingsbond de vierdaagse werkweek slechts
66n mogelijke vorm van arbeidstijdverkorting naast andere.

35 Omdat de leden beducht zijn voor een hogere werkdruk zal de Industriebond FNV
de werkgevers in de metaalnijverheid (klein-metaal) in de cao-onderhandelingen
van  1991 geen voorstellen  doen  voor een vierdaagse werkweek.  In de groot-metaal
staat de vierdaagse wel op het cao-wensenlijstje, maar dan op een minder belang-
rijke plaats. Voor de AbvaKabo heeft een evenredige loonontwikkeling met de
marktsector prioriteit. Pas daarna komt arbeidstijdverkorting in zicht. De AbvaKa-
bo stelt vraagtekens bij de realiseerbaarheid van de vierdaagse werkweek; een
werkweek van 5x7 uur is voor de bond een reeel alternatief De Bouw- en Hout-
bond heeft een jaar eerder een twee-jarige cao afgesloten. Voor haar moet de 36-
uren werkweek die in de bouw geldt, eerst maar eens de standaard in Nederland
en in Europa worden. Voor die tijd vormt verdere arbeidstijdverkorting voor de
bond geen onderwerp.

36 Zoals in de klein-metaal en in de grafische industrie. Voor de Dienstenbond is een
dergelijke studie bij het Centraal Boekhuis in Culemborg zelfs het enige wapenfeit
in het streven naar de vierdaagse werkweek.

37 De Volkskrant, 25 mei 1991, Voor de FNV-vierdaagse gaat niemand de straat op.
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baan geschoven, temeer daar koopkrachtbehoud voor de vakbeweging een
onbetwist uitgangspunt blijft. Een verkorting van arbeidstijd realiseren door
middel van een evenredige loonvermindering is voor de vakbeweging (nog)
niet aan de orde. Daarbovenop wordt de vakbeweging in deze periode met de
herziening van de sociale zekerheid in het defensief gedrongen. In nieuw af te
sluiten cao's probeert ze de schade zoveel mogelijk te beperken, de aandacht
gaat daarbij in eerste instantie uit naar de reparatie van het zogenaamde
'WAO-gat'. Met de arbeidstijdverkorting belandt ook de discussie over de vier-
daagse, voorlopig althans, op een dood spoor.

2.3   De vierdaagse werkweek: achtergronden van de commotie

Nadat in de vorige paragrafen een schets is gegeven van (de context van) de
maatschappelijke discussies naar aanleiding van achtereenvolgens de vijfdaagse
en vierdaagse werkweek, vindt in deze paragraaf op onderdelen een integratie
plaats. Duidelijk gemaakt wordt dat de sociaal-economische omstandigheden
waaronder de indertijd de vijfdaagse werkieek ingevoerd werd, van geheel
andere aard warenfanlefi- «ide   Vin--9- debat  over  de

 

invoering  van   een
vierdaagse--werRw k. Antwoord wordt gegeven op de vraag, hoe het desal-
niettemin mogelijk  was  dat de vierdaagse werkweek,   in het najaar  van   1990,
zich haast van de ene op de andere dag van de marge naar het centrum van 'de
strijd om de tijd' verplaatste.

In de jaren vijftig maakt de spanning tussen de sterke naoorlogse groei en de
geringe stijging van het inkomen (door haar koppeling aan de kosten van het
levensonderhoud), de vraag steeds dringender wat te doen met toekomstige
welvaartsstijgingen. In hoeverre moesten deze vertaald worden in loonsverho-
gingen, dan wel in een toename van de hoeveelheid vrijetijd? Gezien de
omstandigheid dat de reguliere arbeidstijd zich tot en met de zaterdag uitstrek-
te, lag het voor de hand dat de discussie over meer vrijetijd zich zou richten op
de overgang naar een vijfdaagse werkweek.

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen  uit  1945  had een minimale
werkweek van 48 uur voorgeschreven. Doordat ook op ruime schaal wordt
overgewerktls, leidt dit ertoe dat het tijdstip en/of de omvang van de feitelijke
werktijden tussen (groepen van) werknemers aanzienlijk uiteenlopen. De vijf-
daagse werkweek zal de werktijden uniformeren. Tegelijkertijd met de invoe-
ring van een vrije (Engelse) zaterdag vindt ook een substantiele vermindering
van het overwerk plaatsi'. Vervolgens zal in de loop van de jaren zestig de
arbeidstijd teruggebracht worden tot 40 uur per week. Voor vrijwel alle
werknemers gaat eenzelfde dagelijks en wekelijks arbeidsritme gelden.

De krappe arbeidsmarkt in het begin van de jaren zestig zal er voor zorgen

38 Sociaal Maandblad Arbeid  1961,  p.  3.

39 Sociaal Maandblad Arbeid 1961, p. 5.
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dat de invoeringjn-de vij fdaagse werkweek  zich  in een korte spanne tijds
voltrekITErinprake  van   een  sneeuwbaleffect.   In  de -pogiftpli-lret. Sarse
aantal beschikbare werknemers voor zich te winnen, kan geen werkgever het
zich veroorloven aehter te blijven. De sterke Nederlandse concurrentiepositie,
tot stand gekomen onder een strakke loon- en prijspolitiek, maakt een dergelij-
ke overstap begin jaren zestig ook mogelijk.

De   commotie   die   in het najaar   van 1990 rondom de vierdaagse werkweek
ontstaat, wordt gevoed door de vrees dat een vierdaagse werkweek een brede
en een snelle verspreiding zal kennen. De maatschappelijke context waarbinnen
de vierdaagse werkweek haar opwachting maakt, verschilt echter duidelijk van
die waarbinnen indertijd de overstap naar de vijfdaagse werkweek gemaakt
wordt.   Zo   zijn de economische -verwaghtingen aan.het begin  van de jaren
negentig beduidelidmij#Rr--rgg-skle-wj-g dan dric decennia daarvoor. v007 zover
er aI sprake is van economische groei ligt deze op een veel lager niveau. De
verscherpte internationale concurrentie en de vervanging van arbeid door
kapitaal hebben de werkloosheid tot grote hoogtes laten oplopen. De ruime ar-
belfismarkt gntslaat de werkgevers van de noodzaak de vierdaagse werk Yeek
tegen hyn zin op de agenda te zetten. Hun voorkeur gaat uit naar arbeidstijdpa-
tronen  die  het hun mogelijk moeten ni Ren   fadepli]dverlies  op  de  wis--elvAT
ligheden van het orderboekje te reageren. Zij kunnen dit tot op zekere hoogte
ook: met name de jaren tachtig hebben een brede implementatie laten zien van
arbeidstijdpatronen die van de 'traditionele' vijfdaagse werkweek afwijken. En,
de vierdaagse werkweek maakt van deze ontwikkeling slechts op bescheiden

wijze deel uit. In het midden van de jaren tachtig zet de vierdaagse werkweek
voor het eerst voet op Nederlandse bodem. De geleidelijkheid in haar versprei-
ding sindsdien is zo evident, dat voor de vrees zoals door Zijlstra verwoord
geen grond bestaat. Zo de vierdaagse werkweek al beschouwd kan worden als
erfgenaam van de vijfdaagse werkweek, dan heeft zij recht op niet meer dan
een zeer bescheiden deel van de nalatenschap. Desalniettemin zullen in de
waarschuwing van Zijlstra voor de vierdaagse werkweek, onmiskenbaar de
woorden van Holtrop doorklinken toen deze naar aanleiding van de versprei-
ding van de vijfdaagse werkweek sprak van een "epidemische ontwikkeling".

De bescheiden verspreiding van de vierdaagse werkweek is er echter tegelijker-
tijd mede verantwoordelijk voor dat, in het najaar van 1990, veel politici en
werkgevers niet op de hoogte zijn van het feitelijke bestaan van de vierdaagse
werkweek. Men heeft er geen weet van dat de vierdaagse werkweek al geruime
tijd tan steentje is in een inmiddels veelkleurig mozaYek aan arbeidstijdpatro-
nen. Niet gecorrigeerd door kennis van de feitelijke ontwikkeling kunnen
werkgevers en politici derhalve nog denken dat met een eventuele implementa-
tie van de vierdaagse werkweek het hek van de dam is.

Dat de vierdaagse werkweek al snel herinnert aan de vijfdaagse werkweek
wordt niet in de laatste plaats gevoed door de opstelling van de vakbeweging.
Had de vakbeweging aanvankelijk geen stem in de invoering van de vijfdaagse
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werkweek, ten aanzien van een mogelijke invoering van de vierdaagse werk-
week zet zij zich actief in. In haar campagne voor de vierdaagse werkweek
appelleert zij daarbij doelgericht aan de benaming van het arbeidstijdpatroon;
in de literatuur geniet de vierdaagse werkweek een grotere bekendheid onder
de benaming 'gecomprimeerde Aysrk  ek'40. Voor grote delen van de vakbe-
weging moet de vierdaagse werkweek dan ook gaan fungeren als hefboom in
het Proces van collectieve arbeidstijdverkorting dat vastgelopen is in de jaren
teltig:. Dertig jaar na invoering yan de viifdaagse werkweek geldt de vier-
daagse werkweek voor grote delen van de vakbeweging als htt strategische
vervolg  in  het  al  meer dan  een eeuw- oude streven van vakorganisaties  en
socialistische partijen, pm de. 'duur van de.loonarbeid te beperken en de vrij
besteedbare eigen tijd uit te breiden'. Invoering van de vierdaagse werkweek
moet de regel worden, verscheidenheid bestaat slechts in uitzonderingen en
verschillen in de uitvoering. Met werkgevers en politici wordt begin jaren
negentig de verwachting gedeeld dat, wanneer hen de gelegenheid geboden
wordt, werknemers collectief voor meer vrijetijd zullen kiezen. Onder de vlag
van 'drie dagen vrij' worden de werknemers   in de campagne   yoor..de.  vier-
daagse werkweek ook doelbewust aangesproken op hun veronderstelde behoef-
te aanmeer vruetijd.

2.4  De vierdaagse werkweek: onderzoeksthema's en stellingnames

In deze paragraaf wordt, tegen de achtergrond van 'de strijd om de vijfdaagse
werkweek', aangegeven welke thema's centraal staan in het debat rondom de
vierdaagse werkweek, waarbij tevens duidelijk wordt welke de recente thema's
zijn, respectievelijk welke veranderingen 'oude' thema's hebben ondergaan. De
distillatie van de onderzoeksthema's, waarbij ook aangegeven wordt op welke
wijze de betrokken partijen de vierdaagse werkweek met deze thema's in
verband brengen, vormt de hoofdfunctie van de weergave van het maatschap-
pelijk debat rondom de vijfdaagse en vierdaagse werkweek. Ten aanzien van
elk van de betreffende thema's geldt dat, bij de partijen die ten aanzien van
een mogelijke invoering van de vierdaagse werkweek stelling nemen, erva-
ringsgegevens (nagenoeg) ontbreken. Met de formulering van de probleem-
stelling in paragraaf 2.5 wordt de zoekrichting aangegeven waarlangs de
onderhavige studie zich beweegt teneinde in de betreffende kennistekorten te
voorzien.

Opmerkelijk is dat ondanks de onmiskenbaar grote verschillen in de sociaal-
economische context waarbinnen de maatschappelijke discussie over de
mogelijke gevolgen van een nieuw arbeidstijdpatroon gevoerd wordt, de
waarschuwingen van werkgevers en politici, voor een belangrijk deel opge-

1            ,-
40 »t deze term wordt aangegeven dat de werkweek 'samengedrukt' wordt: tegen-
- over de extra vrije dag in de week staat een verlenging van de werkdag (Vgl. De

Lange 1986).
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bouwd zijn uit nagenoeg dezelfde argumenten. De argumenten blijken con.z
junctuwtrssistenti--9.p-deuw   wordt   gewaarschuwd - vopr..oplopende _ produk-
tiekosten en vogr een...veleshtKring van de concurrentiepositie. Wederom
wordt gewezen op de noodzaak van een andere prioriteitsstelling41, zij het dat
nu _deyerknemers overtuigd moeten worden  van de wenselijkheid  van -een
flexibele inzet van arbeid. En mocht de vierdaagse werkweek toch ingevoerd
worden,  dan  is  g eid81ijkheid en maatwerk vereist.

Maar ook in de bijval voor de vierdaagse werkweek laten zich deels
, dezelfde geluiden beluisteren als eertijds bij de vijfdaagse werkweek42. Het

werkgelegenheidsargument beweegt zich zowel bij de vijfdaagse als de vier-
daagse werkweek op het tweede plan. Bij de vijfdaagse werkweek lag .¢ft
gezien de krappe arbeidsmarkt voor de hand, bij de vierdaagse werkweek zijn
de ervaririgen opgedaan met de atv-operatie uit de jaren tachtig hier debet aap.
Ret werkgelegenheidseffect van deze operatie is op zijn minst betwist, de
achterban laat zich op dit punt niet opnieuw mobiliseren. Dit is voor de

Jlf . .1 vakbonden een belangrijke reden  bij de vierdaagse werkweek het accent  te
   leggen op de te genieten vrijetijd, op de ruimte die grotere aaneengesloten

blokken arbeidsvrije tijd de werknemers biedt aan nieuwe handelingsopties in
'' ;  .    de vrijetijd. De voordelen van meer vrijetijd vormde ook 30 jaar eerder de

belangrijkste drijfveer achter de invoering van de vijfdaagse werkweek43, een
mobilisatie door de vakbeweging was in deze zelfs niet nodig: Het argumen _
om door verdere arbeidstijdverkorting de werknemer tegen de nadelige
ge-volie,i vaR arbeid te beschermen, speelt bij de vijfdaagse werkweek slechts
in de aanloop een rol van betekenis44, en laat zich bij de discussie over de
vierdaagse werkweek eveneens nauwelijks horen. Slechts in publicaties voor de
eigen kring wordt door de vakbeweging over dit punt gerept.

In vergelijking tot de vijfdaagse werkweek dient zich in de bijval voor de
vierdaagse werkweek een tweetal nieuwe argumenten aan. Delen van de
vrofwinbeweging.latqn  zich.p-psitief uit  over de vierdaagse werkweek, omdat
zij in dit -arbeidstijdpatroon mogelijkheden zien de onbetaalde arbeid tussen

41 Zie voor de prioriteitsstelling bij de vijfdaagse werkweek noot 3.

42 Als kader voor een vergelijking is de indeling uit paragraaf 1.1 gehanteerd.

43 Wel bestaan er aanzienlijke verschillen met betrekking tot de wijze waarop tegen
de invulling van die vrijetijd aangekeken wordt. In de jaren vijftig wordt nog
geijverd de werknemer op het vlak van de vrijetijd op levensbeschouwelijke
grondslag te emanciperen: de vormgeving van de vrijetijd wordt gezien als de
manier om 'het volk' te verheffen. De toenmalige staatssecretaris van Sociale
Zaken Van Rhijn spreekt in dit verband de behoefte uit de persoonlijkheid van de
werknemer te ontplooien. Ruim dertig jaar later zal het aan de inmiddels mondige
werknemer zelf gelaten worden hoe de vrijetijd te besteden (zie ook Beckers en
Van der Poel 1990:162-189).

44 Zie pagina  11.



29

beide seksen te herverdelen. Daarnaast zou de vierdaagse werkweek ook
-verlichting kunnen brengen lilet betrekking tot de openingstilden, zo is zowel
vanuit de vrouwenbeweging als de Dienstenbond FNV de verwachting. De
vierdaagse werkweek zou ook bij de vigerende openingstijden de toegang
waarborgen tot de diensten van het merendeel van de dienstverlenende instel-
lingen en bedrijven.

Uit het debat laat zich eenvoudig een viertal onderzoeksthema's afteiden. Met
betrekking  tot het arbeidsdomein  is  dat het thema 1]exibilitejt, met betrekking
tot het zorgdomein de thema's taakverdeling en openingstijden, en met
betrekking tot het vrijetijdsdomein het thema 'nieuwe' vrijetijdspatronen. De
stellingen die in het debat rondom de vierdaagse werkweek ten aanzien van
deze thema's ingenomen worden, bevinden zich geenszins exclusief op het
micro-niveau. Dit betekent dat, waar nodig, een vertaalslag plaats moet vinden.

r.

, \\ Arbeid: flexibiliteit. , Het veronderstelde spanningsveld tussen het arbeidstijdpatroon van een
vierdaagse weI:kweek enerzijds en een flexibele inzet van arbeid anderzijds,
wordtin deze studie -ell  op  ha  niiiaii  van de werknemer behandeld.  Op  de
beSijforganisatorische problematiek hoe flexibiliteit op het niveau van de
arbeidsorganisatie vorm te geven, wordt hier niet ingegaan, wel op hetgeen
hieraan vooraf gaat, namelijk de bereidheid van de werknemers om op niet-
reguliere werktijden betaalde arbeid te verrichten.

»el we»geyers zijn tegen de komst van de vierdaagse werkweek omdat zij
velwachten dat, wanneer werknemers de gelegenheid geboden wordt, deze in
grotenletale vopr meer vrijetijd kiezen,  en de daarbij gewonnen tijd niet snel

p.dis zullen geven. Deze angst voor de vierdaagse werkweek wordt gevoed
door de wijze waarop Nederland in de jaren zestig collectief op de vijfdaagse
werkweek overging. Indertijd betekende de overgang naar een vijfdaagse
werkweek niet alleen een vermindering van-de reguliere arbeidstijd, maar ging
zU ook gepaard met een·substamiele-verlnin-de-ring vafi het overwerk. Ook nu is
de verwachting dat met een vierdaagse werkweek, de bedrijfstijd (op termijn)
zal verminderen. Op het niveau van de werknemer wordt het voorgaande uitge-
legd als de verwachting dat be' werknemers,

iw/4 4Awanneer zij van een vijf- naar een vierdaagse werkweek overgaan, de
bereidheid om in hun arbeidsvrije tijd te werken zal verminderen.

<Q Zorg: taakverdeling en openingstijden
-- De vrouwenbeweging reageert verdeeld op het FNV-offensief voor een

vierdaagse werkweek. Tot dan toe zag zij bij de herverdeling van betaalde en
onbetaalde arbeid het meeste heil in werkweken van vijf maal vijf uur. Maar
voor met name de Rooie Vrouwen vormt een 25-uren werkweek niet langer het
onbetwiste streven. Ook de vierdaagse werkweek wordt verwelkomd: veronder-
steld wordt dat ook de overgang van een vijfdaagse naar een vierdaagse
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werkweek zal leiden tot een herverdeling van de onbetaaide arbeid.,_Qmdat
voltijdbanen hoofdzakelijk in handen zijn van mannen, zal een bredere invoe-
rfii# vande- 1-fijaa  se werkweek vooral  hen betreffen. Weliswaar zijn werkne-
mers op werkdagen door de langere dagelijkse arbeidstijden langer van huis,
maar verwacht wordt dat de extra vrije dag in deze zwaarder zal wegen. Onder
delen van de vrouwenbeweging leeft de verwachting dat mannelijke werkne-
mers,

wanneer zij van een vijf- naar een vierdaagse werkweek overgaan, een
groter deel van de zorgtijd op zich zullen nemen

Ook zou de vierdaagse werkweek uitkomst kunnen brengen in de controverse
rondom de openingstijden van dienstverlenende instellingen en bedrijven.
Zowel vanuit de vakbeweging als de vrouwenbeweging wordt de verwachting
uitgesproken dat in deze het voordeel van de extra vrije dag duidelijk zwaarder
weegt dan het verlies aan potentiele bezoektijd door verlenging van de arbeids-
dag. Derhalve zou bij een invoering van de vierdaagse werkweek, ook bij de
vigerende openingstijden, de toegang tot de diensten van het merendeel van de
dienstverlenende instellingen en bedrijvend gewaarborgd worden. Dit laatste
zou betekenen dat bij werknemers,

wanneer zij van een vijf- naar een vierdaagse werkweek overgaan, de
behoefte aan een verruiming van de openingstijden van dienstverlenende
instellingen en bedrijven zal verminderen.

:.    Vrijetijd:   'nieuwe'  vrijetijdspatronen.
In    de    campagne    die    eind    1990 ten faveure    van de vierdaagse werkweek
gevoerd wordt, spreken de vakbonden de achterban welbewust aan op de
voordelen in de sfeer van de vrijetijd. Niet de solidariteit met hen die geen
 EIL (meer) hebben, maar de vergroting van de hoeveelheid te besteden
vrijeti]iT- vormt -'de  inzet: De vierdaagse werkweek  zou de werknemers  de
mogelijkheid bieden de vrijetijd, zowel naar temporele structuur als naar
inhoud, meer naar eigen inzichten en voorkeuren te besteden. Dit wordt hier
geduid als de verwachting dat werknemers,

wanneer zij van een vijf- naar een vierdaagse werkweek overgaan, een deels
-     nieuw vrijetijdpatroon zullen ontwikkelen
/\
1 )trbeidstijdpatroon en waardeorientatie

''·-/ Op grond van deze vier onderzoeksthema's wordt nog een vijfde (integraal)
thema toegevoegd. De partijen die ten opzichte van een eventuele invoering
van de vierdaagse werkweek stelling nemen betwisten elkaar tenminste op 66n
punt niet. Of de vierdaagse werkweek als alternatief voor de vijfdaagse
werkweek wel beantwoordt aan hetgeen onder werknemers op dit terrein leeft
is geen punt van discussie. Alleen de minister van Economische Zaken,
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Andriessen, laat een afwijkend geluid horen. In zijn twijfel of de Nederlandse
werknemer wel echt een vierdaagse werkweek wil staat hij echter alleen. De
politiek zal herhaaldelijk laten blijken beducht te zijn voor een brede invoering
van een vierdaagse werkweek.

Onder werknemers zou een breed gedeelde behoefte leven aan meer arbeids-
vrije tijd. De vakbeweging vat daarbij arbeidsvrije tijd op in de zin van
vrijetijd, de vrouwenbeweging ziet ook mogelijkheden voor een herschikking
van de tijd benodigd voor de zorg voor het huishouden. De vrouwenbeweging
ziet een meer symmetrische taakverdeling in het zorgdomein als het mogelijke
gevolg van een invoering van de vierdaagse werkweek. Hier wordt de vraag
gesteld of werknemers behalve door de waarde die zij toekennen aan vrijetijd
wellicht ook tot een vierdaagse werkweek gemotiveerd zijn door het belang dat
zij hechten aan waarden op het terrein van zorg.

Verondersteld wordt dat het belang dat door werknemers gehecht wordt aan
waarden op het terrein van arbeid, zorg en vrijetijd gereflecteerd wordt in een
voorkeur voor bepaalde arbeidstijdpatronen, in casu de vierdaagse werkweek.
Naar minister Andriessen wordt de mogelijkheid opengelaten dat in (waarde-
orientaties en dientengevolge ook in) voorkeuren voor arbeidstijdpatronen
tussen werknemers belangrijke verschillen kunnen bestaan. Verwacht wordt dat
met name

die werknemers van een vijf- naar een vierdaagse werkweek overgaan, die
belang hechten aan waarden op het terrein van zorg en vrijetijd, terwijl
werknemers die een dergelijke overstap niet maken verhoudingsgewijs meer
belang hechten aan waarden op het terrein van arbeid.

2.5 Probleemstelling

Doelstelling
Vertrekpunt van de onderhavige studie vormde het feit dat door de partijen die
betrokken zijn in de strijd om de vierdaagse werkweek stelling wordt genomen
z6nder dat de argumenten die hiervoor gebruikt worden op ervaringsgegevens
berusten. Als doel werd geformuleerd om op het micro-niveau het maatschap-
pelijk debat rondom de vierdaagse werkweek met kennis te verrijken, en wel
op die terreinen waarop in dit debat argumenten aangevoerd worden.

Uit het debat laat zich ten aanzien van de terreinen arbeid, zorg en vrijetijd
eenvoudig een viertal onderzoeksthema's afleiden. Met betrekking tot het
arbeidsdomein is dat het thema flexibiliteit, met betrekking tot het zorgdomein
de thema's taakverdeling en openingstijden, en met betrekking tot het vrije-
tijdsdomein het thema 'nieuwe' vrijetijdspatronen. Gezien de verwachtingen
die men heeft omtrent de invloed van de vierdaagse werkweek op de bereid-
heid op niet-reguliere tijdstippen te werken, op de taakverdeling in de huishou-
ding, op de behoefte aan verruiming van de openingstijden, respectievelijk op
nieuwe mogelijkheden op het terrein van de vrijetijd, wordt door de betrokken
partijen v66r of tagen de vierdaagse werkweek stelling genomen. Zoals
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aangegeven lagen aan deze verwachtingen geen ervaringsgegevens ten grond-
slag. Dat gold uiteraard ook voor de afgeleide verwachting, de verwachting
over de relatie tussen arbeidstijdpatroon en waardeorientaties op de terreinen
van arbeid, zorg en vrijetijd.

Aan welke kennisvragen is behoefte om in de gesignaleerde kennistekorten
te voorzien? De verwachtingen op grond waarvan in het debat rondom de
vierdaagse werkweek stelling is genomen, zijn voldoende toegespitst om in
vragende zin als kennisvraag te kunnen fungeren. Hetzelfde geldt voor de
geextraheerde verwachting op het niveau van de geaggregeerde tijdsbeste-
dingen. Gezien de aard van de vragen zou zelfs gesproken kunnen worden van
toetsingsvragen. Toch kan de onderhavige studie niet getypeerd worden als
toetsingsonderzoek. Niet alleen ontbreken gerichte waarnemingen die als basis
kunnen dienen voor de geformuleerde verwachtingen, ook zijn geen theorieen
voorhanden waarin de verwachtingen ingebed kunnen worden en die zo een
positionering mogelijk maken van de vierdaagse werkweek ten opzichte van de
besteding van de arbeidsvrije tijd. Het is denkbaar dat de vierdaagse werkweek,
zo zu al een rol speelt ten aanzien van de genoemde thema's, niet het gewicht
bezit dat de betrokken partijen haar toedichten. Andere factoren kunnen
eveneens een belangrijke, zo niet duidelijk belangrijkere rol spelen.

Wanneer als doel van het onderhavige onderzoek van een verrijking van het
maatschappelijk debat gesproken wordt, dan heeft de term verrijking betrek-
king ook op het zichtbaar maken van deze relevante factoren. De onderzoeks-
richting is derhalve relatief open: 'open' omdat op voorhand noch op grond
van ervaringsgegevens, noch op grond van bestaande theorieen duidelijkheid
bestaat over, temidden van andere mogelijk relevante factoren, het belang van
de vierdaagse werkweek, 'relatief omdat bij de onderzoeksthema's steeds
nagegaan wordt welke de rol van de vierdaagse werkweek is. Een en ander
betekent dat in de onderhavige studie het accent ligt op exploratie en beschrij-
ving en dat, in overeenstemming hiermee, de vraagstelling in verkennende
termen is geformuleerd.

Vraagstelling
I) Welke zijn de factoren die bij werknemers met een vierdaagse werkweek
van invloed zijn op hun bereidheid om op niet-reguliere tijdstippen te
werken, op hun aandeel in de zorgtijd'S, op hun behoefte aan verruiming
van de openingstijden, respectievelijk op de temporele structuur en inhoud
van hun vrijetijdsbesteding, en speelt het arbeidstijdpatroon daarbij een rol
van betekenis, in die zin dat werknemers, wanneer zij zijn overgegaan van
een vijfdaagse naar een vierdaagse werkweek minder bereid zullen zijn om
op niet-reguliere tijdstippen te werken, een groter deel van de zorgtijd voor
hun rekening zullen nemen, een geringere behoefte zullen hebben aan
verruiming van de openingstijden, en/of over zullen gaan op een (deels)

45 Dit deel van de vraagstelling heeft betrekking op mannelijke (samenwonende of
gehuwde) werknemers.
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nieuw vrijetijdpatroon:
II) Hechten werknemers die van een vijf- naar een vierdaagse werkweek
overgaan meer belang aan waarden op het terrein van zorg en vrijetijd,
terwijl werknemers die een dergelijke overstap niet maken verhoudingsgewijs
meer belang hechten aan waarden op het terrein van arbeid?

2.6   Indeling van de studie

De studie is op de volgende wijze opgebouwd. In hoofdstuk 3 vindt de metho-
dologische inkadering plaats en wordt verslag gedaan van het proces van
gegevensverzameling. Duidelijk wordt dat de confrontatie met de empirie tot
bijstellingen noodzaakte, zowel ten aanzien van de onderzoeksopzet en de
operationele populatie als, hiermee samenhangend, ten aanzien van de vraag-
stelling.

De centrale vraagstelling kan opgesplitst worden in vijf deelvragen. Aan de
beantwoording van elk van deze deelvragen is een apart hoofdstuk gewijd. Per
hoofdstuk worden de deelvragen aan de hand van literatuur genuanceerd en in
de vorm van aanvullende hypothesen uitgewerkt.

Gestart wordt met het antwoord op de laatste deelvraag, met de analyse van
de relatie arbeidstijd-waardeorientatie (hoofdstuk 4). De overige deelvragen
komen vervolgens wel in volgorde van presentatie aan bod. Dit betekent dat
hoofdstuk 5 is gewijd aan de bereidheid om op niet-reguliere tijdstippen te
werken, hoofdstuk 6 aan de verdeling van de zorgverantwoordelijkheid in het
huishouden, hoofdstuk 7 aan de afstemming van het huishouden op de ope-
ningstijden van dienstverlenende instellingen en bedrijven, en tenslotte hoofd-
stuk 8 aan de inhoud en temporele structuur van de vrijetijdsbesteding.

In hoofdstuk 9 wordt in een slotbeschouwing ingegaan op een aantal
problemen die we in het verloop van het onderhavige onderzoeksproject
tegenkwamen, problemen die deels specifiek zijn voor het onderhavige onder-
zoek, en deels gedeeld worden met ander onderzoek dat op een vergelijkbare
wijze is opgezet en/of eveneens betrekking heeft op hetzelfde object van studie.
Het hoofdstuk wordt op grond van de opgedane onderzoekservaringen afgeslo-
ten met enkele desiderata aangaande verder onderzoek.



3  Onderzoeksontwerp en gegevensverzameling

3.1 Inleiding

De eerste twee hoofdstukken waren gewijd aan een afbakening en toespitsing
van het onderwerp van studie, hetgeen uitmondde in de formulering van de
probleemstelling in de slotparagraaf van hoofdstuk 2. In het hoofdstuk dat
voorligt komen drie verdere stappen uit het onderzoeksproces aan de orde, te
weten de beschrijving van de methoden die in het onderzoeksproces toegepast
zijn, de afbakening van het object van onderzoek en het verslag van het proces
van gegevensverzameling met een beschrijving van de steekproef.

Allereerst wordt ingegaan op de methoden van onderzoek die in de onderha-
vige studie toegepast zijn. De term methode moet daarbij ruim opgevat
worden, hij heeft in het onderhavige onderzoek zowel betrekking op het
experiment, respectievelijk het survey als onderzoeksopzet als op de enqutte en
de tijdbudget-methode als gegevensverzamelingsmethoden. Paragraaf 3.2.1 is
gewijd aan de onderzoeksopzet en aan de wijzigingen die hierin als gevolg van
de 'weerbarstigheid van de empirie' hebben plaats gevonden. Paragraaf 3.2.2
gaat vervolgens in op de gehanteerde gegevensverzamelingsmethoden, en op de
dubbelstrategie die in het kader van het onderhavige onderzoek met deze
methoden gevolgd is.

Daarna vindt de beschrijving van het object' van onderzoek plaats. De
werknemers met een vierdaagse werkweek vormen geen homogene categorie,
derhalve moet gepreciseerd worden op welke categorie werknemers de onder-
havige studie betrekking heeft. Moeilijkheden met het traceren van werknemers
met een vierdaagse werkweek hadden hun weerslag niet enkel op de onder-
zoeksopzet, maar ook op de uiteindelijke afbakening van de operationele
populatie. In paragraaf 3.3 wordt hiervan verslag gedaan, evenals van de wijze
waarop de steekproeftrekking heeft plaats gevonden.

De vaststelling van het object van onderzoek dn de bepaling van de te
hanteren onderzoeksmethoden worden ook wel gevat met de term (onder-
zoeks)ontwerp (Verschuren 1994:20,21). Met de vaststelling van het onder-
zoeksontwerp is aangegeven op welke wijze de gegevensverzameling plaats
vindt en van welk deel van de werkelijkheid de gegevens betrokken worden.
Over het proces van gegevensverzameling zelf wordt gerapporteerd in een
tweetal paragrafen. In de eerste van deze paragrafen (3.4.1) wordt verslag
gedaan  van het veldwerk,  in de tweede (3.4.2) wordt de steekproe f naar achter-
grondkenmerken beschreven.

1 Terwijl de probleemstelling verwijst naar het type kennis waarnaar gestreefd
wordt. kan het object van onderzoek beschouwd worden als de empirische pendant
hiervan, als het geheel van waarneembare verschijnselen dat via bestudering de
gewenste kennis kan opleveren (Verschuren 1994:24).
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Tot slot van het hoofdstuk wordt, mede naar aanleiding van de 'weer-
barstigheid van de empirie', ingegaan op de reikwijdte van de onderzoeksre-
sultaten (paragraaf   3.6)   en   op de aanpassingen die nodig bleken   in   de   oor-

spronkelijke vraagstellingen (paragraaf 3.7).

3.2   Methoden van onderzoek

3.2.1 Onderzoeksopzet
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling de analyse in het 'empirische2' decl
van de studie, voor een belangrijk deel toe te spitsen op de effecten van het
arbeidstijdpatroon op de inhoud en temporele aspecten van activiteiten op de
terreinen van arbeid, zorg en vrijetijd. Daartoe genoot het experiment als
onderzoeksopzet de voorkeur. Uitgegaan werd van een opzet waarin bij de
experimentele en vergelijkingsgroep een meting v66r en nd de invoering van
een vierdaagse werkweek plaats zou vinden. Bij de experimentele groep zou
het  dan  gaan om werknemers  met  een vij fdaagse werkweek die gedurende  de
loop van het onderzoeksproject zouden overgaan tot een vierdaagse werkweek,
bij de vergelijkingsgroep om werknemers die tijdens het gehele project in een
vijfdaagse werkweek werkzaam zouden blijven. Uiteraard kon van randomisatie
geen sprake zijn; het was niet aan de onderzoeker de werknemers met een vijf-
daagse werkweek in te delen in een groep die w61 en een groep die niet tot een
vierdaagse werkweek zou overgaan.

In het onderhavige onderzoek verplaatste de aandacht zich van werknemers
die gedurende de looptijd van het onderhavige onderzoek noodzakelijkerwijs
op individuele basis een vierdaagse werkweek zouden realiseren, via werkne-
mers die gedurende de looptijd van het onderhavige onderzoek collectief de
overstap naar de vierdaagse werkweek zouden maken, naar werknemers die
werkzaam zijn in bedrijven waar in het verleden reeds de overstap naar een
vierdaagse werkweek gemaakt is (zie ook paragraaf 3.3). Het slagen van de
geplande onderzoeksopzet was op de eerste plaats afhankelijk van het feit of
tussen de beide geplande meetmomenten in Nederland wel werknemers,
respectievelijk bedrijven te vinden zouden zijn, die in de betreffende periode
van een vijfdaagse naar een vierdaagse werkweek zouden overschakelen. Was
aan deze eerste voorwaarde voldaan dan moesten de betreffende werknemers
vervolgens bereid gevonden worden om aan het onderzoek mee te doen.

Al aan de eerste noodzakelijke voorwaarde werd niet voldaan: er konden
noch werknemers noch bedrijven worden opgespoord die de overstap naar een
vierdaagse werkweek zouden maken in de periode waarin de gegevensverza-
meling was gepland. Voor het onderhavige onderzoek moest derhalve naar een
andere oplossing gezocht worden, een oplossing die een aanpassing van de
onderzoeksopzet inhield. Gekozen werd voor 66n achterafmeting van (twee)

2 Uiteraard gaat het bij het in kaart brengen van de discussie omtrent de vijf- en
vierdaagse werkweek ook om een interpretatie van de 'waarneembare werkelijk-
heid'.
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bestaande groepen, waarbij deze groepen bestonden uit werknemers afkomstig
uit (afdelingen van) bedrijven waar in het verleden w61 tot een vierdaagse
werkweek is overgegaan, respectievelijk uit werknemers uit (afdelingen van)
bedrijven met een vijfdaagse werkweek.

Met het alleen achteraf-vergelijken van bestaande groepen doemt het
belangrijke nadeel van mogelijke selectie-effecten op: verschillen in scores van
de afhankelijke variabelen worden niet of niet enkel veroorzaakt door het
arbeidstijdpatroon, maar door allerlei achtergrondkenmerken, en wel doordat de
experimentele en de vergelijkingsgroep op deze kenmerken van elkaar verschil-
len. Ook omstandigheden kunnen een rol spelen, wat hier kan betekenen dat
het aanbod van voorzieningen op het terrein van zorg en vrijetijd, zowel naar
inhoud als naar tijdruimtelijke spreiding, voor beide categorieen verschillend is
(vgl. Swanborn 1987:236 e.v.).

Teneinde aan het laatste probleem zoveel mogelijk tegemoet te komen, is bij
de selectie van bedrijven met een vijfdaagse werkweek, gekozen voor bedrijven
die gesitueerd zijn in dezelfde plaats of regio als de eerder geselecteerde
bedrijven met een vierdaagse werkweek. Deze strategie was gebaseerd op de
assumptie dat voor het gros van de betreffende werknemers werk- en woon-
plaats/-regio nagenoeg samen zouden vallen. Deze aanname was gebaseerd op
informatie van de contactpersonen: Op het niveau van de respondenten werd
geen uitsluitsel verkregen; de vraag naar het woonadres werd slechts zeer
beperkt beantwoord.

Met betrekking tot mogelijke selectie-effecten is een in theorie voor de hand
liggende oplossing, de onderzoekseenheden zo te kiezen, dat de beide groepen
op relevante variabelen zoveel mogelijk gelijk zijn. Zoals aangegeven waren
we bij het onderzoek aangewezen op bestaande groepen, waardoor randomise-
ren niet mogelijk was: uit een eerste analyse van de onderzoeksgegevens
bleken werknemers uit (afdelingen van) bedrijven met een vierdaagse werk-
week op een aantal achtergrondkenmerken daardoor meermalen duidelijke
verschillen te vertonen met werknemers afkomstig uit (afdelingen van) bedrij-
ven met een vijfdaagse werkweek (zie tabel 3.1). De strategie de beide
categorieen werknemers achteraf vergelijkbaar te maken kon niet worden
toegepast, de beperkte omvang van de response stond dit niet toe.

Omdat de experimentele en vergelijkingsgroep op verschillende, niet-
manipuleerbare achtergrondkenmerken onmiskenbaar van elkaar afweken, kon
niet langer vastgehouden worden aan een experimentele onderzoeksopzet. Met
betrekking tot de onderzoeksopzet is het in dit verband beter te spreken van
een survey (Albinski   1972).

3.2.2 Methoden van gegevensverzameling
Als methode van gegevensverzameling is gekozen voor enquBte-onderzoek,
gecomplementeerd door tijdbudgetonderzoek. Bij tijdbudgetonderzoek wordt de

3   Bij elk bedrijf was sprake van tenminste 6dn (interne dan wel externe) contactper-
soon. De contacten verliepen via de directie, het management of de vakbond.
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temporele vormgeving    van het dagelijkse leven    'op    de voet gevolgd':    het
tijdstip, de duur en ook de ruimtelijke locatie kunnen op een haast continue
wijze geregistreerd wor(len (vgl. Elchardus et al. 1984-1:61-86, Knulst en Van
Beek 1990:128-134). Eventueel kunnen de netwerkverbanden waarbinnen de
activiteiten plaats vinden in kaart gebracht worden, en zelfs interpretaties en
belevingen welke direct met de tijdsbestedingen samenhangen (vgl. Glorieux
1992). Het aantal items waarover per tijdsbesteding informatie ingewonnen kan
worden, zou in principe onbeperkt zijn (Robinson en Converse 1972:64 e.v.).
Niettemin ligt het voor de hand dat met een toename van het aantal items de
kans op non-response groter wordt.

Door naast tijdbudgetonderzoek de respondenten ook in de vorm van een
enquete te benaderen, is het mogelijk de via het tijdbudgetonderzoek geregis-
treerde gedragingen met een groot aantal andere relevante gegevens in verband
te brengen. Daarbij hoeft het niet enkel om achtergrondkenmerken gaan, maar
kan het ook gaan ook om motieven, houdingen, opinies en dergelijke (Swan-
born 1987:265,266). Deze mogelijkheid vormt de belangrijkste reden waarom
in de onderzoekspraktijk tijdbudgetonderzoek vrijwel altijd aangevuld wordt
met enqutte-onderzoek.

Overigens kan ook de methode van systematische ondervraging gebruikt
worden voor het in kaart brengen van tijdsbestedingen, en is zij soms zelfs de
enige mogelijkheid hiertoe. Zo kan men gedrag dat zich in het verleden heeft
afgespeel#, of dat plaats vindt in situaties waarin men als onderzoeker geen
toegang hebt, niet observeren, en komt een enquete in aanmerking (Swanborn
1987:265).

De prijs die betaald wordt met een retrospectieve registratie van (temporele
aspecten van) gedrag, is dat de kans niet denkbeeldig is dat vertekening plaats
vindt door een gebrekkige herinnering of door herinterpretatie. De participatie
in uitzonderlijke activiteiten zou daardoor schromelijk overschat worden,
terwijl de deelname aan routinematige activiteiten juist onderschat wordt
(Elchardus et al. 1984-1:62, Knulst en Van Beek 1990:129).

Sociale wenselijkheid kan bij de herinnering en herinterpretatie van gedrag
een  belangrijke rol spelen (Philips   1971), een factor  die  ook de verwachtingen
ten aanzien van toekomstig gedrag kan kleuren. Wat het laatste betreft, de
afwijkingen tussen verwacht en feitelijk gedrag kunnen ook veroorzaakt
worden doordat de respondent eenvoudigweg niet de beschikking heeft over
afdoende informatie over de voor toekomstig gedrag relevante randvoorwaar-
den. Maar ook in dit geval geldt dat, willen we (op grotere schaal) over
voorgenomen gedragingen gemformeerd worden, een enqu6te de enig voor-

4 Bij gedrag dat zich in het verleden heeft afgespeeld moet niet enkel gedacht
worden aan gedrag dat expliciet is afgegrensd van het heden. Ook gedrag dat met
een veel lagere dan dagelijkse of wekelijkse frequentie plaats vindt moet hiertoe
gerekend worden. Deze tijdsbestedingen doen eveneens aanspraak op het geheugen
van de respondent, terwijl het einde van de ondervraagde tijdspanne samen kan
vloeien met de actualiteit.
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handen onderzoeksmethode is.

Voor het in kaart brengen van tijdsbestedingen zowel door middel van tijd-
budgetonderzoek als via de weg van de enqutte, bestond nog een geheel andere
reden. Over de tijdsbesteding van de respondenten werd via de enqu6te niet
alleen informatie verkregen die niet op een andere wijze verkregen kon
worden. Voor een deel bestond een overlap in de gegevens verkregen door de
twee gehanteerde onderzoeksmethoden. Deze 'dubbel-strategie' had de volgen-
de achtergrond. Zowel het gedurende een week bijhouden van een dagboekje,
als het beantwoorden van een relatief omvangrijke vragenlijst zouden, zeker
gezien de verwachtingen omtrent het gemiddelde opleidingsniveau, waarschijn-
lijk het nodige van de respondenten vragen. Vooral ook wanneer zoals hier, om
budgettaire redenen, het thuis bezoeken van respondenten niet mogelijk was,
zodat ook geen toelichting gegeven kon worden in het geval bij de invulling
van de schriftelijke vragenlijst en het dagboekje vragen zouden rijzen. Wanneer
de response op het tijdbudget-deel van de studie onvoldoende zou blijken zijn,
zou de informatie verkregen uit de eerder afgenomen vragenlijst, de voortgang
van het onderzoek moeten garanderen.

3.3   Object van onderzoek

Hoewel in deze niet over afdoende gegevens beschikt kan worden is het
aannemelijk dat werknemers met een vierdaagse werkweek in twee hoofdcate-
gorieen in te delen zijn. Gezien de weerstand die werknemers doorgaans
moeten overwinnen wanneer zij korter willen werken   (FNV   1993),   ligt   het
voor  de  hand  dat  ook de overstap  van  een vij fdaagse   naar een vierdaagse
werkweek op 'individuele basis' niet zonder problemen is. Van de werknemers
die, tegen de heersende bedrijfscultuur in, erin slagen om op individuele basis
over te stappen op een vierdaagse werkweek, mag verwacht worden dat zij
tegenover de werkgever over de nodige onderhandelingsruimte beschikken, in
de vorm van kennis en vaardigheden. Het gaat waarschijnlijk om hoger
opgeleide werknemers die doorgaans in het midden- en hoger kader te vinden
zullen zijn.

Daarentegen gaat het bij de werknemers met een vierdaagse werkweek die
werkzaam zijn in bedrijven waar in het verleden op afdelings- of zelfs be-
drij fsniveau collectief tot een vierdaagse werkweek is overgegaan, hoofdzake-
lijk om werknemers in uitvoerende functies, veelal om produktiemedewerkers
(De Lange 1989:178). In het verlengde hiervan mag verwacht worden dat ook
het opleidingsniveau van deze categorie verhoudingsgewijs lager is. Bij de
eerste generatie bedrijven die overgaan naar een vierdaagse werkweek ligt het
initiatief daartoe doorgaans bij de bedrijfsleiding (De Lange 1986, De Lange
en   Bouwmans   1987). De feitelijke overgang  kan   dan  ook niet gezien worden
als een door de werknemers geplande stap zoals bij de werknemers die op
individuele basis tot een vierdaagse werkweek zijn overgegaan. Derhalve mag
aangenomen worden dat een vierdaagse werkweek bij de tweede categorie
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minder uitdrukkelijk de verwerkelijking vormt van al langer levende voorkeu-
ren en wensen op het terrein van de arbeidstijden dan bij de eerste categorie.

Daarnaast bestaat nog een ander verschil tussen beide categorieen. Werk-
nemers met een vierdaagse werkweek die werkzaam zijn in bedrijven waar in
het verleden op afdelings- of bedrijfsniveau collectief tot een vierdaagse
werkweek is overgegaan, kennen doorgaans een roulerende vrije dag. Hoewel
gegevens in deze ontbreken is het aannemelijk dat werknemers die een vier-
daagse werkweek op 'individuele basis' zijn aangegaan juist een vaste vrije dag
in de week kennen, en wel omdat bij hen de noodzaak van afstemming op
andere werknemers met een vierdaagse werkweek niet of in ieder geval in veel
mindere mate aanwezig is.

Van de werknemers die op individuele basis tot een vierdaagse werkweek zijn
overgaan was geen kader voorhanden, geen overkoepelende administratieve
registratie (zie Swanborn 1987:270). Het was derhalve ondoenlijk deze catego-
rie werknemers te traceren. Maar ook met betrekking tot de tweede categorie
werknemers bestond geen systematisch opgebouwd administratief kader. Bij
eerder onderzoek (De Lange 1989) was wel een kader aangelegd met betrek-
king tot bedrijven die vanaf 1984 tot een vierdaagse werkweek waren overge-

gaan, maar deze administratie was noodgedwongen niet geheel volledig en, wat
voor het onderhavige onderzoek belangrijker was, ze had betrekking op de
jaren tachtig. Voor het vinden van werknemers die in het najaar van 1992
collectief de overstap zouden maken van een vijfdaagse naar een vierdaagse
werkweek, werden derhalve verschillende bonden van het FNV geraadpleeg#.
Zoals aangegeven (paragraaf 3.2.1) leidde dit echter niet tot het gewenste
resultaat. Weliswaar bleken er bij verschillende bedrijven plannen te bestaan
om voor (delen van) hun personeel van een vijfdaagse naar een vierdaagse
werkweek over te gaan, naar gelang de tijd vorderde werd het steeds onzeker-
der of deze plannen tijdens de looptijd van het onderhavige onderzoek zouden
worden geconcretiseerd. Vandaar dat gekozen werd de operationele populatie,
het populatiesegment dat daadwerkelijk onderzocht zou worden (Swanborn
1987:269), te bepalen tot die werknemers met een vierdaagse werkweek, die
werkzaam zijn in bedrijven waarvan de leiding met (een omvangrijk deel) van
het personeel in het verleden collectief een overstap van een vijfdaagse naar
een vierdaagse werkweek is overeengekomen.

Uit onderzoek blijkt dat de redenen om tot een vierdaagse werkweek over te
gaan zeer divers te zijn (LTD 1992:3). Een combinatie van argumenten voert
echter de boventoon. Een vierdaagse werkweek moet verdere arbeidstijdverkor-
ting mogelijk maken te samen met een verlenging van de bedrijfstijd en een
optimale benutting van de kapitaalintensieve productiemiddelen. Dit wordt
bereikt door de werkdag te verlengen en het bedrijf vijf dagen in de week open

5  Informatie werd ingewonnen bij de Vervoersbond, de Industriebond, de Voedings-
bond, de Dienstenbond, de Bouw- en Houtbond en de bond in de grafische sector
' Druk en Papier'.
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te houden. Voor de werknemers is doorgaans sprake van een roulerende vrije
dag (De Lange en Bouwmans 1987:165).

De operationele populatie is niet beperkt tot enkel de werknemers die de
collectieve overstap naar de vierdaagse werkweek metterdaad meegemaakt heb-
ben. Ze omvat ook de werknemers die later bij (afdelingen van) de betreffende
bedrijven in een vierdaagse werkweek zijn komen te werken. De reden hier-
voor was gelegen in de verwachting dat de uiteindelijk bruikbare response
beperkt van omvang zou zijn, en dat van deze response een niet onaanzienlijk
deel van de werknemers de collectieve overgang naar een vierdaagse werkweek
niet meegemaakt zou hebben, een vermoeden dat bewaarheid werd:

Bij de zoektocht naar geschikte bedrijven speelden vier criteria een belangrijke
rol. Allereerst moesten de bedrijven die een dergelijke overstap gemaakt
hadden bekend zijn, of uit de literatuur of bij informanten. Daarnaast moest het
aantal werknemers dat per bedrijf benaderd kon worden van redelijke omvang
zijn. Dit criterium kwam voort uit het verlangen de tijd en energie die gemoeid
zou zijn met de benadering en synchronisatie van de werknemers in het onder-
zoeksproces, tot redelijke proporties te begrenzen. Een derde criterium had
betrekking op het tijdstip waarop het bedrijf tot een vierdaagse werkweek was
overgegaan: het streven was dit voor de te selecteren bedrijven niet te veel te
laten varieren. Niet op de laatste plaats moesten ook de 'bedrijven' bereid zijn
om aan het onderzoek mee te doen. Onder bedrijven wordt hier de bedrijfslei-
ding, casu quo het management, of de vakbond verstaan, al naar gelang de
inschatting dat de betreffende ingang de meeste kans van slagen had. Mede-
werking op tenminste een van deze niveaus was een noodzakelijke voorwaarde
voor de deelname van werknemers.

Op grond van deze criteria werd de keuze uiteindelijk bepaald tot een drietal
bedrijven   die   in    1984,   in 1985, respectievelijk   in    1986   tot een vierdaagse
werkweek voor grote delen van hun personeel zijn overgegaan. Het gaat om
een tweetal bedrijven uit de metaalindustrie en om 66n bedrijf uit de transport-
sector, afkomstig uit de Achterhoek, het Land van Cuijk en uit de regio Den
Bosch. De bedrijven uit de metaalindustrie gingen voor hun personeel over van
een 5x8 uren werkweek naar een werkweek van 4x9 uren. Het bedrijf uit de
transportsector ging over naar een werkweek van 4x10 uren. Met de overgang
werd bij dit laatste bedrijf tevens het overwerk, dat sinds jaar en dag een 'vast'
onderdeel van de dagelijkse werktijd vormde, en waardoor de werkweek
uitkwam op gemiddeld 5x9 uren, aan banden gelegd. Bij alle drie de genoemde
bedrijven vond een ontkoppeling van de arbeidstijd en de bedrijfstijd plaats. De
bedrijven met een vijfdaagse werkweek waaruit de vergelijkingsgroep werd
gerecruteerd waren in dezelfde regio's gesitueerd. Het betreffen bedrijven uit
de metaalindustrie, de chemische industrie met een werkweek van 5x8 uren, en

6  Van het deel van de steekproef dat uiteindelijk in de data-analyse werd betrokken
is  van de werknemers  met een vierdaagse  werkweek  51,4%  pas  na  de  collectieve
overstap bij de bedrijven met een vierdaagse werkweek komen werken.
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den uit het transportwezen met een gemiddelde werkweek van 5x9 uren
(inclusief 'regulier' overwerk)7.

Behalve voor wat het arbeidstijdpatroon betreft zijn aan de werknemers
vooraf nagenoeg geen verdere eisen gesteld. Gezien het beperkt aantal bedrij-
ven en daardoor begrensde aantal werknemers met een vierdaagse werkweek
dat aan het onderzoek zou participeren werd er voor gekozen de afdelingen
met een vierdaagse werkweek in hun geheel te benaderen, hetgeen bij een
tweetal bedrijven betekende dat vrijwel het gehele personeelsbestand aange-
sproken werd. De werknemers met een vijfdaagse werkweek zijn vervolgens op
overeenkomstige wijze geselecteerd.

Maar ook wanneer alle bedrijven die reeds geruime tijd ervaring hadden
opgedaan met een vierdaagse werkweek in het onderzoek hadden willen
participeren, was het de vraag geweest of een aselecte steekproef tot de
mogelijkheden had behoord. Hoewel exacte cijfers ontbreken is het waar-
schijnlijk dat de omvang van de operationele populatie er toe leidt dat binnen

(de afdeling van) een bedrijf toch relatief omvangrijke groepen werknemers
benaderd moeten worden. Het gevaar is dan niet denkbeeldig dat een negatieve
opstelling van werknemers, veroorzaakt omdat zij zich ten aanzien van het
onderzoek buitengesloten voelen, leidt tot een collectieve weigering aan het
onderzoek mee te doen. Dat het gevaar van dergelijke 'domino-effecten' reed
is, is gedurende wen'ing van werknemers ook verschillende keren gebleken
(paragraaf 3.4.1).

Tot slot, wanneer de werknemer met een partner door het leven ging, is ook
aan de partner gevraagd aan het onderzoek mee te doen. Dit lag vooral met
betrekking tot het zorgdomein voor de hand. Gegevens afkomstig van beide

partners leveren een meer betrouwbaar inzicht in de feitelijke temporele
organisatie van de huishouding, dan gegevens die afkomstig zijn van slechts
6dn van de beide partners, in casu de werknemer. Gekozen is dit voordeel
zwaarder te laten wegen dan de negatieve invloed die dit mogelijkerwijs mee
zou brengen voor de response op het onderzoek. Het valt immers te verwach-
ten dat de drempel om aan het onderzoek mee te doen hoger ligt wanneer de

vraag tot participatie aan beide partners wordt voorgelegd in plaats van enkel
aan de werknemer.

7  Bij de weergave van de omvang van de wekelijkse arbeidstijd zijn bij de bedrijven
met een vijfdaagse werkweek eventuele ADV-dagen niet verdisconteerd. (Werkne-
mers met een vierdaagse werkweek beschikken niet over ADV-dagen.)
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3.4 Gegevensverzameling

3.4.1    Verslag van  het veldwerk
Periode van het onderzoek. Plet veldwerk is verricht in het najaar van 1992:
In de eerste week van september werden de vragenlijsten uitgezet, waarna in
de laatste week van oktober de afname van de tijdbudgetten plaats vond. Het
tijdstip van de week waarin de respondenten het dagboekje bijhielden was
zodanig gekozen, dat het buiten de reguliere herfstvakantie viel.

Voorafgaand aan het eigenlijke veldwerk is getracht om via pilotstudies de
inzichtelijkheid van de vragenlijst en het dagboekje te verhogen, en tegelijker-
tijd de gehanteerde concepten te valideren. In een eerste fase zijn hiertoe
familie, vrienden en kennissen benaderd, in een volgende fase is contact gelegd
met het technisch personeel van de Katholieke Universiteit Brabant. Voor de
laatste groep is. behalve om reden van toegankelijkheid, gekozen daar zij qua functie-
en opleidingsniveau aansloten bij de onderzoeksgroep. Het technisch personeel

heeft 'enkel' haar medewerking verleend aan de bijschaving van de vragenlijst
en niet aan de dagboekjes. Het tijdstip van de zomervakantie zette hier een
streep door de rekeningg.

Het verzamelen van gegevens. In aanzet was de vergelijkbaarheid van de
bedrijven naar sector en/of ruimtelijke locatie groter. Zoals geschetst zijn de
werknemers niet rechtstreeks benaderd, maar is in de eerste plaats medewer-
king gezocht van vakbeweging, bedrijfsleiding of management. Verschillende
bedrijven die op dit niveau toezegden, haakten later, wanneer de werknemers
zelf aangesproken werden, alsnog af. Dit gebeurde tot op het moment van
gegevensverzameling. Onduidelijk is hoe dit probleem te voorkomen zou zijn
geweest. Bij elk van de bedrijven die alsnog afhaakten, was men er vooraf van
overtuigd dat de werknemers aan het onderzoek zouden deelnemen. Als gevolg

8 Voor verkrijging van gegevens via de bovenstaande onderzoeksmethoden, is de
gegevensverzameling begrensd tot Edn meetmoment. Dit meetmoment is voor de
vragenlijst gesitueerd in september   1992,   en   voor het dagboek   ruim een maand
later. De institutionele inkadering van dit empirische deel van de studie beslaat
echter een veel ruimere periode. De maatschappelijke discussie die ontstaat naar
aanleiding van een mogelijke invoering van een vijfdaagse werkweek is in kaart
gebracht vanaf de jaren vijftig, de discussie omtrent de vierdaagse werkweek tot in
het najaar van 1993. Een uitzondering hierbij vormt het debat over de openingstij-
den,  dit is gevolgd  tot het voorjaar  van  1995.

9  Bij de vragenlijsten werd doorgaans goed begrepen wat bedoeld werd. Van belang
in dit verband is het feit dat het technisch personeel kanttekeningen plaatste niet
zozeer bij de inhoud van de gehanteerde concepten, als weI bij de uitgebreidheid
van de vragenlijst. Eenzelfde reactie bestond ook op het dagboekje, met dien
verstande dat dit, zoals aangegeven, enkel ingevuld is door familie, vrienden en
kennissen. Op de omvang van de vragenlijst en het dagboekje wordt onder
response' nog teruggekomen.
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van de verslechterde economische omstandigheden kampten echter verschillen-
de van de betrokken bedrijven met relatief grote onzekerheden ten aanzien van
de vraag naar hun produkten en/of diensten. In de periode waarin het onder-
zoek plaats zou vinden, zat plotsklaps bij verschillende bedrijven een niet
onaanzienlijk deel van het personeel op de wip. Het houden van een onderzoek
waarin de vrifetildsbesteding een belangrijke plaats inneemt, is dan niet
opportuunio. En bovendien wreekt zich dan het gegeven dat de onderzoekspo-
pulatie werknemers betreft die in eenzelfde arbeidssituatie werkzaam zijn. Bij
verschillende bedrijven viel hetzelfde geluid te beluisteren: in eerste instantie
spreken zich slechts enkele werknemers duidelijk uit tegen het onderzoek,
waarna de rest (snel) volgt. Dit gebeurde bij verschillende bedrijven, en bij 66n
bedrijf zelfs nog nadat de vragenlijsten al uitgezet waren. Dit noodzaakte tot
het zoeken naar vervangende bedrijven, waarbij bij het laatste bedrijf tijd
herwonnen werd door hier de volgorde vragenlijst-dagboekje om te draaien. De
respondenten moesten immers in dezelfde week het dagboekje invullen. Voor
de schriftelijke vragenlijst was deze kwestie minder dringend. Het op het
allerlaatste moment zoeken naar alternatieven leidde ertoe dat de vergelij-
kingsgroep noodgedwongen deels regionaal in plaats van lokaal gerecruteerd
werd, en dat ook de herkomst naar sector een grotere afwijking liet zien.

Daar het bij de onderzoeksgroep telkens ging om het grootste decl van het
werknemersbestand  van een of meerdere afdelingen van een bedrij f, konden  de

vragenlijsten en dagboekjes via de contactpersonen worden verspreid. Daar de
meeste bedrijven uit oogpunt van privacy geen adressenlijsten beschikbaar
wilden stellen, konden de werknemers zo toch bereikt worden.

Bij tan bedrijf werd van de genoemde handelwijze afgeweken, in die zin dat
van de afdeling van een bedrijf dat aan het onderzoek wilde meedoen, niet alle
werknemers benaderd werden. Dit werd veroorzaakt doordat het hier een
bedrijf betrof dat pas op het laatste moment (als plaatsvervanger) gevraagd
was. De bereidheid om aan het onderzoek mee te doen, was gekoppeld aan een
beperkte participatie. De tijd ontbrak om over dit punt in onderhandeling te
gaan, waarmee het zicht verloren ging op de mate waarin op dit punt bij dit
bedrijf bij de distributie sprake was van selectiviteit.

De vragenlijsten en dagboekjes konden via daartoe geplaatste 'stembussen',
dan weI via de contactpersonen, in een gesloten enveloppe, per bedrijf centraal
geretourneerd worden. Aan de distributie en vooral de inname van de vragen-
lijsten en dagboekjes via contactpersonen zijn, zowel wanneer de contact-
personen afkomstig zijn uit de directie, het management, als uit de onderne-
mingsraad of de vakbond, behalve voordelen ook nadelen verbonden. Het
belangrijkste voordeel bestond hieruit dat verschillende contactpersonen zich
persoonlijk hebben ingezet de werknemers 'over de streep te trekken'. Wan-
neer dit niet was gebeurd zou dit zeker geleid hebben tot een veel te geringe

lo Voor enkele andere bedrijven waren dergelijke problemen al meteen reden om niet
aan het onderzoek mee te doen, hoewel de bereidheid 'an sich' weI aanwezig was.
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participatie. Een belangrijk nadeel is echter dat hierdoor niet na te gaan is
welke de invloed van deze wijze van retourneren is op de structuur van de
non-response.

Response. In totaal werden onder de werknemers van de zeven geselecteerde
bedrijven 717 schriftelijke vragenlijsten en evenzovele dagboekjes verspreid.
Omdat vooraf niet bekend was welke werknemers een partner hadden, is bij
elke werknemer ook een vragenlijst, respectievelijk dagboekje voor een
eventuele partner bijgesloten.

Van de 717 vragenlijsten werden er door de werknemers 230 geretourneerd.
Hiervan bleken er 211 bruikbaar. De response onder de werknemers was
derhalve aan de lage kant, ze kwam uit op 29,4%, een percentage dat overigens
ook Swanborn noemt als gebruikelijke ondergrens voor postenqu6tes (Swan-
born 1987:268). Voor de werknemers met een vierdaagse werkweek bedroeg
het betreffende percentage 27,4%, voor werknemers met een vijfdaagse werk-
week  31,8%.  Van het betreffende aantal  van 211 werknemers  had  179  (84,8%)
een partner, 141 partners (78,8%) retourneerden een bruikbare vragenlijst.

De response op de dagboekjes was zeer laag, namelijk iets meer dan 10%.
Bovendien was hier in tegenstelling tot de vragenlijst de verdeling van de
response over de experimentele en de vergelijkingsgroep bijzonder ongelijk,
deze verhouding bedroeg  1:3. De bijzonder  lage tn onevenredige response  op
het tijdbudgetonderzoek, maakte dit deel van het onderzoek ongeschikt voor
verdere analyse. Daarmee bewees zich het belang van de gevoerde dubbelstra-
tegie (zie paragraaf 3.2.2).

Opmerkelijk was de response bij het bedrijf dat op het allerlaatste moment
aan het onderzoek deelnam. Doordat bij de overige bedrijven de eerste fase van
de gegevensverzameling reeds had plaats gevonden werd hier de volgorde
omgedraaid. De werknemers vulden eerst het dagboekje in waarna na enkele
weken de schriftelijke vragenlijst volgde. De response bij het dagboekje lag
hier zo'n 10% hoger dan bij de vragenlijst (namelijk 28,2% tegenover 20,0%).
Het lijkt erop dat twee keer een inspanning zoals in dit onderzoek gevraagd,
voor de respondenten teveel van het goede is". Van belang is dat de volgorde
waarin ze met de betreffende methoden van onderzoek geconfronteerd worden
minder gewicht in de schaal lijkt te leggen.

3.4.2    Beschrijving van de steekproef
Met een beschrijving van de steekproef naar achtergrondkenmerken wordt een
overzicht gegeven van de in de steekproef aanwezige variatie. Daarmee wordt,
voor wat betreft de werknemers afkomstig uit (afdelingen van) met een
vierdaagse werkweek, deels voorzien in een lacune, in die zin dat over de
werknemers die behoren tot de eerste generatie bedrijven die tot een vierdaagse
werkweek zijn overgegaan, slechts beperkt gegevens over achtergrondken-

11 Of dit ook het geval is bij werknemers die op individuele basis een vierdaagse
werkweek zijn overeengekomen is de vraag. Zie ook hoofdstuk 9.
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merken beschikbaar  zijn  (vgl.  Van Velzen 1993:20).
Daarnaast zal een beschrijving duidelijk maken dat de geselecteerde werkne-

mers met een vierdaagse werkweek': in de onderhavige steekproef op een
aantal achtergrondkenmerken onmiskenbaar verschillen van hun pendanten met
een vij fdaagse werkweek. Eerder   zijn de problemen uiteengezet waardoor
randomisatie niet mogelijk bleek. Problemen die noopten af te wijken van de
oorspronkelijke, quasi-experimentele onderzoeksopzet.

De in deze paragraaf gepresenteerde tabel betreft alle (211) werknemers,
ongeacht of zij een parmer hebben. In bijlage 1 zijn de gegevens weergegeven
van een deelcategorie. Het gaat daarbij binnen de categorie werknemers met
een partner om die werknemers waarvan de wederhelft een bruikbare vragen-
lijst geretourneerd heeft. Daarnaast zijn in de betreffende bijlage ook de
partners ze(f beschreven. Ter afsluiting van deze paragraaf wordt op de
overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende categorieen ingegaan'3.

Werknemers al dan niet met partner (n-211)
De leeftijd van de werknemers is onderverdeeld in drie categorieen, lopend van
19 tot en met 30 jaar, van 31 tot en met 45 jaar en van 46 tot en met 59 jaar.
Van het totaal aantal werknemers is niet meer dan zo'n twintig procent
vertegenwoordigd in de oudste leeftijdscategorie. Voor werknemers met een
vierdaagse werkweek ligt dit percentage nog lager. Het aandeel in de midden-
categorie is voor beide groepen werknemers gelijk.

12 Wanneer in het vervolg van de studie gesproken wordt van werknemers met een
vierdaagse, respectievelijk vijfdaagse werkweek worden, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld, werknemers bedoeld die afkomstig zijn uit (afdelingen van) bedrijven
met een vierdaagse, respectievelijk vijfdaagse werkweek.

13  Teneinde in het vervolg van de tekst verwarring te voorkomen,  zijn  bij het gebruik
van de termen 'werknemer', 'partner' en 'huishouden' de volgende afbakeningen
gehanteerd. In de studie ligt de nadruk op een vergelijking tussen werknemers met
een vierdaagse werkweek en werknemers met een vijfdaagse werkweek ten aan-
zien van temporele aspecten van activiteiten op de terreinen van arbeid, zorg en
vrijetijd. De werknemers uit beide categorieen worden in het vervolg van de studie
aangeduid  met  de term 'werknemer'. Hun partners, ongeacht  of deze zef werkne-
mer zi/n  of niet, worden steeds aangeduid  met de term 'partner'. De huishoudens
waartoe de werknemers met een vierdaagse werkweek behoren, worden omschre-
ven als 'huishoudens met een vierdaagse werkweek', de huishoudens waartoe de
werknemers met een vijfdaagse werkweek behoren, als 'huishoudens met een
vijfdaagse werkweek'. Het arbeidstijdpatroon  van de partner klinkt derhalve   niet
door in de betreffende naamgeving van de huishoudens.
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Tabel 3.1 Werknemers met een vierdaagse werkweek (n=lOD en werknemers met een
vijfdaagse werkweek (n= 104) naar achtergrondkenmerken

Vierdaagse Vijfdaagse Totaal
werkweek werkweek

n % n % n %

Leeftijd 19-30 43 40.2 30 29.1 13 34.8
31-45 47 43.9 45 43.7 92 43.8
46-59 17 15.9 28 2Z2 45 21.4

Geslacht man 92 86.0 89 85.6 181 85.8

vrouw 15 14.0 15 14.4 30 14.2

Huishoud- <2100 36 36.4 13 23.2 59  29.8

inkomen 2100-3250 45 45.5 41 41.4 86 43.4

23250 18 18.2 35 35.4 53 26.8

Opleiding LO,LBO 65 62.5 29 28.4 94 45.6

MAVO,MBO 35 33.7 43 42.2 78 3Z 9
HAVO+ 4 3.8 30 29.4 34 16.5

Functieniveau leidinggevend/hoger 12 11.2 67 65.7 79 37.8
uitvoerendv 95 88.8 35 34.3 130 62.2
lager uitvoerendh

Partner wel 90 84.1 89 85.6 179   84.8

niet 17 15.9 15 14.4 32 15.2

Kinderen weI 9 8.7 13 12.9 22 10.7
tot 4 jaat niet 95 91.3 88 8Zl 183 89.3

Kinderen van weI 20 18.7 21 20.8 41 19.7
4 tot 12 jaaf niet 87 81.3 80 79.2 167 80.3

Kinderen van 12 weI 17 15.9 14 13.9 31 14.9
tot   18 jaar' niet 90 84.1 87 86.1 171 85.1

a  Wanneer de scores gerenvoyeerd zijn weergegeven geeft dit aan dat de werknemers met
een vierdaagse werkweek zich op het betreffende achtergrondkenmerk significant
onderscheiden van de werknemers met een vijfdaagse werkweek.

b Onder 'lager uitvoerende' functies wordt (on)geschoolde handarbeid verstaan; onder
'hoger uitvoerende' functies hoofdarbeid dat een routinematig karakter bezit.

c  Het gaat om thuiswonende kinderen.

Het complement van het voorgaande wordt gevormd door het feit dat het
percentage in de leeftijdscategorie van 19 tot en met 30 jaar voor werknemers
met een vierdaagse werkweek hoger ligt dan voor werknemers met een
vijfdaagse werkweek. De gevonden verschillen zijn echter niet significant.
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Ten aanzien van het geslacht is de verdeling van beide categorieen werkne-
mers nagenoeg gelijk. Dat arbeidstijdpatronen die gekenmerkt worden door een
fulltime dienstverband (2 36 uren per week) haast volledig in handen zijn van
mannen (zie hoofdstuk 2, noot 23), blijkt nog duidelijker voor de onderhavige
steekproef op te gaan. Tussen werknemers met een vierdaagse werkweek en
werknemers met een vijfdaagse werkweek bestaat in deze geen noemens-
waardig verschil: 86,0% van de werknemers met een vierdaagse werkweek is
man, tegenover 85,6% van de werknemers met een vijfdaagse werkweek.

Een eerste significant onderscheid tekent zich af ten aanzien van het
huishoudinkomen. Verschillen de beide categorieen werknemers uit de steek-
proef nagenoeg niet met betrekking tot de inkomensklasse van 2100 tot 3250
gulden, ten aanzien van de laagste en hoogste inkomensklassen liggen de zaken
anders. Werknemers met een vierdaagse werkweek hebben vaker een huishoud-
inkomen tot 2100 gulden per maand netto, en juist minder vaak een inkomen
van 3250 of hoger.

Maar vooral met betrekking tot het opleidings- en functieniveau wijken de
beide categorical uit de steekproef van elkaar af In vergelijking tot de
werknemers met een vijfdaagse werkweek zijn de werknemers met een vier-
daagse werkweek significant vaker werkzaam op een lager functieniveau en
zijn zij duidelijk lager opgeleid. Wanneer bij het functieniveau onderscheiden
wordt tussen 'leidinggevenden en hoger uitvoerend personeel' enerzijds, en
'lager uitvoerend personeel' anderzijds, treffen we bijna negentig procent  van
de werknemers met een vierdaagse werkweek in de tweede categorie aan,
tegenover eenderde van de werknemers met een vijfdaagse werkweek. Daar-
naast heeft bijna tweederde van de werknemers met een vierdaagse werkweek
als hoogst voltooide opleiding een lagere (beroeps)opleiding genoten, slechts
enkele procenten heeft een opleiding op HAVO-niveau of hoger afgerond. Van
de werknemers met een vijfdaagse werkweek daarentegen, is in deze oplei-
dingscategorieen beide keren bijna dertig procent vertegenwoordigd.

Het arbeidstijdpatroon lijkt er ten aanzien van het hebben van een partner
niet toe te doen; werknemers met een vierdaagse werkweek hebben in dezelfde
mate (g)een partner als werknemers met een vijfdaagse werkweek. De vraag
naar thuiswonende kinderen is gesteld los van het feit of men (op het moment
van ondervraging) een partner heeft of niet. Werknemers met een vierdaagse
werkweek onderscheiden zich hier niet van werknemers met een vijfdaagse
werkweek, dat geldt zowel voor de aanwezigheid van thuiswonende kinderen
in de leeftijd tot 4 jaar, in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, als in de leeftijd van 12
tot  18 jaar.

Werknemers met partner (n=141)"
Wanneer gekeken wordt naar de verdeling naar achtergrondkenmerken van die
werknemers die een partner hebben (en waarvan de partner aan het onderzoek
heeft deelgenomen), dan blijft het hierboven geschetste 'totaal-beeld' vrijwel

14 Werknemers met een partner die deelnam aan het onderzoek.
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ongewijzigd gelden. Van de werknemers uit deze subcategorie onderscheiden
de werknemers met een vierdaagse werkweek zich op eenzelfde wijze wel of
juist niet van de werknemers met een vijfdaagse werkweek.

Partners (n=141)
De verdeling van de partners sluit op haar beurt weer grotendeels aan op die
van de (subcategorie) werknemers. De jongste leeftijdscategorieen zijn wat
ruimer bezet, en zo ook de middelste opleidingscategorie. Het complement van
het laatste wordt gevormd door het feit dat de partners juist minder vaak in de
laagste opleidingscategorie te vinden zijn, hetgeen geheel voor rekening komt
van de partners van de werknemers met een vierdaagse werkweek.

3.5  Reikwijdte van het onderzoek

De simultane wijzigingen in de bepaling van de onderzoeksopzet en het object
van onderzoek, alsmede de wijze waarop de steekproeftrekking uiteindelijk
heeft plaatsgevonden, zijn van invloed op hetgeen de onderzoeksresultaten
representeren. Een belangrijke afgrenzing is met de afbakening van de operati-
onele populatie gegeven: het spreekt vanzelf dat de onderzoeksresultaten geen
geldingskracht hebben voor de categorie werknemers die op individuele basis
de overstap naar een vierdaagse werkweek bewerkstelligd hebben.

Maar ook ten aanzien van de werknemers die werkzaam zijn in bedrijven
waar de overstap naar een vierdaagse werkweek geruime tijd (minstens 5 jaar)
eerder gemaakt is is voorzichtigheid geboden. De uitkomsten van het onderha-
vige onderzoek kunnen geenszins zonder meer veralgemeniseerd worden naar
deze categorie werknemers. Op de eerste plaats ontbrak de mogelijkheid de
keuze voor de bedrijven op een aselecte wijze uit te voeren; de keuze werd in
hoge mate bepaald door de bekendheid van de bedrijven en hun bereidheid in
het onderzoek te participeren. Op de tweede plaats ontbrak echter ook binnen
de geselecteerde bedrijven het zicht op de structuur van de non-response. Ook
op dit niveau was het niet mogelijk na te gaan in hoeverre degenen die de
vragenlijst niet retourneerden, op relevante kenmerken afweken van degenen
die wel participeerden.

Veralgemenisering van de onderzoeksgegevens kan dan ook niet anders dan
met de grootste voorzichtigheid gebeuren, met inachtneming van de afbakening
van de onderzoekspopulatie. Overigens is het ook niet zo dat de groep werkne-
mers waarop de gegevens van toepassing zouden zijn 'in de tijd' groter wordt,
en wel doordat het aantal bedrijven met een (middel)lange ervaring met een
vierdaagse werkweek als vanzelf toeneemt. Afgezien van het feit dat de
maatschappelijke context waarin sociale actoren hun tijd besteden aan verande-
ring onderhevig is, geldt ook voor de vierdaagse werkweek dat zij zich in de
tijd heeft aangepast. Terwijl de vierdaagse werkweek in de jaren tachtig nog
staat voor een werkweek van steevast vier werkdagen met eenzelfde lengte van
de dagelijkse en wekelijkse arbeidstijd, voltrekt zich in de jaren negentig een
flexibilisering van dit arbeidstijdpatroon. De variatie die hiermee haar intrede
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doet ten aanzien van de omvang en de temporele locatie van de arbeidstijden,
zal haar beslag hebben op de tijdsbestedingen in de arbeidsvrije tijd. De
generatie werknemers die vanaf het midden van de jaren negentig tot een
vierdaagse werkweek overgaat, is alleen al op grond hiervan zeer beperkt
vergelijkbaar  met  de  hier,  in 1992, onderzochte groep.

3.6   Aanpassing van de vraagstelling

De centrale vraagstellingen uit paragraaf 2.5 waren geent op werknemers die,
gedurende de looptijd van het onderhavige onderzoek, zouden overgaan van
een vijfdaagse naar een vierdaagse werkweek. Uiteindelijk is het object van
onderzoek bepaald tot werknemers met een vierdaagse werkweek die werkzaam
zijn in bedrijven waar de overstap naar een vierdaagse werkweek geruime tijd
(minstens 5 jaar) eerder gemaakt is. Deze wijziging heeft een tweetal conse-

quenties.
Op de eerste plaats wordt met het onderhavige onderzoek niet langer beoogd

om de gevolgen in kaart te brengen van een overstap van een vijfdaagse naar
een vierdaagse werkweek. Strikt genomen worden in de onderhavige studie
werknemers met een vierdaagse werkweek en werknemers met een vijfdaagse
werkweek op een aantal onderzoeksterreinen op een aantal relevant geachte
factoren onderzocht. Gekeken wordt of werknemers met een vierdaagse
werkweek, gegeven andere relevante factoren, van werknemers met een
vij fdaagse werkweek verschillen ten aanzien van de bereidheid tot het werken
op niet-reguliere tijdstippen, de taakverdeling in het huishouden, de behoefte
aan verruiming van de openingstijden van dienstverlenende instellingen en
bedrijven en ten aanzien van de inhoud van hun vrijetijdsbesteding. Niets meer
en niets minder.

Op de tweede plaats is door de (noodgedwongen) uitsluiting van de werkne-
mers die in het verleden individueel tot een vierdaagse werkweek zijn overge-
gaan de vraagstelling over de relatie tussen arbeidstijdpatroon en waardeori-
entatie niet langer relevant. Gezien het feit dat bij de bedrijven die in de jaren
tachtig (voor delen van hun personeel) tot een vierdaagse werkweek zijn
overgegaan het initiatief tot een dergelijke stap doorgaans bij de bedrijfsleiding
lag en werknemers bovendien enkel collectief voor of tegen een dergelijke
overstap konden besluiten, kan het arbeidstijdpatroon bezwaarlijk als een
individuele uitdrukking van onder werknemers levende waardeorientaties
gezien worden. Is het binnen dit kader niet zinvol de relatie tussen arbeids-
tijd(patroon) en waardeorientatie op individueel niveau in kaart te brengen, op
het niveau van het huishouden ligt dit wellicht anders. Bezitten individuele
werknemers beperkte mogelijkheden om hun waarden op het terrein van
arbeid, zorg en vrijetijd in arbeidstijdpatronen te concretiseren, gezamenlijk
zijn werknemers en hun partners wellicht beter in staat om de arbeidstijd en
waardeorientaties op elkaar te laten aansluiten. De betreffende wijzigingen in
het object van onderzoek leiden dan tot de volgende aanpassing van de
vraagstellingen:
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1) Welke zijn de factoren die bij werknemers van invloed zijn op hun
bereidheid om op niet-reguliere tijdstippen te werken, op hun aandeel in de
zorgtijdls, op hun behoefte aan verruiming van de openingstijden. respec-
tievelijk op de temporele structuur en inhoud van hun vrijetijdsbesteding, en
speelt het arbeidstijdpatroon daarbij een rot van betekenis, in die zin dat
werknemers met een vierdaagse werkweek in vergelijking tot werknemers
met een vijfdaagse werkweek minder bereid zijn om op niet-reguliere
tijdstippen te werken, een groter deel van de zorgtijd voor hun rekening
nemen, een geringere behoefte hebben aan verruiming van de openingstij-
den,  en/of een  (deels)  ander vrijetijdpatroon hebben;

Il) Zijn op het niveau van het huishouden arbeidstijd en waardeorientaties
aan elkaar gerelateerd in die zin dat huishoudens die belang hechten vooral
aan waarden op het terrein van zorg en vrijetijd minder tijd aan arbeid
besteden dan huishoudens die vooral hechten aan waarden op het terrein
van arbeid?

15 Dit deel van de vraagstelling heeft betrekking op mannelijke (samenwonende of
gehuwde) werknemers.



4  Arbeidstijd en waardeorilintatie

Zijn op het niveau van het huishouden arbeidstijd en waardeorientaties aan
elkaar gerelateerd in die zin dat huishoudens die belang hechten vooral aan
waarden op het terrein van zorg en vrijetijd minder tijd aan arbeid besteden
dan huishoudens die vooral hechten aan waarden op het terrein van arbeid?

4.1 Inleiding

In het voorliggende hoofdstuk wordt ingegaan op de relatie tussen arbeidstijd
en waardeorientatie. De term arbeidstijd wordt daarbij gebruikt in de zin van
het aantal uren betaaide arbeid per week. Werd in paragraaf 2.4 de relatie
tussen arbeidstijd en waardeorientatie nog gesitueerd op het niveau van de
werknemer, een hoofdstuk later werd deze relatie gezien de afbakening van de
onderzoekspopulatie (paragraaf 3.3) geproblematiseerd op het niveau van het
huishouden.

Aan de hand van Bell (1968) (paragraaf 4.2) worden een vijftal waardecom-
plexen in het onderzoek opgenomen (paragraaf 4.4). Ondanks de wetenschap
(FNV   1993)  dat ook begin jaren negentig op actorniveau de vrijheid   om  de
verdeling van de arbeidstijd en arbeidsvrije tijd aan te laten sluiten op de
voorkeuren nog steeds begrensd is (paragraaf 4.3), wordt verondersteld dat op
huishoudniveau wel een zekere congruentie tussen waardeorientatie en arbeids-
tijd gerealiseerd wordt.

In paragraaf 4.5 vindt de presentatie van de bevindingen plaats die aanlei-
ding vormen het get,ostuleerde verband tussen arbeidstijd en waardeorientatie
te nuanceren en te relativeren (paragraaf 4.6).

4.2 Familism, careerism and consumership

Ten aanzien van de relatie tussen waarden, opvattingen en preferenties ener-
zijds en de temporeel(ruimtelijke) vormgeving van het menselijk handelen
anderzijds is weinig tot geen empirisch onderzoek verricht. Een uitzondering
hierop vormt de dissertatie van Droogleever Fortuijn (1993). In deze studie
richt zij zich op tweeverdieners met jonge kinderen. Aan de hand van 50
zogenaamde dagboekjes en 20 interviews heeft Droogleever Fortuijn onderzoek
verricht naar de verzorgingsarrangementen van 70 tweeverdienersgezinnen met
jonge kinderen. Onder een verzorgingsarrangement verstaat zij de wijze waarop
huishoudens in hun voortbestaan voorzien, waarbij dit voortbestaan zowel
betrekking heeft op de verwerving van een inkomen als op het huishoudelijk
werk. Aan een verzorgingsarrangement onderscheidt zij twee dimensies. De
eerste dimensie betreft de mate waarin de huishoudens op arbeid dan wel op
zorg zijn georienteerd. De tweede dimensie betreft de mate waarin bij de
deling van betaalde arbeid sprake is van symmetrie. Op grond van beide
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dimensies stelt zij een typologie met vier cellen samen (Droogleever Fortuijn
1993:24-28).

Met name de eerste dimensie is van belang omdat hier een verbinding wordt
gelegd tussen temporele aspecten van het handelen en waarden die aan dit
handelen richting geven. Zij grondvest deze dimensie op theoretische notities
van Mingione (1983) en vooral Bell (1968). De laatste benadrukt de keuzevrij-
heid waarover in moderne industriele samenlevingen zouden beschikken.
Volgens hem zou het hierdoor voor hen mogelijk geworden zijn, althans op de
middellange termijn, waardeorientaties ook daadwerkelijk in keuzes tot uitdruk-
king te brengen, vandaar dat bij hem de termen waarde, preferentie en keuze
door elkaar gebruikt worden. De betreffende voorkeuren begrijpt Bell niet op
het onbestendige niveau van het individu noch op het niveau van de afzonder-
lijke handeling, maar ziet hij gedragen door een overkoepelend waardesysteem
(value system) en tot uitdrukking gebracht in collectief gedeelde leefstijlen.
Zonder het met zoveel woorden te zeggen lijkt Bell enerzijds met het begrip
leefstijl aan te willen geven dat in de naoorlogse transformatie van westerse
samenlevingen een zekere pluriformering van handelingsmodellen heeft plaats
gevonden (zie Mommaas 1993:159 e.v.), en anderzijds dat deze pluriformering
niet opgevat moet worden als individuele verscheidenheid: de aan waarden, c.q.
preferenties gekoppelde leefstijlen worden gedeeld door nog steeds omvangrij-
ke categorieen actoren. Hij onderscheidt in eerste instantie een drietal prefe-
rentie- of keuzepatronen, waarin waarden en gedrag nagenoeg samenvallen
(Bell 1968:147-148):

* familism:
by the familism life style is meant a high valuation on family living;
marriage at young ages, a short childless time span after marriage, childcen-
tredness, and other such characteristics being indicators of familism. More
than this, however, are the norms of consumption - the closely interwoven
set of activities and possessions - that are correlated with and become
symbolic of those who are representative of the familism preference pattern.
There is 'a style of life' appropriate to and symbolic of familism;

* careerism:
by the upward mobility pattern is meant spending time, money and energy
on one's career (...). From the perspective of social choice and style of life
involved, the important criterium is that a person engages in career-relevant
activities to the partial exclusion of alternative activities;

* consumership.
those persons who eschew both career (beyond the day-to-day, 9 to 5

employment) and family life and prefer having as high a level of living as
possible in the present represent the consumership choice pattern, and
exhibit the style of life characteristic of it. These persons expend their
efforts, time and money on "having a good time", "living it up", or "enjoy-
ing life as much as possible" and they do so in ways that are unconnected
with family or career goals.
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4.3  Grenzen aan de keuzevrijheid

Droogleever Fortuijn wijst op verschillende demografische, economische en
culturele processen die er met name vanaf de jaren zestig voor gezorgd hebben
dat de transitiemomenten in de traditionele levenscyclus uiteengelegd zijn:
Niet langer vallen de verschillende overgangen in huishouden-, arbeidsmarkt-
en woonsituatie samen, maar zijn in de tijd uit elkaar getrokken (Droogleever
Fortuijn 1993:18). Het grote aantal overgangsmomenten   in een leven betekent
dat elke overgang minder ingrijpend is dan met name het huwelijk in het
verleden placht te zijn. Zo is het gaan samenwonen met een partner in veel
gevallen een geleidelijk proces, waarin men steeds intensiever met elkaar
omgaat, totdat men definitief bij elkaar intrekt of naar een gezamenlijke
woning verhuist (Droogleever Fortuijn 1993:20).   Of  niet,   meer  dan  ooit  zijn
we in staat eenmaal genomen keuzen te heroverwegen. Met het feit dat
overgangsmomenten minder ingrijpend zijn hangt samen dat deze ook minder
definitief zijn. Dat geldt zelfs voor een institutionele praktijk als het trouwen;
vanaf de jaren zestig hebben mensen steeds vaker hun huwelijk weer laten
ontbinden.

Met de verspreiding van transitiemomenten, die inmiddels minder ingrijpend
en definitief zijn, zouden actoren in het begin van de jaren negentig een tot
dan ongekende verscheidenheid aan potentiele handelingsmodellen bezitten;
groepen en individuen zijn in toenemende mate in staat een verschillend accent
te leggen op arbeid, zorg en vrijetijd. Vond Bell in de naoorlogse economische
en technologische ontwikkeling, conform het vooruitgangsoptimisme van het
Amerikaans behaviorisme uit deze periode, nog voldoende grond voor de
vooronderstelling van keuzevrijheid, zijn keuzemodel lijkt met de maatschappe-
lijke ontwikkelingen die sinds de formulering van dit model (1968) haar beslag
hebben gekregen, pas realiteitsgehalte verkregen te hebben.

Toch is de bedoelde keuzevrijheid ook in de jaren negentig nog steeds be-
grensd. De opkomst van een grote verscheidenheid aan arbeidstijdpatronen de
afgelopen twee decennia heeft maatschappelijk gezien geleid tot een grote ver-
scheidenheid aan arbeidstijden en tot een grote variatie in de verdeling van de
arbeidsvrije tijd. Niettemin maakt onderzoek duidelijk dat deze diversiteit niet
zonder meer beantwoord aan de voorkeuren van de Nederlandse bevolking.

In 1990 vindt in opdracht    van    het   FNV een onderzoek plaats    naar    de

1 Met betrekking tot demografische processen wijst zij op de stijging van de
gemiddelde levensduur en de daling van de huwelijksvruchtbaarheid door het op
grote schaal toepassen van geboortebeperking, met betrekking tot economische
processen op de toename van de welvaart en het besteedbaar inkomen, en met
betrekking tot culturele processen op processen van individualisering en emanci-
patie onder invloed waarvan vrouwen een meer onafhankelijke positie ten opzichte
van hun echtgenoten en jongeren ten opzichte van hun ouders gingen innemen
(Droogleever Fortuijn 1993:18, zie ook Beckers en Van der Poel 1990:105)
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werktijd die Nederlanders als ideaal zien. Drie jaar later, in april 1993, verricht
het FNV onder de Nederlandse bevolking  van   16 jaar en oudet opnieuw  een
onderzoek naar de wensen ten aanzien van de deelname aan betaalde arbeid
(FNV 1993) waardoor een vergelijking in de tijd mogelijk wordt. Los van de
aanwezigheid van hulpbronnen en constraints (zoals het voorhanden zijn van
kinderopvang, het bezit van een baan, de (on)mogelijkheid om in deeltijd te
werken) is gevraagd naar de ideale arbeidstijd in uren. Is in 1990 de gemiddeld
gewenste arbeidsduur bij mannen nog 33 uur, in 1993 is zij verminderd tot
28,6  uur.  Ook bij vrouwen  is een daling opgetreden:  van  24  uur  in   1990  naar
19,1 uur in 1993.

Tabel 4.1 Feitelijk en gewenst aantal arbeidsuren, per week (in %)

Feitelijk aantal Gewenst aantal
arbeidsuren arbeidsuren

0 uur 40,8 10,2

1-14 uur 4,5                           8,8

15-24 uur 6,0 28,7

25-34 uur                             6,1                               32,1

> 34 uur 42,5 20,2

Totaal  (n = 1549) 100,0 100,0

Bron: FNV, Doorsnee in deeltijd, Amsterdam  1993.

In bovenstaande tabel  4.1  is  voor de totale populatie (mannen en vrouwen)  de
gewenste arbeidstijd geconfronteerd met het aantal uren dat feitelijk gewerkt
wordt. De tabel maakt duidelijk dat (in 1993) Hn vijfde van de Nederlandse
bevolking een werkweek van meer dan 34 uur ambieert. Bovendien laat de
tabel zien dat tussen het aantal feitelijke en gewenste arbeidsuren een wereld
van verschil bestaat3. Een meerderheid  van de Nederlandse bevolking wenst

2   Omdat het een steekproef betreft onder Alle Nederlanders van 16 jaar en ouder zijn
ook scholieren, niet-betaald werkenden, werklozen, arbeidsongeschikten en andere
uitkeringsgerechtigden in het onderzoek betrokken.

3  Maar ook wanneer de verdeling in beide kolommen van de tabel dezelfde zou zijn
hoeft dit nog geenszins te betekenen dat voor de individuele respondent de
feitelijke met de gewenste arbeidsduur overeenkomt; de betreffende percentages
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een wekelijkse arbeidsduur die onder de 34 uur ligt en die overeenkomt met
een standaardwerkweek van vier, drie of zelfs twee dagen (FNV 1993:3)4.

Terwijl het grootste deel van de Nederlandse bevolking zich bevindt in een
situatie waarin men geen werk 6f juist een voltijdsbaan heeft, heeft men daar
geenszins vrede mee, en zou men graag meers, respectievelijk minder uren
aan het arbeidsproces willen deelnemen. Voor de onderzoekspopulatie als
geheel (mannen en vrouwen, werkenden en niet-werkenden) ligt het gewenste
aantal arbeidsuren op 24 (FNV 1993:4,5).

4.4  Arbeidstijd en waardeorientatie

Mag het zo zijn dat de mogelijkheden de afgelopen decennia zijn toegenomen
om de hoeveelheid arbeids(vrije) tijd te laten aansluiten op voorkeuren of
waardeori8ntaties op de terreinen van arbeid, zorg en vrijetijd, dan laat onder-
zoek zoals dat van het FNV zien dat deze mogelijkheden in de praktijk
begrensd zijn. In paragraaf 3.6 is beredeneerd dat als gevolg van de wijze
waarop de afbakening heeft plaatsgevonden het arbeidstijdpatroon van de
werknemers uit de onderhavige onderzoekspopulatie bezwaarlijk gezien kan
worden  als de uitdrukking van onder hen levende waardeorientaties.  De  door
Bell veronderstelde afstemming van gedrag in termen van energie, tijd en geld
op waarden die achtereenvolgens het gezin, het werk en de consumptie
prioriteren gaat waarschijnlijk in veel belangrijkere mate op voor de categorie
werknemers die individueel de overstap naar een vierdaagse werkweek
gemaakt hebben (zie paragraaf 3.3).

Voor de onderzoekspopulatie is het aannemelijk dat met betrekking tot de
omvang van de arbeids(vrije) tijd het aantal handelingsalternatieven op het
niveau van het huishouden groter is dan op het niveau van de individuele
werknemer. Ook Droogleever Fortuijn past de theoretische notities van Bell
toe niet op het niveau van de individuele actor maar op dat van het huishou-
den. In de onderhavige studie is aangenomen dat huishoudens die voorrang
verlenen aan waarden op het terrein van zorg en vrijetijd minder tijd aan
arbeid besteden dan huishoudens die vooral hechten aan waarden op het terrein
van arbeid.

hoeven namelijk niet op dezelfde werknemers betrekking te hebben.

4  De gegevens zijn op individueel niveau vergaard; derhalve bestaat geen inzicht in
de wijze waarop binnen huishoudens waarin twee partners aanwezig zijn, het
verschil tussen de feitelijke en gewenste arbeidstijd van de ene partner samenhangt
met dat van de andere partner.

5  Van de totale onderzoekspopulatie gaf 37,7% aan minder en 39,6% aan meer te
willen gaan werken. Bij de laatste groep gaat het overwegend (30,0%) om mensen
die op het moment van gegevensverzameling geen betaalde arbeid verrichten en in
mindere mate (9,6%) om mensen die uitbreiding van het gebezigde aantal uren
zouden willen (FNV 1993:5,6).
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Welke zijn de waardeorientaties waarvan verwacht mag worden dat zij hun
weerslag zullen hebben op de verdeling van de arbeidstijd en arbeidsvrije tijd
op huishoudniveau? Voor de criteria op grond waarvan huishoudens normatief
ten opzichte van elkaar gepositioneerd kunnen worden is gebruik gemaakt van
concepten en operationalisaties van SOCON 1990 (Sociaal-culturele ontwikke-
lingen in Nederland 1990) met betrekking tot de thema's 'waardeorientaties'
en 'arbeid'6. Ten aanzien van het thema 'waardeorientaties' is gebruik ge-
maakt van de schalen van een drietal waardecomplexen. Deze drie, te weten

burgerlijke waarden inzake beroep (ook wel burgerlijk economisme genoemd),
burgerliike waarden inzake gezin (burgerlijk familialisme) en hedonistische
waarden verwijzen achtereenvolgens naar de handelingsdomeinen arbeid, zorg
en vrijetijd (Felling    et    al.      1983). Zij sluiten    nauw    aan    bij de normatieve
dimensie van de door Bell onderscheiden keuzepatronen.

Zo wordt bij de normatieve dimensie van 'careerism' voor een belangrijk
deel dezelfde aspecten benadrukt die ook aan 'burgerlijke waarden inzake

beroep' (BWB) inhoud geven. In beide gevallen zijn beroep en carritre
belangrijk vanwege geld, aanzien en de mogelijkheid om vooruit te komen in
de     maatschappij. Een vergelijkbare overeenkomst treffen    we aan tussen
'familism' en 'burgerlijke waarden inzake gezin' (BWG), respectievelijk
tussen 'consumership' en 'hedonisme' (HED). 'Familism' en 'burgerlijke
waarden inzake gezin' zijn beiden concepten die gecentreerd zijn rondom een
gerichtheid op de priv6sfeer, op huwelijk, gezin en het opvoeden en de
toekomst van kinderen. De omschrijving van 'consumership' tenslotte,
verwijst naar een hedonistische waardeorientatie, met haar expliciete gericht-
heid op het genieten van het heden, op een 'carpe diem' waarbij het maken
van plezier voorop staat.

Nog  duidelijker bij Bell's definitie van careerism sluit op onderdelen  het
normatieve concept 'arbeidsethos' van het thema 'arbeid' aan. Het concept is
in deze studie uiteengelegd in carri&re-gerichte oriantatie (CGO) en plicht tot
arbeid (PTA).    Mensen   die    hoog    scoren   op    de   eerste    schaal    vinden   werk

6    SOCON 1990 heeft zijn wortels  in het VF-onderzoekprogramma 'Secularisering

en   Ontzuiling in Nederland'   (SON   1979)   van het Sociologisch Instituut   van   de
Katholieke Universiteit te Nijmegen (Eisinga en Scheepers  1989).  In het kader  van

dit  onderzoekprogramma  werd   in de herfst  van 1979, onder leiding van Felling,
Peters en Schreuder, een nationale enqutte onder 1007 Nederlanders uitgevoerd.
De enquBte verschafte inzicht in de wereld- en levensbeschouwing, in de religiosi-
teit en kerkelijkheid, respectievelijk in de waarde-orientaties van de Nederlanders
anno 1979, alsmede  in hun opinies over economie, politiek en cultuur.   Het  plan
werd opgevat het onderzoek op gezette tijden te herhalen en bovendien uit te
breiden. Dit resulteerde   in het vervolg-project

' Sociaal-culturele ontwikkelingen  in
Nederland' (SOCON) dat in samenwerking met sociologen van de Katholieke Uni-
versiteit Brabant   op    1   januari    1985 van start   ging.    In het kader   van dit project
vond    zowel    in    1985.    als    in    1990    en    1995 een herhaling plaats, waarbij naast

aanpassing ook uitbreiding plaats   vond   van de onderzoeksthema' s (Felling   et   al.
1986, 1987; Eisinga et al. 1992a, 1992b).
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belangrijk ter verkrijging van een steeds 'betere' baan, een hoger inkomen en
als mogelijkheid om hun talenten te ontplooien. De tweede schaal doet recht
aan het feit dat leden van huishoudens ook lange werkdagen kunnen maken,
omdat zij werken als een belangrijke, zo niet primaire levensinvulling be-
schouwen. Mensen die hoog scoren op deze schaal zijn van mening dat elke
burger verplicht is te werken als hij dat kan en dat werken altijd op de eerste
plaats komt, v6or vrijetijd en het genieten van het leven7.

4.5 Bevindingen

Als eerste stap in de analyse is nagegaan of het voor de onderhavige steek-
proef zinvol is te spreken van waardeori8ntaties op huishoudniveau. Voor-
waarde daartoe is dat tussen de werknemer en de partner uit een huishouden in
belangrijke mate overeenstemming bestaat in de mate waarin zij de gespecifi-
ceerde waarden op de terreinen van arbeid, zorg en vrijetijd aanhangen. Dat
bleek inderdaad het geval te zijn. Om te toetsen of tussen de scores van de
werknemer en die van zijn of haar partner congruentie bestaat, is als maat van
overeenstemming 'Cohens kappa' gehanteerd. Zowel ten aanzien van 'burger-
lijk economisme', 'plicht tot arbeid', 'carri8re-gerichte orientatie', 'burgerlijk
familialisme' (BWG) als 'hedonistische waarden' (HED) wijkt deze overeen-
stemmingsmaat duidelijk van 0 af, wat betekent dat de overeenstemming
tussen de scores van de werknemer en de partner, duidelijk groter is dan op
basis van toeval verwacht mocht worden.

Vervolgens is gekeken of de gespecificeerde waardeorientatiesH samenhan-
gen met de tijd die op huishoudniveau besteed wordt aan arbeid, en zo ja of
zij dit ook op de verwachte wijze doen. Daar de huishoudens zich met
betrekking tot de arbeidstijd vrijwel geheel onderscheiden op de arbeidstijd
van de partner is daarbij de arbeidstijd van de partner als maat genomen voor
de arbeidstijd op huishoudniveau'. Bij regressie (stepwise) van de arbeidstijd

7 Elk van de waardeorientaties is opgebouwd uit een aantal items ten aanzien
waarvan de respondenten via een vijfpuntsschaal hun mate van instemming konden
betuigen. Na factoranalyse (zie bijlage 4) is voor elk van de waardeorientaties een
vijfpuntsschaal gereconstrueerd (5=helemaal mee eens, 4=mee eens, 3=niet mee
(on)eens, 2=mee oneens,  en   l=helemaal mee oneens). Vervolgens  zijn de scores
van de werknemer en de partner gesommeerd en gemiddeld, als maat voor de
waardeorientatie op huishoudniveau.

8  Wanneer in het vervolg van dit hoofdstuk gesproken wordt van waardeorientaties
worden hiermee waardeorientaties op huishoudniveau mee bedoeld, tenzij anders
vermeld.

9  De correlatiecoefficient tussen de arbeidstijd van het huishouden en de arbeidstijd
van de partner bedraagt .9844 (n=139). Een dergelijk hoge correlatiecoefficient is
gezien de afbakening van de onderzoekspopulatie niet onverwacht. Wanneer de
onderzoekspopulatie echter niet alleen bestaat uit werknemers met een voltijds-
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op de waardeorientaties bleken enkel burgerlijk familialisme en hedonisme
geselecteerd te worden. Het verband tussen burgerlijk familialisme en de
arbeidstijd was in de verwachte richting: naarmate huishoudens burgerlijke
waarden inzake het gezin belangrijker vonden staken zij minder tijd in betaalde
arbeid. Daarentegen bleken de huishoudens die het hoogst scoorden op hedo-
nistische waarden verrassenderwijs de meeste tijd in arbeid te steken.

De uitkomsten zijn op het eerste gezicht opmerkelijk: niet alleen blijken
waarden op het terrein van arbeid niet samen te hangen met de omvang van de
arbeidstijd, ook is de relatie tussen hedonistische waarden en arbeidstijd tegen-
gesteld aan hetgeen verwacht werd. Voor de onderhavige steekproef blijkt de
arbeidstijd geen (eenduidige) uitdrukking van het belang dat door huishoudens
gehecht wordt aan waarden op het terrein van arbeid, zorg en vrijetijd. Hoe
zijn de gevonden uitkomsten te begrijpen?

Ter duiding van de relatie tussen de wel geselecteerde waardeorientaties en
de omvang van de arbeidstijd zijn als volgende stap achtergrondkenmerken in
de analyse betrokken, achtergrondkenmerken waarvan verwacht werd dat zij
gerelateerd zijn aan burgerlijk familialisme, hedonisme (zie ook Felling et al.
1983: 163-179)  en/of de arbeidstijd. Na selectie  van de relevante achtergrond-
kenmerken (de leeftijd, de aanwezigheid van thuiswonende kinderen in de
leeftijd van 0 tot 12 jaar, de burgerlijke staat en het geslacht) bleek bij de
regressie van de arbeidstijd op de waardeorientaties burgerlijk familialisme en
hedonisme en de betreffende achtergrondkenmerken tezamen, hedonistische
waarden niet langer van invloed op de arbeidstijd. Uiteindelijk blijkt derhalve
bij de exploratie van het verband tussen arbeidstijd en waardeori8ntaties,
wanneer ook relevante achtergrondkenmerken in de analyse betrokken worden,
enkel burgerlijk familialisme invloed uit te oefenen op de omvang van de
arbeidstijd.  In het onderstaande pijldiagram (figuur  4.1)  is de relatie tussen  de
arbeidstijd en burgerlijk familialisme gespecificeerd naar de leeftijd, de aanwe-
zigheid van thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, de burger-
lijke staat en het geslacht. Daar de nadruk in de analyse ligt op de relatie
tussen de arbeidstijd en burgerlijk familialisme is op de mogelijk causale
verbanden tussen de achtergrondkenmerken niet nader ingegaan. Dit betekent
dat eventuele indirecte effecten die via de achtergrondkenmerken lopen niet in
kaart gebracht zijn.

dienstbetrekking maar ook uit werknemers die parttime werken kan de arbeidstijd
van de partner vanzelfsprekend niet als maat voor de arbeidstijd op huishoudni-
veau dienen.
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Figuur 4.1 Arbeidstijd en burgerlijk familialisme, gespecificeerd naar leeftijd, de
aanwezigheid van kinderen in de leeftljd van 0 tot 12 jaar, de burgerlijke staat en het
geslacht' (n= 110)b

a Referentiecategorieen: leeftijd (19-31 jaar), kinderen 0-12 jaar (geen kinderen van 0-12
jaar), burgerlijke staat (wel partner, niet getrouwd), geslacht (vrouw).

b   Vet gedrula staan de beta-coefficienten vermeld, cursief gedrukt staan (tussen haakjes) de
b-coefficienten.

De figuur maakt duidelijk dat een hogere score op burger4/k familialisme
gepaard gaat met een geringere arbeidstijd. Huishoudens die zich volledig
kunnen vinden in burgerlijk familiale waarden besteden wekelijks zo'n 16 uur
minder aan betaalde arbeid dan huishoudens die deze waarden in het geheel
niet onderschrijven. Kijken we vervolgens naar de geselecteerde achtergrond-
kenmerken dan zien we dat alleen de burgerlijke staat niet rechtstreeks invloed
uitoefent op de omvang van de arbeidstijd. Met betrekking tot de leeROW blijkt
dat wanneer huishoudens in de leeftijdsklassen van 31 tot 46 jaar, respectieve-
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lijk van 46 tot 60 jaar afgezet worden tegen huishoudens in de leeftijdsklasse
van 19 tot 31 jaar, dat huishoudens uit de middelste en vooral die uit de
oudere leeftijdscategorie een duidelijk geringere omvang van de arbeidstijd
kennen (9,5 uur, respectievelijk 19,9 uur) dan de huishoudens uit de leeftijds-
categorie van 30 jaar en jonger. Ook de aanwezigheid van kinderen heeft
effect op de arbeidstijd: wanneer in het huishouden kinderen in de leeftijd van
0 tot 12 jaar aanwezig zijn wordt 10,9 uur minder gewerkt dan wanneer geen
kinderen in de betreffende leeftijdscategorie aanwezig zijn. Met het 'geslacht
van het huishouden' wordt het 'geslacht van de werknemer' bedoeld (zie
hoofdstuk   3,   noot   13). De figuur   laat   zien   dat   de tijd besteed aan betaalde
arbeid bij de partners van mannelijke werknemers zo'n 8.2 uur per week lager
ligt dan die van de partners van vrouwelijke werknemers.

In de figuur zijn ook de indirecte efecten van de achtergrondkenmerken via
burgerlijk familialisme weergegeven. Ook op deze wijze laat de aanwezigheid
van zorgafhankelijke kinderen zich gelden. Huishoudens met kinderen in de
leeftijd van 0 tot 12 jaar scoren op burgerlijk familialisme iets meer dan een
half punt hoger dan huishoudens zonder kinderen in de betreffende leeftijdsca-
tegorie hetgeen een geringere omvang van de wekelijkse arbeidstijd betekent
van ruim 2 uur. Is men getrouwd dan is de score op burgerlijk familialisme
liefst 1.3 hoger dan wanneer men ongetrouwd  is,  en ligt dientengevolge  de
arbeidstijd zelfs ruim 5 uur per week lager.

4.6  Interpretatie en discussie

De analyse heeft duidelijk gemaakt dat de arbeidstijd geen (eenduidige)
uitdrukking vormt van het belang dat door huishoudens gehecht wordt aan
waarden op het terrein van arbeid, zorg en vrijetijd. Enkel burgerlijk familia-
lisme blijkt samen te hangen met de arbeidstijd waarbij het verband in de
verwachte richting   is: uit figuur 4.1, waarin de relatie tussen arbeidstijd   en
burgerlijk familialisme geplaatst is binnen het kader van relevante achtergrond-
kenmerken, blijkt dat naarmate huishoudens burgerlijke waarden inzake het
gezin belangrijker vinden zij minder tijd steken in betaalde arbeid.

Volgens Felling (Felling et al. 1983:167,168) zijn gebeurtenissen in het
leven zoals trouwen en kinderen krijgen mogelijkerwijs belangrijk ten aanzien
de mate waarin men burgerlijk familiale en hedonistische waarden aanhangt.
Wanneer men eenmaal getrouwd is en kinderen heeft vermindert de hedonisti-
sche gerichtheid op het leven en worden huwelijk, kinderen en gezin juist
belangrijker gevonden. De uitkomsten van de onderhavige steekproef wijzen
inderdaad op het belang van het getrouwd zijn en de aanwezigheid van
kinderen voor de gerichtheid op burgerlijk familiale waardenio. En via
burgerlijke waarden voor de omvang van de arbeidstijd. De arbeidstijd neemt

10 Een dergelijk verband is niet gevonden voor de relatie tussen het al dan niet
getrouwd zijn en het al  dan niet hebben van kinderen in de leeftijd 0 tot  en met  11
jaar enerzijds en hedonisme anderzijds.
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echter bij het trouwen en krijgen van kinderen niet enkel af omdat deze
gebeurtenissen in het leven gepaard gaan met een sterkere gerichtheid op
familiale waarden. De aanwezigheid van kinderen oefent ook rechtstreeks
invloed uit. Men gaat niet enkel minder werken omdat men vindt dat dit hoort,
maar ook eenvoudigweg omdat het verzorgen en opvoeden van kinderen tijd
vraagt.

Felling wees op het mogelijk belang van trouwen en kinderen krijgen in
verband met de sterke samenhang die hij vond tussen leeftijd enerzijds en
burgerlijk familialisme en hedonisme anderzijds (Felling    et    al.     1983: 166).
Trouwen en kinderen krijgen vormen in deze optiek mediaire factoren tussen

leeftijd en burgerlijk familialisme, en daarmee binnen het kader van het
onderhavige onderzoek ook tussen leeftijd en arbeidstijd. Zoals in paragraaf
4.5 aangegeven is niet nader ingegaan op de mogelijke verbanden tussen de
achtergrondkenmerken onderling, zodat het indirecte effect van leeftijd via de
burgerlijke staat en/of het hebben van kinderen dn burgerlijk familialisme niet
in kaart gebracht is.

Figuur  4.1  laat  wel  zien dat leeftijd (ook) direct, onafhankelijk van belang-
rijke gebeurtenissen in het leven, inwerkt op de omvang van de arbeidstijd.
Voor een verklaring hiervoor kan men twee wegen bewandelen. Burgerlijk
familialisme is in dit hoofdstuk in verband gebracht met de omvang van de
arbeidstijd, voor de wijze waarop de arbeidstijd tussen beide partners verdeeld
is vormt deze waardeorientatie, evenals de andere in dit hoofdstuk gehanteerde
waardeori8ntaties, echter geen indicatie. Na de tweede wereldoorlog zijn de
opvattingen over de deelname aan betaalde arbeid aan aanzienlijke veranderin-
gen onderhevig geweest als gevolg waarvan onder meer het tweeverdieners-
schap de afgelopen decennia een sterke opmars kende. Niet langer is de man
zonder meer de kostwinner, dat de vrouw een substantiBle zo niet even grote
bijdrage levert aan het huishoudinkomen wordt in enkele decennia tijds
eveneens een optie die met elke nieuwe generatie een steeds grotere vanzelf-
sprekendheid geniet (vgl. Karsten 1992, Droogleever Fortuijn 1993). Naast dit
generatie-effect is mogelijkerwijs ook sprake van een periode-effect, in die zin
dat de steeds grotere toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor vrouwen
vooral het de startende jonge vrouwen mogelijk heeft gemaakt om in de
arbeidsmarkt te participeren (vgl. Hooghiemstra en Niphuis-Nell   1993).   Welk
effect in werkelijkheid het zwaarste weegt valt op grond van onze gegevens
echter niet te beslissen.

Dat de verspreiding van het model van twee fulltime werkende partners ook
binnen de steekproef haar grenzen kent wordt ook duidelijk aan de hand van
de relatie tussen het geslacht en de arbeidstijd. Ook het geslacht blijkt namelijk
een voorspeller van de omvang van de arbeidstijd: gegeven het feit dat de
arbeidstijd van vrouwen gemiddeld lager ligt dan die van mannen levert dit de
wetenschap op dat de arbeidstijd van huishoudens waarvan de werknemer man
is lager ligt dan de arbeidstijd van huishoudens waarvan de werknemer vrouw
is.
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Het onderzoek van de relatie tussen waardeoritntaties op de terreinen van
arbeid, zorg en vrijetijd enerzijds en de omvang van de arbeidstijd anderzijds,
is in het voorliggende hoofdstuk in kaart gebracht op huishoudniveau. Dat de
relatie niet in kaart is gebracht op het niveau van de werknemer, maar dat ook
hun partners in de berekening zijn betrokken, is geschied vanuit de overwe-
ging dat gezien de afbakening van de onderzoekspopulatie van een vrije keuze
van de omvang van de arbeidstijd op grond van waardeorientaties nauwelijks
sprake kon zijn. Op huishoudniveau werd in deze een grotere bewegingsvrij-
heid verondersteld.

Het feit dat van de geanalyseerde waardeoriantaties slechts 66n waardecom-
plex, namelijk burgerlijk familialisme, met de arbeidstijd bleek samen te
hangen kan gezien worden als een indicatie voor het feit dat voor de onderha-
vige steekproef ook op huishoudniveau de bedoelde keuzevrijheid beperkt is.
Wanneer dit zo is zou dit betekenen dat voor de categorie werknemers die
individueel tot een vierdaagse werkweek zijn overgegaan (zie paragraaf 3.3),
en die minder beperkingen ervaren en/of meer mogelijkheden hebben om de
door hen gewenste arbeidstijd te realiseren, de centrale vraagstelling opnieuw
en dan op actorniveau gesteld dient te worden.

4.7 Resum6

* Arbeidstijd en waardeoritntaties zijn slechts zeer ten dele aan elkaar
gerelateerd:
-huishoudens die hechten aan waardeoriintaties op het terrein van arbeid
(dat wit zeggen carriire-gericht zijn, gericht zijn op burgertijk economisme
en/of werk als plicht zien) besteden niet meer tijd aan betaalde arbeid dan
huishoudens die deze waardeoritntaties in mindere mate onderschrijven;
-ten aanzien van het terrein van de vrijetijd blijken huishoudens die hedonis-
tische waarden belangrijk vinden niet minder tijd aan arbeid te besteden
dan huishoudens die minder hechten aan deze waarden;
-daarentegen besteden huishoudens die burgerlijk familiale waarden belang-
rijk vinden zoals verwacht duidelijk minder tijd aan betaaide arbeid dan
huishoudens die deze waarden slechts beperkt onderschrijven.

* Met betrekking tot de retatie tussen arbeidstijd en burgerlijk familialisme
spelen ook de leeftijd, de burgerlijke staat, de aanwezigheid van zorgafhan-
kelijke kinderen en het geslacht een (belangrijke) rot:
-huishoudens in de leeftijdsktasse van 31  tot 46 jaar en vooral de huishou-
dens in de leeftijdsklasse van 46 tot 60 jaar kennen een duidelijk geringere
omvang  van  de  arbeidstijd  dan  huishoudens  in  de  leeftijdsklasse  van  19  tot
31 jaar;
-de   aanwezigheid  van  kinderen  in  de   leeftijd   tot   12  jaar   leidt   Towel  direct
als indirect (via een hogere score op burgerlijk familialisme) tot een
geringere omvang van de arbeidstijd:
-is men getrouwd dan wordt duidelijk meer nadruk gelegd op burgerlijk
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familiale waarden dan wanneer men niet getrouwd is, hetgeen leidt tot een
geringere omvang van de arbeidstijd;

-huishoudens   waarvan   de   werknemer   een   man   istl   kennen  een   geringere

omvang van de arbeidstijd dan huishoudens waarvan de werknemer een
vrouw  is.

4.8 Samenvatting

In het voorliggende hoofdstuk is ingegaan op de relatie tussen arbeidstijd en
waardeorientatie. Werd aanvankelijk deze relatie nog gesitueerd  op het niveau
van de werknemer, gezien de afbakening van de onderzoekspopulatie werd de
relatie tussen arbeidstijd en waardeorientatie uiteindelijk geproblematiseerd op
het niveau van het huishouden.

Onder meer is Bell (1968) aangehaald die expliciet een relatie legt tussen
waardeorientaties op de terreinen van arbeid, zors en vrijetijd en de enerfie en
(Ud die mensen steken in arbeid. zorg en vrijetijdlond Bell in de naoorlogse
economische en technologische ontwikkeling, conform het vooruitgangs-
optimisme uit deze periode, nog voldoende grond voor de vooronderstelling
van keuzevrijheid, voor Nederland lijkt zijn keuzemodel pas met de maat-
schappelijke ontwikkelingen die sinds de formulering van dit model (1968) zijn
beslag hebben gekregen, realiteitsgehalte verkregen te hebben. pe_opkomst
van een grote verscheidenheid    aan  .  iNslijdpatronen de afgelopen    twee
deceknia lie-efimaatsc lappelijk ge 1 geleid tot een grote verscheidenheid aan
arbeidst*Ieil eii-foi een gi6tE-*ariatie in de verdeling van de arbeidsvrije tijd.   /27
NIEemin maakt onderzoek (FNV 1993) 0uidelijk dat deze diversiteit niet f
zonder meer beantwoordt  aan de voorkeuren  van de Nederlandse bevolking.  a
De vrijheid om de verdeling van de arbeidstijd en arbeidsvrijetijd aan te laten
 itek-op-de-gdorkeuren.6 nog steeds begrensd. - ,

Aan de hand van Bell zijn een vijftal waardecomplexen in het onderzoek
opgenomen. Het feit dat van de vijf geanalyseerde waardeorientaties slechts
66n waardecomplex, namelijk dat met betrekking tot het zorgdomein, met de
arbeidstijd bleek samen te hangen, kan gezien worden als een indicatie voor
het feit dat voor de onderhavige steekproef ook op huishoudniveau de bedoel-
de keuzevrijheid beperkt is. Het gevonden verband is overigens zoals ver-
wacht: naarmate huishoudens burgerlijke waarden inzake het gezin belangrij-
ker vinden steken zij minder tijd in betaalde arbeid.

De relatie tussen arbeidstijd en 'burgerlijk familialisme' is geanalyseerd

tegen de achtergrond van relevante achtergrondkenmerken. Met name de leef-
tF-I#at zich daarbij gelden. Belangrijke gebeurtenissen in het leven zoals
trouwen en he kdj en van-Jgnder2nb 44.8.epaaid-£Egain- 6t-eeili -duidtlijk   -7
sterkl na-drgki                         le waardell. D-aarbij 16idt de aanwezi&6id    /
vin-_zorgafbankelijke kinaeren niet enkel -tot een daling van de arbeidstijd    

r  It
1      -  t.   IF\/b

11  Zie ter duiding van de gehanteerde terminologie hoofdstuk 3, noot 13. (_ C. «  .i'  .   2

1 41 S.''  '     .1.relk
J I.

L./



66

omdat men vindt  dat  dit zo 'hoort',  maar ook omdat de komst van kinderen  tot
een logistiek vraagstuk leidt: kinderen kosten eenvoudigweg tijd.

De leeftijd werkt daarbij ook direct, onafhankelijk van belangrijke gebeur-
tenissen in het leven, in op de omvang van de arbeidstijd. Ter verklaring
hiervoor is gewezen op een tweetal mogelijkheden. Het feit dat het de huis-
houdens uit de jongste leeftijdsklasse zijn met het hoogste aantal arbeidsuren
per week kan wijzen op verschillen tussen generaties met betrekking tot
opvattingen omtrent de vanzelfsprekendheid van het (fulltime) tweeverdieners-
schap (generatie-effect). Het gevonden verband   kan ook geduid worden   als
periode-effect, in die zin dat de steeds grotere toegankelijkheid van de arbeids-
markt voor vrouwen vooral het de startende jonge vrouwen mogelijk heeft
gemaakt om in de arbeidsmarkt te participeren.

Dat de verspreiding van het model van twee fulltime werkende partners ook
binnen de steekproef haar grenzen kent wordt ook duidelijk aan de hand van
de relatie tussen het geslacht en de arbeidstijd. Ook het geslacht blijkt namelijk
een voorspeller van de omvang van de arbeidstijd: gegeven het feit dat de
arbeidstijd van vrouwen gemiddeld lager ligt dan die van mannen levert dit de
wetensehap--op dat de arbeidstijd van huishoudens waarvan de werknemer man
is lager ligt dan de arbeidstijd van huishoudens waarvan de werknemer vrouw
is.



5  De bereidheid tot ilexibiliseren

Welke zijn de factoren die bij werknemers met een vierdaagse werkweek van
invloed zijn op hun bereidheid om op niet-reguliere tijdstippen te werken en
speelt het arbeidstijdpatroon daarbij een rol van betekenis, in die zin dat
werknemers met een vierdaagse werkweek in vergelijking tot werknemers
met een vijfdaagse werkweek minder bereid zijn om op niet-reguliere
tijdstippen te werken?

5.1 Inleiding

Vanwege de afbakening van de onderzoekspopulatie kon het arbeidstijdpatroon
bezwaarlijk gezien worden als de materialisatie van onder de werknemers
levende waardeorientaties op de terreinen van arbeid, zorg en vrijetijd. Vandaar
dat in het vorige hoofdstuk de relatie arbeidstijd-waardeorientatie behandeld is
op het niveau van het huishouden. In het voorliggende hoofdstuk en in de
hoofdstukken die hierop volgen komt het arbeidstijdpatroon van de werknemer
wel expliciet aan bod. De betreffende hoofdstukken hebben met elkaar gemeen
dat bij elk thema gekeken wordt welke, binnen het geheel van mogelijk
relevante factoren, de rol van de vierdaagse werkweek is. Verondersteld wordt
dat het arbeidstijdpatroon van een vierdaagse werkweek van invloed is op de
taakverdeling in het huishouden (hoofdstuk 6), op de behoefte aan verruiming
van openingstijden van dienstverlenende instellingen en bedrijven (hoofdstuk
7), op de temporele structuur en de aard van de vrijetijdsbesteding (hoofdstuk
8) en, in het voorliggende hoofdstuk, op de bereidheid tot het werken op niet-
reguliere tijdstippen: in de onderhavige studie ook wel de bereidheid tot
flexibiliseren genoemd.

Begin jaren negentig moet de vierdaagse werkweek voor de vakbeweging gaan
fungeren als hefboom in de vastgelopen onderhandelingen over verdere
collectieve arbeidstijdverkorting. Verlenging van de dagelijkse arbeidstijd is
bespreekbaar, niettemin ziet de vakbeweging een dergelijke verlenging als een
tijdelijke maatregel (FNV 1990a). Voor de werkgevers wringt hier de schoen.
Zij menen dat met de vierdaagse werkweek de door hen gewenste verlenging
en flexibilisering van de bedrwstijd in gevaar zal komen. Ze verwachten dat
met de verkorting van de individuele werkweek' de handhaving van de
bedrijfstijd een illusie zal blijken te zijn. De werkgeversorganisaties spreken op
grond hiervan het veto uit over de vierdaagse werkweek. In hun onderhandelin-
gen met de vakbeweging zetten zij, in het kader van een verdere 'flexibilise-
ring van de arbeidsduur', juist in op een 'gedifferentieerde arbeidsduurverlen-
ging' (VNO/NCW 1990:5,6).

De centrale plaats die de vierdaagse werkweek begin jaren negentig in het
krachtenspel tussen werkgeversorganisaties en vakbeweging toebedeeld krijgt,



68

belemmert het zicht op de gegevens die op dit vlak op het niveau van de
werknemers beschikbaar zijn. In paragraaf 5.2 wordt gestart met de uitkomsten
van een drietal onderzoeken, waarbij ingegaan wordt op de offers (in tijd en/of
geld) waartoe werknemers voor een vierdaagse werkweek bereid zijn. Voor een
kortere werkweek nemen veel werknemers niet alleen genoegen met minder
loon, ook zijn zij bereid om langer dan de reguliere acht uur per dag te
werken. Niettemin geven de beschikbare onderzoeksgegevens slechts beperkt
kijk op de bereidheid van werknemers hun arbeidskracht, in geval van een
vierdaagse werkweek, flexibel in te zetten.

In paragraaf 5.3 wordt deze bereidheid gespecificeerd als de bereidheid om
buiten de reguliere werktijd avondwerk, zaterdagwerk en/of zondagwerk te
verrichten. Het onderscheid naar het tijdstip waarop men bereid is buiten de
reguliere werktijd te werken geeft, op grond van de veronderstelde grens aan
de dagelijks respectievelijk wekelijks te leveren arbeidsinspanning, aanleiding
de aanvankelijke verwachting te nuanceren. Hierop aansluitend vindt in
dezelfde paragraaf een verkenning plaats van factoren die met het arbeids-
tijdpatroon samenhangen, en waarvan verwacht wordt dat zij eveneens van
invioed zijn op de flexibiliseringsbereidheid van werknemers. Het gaat daarbij
om zaken als de ervaren drukte in de vrijetijd, de tijdsoevereiniteit tijdens
werktijd, de tijdsbeleving in meer algemene zin, en het inkomensniveau. Een
paragraaf later (5.4) komen factoren aan bod waarvan aangenomen wordt dat
zij, los van het gebezigde arbeidstijdpatroon, eveneens van belang zijn voor de
mate waarin werknemers bereid zijn op niet-reguliere tijdstippen te werken. De
aandacht richt zich hier op normatieve gerichtheid op arbeid, de ervaring met
het werken op niet-reguliere tijdstippen, de aanwezigheid van een partner en/of
zorgafhankelijke kinderen, de leeftijd en het geslacht van de werknemer. In de
paragrafen 5.5 en 5.6 vinden de presentatie en interpretatie van de uitkomsten
van de analyse plaats.

5.2 Voorkeuren gepeild

Op  20  oktober 1990, precies  op het moment  dat de vierdaagse werkweek volop
in het nieuws is, presenteert het Algemeen Dagblad de resultaten van een
onderzoek dat in opdracht van de Nederlandse Dagbladunie (NDU) gehouden
is  door het onderzoeksbureau Interview'.   In dit onderzoek   is de Nederlandse
werknemer gevraagd naar zijn mening over een eventuele invoering van een
vierdaagse werkweek. Op de centrale vraag of men vier in plaats van vijf
dagen wil gaan werken, wordt door 58% bevestigend geantwoord, 36% is
tegen en 6% weet het nog niet. Van alle werknemers vindt 56% dat er bij een
vierdaagse werkweek per dag langer dan acht uur gewerkt moet worden, en is

1 Invoering van een vierdaagse werkweek, Onderzoek in opdracht van de Neder-
landse Dagbladunie, Interview Nederland, Amsterdam, oktober  1990.
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35% bereid bij een vierdaagse werkweek loon in te leveren2. Bij de verlenging
van de werkdag ligt tussen  1  uur  en  1,5  uur een omslagpunt:  van de werkne-
mers die vinden dat bij een vierdaagse werkweek langer dan acht uur per dag
gewerkt moet worden, is 92% bereid om 1 uur per dag extra te werken. terwijl
dit  percentage  bij   1,5  uur  een val maakt  tot  57%  (40%  bij  2 uur, respectieve-
lijk 13% wanneer meer dan  twee uur per dag extra verlangd wordt).

Bijna tegelijkertijd brengt het FNV, in het kader van de halfaarlijkse 'FNV-
barometer-meting', eind oktober 1990 de wensen en ideeen in kaart van
degenen "die er het meest mee te maken krijgen", te weten de werknemers die
minimaal vijf dagen per week betaaide arbeid verrichten (FNV 1990c). Terwijl
het onderzoek dat gehouden is in opdracht van de Nederlandse Dagbladunie
een aselecte steekproef onder alle Nederlandse werknemers betreft, richt het
FNV-onderzoek zich expliciet op een deelcategoriel. Van alle werknemers die
op het moment van onderzoek minimaal vijf dagen per week werken, spreekt
een meerderheid (58%) zich uit voor een vierdaagse werkweek (waar tegenover
een omvangrijke minderheid staat van circa 39% die geen invoering van een
vierdaagse werkweek wenst),  cij fers die overigens  in  hoge mate overeenkomen
met de resultaten van het bovengenoemde onderzoek. Nu vindt een ruime
meerderheid (62%) het acceptabel dat invoering van een vierdaagse werkweek
(deels) betaald wordt door middel van een lagere koopkrachtstijging, en is 84%
van de werknemers die minimaal vijf dagen per week werkt bereid tot langere
werkdagen. Het FNV-onderzoek brengt hier een onderscheid aan: van de
werknemers die een vierdaagse werkweek wensen, wil 92% in ruil 9 uur per
dag werken; van degenen die niet voor een vierdaagse werkweek opteren is
56% bereid tot een werkdag van 9 uur ingeval tot een vierdaagse werkweek
overgegaan zou worden. Bij deze lengte van de arbeidsdag ligt ook nu een
omslagpunt. Wordt de werkdag verlengd tot 9,5 uur zijn de cijfers voor beide
categorieen achtereenvolgens 48% en 26%. Zijn werknemers bereid om voor
een vierdaagse werkweek langere werkdagen te maken, over het werken in het
weekend stellen de onderzoekers dat ruim 60% tegen het werken op zaterdag is
en zo'n 80% tegen het werken op zondag.

2   De rapportage van het antwoord op de centrale vraag of men voor- of tegenstander
van een vierdaagse werkweek is, heeft betrekking op een deel (n=375) van de
totale steekproef. De cijfers over de bereidheid om tegenover een vierdaagse
werkweek inkomen dan wel arbeidstijd te stellen heeft daarentegen betrekking op
de totale steekproef (n=500). Voor deze verschillen in de basis worden geen
redenen aangevoerd.

3  Met de bedoeling ook de huishoudleden in het onderzoek te betrekken is daarnaast
nog een categorie onderscheiden. De respondenten uit deze categorie verrichten
zelf geen betaalde arbeid. maar hebben wel een partner die minimaal vijf dagen
per week werkt. Vanwege de steekproefsamenstelling gaat het noodgedwongen om
niet-leden van vakbonden. (In de steekproef bleken namelijk geen leden van
vakbonden te zitten die zelf niet werken, maar die weI een partner hebben die
minimaal vijf dagen per week werkt.)
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Een onderzoek dat vooral de vraagzijde van arbeid belicht, wordt in januari
1992 gehouden door de Loontechnische Dienst (LTD). De resultaten van dit
onderzoek betekenen een ondersteuning van hetgeen in de literatuur met
betrekking tot een aantal pionier-bedrijven al bekend was (De Lange 1986, De
Lange en Bouwmans 1987). Gezien   de   wens tot verdergaande arbeidstijd-
verkorting van werknemerszijde, vormde voor een 28-tal bedrijven die in de
periode 1984-1991   tot de vierdaagse werkweek zijn overgegaan. het betref-
fende arbeidspatroon een kans deze wens met de eigen behoefte aan verlenging
van de bedrijfstijd te combineren (LTD 1992:3)4. Voor de meeste bedrijven is
daarbij een belangrijk argument dat zo bij een doorgaans groeiende vraag tot
een betere benutting van kapitaalintensieve produktiemiddelen gekomen kan
worden. De nadruk ligt in het onderzoek op organisatiekundige en bedrijfseco-
nomische aspecten, daarnaast is ook gevraagd naar de waardering van de
werknemers. Deze waardering levert een overwegend positief beeld op:
ondanks de langere werkdagen is 85% van de respondenten redelijk tot zeer te
spreken  over de vierdaagse werkweek (LTD 1992:10).

De vrees van grote delen van het werkgeversfront dat met een vierdaagse
werkweek de bedrijfstijd op zijn hoogst gehandhaafd blijft (paragraaf 2.2.2)
lijkt door de onderzoeksresultaten weersproken. Maar ook kunnen vraagtekens
geplaatst worden bij de vanzelfsprekendheid waarmee de vakbeweging in de
tweede  hel ft  van   1990 de vierdaagse werkweek presenteert   als een logische
tussenstap op weg naar een verdere omvangrijke verkorting van de werkweek
(tot 32 uur). De werknemers spreken zich in het NDU- en FNV-onderzoek, bij
een eventuele invoering van een vierdaagse werkweek, uit v66r een verlenging
van de arbeidsdag, los van de vraag of een dergelijke verlenging een tijdelijke
maatregel betreft of niet. En ook de werknemers die al ervaring hebben
opgedaan met een langere arbeidsdag, laten zich in groten getale positief uit
over een vierdaagse werkweek  (LTD   1992).

5.3 De ilexibiliseringsbereidheid in breder perspectief

Het NDU- en het FNV-onderzoek verschaffen slechts beperkt inzicht in de
bereidheid van werknemers om hun arbeidskracht flexibel in te zetten, dat wil
zeggen in hun bereidheid om buiten de reguliere werktijd te werken. Het
NDU- en het FNV-onderzoek maken duidelijk dat met betrekking tot de lengte
van de dagelijkse arbeidsinspanning voor de meeste werknemers bij negen uur

een grens ligt. Op basis van dit gegeven ligt het voor de hand te veronderstel-
len dat werknemers met een vierdaagse werkweek met een dagelijkse werktijd
van  9  A   1 0  uren, op doordeweekse werkdagen in mindere  mate tot overwerk  te
bewegen zullen zijn dan werknemers met een werkweek van 5 x 8 uren.

Het FNV-onderzoek laat verder zien dat drievijfde van de werknemers met
een vijfdaagse werkweek een werkweek van vier dagen prefereert. Het ligt in
de rede dat een dergelijk grote voorkeur voor een vierdaagse werkweek

4  Zie ook De Lange 1986:356. De Lange en Bouwmans 1987:167.
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gepaard gaat met een overeenkomstig geringe bereidheid de wekelijkse arbeids-
tijd (incidenteel) uit te breiden naar de zaterdag en/of zondag. Voor werkne-

mers met een vierdaagse werkweek zullen de feitelijke en gewenste arbeidstijd
met betrekking tot het aantal werkdagen per week vaker met elkaar overeenko-
men. Het werken op zaterdag en/of zondag zal derhalve het verschil tussen
feitelijke en gewenste arbeidstijd bij werknemers met een vierdaagse werkweek
in mindere mate vergroten dan bij werknemers met een vijfdaagse werkweek.
Ten aanzien van het werken op zaterdag en op zondag wordt op grond van het
voorgaande verondersteld, dat werknemers met een vierdaagse werkweek juist
een grotere bereidheid aan de dag zullen leggen dan werknemers met een
vijfdaagse werkweek.

In het onderhavige onderzoek is de vraag naar de bereidheid te werken op
de extra vrije dag niet gesteld, en wel om reden van vergelijkbaarheid: werkne-
mers met een vijfdaagse werkweek kennen immers geen wekelijks terugkeren-
de extra vrije dags. Een en ander betekent dat de bereidheid om op niet-
reguliere tijdstippen te werken, onderscheiden is naar het werken in de avond-
uren, op zaterdag, respectievelijk op zondag6.

Het onderscheid naar het tijdstip waarop men bereid is buiten de reguliere
werktijd te werken leidt, op grond van de veronderstelde grens aan de dagelijks
respectievelijk wekelijks te leveren arbeidsinspanning, tot een aanpassing van
het tweede deel van de oorspronkelijke vraagstelling. De verwachting dat
werknemers met een vierdaagse werkweek, in vergelijking tot werknemers met
een vijfdaagse werkweek, een geringe bereidheid aan de dag zullen leggen om
op niet-reguliere tijdstippen te werken wordt met betrekking tot avondwerk op
doordeweekse dagen gehandhaafd, tot zaterdag- en zondagwerk wordt bij
werknemers met een vierdaagse werkweek in vergelijking tot werknemers met
een vijfdaagse werkweek juist een grotere bereidheid verondersteld.

Zijn, gezien de verdeling van de arbeidstijd en arbeidsvrije tijd over de dag
en de week, werknemers met een vierdaagse werkweek, in vergelijking tot

5 De Lange (1989:179) meent dat het laten terugkomen van werknemers op hun
extra vrije dag op de nodige weerstand zal stuiten; de aantrekkelijkheid van het
systeem zou dan in zijn ogen sterk worden aangetast.

6 De vraag naar de bereidheid om avondwerk, zaterdagwerk en/of zondagwerk te
verrichten, sloot steeds de mogelijkheid in een dergelijke bereidheid te compen-
seren in de vorm van tijd en/of geld. Voor de meeste werknemers hangt aan het
werken op niet-reguliere tijdstippen een 'prijskaartje' in de vorm van tijd en/of
geld. Deze twee vormen van compensatie staan in de literatuur bekend als
tegenwaarde-, respectievelijk tegenwichtbenadering. Van een tegenwaardebenade-
ring is sprake wanneer voor de extra arbeidsinspanning vrijetijd binnen de
reguliere werktijd ter compensatie aangeboden wordt. Geschiedt de compensatie in
de vorm van geld, dan wordt gesproken van een tegenwichtbenadering (De Lange
1989:203).
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werknemers met een vijfdaagse werkweek, minder bereid om avondwerk te
verrichten en juist  meer  bereid om op zaterdag en/of zondag te werken?

Behalve op een directe wijze zal het arbeidstijdpatroon ook via een aantal

temporele variabelen inwerken op de flexibiliseringsbereidheid van de werkne-
mers. Gedacht wordt hier aan de ervaren drukte in de vrijetijd zowel op
werkdagen als in het weekend, aan de tijdsoevereiniteit in het arbeidsdomein,
en aan de tijdsbeleving in meer algemene zin. Naast deze temporele variabelen
gaat de aandacht ook uit naar het huishoudinkomen: Verwacht wordt dat elk
van deze factoren inwerkt op de bereidheid om buiten de reguliere werktijd
arbeid te verrichten, en dat bovendien iedere factor op zijn beurt de invioed
ondergaat van het arbeidstijdpatroon.

Ervaren drukte in de vrijetijd
De temporele structuur van de werkweek zal in belangrijke mate de drukte of
stress bepalen, die werknemers ervaren in hun vrijetijd. Het ligt in de rede dat
naarmate de ervaren drukte groter is, werknemers minder tot het werken buiten
de reguliere werktijd bereid zullen zijn. Daarbij dient een onderscheid gemaakt
worden naar het tijdstip in kwestie.

Bij een verlenging van de dagelijkse werktijd resteert voor de werknemer
minder (arbeids)vrije tijd dan bij een 'normale' werkdag. Werknemers met een
vierdaagse werkweek zullen derhalve, bij werkdagen   van   9   of   10   uur,   aan
minder activiteiten in hun vrijetijd kunnen deelnemen dan werknemers met een
vijfdaagse werkweek. Of zij zullen minder tijd aan eenzelfde aantal activiteiten
moeten besteden. De mate waarin werknemers op werkdagen in hun vrijetijd
een gevoel van drukte of stress ervaren, zal voor werknemers met een vier-
daagse werkweek derhalve hoger liggen dan voor werknemers met een vijf-
daagse werkweek.

Naar alle waarschijnlijk ligt de hierboven beschreven relatie voor het
weekend juist omgekeerd. Wanneer werknemers een vierdaagse werkweek
kennen, zal de extra vrije dag de zaterdag en de zondag juist ontlasten.
Verschillende activiteiten die anders uitgevoerd worden in het weekend,
kunnen nu plaats vinden op de extra vrije dag. Zo is het boodschappen doen
niet langer met de 'onvermijdelijke' zaterdag verbonden, en ook het op bezoek

gaan bij familie, vrienden of kennissen kan deels verplaatst worden naar een
doordeweekse dag. Dientengevolge zal voor werknemers met een vierdaagse
werkweek, in vergelijking tot werknemers met een vijfdaagse werkweek, in het
weekend een grotere hoeveelheid 'netto-vrijetijd' resteren als gevolg waarvan

7 Het werkgelegenheidsaspect, waarbij de bereidheid van de werknemers de
vierdaagse werkweek te flexibiliseren, gesteld wordt tegenover behoud van
werkgelegenheid, is nia in de analyse betrokken. De reden hiervoor is, dat de
koppeling van een vierdaagse werkweek aan het behoud van werkgelegenheid pas
na het moment van gegevensverzameling gaat spelen, zoals in maart    1994   bij
V&D, en een maand later bij de Nederlandse Spoorwegen.
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zij in het weekend, in vergelijking tot werknemers met een vijfdaagse werk-
week, minder drukte of stress zullen ervaren.

a. In vergelijking tot werknemers met een vijfdaagse werkweek ervaren werkne-
mers met een vierdaagse werkweek in hun vrijetijd een grotere drukte op
doordeweekse dagen en een geringere drukte in het weekend, als gevolg
waarvan zij minder bereid zullen zijn om avondwerk te verrichten en juist
meer  bereid om op zaterdag en/of zondag te werken.

Tijdsoevereiniteit
De vierdaagse werkweek kan op temporeel niveau nog op een andere manier
haar invloed indirect laten gelden op de mate van flexibiliteit bij de inzet van
de arbeidskracht. Werknemers zullen tot het werken op niet-reguliere tijdstip-
pen eerder gemotiveerd zijn wanneer zij over een grote zeggenschap beschik-
ken over het temporele kader van de taakinhoud. Met betrekking tot wie over
de arbeidstijd van de werknemer beschikt wordt ook wel de term tijdsoeve-
reiniteit gebruikt (Teriet 1982:30).  Bij een relatief grote 'werknemers-tijdsoe-
vereiniteit' zal de bereidheid van de werknemers tot het werken op niet-
reguliere tijdstippen groter zijn dan in een situatie waarin de tijdsoevereiniteit
aan de werkgever iss.

De invoering van een vierdaagse werkweek betekent een hogere belasting
van het middenkader; er worden hogere eisen gesteld aan het vermogen tot
delegeren, aan planning en communicatie. Meestal wordt het directe leiding
geven moeilijker gevonden dan voorheen. Voor een deel wordt dit opgelost
doordat bedrijven de multi-inzetbaarheid van hun werknemers stimuleren, wat
voor de meeste werknemers een taakverrijking betekent (De Lange 1986:362,
1987:169-170). Een verbreding van de inzetbaarheid hoeft echter nog niet
gepaard te gaan met een grotere zeggenschap over de taakinhoud in kwestie.
De verwachting is dat de problemen die zich voor het bedrijf op het vlak van
de coOrdinatie voordoen, eerder zullen nopen tot een strakkere organisatie -
zowel inhoudelijk als temporeel - van de arbeidstaken van de werknemers'. De
verwachting is dan ook dat deze geringere tijdsoevereiniteit bij werknemers
met een vierdaagse werkweek, de bereidheid om op niet-reguliere tijdstippen te
werken zal temperen.

8      De Lange heeft  het  over ' individualisering' van arbeid wanneer de tijdsoevereini-
teit bij de werknemer ligt, en over flexibilisering' van arbeid wanneer deze bij de
werkgever ligt (De Lange 1990:77).

9 Bij een vierdaagse werkweek en ook bij de vijfdaagse, voltijdse werkweek
waarvan in dit onderzoek sprake is, ligt de arbeidsduur vast, zodat het verschil in
temporele zeggenschap zich zal uitstrekken over de begin- en eindtijden alsmede
over de sequentie van arbeidsactiviteiten.
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b. Werknemers met een vierdaagse werkweek kennen, in vergelijking tot
werknemers met een vijfdaagse werkweek een geringere tijdsoevereiniteit,
op grond waarvan zij in mindere mate bereid zullen zijn om buiten de
reguliere arbeidstijd werk te verrichten

Tijdsbeleving
Voor werknemers met een vijfdaagse werkweek wisselen arbeidstijd en
arbeidsvrije tijd elkaar in een dagelijks en wekelijks vast ritme af. Dat is bij
werknemers met een vierdaagse werkweek veel minder het geval. Voor werk-
nemers met een vierdaagse werkweek betekent de roulerende vrije dag dat de
temporele sequentie van de arbeidstijd-arbeidsvrije tijd tot op zekere hoogte
telkens varieert. Het weekend begint of eindigt twee keer in de vijf weken niet
langer op dezelfde dag, in drie van de vijf weken wordt de werkweek op steeds
een andere dag onderbroken, op een doordeweekse dag staat de tijd van 9 tot 6
uur niet automatisch voor werktijd. De verwachting is dat dit van invloed zal
zijn op de tijdsbeleving. Het is aannemelijk dat het besef van een relatief
scherpe en vaste markering van de tijd bij werknemers met een vierdaagse
werkweek minder vaak zal voorkomen dan bij werknemers met een vijfdaagse
werkweek. Tijd zal minder geduid worden in de zin van kwalitatief van elkaar
te onderscheiden periodes die zich in een vast ritme herhalen: tijd zal voor hen
een meer open karakter bezitten. Dit zal er toe leiden dat activiteiten in
mindere mate op een bepaald tijdstip plaats vinden omdat het zo hoort, of
omdat het zo gebruikelijk is. De slechting van de vaste, voorspelbare grenzen
tussen arbeidstijd en arbeidsvrije tijd opent derhalve de weg voor het verrichten
van arbeid op tijdstippen die daartoe voorheen als niet of minder geeigend
werden geacht.

c. In vergelijking tot werknemers met een vijfdaagse werkweek bezit tijd voor
werknemers met een vierdaagse werkweek een meer open karakter, als
gevolg waarvan zij een grotere bereidheid aan de dag zullen leggen om op
niet-reguliere tijdstippen te werken.

Inkomensniveau
Niet alleen temporele variabelen die samenhangen met het arbeidstijdpatroon,
ook het mede van het arbeidstijdpatroon afhankelijke inkomensniveau zal een
rol spelen in de bereidheid tot fiexibele arbeid. De zogenaamde 'labour-leisure
trade-off'-these houdt met betrekking tot het inkomens-effect in dat, wanneer
werknemers voor de keuze staan een stijgende welvaart te vertalen in meer
inkomen 6f meer vrijetijd, ze vanaf een bepaalde inkomenshoogte kiezen voor
meer vrijetijd. De verwachting ten aanzien van de toekomstige economische
situatie staat centraal: onderzoek maakt duidelijk dat de bereidheid tot trade-off
groter is tijdens een economische 'boom' dan bij een recessie (Best et al.
1979:129, zie ook Schor 1991,1994:9-23). Het FNV-onderzoek laat zien dat de
behoefte aan korter werken daarentegen relatief los staat van de economische
ontwikkeling: de groeiende behoefte aan korter werken vond plaats in een
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periode waarin een economische opleving opgevolgd werd door een recessie.
Het feitelijk gedrag houdt wel rekening met de concrete financiele situatie: van
de werknemers die te kennen gaven minstens een uur minder te willen gaan
werken gaf liefst 61% aan dat de teruggang in inkomen hun belemmerde dat
ook  te   gaan   doen (FNV 1993:5).   In het betreffende onderzoek   is de relatie
tussen inkomensniveau en de effectuering van de behoefte korter te werken
niet nader gespecificeerd; aannemelijk is echter dat beneden een bepaald inko-
mensniveau de financiele situatie het niet toelaat korter te gaan werken. Vanuit
dit perspectief is het feitelijk aantal arbeidsuren (althans voor een deel)
extrinsiek gemotiveerd; om dezelfde reden kan het inkomensniveau van het
huishouden waartoe men behoort ook een zelfstandige effect hebben op de
bereidheid tot werken op flexibele tijdstippen. Met het stijgen van dit inko-
mensniveau neemt de financiele 'noodzaak' tot het werken op niet-reguliere
tijdstippen af. Wanneer zich dit effectueert in gedrag, betekent dit dat naarmate
het inkomensniveau van het huishouden hoger is, het geldbudget steeds minder
zal noodzaken tot het werken op niet-reguliere tijdstippen.

De overgang naar een vierdaagse werkweek gaat gepaard met een (al dan
niet) evenredige inlevering van loon. In werkelijkheid blijft het inkomensoffer
aanvankelijk achter bij de winst aan vrijetijd; op termijn zal de evenredigheid
alsnog worden gerealiseerd door het temporiseren of afvlakken van loonsver-
hogingen. De achteruitgang in inkomen betreft de inkomsten van de werk-
nemers, op huishoudniveau is deze achteruitgang (in ieder geval in procenten)
geringer vanwege de inbreng van werkende partners. Niettemin ligt het in de
rede te veronderstellen dat werknemers met een vierdaagse werkweek om
financiele redenen eerder tot flexibel werken bereid zullen zijn dan werknemers
met een vijfdaagse werkweek.

d. Door het geringere aantal arbeidsuren verdienen werknemers met een
vierdaagse werkweek minder dan werknemers met een vijfdaagse werkweek,
als gevolg waarvan zij een grotere bereidheid zullen tonen om buiten de
reguliere werktijd werk te verrichten.

5.4  Achtergronden van fiexibiliseringsbereidheid

  In de vorige paragraaf ging de aandacht uit naar factoren waarvan verwacht
wordt dat zij van invloed zijn op de bereidheid van werknemers om op niet-
reguliere tijdstippen te werken, factoren die op hun beurt weer afhankelijk
zouden zijn van het gebezigde arbeidstijdpatroon. In deze paragraaf komen een
aantal factoren aan bod die niet samenhangen met het arbeidstijdpatroon, maar
waarvan de verwachting is dat zij, 16s van het gebezigde arbeidstijdpatroon,
eveneens invloed zullen uitoefenen op de bereidheid te werken op niet-regulie-
re tijdstippen. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de normatieve gerichtheid
op arbeid. Ook wordt gekeken welke de doorwerking in dit verband is van de
ervaring met het werken op niet-reguliere tijdstippen. Vervolgens wordt inge-
gaan op de invloed van de aanwezigheid van een partner, respectievelijk van
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zorgafhankelijke kinderen. Tot slot wordt ook het verwachte effect van de
leeftijd en het geslacht van de werknemer belicht.

Waardeorientaties met betrekking tot arbeid
In paragraaf 4.4 zijn met betrekking tot arbeid een drietal waardeorientaties
onderscheiden te weten burgerlijk economisme, plicht tot arbeid en carritre-
gerichte orientatie. De wijze waarop mensen in normatief opzicht op arbeid
gericht zijn wordt in deze waardecomplexen telkens op een andere wijze
geaccentueerd of uiteengelegd. Sterker nog dan bij burgerlijk economisme ligt
bij carride-gerichte orientatie het accent, zoals de naam al aangeeft, op het
maken van carritre. Werken kan behalve als een manier om verder in het leven
te komen ook gezien worden als een conditio sine qua non. Gedoeld wordt hier
op werken als plicht. Het ligt voor de hand dat werknemers die op deze
waardecomplexen hoog scoren eerder bereid gevonden zullen worden om te
werken op niet-reguliere tijdstippen dan werknemers die burgerlijk economis-
me, carriere-gerichte orientatie of plicht tot arbeid niet onderschrijven.

e.   Werknemers    die    hechten   aan    'burgerlijk   economisme',     'carri&re-gerichte
orientatie'  of  'plicht  tot  arbeid'  zullen  eerder  bereid  gevonden  worden  om  te
werken op niet-reguliere tijdstippen dan werknemers die deze waardecom-
plexen niet onderschrijven.

Eerdere ervaringen met het werken op niet-reguliere tijdstippen
In zijn onderzoek naar de mogelijkheden van een flexibele werkweek vroeg
Kattenberg (1990) de respondenten naar eerdere ervaringen met het werken op
niet-reguliere tijdstippen. In de uiteindelijke rapportage is echter de relatie met
de bereidheid tot achtereenvolgens avondwerk, zaterdagwerk en zondagwerk
niet uitgewerkt. Welke is in deze de relatie tussen ervaring en bereidheid?
Volgens De Lange bestaat tussen de feitelijke ervaring met afwijkende arbeids-
tijdpatronen en de acceptatie van die arbeidstijdpatronen een zekere wisselwer-
king. Met het steeds meer acceptabel worden van deeltijdarbeid in de jaren
zeventig werd de weg vrijgemaakt voor de collectieve arbeidstijdverkorting van
de jaren tachtig. Op haar beurt leidde de betreffende arbeidstijdverkorting tot
een zodanige verschuiving in de waarden en normen, dat vormen van arbeid
die een tiental jaren eerder nog onacceptabel waren, in de tweede helft van de
jaren tachtig wel aanvaardbaar worden. Onvoorzien maakt zij daarbij de weg
vrij tot een flexibilisering van arbeid (De Lange 1989:9). Wanneer we deze
bevindingen mogen extrapoleren naar de overgang van de jaren tachtig naar de
jaren negentig, dan kunnen we verwachten dat feitelijke ervaringen opgedaan
met het werken op niet-reguliere tijdstippen de acceptatie van het werken op
dergelijke tijdstippen zal bevorderen.

f Eerdere ervaringen opgedaan met het werken op niet-reguliere tijdstippen
bevordert bij werknemers de acceptatie van het werken op dergelijke tijd-
stippen.
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Aanwezigheid van een partner
Het is aannemelijk dat de bereidheid van werknemers om op niet-reguliere tijd-
stippen te werken eveneens afhangt van de aanwezigheid van een partner. De
tijd die werknemers en partners aan en met elkaar besteden zullen werkende
alleenstaanden benutten voor andere activiteiten. Te denken valt daarbij aan
vergelijkbare activiteiten als het onderhouden van contacten met vrienden en
kennissen, maar ook voor arbeid ontstaat meer ruimte. Zo troffen Vijgen en
Engelsdorp Gastelaars (1991:51) het meest omvangrijke budgetaandeel be-
roepsarbeid aan onder werkende alleenstaanden': Niet alleen op de hoeveel-
heid aan diverse activiteiten bestede tijd, maar ook op de temporele locatie van
deze tijdbestedingen zullen partners invloed uitoefenen. Werknemers zonder
partner zullen op het terrein van de beroepsarbeid een grotere flexibiliserings-
bereidheid aan de dag leggen dan werknemers met partner (Vgl. Elchardus en
Heyvaert 1990).

g. Werknemers zonder partner zijn vaker tot het werken op niet-reguliere
tijdstippen bereid dan werknemers met partner.

Aanwezigheid van zorgajhankelijke kinderen
Op vergelijkbare wijze als de voorgaande variabele, speelt ook de aanwezig-
heid van zorgafhankelijke kinderen een belangrijke rol in de bewegingsvrijheid
van de werknemer om met zijn werktijden in te spelen op verlangens van de
werkgever. Reden waarom bovendien de aanwezigheid van zorgafhankelijke
kinderen naast de aanwezigheid van een partner als zelfstandige variabele in de
analyse wordt opgenomen, is het verschijnsel dat 'het hebben van kinderen' de
afgelopen decennia steeds losser is komen staan ten aanzien van de gekozen
'samen'levingsvorm (vgl. Droogleever Fortuijn 1993:18).

Met de komst van kinderen maakt de zorglast in huishoudens een kwalita-
tieve sprong. De meeste aandacht, in ieder geval in tijd, vragen kinderen tot 4
jaar, het jaar waarin zij de stap maken naar de basisschool. Naarmate kinderen
ouder worden, vragen zij niet enkel minder zorg, maar dragen zij op hun beurt
ook steeds meer bij aan huishoudelijke taken. Knulst en Van Beek situeren een
omslagpunt bij 12 jaar, niet toevallig de leeftijd waarop doorgaans de overgang
naar het vervolgonderwijs plaats vindt (Knulst en Van Beek 1990:93). De ver-
wachting is dat, bij werknemers met thuiswonende (zorgafhankelijke) kinderen,
de geringste bereidheid tot het werken op niet-reguliere tijdstippen aangetroffen
zal worden bij de werknemers met kinderen in de leeftijd tot 4 jaar. Een ietwat
grotere bereidheid zal aangetroffen worden wanneer werknemers kinderen
hebben in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, en bij de werknemers met kinderen in

10 Vijgen en Engelsdorp Gastelaars vergeleken aUeenstaande werkenden met alleen-
staande starters, tweeverdienende stellen, traditionele gezinnen, tweeverdienende
gezinnen, 'bijstandmoeders' en met werkende alleenstaande ouders (Vijgen en
Engelsdorp Gastelaars 1991:8).
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de  leeftijd  van   12  tot   18  jaar  zal de leeftijd  van de kinderen  weer een geringer
beletsel voor de werknemers zijn, om op niet-reguliere tijdstippen te werken.

h. De bereidheid van werknemers met thuiswonende kinderen om buiten de
reguliere arbeidstijd werk te verrichten neemt toe naarmate de zorgajhan-
kelijkheid van deze kinderen afneemt.

Geslacht
Het voorgaande is in sexe-neutrale termen gesteld. Hoewel de opvattingen over
de combinatie van werken en zorgen in de loop van de tijd duidelijk veranderd
zijn in de richting van een grotere emancipatiegezindheid (zie Hooghiemstra en
Niphuis-Nell 1993:188 e.v.), en deze opvattingen in de praktijk begeleid zijn
met overeenkomstige verschuivingen in de feitelijke tijdbesteding, blijken
vrouwen, ongeacht de samenlevingsvorm, per saldo nog steeds meer tijd te
besteden aan zorgtaken dan mannen (Vgl. Knulst en Van Beek 1990:49 e.v.,
Knulst 1992:14).  Het  ligt  in  de  rede te veronderstellen  dat het complement  van
de hoeveelheid tijd die vrouwen besteden aan zorgtaken, gevormd wordt door
het feit dat zij zich in vergelijking tot mannen, in het dagelijkse leven meer
beperkt voelen in hun ruimte de arbeidstijden te flexibiliseren, een verschil dat
zich zal uiten in een geringere bereidheid tot het werken op niet-reguliere
tijdstippen.

i. Vrouwelijke werknemers zijn in mindere mate dan mannelijke werknemers
bereid om op niet-reguliere tijdstippen te werken.

Leeftijd
Ook de leeftijd is, in aansluiting op Elchardus en Heyvaert, in verband ge-
bracht met de bereidheid om op niet-reguliere tijdstippen te werken. Elchardus
en Heyvaert (1990) verrichtten eind jaren tachtig onderzoek naar verschillen
tussen twee naoorlogse generaties (de 'zestigers' en de 'tachtigers'), op een
veelheid van terreinen. Onder meer troffen zij bij de tachtigers vaker een wat
zij noemen 'ongebonden levenshouding' aan". Deze ongebonden levenshou-
ding zien zij als een voorwaarde tot het verkrijgen van werk op een arbeids-
markt waar flexibele arbeid steeds belangrijker is geworden. De leeftijd vormt
in deze een sleutelvariabele. In de periode dat de jongere generatie opgroeide
en volwassen werd, vond de opkomst en verspreiding van flexibele arbeid
plaats. In navolging van Mannheim menen Elchardus en Heyvaert  dat  het   17e
levensjaar in de generatievorming een spilfunctie vervult. Het feit dat in deze
levensperiode de verwachting gestalte krijgt, dat het reeel is te veronderstellen

11 Arbeidsfiexibiliteit wordt in verband gebracht met een complex van houdingen die
op ongebondenheid wijzen: met het trivialiseren van engagementen (1), met
materialisme (2), met levensbeschouwelijke onverschilligheid (3), met expressief
individualisme (4) en met (5) instrumenteel individualisme (Elchardus en Heijvaert
1990:190).
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dat men in de (nabije) toekomst te maken zal krijgen met flexibele arbeid, is
haast nog belangrijker dan de ervaringen die men in deze later feitelijk opdoet.
Elchardus en Heyvaert spreken in deze van 'anticiperende socialisatie': men
past zich aan, als het ware vooraf, aan de gepercipieerde voorwaarden betref-
fende de posities die men hoopt te bekleden. Wie zich in het dagelijkse leven
flexibel opstelt, zal in een geflexibiliseerde arbeidsmarkt gemakkelijker werk
vinden (Elchardus en Heyvaert 1990:194-195).  Uit dien hoofde zullen 'jonge-
ren' zowel een grotere culturele flexibiliteit als een grotere bereidheid tot het
verrichten van flexibele arbeid aan de dag leggen dan 'ouderen'.

Het deel van het onderzoek waarop zij deze these baseren, is feitelijk niet
gericht op de relatie tussen leeftijd enerzijds en de bereidheid tot het verrichten
van flexibele arbeid anderzijds, en ook is het verband met eerdere ervaringen
opgedaan met flexibele arbeid niet onderzocht. Wat Elchardus en Heijvaert wel
doen is de temporele flexibiliteit van de arbeidsrelatie in verband brengen met
de mate van culturele flexibiliteit. Daarbij vinden zij dat het werkzaam zijn in
onvoorspelbare/tijdelijke werktijdenregelingen grotendeels samengaat met de
aanwezigheid van culturele flexibiliteit. Bij het werkzaam zijn in arbeidsrelaties
waarin de zeggenschap over de werktijden grotendeels aan de werknemer is, of
waarbij sprake is van afwijkende werktijdenregelingen (avond-/nachtwerk,
zaterdag-/zondagwerk), troffen zij een dergelijk verband niet, of nauwelijks
overtuigend aan. Wat betekent dit voor het onderhavige onderzoek, waar de
aandacht immers ook uitgaat naar wat Elchardus en Heijvaert afwijkende
werktijdenregelingen noemen?

De these van Elchardus en Heijvaert is in algemene termen gesteld, maar
feitelijk heeft zij betrekking op die vormen van flexibele arbeid die zij aandui-
den als arbeidsrelaties met onvoorspelbare werktijdenregelingen. Om met
succes in de toekomst arbeid met zogenaamde onvoorspelbare werktijdenre-
gelingen te verwerven en te verrichten kan een ongebonden levenshouding een
onmisbare conditie vormen, maar dat hoeft niet het geval te zijn bij arbeid met
afwijkende werktijdenregelingen. In vergelijking tot onvoorspelbare werktijden-
regelingen laten afwijkende werktijdenregelingen duidelijk meer ruimte aan de
temporele planning van het sociale leven. Het aangaan van bindingen zowel op
persoonlijk als levensbeschouwelijk vlak zal binnen het kader van een afwij-
kende werktijdenregeling weliswaar moeilijker zijn dan bij een 'reguliere'
werkweek, maar niet zo problematisch als wanneer met een zogenaamde
onvoorspelbare werktijdenregeling gewerkt wordt. En juist het feit dat deze
bindingen (op persoonlijk en levensbeschouwelijk vlak) moeilijker, maar niet
onmogelijk zijn zou reden kunnen zijn voor een groter belang dat vergelij-
kenderwijs aan deze bindingen gehecht wordt.

Jongeren zijn in vergelijking tot eerdere generaties vaker werkzaam in
flexibele arbeid (Elchardus en Heijvaert 1990:56-74), zowel in onvoorspelbare
als in afwijkende werktijdenregelingen en het zijn ook de jongeren die weten
dat om werk te vinden of te behouden ze ook in de toekomst dergelijke
regelingen vaker zullen moeten accepteren. Het ligt daarbij niet voor de hand
dat zij in hun bereidheid om flexibele arbeid te verrichten onvoorspelbare
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werktijdenregelingen zullen prevaleren boven afwijkende werktijdenregelingen,
zodat hier de verwachting geformuleerd wordt dat jongeren, in vergelijking tot
ouderen, een grotere bereidheid zullen tonen om binnen het kader van een
afwijkende werktijdenregeling te werken,2.

j. Jongere werknemers zijn in vergelijking tot oudere werknemers in grotere
mate bereid om buiten de reguliere arbeidstijd te werken

De in deze (5.4) en de vorige (5.3) paragraaf geformuleerde hypothesen
kunnen, met de (aangepaste) vraagstelling, in een tweetal theoretisch-explora-
tieve modellen gespecificeerd worden. In figuur 5.1 zijn de samenhangen
tussen arbeidstijdpatroon, intervenierende concepten, achtergrondkenmerken en
de bereidheid tot het werken op niet-reguliere tijdstippen weergegeven voor
zover deze betrekking hebben op het werken op zaterdag en het werken op
zondag. Verondersteld wordt dat, gezien de voorkeuren ten aanzien van de
omvang van de dagelijkse en wekelijkse arbeidstijd, werknemers met een
vierdaagse werkweek, in vergelijking tot werknemers met een vijfdaagse
werkweek, eerder te bewegen zullen zijn tot het werken op zaterdag en/of
zondag. Ook indirect werkt het arbeidstijdpatroon in op de bereidheid tot
zaterdag- en/of zondagwerk. Werknemers met een vierdaagse werkweek zullen,
in vergelijking tot werknemers met een vijfdaagse werkweek, een lager
inkomen genieten, een meer 'open' tijdsbeleving kennen, minder soeverein zijn
over hun arbeidstijd, en minder drukte ervaren op zaterdag en zondag, als
gevolg waarvan zij een grotere bereidheid aan de dag zullen leggen om op
zaterdag en/of zondag betaalde arbeid te verrichten. Op deze bereidheid zullen
naast het arbeidstijdpatroon nog andere factoren van invloed zijn.

Het is zelfs denkbaar dat een of meer andere factoren van groter belang
blijken te zijn dan het arbeidstijdpatroon. Verwacht wordt dat werknemers
eerder bereid zullen zijn tot zaterdag- en/of zondagwerk wanneer zij een sterke
arbeidsorientatie bezitten (dat wil zeggen een groot plichtsbesef tot werken
kennen, carriere-gericht zijn en/of burgerlijk economistische waarden onder-
schrijven), wanneer zij al eerder ervaring hebben opgedaan met het werken op
zaterdag en/of zondag, wanneer zij geen partner hebben, wanneer in het
huishouden waar zij deel van uit maken geen kinderen 6f kinderen met een
geringe zorgbehoefte aanwezig zijn, wanneer zij van het mannelijk geslacht
zijn, of wanneer zij jong zijn.

Het theoretisch-exploratief model met betrekking tot de bereidheid tot het
werken in de avonduren komt op slechts een enkele afwijking na overeen met
figuur 5.1, en is daarom niet apart afgebeeld. Werknemers met een vierdaagse

12 De werknemers uit de onderhavige steekproef kennen een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd met relatief afgebakende werktijden; voor hen zal het
perspectief van een toekomstig flexibele arbeidsrelatie minder een rol spelen dan
het feit of zij al dan niet behoren tot die generatie die opgegroeid is met flexibele
arbeid als gangbaar referentiekader.
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Figuur 5.1 Theoretisch-exploratief model: de bereidheid tot het werken op niet-reguliere
tijdstippen (zaterdag-/zondagwerk)
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werkweek zullen vanwege de gewenste maximum-lengte van de arbeidsdag, in
vergelijking tot werknemers met een vijfdaagse werkweek, minder geneigd zijn
tot avondwerk, daartoe tevens aangezet door de grotere drukte die zij, als
gevolg van de langere dagelijkse arbeidstijden, in hun vrijetijd op werkdagen
zullen ervaren.

5.5 Bevindingen

In tabel 5.2 is voor zowel de werknemers met een vierdaagse werkweek als
voor de werknemers   met  een vij fdaagse werkweek, het percentage werknemers
weergegeven dat bereid is op doordeweekse avonduren, op zaterdag, respectie-
velijk op zondag te werken. De cijfers hebben betrekking op alle werknemers
met een vierdaagse, respectievelijk vijfdaagse werkweek (n=211).

Tabel 5.2 De bereidheid tot het werken op doordeweekse avonduren, op zaterdag
respectievelijk op zondag, voor werknemers met een vierdaagse werkweek en werkne-
mers met een vijfdaagse werkweek (in % en abs.)

Vierdaagse Vijfdaagse Verschil'
werkweek werkweek

Bereid tot het werken op: perc.      (n)               perc.      (n)

doordeweekse avonduren 48,8% (84) 62,6% ( 99)

zaterdag 56,0% (84) 55,4% (101)

zondag 21,4% (M 25,4%  (102)

a     Chi-square:   + /- score van werknemers vierdaagse werkweek significant hoger/lager  dan
werknemers met vijfdaagse werkweek    op    5 % -niveau;    blanco     = geen significante
verschillen.

Van de werknemers met een vierdaagse werkweek is 48,8% bereid om in de
avonduren te werken, van de werknemers met een vijfdaagse werkweek is
62,6% hiertoe bereid. De bereidheid op zaterdag te werken ligt op een verge-
lijkbaar niveau: 56.0% van de werknemers met een vierdaagse werkweek is tot
het werken op zaterdag bereid tegenover 55,4% van de werknemers met een
vijfdaagse werkweek. Bereid tot het werken op zondag zijn veel minder
werknemers; de percentages bedragen voor werknemers met een vierdaagse
werkweek en werknemers met een vijfdaagse werkweek achtereenvolgens
21,4% en 25,4%. Ten aanzien van de bereidheid tot het werken op doorde-
weekse avonduren, op zaterdag zowel als zondag bestaan tussen de werknemers
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met een vierdaagse werkweek en de werknemers met een vijfdaagse werkweek
geen significante verschillen, zodat de cijfers, althans op bivariaat niveau, geen
ondersteuning leveren voor de geformuleerde verwachting dat werknemers met
een vierdaagse werkweek, in vergelijking tot werknemers met een vijfdaagse
werkweek. minder geneigd zullen zijn om in de avonduren te werken, terwijl
zij juist een grotere bereidheid zullen tonen om op zaterdag en/of zondag te
werken.

Ten aanzien van het model dat op multivariaat niveau gehanteerd is, is
verondersteld dat het arbeidstijdpatroon niet alleen direct, maar ook indirect
haar invloed uitoefent op de bereidheid van werknemers om op niet-reguliere
tijdstippen te werken. Indirect zou het arbeidstijdpatroon zich laten gelden via
de variabelen ervaren drukte in de vrijetijd, tijdsoevereiniteit in het arbeidsdo-
mein, tijdsbeleving in het algemeen, en het inkomensniveau.

Gestart is met een multiple regressie-analyse (stepwise), waarbij het arbeids-
tijdpatroon tezamen met de betreffende mediaire variabelen is ingevoerd, als
ook de variabelen waarvan verwacht werd dat zij onafhankelijk van het
arbeidstijdpatroon een zelfstandige invloed uitoefenen op de flexibiliseringsbe-
reidheid van de werknemers. In deze fase van de analyse is derhalve (voorals-
nog) afgezien van het effect van het arbeidstijdpatroon op de mediaire variabe-
len.

Opmerkelijk is dat uit de analyse blijkt, dat geen enkele van de mediaire
variabelen enige invloed van betekenis uitoefent op de bereidheid van werkne-
mers om op niet-reguliere tijdstippen te werken. Deze uitkomst maakt een
vervolgstap in de vorm van pad-analyse overbodig: het verwachte indirecte
effect van het arbeidstijdpatroon op de flexibiliseringsbereidheid van de
werknemers is afwezig, omdat de vier mediaire variabelen niet samenhangen
met die flexibiliseringsbereidheid.

Speelt het arbeidstijdpatroon op de bereidheid van werknemers om te
werken op niet-reguliere tijdstippen indirect geen rol van betekenis, direct is
het alleen van belang bij de bereidheid tot avondwerk. Zoals verwacht zijn het
de werknemers met een vierdaagse werkweek die de geringste bereidheid aan
de dag leggen om in de avonduren te werken. Ten aanzien van zaterdag- of
zondagwerk legt het arbeidstijdpatroon geen gewicht in de schaal.

Van de overige factoren laat ook de aanwezigheid van thuiswonende kinde-
ren zich gelden, maar het belangrijkst blijkt de ervaring die eerder is opgedaan
met het werken op niet-reguliere tijdstippen. Zowel met betrekking tot het
werken in de avonduren, op zaterdag als op zondag blijkt el'varing met het
werken op deze tijdstippen van belang.

Bereidheid tot het werken in de avonduren
Van de factoren waarvan verwacht werd dat zij van invloed zouden zijn op
de bereidheid tot het werken in de avonduren, bleek bij het arbeidstijdpa-
troon, bij de aanwezigheid van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, en
bij ervaring met het verrichten van arbeid in de avonduren ook daadwerke-
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Tabel 5.3 Bereidheid tot het werken op niet-reguliere tijdstippen gespecificeerd naar het
arbeidstijdpatroon, de aanwezigheid van kinderen van 4 tot 12 jaar, en naar de
ervaring met het werken op niet-reguliere tijdstippen (gestandaardiseerde regressie-
coafficienten)

ATI>' b Kind Kind Ervaring met

werknemer: 4-12 12-18 av-/za-/zo-

werk
vierdaagse
werkweek

Bereid tot  het  werken  OF

doordeweekse avonduren -.15 -.18 .21

zaterdag .15 .21

zondag
.32

a Gebruikte afkortingen: ATP = arbeidstijdpatroon; kind 4-12 (12-18) = kinderen in de
leeftijd van 4 tot 12 jaar (12 tot 18 jaar); ervaring met av-/za-/zo-werk: ervaring met het
werken in de avonduren, op de zaterdag, respectievelijk op de zondag.

b  Referentiecategorieen: ATP (vijfdaagse werkweek), kind 4-12 (geen kinderen van 4 tot
12 jaar), kind 12-18 (geen kinderen van 12 tot 18 jaar), ervaring met av-/za-/zo-werk

(geen ervaring met het werken in de avonduren, op de zaterdag respectievelijk op de
zondag).

c     Avondwerk n = 180, zaterdagwerk n= 182, zondagwerk n= 182.

lijk sprake van een significant verband. Zo gaat ervaring eerder opgedaan
met het werken op doordeweekse avonduren gepaard met een grotere actuele

bereidheid tot het verrichten van avondwerk. En zijn werknemers met een

vierdaagse werkweek in mindere mate dan werknemers met een vijfdaagse
werkweek bereid tot avondwerk. Daarnaast blijkt de aanwezigheid kinderen
in de leeftijd van 4 tot 12 jaar gepaard te gaan met een geringe bereidheid
tot avondwerk dan wanneer geen kinderen in de betreffende leeftijdscatego-

rie aanwezig zijn.

Bereidheid tot het werken op zaterdag
Ook met betrekking tot het werken op zaterdag blijkt de aanwezigheid van

thuiswonende kinderen van belang, zij het dat het in dit geval om de
categorie    van     12    tot     18   jaar    gaat. De aanwezigheid van thuiswonende
kinderen in deze leeftijdsklasse blijkt samen te gaan met een grotere bereid-
heid tot het verrichten van zaterdagwerk.
Behalve de aanwezigheid van kinderen  in de leeftijd  van   12  tot   18  jaar  laat
ook de ervaring met het werken op zaterdag zich gelden. Zij die in het
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verleden op zaterdag gewerkt hebben tonen de grootste bereidheid tot
zaterdagwerk.

Bereidheid tot het werken op zondag
Alleen de 'ervaring met het werken op zondag' resteerde als factor die met
de bereidheid tot het werken op zondag bleek samen te hangen. Dit verband
is zoals verwacht: ervaring eerder opgedaan met het werken op zondag gaat
gepaard met een geringere reserve tegen het werken op zondag.

5.6 Interpretatie en discussie

Het arbeidstijdpatroon blijkt alleen van belang met betrekking tot het verrich-
ten van avondwerk: werknemers met een vierdaagse werkweek zijn in mindere
mate tot avondwerk bereid dan werknemers met een vijfdaagse werkweek.
Gezien de lengte van de werkdagen was deze uitkomst verwacht. Daarentegen
blijkt de extra vrije dag werknemers met een vierdaagse werkweek niet tot een
grotere bereidheid tot het verrichten van weekendwerk aan te zetten, zij onder-
scheiden zich in deze niet van werknemers met een vijfdaagse werkweek. Bij
de interpretatie van de overige uitkomsten vragen met name drie zaken de aan-
dacht.

Op de eerste plaats is het opmerkelijk dat geen enkele van de factoren, die
in het theoretisch-exploratief model geplaatst werden tussen het arbeidstijd-
patroon enerzijds en de bereidheid tot het werken op niet-reguliere tijdstippen
anderzijds gerelateerd bleek met de bereidheid tot het verrichten van arbeid
buiten de reguliere werktijd. Noch de mate waarin men in normatief opzicht
georienteerd is op arbeid, noch de ervaren drukte in de vrijetijd of de soeverei-
niteit over de arbeidstijd, noch de tijdsbeleving of het inkomen, blijken op
enigerlei wijze samen te hangen met de bereidheid werk op doordeweekse
avonduren, op zaterdagwerk of op zondag te verrichten.

Op de tweede plaats valt de invloed van de aanwezigheid van thuiswonende
kinderen op. Verondersteld was dat met het ouder worden van de (thuiswonen-
de) kinderen de bereidheid van de werknemers zou toenemen om buiten de
reguliere werktijd betaalde arbeid te verrichten. Deze verwachting wordt met
de oudste onderscheiden leeftijdsklasse bewaarheid: wanneer er kinderen in de
leeftijd van 12 tot 18 jaar aanwezig zijn blijken werknemers eerder tot het
werken op zaterdag bereid dan bij afwezigheid van kinderen in deze leeftijds-
klasse. Wellicht dat althans een deel van de huishouding op zaterdag aan de
kinderen in deze leeftijdscategorie overgelaten wordt. Met betrekking tot de
overige twee leeftijdsklassen is het op het eerste gezicht wellicht verrassend dat
het niet de kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar zijn, maar de kinderen van 4
tot   12  jaar,   die de ouders weerhouden   van het werken   in de avonduren.   Een
verklaring hiervoor is mogelijkerwijs gelegen in het feit dat het de leeftijdsca-
tegorie van 4 tot 12 jaar is die de zorg van de ouders buiten de schooltijd
behoeft. Een belangrijk deel van de zorg is bij deze leeftijdsklasse gecon-
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centreerd rondom de avonduren, wat de speelruimte van de ouders beperkt om
op door-de-weekse dagen avondwerk te verrichten.

Op de derde plaats vraagt het belang van de ervaring eerder opgedaan met
het werken op niet-reguliere tijdstippen de aandacht. Bij elk van de drie
tijdstippen hangt de bereidheid tot het werken buiten de reguliere werktijd
samen met eerdere ervaringen in deze opgedaan. Mag het belang van de
ervaring eerder opgedaan met het werken op niet-reguliere tijdstippen nu zo
begrepen worden, dat een zekere bekendheid met het werken op niet-rei:uliere
tijdstippen de weerstand tegen het werken op deze tijdstippen wegneemt, of in
ieder geval vermindert, zelfs in de zin zoals beschreven door De Lange naar
aanleiding van de ervaringen opgedaan met de collectieve arbeidstijdverkorting
van de jaren tachtig? Volgens De Lange leidden deze ervaringen tot een
verandering in de houding ten opzichte van afwijkende arbeidstijdpatronen,
zodanig dat vormen die een tiental jaren nog onacceptabel waren, in de tweede
helft van de jaren tachtig wel aanvaardbaar worden (zie paragraaf 5.4).
Beschrijft De Lange een wijziging in de houding ten opzichte van afwijkende
arbeidstijdpatronen, hier gaat het om een mogelijke aanpassing van de werktij-
den van (reguliere) voltijdsbanen. Wanneer een dergelijke aanpassing een meer
permanent karakter zou verkrijgen, betekent dit dat het karakter van het
betreffende arbeidstijdpatroon verandert. De flexibilisering van de arbeidstijden
zou daarmee, na eerst gestaan te hebben voor de opkomst en acceptatie van
afwijkende arbeidstijdpatronen, nu ook de standaardwerkweek beroeren. En het
is juist deze werkweek waarvan de arbeidstijden lang als norm hebben gediend
voor wat onder afwijkend verstaan diende te worden.

Uiteraard laten de structuur en de omvang van de steekproef geen harde
conclusies toe over een toekomstige structurele aanpassing van alle voltijdsba-
nen. Ook moet bedacht worden dat bij de vraagstelling naar de bereidheid om
op niet-reguliere tijdstippen te werken, niet gedifferentieerd is naar de frequen-
tie en de tijdspanne van die bereidheid. Het is niet denkbeeldig dat wanneer de
werknemers gevraagd zou zijn elke werkweek permanent te werken op doorde-
weekse avonduren, op zaterdag en/of zondag, de bereidheid van de werknemers
duidelijk lager uitgevallen zou zijn, en zelfs van een relatie met ervaring eerder
opgedaan met niet-regulier werk niet langer meer sprake is. Tenslotte is het
waarschijnlijk dat de werknemers bij de verwoording van hun flexibilise-
ringsbereidheid niet anticipeerden op een 'gefiexibiliseerde samenleving', maar
de temporele structuur van hun sociale omgeving eerder als een gegevenheid
opvatten. Vermoedelijk neemt de bereidheid van werknemers om op niet-
reguliere tijdstippen te werken af, wanneer zij weten dat dit op termijn tot een
grotere onvoorspelbaarheid leidt van de temporele structuur van de netwerken
waaraan zij deelnemen. Bovenstaande kanttekeningen laten voor de onderhavi-
ge steekproef echter het belang onverlet, van eerdere ervaringen opgedaan met
het werken op niet-reguliere tijdstippen voor de bereidheid tot het werken op
dergelijke tijdstippen.
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5.7 Resumt

* Het arbeidstijdpatroon houdt enkel direct verband met de bereidheid van
werknemers om avondwerk te verrichten, niet met de bereidheid tot zater-
dag- en/of zondagwerk:
werknemers met een vierdaagse werkweek zijn in mindere mate dan werkne-
mers met een vijfdaagse werkweek bereid om 's avonds te werken.

* Het verband tussen het arbeidstijdpatroon en de bereidheid om op niet-
reguliere tijdstippen te werken wordt niet gemedieerd door:
de   ervaren  drukte   in  de  vrijetijd   (a)11,   de   soevereiniteit   over   de   arbeidstijd
(b), de tijdsbeleving in meer algemene zin (c), het inkomen (d).

* De normatieve gerichtheid op arbeid (e), de aanwezigheid van een partner
(g), het geslacht van de werknemer (i), noch de leeftijd van de werknemer
(1) houden verband met de bereidheid van werknemers om op niet-reguliere
tijdstippen te werken.

* De ervaringen met het werken op niet-reguliere tijdstippen (f) hangt wil
samen met de bereidheid tot het verrichten van arbeid op niet-reguliere
tijdstippen, dat wil zeggen:
-ervaring eerder opgedaan met het werken op doordeweekse avonduren gaat
gepaard met een grotere actuele bereidheid tot het verrichten van avond-
werk;
-ervaring eerder opgedaan met het werken op zaterdag gaat gepaard met
een geringere reserve tegen het werken op zaterdag,
-ervaring eerder opgedaan met het werken op zondag gaat gepaard met een
geringere weerstand tegen het werken op zondag.

*  De aanwezigheid van thuiswonende kinderen (h) hangt samen met de bereid-
heid tot het werken op niet-reguliere tijdstippen in die zin dat:
-de  aanwezigheid van  kinderen  in  de  leeftijd  van  4  tot  12  jaar  leidt  tot  een
geringere bereidheid tot het werken in de avonduren:
-de   aanwezigheid   van   kinderen   in  de   leeftijd   van   12   tot   18  jaar   gaat
gepaard met een grotere bereidheid tot zaterdagwerk.

5.8 Samenvatting

Begin jaren negentig spitst de strijd om de tijd zich toe op de mogelijke
invoering van een vierdaagse werkweek. Voor de vakbeweging moet de
vierdaagse werkweek gaan fungeren als hefboom in de vastgelopen onderhan-
delingen over verdere collectieve arbeidstijdverkorting. De werkgeversorga-

13   De letters tussen haakjes verwijzen  naar de eerder in dit hoofdstuk geformuleerde
hypothesen.
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nisaties zijn fel gekant tegen een vierdaagse werkweek. Uit hoofde van een
verdere flexibilisering van de arbeidsduur, zetten zij juist in op een gediffe-
rentieerde arbeidsduurverlenging. Voor hen zijn een vierdaagse werkweek en
een flexibele inzet van arbeid met elkaar onverenigbaar. In dit hoofdstuk is
nagegaan of dit op het niveau van de werknemer ook het geval is.

Op het hoogtepunt van de aandacht voor de vierdaagse werkweek, worden
in de media de resultaten van een tweetal onderzoeken gepresenteerd, onder-
zoeken waar de werknemer naar zijn mening wordt gevraagd. Zowel een
onderzoek dat gehouden is in opdracht van de Nederlandse Dagbladunie, als
een onderzoek gehouden door het FNV, maken duidelijk dat de vierdaagse
werkweek beantwoordt aan een behoefte, en dat werknemers voor een vier-
daagse werkweek bereid zijn tot offers. Niet alleen willen zij loon inleveren,
ook zijn zij bereid tot langere werkdagen. De uitkomsten staan haaks op de
opvattingen die onder grote delen van het werkgeversfront leven, namelijk dat
met een vierdaagse werkweek de bedrijfstijd op zijn hoogst gelijk zal blijven.
Maar ook kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de vanzelfsprekendheid
waarmee de vakbeweging  in de tweede helft   van   1990, de vierdaagse  werk-
week presenteert als een logische tussenstap op weg naar een verdere, omvang-
ri.ike verkorting van de werkweek.

Over de bereidheid van werknemers om op niet-reguliere tijdstippen te
werken, verschaffen de betreffende onderzoeken echter slechts beperkt inzicht.
De onderzoeken maken duidelijk dat voor de meeste werknemers bij negen uur
per dag een grens ligt en ook dat de meeste werknemers met een vijfdaagse
werkweek een werkweek van vier dagen prefereren. Op grond hiervan wordt
verondersteld dat werknemers met een vierdaagse werkweek, in vergelijking tot
werknemers met een vijfdaagse werkweek, minder bereid zullen zijn tot
werken op doordeweekse avonduren, terwijl werknemers met een vijfdaagse
werkweek, in vergelijking tot werknemers met een vierdaagse werkweek, juist
minder bereid zullen zijn op zaterdag en/of zondag te werken. Conform deze
verwachtingen is de oorspronkelijke vraagstelling aangepast.

Verder is aangenomen dat het arbeidstijdpatroon, behalve op directe wijze,
ook indirect, via mediaire factoren in zal werken op de flexibiliseringsbe-
reidheid van de werknemers. De aandacht gaat daarbij uit naar factoren als de
ervaren drukte in de vrijetijd, de soevereiniteit over de arbeidstijd, en de
tijdsbeleving in meer algemene zin. Ook wordt naast deze temporele variabelen
het inkomen aan de orde gesteld. De veronderstellingen die gemaakt worden
ten aanzien van de wijze waarop deze factoren inwerken op de bereidheid van
werknemers om op niet-reguliere tijdstippen te werken, vormt geen aanleiding
de verwachte verschillen tussen werknemers met een vierdaagse werkweek en
werknemers met een vijfdaagse werkweek, opnieuw bij te stellen.

Ook is ingegaan op het belang van factoren die niet samenhangen met het
arbeidstijdpatroon, maar waarvan de verwachting is dat zij, onafhankelijk van
het gebezigde arbeidstijdpatroon, eveneens invloed zullen uitoefenen op de
bereidheid te werken op niet-reguliere tijdstippen. Het gaat daarbij om de
normatieve gerichtheid op arbeid, om de ervaring met het werken op niet-
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reguliere tijdstippen, om de aanwezigheid van een partner. respectievelijk van
zorgafhankelijke kinderen, alsmede om de leeftijd en het geslacht van de
werknemer.

Het arbeidstijdpatroon blijkt alleen van belang met betrekking tot het
verrichten van avondwerk: werknemers met een vierdaagse werkweek zijn in
mindere mate tot avondwerk bereid dan werknemers met een vijfdaagse
werkweek. Gezien de lengte van de werkdagen was deze uitkomst verwacht.
Daarentegen blijkt de extra vrije dag werknemers met een vierdaagse werk-
week niet tot een grotere bereidheid tot het verrichten weekendwerk aan te
zetten, zij onderscheiden  zich   in  deze  niet van werknemers   met  een vij fdaagse
werkweek.

Bij de interpretatie van de overige uitkomsten vragen met name drie zaken
de aandacht. Op de eerste plaats is het opmerkelijk dat geen enkele van de
zojuist vermelde mediaire factoren, noch het arbeidstijdpatroon zelf, samen
blijken te hangen met de bereidheid om op niet-reguliere tijdstippen te werken.

Op de tweede plaats valt de invloed van de aanwezigheid van thuiswonende
kinderen op. In de lijn van de verwachtingen blijkt de aanwezigheid van
kinderen  in de leeftijd  van   12  tot   18 jaar gepaard  te  gaan  met een grotere
bereidheid tot het werken op niet-reguliere tijdstippen, zij het dat deze grotere
bereidheid zich beperkt tot de zaterdag. Verrassend is het dat het niet de
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar zijn, maar de kinderen van 4 tot 12 jaar,
die de werknemers weerhouden van het werken in de avonduren. Een verkla-
ring hiervoor is mogelijkerwijs gelegen in het feit dat het de leeftijdscategorie
van 4 tot 12 jaar is die de zorg van de ouders buiten de schooltijd behoeft. Een
belangrijk deel van de zorg is bij deze leeftijdscategorie geconcentreerd
rondom de avonduren, wat de speelruimte van de ouders beperkt om op door-
de-weekse dagen avondwerk te verrichten.

Op de derde plaats valt het belang op van de ervaring eerder opgedaan met
het werken op niet-reguliere tijdstippen. Bij elk van de drie tijdstippen blijkt de
bereidheid tot het werken buiten de reguliere werktijd samen te hangen met
eerdere ervaringen in deze opgedaan. Bekendheid met het werken op niet-
reguliere tudstippen lijkt de weerstand tegen het werken op deze tijdstippen
weg te nemen, of in ieder geval te verminderen. Dit mechanisme herinnert aan
de ervaringen die opgedaan zijn met de collectieve arbeidstijdverkorting van de
jaren tachtig. Deze zouden geleid hebben tot een verandering in de houding ten
opzichte van afwijkende arbeidstijdpatronen, zodanig dat vormen die een
tiental jaren nog onacceptabel waren, in de tweede helft van de jaren tachtig
wel aanvaardbaar werden. Ging het indertijd om een wijziging in de houding
ten opzichte van afwijkende arbeidstijdpatronen, hier gaat het om een mogelij-
ke aanpassing van de werktijden van (reguliere) voltijdsbanen. De vraag is
echter of de onderhavige onderzoeksresultaten op een dergelijk brede maat-
schappelijke ontwikkeling preluderen.



6  Taakverdeling in het huishouden

Welke zijn de factoren die bij mannelijke werknemers met een vierdaagse
werkweek van invloed zijn op hun aandeel in de zorgtijd, en speelt het
arbeidstijdpatroon daarbij een rol van betekenis, in die zin dat mannelijke
werknemers met een vierdaagse werkweek in vergelijking tot mannelijke
werknemers met een vijfdaagse werkweek een groter deel van de zorgtijd
voor hun rekening nemen?

6.1 Inleiding

De campagne voor een vierdaagse werkweek spreekt ook de vrouwenbeweging
aan. Hoewel arbeidstijdverkorting op collectief niveau voor de vrouwenbewe-
ging nooit een prominent strijdpunt is geweest, zal de vierdaagse werkweek
haar even prikkelen  zich te bezinnen  op  het  in 1983 ingenomen standpunt,  dat
een fundamentele arbeidstijdverkorting slechts gerealiseerd kan worden door te
streven naar een werkweek van vijf maal vijf uren. Een radicale verkorting van
de arbeidstijden werd nodig geacht om werkelijke herverdeling van arbeid
mogelijk te maken teneinde vrouwen in het arbeidsproces te kunnen opnemen,
maar ook om mannen meer gelijkwaardig in het huishouden te laten deelne-
men.

Begin jaren negentig bezit het uitgangspunt van een algemene en radicale
arbeidstijdverkorting als instrument voor herverdeling van betaalde en onbe-
taalde arbeid niet meer de vanzelfsprekendheid van een decennium eerder.

1 Het plan voor een dergelijke arbeidstijdverkorting was niet nieuw, Joke Smit - de
oprichtster   van MVM (Man-Vrouw-Maatschappij)   -   had   het   idee   al   in    1969
geopperd. Weliswaar was in de jaren zestig de arbeidsparticipatie van vrouwen
duidelijk gestegen, voor het vigerende rolpatroon had dit niet direct consequenties.
Juist doordat deeltijds werkende vrouwen - vaak in tegenstelling tot een fulltime
werkende mannelijke partner - geen perspectief bleken te hebben op een loopbaan,
konden zij huishouding en kinderopvang blijven combineren met de betaalde baan
(Sociaal en Cultureel Rapport 1988:470).    Om    aan deze spiraal te ontkomen,
teneinde een werkelijke herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid over Alle
vrouwen en mannen mogelijk te maken, verbindt de vrouwenbeweging zich aan de
vijf-uren werkdag. Dat gebeurt echter pas definitief  in   1983.   Op een congres
waaraan achthonderd vertegenwoordigsters van diverse vrouwenorganisaties
deelnemen, van traditioneel behoudend tot radicaal links, wordt men het eens over
de uitgangspunten van het zogeheten basispakket, te weten een 25-uren werkweek
gekoppeld aan een inkomenspolitiek die een economisch zelfstandig bestaan van
individuen mogelijk maakt en gericht is op het vergroten van ontplooiingskansen
voor vrouwen (Straathof 1991:19).
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Voor delen van de vrouwenbeweging vormt de vierdaagse werkweek stilaan
een reele optie. Even lijkt er zelfs een breed draagvlak voor de vierdaagse
werkweek te bestaan, maar al snel laten zich ook twijfels horen (zie paragraaf
2.2.2).

In de reactie op de vierdaagse werkweek zijn een tweetal thema's te
onderkennen. De meeste aandacht gaat uit naar de mogelijke gevolgen van een
vierdaagse werkweek voor de taakverdeling in het huishouden. Daarnaast wordt
ook de vraag opgeworpen wat een vierdaagse werkweek betekent in de
temporele afstemming op de openingstijden van dienstverlenende instellingen
en bedrijven. Analoog aan deze tweedeling komt de taakverdeling in het
huishouden in het onderhavige hoofdstuk aan bod, waarna in het volgende
hoofdstuk ingegaan wordt op de behoefte aan verruiming van de openings-
tijden.

De twijfels die in delen van de vrouwenbeweging geuit worden over de
mogelijke rol van de vierdaagse werkweek voor de herverdeling van de
zorgtaken lijken gewettigd te worden door de uitkomsten van een onderzoek
naar de effecten van een aantal varianten van arbeidstijdverkorting. In de
betreffende simulatie van Knulst en Schoonderwoerd (1983) worden van een
viertal vormen van arbeidstijdverkorting de effecten berekend onder meer op
de tijd die door mannelijke werknemers besteed wordt aan huishoudelijke en
gezinstaken. Van de vier onderscheiden varianten zet de vierdaagse werkweek
de mannelijke werknemers nog het minst aan tot een vergroting van de tijd
besteed aan zorgtaken. Noodgedwongen betrof de simulatie echter niet werkne-
mers die ervaring hadden opgedaan met een vierdaagse werkweek. Aan deze
'tekortkoming' wordt in deze studie tegemoetgekomen, evenals aan het gemis
dat in de SCP-studie de vrouwelijke partner niet in de analyse is betrokken. De
aandacht gaat daarbij niet uit naar de individuele zorgtijd, maar naar het
aandeel van de mannelijke werknemer, in casu het aandeel van de vrouwelijke
partner in de tud die zij tezamen aan zorgtaken besteden.

Behalve het arbeidstijdpatroon van de mannelijke werknemer zal ook het
aantal uren dat de vrouwelijke partner wekelijks aan betaalde arbeid besteedt

van invloed zijn op de verdeling van de zorgtijd. In paragraaf 6.3 wordt op
deze relatie ingegaan evenals op andere factoren waarvan verwacht wordt dat
zij eveneens inwerken op de taakverdeling in het huishouden.

Is in de voorgaande paragrafen het zorgdomein steeds in zijn totaliteit
benaderd, in paragraaf 6.4 vindt een nuancering plaats door het zorgdomein uit
te splitsen naar een zevental taakgebieden. Deze uitsplitsing noodzaakt de
oorspronkelijke vraagstelling naar de onderscheiden zeven taakgebieden te
specificeren. In de paragrafen 6.5 en 6.6 vinden de presentatie en interpretatie
van de bevindingen plaats.

6.2 Langere werkdagen, een dag extra: Waar blijft de tijd?

in de benadering van de vierdaagse werkweek staan voor de vrouwenbeweging
de mogelijkheden voor herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid centraal.
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De herverdeling van betaalde arbeid heeft haar wortels al in de eerste golf van
het feminisme. Naast het verzet tegen de morele normen waaraan vrouwen
werden onderworpen en de strijd om politieke zeggenschap zette 'de vrouwen-
beweging' van voor en rond de vorige eeuwwisseling zich in voor het oplei-
dings- en beroepsvraagstuk (Van der Loo et al. 1984:80). Haar streven op dit
punt was opleidingen voor meisjes te verwezenlijken. 'opdat zij later een
alternatief zouden hebben voor niet van harte door haar begeerde huwelijkskan-
sen, en beroepsmogelijkheden voor de ongetrouwde vrouw' (Verweij-Jonker
1983:45). Arbeidskansen voor vrouwen    zal het belangrijkste thema    gaan
vormen voor de opkomende 'nieuwe' vrouwenbeweging, waarbij zij zich in
haar ontstaansfase richt juist op de getrouwde vrouw, die dan in steeds grotere
getale de arbeidsmarkt betreedt. De politieke agenda van de nieuwe vrouwen-
beweging zal zich vervolgens uitbreiden tot het zorgdomein: in de jaren
zeventig wordt ook de symmetrie in het huishouden een strijdpuntz. Nieuwe
arbeidstijdpatronen zullen vanuit beide perspectieven worden gewogen. Met de
opkomst van nieuwe huishoudtypen staat de vrouwenbeweging voor het
probleem een gelijke verdeling op gezinsniveau in operationele termen te
vertalen naar gelijke kansen op maatschappelijk niveau.

Hoewel de 25-uren werkweek een verbindende factor vormt in de strijd om
meer rechtvaardige verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid, is het onmis-
kenbaar dat het oordeel binnen de vrouwenbeweging over de plaats van
'nieuwe' arbeidstijdpatronen niet eensluidend is. Met name ten aanzien van de
vierdaagse werkweek zijn de meningen verdeeld. Dit is ook niet verwonderlijk,
het gaat immers om een relatief recent arbeidstijdpatroon dat vooralsnog een
bescheiden verspreiding kent. Hier doet zich het dilemma voor dat een stelling-
name ten aanzien van de mogelijke gevolgen pas goed mogelijk is als al op
ruime schaal ervaringen zijn opgedaan met het betreffende arbeidstijdpatroon.
Voor een goede afweging verdient het bovendien de voorkeur daarbij deze
ervaringen te vergelijken met andere vormen van arbeidstijdverkorting.

De vrouwenbeweging ontbeert dergelijke ervaringsgegevens, toch stond zij
in deze niet geheel met lege handen. In hetzelfde jaar waarin zij zich bekent tot
de 5 x 5-uren werkweek berekenen Knulst en Schoonderwoerd in de SCP-
studie 'Waar blijft de tijd?' de effecten van een aantal varianten van arbeids-
tijdverkorting op huishoudelijke en gezinstaken, waaronder zij al het huishou-
delijk werk inclusief het doen van boodschappen. en de verzorging van
kinderen of andere huisgenoten verstaan (Knulst en Schoonderwoerd 1983:111-
128)3.

2  De werkweek van 5 x 5 uren werd symbool voor deze gecombineerde doelstelling,
hoewel Joke Smit in de 'Tien voordelen van de 5-urige werkdag' nog vooral de
winst met betrekking tot het arbeidsdomein benadrukt.

3  De gevolgen van de drie varianten voor de tijdsbesteding in de arbeidsvrije tijd is
geschat voor werkende mannen  aan   de  hand van dagboekgegevens  uit   1980.   De
beperking tot mannen is ingegeven op de eerste plaats door de praktische reden
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Tabel 6.1 Geschatte tijdsbesteding door mannen van de vrijkomende tijd aan huishou-
delijke en gezinstaken4, gespecificeerd naar verkorting van de werktijd per werkdag
(n= 37D, naar verkorting  van de werktijd op vrlidaginiddag   (n=282),   respectievelijk
maandagochtend (n=276), en naar de overgang van een vijfdaagse naar een vierdaagse
werkweele met langere werkdagen

Verkorting Vrije Vrije maan- Van vijf naar
van de vrijdag- dagochtend vier langere

werkdag middag werkdagen

min % min % min % min %

Besteding vrijkomende         10   16        12   20        8 13 6   10

tijd aan zorgtaken

De tabel laat zich als volgt lezen. Voor de eerste variant geldt dat van elk uur dat over
vijf werkdagen korter wordt gewerkt, gemiddeld   16 %   of  ca. 10 minuten langer wordt
besteed aan huishoudelijke en gezinstaken. (Bij de berekening van de laatste variant is de
vrijkomende tijd op de vrije werkdag verminderd met de inkrimping als gevolg van
langere werkdagen.)

a  Voor de schatting van het effect van deze variant is de invloed van de gevolgen van tan
extra vrije   dag   (n = 55) verminderd   met het effect   van een verlenging   van de werkdag
(n= 377).   Daarbij   is de invloed   van een langere werkdag geschat   als het omgekeerde
effect van een verkorting van de werkdag.

Bron: Knulst en Schoonderwoerd 1983:125.

Door middel van een simulatie wordt een arbeidstijdverkorting per werkdag
vergeleken met een verkorting van de werktijd door een uitbreiding van het
vrije weekend (door een beperking van de werktijd op vrijdagmiddag, 6f op
maandagmorgen), respectievelijk met een verschuiving van een vijfdaagse
werkweek van 40 uur naar een vierdaagse werkweek van 36 uur (tabel 6.1)

De geschatte effecten van de verschillende varianten laten zien dat een
volledig vrije (doordeweekse) dag gecombineerd met langere werkdagen,

dat wanneer de arbeidstijd van mannen bekend is een redelijke schatting van de
overige tijdsbesteding kan worden gemaakt. Bij vrouwen daarentegen heeft met
name de zorgverantwoordelijkheid een zelfstandige invloed op deze tijdsbesteding.
Op de tweede plaats vormt een meer principiele reden voor de afgrenzing het feit
dat het overwegend mannen zijn die de fulltime banen bezetten en het derhalve
ook hoofdzakelijk mannen zullen zijn die bij een herverdeling in de vorm van 66n
van  de drie varianten arbeidstijd afstaan (Knulst en Schoonderwoerd 1983:123).

4 Vergelijk paragraaf 8.2.
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mannen nog het minst aanzet tot extra werkzaamheden in de huishouding of in
het gezin. De argwaan die op dit punt in delen van de vrouwenbeweging leeft,
lijkt dan ook niet zonder reden. Anderzijds levert, volgens dezelfde benade-
ringswijze niet een verkorting van de arbeidstijd per werkdag, maar een vrije
vrijdagmiddag de grootste bijdrage aan de participatie van mannen in zorg-
taken. Hoewel het verschil niet groot is, bestaat er vanuit de doelstelling
arbeidstijdverkorting toe te passen teneinde een meer gelijkwaardige verdeling
van zorgtaken te bewerkstelligen, geen reden een kortere werkdag bij voorbaat
prioriteit te verlenen (Knulst en Schoonderwoerd  1983:125).

Bij de selectie van de respondenten vormde het aantal uren dat gedurende de
week van gegevensverzameling gewerkt werd het uitgangspunt, niet de met de
werkgever contractueel vastgelegde uren. Daardoor is niet duidelijk in hoeverre
de gepresenteerde gegevens betrekking hebben op activiteiten tijdens incidente-
le dan wel structurele arbeidsvrije delen van de week. Daarnaast is bij de drie
varianten een ruime definitie gebruikt: al wanneer mannen 6dn uur minder
werkten dan de norm van 40 uur werden zij naar gelang de temporele locatie
van deze arbeidsvrije tijd, toegerekend tot 66n van de varianten. Het ligt in de
rede te veronderstellen dat een herschikking van zorgactiviteiten plaats vindt
met name wanneer de structuur en de omvang van het nieuwe arbeidstijdpa-
troon duidelijk verschilt van die van het vorige arbeidstijdpatroon, en dat deze
herschikking pas haar definitieve vorm krijgt na een zekere overgangsperiode.
De  cij fers  zijn  dan  ook  niet  de  weerslag  van  een  min  of meer uitgedifferen-
tieerd activiteitenpatroon in het zorgdomein. Dit geldt met name voor de
variant die betrekking heeft op de vierdaagse werkweek: ten tijde van de
gegevensverzameling (1980) waren er in Nederland voor zover uit de literatuur
bekend, nog geen bedrijven met een vierdaagse werkweek.

6.3  Achtergronden van taakverdeling

Tabel 6.1 illustreert de mogelijke effecten van verschillende arbeidstijdpatronen
van mannelijke werknemers op hun tijdsbesteding in het zorgdomein. Daarbij
is geen onderscheid gemaakt naar het type huishouden waarvan zij deel
uitmaken. Zo is niet nagegaan welke in deze het mogelijk belang is van de
aanwezigheid van een vrouwelijke partner. In dit hoofdstuk gaat de aandacht
juist uit naar huishoudens bestaande uit twee partners. Centraal staat hier de
taakverdeling in het zorgdomein: de inbreng van de man wordt gerelateerd aan
de totale zorginspanning (in tijd) van huishoudens waar aan het hoofd twee
volwassen partners staans

Uit de literatuur komt naar voren, dat de tijd die de mannelijke werknemer
besteedt aan zorgtaken. respectievelijk het aandeel van de mannelijke werkne-

5  De mate van taakverdeling geeft derhalve geen uitsluitsel over de absolute omvang
van de zorgtijd van de mannelijke werknemer en de vrouwelijke partner afzonder-
lijk. Zo kunnen zowel de vrouw als de man meer tijd in het huishouden steken
zonder dat beider aandeel aan verandering onderhevig is.
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mer in de tijd die op huishoudniveau aan zorg besteed wordt, behalve door zijn
arbeidsparticipatie, bernvloed wordt door zijn opleiding en leeftijd. Ook de
aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen speelt in deze een belangrijke rol.
En ook voor de vrouwelijke partner geldt, dat de tijd die zij aan zorgtaken
besteedt, respectievelijk het aandeel van haar in de zorgtijd op huishoudniveau,
niet alleen beinvioed wordt door haar arbeidsparticipatie, maar eveneens door
haar opleiding en leeftijd Zorgafhankelijke kinderen laten hier hun invloed
zelfs pregnanter gelden.

Arbeidsparticipatie mannelijke werknemer
Voor zover de vierdaagse werkweek van invloed is op de taakverdeling in de
huishouding, zal dit effect niet zozeer voortvloeien uit de in vergelijking met
een vijfdaagse werkweek geringere omvang van het aantal arbeidsuren, maar
eerder uit de extra vrije dag per week. Volgens Pastoors (1991) is de manne-

lijke werknemer daarbij negatief gemotiveerd, met een extra vrije dag zal hij
zich niet langer kunnen onttrekken aan althans een deel van de zorgtaken. De
simulatie van Knulst en Schoonderwoerd (1983) laat zien dat mannen met een
extra vrije dag in de week inderdaad meer tijd aan zorgtaken besteden. Nood-
gedwongen kan een dergelijke simulatie echter geen uitsluitsel verschaffen over
de motivatie van de betrokkenen.

Zoals aangegeven, heeft de simulatie van Knulst en Schoonderwoerd geen
betrekking op werknemers die ook feitelijk werkzaam zijn in een vierdaagse
werkweek. Het is aannemelijk dat het voor mannelijke werknemers met een
vij fdaagse werkweek die incidenteel    over een extra vrije    dag    in    de    week
beschikken, eenvoudiger is zich aan zorgtaken te 'onttrekken', dan mannelijke
werknemers met een vierdaagse werkweek, die permanent de beschikking
hebben over een extra vrije dag in de week. Maar ook voor werknemers die
positief gemotiveerd zijn tot het op zich nemen van een groter deel van de
zorgtaken zal gelden dat een groter aandeel in de zorgtijd tijd kost. En wel
omdat het hierbij in meer dan wel mindere mate om een leerproces gaat. Dit
leerproces heeft zowel betrekking op het zich eigen maken van bij bepaalde
activiteiten behorende vaardigheden, als op de onderlinge afstemming van de
activiteiten van de beide partners.

Arbeidsparticipatie vrouwelijke partner
De invloed van de deelname van de vrouwelijke partner aan het arbeidsproces
is van belang niet alleen omdat bij arbeidstijdverkorting in de vorm van een
vierdaagse werkweek - volgens de uitkomst van de simulatie van het SCP - de
extra bijdrage van mannen aan huishoudelijk werk beperkt is (24 minuten bij
een wekelijkse arbeidsvermindering van 4 uur), maar vooral vanwege het feit
dat deelname aan betaalde arbeid door de vrouw zelfs een noodzakelijke
voorwaarde lijkt wil van een herverdeling sprake zijn (Knulst en Van Beek
1990:55). Een vergelijking van typen huishoudens, waarbij het indelingscriteri-
um gevormd werd door de arbeidsparticipatie van de mannelijke en vrouwelij-
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ke partner6, wijst uit dat alleen in die huishoudens waar beide partners een
baan hebben, een herverdeling in zorgverantwoordelijkheid plaats vindt in de
zin dat mannen meer en hun vrouwelijke partners tegelijkertijd minder zijn
gaan doen: Het gaat overigens om een relatieve herverdeling: de verhouding
tussen de vrouwelijke en mannelijke bijdrage aan de huishoudelijke zorg
veranderde van 4,5:1 in 1975 tot 3:1 in 1990 (Knulst 1992:14): Daarbij is
volgens Knulst het feitelijk aantal arbeidsuren van minder belang voor de
tijdsbesteding aan huishoudelijk werk dan het al dan niet bezitten van een
baan, bij vrouwen ligt deze relatie precies omgekeerd. Ook Hagenaars en
Wunderink-van Veen ondersteunen de bevinding dat de verdeling van de
zorgtaken symmetrischer is naarmate de vrouw meer uren betaalde arbeid
verricht: de vrouwelijke partner verricht minder uren huishoudelijke arbeid
naarmate de werktijd langer is, terwijl de mannelijke hoofdkostwinner in dat
geval juist meer tijd in de zorg steekt (Hagenaars en Wunderink-Van Veen
1990:162,163).

a. Hoe groter de omvang van het aantal uren dat de vrouwelijke partner
wekelijks aan betaalde arbeid besteedt, des te geringer is haar aandeel in de
zorgtijd van beide partners.

Leeftijd en opleiding vrouwelijke partner
Naast het aantal uren dat de vrouwelijke partner aan het arbeidsproces decl-

6 Vrouwen en mannen afkomstig uit overeenkomstige huishoudens werden door
Knulst en Van Beek toegedeeld tot huishoudens waarin beide partners een baan
hebben, huishoudens met een traditionele rolverdeling, huishoudens waarin de
mannelijke partner baanloos is en de vrouwelijke partner een baan heeft, respectie-
velijk tot huishoudens waar beide partners geen baan hebben (Knulst en Van Beek
1990:55).

7 Strikt genomen kan de taakverdeling van de zorgactiviteiten binnen het huishouden
niet aan de hand van de dagboekgegevens zoals deze door het Sociaal en Cultureel
Planbureau zijn vergaard worden geanalyseerd. Deze gegevens zijn namelijk geba-
seerd op een personen- en niet op een huishoudenssurvey. Niettemin is het
mogelijk vrouwen en mannen uit overeenkomstige huishoudens onderling te
vergelijken, ook al zijn zij niet elkaars daadwerkelijke partners (Knulst en Van
Beek 1990:55).

8 In het traditionele type huishouden (man alleenverdiener, echtgenote huisvrouw)
zijn mannen tussen    1975    en 1990 weliswaar meer huishoudelijk    werk    gaan
verrichten, maar dit is niet samengegaan met een vermindering van het aandeel
van hun partners. Door de stijging van het aandeel van de mannen veranderde de
verhouding  ook  hier:  van  6.1  tot 4,5:1. (Knulst 1992:14).  Een  meer dan trendmatig
afgenomen bereidheid tot huishoudelijk werk is behalve onder werkende gehuwde
vrouwen ook aangetroffen onder alleenstaande vrouwen, zowel de werkende als de
werkloze (Knulst en Van Beek 1990:116).
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neemt, wijzen Hagenaars en Wunderink-van Veen op het zelfstandige belang
van de leeftijd en de opleiding. Naarmate de vrouwelijke partners jonger zijn,
respectievelijk naarmate zij een hoger opleidingsniveau hebben steken zij
minder tijd in zorgtaken, als gevolg waarvan de huishoudens waarvan zij deel
uitmaken, een meer symmetrische taakverdeling in het huishouden laten zien
(Hagenaars en Wunderink-van Veen 1990:162,163).

b. Naarmate de vrouwelijke partners jonger zijn is hun aandeel in de zorgtijd
van beide partners geringer.

c. Naarmate de vrouwelijke partners een hoger opleidingsniveau hebben is hun
aandeel in de zorgtijd van beide partners geringer.

Het opleidingsniveau en de leeftijd van de vrouwelijke partner werken ook
indirect in op de symmetrie in het huishouden. Beide factoren zijn namelijk
ook van invloed op de omvang van de banen van vrouwen. Wat het opleidings-
niveau betreft: dit niveau is van vrouwen die minder dan 20 uur per week
werken gemiddeld lager dan dat van vrouwen met een baan van 20 of meer
arbeidsuren per weeld (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993:60).

d. De omvang van het aantal uren dat aan betaalde arbeid wordt besteed is bij
lager opgeleide vrouwelijke partners geringer dan bij hoger opgeleide
vrouwelijke partners.

Leeftijd en arbeidsduur hangen eveneens met elkaar samen: vanaf de 25 jaar en
met name vanaf de 30 jaar neemt het aantal vrouwen met een voltijdbaan af.
Volgens Hooghiemstra en Niphuis-Nell hangt dit enerzijds samen met het
hebben van kinderen, en is anderzijds sprake van een direct effect, namelijk in
de vorm van een algemene toename van het participatieniveau in de loop van
de generaties (Hooghiemstra en Niphuis-Nell   1993:   59).   Op de relatie tussen

de leeftijd en de aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen wordt in deze
paragraaf onder het opschrift 'zorgafhankelijke kinderen' nader ingegaan. Met
betrekking tot het directe effect van leeftijd luidt voor de onderzoekspopulatie
de volgende verwachting:

e. De omvang van het aantal uren dat aan betaalde arbeid wordt besteed is bij
jongere vrouwelijke partners groter dan bij vrouwelijke partners uit hogere
leeftijdsklassen.

Leeftijd en opleiding mannelijke werknemer
Op de taakverdeling in het huishouden zijn niet enkel de leeftijd en opleiding
van de vrouw van invloed, maar evenzeer die van de man (Hagenaars en

9  Ook wanneer er kinderen zijn hebben hoger opgeleide vrouwen vaker een voltijd-
baan dan lager opgeleide vrouwen (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993:60).
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Wunderink-Van Veen 1990:162,163, Vollebergh 1986:299,300). De leeftijd en
de opleiding van de man werken rechtstreeks in op de zorgsymmetrie van het
huishouden waarvan hij deel uitmaakt: naarmate de man jonger is, respectieve-
lijk naarmate hij een hoger opleidingsniveau heeft, zal hij een groter deel van
de totale zorgtijd voor zijn rekening nemen.

f  Naarmate de mannelijke werknemer jonger is zal hij een groter aandeel in
de zorgtijd van beide partners hebben

g. Naarmate de mannelijke werknemer een hoger opleidingsniveau heeft zal hij
een groter aandeel in de zorgtijd van beide partners hebben.

Daarnaast laat de invloed van de leeftijd zich - evenals bij vrouwen - ook
gemedieerd gelden, namelijk via de aanwezigheid van zorgafhankelijke kinde-
ren. Op deze relatie wordt hieronder ingegaan.

Zorgafhankelijke kinderen
De aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen in het huishouden leidt tot een
grotere zorginspanning van de vrouw. Deze extra zorginspanning is het grootst
bij kinderen in de leeftijd tot 4 jaar, maar ook de aanwezigheid kinderen in de
hogere leeftijdsklassen'o vergroot de omvang van het huishoudelijk werk. Ook
mannen leveren een grotere zorginspanning bij de aanwezigheid van zorgaf-
hankelijke kinderen, zij het alleen met betrekking tot kinderen jonger dan 4
jaar. En ook dan bedraagt de extra tijd die zij aan de kinderen besteden,
volgens onderzoek niet meer dan circa de helft van de extra tijd die de
vrouwelijke partner besteedt, zodat het aandeel van de man in de totale zorgtijd
in dat geval zelfs terugloopt (Hagenaars en Wunderink-van Veen 1990:162).

h. Wanneer geen zorgajhankelijke kinderen aanwezig zijn, zal het aandeel van
de vrouwelijke partner in de zorgtijd van beide partners geringer zijn dan
wanneer wel zorgajhankelijke kinderen aanwezig zijn.

De aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen zal haar invloed op de
verdeling van de zorgtijd ook via de omvang van de arbeidstijd van de
vrouwelijke partner laten gevoelen. In de afgelopen decennia legden weliswaar
steeds minder vrouwen het werk neer op het moment van huwelijk, en werkten
zij steeds vaker door (in deeltijd) na het krijgen van kinderen, niettemin stopt
nog zo'n derde van de werkende vrouwen met werken na de geboorte van het
eerste kind. Na enige jaren aan de verzorging van hun kinderen besteed te
hebben, krijgen vrouwen steeds vaker interesse om weer te gaan werken.
Daarnaast opteren zij vaker voor deeltijdbanen in de periode waarin de

10 Hagenaars en Wunderink-van Veen onderscheiden zorgafhankelijke kinderen in de
leeftijd tot 4 jaar, van 4 tot 12 jaar, van 12 tot 19 jaar, en van 19 jaar en ouder
(Hagenaars en Wunderink-van Veen 1990:162).
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kinderen schoolgaand zijn, juist om betaalde arbeid met zorgtaken te kunnen
combineren. Met het opgroeien van de kinderen verliezen zorgverplichtingen
als motivatie voor deeltijdwerk echter aan kracht (Hooghiemstra en Niphuis-
Nell 1993:32-60,118).

i. Wanneer geen zorgajhankelijke kinderen aanwezig zijn, zal het aantal uren
dat door de vrouwelijke partner wekelijks aan betaalde arbeid besteed wordt
groter zijn dan wanneer wel zorgajhankelijke kinderen aanwezig zijn.

Het hier gehanteerde model wordt gecompleteerd door tot slot in te gaan op de
relatie tussen de leeftijd en de aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen.

Tussen   1970  en   1992  is de gemiddelde  leeftijd van vrouwen  bij de geboorte
van het eerste kind gestegen van 24,3 naar 28,0 jaar. Met name bij vrouwen in
de leeftijd van 25 tot 30 jaar zou sprake zijn van uitstelgedrag (CBS 1994:10):
anticiperend op de consequenties die de komst van kinderen voor hun deelna-
me aan betaalde arbeid kan hebben (zie boven), schuiven zij het krijgen van
het eerste kind in de tijd op.

Terwijl de relatie tussen de leeftijd van de vrouw en de komst van het eerste
kind goed gedocumenteerd is, is zulks niet het geval met de relatie tussen de

leeftijd van vrouwen en het tijdstip waarop kinderen geen zorg meer behoeven.
De leeftijd waarop vrouwen 'uit de kinderen zijn' kent dan ook een veel
grotere variatie. Niet alleen speelt hierbij de leeftijd een rol waarop het eerste

kind gekregen is, ook het aantal kinderen is van belang, waarbij de uitkomsten
van de analyse van Hagenaars en Wunderink-van Veen grond geeft voor het
vermoeden dat kinderen tot op het moment dat zij het huis verlaten zorg
behoeven, casu quo dat tot op dat moment aan hen enigerlei vorm van zorg

gegeven wordt (Hagenaars en Wunderink-van Veen 1990:162).

j.  Jonge vrouwelijke partners maken minder vaak deel uit van huishoudens met
zorgafhankelijke kinderen dan vrouwelijke partners uit oudere leeftijds-
klassen.

Eenzelfde relatie kan ook verondersteld worden voor de mannelijke werkne-
mers, met dien verstande dat bij hen de gemiddelde leeftijd enkele jaren hoger
zal liggen.

k. Jonge mannelijke werknemers maken minder vaak deel uit van huishoudens
met zorgafhankelijke kinderen dan mannelijke werknemers uit oudere
leeftijdsklassen.
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6.4 Asymmetrische symmetrie

In de voorgaande paragrafen is gesproken over huishoudelijke arbeid als
verzamelterm. Onder huishoudelijke arbeid gaat echter een grote verschei-
denheid aan activiteiten schuil. Een onderverdeling van huishoudelijke arbeid
in categorieen kan er vervolgens toe leiden dat de in de vorige paragraaf
geformuleerde verwachtingen gespecificeerd dienen te worden naar de onder-
scheiden categorieen van zorgactiviteiten.

Een mogelijke uitsplitsing van zorgactiviteiten is het onderscheid tussen
huishoudelijk werk in en rondom het huis (zoals koken, schoonmaken en
onderhoudswerkzaamheden aan huis en tuin), huishoudelijk werk buitenshuis
(zoals het winkelen en het bezoek aan overige dienstverlenende instellingen)
en, bij de aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen, kinderverzorging. Het
is de indeling die het SCP hanteert in haar tijdsbestedingsonderzoek; zij maakt
een duidelijk onderscheid tussen deze verschillende "hoofdgroepen van bezig-
heden"". Inclusief de benodigde verplaatsingen classificeert   het SCP hierbij
in totaal circa zestig activiteiten. Een naar aard en aantal (minus verplaat-
singen) vergelijkbare verscheidenheid aan zorgactiviteiten heeft Vollebergh
door middel van factoranalyse herleid tot een zevental taakgebieden. Onder-
zoek onder huishoudens die in de literatuur een grotere symmetrie in de
verdeling van zorgtaken wordt toegeschreven, maakt duidelijk dat herverdeling
van zorgverantwoordelijkheid niet op elk van deze taakgebieden even ver
wordt doorgevoerd (Vollebergh 1986). De zeven taakgebieden, die volgens
Vollebergh vrij adequaat de huishoudelijke arbeid weergeven, zijn (Vollebergh
1986:302,317,318):

* schoonmaak: het schoonmaken en schoonhoudwerk van interieur en huis
zelf;

* verzorging huishouding: de dagelijkse verzorging van het huishouden, zoals
wassen, eten koken, boodschappen doen, en dergelijke;

* onderhoud: de klussen, het tuinonderhoud, de reparatiewerkjes, en dergelij-
ke;

* financien: alle regelingen die tot het bijhouden van de financien gerekend
kunnen worden;

* regelingen rond de kinderen, die gepaard gaan met het onderhouden van
externe contacten, zoals bezoek aan arts, crtche, school, en dergelijke;

*  kinderverzorging: de dagelijkse persoonlijke verzorging van de kinderen;
*  spelen met kinderen: de dagelijkse aandacht voor en eventuele spelletjes met

kinderen.

11  De hoofdgroepen die het SCP op het terrein van de huishoudelijk arbeid onder-
scheidt zijn 'huishoudelijk werk, tuinieren, doe-het-zelf e.d. ' (code 1), 'boodschap-
pen doen, bezoek kapper, arts, postkantoor, bank, e.d.' (code 3), respectievelijk
'kinderverzorging, begeleiding van kinderen' (code 2) (Knulst en Van Beek 1990:-
202-206).



102

Tabel 6.2 Aandeel van de vrouw (in %) in de zorgtijd van een zevental taakgebieden,
gespecificeerd naar een viertal categoriein huishoudens'

II                   III                 IV                 V
26-45 % 46-55 % 56-75 % 76-100%

man beiden vrouw doet vrouw
doet meer evenveel nneer alleen

Taakgebieden

schoonmaakwerk                                               51                       66                      77                      89

verzorging huishouding                   49             66            78            87
onderhoud huis                              -             39            35            51

financien                                                       30                    37                   38                   38

regelingen kinderen                        44             64            69            85

verzorging kinderen                      42            52           62           81

spelen met kinderen                           28               41               62              85

Aantal huishoudens (perc.) 4 ( 5.7) 17 (24.3) 36 (51.4) 13 (18.6)

Leesvoorbeeld.  In de huishoudens  waar  de  man  meer  doet  dan de vrouw blijkt  51 %  van
de tijd benodigd voor schoonmaak voor rekening   van de vrouw te komen   en   72 %
( = 100%-28%) van de tijd die gestoken wordt in het spelen met kinderen door de man te
geschieden.

a Het aandeel van de vrouw in de totale tijd door de vrouw en de man besteed aan
zorgtaken (gerekend over alle zeven taakgebieden tezamen) bedraagt bij categorie II 26-
45 %, bij categorie  III 46-55 %, bij categorie  IV  56-75 %,  en bij categorie V 76-100%.

(Bron: Vollebergh 1986:306.)

Op grond van het aandeel van de vrouw 12 in de totale tijd door de vrouw en
de man tezamen besteed aan zorgtaken (gerekend over alle zeven taakgebieden
tezamen), maakt Vollebergh een indeling  in een vijftal categorieen  van  huis-
houdens. In de huishoudens uit haar eerste categorie doet de man bijna alles
alleen; het aandeel van de vrouw in de totale zorgtijd bedraagt 25% of minder.
Bij de tweede categorie doet de man niet meer bijna alles alleen maar nog wel
meer dan de vrouw, het aandeel van de vrouw bedraagt hier 26-45%. Bij de

12  Omdat het aandeel   van  de man omgekeerd evenredig   is  aan het aandeel  van  de
vrouw  en het aandeel  van de vrouw weergegeven wordt  van  0%  tot  en met  100%,
kan aan de grootte van het aandeel van de vrouw de mate van symmetrie, respec-
tievelijk de richting van de asymmetrie afgelezen worden.
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derde categorie hebben de man en de vrouw de zaken min of meer gelijkwaar-
dig verdeeld, het aandeel van de vrouw in de totale zorgtijd is 46-55%. In de
huishoudens uit de vierde categorie doet de vrouw meer dan de man (haar
aandeel is 56-75%), in de huishoudens uit de laatste categorie doet de vrouw
bijna alles (haar aandeel is 76-100%). Vervolgens deelde Vollebergh haar
steekproef van 70 huishoudens toe aan de laatste vier categorieen, de eerste
categorie is niet in haar steekproef vertegenwoordigd.

Op het moment dat mannen een deel van de huishoudelijke arbeid voor hun
rekening gaan nemen kunnen we spreken over de toetreding van mannen tot
een voorheen 'vrouwelijk' beroep. Vollebergh laat zien dat deze toetreding niet
automatisch leidt tot gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Onder cijfers
over de totale tijdsbesteding aan zorgtaken gaat het mechanisme schuil dat,
wanneer op geaggregeerd niveau qua tijdsbeslag sprake is van een herverde-
lingn, de taakgebieden die het meest gewaardeerd worden en als het belang-
rijkst ervaren worden, vooral door mannen worden toegeeigend, zoals de
verzorging van en vooral het spelen met kinderen. Deze gaan zelfs tot op
zekere hoogte tot het 'mannenwerk' behoren, terwijl de laagst gewaardeerde en
als minst belangrijk ervaren taken, zoals schoonmaakwerk en de verzorging
van het huishouden aan de vrouwen blijven toevallen: per saldo een verslechte-
ring van het takenpakket van de vrouw. Onderhoud en financien zijn, ook bij
een meer gelijkwaardige verdeling op geaggregeerd niveau, 'mannentaken'
(tabel 6.2). Het aandeel van mannen in het taakgebied onderhoud neemt daarbij
zelfs toe, met dien verstande dat Vollebergh een zwak significant verband
signaleert.

Niet zonder ironie spreekt Vollebergh in deze context van een asymmetri-
sche symmetrie. Ook blijkt dat vrouwen en mannen na herverdeling niet meer
van mening zijn dat vrouwen het meest competent zijn in de uitvoering van
huishoudelijke arbeid in de ruime zin van het woord. Enerzijds kan dit volgens
haar als gunstig beoordeeld worden, omdat het traditionele argument van de
'vrouwelijke vaardigheden' niet meer als legitimatie voor een stereotiepe
taakverdeling kan worden ingezet. Het nadeel hiervan kan echter zijn dat
vrouwen het argument ontvalt met behulp waarvan zij hun 'zeggenschap' over
de meest gewaardeerde taakgebieden mede kunnen handhaven (Vollebergh
1986:311,312).

Vollebergh richtte zich in haar onderzoek op een 'gidsgroep', op een catego-
rie huishoudens waarvan zij veronderstelde dat zij daadwerkelijk tot een

13 In strikte zin kan niet van een toename gesproken worden, omdat Vollebergh niet
een ontwikkeling in de tijd traceert, maar een vergelijking maakt tussen verschil-
lende categorieen huishoudens. De huishoudens verschillen van elkaar in de mate
waarin mannen, gerekend over alle taakgebieden tezamen, zorgverantwoordelijk-
heid op zich nemen.
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herverdeling van huishoudelijk arbeid gekomen is,4. De huishoudens uit de
onderhavige steekproef die een vierdaagse werkweek kennen, behoren wellicht
niet tot deze categorie, niettemin is de verwachting dat zij toch een zekere
herverdeling van zorgtaken hebben weten te bewerkstelligen (vgl. Pastoors
1991:7). In de onderhavige studie gaat de aandacht enkel uit naar de tijdsbeste-
ding, niet naar de ook door Vollebergh onderzochte status van de verschillende
taakgebieden, in termen van belangrijkheid en waardering. Aangenomen wordt
dat de herverdeling in de tijd besteed aan zorgtaken, hoewel wellicht minder
vergaand, zich in grote lijnen conform het door Vollebergh geschetste beeld
aftekent. Dat betekent dat de centrale vraagstelling waarmee het onderhavige
hoofdstuk geopend werd, en die betrekking had op het gehele zorgdomein,
alsmede de in paragraaf 6.3 geformuleerde hypothesen, ook ten aanzien van elk
van de afzonderlijke taakgebieden gehandhaafd kunnen blijven.

Edn taakgebied neemt met betrekking tot het bovenstaande een uitzonde-
ringspositie in. De regelingen, die tot het bijhouden van de financien gerekend
kunnen worden, zullen met een dergelijk lage en onregelmatige frequentie
geschieden, dat niet te verwachten is dat een wekelijks extra vrije dag op dit
taakgebied een relevante invloed zal uitoefenen. De overige taakgebieden
bewegen zich daarentegen wel op een dusdanig temporeel niveau dat ver-
schillen op het niveau van het arbeidstijdpatroon, hier hun invloed kunnen
laten gelden.

Een en ander kan gevat worden in een theoretisch-exploratief model dat qua
grondstructuur model staat voor elk van de onderscheiden taakgebieden (met
uitzondering voor wat het arbeidstijdpatroon betreft van het taakgebied financi-
en). In figuur 6.1 zijn de relaties gespecificeerd tussen achtergrondkenmerken
van de vrouwelijke partner en het aantal arbeidsuren dat zij per week werkt,
respectievelijk tussen het aantal arbeidsuren per week van de vrouwelijke
partner, het arbeidstijdpatroon van de mannelijke werknemer, En achtergrond-
kenmerken van de mannelijke werknemer en de vrouwelijke partner enerzijds,
en het aandeel van de vrouw in de totale zorgtijd van een willekeurig taakge-
bied anderzijds!5.

Aangenomen is dat, gezien de extra vrije dag, werknemers met een vier-
daagse werkweek, in vergelijking tot werknemers met een vijfdaagse werk-
week, een groter aandeel hebben in de zorgtijd van elk afzonderlijk taakgebied

14 Vollebergh benadert  voor haar onderzoek huishoudens met thuiswonende kinderen
waarvan zowel de man als de vrouw buitenshuis werken. Dit selectie-criterium
leidt tot een steekproef die zich kenmerkt door het feit dat de respondenten 'vrij
jong', 'hoog opgeleid' en 'linksdenkend' zijn (Vollebergh 1986:299,300).

15 Met de keuze om bij de berekening en presentatie in het onderhavige hoofdstuk uit
te gaan van het aanded van de vrouwelijke partner wordt aangesloten op de wijze
waarop Vollebergh de arbeidsdeling in het huishouden berekent en weergeeft.
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leeftijd
vrouwelijk partner

(jong)

opleiding             
vrouwelijk partner

Ohoog) arbeidsuren
, vrouwelijke partner

(hoog) V                        Y

zorgafhankelijke aandeel vrouwelijk
kinderen partner in zorgtijd
(geen)

van het taakgebiedr (laag)

A A

arbeidstijdpatroon
mannelijke werknemer
(vierdaagse werkweek)

opleiding
mannelijke werknemer

Ohoog)

leeftijd
mannelijke werknemer

(laag)

Figuur 6.1 Theoretisch-exploratief model: Aandeel van de vrouwelijke partner in de
zorgtlid op een zevental taakgebieden (schoonmaak, verzorging huishouding, onderhoud
huis, financial, regelingen kinderen, kinderverzorging en spelen met kinderen)
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(met uitzondering van het taakgebied financien). Ook de dedname van de
vrouwelijke partner aan betaalde arbeid is van belang: haar aandeel in de
zorgtijd van de onderscheiden taakgebieden zal geringer zijn naarmate zij meer
uren per week werkt. Het opleidingsniveau en de leeftijd van zowel de werkne-
mer als de partner zijn ook van invloed op het aandeel van de vrouw (en de
man) in de zorgtijd. Naarmate de vrouwelijke partner jonger zijn, respectieve-
lijk naarmate zij een hoger opleidingsniveau hebben is hun aandeel in de
zorgtijd geringer. Maar ook wordt verwacht dat naarmate de mannelijke
werknemers jonger zijn, respectievelijk naarmate zij een hoger opleidingsni-
veau hebben het aandeel van de vrouwelijke partners in de zorgtijd geringer zal
zijn. Daarnaast zullen de leeftijd en ook het opleidingsniveau van de vrouwe-
lijke partners ook via de deelname aan betaalde arbeid inwerken op hun
aandeel in de zorgtijd. Verondersteld is namelijk dat naarmate de vrouwelijke
partners jonger zijn, respectievelijk naarmate zij een hoger opkidingsniveau
hebben, het wekelijks aantal uren dat zij betaalde arbeid verrichten groter is.
Tot slot is aangenomen dat ook de aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen

van belang zal zijn. Verondersteld is dat, zelfs wanneer bij de aanwezigheid
van zorgafhankelijke kinderen de zorginspanning van de mannelijke werknemer
(in tijd) in absolute zin toeneemt, de toename van de zorginspanning van de
vrouw deze zal overtreffen, zodat haar aandeel in de zorgtijd toe zal nemen.
Behalve rechtstreeks zal de aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen ook
indirect tot een toename van het aandeel van de vrouwelijke partner leiden en
wel doordat het aantal uren dat wekelijks aan betaalde arbeid besteed wordt bij
vrouwelijke partners met zorgafhankelijke kinderen lager zal liggen dan bij
vrouwelijke partners zonder zorgafhankelijke kinderen. De geschetste samen-
hang tussen de aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen en het aandeel van
de vrouwelijke partner in de zorgtijd zal vooral van toepassing zijn op de
taakgebieden regelingen rondom verzorging van en spelen met kinderen,
niettemin wordt nagegaan of de aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen de
taakverdeling met betrekking tot de overige taakgebieden (met uitzondering
van het taakgebied financien) op een overeenkomstige, zij het minder pregnan-
te wijze beroert.

6.5 Bevindingen

In tabel 6.3 is de deelname aan zorgtaken weergegeven, zoals deze in de
steekproef is vastgesteld voor de vrouwelijke partners van de mannelijke
werknemers met een vierdaagse, respectievelijk vijfdaagse werkweek'6.

16 In de steekproef zijn van de in totaal 141 samenwonende of gehuwde werknemers
123 werknemers van het mannelijke geslacht. Aan de hand van de gegevens van
deze werknemers plus die van hun partners, is de berekening bepaald van het
aandeel van de vrouwelijke partner de zorgsymmetrie voor de eerste vier taakge-
bieden ('schoonmaak', 'dagelijkse verzorging huishouden', 'onderhoud' en
'financien'). De vaststelling van de zorgsymmetrie ten aanzien van de laatste drie
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Tabel 6.3 Aandeel' van de vrouwelijke partner in de zorgtijd op een zevental taakge-
bieden, gespecificeerd naar huishoudens met een vierdaagse werkweek en huishoudens
met een vijfdaagse werkweekb

Vierdaagse Vijfdaagse Verschil'
werkweek werkweek

taakgebieden                                               (n)                     (n)

schoonmaakwerk 1 A (50) 8,0    (66)                     +

verzorging huishouding 7,1 (52) 8,2 (64) ++
onderhoud huis 2,3 (49) 3,8 (65) ++
financian 5,7 (52) 5,3  (65)

regelingen kinderen 1,5 (26) 8,4   (30)

verzorging kinderen 8,4 (25) 8,5 (31)

spelen met kinderen 5.5 (23) 5,9     (28)

a  Een aandeel van 0,0 geeft aan dat volgens zeggen de man het desbetreffende taakgebied
volledig voor zijn rekening neemt, een aandeel van 10,0 betekent dat de vrouw de enige
is die in het betreffende taakgebied tijd steekt. Een score tussen 4,0 en 6,0 duidt op een
symmetrische taakverdeling

b  Huishoudens met een mannelijke werknemer en een vrouwelijke partner en al dan niet
met zorgafhankelijke kinderen.

c    T-toets:  + +/- - (+/-) het aandeel in de zorgtijd  is van de mannelijke werknemers met
een vierdaagse werkweek significant groter/geringer  op  1 %-niveau (5 %-niveau)  dan  het
aandeel in de zorgtijd van de mannelijke werknemer met een vijfdaagse werkweek;
blanco = geen significante verschillen.

Gezien het feit dat in het onderzoek niet beschikt kon worden over tijdsbudget-
gegevens, is de berekening van het aandeel van de vrouw in de zorgtijd die de
vrouwelijke partner en de mannelijke werknemer tezamen in de betreffende
taakgebieden steken, noodgedwongen op een andere wijze tot stand gekomen

taakgebieden ('dagelijkse verzorging van kinderen', 'regelingen rond kinderen' en
'spelen met kinderen'), is geschied aan de hand van de gegevens van de werk-
nemers (en partners) met thuiswonende kinderen, in totaal 80 werknemers (en 80
partners).
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dan bij Vollebergh. Zowel de mannelijke werknemer als de vrouwelijke partner
is in de enqude gevraagd wie per taakgebied het grootste aandeel in de
zorgtijd heeft. Op basis van de gegevens van de mannelijke werknemer en de
vrouwelijke partner tezamen, is het aandeel van de vrouw in de zorgtijd van
een zevental taakgebieden berekend'. Een score tussen 4,0 en 6,0 duidt op
een symmetrische taakverdeling. Bij vergelijking met tabel 6.2 dient men erop
bedacht te zijn dat de scores, niet zoals in tabel 6.2, berekend zijn op basis van
tijdseenheden, maar van meet af aan gerelateerd zijn aan de gepercipieerde
inspanning van de werknemer en de partner.

De tabel laat zien dat, met betrekking tot de 'traditioneel vrouwelijke'
taakgebieden, het zorgaandeel van werknemers met een vierdaagse werkweek
ten opzichte van dat van hun pendanten met een vijfdaagse werkweek, met
name groter is bij de huishoudelijke arbeid in enge zin. Bij de zorg rondom
kinderen vinden we een dergelijk onderscheid niet terug. Mannen met een
vierdaagse werkweek hebben, vergeleken met mannen met een vijfdaagse
werkweek, een groter aandeel in het 'schoonmaakwerk' en de 'dagelijkse
verzorging van het huishouden'. Met betrekking tot de 'dagelijkse verzorging
van kinderen' en het 'spelen met kinderen' is tussen de beide groepen van
relevante verschillen geen sprake. Wanneer we het laatste taakgebied (spelen
met kinderen) uitzonderen, geldt dat het aandeel van zowel de werknemers met
een vijfdaagse werkweek als de werknemers met een vierdaagse werkweek,
wijst op een asymmetrische verdeling van zorgtaken; de vrouw neemt binnen
de genoemde taakgebieden duidelijk het grootste deel van de zorg voor haar
rekening. Met betrekking tot de zogenaamde 'mannelijke' taakgebieden laat het
taakgebied 'onderhoud' een groter aandeel zien voor de werknemers met een
vierdaagse werkweek dan voor de werknemers met een vijfdaagse werkweek,
terwijl tussen beide categorieen werknemers zich geen noemenswaardige
verschillen voordoen op het terrein van 'financien'. Is het taakgebied 'onder-
houd' zoals verwacht grotendeels in handen van mannen, voor 'financien' geldt
echter een bijna gelijkwaardige verdeling tussen beide sexen.

Binnen het model dat op multivariaat niveau gehanteerd is (zie figuur 6.1) is
aangenomen dat naast het arbeidstijdpatroon van de mannelijke werknemer ook
het wekelijks aantal uren dat de vrouwelijke partner betaalde arbeid verricht
effect heeft op de taakverdeling per taakgebied. Ook de leeftijd, respectievelijk
de opleiding van zowel de mannelijke werknemer als de vrouwelijke partner 18

zouden van invloed zijn op de verdeling van de zorgtijd, evenals de aanwezig-
heid van zorgafhanketijke kinderen. Alleen bij de opleiding van de mannelijke
werknemers is in deze enkel sprake van een direct effect, de overige factoren

17 Zie voor de berekening bijlage 3.

18 Vanwege collineariteit tussen de leeftijd van de mannelijke werknemer en die van
de vrouwelijke partner is in de analyse enkel de leeftijd van de vrouwelijke partner
betrokken.
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zouden zich ook gernedieerd laten gelden.
Als eerste stap is nagegaan welke van de (in het theoretisch-exploratief

model) gespecificeerde factoren ook daadwerkelijk een direct effect hebben op
de taakverdeling in het huishouden. Voor elk van de zeven taakgebieden is
daarvoor als methode van regressie-analyse gebruik gemaakt van de stepwise-
methode. We zien dan dat per taakgebied een zeer beperkt aantal factoren
resteren, en dat er geen twee taakgebieden zijn waar dezelfde factoren geselec-
teerd zijn.

Bij drie taakgebieden ('schoonmaak', 'verzorging huishouden' en 'verzor-
ging kinderen') behoort het wekelijks aantal arbeidsuren van de vrouwelijke
partner tot de geselecteerde factoren. Als vervolgstap is dan ook het wekelijks
aantal arbeidsuren van de vrouwelijke partner geregresseerd op de opleiding en
de leeftijd van de vrouwelijke partner, alsmede op de aanwezigheid van zorg-
afhankelijke kinderen. Bij de taakgebieden 'schoonmaak' en 'verzorging
huishouden' blijken de leeftijd van de vrouwelijke partner en de aanwezigheid
van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar inderdaad effect uit te oefenen op
het wekelijks aantal arbeidsuren van de vrouwelijke partner. Daarenboven
blijkt de teeftijd van de vrouwelijke partner ook van invloed op de aanwezig-
heid van kinderen tot 4 jaar. Bij het taakgebied 'verzorging huishouden' is van
dergelijke indirecte effecten geen sprake. De opleiding en de leeftijd van de
partner, noch de aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen blijken direct dan
wel indirect samen te hangen met het aandeel van de vrouwelijke partner in de
tijd die gestoken wordt in de verzorging van de kinderen.

Tabel 6.4 maakt duidelijk dat het arbeidspatroon van de mannelijke werkne-
mers niet bij elk taakgebied een rol van betekenis speelt. Alleen met betrekking
tot de taakgebieden 'dagelijkse verzorging huishouden' en 'onderhoud huis'
hebben mannelijke werknemers met een vierdaagse werkweek een groter
aandeel in de zorgtijd dan hun tegenvoeters met een vijfdaagse werkweek.
Hieronder is per taakgebied de samenhang weergegeven tussen de geselecteerde
factoren en de verdeling van de zorgtijd.

Schoonmaak
Binnen dit taakgebied vertoont het aantal arbeidsuren per week van de
vrouwelijke partner de sterkste samenhang met de verdeling van de zorgtijd.
De samenhang is zoals verwacht; de vrouwelijke partners hebben een
geringer aandeel in de tijd besteed aan zorgtaken naarmate zij meer uren
betaalde arbeid verrichten. Naast het aantal uren dat de vrouwelijke partner
wekelijks aan betaalde arbeid besteedt, is ook de leeftijd van de vrouwelijke
partner geselecteerd. Zoals verwacht steken oudere vrouwen (46 tot en met
59 jaar) in verhouding tot hun mannelijke partner, meer tijd in dit taakge-
bied dan jongere vrouwen (19 tot en met 30 jaar). Tussen de leeftijdscate-
gorie van 19 tot en met 30 jaar en de middencategorie (van 31 tot en met
45 jaar) bestaan met betrekking tot de taakverdeling ten aanzien van
'schoonmaak' geen verschillen van betekenis.
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Tabel 6.4 Aandeel van de vrouwelijke partner in de zorgtijd op een zevental taakge-
bieden, gespecificeerd naar het arbeidstijdpatroon en de opleiding van de mannelijke
werknemer, naar het wekelijks aantal arbeidsuren en de leeftijd van de vrouwelijke
partner, en naar de aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen in de leeftijd van 0 tot
4 jaar, respectievelijk in de leeftijd van 4 tot 12 jaae

ATP' Opleiding Leeftijd Uren Kind Kind
werknemer: werknemer: partner: arbeid 0-4 4-12

/week
vierdaagse MO HO 31-46 46-60 partner
werkweek

Taakgebieden
en mediaire
factoren

schoonmaak .27 -.31

ns J.33

-  uren arbeid/ .54 -.27

week partner -13.2 -23.5
-   kind 0-4 .23

(n=109) ns -.24

verzorging -.24 -.54
huishouden
-  uren arbeid/ .54 -.30

week partner 4 2.3 -23.4
-  kind 0-4 .24

(n=106) ns -.26

onderhoud huis -.37
(n=112)

financien .33

(n=112) -1.83 -2.09

regelingen .44

kinderen

(n=52)
verzorging -.44
kinderen

(n=54)

spelen met
kinderen

a  Vet gedrukt staan de beta-coefficienten vermeld, waarbij deze voor predictoren met meer
dan twee categorie8n berekend zijn aan de hand van de b-coefficienten tezamen (zie
Eisinga et al. 1989:97-112). De b-coefficienten zijn cursief gedrukt. De afkorting 'ns'
betekent dat de betreffende b-coefficient niet significant is.

b Gebruikte afkortingen: ATP = arbeidstijdpatroon; MO/HO = middelbaar/hoger opgeleid;
Kind  0-4  (4-12) = kinderen  in de leeftijd  van  0 tot 4 (4  tot  12) jaar.

c     Referentiecategorieen:  ATP (vij fdaagse werkweek), Leeftijd  (19-3 I jaar), opleiding (lager
opgeleid),  Kind  0-4  (4-12) (geen kinderen  van  0  tot 4  (4  tot  12) jaar).
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De leeftijd van de vrouwelijke partner laat zich ook indirect gelden en wel
via het wekelijks aantal arbeidsuren van de vrouwelijke partner. Vrouwelij-
ke partners in de leeftijd van 31 tot en met 45 jaar en vooral de partners in
de leeftijd van 46 tot en met 59 jaar besteden wekelijks duidelijk minder
uren aan betaalde arbeid dan de vrouwelijke partners uit de leeftijdsklasse
van 19 tot en met 30 jaar. Tegen de verwachting in blijkt de opleiding van
de vrouwelijke werknemer zich niet via het wekelijks aantal arbeidsuren te
laten gelden. Dat is wel het geval met betrekking tot zorgafhankelijke
kinderen in de leeftijd tot 4 jaar. Wanneer kinderen in deze leeftijdsklasse
aanwezig zijn besteedt de vrouwelijke partner duidelijk minder tijd aan
betaalde arbeid dan wanneer geen zorgafhankelijke kinderen in de betreffen-
de leeftijdscategorie aanwezig zijn.
Tot slot blijkt de leeftijd van de vrouwelijke partner ook samen te hangen
met de aanwezigheid van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Kinderen
in de leeftijd van 0 tot 4 jaar treffen we aan bij vrouwen in de jongste twee
leeftijdsklassen, tussen vrouwen in de leeftijd van 19 tot en met 30 jaar en
vrouwen in de leeftijd van 30 tot en met 45 jaar bestaat in deze geen
verschil van betekenis.

Verzorging huishouden
Zoals aangeven legt bij dit taakgebied het arbeidspatroon van de mannelijke
werknemer een zeker gewicht in de schaal: mannen met een vierdaagse
werkweek nemen hier een groter deel van de zorgtijd voor hun rekening
dan mannen met een vijfdaagse werkweek. De invloed van het aantal uren
dat de vrouwelijke partner wekelijks werkt laat zich eveneens en pregnant
gelden. De samenhang is in de verwachte richting. De (vrouwelijke)
partners leveren een geringere bijdrage in de zorgtijd wanneer zij meer uren
per week werken.
De leeftijd van de vrouwelijke partner en de aanwezigheid van zorgafhanke-
lijke kinderen oefenen indirect, namelijk via het wekelijks aantal arbeids-
uren van de vrouwelijke partner, invloed uit op het aandeel van de vrouwe-
lijke partner in de tijd die besteed wordt aan de dagelijkse verzorging van
het huishouden. Er is van dezelfde indirecte effecten sprake als bij het
taakgebied schoonmaak, ook de gewichten van de effecten zijn vrijwel
identiek.

Onderhoud
Ten aanzien van het taakgebied 'onderhoud' vormt het arbeidspatroon van
de mannelijke werknemer de enige variabele die geselecteerd werd. Man-
nelijke werknemers met een vierdaagse werkweek hebben, zoals verwacht,
een duidelijk groter aandeel in het onderhoud van het huis dan hun tegen-
voeters met een vijfdaagse werkweek.
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Financitn
Ten aanzien van dit taakgebied komt eveneens niet meer dan 66n variabele
naar voren, en wel het opleidingsniveau van de mannelijke werknemer. Het
verband is in de richting zoals verondersteld, met dien verstande dat zich
een scheidslijn aftekent tussen de mannen die lager zijn opgeleid enerzijds,
en de mannen met een middelbare of hogere opleiding anderzijds. De
middelbaar en hoger opgeleiden nemen uitgedrukt in tijd, een duidelijk
groter deel van de financiBn voor hun rekening dan de mannelijke werkne-
mers met een lagere opleiding.

Regelingen rondom kinderen
Voor dit taakgebied geldt opnieuw, dat maar 66n variabele resteert na de
selectie-procedure, en wel de aanwezigheid van schoolgaande kinderen. Bij
de aanwezigheid van schoolgaande kinderen is het aandeel van de vrouwe-
lijke partner in de totale tijd besteed aan regelingen groter, dan wanneer in
het huishouden geen kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar aanwezig zijn.
Het gevonden verband is als sterk te kwalificeren.

Dagetijkse verzorging kinderen
Wederom een taakgebied waar slechts 66n variabele een duidelijke invloed
uitoefent op de verdeling van de zorgtijd. Hier bepaalt het aantal uren dat
de partner per week werkzaam is een belangrijk deel van de variantie in de
verdeling van de zorgtijd. Er is sprake van een sterke samenhang: het
aandeel van de vrouwelijke partner in de zorgtijd loopt terug met de toena-
me van het aantal uren dat zij aan betaalde arbeid besteedt.
In tegenstelling tot de eerste twee taakgebieden ('schoonmaak' en 'verzor-
ging huishouden') fungeert het wekelijks aantal arbeidsuren van de vrouwe-
lijke partner hier nfet zoals bij als mediaire variabele'9.

Spelen met kinderen
Bij het laatste taakgebied is geen enkele variabele geselecteerd.

6.6  Interpretatie en discussie

In haar onderzoek constateerde Vollebergh dat de huishoudens die tot een
herverdeling van zorgtijd waren gekomen, dit gerealiseerd hadden met name
ten aanzien van de dagelijkse kinderverzorging en het spelen met kinderen. Nu
bleken dat ook de taakgebieden die het meest gewaardeerd werden en als het
belangrijkst ervaren werden. De minst gewaardeerde en als minst belangrijk

19 De re(len voor dit verschil moet gezocht worden in de omstandigheid dat als
gevolg van het feit dat de laatste drie taakgebieden zijn gericht op de zorg voor
kinderen de analyse van deze drie taakgebieden is geschied aan de hand van een
selecte groep: de samenwonende/gehuwde werknemers z6nder thuiswonende
zorgafhankelijke kinderen zijn buitengesloten.
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gepercipieerde taakgebieden, zoals schoonmaakwerk en de dagelijkse verzor-
ging van het huishouden, bleven daarentegen de verantwoordelijkheid van
vrouwen. Daarnaast bleven onderhoud en financien, ook bij een meer gelijk-
waardige verdeling op geaggregeerd niveau, 'mannentaken'. Vollebergh
spreekt in dit verband van per saldo een verslechtering van het takenpakket
van de vrouw.

De huishoudens uit de onderhavige steekproef die een vierdaagse werkweek
kennen, kunnen met betrekking tot de verdeling van zorgtaken bezwaarlijk
gezien worden  als een gidsgroep. Hoewel bedacht moet worden dat sprake  is
van verschillende berekeningswijzen (zie paragraaf 6.2.3), onderscheiden zij
zich, bij een sommering over alle 'traditioneel vrouwelijke' taakgebieden, in
mindere mate van de huishoudens met een vijfdaagse werkweek, dan de
'symmetrische' huishoudens uit het onderzoek van Vollebergh verschillen van
de 'traditionele' huishoudens (zie de tabellen 6.2 en 6.3). Des te opmerkelijker
is het dan ook dat een herverdeling2o van verantwoordelijkheden binnen het
'traditioneel vrouwelijke' zorgdomein, in het onderhavige onderzoek slechts
plaats vindt ten aanzien van de dagelijkse verzorging van het huishouden. Op
grond van de onderzoeksresultaten van Vollebergh, lag een herverdeling van
de lager gewaardeerde en als minder belangrijk ervaren taakgebieden pas dan
voor de hand, wanneer al een meer gelijkwaardige verdeling van zorgverant-
woordelijkheid was gerealiseerd op die gebieden die ook als het meest belang-
rijk ervaren werden en het hoogst worden gewaardeerd21.

Dat een vierdaagse werkweek niet gepaard gaat met een 'radicale herverde-
ling' van zorgtaken blijkt niet alleen uit het feit dat zij op niet meer dan twee
taakgebieden van belang blijkt, maar ook uit het feit dat op het 'vrouwelijke'
taakgebied 'verzorging huishouden' het aantal uren dat de vrouwelijke partner
wekelijks werkt duidelijk sterker met de verdeling van de zorgtijd blijkt samen
te hangen dan het arbeidstijdpatroon van de mannelijke werknemer. Het weke-
lijks aantal arbeidsuren van de vrouwelijke partner blijkt bovendien nog ten
aanzien van de verdeling van de zorgtijd op twee andere vrouwelijke taakge-
bieden van belang, namelijk ten aanzien van 'schoonmaak' en 'verzorging
kinderen'.  Voor  elk  van  deze drie taakgebieden geldt dat naarmate de vrouwe-
lijke partners meer uren betaalde arbeid verrichten, zij een geringer aandeel
hebben  in de zorgtijd. Op grond  van de uitkomsten  kan de conclusie worden
getrokken dat aan een herverdeling van het 'onbetaalde werk' de vierdaagse
werkweek weliswaar een bijdrage levert, maar dat in deze van een vergroting

20 In strikte zin kan niet van een herverdeling gesproken worden, zie hiervoor noot
11.

21 In het onderliavige onderzoek zijn de taakgebieden niet gekenmerkt in termen van
waardering en belangrijkheid. Niettemin ligt het niet voor de hand dat de werkne-
mers uit de onderhavige steekproef huishoudelijke taken in de meer beperkte
betekenis (schoonmaakwerk en de dagelijkse verzorging van het huishouden) meer
waarderen en belangrijker vinden dan de taakgebieden rondom kinderen.
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van het aantal wekelijkse arbeidsuren van de vrouwelijke partners meer te ver-
wachten  is.

Voor zover de overige gespecificeerde factoren zich rechtstreeks laten gelden
is dat telkens op slechts 66n taakgebied. Zo is de leeftijd van de vrouwelijke
partner geselecteerd bij het taakgebied 'schoonmaak', de opleiding van de
mannelijke werknemer bij het taakgebied 'financien' en de aanwezigheid van
schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar bij het taakgebied
'regelingen kinderen'.

Uit de gevonden samenhang kan de conclusie getrokken worden dat schoon-
maken een activiteit betreft die voor de vrouwelijke partners in de leeftijd van
19 tot en met 45 jaar inmiddels een minder grote vanzelfsprekendheid bezit
dan voor de vrouwelijke partners in de leeftijdscategorie boven hen (46 tot en
met 59 jaar). Van een dergelijke, aan leeftijd gebonden emancipatie-gezindheid
is  op de overige taakgebieden echter  (nog) geen sprake.  Bij het aandeel  in de
zorgtijd speelt noch bij de dagelijkse verzorging van het huishouden, noch bij
de regelingen rondom kinderen of de dagelijkse verzorging van kinderen, de
leeftijd een overeenkomstige rol van betekenis.

Dat het opleidingsniveau van de mannelijke werknemer van belang is op het
taakgebied financitn wekt weinig verwondering (de middelbaar en hoger

opgeleiden nemen uitgedrukt in tijd een duidelijk groter deel van de financien
voor hun rekening dan de werknemers met een lagere opleiding), wel dat het
opleidingsniveau bij geen enkele van de overige taakgebieden een rol van
betekenis speelt. Met uitzondering van het taakgebied financien geldt voor de
onderhavige steekproef niet, dat naarmate de mannelijke werknemer hoger
opgeleid is, hij een groter deel in de zorgtijd voor zijn rekening neemt.

Ook de aanwezigheid van thuiswonende kinderen speelt rechtstreeks slechts
bij dan taakgebied een rol van betekenis, namelijk bij de regelingen rondom
kinderen. Wanneer schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar
aanwezig zijn, is het aandeel van de vrouwelijke partner in de totale tijd
besteed aan regelingen groter dan wanneer in het huishouden geen kinderen in
deze leeftijd aanwezig zijn. Dat de aanwezigheid van thuiswonende kinderen
bij de overige taakgebieden geen enkele keer tot de geselecteerde variabelen
behoorde, wil overigens niet zeggen dat de aanwezigheid van zorgafhankelijke
kinderen niet, zoals verondersteld, tot een grotere zorginspanning van de
vrouwelijke werknemer leidt. Tegelijkertijd met deze verwachting werd
aangegeven dat een grotere zorginspanning van de vrouwelijke partner, althans
voor wat de aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen in de leeftijd tot 4
jaar betreft, waarschijnlijk gepaard zou gaan met een grotere zorginspanning
ook van de mannelijke werknemer. Wanneer de toename aan zorginspanning
van de mannelijke werknemer niet al te veel verschilt van die van de vrouwe-
lijke partner, betekent dit dat in de verdeling van de zorgtijd geen grote
wijzigingen hoeven op te treden. De uitkomsten geven hierover echter geen
uitsluitsel.
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Zoals verwacht oefenen de leeftijd van de vrouwelijke partner en de aanwezig-
heid van zorgalhankelijke kinderen (kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar)
indirect invloed uit op het aandeel van de vrouwelijke partner in de zorgtijd,
en wel op een tweetal taakgebieden ('schoonmaak' en 'verzorging huishou-
den'). De aanwezigheid van kinderen van 0 tot 4 jaar laat zich in deze gelden
via het wekelijks aantal arbeidsuren van de vrouwelijke partner, de leeftijd van
de vrouwelijke partner eveneens via het wekelijks aantal arbeidsuren van de
vrouwelijke partner en daarenboven via de aanwezigheid van kinderen in de
leeftijd tot 4 jaar. Het wekelijks aantal arbeidsuren van de vrouwelijke
partners in de leeftijd van 19 tot en met 30 jaar ligt duidelijk hoger dan die
van de vrouwen in de leeftijd van 31 tot en met 45 jaar en vooral hoger dan
die van de vrouwen uit de oudste leeftijdsklasse. Dit indirect effect van leeftijd
versterkt derhalve het directe effect van leeftijd op het aandeel van de vrouwe-
lijke partner in de zorgtijd van het huishouden. Een en ander wordt verder
versterkt door het feit dat we zorgafhankelijke kinderen in de leeftijd tot 4 jaar
enkel aantreffen bij de vrouwelijke partners uit de jongste twee leeftijdscatego-
rieen en de aanwezigheid van kinderen tot 4 jaar voor de vrouwelijke partners
op zich al reden is om minder te gaan werken.

Tegen de verwachting in oefent het opleidingsniveau van de vrouwelijke
partner op geen enkel taakgebied enige invloed van betekenis uit op het
aandeel van de vrouwelijke partner in de zorgtijd. Het aandeel in de zorgtijd is
bij hoger opgeleiden geenszins geringer dan bij de lager opgeleide vrouwelijke
partners uit de steekproef. Ook besteden de hoger opgeleide vrouwelijke
partners per week niet significant meer uren aan betaalde arbeid dan de lager
opgeleide vrouwelijke partners, zodat opleiding ook niet indirect inwerkt op
het aandeel in de zorgtijd.

6.7 Resum6 

*  Het arbeidstijdpatroon houdt op twee van de zeven onderscheiden taakgebie-
den verband met de verdeling van zorgtijd:
-Mannelijke werknemers met een vierdaagse werkweek hebben een groter
aandeel in de tijd die in de 'verzorging van het huishouden: respectievelijk
in   het   'onderhoud   van   het   huis'   gestoken  wordt   dan   hun   mannelijke   tegen-
voeters met een vijfdaagse werkweek.

*  De omvang van het wekelijks aantal arbeidsuren van de vrouwelijke partner
hangt samen met de taakverdeling in een drietal taakgebieden:
-Hoe groter de omvang van het aantal uren dat de vrouwelijke partner
wekelijks aan betaalde arbeid besteedt (a), des te geringer is haar aan(teel
in de zorgtijd van de taakgebieden 'schoonmaak', 'verzorging huishouden'

22 Gezien het feit dat vanwege collineariteit de leeftijd van de mannelijke werknemer
niet in de analyse betrokken kon worden blijven de hypothese f en k onbeant-
woord.
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en  'verzorging  kinderen:

*  De opleiding van de vrouwelijke partner houdt noch direct (c) noch indirect
via het wekelijks aantal arbeidsuren van de vrouwelijke panner (d) verband
met haar aandeel in de zorgtijd van een van de onderscheiden taakgebieden.

*    De   aanwezigheid  van  zorgafhankelijke  kinderen  in  de   leeftijd  van   4  tot   12
jaar (h) speelt rechtstreeks enkel een rot ten aanzien van de 'regelingen
rondom kinderen':
-Bij de aanwezigheid van schoolgaande kinderen is het aandeel van de
vrouwelijke partner in de rotate tijd besteed aan regelingen groter dan
wanneer in het huishouden geen kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar
aanwezig zijn.

* De aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen in de leeftijd van 0 tot 4
jaar (h) is op de taakgebieden 'schoonmaak' en 'verzorging huishouden'
indirect, via het wekelijks aantal arbeidsuren van de vrouwelijke partner,
van  invioed  op  haar  aandeel  in  de  zorgtijd   (i):
-Vrouwelijke partners met zorgafhankelijke kinderen in de leeftijd van 0 tot
4 jaar besteden wekelijks minder tijd aan betaaide arbeid dan vrouwelijke
panners zonder kinderen van 0 tot 4 jaar.

* De teeftijd van de vrouwelijke partner houdt bij het taakgebied 'schoon-
maak' zowel direct (b) als bij de taakgebieden 'schoonmaak' en 'verzorging
huishouden' indirect, via het wekelijks aantal arbeidsuren van de vrouwelij-
ke partner (e) en via de aanwezigheid van zorgajhankelijke kinderen U),
verband met het aandeel van de vrouwelijke partner in de zorgtijd:
-Vrouwelijke partners uit de leeftijdsklasse van 46 tot  en met 59 jaar hebben
een duidelijk groter aandeel in de tijd benodigd voor schoonmaakwerk dan
de vrouwelijke partners uit de jongste Mee leeftijdscategoriein;
-Vrouwelijke partners besteden (wekelijks) minder tijd aan betaalde arbeid
naarmate zy ouder zijn;
-Zorgafhankelijke kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar treffen we enkel
aan bij de vrouwelijke partners uit de leeftijdsklassen van 19 tot en met 30
jaar en van 31 tot en 45 jaar waarbij deze categorieen zich in deze niet van
elkaar onderscheiden.

* De verdeling van de zorgtijd hangt tenslotte ook samen met de leeftijd van
de   mannelijke  werknemer   (D:
-Het aan(teel in de zorgtijd van mannelijke werknemers in de leeftijd van 45
tot en met 59 jaar is  in vergelijking tot hun jongere collega's van  19 tot en
met 30 jaar geringer met  betrekking tot de  schoonmaak van het huishouden.

*  Het aandeel in de tijd benodigd voor financien is voor mannelijke werkne-
mers met een middelbare en vooral voor mannelijke werknemers met een
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hogere opleiding (g) groter dan voor mannelijke werknemers met een lagere
opteiding.

6.8 Samenvatting

De campagne voor een vierdaagse werkweek spreekt ook de vrouwenbeweging
aan. Hoewel arbeidstijdverkorting op collectief niveau voor de vrouwenbewe-
ging nooit een prominent strijdpunt is geweest, zal de vierdaagse werkweek
haar even prikkelen zich te bezinnen op het in 1983 ingenomen standpunt,  dat
een fundamentele arbeidstijdverkorting slechts gerealiseerd kan worden door te
streven naar een werkweek van vijf maal vijf uren. Voor delen van de
vrouwenbeweging vormt de vierdaagse werkweek stilaan een reele optie. De
meeste aandacht gaat daarbij uit naar de mogelijke gevolgen van een vierdaag-
se werkweek voor de taakverdeling in het huishouden. De vraag wordt gesteld
of een vierdaagse werkweek in de praktijk ook tot een herverdeling van
zorgtaken zal leiden.

In hetzelfde jaar waarin zij zich bekent tot de 5 x 5-uren werkweek bereke-
nen Knulst en Schoonderwoerd in de SCP-studie 'Waar blijft de tijd?' de
effecten van een aantal varianten van arbeidstijdverkorting voor de deelname
van mannelijke werknemers aan huishoudelijke en gezinstaken. De geschatte
effecten van de verschillende varianten laten zien dat een volledig vrije
(doordeweekse) dag gecombineerd met langere werkdagen, mannen nog het
minst aanzetten tot extra werkzaamheden in de huishouding of in het gezin.
Anderzijds levert, volgens dezelfde benaderingswijze, niet een verkorting van
de arbeidstijd per werkdag, maar een vrije vrijdagmiddag de grootste bijdrage
aan de participatie van mannen in zorgtaken.

Noodgedwongen kon bij de berekening van de effecten van verschillende
varianten van arbeidstijdverkorting niet gebruik gemaakt worden van gegevens
van werknemers die al ervaring hadden opgedaan met een vierdaagse werk-
week. In het onderhavige hoofdstuk wordt verondersteld dat een herschikking
van zorgactiviteiten pas haar definitieve vorm krijgt na een zekere overgangs-
periode. De aandacht gaat daarbij niet uit, zoals in de studie van Knulst en
Schoonderwoerd, naar de individuele zorgtijd maar naar het aandeel van de
mannelijke werknemer, in casu naar het aandeel van de vrouwelijke partner in
de tijd die zij tezamen aan zorgtaken besteden.

Een verkenning van de literatuur maakt aannemelijk dat naast het arbeids-
tijdpatroon van de mannelijke werknemer het wekelijks aantal arbeidsuren van
de vrouwelijke partner van niet minder belang zal blijken te zijn voor de
taakverdeling in het huishouden. De verwachting is tevens dat ook het oplei-
dingsniveau Ln de leeftijd van zowel de werknemer als de partner van invloed
zullen zijn op het aandeel van de vrouw (/man) in de zorgtijd. Naarmate de
vrouwelijke parmers jonger zijn, respectievelijk naarmate zij een hoger oplei-
dingsniveau hebben wordt verondersteld dat hun aandeel in de zorgtijd
geringer is.  Maar ook wordt verwacht dat naarmate de mannelijke werknemers
jonger zijn, respectievelijk naarmate zij een hoger opleidingsniveau hebben het
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aandeel van de vrouwelijke partners in de zorgtijd geringer zal zijn. Daarnaast
zullen de leeftijd en ook het opleidingsniveau van de vrouwelijke partners
gemedieerd inwerken op hun aandeel  in de zorgtijd. Verondersteld is namelijk
dat naarmate de vrouwelijke parmers jonger zijn, respectievelijk naarmate zij
een hoger opleidingsniveau hebben, het wekelijks aantal uren dat zij betaalde
arbeid verrichten groter  is.  Tot  slot is aangenomen  dat  ook de aanwezigheid
van zorgafhankelijke kinderen van belang zal zijn. Verondersteld is dat, zelfs
wanneer bij de aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen de zorginspanning
van de mannelijke werknemer (in tijd) in absolute zin toeneemt, de toename
van de zorginspanning van de vrouw deze zal overtreffen, zodat haar aandeel
in de zorgtijd toe zal nemen. Behalve rechtstreeks zal de aanwezigheid van
zorgafhankelijke kinderen ook indirect tot een toename van het aandeel van de
vrouwelijke partner leiden en wel doordat het aantal uren dat wekelijks aan
betaalde arbeid besteed wordt bij vrouwelijke partners met zorgafhankelijke
kinderen lager zal liggen dan bij vrouwelijke partners zonder zorgafhankelijke
kinderen.

De feitelijke invloed van de genoemde factoren is in de onderhavige studie
nagegaan voor een zevental taakgebieden. In aansluiting op Vollebergh (1986)
is het zorgdomein ingedeeld   in de taakgebieden 'schoonmaak', 'verzorging
huishouden', 'onderhoud huis', 'financien', 'regelingen kinderen', 'verzorging
kinderen' en 'spelen met kinderen'.

Dat een vierdaagse werkweek niet gepaard  gaat  met  een
' radicale herverde-

ling' van zorgtaken blijkt niet alleen uit het feit dat zij op niet meer dan twee
taakgebieden ('verzorging huishouden' en 'onderhoud huis') van belang blijkt,
maar ook uit het feit dat op het 'vrouwelijke' taakgebied 'verzorging huishou-
den' het aantal uren dat de vrouwelijke partner wekelijks werkt duidelijk
sterker met de verdeling van de zorgtijd blijkt samen te hangen dan het
arbeidstijdpatroon van de mannelijke werknemer. Het wekelijks aantal arbeids-
uren van de vrouwelijke partner blijkt bovendien nog ten aanzien van de
verdeling van de zorgtijd op twee andere vrouwelijke taakgebieden van belang,
namelijk ten aanzien van 'schoonmaak' en 'verzorging kinderen'.   Voor  elk
van deze drie taakgebieden geldt dat naarmate de vrouwelijke partners meer
uren betaalde arbeid verrichten, zij een geringer aandeel hebben in de zorgtijd.
Op grond van de uitkomsten kan de conclusie worden getrokken dat aan een
herverdeling van het 'onbetaalde werk' de vierdaagse werkweek weliswaar een
bijdrage levert, maar dat in deze van een vergroting van het aantal wekelijkse
arbeidsuren van de vrouwelijke partners meer te verwachten is.

Van de overige factoren laat ook de leeftijd zich op meer (twee) taakgebie-
den gelden, terwijl de opleiding en de aanwezigheid van zorgafhankelijke
kinderen van belang blijken telkens op slechts 66n taakgebied. Het spelen met
kinderen en het schoonmaken betreffen klaarblijkelijk activiteiten, die voor de
mannelijke werknemers in de leeftijd van 19 tot en met 45 jaar inmiddels een
grotere vanzelfsprekendheid hebben dan voor de mannelijke werknemers in de
leeftijdscategorie boven  hen   (46  tot  60  jaar).   Van een dergelijke, aan leeftijd
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gebonden emancipatie-gezindheid is op de overige taakgebieden echter (nog)
geen sprake. Bij het aandeel in de zorgtijd speelt noch bij de dagelijkse
verzorging van het huishouden, noch bij de regelingen rondom kinderen of de
dagelijkse verzorging van kinderen, de leeftijd een overeenkomstige rol van
betekenis.

Dat het opleidingsniveau van de mannelijke werknemer van belang is op het
taakgebied financien wekt weinig verwondering (de middelbaar en hoger
opgeleiden nemen uitgedrukt in tijd een duidelijk groter deel van de financien
voor hun rekening   dan de werknemers   met een lagere opleiding),   wel   dat   het
opleidingsniveau bij geen enkele van de overige taakgebieden een rol van
betekenis speelt. Met uitzondering van het taakgebied financien geldt voor de
onderhavige steekproef niet, dat naarmate de mannelijke werknemer hoger
opgeleid is, hij een groter deel in de zorgtijd voor zijn rekening neemt.

Ook de aanwezigheid van thuiswonende kinderen speelt slechts bij een
taakgebied een rol van betekenis, namelijk bij de regelingen rondom kinderen.
Wanneer schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar aanwezig zijn,
is het aandeel van de vrouwelijke partner in de totale tijd besteed aan regelin-
gen groter dan wanneer in het huishouden kinderen in de leeftijd van 0 tot 4
jaar aanwezig zijn.



7 Knellende openingstijden

Welke zijn de factoren die bij werknemers met een vierdaagse werkweek van
invloed zijn op hun behoefte aan verruiming van de openingstijden van
dienstverlenende instellingen en bedrijven en speelt het arbeidstijdpatroon
daarbij een rol van betekenis, in die zin dat werknemers met een vierdaagse
werkweek in vergelijking tot werknemers met een vijfdaagse werkweek een
geringere behoefte aan verruiming hebben?

7.1 Inleiding

Bij de beoordeling van de vierdaagse werkweek speelt voor de vrouwenbewe-
ging naast de mogelijkheden voor een herverdeling van zorgtaken op de
achtergrond nog een tweede thema een rol. En ook de vakbeweging (FNV)
brengt de vierdaagse werkweek in verband met de openingstijden van dienst-
verlenende instellingen en bedrijven. Tegenover de wens die in de politiek
steeds duidelijker doorklinkt, namelijk om tot een verdere casu quo vergaande
verruiming van de openingstijden te komen, wordt het voordeel van de extra
vrije dag geplaatst. Met een vierdaagse werkweek zouden de mensen vanzelf
de kans krijgen om overdag gebruik te maken van de diensten van dienstverle-
nende instellingen en bedrijven (paragraaf 7.2).

In paragraaf 7.3 wordt ingegaan op factoren die volgens de literatuur van
invloed zijn op de behoefte aan verruiming van de openingstijden van dienst-
verlenende instellingen en bedrijven. Als belangrijke factoren komen naar
voren de werklast, de aanwezigheid van een partner, de aanwezigheid van
schoolgaande kinderen, het geslacht en de leeftijd. Hoewel in de literatuur deze
factoren doorgaans in verband worden gebracht enkel met de behoefte aan
verruiming van de openingstijden van winkels, worden deze factoren in de
onderhavige studie opgevat als indicatoren voor de behoefte aan verruiming
van openingstijden van winkels, banken, bibliotheken kn gemeentelijke
overheidsinstellingen gezamenlijk.

In de onderhavige studie is gekozen om ten aanzien van de behoefte aan
verruiming van de openingstijden van dienstverlenende instellingen en bedrij-
ven niet enkel de voorkeuren van de werknemers maar ook die van de partners
te peilen. In paragraaf 7.4 wordt op de overweging die hieraan ten grondslag
ligt ingegaan evenals op wat dit betekent voor de modellen die uiteindelijk in
de analyse gehanteerd zijn. In de paragrafen 7.5 en 7.6 vinden achtereenvol-
gens de presentatie en interpretatie van de resultaten van de analyse plaats.

7.2  De zegeningen van een verruiming

Bij haar beoordeling van de vierdaagse werkweek richt de vrouwenbeweging
zich vooral op de mogelijke gevolgen van een invoering van de vierdaagse
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werkweek voor de taakverdeling in het huishouden. Met betrekking tot een
herverdeling van de betaalde arbeid wordt van een vierdaagse werkweek niet
veel verwacht. De overgang naar een vierdaagse werkweek zal gemaakt
worden door werknemers met een vijfdaagse werkweek en dit arbeidstijdpa-
troon is hoofdzakelijk in handen van mannen (zie hoofdstuk 2, noot 24). Ten
opzichte van de 'binnendienst' zijn de verwachtingen ten aanzien van de
vierdaagse werkweek hoger gespannen hoewel ook op dit punt, zoals in
paragraaf 2.2.2 aangegeven, twijfels worden geuit.

Behalve met de taakverdeling in het huishouden wordt de vierdaagse
werkweek door (delen van) de vrouwenbeweging nog met een ander thema in
verband gebracht, namelijk met de behoefte aan verruiming van de openingstij-
den van dienstverlenende instellingen en bedrijven. De werknemer met een
vierdaagse werkweek zou als consument of client op de extra vrije dag gebruik
kunnen maken van allerlei diensten. Met een brede invoering van de vierdaagse
werkweek hoeven  we  'niet  meer  met ons allen op hetzelfde moment  in  de  rij'
(Pastoors 1991:7).

Op het moment dat campagne voor de vierdaagse werkweek gevoerd wordt
speelt in de politiek al langere tijd een controverse rondom de openingstijden
van dienstverlenende instellingen en bedrijven, met name rondom de openstel-
ling van winkels. Tegenover het plan de openingstijden verder of geheel los te
laten wijst ook de FNV op de voordelen in deze van een ver doorgevoerde
arbeidstijdverkorting, waarbij ze vooral denkt aan een vierdaagse werkweek.
Een brede invoering van de vierdaagse werkweek zou ook bij de vigerende
openingstijden de toegang waarborgen tot de diensten van het merendeel van
de dienstverlenende instellingen en bedrijven (FNV 199Ob:6-7).

De politiek laat zich aan deze suggestie weinig gelegen liggen. Ondanks het
feit dat vanaf  20  mei   1992, door wijziging  van de Winkelsluitingswet 19761

1 Pogingen  om  tot een zekere deregulering  van de Winkelsluitingswet  uit   1976  te
komen dateren al van 1984. In dat jaar dient de toenmalige Staatssecretaris van
Economische Zaken, Van Zeil, een wijzigingsvoorstel in, waarover advies wordt
aangevraagd  bij  de  SER (MKB 1995:8). Voordat advies was uitgebracht,  werd  al
een initiatiefvoorstel van wet in de kamer aanhangig gemaakt door een lid van de
fractie  van  D'66.  In  1988  werd dit voorstel opgevolgd  door een evenmin succesvol
voorstel van regeringszijde (VVD-inbreng). Het werd door de regering weer
ingetrokken. Vervolgens  leed een initiatief van CDA-zijde begin 1989 schipbreuk.
Uiteindelijk leidt de daarop volgende poging, na een parlementaire behandeling
van  anderhalf jaar,  op  20  mei   1992  tot een wijziging  van de Winkelsluitingswet
1976. De wijziging behelsde een verruiming van het maximum aantal openings-
uren. een verschuiving van de uiterste tijdstippen, en het verlenen van een
wettelijke basis aan zogenaamde avondwinkels onder handhaving van de wekelijk-
se koopavond. Bovendien kregen de gemeentebesturen de mogelijkheid om in
bijzondere gevallen de openingstijden aan te passen (Van Bijsterveld en Zeijen
1994:254-255). Op de valreep werd bij amendement de mogelijkheid verruimd om
winkels op zondag open te stellen, en wel van ten hoogste vier tot acht maal per
jaar (Van Bijsterveld 1993:11).
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een verdere verruiming van de openingstijden mogelijk wordt, komt een
tweetal jaren later de minister van Economische Zaken, Wijers, op 19 decem-
ber 1994 met 'Het voornemen tot deregulering van de Winkelsluitingswet'. Het
voornemen wordt gepresenteerd vanuit de overtuiging, dat onder de consu-
menten een grote behoefte bestaat aan keuzevrijheid, ook ten aanzien van de
tijden waarop inkopen gedaan kunnen worden. De bestaande, uniforme
openingstijden passen volgens de minister niet bij de huidige verscheidenheid
aan leef- en consumptiepatroneni.

Eerder liet de minister over de achtergronden van het wijzigingsvoorstel
weten: "Mensen richten hun leven op verschillende wijzen in. De tweeverdie-
ner in Amsterdam doet het heel anders dan het gezin in Zwolle. We hebben
een gedifferentieerde samenleving en die verhoudt zich slecht tot een wet die
heel rigide is. We moeten dus een zo breed mogelijk kader scheppen om te
voorkomen dat je de wet over een paar jaar weer moet aanpassen": De
beoogde differentiatie in winkeltijden wil Wijers tot stand brengen door veel
over te laten aan bestuurders in provincies en gemeenten, en aan vakbonden en
werkgevers. Tevens maakt hij duidelijk dat hij de deregulering niet tot de
winkeltijden wil beperken. Ook dienstverleners als banken en overheidsinstel-
lingen (cursivering S.R.) wil hij desgewenst op zondag toegankelijk maken.
Waarbij hij aantekent "dat natuurlijk wel onderzocht moet worden wat de
behoeften zijn".

In de aanloop naar het wetsvoorstel laat de vakbeweging bij monde van de
Dienstenbond FNV opnieuw weten, dat de invoering van een vierdaagse werk-
week een duidelijk meer fundamentele bijdrage levert aan de spreiding van de
vraag naar diensten. Met een vierdaagse werkweek krijgen de mensen vanzelf
de kans om overdag inkopen te doen. Een dergelijke spreiding acht de dien-
stenbond veel wezenlijker dan het langer open zijn van winkels4.

7.3  Achtergronden van consumentenvoorkeuren

Het grotendeels parallel lopen van de openstelling van winkets aan het traditio-
nele tijdregiem van het arbeidsbestel, vormt de achtergrond voor de afstem-
mingsproblematiek aan consumentenzijde  (Vgl. Van Bijsterveldt 1988:80,81).
Voor de openingstijden van gemeentelijke overheidsinstellingen en banken

2 Het wetsvoorstel komt erop neer dat winkels in beginsel voortaan nog enkel
gesloten hoeven te zijn op zondag en verder tussen 0.00 en 6.00 uur 's nachts. Ten
aanzien van beide tijdstippen kan het gemeentebestuur echter bepalen dat winkels
in (delen van) de gemeente toch geopend mogen zijn. Daarnaast blijven de
geldende landelijke vrijstellingen en ontheffingsmogelijkheden van kracht (EIM
1995:10).

3     De  Volkskrant  , 22 oktober  1994,  Wat  moet  dat  kan.

4 De Volkskrant, 6 september 1994, Bond bang voor 'pulpbanen' door langere
openingstijden winkels.
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geldt dit in nog sterkere mate, reden voor het voornemen van minister Wijers
om na de herziening van de Winkelsluitingswet ook de banken en de over-
heidsinstellingen op zondag toegankelijk te maken. Eerder is in deze het
bibliotheekwezen voorgegaan.   Bij CAO wordt in Leiden   op   6  juli    1992   een
principe-accoord bereikt voor de reguliere openstelling van bibliotheken op
zondag (Van Bijsterveld 1993:12). In de daarop volgende jaren zullen verschil-
lende, veelal grotere gemeenten, dit voorbeeld volgen:

In het voorliggende hoofdstuk wordt de behoefte aan verruiming van de
openingstijden van dienstverlenende instellingen en ondernemingen, en de rol
die hierbij het arbeidstijdpatroon speelt, geanalyseerd niet enkel voor winkels,
maar voor winkels, het bibliotheek- en bankwezen, en de gemeentelijke
overheidsinstellingen gezamenlijk. Daarbij wordt de invloed van het arbeids-
tijdpatroon gerelateerd aan factoren die, naast het arbeidstijdpatroon, mogelijk
ook van invloed zijn op de behoefte aan verruiming van de openingstijden van
dienstverlenende instellingen. Een probleem dat zich hierbij voordoet is dat
eerdere onderzoeken zich vooral concentreren op kenmerken van consumenten
vanuit de gepeilde behoefte aan verruiming, casu quo handhaving van ope-
ningstijden van winkels. Gezien de overeenkomst in openingstijden van de
genoemde instellingen, lijkt het niettemin gerechtvaardigd bij de analyse van
de aangegeven kenmerken te vertrekken.

Uit verschillende onderzoeken komen een aantal bevolkingscategorieen naar
voren, die duidelijk meer problemen met de huidige openingstijden ervaren dan
andere groepen in de samenleving. Jongeren, alleenstaanden, en (buitenshuis)
werkenden worden door verschillende onderzoeken genoemd als categorieen
die voor verruiming van de openingstijden zijn. Bij de (buitenshuis) werkenden
gaat het daarbij vooral om tweeverdieners, respectievelijk om huishoudens
waarvan de vrouw   in een andere plaats werkt   dan de woonplaats   (EIM   1995:
44,45).

Tacken en Mulder (1988) wijzen ook op het belang van het geslacht ten
aanzien van de behoefte aan verruiming van de openingstijden van dienstverle-
nende instellingen en bedrijven. Vrouwen hebben, ook als zij werken, vaker
dan mannen problemen met de openingstijden, niet alleen van winkels, maar
ook van banken, overheidsinstellingen en gezondheidsdiensten. Een verklaring
vormt mogelijk de frequentie waarmee van de diensten van de betreffende
instellingen, respectievelijk bedrijven gebruik gemaakt wordt. Zowel voor
banken en vooral winkels geven zij aan, dat vrouwen deze instellingen en
bedrijven vaker bezoeken dan mannen. Voor overheids- en gezondheids-
diensten ontbreken dergelijke cijfers (Tacken en Mulder 1988:29).

5 Voor zover bekend gaat het om (centrale) bibliotheken in de volgende gemeenten:
Amsterdam, sinds januari 1993; Heemstede, sinds januari 1993; Rotterdam, sinds
september 1993; Groningen, sinds   1994; Uden, proef  van vier maanden vanaf
januari   1995: Den Bosch, sinds oktober 1995; Enschede, proef in voorjaar   1995,
weer  open in voorjaar  1996 (Bron: Nederlands Bibliotheek- en Literatuurcentrum).
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Uit onderzoek van Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars (1991) komen
arbeidsmarktparticipatie en de mogelijkheid zorgverantwoordelijkheid te delen,
eveneens als twee belangrijke indicatoren voor winkelgedrag naar voren.
Huishoudens die te kampen hebben met een grote alledaagse inflexibiliteit, als
gevolg van een zware werkdruk en/of het ontbreken van een tweede volwasse-
ne met wie taakverdeling mogelijk is, zijn sterk aangewezen op winkelmoge-
lijkheden buiten hun reguliere werktijden, wat neerkomt op de late namiddag,
de avond, en de middagpauze. Wanneer in dergelijke inflexibele huishoudens
echter kinderen aanwezig zijn, worden de werktijden al zodanig aan het
schoolsysteem aangepast dat van problemen met de vigerende winkelslui-
tingstijden aanmerkelijk minder sprake is. Een veel groter deel van de midda-
gen staat nu immers, noodgedwongen, ter beschikking. De mate van flexibili-
teit, bepaald door werkdruk en ruimte voor taakverdeling, blijkt volgens Vijgen
en Van Engelsdorp Gastelaars een goede voorspeller voor de uitgesproken
wensen met betrekking tot de geldende winkelsluitingstijden. De op deze
variabelen als inflexibel gedefinieerde huishoudens, zoals de "tweeverdienende
stellen", de "alleenstaande werkers" en de "alleenstaande starters", zijn de
grootste voorstanders van langduriger openstelling, terwijl de in deze 'flexibe-
le' "senioren" de minste aanhang voor verruiming van winkeltijden te vinden is
(Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars 1991:80-83).

De extrapolatie van de literatuurverkenning naar de behoefte aan verruiming
van openingstijden van winkels, bibliotheken, banken en gemeentelijke
overheidsinstellingen gezamenlijk, geeft geen aanleiding de oorspronkelijke
vraagstelling met betrekking tot de verwachte invloed van het arbeidstijdpa-
troon van de werknemer bij te stellen. Daarnaast is een beeld ontstaan van
factoren waarvan verwacht mag worden dat zij, onafhankelijk van (de invloed
van) het arbeidstijdpatroon van de werknemer, eveneens inwerken op de
behoefte aan verruiming van de openingstijden van dienstverlenende instellin-
gen en bedrijven. Zo zou de behoefte aan verruiming geringer zijn wanneer
een partner aanwezig is waarmee taakverdeling mogelijk is. Is een partner
aanwezig, dan neemt de behoefte aan verruiming van de openingstijden van
dienstverlenende instellingen en bedrijven weer toe met de omvang van de
wekelijks arbeidstijd van de partner.

a. Werknerners rnet een partner hebben een geringere behoefte aan verruiming

van de openingstijden dan werknemers zonder partner.

b. Werknemers met een partner hebben een grotere behoefte aan verruiming
van de openingstijden naarmate de omvang van het aantal uren dat de
partner wekelijks aan betaalde arbeid besteedt groter is.

In de literatuur wordt tevens gewezen op het belang van de lee#ild, het
geslacht, en de aanwezigheid van schoolgaande kinderen in het huishouden.
Jongeren zouden een grotere behoefte aan verruiming hebben dan ouderen. De
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literatuurverkenning levert hien'oor geen achtergronden; een verklaring is
mogelijk gelegen in de omstandigheid dat ouderen opgegroeid zijn in een tijd
waarin relatief vaste openingstijden en werktijden een grote mate van vanzelf-
sprekendheid bezaten.

c.    Jongere werknemers hebben een grotere behoefte aan verruiming van de
openingstijden dan oudere werknemers.

Omdat vrouwen, ook wanneer zij werken, dienstverlenende instellingen en
ondernemingen frequenter bezoeken dan mannen, zullen zij een grotere
behoefte gevoelen tot verruiming van de openingstijden dan mannen.

d. Vrouwelijke werknemers hebben een grotere behoefte aan verruiming van de
openingstijden dan mannelijke werknemers.

Voor de werknemers speelt de aanwezigheid van schoolgaande kinderen een te
verwaarlozen rol in hun behoefte aan verruiming van de openingstijden van
dienstverlenende instellingen en bedrijven. De werknemers uit de onderzoeks-
populatie met schoolgaande kinderen zijn, binnen het arbeidstijdpatroon waarin
zij werkzaam zijn, niet in staat hun werktijden op meer dan incidentele basis
aan te passen aan de schooltijden. Dat hoeft echter niet het geval te zijn voor
hun partners. Op het belang van de aanwezigheid van schoolgaande kinderen
voor de behoefte van de partners aan verruiming van de openingstijden wordt
in de volgende paragraaf (7.4) ingegaan.

7.4  De partners van de werknemers

Bij het onderzoek naar de invioed van het arbeidstijdpatroon en andere
relevante factoren op de behoefte aan verruiming van openingstijden van
dienstverlenende instellingen en bedrijven, ligt het in de rede niet enkel de
voorkeuren van de werknemers te peilen. Wanneer werknemers met een
vierdaagse werkweek, in vergelijking tot werknemers met een vijfdaagse
werkweek, zoals verwacht, een geringere behoefte aan verruiming aan de dag
leggen, kan dit opgevat worden als een indicatie voor het feit dat werknemers
met een vierdaagse werkweek, de extra vrije dag benutten voor het bezoeken
van de betreffende instellingen. Hun eventuele partners zullen deze instellingen
dan juist minder vaak hoeven aan te doen. Zij zullen derhalve op hun beurt,
vergeleken met de partners van de werknemers met een vijfdaagse werkweek,
ook een geringere behoefte aan verruiming aan de dag leggen. Het ligt dan ook
voor de hand om de behoefte aan verruiming van openingstijden, niet enkel in
kaart te brengen voor de werknemers, maar ook voor de partners.
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Figuur 7.la Theoretisch-exploratief model: Behoefte van werknemers aan verruiming
van de openingstijden van dienstverlenende instellingen en bedrijven
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Figuur 7.lb Theoretisch-exploratief model: Behoefte van parmers aan verruiming van
de openingstijden van dienstverlenende instellingen en bedrijven
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Hebben de partners van werknemers met een vierdaagse werkweek een
geringere behoefte aan verruiming van de openingstijden van dienstverle-
nende instellingen en bedrijven dan de partners van werknemers met een
vijfdaagse werkweek?

Niet alleen de oorspronkelijke vraagstelling kan aangepast opnieuw gesteld
worden voor de partners van de werknemers, ook de hypothesen b, c en d
kunnen opnieuw verwoord worden. Daarnaast is het gezien de grote verschei-
denheid aan arbeidstijdpatronen, ook mogelijk de invioed van de aanwezigheid
van schoolgaande kinderen te onderzoeken.

b         Partners  hebben  een  grotere  behoefte  aan  verruiming  van  de  openingstij-
den naarmate de omvang van het aantal uren dat zij wekelijks aan
betaalde arbeid besteden groter is.

c'         Jongere   partners    hebben   een   grotere   behoefte   aan   verruiming   van   de
openingstijden dan oudere partners.

d'   Vrouwelijke partners hebben een grotere behoefte aan verruiming van de

openingstijden dan mannelijke partners.

e'        Partners  met  schoolgaande   kinderen  hebben  een  geringere  behoefte  aan
verruiming van de openingstijden dan partners zonder zorgafhankelijke
kinderen.

Op grond van het voorgaande kunnen een tweetal theoretisch-exploratieve
modellen gespecificeerd worden. In figuur 7. la is de behoefte aan verruiming
van de openingstijden voor Alle werknemers gespecificeerd naar het arbeidstijd-
patroon, naar het geslacht, respectievelijk naar de leeftijd van de werknemer,
alsmede naar de aanwezigheid een partner, en naar - indien een partner
aanwezig   is   - het aantal arbeidsuren   van de partner. Figuur   7.1 b betreft   de
behoefte aan verruiming van de partners. Deze behoefte is gespecificeerd naar
het wekelijks aantal arbeidsuren, het geslacht, respectievelijk de leeftijd van de
partner, naar de aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen, en naar het
arbeidstijdpatroon van de werknemer.

7.5 Bevindingen

Wanneer met betrekking tot de behoefte aan verruiming van de openingstijden
van dienstverlenende instellingen en bedrijven werknemers met een vierdaagse
werkweek vergeleken worden met werknemers met een vijfdaagse werkweek,
blijkt op bivariaat niveau het onderscheid tussen beide categorieen werknemers
in de verwachte richting (tabel 7.1). Voor de werknemers met een vierdaagse
werkweek geldt dat zij een significant geringere behoefte aan verruiming aan
de dag leggen dan hun pendanten met een vijfdaagse werkweek.
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Tabel 7.1 Behoefte aan verruiming van openingstijden van dienstverlenende instellingen
en bedrijven, gespecificeerd naar werknemers met een vierdaagse werkweek en
werknemers met een vijfdaagse werkweek, respectievelijk naar partners van werkne-
mers met een vierdaagse werkweek en naar partners van werknemers met een vijfdaag-
se werkweek.

Vierdaagse Vijfdaagse Verschil'
werkweek werkweek

(n)                   (n)

werknemers

behoefte aan verruiming van de 1.35 (103) 1,80   (100)
openstellingb

partners

behoefte aan verruiming van de 1,35   ( 64) 1,55   ( 75)
openstelling

a T-toets: +/- behoefte van (partners van) werknemers met vierdaagse werkweek aan
verruiming van de openingstijden significant groter/geringer dan van (partners van)
werknemers vijfdaagse werkweek op 5%-niveau; blanco = geen significante verschillen.

b Behoefte aan verruiming van openingstijden van vier dienstverlenende instellingen en
bedrijven (winkels, banken, bibliotheek en gemeentelijke overheidsinstellingen): scores
lopen van 0 (helemaal geen behoefte aan verruiming) tot 4 (behoefte aan verruiming van
de openingstijden van elk van de vier dienstverlenende instellingen en bedrijven).

Voor de partners van de werknemers vormen de gegevens op dit niveau geen
ondersteuning van de geformuleerde verwachtingen. De verschillen tussen de
partners van werknemers met een vierdaagse werkweek en de partners van de
werknemers met een vijfdaagse werkweek blijken niet significant.

Op multivariaat niveau is voor zowel de werknemers als de partners als
methode van regressie-analyse de stepwise-procedure uitgevoerd ten aanzien
van de variabelen waarvan verwacht werd dat zij, samen met het arbeidstijdpa-
troon, van invloed zijn op de behoefte aan verruiming van openingstijden. We
zien dat voor de werknemers naast het arbeidstijdpatroon slechts Edn variabele
resteert, namelijk de leeftijd van de werknemer. Bij de partners speelt het
arbeidstijdpatroon van de werknemer evenals op bivariaat niveau geen rol van
betekenis; hier blijft enkel het wekelijks aantal uren dat de partners arbeid
verrichten over.
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Tabel 7.2 Behoefte van werknemers, respectievelijk partners aan verruiming van de
openingstijden van dienstverlenende instellingen en bedrijven, gespecificeerd naar het
arbeidstijdpatroon, respectievelijk de leeftijd van de werknemer, en naar het wekelijks
aantal arbeidsuren van de partnee

ATPb' Leeft d Uren arbeid Leeftijd
werknemer: werknemer: /week partner partner:

vierdaagse 31-46 46-60 31-46  46-60

werkweek

werknemers (n=202)

behoefteaan -.21 .26

verruiming -.21 -.27

partners (n=137)

behoefte aan .26

verruiming

a  Vet gedrukt staan de beta-coefficienten vermeld, waarbij deze voor de leeftijd van de
werknemer berekend zijn aan de hand van de b-coefficienten tezamen. De b-coefficienten
zijn cursief gedrukt.

b Gebruikte afkortingen: ATP = arbeidstijdpatroon.

c  Referentiecategorieen: ATP (vijfdaagse werkweek), leeftijd (19-31 jaar).

In het navolgende wordt voor de werknemers en de partners afzonderlijk
ingegaan op de samenhang tussen het arbeidstijdpatroon en de overige geselec-
teerde variabelen enerzijds, en de behoefte aan verruiming van de openingstij-
den van dienstverlenende instellingen en bedrijven anderzijds.

Werknemers
Behalve het arbeidstijdpatroon is ook de leeftijd van invloed op de mate
waarin werknemers behoefte hebben aan verruiming van openingstijden. De
grootste behoefte aan verruiming van de openingstijden van dienstverlenen-
de instellingen en bedrijven hebben werknemers die jong zijn en die
werkzaam zijn in een vijfdaagse werkweek. De behoefte aan verruiming is
bij de jongere werknemer niet alleen groter dan bij de oudere werknemer
(46 tot 60 jaar), maar ook groter dan bij de werknemer in de leeftijdsklasse
van 31 tot 46 jaar.
De overige gespecificeerde factoren spelen  in deze  geen  rol van betekenis.
Bij de werknemers met een vierdaagse, respectievelijk vijfdaagse werkweek



131

vertoonde noch het geslacht van de werknemer, noch de aanwezigheid van
een partner, noch - bij de aanwezigheid van een partner - de omvang van
het wekelijks aantal arbeidsuren samenhang met de behoefte aan verruiming
van de openingstijden.

Partners
Uit de selectie-procedure kwam slechts 66n relevante variabele naar voren:
het aantal wekelijkse arbeidsuren van de partner. Het arbeidstijdpatroon van
de werknemer bleek   niet van belang   voor de behoefte aan verruiming.
Hetzelfde gold voor de leeftijd, respectievelijk het geslacht van de partner,
als ook voor de aanwezigheid van schoolgaande kinderen. Als belangrijkste
en enige predictor resteerde derhalve het aantal wekelijkse arbeidsuren van
de partner. Naarmate dit aantal toeneemt, neemt ook de behoefte aan
verruiming van openingstijden toe.

7.6  Interpretatie en discussie

Bij de factoren die bij de werknemers van invloed zijn op de behoefte aan
verruiming van de openingstijden van dienstverlenende instellingen en bedrij-
ven, speelt de samenlevingsvorm geen rol van betekenis. Dat de aanwezigheid
van een partner in het huishouden niet zonder meer leidt tot een geringere
behoefte aan verruiming van de openingstijden is begrijpelijk wanneer men
bedenkt dat met twee partners weliswaar taakverdeling mogelijk is, maar ook
de hoeveelheid taken zo niet verdubbelt, dan toch zal toenemen. Met de komst
van een partner zal de vraag van het huishouden naar de diensten van dienst-
verlenende instellingen en bedrijven een kwalitatieve sprong maken, waardoor
de voordelen van een mogelijke taakverdeling voor een belangrijk deel teniet
gedaan zullen worden.

Opmerkelijk is dat bij de werknemers het wekelijks aantal arbeidsuren van
de partner geen gewicht in de schaal legt zoals ook omgekeerd bij de partners
het arbeidstijdpatroon van de werknemer geen rol speelt ten aanzien van de
behoefte aan verruiming. De deelname aan betaalde arbeid als verklaring voor
de behoefte aan verruiming blijkt in deze enkel relevant voor degene die
feitelijk deelneemt, niet voor zijn of haar wederhelft. Een tweetal verklaringen
zijn hier mogelijk. Op de eerste plaats is het mogelijk dat enkel in de perceptie
van de betrokken werknemers de extra vrije dag leidt tot ruimere mogelijkhe-
den om dienstverlenende instellingen en bedrijven te bezoeken, zoals ook bij
de partners een geringere omvang van het aantal arbeidsuren dat wekelijks
gewerkt wordt enkel in de perceptie leidt tot een grotere speelruimte voor het
bezoek aan winkels, banken e.d. Wanneer ruimere mogelijkheden in deze niet
ge8ffectueerd worden in de vorm van feitelijk gedrag is het begrijpelijk dat de
arbeidsdeelname niet van invloed is op het behoeftepatroon van de wederhelft.
Het is ook mogelijk dat een grotere spanne arbeidsvrije tijd w81 leidt tot
frequenter bezoek aan allerlei dienstverlenende instellingen en bedrijven, maar
dat  in deze slechts sprake  is van een bescheiden verandering in bezoekgedrag.
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De matige associatie, zowel bij de werknemers als de partners, tussen arbeids-
deelname en behoefte aan verruiming van de openingstijden, wordt hier in
deze zin geinterpreteerd6. Een dergelijke verandering in bezoekgedrag kan
dan ndt wel van invloed zijn op de behoefte aan verruiming van de openings-
tijden bij de persoon in kwestie, maar ndt onvoldoende om voor de wederhelft
invloed uit te oefenen op zijn/haar behoefte aan verruiming.

Behalve het arbeidstijdpatroon blijkt bij de werknemers ook de leeftijd een
factor van betekenis. De jongere werknemer blijkt minder genoegen te nemen
met de vigerende openingstijden dan zijn oudere collega. Een verklaring
hiervoor is wellicht gelegen in de omstandigheid, dat de werknemers ouder
dan 30 jaar, zijn opgegroeid in een tijd waarin vaste, aan het arbeidsdomein
gelieerde openingstijden van dienstverlenende instellingen en bedrijven, een
grote vanzelfsprekendheid bezaten. Een dergelijke vanzelfsprekendheid was in
de tijd dat de generatie van 30 jaar en jonger opgroeide en volwassen werd,
steeds meer aan erosie onderhevig.

7.7 Resum6

* Zowel bij de werknemers als de partners hangt de arbeidsdeelname samen
met de behoefte aan verruiming van de openingstijden van dienstvertenende
instellingen en bedrijven in die zin dat:
-werknemers met een vierdaagse werkweek een geringere behoefte hebben
aan vermiming van de openingstijden dan werknemers met een vijfdaagse
werkweek;
-partners een grotere behoepe hebben aan verruiming van de openingstijden
naarmate de omvang van het aantal uren dat zij wekelijks aan betaalde
arbeid  besteden  groter  is   (b').

* Zoals bij de werknemer het wekelijks aantal arbeidsuren van de partner
geen gewicht in de schaal legt met betrekking tot Zijn behoefte aan vermi-
ming van de openstelling (b) speelt omgekeerd ook bij de partner het
arbeidstijdpatroon van de werknemer geen rot van betekenis ten aanzien van
zijn behoefte aan verruiming van de openingstijden.

* Behalve het arbeidstijdpatroon is bij de werknemers ook de leeftijd (c) van
invloed op de behoefte aan verruiming van de openingstijden met dien ver-
stande  dat werknemers  van  30 jaar  of jonger,  minder  genoegen nemen  met
de vigerende openingstijden dan de werknemers in de leeftijdsklassen boven
hen.

6  Voor deze interpretatie pleit het feit dat uit de analyse van hoofdstuk 5 bleek dat
het arbeidstijdpatroon zijn invloed liet gelden onder meer ten aanzien van het
taakgebied verzorging van de huishouding. Het bezoek aan dienstverlenende instel-
lingen en bedrijven - voor zover dit bezoek niet specifiek betrekking heeft op
regelingen rondom kinderen - valt onder dit taakgebied.
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* Bij de werknemers speelt noch de aanwezigheid van een partner (a). noch
het geslacht van de werknemer (d) een rot van betekenis ten aanzien van de
behoefte aan verruiming van de openingstijden.

* Bij de partners is noch de leeftijd (c'), respectievelijk het geslacht van de
partner (d'), noch de aanwezigheid van schootgaande kinderen (e') van
belang met betrekking tot de behoefte aan verruiming van de openingstijden
van dienstverlenende instellingen en bedrijven.

7.8 Samenvatting

Bij de beoordeling van de vierdaagse werkweek speelt voor de vrouwenbewe-
ging naast de mogelijkheden voor een herverdeling van zorgtaken op de
achtergrond   nog een tweede thema   een   rol.    En   ook de vakbeweging   (FNV)
brengt de vierdaagse werkweek in verband met de openingstijden van dienst-
verlenende instellingen en bedrijven. Tegenover de wens die in de politiek
steeds duidelijker doorklinkt, namelijk om tot een verdere casu quo vergaande
verruiming van de openingstijden te komen, wordt het voordeel van de extra
vrije dag geplaatst. Met een vierdaagse werkweek zouden de mensen vanzelf
de kans krijgen om overdag gebruik te maken van de diensten van dienstverle-
nende instellingen en bedrijven.

In de literatuur worden verschillende factoren in verband gebracht met de
behoefte aan verruiming van de openingstijden. Hoewel het daarbij doorgaans
gaat om de behoefte aan verruiming van de openingstijden van winkels,
worden deze factoren in de onderhavige studie opgevat als indicatoren voor de
behoefte aan verruiming van de openstelling van winkels, banken, bibliotheken
tn gemeentelijke overheidsinstellingen gezamenlijk. Een tweede keuze in het
voorliggende hoofdstuk betreft de onderzoekspopulatie. Daar de verwachting
was dat wanneer de werknemers over een extra vrije dag beschikken dit ook
de behoefte aan verruiming van de partner beinvloedt, is ook de behoefte aan
verruiming van de openstelling bij de partners in kaart gebracht. Bij de
werknemers is nagegaan 6f en zo ja op welke wijze naast zijn arbeidstijdpa-
troon, zijn leeftijd en zijn geslacht, de aanwezigheid van een partner, en - bij
de aanwezigheid van een partner - het wekelijks aantal arbeidsuren van de
partner van invloed zijn op zijn behoefte aan verruiming van de openingstijden
van dienstverlenende instellingen en bedrijven. Op overeenkomstige wijze is
voor de partners het belang van het wekelijks aantal arbeidsuren, de leeftijd,
respectievelijk het geslacht van de partners nagegaan, als ook de invloed van
de aanwezigheid van schoolgaande kinderen en het arbeidstijdpatroon van de
werknemer.

Opmerkelijk is dat bij de werknemers het wekelijks aantal arbeidsuren van
de partner geen gewicht in de schaal legt zoals ook omgekeerd bij de partners
het arbeidstijdpatroon van de werknemer geen rol speelt ten aanzien van de
behoefte aan verruiming. De deelname aan betaalde arbeid als factor ten
aanzien van de behoefte aan verruiming blijkt in deze enkel relevant voor



134

degene die feitelijk deelneemt, niet voor zijn of haar wederhelft. Deze uit-
komst wordt zo begrepen dat een grotere spanne arbeidsvrije tijd w81 leidt tot
frequenter bezoek aan allerlei dienstverlenende instellingen en bedrijven, maar
dat daarbij slechts sprake is van een bescheiden verandering in bezoekgedrag.
De matige associatie, zowel bij de werknemers als de partners, tussen arbeids-
deelname en behoefte aan verruiming van de openingstijden, wordt hier in
deze zin geinterpreteerd. Een dergelijke verandering in bezoekgedrag kan dan
ntt wel van invloed zijn op de behoefte aan verruiming van de openingstijden
bij de persoon in kwestie, maar ndt onvoldoende om voor de wederhelft
invloed uit te oefenen op zijn/haar behoefte aan verruiming.

Bij de werknemers blijkt de aanwezigheid van een partner niet te leiden tot
een geringere behoefte aan verruiming van de openingstijden. Dit is begrijpe-
lijk wanneer men bedenkt dat met de komst van een partner de vraag van het
huishouden naar de diensten van dienstverlenende instellingen en bedrijven een
kwalitatieve sprong zal maken, waardoor de voordelen van een mogelijke
taakverdeling voor een belangrijk deel teniet gedaan zullen worden.

Behalve het arbeidstijdpatroon blijkt bij de werknemers ook de leeftijd een
factor van betekenis. De jongere werknemer blijkt minder genoegen te nemen
met de vigerende openingstijden dan zijn oudere collega. Een verklaring
hiervoor is wellicht gelegen in de omstandigheid, dat de werknemers ouder
dan 30 jaar, zijn opgegroeid in een tijd waarin vaste, aan het arbeidsdomein
gelieerde openingstijden van dienstverlenende instellingen en bedrijven, een
grote vanzelfsprekendheid bezaten. Een dergelijke vanzelfsprekendheid was in
de tijd dat de generatie van 30 jaar en jonger opgroeide en volwassen werd,
steeds meer aan erosie onderhevig.



8  Vrijetijd als experimenteerruimte

Welke zijn de factoren die bij werknemers met een vierdaagse werkweek van
invioed zijn op hun vrijetijdsgedrag en speelt het arbeidstijdpatroon daarbij
een rol van betekenis, in die zin dat werknemers met een vierdaagse werk-
week in vergelijking tot werknemers met een vijfdaagse werkweek een (deels)
ander vrijetijdpatroon kennen?

8.1 Inleiding

Eind 1990 wordt de Nederlandse werknemer aangesproken   op zijn behoefte
aan meer vrijetijd. Niet zozeer de solidariteit met hen die geen werk (meer)
hebben, maar de vergroting van de individueel en in gezinsverband te genieten
hoeveelheid vrijetijd vormt de vlag waarmee de vakbeweging, in haar cam-
pagne voor de vierdaagse werkweek, de achterban tegemoet treedt. Vrijetijd
moet het negatief geladen begrip 'atv' vervangen. Dat de atv-operatie uit de
jaren tachtig geleid zou hebben tot behoud van werkgelegenheid is op zijn
minst betwist, wal herinneren de werknemers zich de toename in werkdruk. Bij
de vakbeweging wint de opvatting dan ook terrein dat meer vrijetijd voor haar
'een heel aantrekkelijk onderwerp is'.

In tegenstelling tot het buitenland is in Nederland nog geen inventaris
opgemaakt van de 'baten' die een vierdaagse werkweek op het terrein van de
vrijetijd met zich mee zou brengen. Met het buitenland wordt in dit verband de
Verenigde Staten bedoeld, daar kent de vierdaagse werkweek al in het begin
van de jaren zeventig een spectaculaire groei. Toch gaat de brede verspreiding
van dit arbeidstijdpatroon aldaar niet gepaard met een evenredige toename in
de wetenschappelijke belangstelling voor de mogelijke gevolgen voor de beste-
ding van de vrijetijd. Ean van weinige onderzoeken op dit terrein is een studie
van Conner en Bultena (1979). In deze studie vergelijken zij de (veranderingen
in de) vrijetijdsbesteding van werknemers met een vierdaagse werkweek met
die van werknemers met een vijfdaagse werkweek. Behalve vanwege het
onderzoeksontwerp, is de studie ook om inhoudelijke redenen voor het onder-
havige onderzoek interessant.

Ter verklaring van de gevonden uitkomsten stellen Conner en Bultena dat
werknemers bij de overgang naar een vierdaagse werkweek over zullen gaan
tot   wat zij noemen "experimental leisure". Een vierdaagse werkweek   zou
werknemers gedurende een bepaalde periode aanzetten tot experimenteren, zij
zouden 'nieuwe' vrijetijdsbestedingen uitproberen waarbij zich na verloop van
tijd opnieuw een relatief vast vrijetijdsrepertoire uitkristalliseert. Van werkne-
mers met een vijfdaagse werkweek zullen zij na verloop van tijd niet meer
verschillen ten aanzien van de diversiteit van het vrijetijdsrepertoire en ook niet
ten aanzien van de frequentie waarmee zij aan de verschillende vrijetijdsbeste-
dingen deelnemen, maar wel met betrekking tot de aard van de vrijetijdsbeste-
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ding.
Het voorliggende hoofdstuk is gebaseerd op de idee dat de extra vrije dag

werknemers met een vierdaagse werkweek de ruimte verschaft om met hun
vrijetijdsbestedingen te 'experimenteren'. Gezien het feit dat in Nederland in
tegenstelling tot de Verenigde Staten het arbeidstijdpatroon van een vierdaagse
werkweek tevens een vorm van arbeidstijdverkorting is, wordt in de onderhavi-
ge studie verondersteld dat werknemers met een vierdaagse werkweek met
betrekking tot hun vrijetijdsbesteding niet alleen inhoudelijk, maar ook tempo-
reel af zullen wijken van werknemers met een vijfdaagse werkweek.

In aanloop naar (paragraaf 8.3) de beschrijving van het onderzoek van
Conner en Bultena, wordt de in hoofdstuk zes reeds gememoreerde simulatie
van Knulst en Schoonderwoerd aangehaald (paragraaf 8.2). De studie wordt
hier gebruikt voor de explicitering van de relatie tussen arbeidstijdpatroon en
de tijd gespendeerd aan verschillende categorieen van vrijetijdsbesteding.

In paragraaf 8.3 vindt dan een beknopte weergave van het onderzoek van
Conner en Bultena plaats, waarbij tevens de aandacht uitgaat naar factoren die
volgens de literatuur naast het arbeidstijdpatroon mogelijk ook van invloed zijn
op de vrijetijdsbesteding.

In paragraaf 8.4 wordt ingegaan op het ruimtelijk complement van de
temporele dimensie van de vrijetijdsbesteding. Een grotere temporele speel-
ruimte heeft voor werknemers met een vierdaagse werkweek mogelijk ook een
ruimtelijke verbreding van de horizon tot gevolg. Naar alle waarschijnlijkheid
zal een belangrijk deel van de nieuwe vrijetijdsactiviteiten een uithuizig en
wellicht bovenlokaal karakter bezitten. Verwacht wordt dat hierdoor de
orientatie op de lokale samenleving aan belang zal inboeten. Voor werknemers
met een vierdaagse werkweek zal, in vergelijking tot werknemers met een
vijfdaagse werkweek, de lokale samenleving in mindere mate als normatief
referentiekader gelden.

Met de precisering van de centrale vraagstelling en de uitbreiding naar de
verwachte ruimtelijke implicaties, is de weg geeffend voor de analyse welke in
de vorm van 'bevindingen' (paragraaf 8.6) en 'interpretatie en discussie' (para-
graaf 8.7) gepresenteerd worden.

8.2 Langere werkdagen, een dag extra: Waar blijft de tijd?

Door de differentiatie in arbeidstijdpatronen wordt naast duur ook de temporele
locatie van arbeid en vrijetijd steeds belangrijker. Een relatief stabiele hoeveel-
heid vrijetijd kan niet langer het ongereflecteerde uitgangspunt van theorie en
onderzoek vormen. Gaandeweg dringt het besef door dat niet enkel de omvang
van de vrijetijd, maar ook het tijdstip waarop deze genoten kan worden, van
invloed is op de aard van de vrijetijdsbestedingen. De eerder genoemde
simulatie van Knulst en Schoonderwoerd, vormt in het vrijetijdsonderzoek in
Nederland, uitdrukking van dit besef. Behalve naar de effecten van arbeids-
tijdverkorting op het zorgdomein (zie paragraaf 6.2), is in de betreffende studie
ook gekeken naar de invloed op de vrijetijdsbesteding.
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Tabel 8.1 Geschatte tijdsbesteding door mannen van de vrijkomende tijd aan zes
clusters van bezigheden', gespecificeerd naar verkorting van de werktijd per werkdag
(n=377), naar verkorting van de werktijd op vrijdagmiddag (n=282), respectievelijk
maandagochtend (n=276), en naar de overgang van een vijfdaagse naar een vierdaagse
werkweek' met langere werkdagen

Verkorting Vrije Vrije Van vijf naar
van de vrijdag- maandag- vier langere

werkdag middag ochtend werkdagen

min % rnin % min % min %

Besteding vrijkomende tijd

Dagelijkse behoeften                    15     25               7     11             20     32               8     13

Massamedia                                           12       20                    4        6                  12       20                  -6     -10

Sociale contacten 5 8 7 11 4 6 6  10

Actieve vt-besteding 9  15      10  16       8  13      18  30

Uitgaan 2 4  16 27  1 1  12 20

Overige bezigheden 1 12 6  10      10  16      17  28

Zie voor de interpretatie tabel 6.1. Gecombineerd met tabel 6.1 tellen de percentages op
tot 100% en de minuten tot 60 minuten. (Afwijkingen zijn te wijten aan afrondingen).

a  Voor de schatting van het effect van deze variant is de invloed van de gevolgen van 66n
extra vrije dag (n=55) verminderd met het effect van een verlenging van de werkdag
(n=377). Daarbij is de invloed van een langere werkdag geschat als het omgekeerde effect
van een verkorting van de werkdag.

Bron: Knulst en Schoonderwoerd 1983:125

De simulatie is gebaseerd op de veronderstelling dat verschillende varianten
van arbeidstijdverkorting ook een verschillende uitwerking op de vrijetijdsbe-
steding zullen hebben. Naast de eerder gepresenteerde effecten voor huishou-
delijke en gezinstaken, is ook gekeken naar de mogelijke gevolgen voor een
zestal andere clusters van (vrije)tijdbesteding. Een schatting vond plaats van de
tijdsverdeling ten aanzien van de dagelijkse behoeften, het gebruik van massa-
media, sociale contacten, actieve vrijetijdsbesteding, uitgaan, respectievelijk

1 Vergelijk paragraaf 6.2.
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ten    aanzien   van een restcategorie 'overige bezigheden' (tabel    8.1)2.    De
uitkomsten ondersteunen het vermoeden dat tussen de temporele locatie van de
vrijetijd en de inhoud van de vrijetijdsbesteding een relatie bestaat.

Een verkorting van de werkdagen zou, evenals een vrije maandagmorgen,
door mannen voor een belangrijk deel worden benut voor uitslapen, meer tijd
voor de maaltijden en/of persoonlijke verzorging. Opvallend daarbij   is  dat
beide genoemde varianten tevens de hoogste uitslagen voor massamedia te zien
geven3. Een extra vrije dag gekoppeld aan vier langere werkdagen van negen
uur, zou volgens de schatting echter gepaard gaan met een geringere afname
van de mediatijd. Dat komt, omdat er (anno 1980) door langere werkdagen
relatief meer mediatijd verdwijnt dan er door een vrije doordeweekse dag
bijkomt.

Waar kortere werkdagen of een vrije maandagmorgen in sterke mate
worden benut voor mediagebruik en langer uitslapen en dergelijke, daar
zouden de varianten van de vrije vrijdagmiddag en de vierdaagse werkweek
juist een actieve vrijetijdsbesteding in de hand werken. Circa de helft van de
tijd die door deze varianten vrij zou komen, zou worden benut voor de
beoefening van hobby's, sport, doe-het-zelf-activiteiten en voor het uitgaan.
Zoals men mocht verwachten, zou een vrije vrijdagmiddag vooral het uitgaan
ten goede komen, en een extra vrije dag vooral hobby-, sport- en doe-het-zelf-
bezigheden. De tijdbesteding aan huiselijke contacten tenslotte, lijkt weinig

gevoelig voor de verschillende vormen van arbeidstijdverkorting (Knulst en
Schoonderwoerd 1983: 125,126).

De verkorting van de arbeidstijd, lijkt bij een aantal varianten met een zekere
extensivering van tijdsbestedingen gepaard te gaan. Zoals aangegeven, wordt
bij een verkorting van de dagelijkse arbeidstijd, evenals bij een vrije maan-
dagmorgen, meer tijd besteed aan slapen, maaltijden en persoonlijke verzor-
ging. Enerzijds lijken deze varianten aangewend te worden om een verminde-
ring van de tijdsdruk te bewerkstelligen, anderzijds weerspiegelen de betref-
fende tijdsbestedingen naar hun aard de positionering van de extra vrijetijd in

2 Dagelijkse behoeften: slapen, eten, drinken en persoonlijke verzorging; massame-
dia: televisie, radio, platen of cassettes, kranten, tijdschriften en boeken; sociale
contacten: conversaties met huisgenoten, op visite gaan en visite ontvangen;
actieve vrijetijdsbesteding: hobby's, sport, spel, verzorgende hobby's (doe-het-
zelf), en recreatie buiten; uitgaan: bezoek cafd, snackbar, restaurant, musea,

uitvoeringen, bioscoop, evenementen en sportwedstrijden; overige bezigheden:
onderwijs en vorming, maatschappelijke participatie, ontspannen, luieren en
diversen (Knulst en Schoonderwoerd 1983:114).

3     Omdat   er   in   1980   nog geen regelmatige t.v.-uitzendingen overdag voorkwamen,
wordt een kortere werkdag of een vrije maandagmorgen vermoedelijk benut voor
het (uitgebreider) lezen van kranten en tijdschriften. Van elk arbeidsvrij uur op
maandagmorgen, wordt circa 12 minuten (20%) gewijd aan massamedia (Knulst
en Schoonderwoerd 1983:126).
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het   dag- en/of weekritme. Met betrekking   tot de eerste variant, een arbeids-
tijdverkorting per werkdag, is niet geselecteerd op het feit of 's middags dan
wel 's ochtends korter werd gewerkt. Het is niet onwaarschijnlijk dat de
werkende mannen die 's ochtends korter werkten, de grootste bijdrage hebben
geleverd aan de uitbreiding van de tijdbesteding op het terrein van de dagelijk-
se behoeften en het gebruik van de massamedia. Een dergelijke vorm van
arbeidstijdverkorting maakt het mogelijk als het ware in een langzamer tempo
de dag te beginnen, de betreffende activiteiten hebben bovendien het voordeel
dat zij makkelijk in de tijd 'plooibaar' zijn. Dat laatste geldt niet voor de
zogenaamde actieve vrijetijdsbesteding: zowel het ondernemen van nieuwe
activiteiten op dit terrein, als het substantieel uitbreiden van bestaande activi-
teiten, vraagt om relatief grote, aaneengesloten blokken vrijetijd. Een extra
vrije dag in de week is op dit punt ten opzichte van de drie andere varianten,
duidelijk  in het voordeel. Bovendien  zal  bij de eerste drie varianten  het  feit,
dat nog gewerkt moet worden, respectievelijk dat dezelfde dag al aan het
arbeidsproces is deelgenomen, grenzen stellen aan de te leveren inspanning
tijdens hobby's, sport en doe-het-zelfactiviteiten. Daarnaast biedt een vrije
maandagochtend, evenals een beperking van de dagelijkse werktijd, praktisch
geen mogelijkheden op het terrein van uitgaan, zodat het geen verwondering
hoeft te wekken dat deze varianten weinig tot niet van invloed zijn op de mate
waarin uitgegaan wordt. De tijdbesteding aan sociale contacten lijkt volgens
Knulst en Schoonderwoerd, weinig beYnvloed te worden door de vorm waarin
arbeidstijdverkorting gestalte krijgt, met dien verstande dat een vrije vrijdag-
middag en een extra vrije dag in de week, begrijpelijkerwijs ietwat meer
ruimte voor uitbreiding lijkt te bieden dan de andere twee varianten. Al met al
lijkt een vierdaagse werkweek zich volgens de studie van Knulst en Schoon-
derwoerd, ten opzichte van drie andere varianten van arbeidstijdverkorting,
vooral te onderscheiden ten aanzien van haar effect op actieve vormen van
vrijetijdsbesteding.

De simulatie van Knulst en Schoonderwoerd ging de effecten na van
verschillende varianten van arbeidstijdverkorting, op de totale duur van de
tijdbesteding ten aanzien van verschiUende clusters van activiteiten. Het ligt in
de rede te veronderstellen dat behalve op het duur-aspect van activiteiten,
arbeidstijdverkorting ook van invloed is op de frequentie waarmee en de
temporele locatie waarop deze activiteiten uitgevoerd worden. Daarnaast biedt
een extra vrije dag, althans in potentie, de ruimte om nieuwe activiteiten te
ondernemen, en zo het bestaande vrijetijd-pakket uit te breiden. Toch is het
niet zo dat de beschikking over extra vrijetijd automatisch gepaard gaat met
een grotere diversiteit van vrijetijdsbestedingen. In het verleden is meermalen
vastgesteld dat de breedste vrijetijdsrepertoires juist aangetroffen worden onder
groepen die relatief weinig tijd hebben, of daarvan in de periode voorafgaand
aan de ondervraging, minder hebben gekregen. Het gaat daarbij vooral om
beter geschoolden en/of jongeren (SCP 1976:152-154, SCP 1988:223-224,  in:
Knulst 1993:174).

In   1979   is   in de Verenigde Staten een onderzoek uitgevoerd   naar   de
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effecten van een vierdaagse werkweek op de deelname aan vrijetijdsactiviteiten
(Conner en Bultena 1979), waarbij de aandacht niet zoals in 'Waar blijft de
tijd?' uitging naar het duur-aspect van vrijetijdsactiviteiten, maar naar de
frequentie en diversiteit van vrijetijdsactiviteiten. In tegenstelling tot Nederland
heeft men in de Verenigde Staten in de jaren zeventig al op geruime schaal

ervaringen opgedaan met de vierdaagse werkweek, zodat de onderzoekers
rechtstreeks konden putten uit de ervaringen van werknemers.

8.3 Experimental leisure

De vierdaagse werkweek schiet in de Verenigde Staten veel eerder wortel dan
in Nederland of elders in West-Europa. Incidenteel komt dit arbeidstijdpatroon
in de Verenigde Staten al in de jaren veertig voor, bijvoorbeeld bij vrachtwa-

genchauffeurs en in de olieindustrie (De Lange 1986:359). Evenals in Canada
en Australie, vindt een brede verspreiding van de vierdaagse werkweek plaats
op het einde van de jaren zestig. Van een brede verspreiding is niet alleen

sprake in de zin van aantallen - volgens het Franse maandblad Intersocial
hadden in  1980  in de Verenigde Staten in totaal circa 1,8 miljoen werknemers
een gecomprimeerde werkweek' -, maar ook vanwege het feit dat de vier-
daagse werkweek in zeer uiteenlopende sectoren toepassing vindt. Zowel
bedrijven met stuk-, massa- als procesindustrie bedienen zich van een vier-
daagse werkweek, als ook dienstverlenende instellingen (waaronder ziekenhui-
zen  en de overheid).   In het merendeel  van de gevallen  gaat  het, in tegenstel-
ling tot Nederland, om een werkweek van veertig uren die in vier dagen wordt
volgemaakt. Het arbeidstijdpatroon krijgt in de Angelsaksische landen dan ook
bekendheid onder de naam 'compressed workweek'5 (De Lange 1986:359,
360).

Terwijl Riva Poor over de vierdaagse werkweek in 1970 nog gewaagt te
spreken  van een 'revolutie  in  werk en vrije  tijd'  (Poor  1971: 15), is Kopelman

zo'n vijftien jaar later minder enthousiast. Hoewel dan de gecomprimeerde
werkweek, naast variabele werktijden, in de Verenigde Staten nog altijd 66n
van de twee 'most common forms, by far' (Kopelman 1986:245) van de
zogenaamde afwijkende arbeidstijdpatronen is, heeft volgens hem dit arbeids-
tijdpatroon   toch zijn beste tijd gehad. Als belangrijkste reden hiervan wordt
het feit aangevoerd dat het systeem van een vierdaagse werkweek niet gekop-
peld  is aan arbeidstijdverkorting (De Lange en Bouwmans  1987: 172). Juist  op

4  Vers une plus grande flexibilita du temps de travail. Intersocial, 79, 1982:5.

5  In de Verenigde Staten komt de 'compressed workweek' behalve in de vorm van
een veertig-uren, vierdaagse werkweek, ook in andere gedaantes voor. Zo is in
enkele ondernemingen de arbeidstijd teruggebracht tot 36 uur, met drie dagen van
twaalf uur. Ook komt het voor dat het aantal vrije dagen tussen twee diensten
varieert, en dat niet elke dienst even lang is. Over de omvang van deze ontwikke-
lingen is echter weinig bekend (De Lange 1986:360).
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grond van dit argument hebben de meeste vakbonden zich van meet af aan
verzet tegen de vierdaagse werkweek, omdat zij wilden voorkomen dat aan de
moeizaam bevochten acht-uren werkdag getornd zou worden (De Lange 1986:
360).

Ondanks de explosieve toename begin jaren zeventig, van het aantal
bedrijven dat overgaat tot een vierdaagse werkweek (1970: 60 tot 70 bedrij-
ven, 1973: 6000 tot 7000 bedrijven (Stevenson 1974)), vindt er in deze
periode opvallend weinig onderzoek plaats naar de effecten van dit arbeids-
tijdpatroon op het dagelijks leven van de werknemers. Het weinige onderzoek
dat wordt verricht, lijkt een toename in de participatie in vrijetijdsactiviteiten
aan het licht te brengen. De interpretatie van de betreffende onderzoeken
(Poor en Steele 1972, McEvoy 1974, Goodale en Aagard 1975) wordt volgens
Conner en Bultena (1979:55-68) echter bemoeilijkt omdat, zo stellen zij, de
onderzoeken enkele belangrijke methodologische tekortkomingen vertonen.
Twee van de onderzoeken ontbeerden een controle-groep van werknemers met
een vijfdaagse werkweeld, voor alle drie de onderzoeken gold dat zij nagela-
ten hadden mogelijke causale effecten na te gaan van variabelen los van het
arbeidstijdpatroon, en tenslotte kenden de drie onderzoeken slechts 66n
meetmoment, waardoor in feite geen veranderingen in de tijd gemeten werden.

In het voorjaar van 1976 verzamelen Conner en Bultena via een schriftelijke
enqudte de gegevens van werknemers van een bedrijf met een vierdaagse
werkweek en die van werknemers van een bedrijf met een vijfdaagse werk-
week. Het bedrijf met de vierdaagse werkweek is in 1971 overgegaan tot dit
arbeidstijdpatroon, de dagelijkse arbeidstijd bedraagt 91/2 uur. De controle-
groep kent een reguliere vijfdaagse werkweek, met werkdagen van 8 uur.
Uiteindelijk zal de analyse zich baseren op 123 respondenten met een vier-
daagse werkweek en 103 respondenten met een vijfdaagse werkweek.

Om veranderingen in de tijd te traceren werd de respondenten gevraagd zelf
hun participatie in vrijetijdsactiviteiten van direct v66r 1971, af te zetten tegen
die op het moment van onderzoek. Drie typen van verandering in de deelname
aan vrijetijdsactiviteiten werden geanalyseerd. De aandacht in het onderzoek,
ging uit naar het aantal activiteiten, naar de »quentie waarmee deze activi-
teiten werden uitgevoerd, en naar de perceptie, de subjectieve beleving van de
veranderingen in frequentie. Als controle-variabelen fungeerden leeftijd, huis-
houdinkomen, opleidingsniveau, functieniveau en omvang van het huishouden.
Daarnaast werd ook gecontroleerd voor het aantal en de frequentie van de
vrijetijdsactiviteiten waaraan v66r 1971 deelgenomen werd. Dit laatste gebeur-
de vanuit de redenering dat verschillen in vrijetijdsbesteding mogelijk een
functie zijn van de oorspronkelijke verschillen in participatie in vrijetijdsacti-

6 McEvoy (1974) hanteerde wel een experimenteel design. Conner en Bultena
oefenen echter kritiek op hem uit omdat hij de gegevens van de universiteitsperso-
neel afzette tegen nationale gegevens. Bovendien dateerden de gegevens van de
experimentele groep    uit 1974 tegenover   die    van de controle-groep    uit    1964

(Conner en Bultena 1979:57).
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viteiten. Over de inhoud van de relatie tussen de overige factoren en de
afhankelijke variabelen laten Conner en Bultena zich niet uit.

Er rekening mee houdend dat gedurende de onderzochte periode veran-
deringen zouden kunnen optreden in de participatie in vrijetijdsactiviteiten,
was de verwachting dat variaties in arbeidstijdpatronen een zelfstandige
bijdrage zouden leveren aan deze veranderingen. Meer specifiek luidde de
hypothese dat, met betrekking tot zowel het aantal als de frequentie van
vrijetijdsactiviteiten, de overgang naar een vierdaagse werkweek een toename
te zien zou geven. Deze toename zou bovendien gereflecteerd worden in de
beleving van de respondenten.

Verschillen in de veronderstelde richting werd tussen de beide groepen
alleen gevonden met betrekking tot het aantal vrijetijdsactiviteiten waaraan
deelgenomen werd. Zowel werknemers   met een vierdaagse werkweek   als
werknemers met een vijfdaagse werkweek gingen in de onderzoeksperiode aan
meer vrijetijdsactiviteiten deelnemen, waarbij de toename voor de werknemers
met een vierdaagse werkweek net significant groter was. Beide groepen lieten
ook een stijging zien van de frequentie waarmee aan vrijetijdsactiviteiten
deelgenomen werd, en ook in hun perceptie was sprake van een toename.
Voor de frequentie  En de perceptie hiervan  gold,  dat de waargenomen veran-
deringen voor beide groepen nagenoeg even groot waren. Wanneer gecontro-
leerd wordt voor de mogelijke invloed van die relevante variabelen, die geen
betrekking hebben op het gebezigde arbeidstijdpatroon, zijn het leeftijd en het
vroegere aantal vrijetijdsactiviteiten, die de gevonden verschillen verder
accentueren.

Ter verklaring van de gevonden verschillen en overeenkomsten, formuleren
de onderzoekers een zogenaamde experimenml leisure-these: de overgang naar
een vierdaagse werkweek zou de betrokken werknemers de mogelijkheid
verschaffen om, naast en in plaats van vrijetijdsactiviteiten waaraan al deelge-
nomen wordt, te experimenteren met nieuwe tijdsbestedingen. Na verloop van
tijd bepalen de werknemers hun keuze tot die activiteiten die het best bij hun
behoeften en voorkeuren passen. Conner en Bultena verwachten, dat de
werknemers na verloop van tijd weer aan minder activiteiten zullen deelne-
men, waarbij zij in deze activiteiten meer tijd zullen steken. Uiteindelijk zal
zich een vrijetijdpatroon uitkristalliseren dat, ten aanzien van het aantal
vrijetijdsactiviteiten en de frequentie waarmee aan deze activiteiten deelgeno-
men wordt, vergelijkbaar is met dat van werknemers met een vijfdaagse
werkweek. Ten aanzien van de aard van de vrijetijdsactiviteiten is vooral de
verdeling van de vrijetijd over de week belangrijk. Zo kunnen werknemers
door een vierdaagse werkweek makkelijker deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten
die voor hun participatie om meer, op elkaar volgende vrije dagen vragen,
zoals kamperen, reizen en uitgaan. Ook kunnen werknemers nu door de extra
vrije dag meedoen aan doordeweekse activiteiten van de overige gezinsleden,
activiteiten waarvan zij in een vijfdaagse werkweek uitgesloten waren. Conner
en Bultena noemen in dit verband zwemmen, fietsen en winkelen (Conner en
Bultena 1979:66,67).
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Wat de aard van de vrijetijdsactiviteiten betreft, lopen de voorspellingen van
Conner en Bultena ten dele parallel aan de bevindingen van Knulst en Schoon-
derwoerd. De laatsten verwachten bij een overgang naar een vierdaagse werk-
week, dat vooral de actieve vrijetijdsbesteding uitgebreid zal worden. Daaren-
boven menen Knulst en Schoonderwoerd dat met een vierdaagse werkweek,
ook het uitgaan en de sociale contacten zullen toenemen, zij het in mindere
mate. Weegt bij deze categorieen van vrijetijdsactiviteiten het voordeel van de
extra vrije dag zwaarder dan het nadeel van de langere werkdagen, voor het
gebruik van massamedia gaat dit niet op. De teruggang die zich hier laat
noteren komt op conto van de langere arbeidstijd per werkdag.

Met betrekking tot de temporele dimensie van het vrijetijdsgedrag richten
de onderzoeken zich op verschillende aspecten. Bij Knulst en Schoonderwoerd
staat het duuraspect centraal, bij Conner en Bultena gaat de aandacht vooral
uit naar het aantal vrijetijdsactiviteiten, alsmede de frequentie waarmee aan
deze activiteiten deelgenomen wordt. Het duuraspect blijft bij hen noodge-
dwongen buiten schot. Noodgedwongen, de retrospectieve opzet van het
onderzoek stond niet toe werknemers ook te vragen naar de duur van de
vrijetijdsactiviteiten waaraan zij  vij f jaar eerder deelnamen. Conner en Bultena
kozen voor een retrospectieve opzet teneinde veranderingen in activiteitenpa-
tronen te kunnen registreren. De mogelijkheid van een vergelijkend onderzoek
met een voor- en nameting, waarbu de aandacht uit zou gaan naar het vrue-
tijdsgedrag op het meetmoment zelf, viel om praktische overwegingen af. De
vraag is echter, of met een onderzoeksopzet waarbij dergelijk hoge eisen
worden gesteld aan het geheugen van de respondenten, niet zozeer de feitelijke
veranderingen in gedrag, maar de perceptie  van die veranderingen gemeten
wordF, de perceptie zoals die gold op het moment van gegevensverzameling.
Waarschijnlijk vormde de wissel die op het geheugen van de respondenten
getrokken wordt, ook voor Conner en Bultena de reden waarom zij niet
vroegen naar veranderingen in de duur van vrijetijdsactiviteiten.

Het verschil tussen de door Conner en Bultena onderzochte groepen bedraagt
met betrekking tot de omvang van de arbeidstijd twee uur per week, een
verschil dat circa de helft bedraagt van het betreffende verschil tussen de beide

7  De term perceptie heeft hier betrekking op elk van de drie door Conner en Bultena
onderzochte dimensies, zowel op het aantal als de frequentie van vrijetijdsactivitei-
ten, als op wat zij zelf de 'perceptie' van de frequentie noemen.

8 Bij een minder gangbare methode in het tijdbudgetonderzoek, het "yesterday-
interview" (Converse 1968:45) of "fresh-interview" (Szalai 1972:37), worden
respondenten zonder enige vorm van voorbereiding gevraagd naar het activiteiten-
patroon van de vorige dag. Bij deze vorm van onderzoek, waarbij de respondent
gevraagd wordt niet meer dan 66n dag in zijn geheugen terug te gaan, treedt al een
aanmerkelijk informatieverlies op, eenvoudigweg omdat de respondent al vrij snel
het precieze tijdsverloop van zijn dag blijkt te zijn vergeten (Elchardus et al.
1984:66).
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categorieen werknemers uit de onderhavige studie. Het is denkbaar dat dit
verschil van twee uur ten grondslag ligt aan het door Conner en Bultena
gevonden verschil in diversiteit aan vrijetijdsactiviteiten. Als dit zo is zou dat
betekenen dat het verschil in diversiteit aan vrijetijdsactiviteiten niet weldra in
de tijd hoeft te lossen, maar dat het grotere vrijetijdsrepertoire bij werknemers
met een vierdaagse werkweek een meer permanent karakter heeft. De experi-
mental leisure-these lijkt dan ook bewust toegesneden op de toenmalige situatie
op de Amerikaanse arbeidsmarkt waar tussen de wekelijkse arbeidstijd van
werknemers met een vierdaagse werkweek en die van werknemers met een
vijfdaagse werkweek doorgaans geen verschillen bestonden (De Lange 1986:
359,360). Juist bij een gelijke wekelijkse arbeidstijd snijden de aannames van
Conner en Bultena hout, namelijk dat zowel de diversiteit als de frequentie van
de vrijetijdsactiviteiten van werknemers met een vierdaagse werkweek zich na
verloop van tijd weer op hetzelfde niveau zullen bewegen als de frequentie van
de vrijetijdsactiviteiten van werknemers met een vijfdaagse werkweekg.

Gezien het feit dat in de onderhavige onderzoekspopulatie het verschil in
wekelijkse arbeidstijd voor de beide categorieen werknemers zo'n vier uur
bedraagt, mag aangenomen worden dat dit verschil zich, in tegenstelling tot de
door Conner en Bultena voor de Amerikaanse situatie geformuleerde verwach-
tingen, w81 zal uitdrukken in verschillen in omvang van het vrijetijdsrepertoi-
re, in casu in de frequentie en/of de duur waarmee aan vrijetijdsactiviteiten
wordt deelgenomen. Met betrekking tot de diversiteit van het vrijetijdsrepertoi-
re en de frequentie van de vrijetijdsbestedingen wordt verondersteld, dat
werknemers met een vierdaagse werkweek in vergelijking tot werknemers met
een vijfdaagse werkweek, ook na verloop van tijd, aan meer activiteiten
deelnemen en ook vaker aan vrijetijdsactiviteiten deelnemenio. Overeenkom-
stig de experimental leisure-these en de bevindingen van Knulst en Schoonder-
woerd wordt verondersteld dat zich daarbij ook een accent-verschuiving zal
voordoen in de aard van de vrijetijdsbesteding.

Het voorgaande vormt aanleiding het tweede deel van de centrale vraagstelling
op de volgende wijze te preciseren:

Kennen werknemers met een vierdaagse werkweek in vergelijking tot werk-
nemers met een vijfdaagse werkweek een (deels) ander vrijetijdpatroon in
die zin dat werknemers met een vierdaagse werkweek aan meer vrijetijdsac-
tiviteiten deelnemen, vaker aan vrijetijdsactiviteiten deelnemen, en verschil-
len zij met betrekking tot de aard van de vrijetijdbesteding van de werkne-
mers met een vijfdaagse werkweek zodanig dat zij vaker uitgaan en vaker

9  Dit betekent tevens dat dan de beide categorieen ook met elkaar overeen zullen
komen met betrekking tot de duur van de vrijetijdsbestedingen.

10 Het duuraspect blijft gezien de tekortschietende response    op het 'dagboekje'
noodgedwongen buiten de analyse.
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sociate contacten aang(lan en vooral vaker participeren in actieve vormen
van vrijetijdsbesteding, terwijl zij juist minder vaak gebruik maken van
massamedia?

Naast het arbeidstijdpatroon waarin men werkzaam is, zijn ook andere
factoren van invloed op de vormgeving van de vrijetijd. Als belangrijkste
variabelen, waarvoor zij bij de analyse van de relatie arbeidstijdpatroon-
vrijetijdsbesteding controleren, noemen Conner en Bultena de leeftijd, het
huishoudinkomen, het opleidingsniveau, de beroepsstatus, en de omvang van
het huishoudentl (Conner en Bultena 1979:60,61). Bovendien controleren zij
ook voor het aantal vrijetijdsactiviteiten en de frequentie waarmee daar aan
deelgenomen werd,  vijf jaar voorafgaande aan het tijdstip van onderzoek.

Bij het onderhavige onderzoek is niet 'teruggekeken in de tijd', zodat de
laatste twee factoren buiten het blikveld van de analyse vallen. Ondanks het
feit dat in de analyse van Conner en Bultena enkel de leeftijd en het aantal
vrijetijdsactiviteiten waaraan vijf jaar eerder deelgenomen werd van belang
bleken, wordt voor de onderhavige onderzoekspopulatie opnieuw de relevantie
nagegaan van elk van de overige door Conner en Bultena genoemde factoren.

Daarenboven is ook de gerichtheid op vrijetijd in de analyse betrokken,
waarbij deze gerichtheid ge8xpliciteerd is als het belang dat gehecht wordt aan
hedonistische waarden. Het ligt in de rede te veronderstellen dat een hedonisti-
sche waardeoriBntatie, met haar expliciete gerichtheid op het genieten van het
heden, op een 'carpe diem' waarbij het maken van plezier voorop staat, van
invloed is niet enkel op de diversiteit en de frequentie van vrijetijdsbestedin-
gen, maar ook op de inhoud van het vrijetijdsrepertoire.

Uit (Nederlands) tijdsbestedingsonderzoek blijkt dat wanneer de Nederland-
se bevolking wordt gecategoriseerd naar achtergrondkenmerken een dergelijk
onderscheid gepaard gaat met (soms grote) verschillen in de deelname aan
(vrije)tijdsbestedingen (Knulst en Van Beek 1990, Knulst 1992, SCP 1992,
SCP 1994). Behalve de door Conner en Bultena genoemde factoren blijken
ook de aanwezigheid van een partner (Elchardus en Heijvaert 1991) en het
geslacht (Karsten 1992) belangrijk voor de inhoud en temporele structuur van
de (vrije)tijdsbesteding, vandaar dat ook deze factoren in de analyse betrokken

11 De grootte van het huishouden lijkt door Conner en Bultena als variabele in de
analyse betrokken te zijn om te kunnen controleren voor de omvang van de tijd
besteed aan zorgtaken. De grootte van het huishouden is in deze echter een minder
goede controle-variabele, daar met het toenemen van de omvang van het huishou-
den de tijd besteed aan zorgtaken duidelijk minder dan evenredig toeneemt (Knulst
en  Van Beek 1990:97). De zorgtijd maakt een duidelijke sprong  bij de komst  van
zorgafhankelijke kinderen, reden waarom hier het effect van de aanwezigheid van
zorgafhankelijke kinderen nagegaan wordt, in plaats van de mogelijke invloed van
grootte van het huishouden op de vrijetijdsbesteding.
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zijn12
Een nadeel voor het onderhavige onderzoek is dat bij de genoemde SCP-

onderzoeken doorgaans niet nagegaan is welke de relevantie is van elk van de
afzonderlijke achtergrondkenmerken, gegeven het geheel van overige factoren
waarvan verwacht wordt dat zij van invloed zijn op de vrijetijdsbesteding.
Daarnaast hebben de uitkomsten veelal betrekking op de duur van de (vrije)
tijdsbestedingen en niet op de frequentie waarmee aan vrijetijdsbestedingen
deelgenomen wordt. Slechts incidenteel komt de diversiteit van het vrijetijdsre-
pertoire  aan  bod.

Het voorgaande heeft tot gevolg dat in het voorliggende hoofdstuk de relatie
tussen de leeftijd, het geslacht, het huishoudinkomen, het opleidingsniveau, de
beroepsstatus, en de aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen enerzijds, en
de diversiteit van het vrijetijdsrepertoire, de frequentie van deelname, respec-
tievelijk de aard van de vrijetijdsbesteding anderzijds, niet nader gespecifi-
ceerd is. In het verlengde hiervan is ook het mogelijk verband tussen een
hedonistische gerichtheid op de vrijetijd en de diversiteit, de frequentie,
respectievelijk de aard van het vrijetijdsrepertoire niet nader gespecificeerd.
Ten aanzien van alle genoemde factoren is verondersteld dAt er een relatie
bestaat, zonder dat ingegaan is op de precieze inhoud van die relatie.

Een en ander leidt tot de volgende precisering van het eerste deel van de
centrale vraagstelling:

Behoren bij werknemers met een voltijds dienstbetrekking naast het arbeids-
tijdpatroon ook de teeftijd, het geslacht, het huishoudinkomen, het oplei-
dingsniveau, de beroepsstatus, de aanwezigheid van een partner, de aanwe-
zigheid van zorgafhankelijke kinderen en de mate waarin hedonistische
waarden aangehangen worden tot de factoren die van invloed zijn op de
diversiteit van het vrijetijdsrepertoire, de frequentie van deetname aan
vrijetijdsbestedingen,   en/of  op  de  aard  van  de  vrijetijdsbesteding ?

12 Gezien het feit dat bij Conner en Bultena bij de beschrijving van de steekproef het
geslacht ontbreekt (Conner en Bultena 1979:63), ligt het voor de hand dat de
steekproef enkel om mannen gaat. Conner en Bultena hadden gezien het tijdstip
van de gegevensverzameling (1976) en de samenstelling van de onderzoekspopula-
tie (fulltime werkenden) waarschijnlijk weinig mogelijkheden vrouwen in de
steekproef te betrekken. Knulst en Schoonderwoerd beperken de onderzoekspopu-
latie in deze tot mannen juist expliciet vanuit de overweging dat fulltime banen
begin jaren tachtig overwegend in handen zijn van mannen en een verdere arbeids-
tijdverkorting voornamelijk op hen betrekking zal hebben. Als meer praktisch
argument noemen zij het feit dat de relatie arbeidstijd-overige tijdsbesteding bij
mannen niet doorkruist wordt door andere invloeden, terwijl dit bij vrouwen wel
het geval blijkt (Knulst en Schoonderwoerd 1983:123).
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8.4 Een verbreding van de horizon

Wanneer, zoals verondersteld, de aard van de vrijetijdsbesteding van werkne-
mers met een vierdaagse werkweek ten dele zal afwijken van die van werkne-
mers met een vijfdaagse werkweek, zal dit ook consequenties hebben voor de
ruimtelijke context van de vrijetijd. Wanneer werknemers met een vierdaagse
werkweek een duidelijk meer actieve vrijetijdsbesteding kennen (Conner en
Bultena 1979, Knulst en Schoonderwoerd 1983), zal hiermee verband houden
dat zij zich ook meer buitenshuis zullen bewegen13. De naaste omgeving lijkt
bij Conner en Bultena geen temporele beperkingen op te leveren ten aanzien
van een gemeenschappelijke besteding van de extra vrije dag, vandaar dat de
door hen genoemde activiteiten ook in familie-context plaats kunnen vinden.
Ook een met familieleden gedeelde, actieve vrijetijdsbesteding, is een tijdbe-
steding die zich voor een belangrijk deel buitenshuis afspeelt (Conner en
Bultena 1979:66). De simulatie van Knulst en Schoonderwoerd geeft eveneens
ondersteuning aan de veronderstelling, dat de overgang naar een vierdaagse
werkweek, leidt tot een meer uithuizig vrijetijdpatroon. Enerzijds neemt het
(grotendeels aan huis gekoppelde) gebruik van media af, anderzijds zien we
een toename van, deels buitenhuis gerealiseerde, actieve vrijetijdsbesteding en
uitgaan. Daarnaast zal de toename van sociale contacten (Knulst en Schoonder-
woerd 1983) eveneens voor een deel gerealiseerd worden buiten de locatie van
het eigen huis. Wanneer een meer uithuizig vrijetijdpatroon betekent, dat ook
meer vrijetijdsactiviteiten buiten de lokale gemeenschap ondernomen worden,
mag verwacht worden dat een vierdaagse werkweek, niet alleen temporeel,
maar ook in ruimtel(ike zin de horizon van de werknemers verbreedt.

In het tijdbudget-gedeelte van het onderhavige onderzoek, waren de temporele
kenmerken van de tijdbesteding gekoppeld aan haar ruimtelijke locatie. De
response op dit deel van het onderzoek stelde echter teleur (zie paragraaf
3.4.1), daardoor was niet na te gaan of het voorgaande ook betekent dat
werknemers met een vierdaagse werkweek, vaker dan werknemers met een
vijfdaagse werkweek, hun vrijetijd buiten de lokale samenleving besteden. Aan
deze vraag was een tweede vraag gekoppeld, namelijk of de veronderstelde
uitbreiding van het bereik van het dagelijks pad, ook gepaard zou gaan met
een analoge normatieve   'schaalvergroting'.   Of, met andere woorden, de lokale
samenleving voor werknemers met een vierdaagse werkweek in vergelijking
tot werknemers met een vijfdaagse werkweek ook normatief minder als
referentiepunt fungeert.

Merton (1968:387-421) maakte een onderscheid tussen sociale actoren die
zich in hun dagelijkse leven vooral richten op en identificeren met de lokale

13  Gezien   het   feit   dat het tijdsbestedingsonderzoek   dat ten grondslag   ligt   aan   de
analyse van Knulst en Schoonderwoerd, gehouden is gedurende een week in
oktober, zijn activiteiten als reizen (als doel op zichzelf) en kamperen, niet in de
activiteitenlijst opgenomen.
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samenleving, en actoren die zich op de bovenlokale maatschappij orienteren.
Deze twee orientaties legde  hij   in   1949  vast  in de begrippen lokalisme  en
kosmopolitisme. Lokalisten zijn sterk betrokken bij de directe omgeving en
bewegen zich in een kleine kring die bestaat uit goede bekenden en verwanten.
Kosmopolieten hebben minder belangstelling voor lokale aangelegenheden.
Voor hen is de eigen woonplaats slechts een van de vele. Hun orientatiekader
is de wereld buiten de lokale omgeving. Belangrijk in het kader van deze
studie, is het feit dat lokalisten in vergelijking met kosmopolieten geogratisch
minder mobiel zijn, onder meer besteden zij een groot deel van hun vrijetijd in
de nabije omgeving (Eisinga en Scheepers 1989:166). Naar de experimental
leisure-these zou de overgang van een vijfdaagse naar een vierdaagse werk-
week mogelijk ruimtelijke grenzen 'slechten': het activiteitenpatroon van werk-
nemers met een vierdaagse werkweek zou zich voor een groter deel buiten de
lokale samenleving afspelen. Vormt volgens Merton het feitelijk gedrag
uitdrukking van een orientatie 6f op de lokale samenleving, 6f op de bovenlo-
kale  maatschappij, hier wordt de vraag gesteld of veranderingen  in het gedrag,
in casu de vrijetijdsbesteding, een analoge aanpassing bewerkstelligt in de
normatieve orientatie op de omgeving. De extra vrije dag stelt werknemers
met een vierdaagse werkweek in staat om, in vergelijking tot werknemers met
een vijfdaagse werkweek, de vrijetijd vaker buiten de lokale samenleving te
besteden als gevolg waarvan

a werknemers met een vierdaagse werkweek in vergelijking tot werknemers
met een vijfdaagse werkweek in normatief opzicht minder op de lokale
samenteving georianteerd zijn.

8.5 Bevindingen

In tabel 8.2 zijn de scores weergegeven van zowel de werknemers met een
vierdaagse werkweek als de werknemers met een vijfdaagse werkweek ten
aanzien van de onderscheiden temporele aspecten van vrijetijdsbesteding
(diversiteit en frequentie), de aard van de vrijetijdsbesteding, als ook ten
aanzien van de normatieve orientatie op de lokale samenleving. Op bivariaat
niveau vinden de geformuleerde verwachtingen nagenoeg geen ondersteuning
in de cijfers. Werknemers met een vierdaagse werkweek nemen aan een ver-
gelijkbaar aantal activiteiten14 deel als werknemers met een vijfdaagse werk-

14 Het aantal vrijetijdsactiviteiten van zowel werknemers met een vierdaagse werk-
week als werknemers met een vijfdaagse werkweek, ligt beduidend hoger dan het
aantal waaraan volgens  het   SCP de Nederlandse bevolking  (in 1990) deelneemt.
Aan deze verschillen liggen uiteenlopende methoden van registratie ten grondslag.

Terwijl het SCP zich bij haar tijdbestedingsonderzoek richt op "een wekelijks
volume van 45 vrije uren" (SCP 1994:395), is in de onderhavige studie gevraagd
naar de vrijetijdsbesteding, gerekend over een heel jaar. Activiteiten waaraan met
een lage frequentie deelgenomen wordt, vallen grotendeels buiten de waarneming
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Tabel 8.2 Diversiteit, frequentie en aard van vriletijdsbestedingen, respectievelijk mate
van lokalisme, gespecificeerd naar werknemers met een vierdaagse werkweek versus
werknemers met een vijfdaagse werkweek

Vierdaagse Vijfdaagse Verschil'

werkweek werkweek

Temporele dimensie                                  (n)                           (n)
vrijetijdsbestedingb

Diversiteit 13,9 (107) 15,1 (104)

Frequentie 1288,4 (107) 1189,2 (104)

Categorie vrijetijds-
besteding':

Actieve vrijetijds-
besteding 375,6 (107) 322,4 (104)         +

Sociale contacten 106,3 (107) 86,1 (104)         +

Massamedia 575,1 (107) 570,3 (104)

Uitgaan 49,4 (107) 38.2 (104)

Lokalismed :
Sociaal lokalisme 3,5 (84)                       3,5                       (102)

Sociale integratie                 3,3         (84)          3,2         (102)

Sociaal conformisme                               3,7                      (84)                       3,7                      (102)

Leesvoorbeeld. Gerekend over het gehele jaar nemen werknemers met een vierdaagse
werkweek gemiddeld aan 13,9 verschillende vrijetijdsbestedingen deel en participeren zij
in vrijetijdsbestedingen gemiddeld zo'n 1288,4 keer.

a      T-toets:    + /- score van werknemers vierdaagse werkweek significant hoger/lager  dan  van
werknemers vijfdaagse werkweek op 5%-niveau; blanco = geen significante verschillen.

b Diversiteit vrijetijdsbestedingen en frequentie van deelname aan vrijetijdsbestedingen
berekend op jaarbasis.

c Actieve vrijetijdsbesteding, gebruik massamedia, sociale contacten en uitg:ian, berekend
op grond van frequentie van deelname op jaarbasis.

d Gemiddelde score op de schaal. De meetschalen. lopend van 1 (helemaal mee oneens) tot
5 (helemaal mee eens), zijn ontleend aan het survey-project 'Sociaal-culturele ontwikke-
ling in Nederland (SOCON) (zie Felling et al. 1986, Eisinga et al. 1992b).

van het betreffende tijdbestedingsonderzoek van het SCP, terwijl zij in deze studie
wel geregistreerd werden.
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week, ook beweegt de frequentie van de vrijetijdsbestedingen zich op een
vergelijkbaar niveau. Ten aanzien van de onderscheiden vrijetijdscategorieen
laten zich met betrekking tot actieve vrijetijdsbesteding en sociale contacten
wel significante verschillen zien, waarbij de verschillen in de verwachte
richting zijn: werknemers met een vierdaagse werkweek nemen in vergelijking
tot werknemers met een vijfdaagse werkweek vaker deel aan actieve vormen
van vrijetijdsbesteding en onderhouden vaker sociale contacten.

De tabel geeft ook informatie over de mate waarin de werknemers geori-
enteerd zijn op de lokale samenleving. De orientatie op de lokale samenleving
is  uiteengelegd  in  sociaal   conformisme.  sociaal  lokalisme  en  sociale  integratie.
Hoewel bij elk van de drie het normatieve aspect belangrijk is, krijgt dit
expliciet de meeste nadruk in 'sociaal conformisme'. Bij 'sociaal lokalisme'
komt het ruimtelijk aspect dat aan lokalisme verbonden is, sterk naar voren,
terwijl het concept 'sociale integratie' het netwerk-aspect benadrukt. De
hypothese dat werknemers met een vierdaagse werkweek, als gevolg van een
meer bovenlokaal vrijetijdpatroon, in hun normen, waarden, ideeen en gedrag
minder dan hun pendanten met een vijfdaagse werkweek gericht zijn op de
lokale samenleving, vindt in de empirische gegevens geen weerklank. Tussen
beide groepen tekenen zich zowel ten aanzien van 'sociaal conformisme',
'sociaal lokalisme' als 'sociale integratie', geen significante verschillen af.

Multivariaat laat de invloed van het arbeidstijdpatroon zich eveneens enkel met
betrekking tot de aard van de vrijetijdsbesteding gelden, zij het op een andere
wijze 15. Binnen het geheel van variabelen, dat volgens de literatuur mogelijk
van invloed is op de onderscheiden temporele en inhoudelijke aspecten van
vrijetijdsbesteding, speelt het arbeidstijdpatroon ook op dit niveau geen rol ten
aanzien van de breedte van het vrijetijdsrepertoire en de frequentie waarmee
aan het geheel van vrijetijdsbestedingen deelgenomen wordt, maar ook niet
langer ten aanzien van de categorieen 'actieve vrijetijdsbesteding' en 'sociale
contacten'. Enkel met betrekking  tot  de mate waarin uitgegaan wordt  laat  het
arbeidstijdpatroon zich gelden. Werknemers met een vierdaagse werkweek
gaan vaker uit dan werknemers met een vijfdaagse werkweek. Hieronder
wordt ingegaan op de relevante variabelen voor elk van de onderscheiden
(temporele) aspecten van vrijetijdsbesteding.

Diversiteit van vrijetijdsbestedingen
Ten aanzien van de diversiteit van vrijetijdsbestedingen speelt het arbeids-
tijdpatroon zoals aangegeven  geen  rol van betekenis.  Dat  is  wel het geval
bij het inkomen. Werknemers met een netto-huishoudinkomen van f 3250,--
of meer, nemen aan meer vrijetijdsactiviteiten deel dan de werknemers met
een netto huishoudinkomen minder dan f 2100,--.

15 Als methode van regressie-analyse is gebruik gemaakt van de zogenaamde step-
wise-procedure.
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Tabel 8.3a Diversiteit en frequentie van vrijetijdsbestedingen, gespecificeerd naar het
huishoudinkomen, naar het opleidingsniveau, naar de aanwezigheid van zorgafhankelij-
ke kinderen in de leeftijd tot 4 jaar, en naar hedonistische waarden'

Inkomen Opleiding Hedonisme Kind
huishouden  c: werknemer: 04

2100-3250 23250 MO HO

Diversiteid .26 .23

(n=193) ns 2.00

Frequentied .17 .21

(n=181) 153.0 ns

Tabel 8.3b Actieve vrijetijdsbesteding', gespecificeerd naar het geslacht van de werkne-
mer, naar de aanwezigheid van een partner, en naar hedonistische waarden'

Geslacht' Partner: Hedonisme
werknemer:

man wel

Actieve vrije- .17 .16 .15

tijdsbestedingd
(n = 187)

Tabel 8.3c Sodale contacten', gespecificeerd naar de leeftijd van de werknemer, naar
de aanwezigheid van een partner en naar hedonistische waarden'

Leeft db e Partner: Hedonisme Kind Kind
werknemer: 0-4 4-12

31-46 46-60 wel

Sociale .23 .15 .13 .34 .36

contacten  ns        69.9
(n=181)
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Tabel 8.3d Gebruik massamedia', gespecificeerd naar de opleiding van de werknemer'

Opleidingb'
werknemer:

MO HO

.27

Massamediad 135.7 ns
(n=205)

Tabel 8.3e Uitgaan', gespecificeerd naar het arbeidstijdpatroon van de werknemer en
naar hedonistische waarden'

ATI>b' Hedonisme
werknemer:

vierdaagse
werkweek

Uitgaan" .15 .22

(n= 186)

a  Vet gedrukt staan de beta-coefficienten vermeld, waarbij deze voor predictorem met meer
dan twee categoriean berekend zijn aan de hand van de b-coefficienten tezamen. De b-
coefficienten zijn cursief gedrukt. De afkorting 'ns' betekent dat de betreffende b-
coefficient niet significant is.

b Gebruikte afkortingen: ATP = arbeidstijdpatroon; MO/HO = middelbaar/hoger
opgeleid; kind 0-4 (4-12) = kinderen in de leeftijd van 0 rot 4 (4 tot 12) jaar.

c    Referentiecategorieen: ATP (vijfdaagse werkweek), huishoudinkomen ( < 2100), opleiding

(lager opgeleid), leeftijd (19-31), kind 04 (geen kinderen van 0 tot 4 jaar), kind 4-12
(geen kinderen van 4 tot 12 jaar), geslacht (vrouw), partner (geen).

d Diversiteit vrijetijdsbestedingen en frequentie van deelname aan vrijetijdsbestedingen
berekend op jaarbasis.

e Actieve vrijetijdsbesteding, gebruik massamedia, sociale contacten en uitgaan, berekend

op grond van frequentie van deelname op jaarbasis.

Tussen de werknemers uit de middelste en laagste inkomenscategorie
bestaan er voor wat de diversiteit van het vrijetijdsrepertoire betreft geen
verschillen van betekenis. Dit betekent dat een stijging van het inkomen niet
automatisch gepaard gaat met een uitbreiding van het aantal vrijetijdsactivi-
teiten waaraan deelgenomen wordt, maar dat voor de verbreding van het
vrijetijdsrepertoire een financiele ondergrens geldt.
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De leeftijd, de opleiding, de beroepspositie en het geslacht van de werkne-
mer, noch de aanwezigheid van een partner of de mate waarin hedonistische
waarden aangehangen worden spelen in deze binnen de steekproef een rol
van betekenis. De jongere werknemer onderscheidt zich niet van zijn/haar
oudere collega in het aantal vrijetijdsactiviteiten waaraan deelgenomen
wordt, de hoger opgeleide niet van de lager opgeleide, de hoofdarbeider niet
van de handarbeider, de vrouwelijke werknemer niet van de mannelijke
werknemer, de samenwonende of gehuwde werknemer niet van de alleen-
staande werknemer, en de meer hedonistisch ingestelde werknemer niet van
de werknemer die hedonistische waarden minder belangrijk vindt.
De aanwezigheid van thuiswonende (zorgafhankelijke) kinderen houdt wel
verband met de breedte van het vrijetijdsrepertoire, althans voor zover het
daarbij gaat om kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Werknemers met
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar vermelden een groter aantal activitei-
ten waarin zij in de vrijetijd participeren dan werknemers zonder kinderen in
deze leeftijdscategorie.

Frequentie van vrijetijdsbestedingen
Van het geheel van factoren waarvan de mogelijke invloed nagegaan is op
de frequentie waarmee aan vrijetijdsbestedingen deelgenomen wordt blijken
het opleidingsniveau en hedonisme belangrijk. Werknemers met een lager
opleidingsniveau nemen minder vaak aan vrijetijdsactiviteiten deel dan de
werknemers uit de middencategorie. Tussen werknemers met een lager
opleidingsniveau en werknemers met een hoger opleidingsniveau daarente-
gen, bestaan wat dit betreft geen verschillen van betekenis. Bij de relatie
tussen het opleidingsniveau en de frequentie van vrijetijdsbestedingen blijkt
derhalve geenszins sprake van een lineair verband. Voor de werknemers uit
de steekproef gaat met het stijgen van het opleidingsniveau niet automatisch
een hogere frequentie van deelname aan vrijetijdsactiviteiten gepaard. Naast
het opleidingsniveau speelt ook de mate waarin men hedonistische waarden
aanhangt een rol ten aanzien van de frequentie van vrijetijdsbestedingen.
Een hogere score op hedonisme gaat gepaard met een hogere frequentie van
deelname aan vrijetijdsbestedingen.
Het arbeidstijdpatroon legt niet alleen met betrekking tot de diversiteit van
vrijetijdsbestedingen, maar ook ten aanzien van de frequentie waarmee aan
vrijetijdsbestedingen deelgenomen wordt geen gewicht in de schaal. Ook de
overige gespecificeerde factoren blijken niet relevant. Werknemers met een
hoger inkomen nemen niet vaker deel aan vrijetijdsactiviteiten dan werkne-
mers met een lager inkomen en werknemers met zorgafhankelijke kinderen
participeren niet minder vaak in vrijetijdsactiviteiten dan werknemers zonder
zorgafhankelijke kinderen. Ook neemt de jongere werknemer niet vaker deel
aan vrijetijdsbestedingen dan zijn/haar oudere collega, de hoofdarbeider niet
vaker dan de handarbeider, de vrouwelijke werknemer niet vaker dan de
mannelijke werknemer, en de samenwonende of gehuwde werknemer niet
meer frequent dan de alleenstaande werknemer.
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Aard van vrijetijdsbestedingen
Ten aanzien van de inhoud van de vrijetijdsbestedingen blijkt het arbeids-
tijdpatroon alleen van belang bij de mate waarin men uitgaat. Bij de overige
categorieen, actieve vrijetijdsbesteding, sociale contacten en het gebruik van
massamedia, speelt het arbeidstijdpatroon geen rot van betekenis.
Met betrekking tot de actieve vrUeti/dsbesteding laten het geslacht van de
werknemer, de aanwezigheid van een partner, en hedonisme zich gelden.
Mannelijke werknemers hebben een meer actieve vrijetijdsbesteding dan
vrouwelijke werknemers en werknemers met partner nemen vaker aan
actieve vormen van vrijetijdsbesteding deel dan werknemers zonder partner.
Ook een hogere score op hedonisme gaat gepaard met een meer actieve
vrijetijdsbesteding.
Ten aanzien van sociale contacten laten diverse factoren zich gelden. Zo
zien we dat de leeftijd doorklinkt in de frequentie waarmee sociale contacten
onderhouden worden. Daarbij onderscheiden alleen de werknemers uit de
oudste leeftijdscategorie zich van de werknemers uit de jongste leeftijds-
klasse. Werknemers tussen de 45 en 60 jaar onderhouden vaker sociale
contacten  dan de werknemers  van  30 jaar of jonger. De werknemers  uit  de
middelste leeftijdscategorie onderscheiden zich in deze niet of nauwelijks
van hun jongere tegenvoeters. Daarnaast onderhouden werknemers eveneens
vaker sociale contacten wanneer ze een partner hebben en/of wanneer

zorgafhankelijke kinderen aanwezig zijn. Het laatste geldt zowel voor de
aanwezigheid van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar als voor de
aanwezigheid van kinderen in de hierop volgende leeftijdscategorie van 4 tot
12 jaar. Ook een groter belang gehecht aan hedonistische waarden gaat
gepaard met een hogere frequentie van sociale contacten.

Op het gebruik van massamedia oefent slechts 66n van de op grond van de
literatuur gespecificeerde factoren invloed uit. Het gaat hierbij om het
opleidingsniveau. Met de lager opgeleiden als referentiecategorie zien we
enkel bij de werknemers uit de middencategorie een hogere frequentie
waarmee van massamedia gebruik gemaakt wordt. De hoger opgeleide
werknemers wijken in het gebruik van massamedia niet significant af van de
lager opgeleide werknemers.
Zoals aangegeven is het arbeidstijdpatroon van invloed op de frequentie
waarmee uitgegaan wordt. Werknemers met een vierdaagse werkweek gaan
vaker uit dan werknemers met een vijfdaagse werkweek. Daarnaast zien we
dat ook dat de werknemers die meer geporteerd zijn voor een hedonistische

levensstijl meer frequent uitgaan.

Na de bespreking van de belangrijkste factoren ten aanzien van diversiteit,
frequentie en aard van vrijetijdsbestedingen, waarbij specifiek ingegaan is op
de rol van het arbeidstijdpatroon, resteert als laatste te behandelen thema de
relatie tussen vrijetijdsbesteding en ruimtelijke orientatie. De verwachting was,
dat werknemers met een vierdaagse werkweek, als gevolg van een waarschijn-
lijk meer bovenlokaal gericht vrijetijdsgedrag, ook minder dan hun pendanten
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met een vijfdaagse werkweek, in normatieve zin georienteerd zullen zijn op de
lokale samenleving. Tabel 8.2 maakte duidelijk dat (bivariaat) geen verschillen
van betekenis bestaan tussen werknemers met een vierdaagse werkweek en
werknemers met een vijfdaagse werkweek. Nu zou dit veroorzaakt kunnen
worden doordat de verwachte verschillen tussen de werknemers met een
vierdaagse werkweek en de werknemers met een vijfdaagse werkweek, ten
aanzien van de onderscheiden categorieen van vrijetijdsbesteding, zich niet
voldoende pregnant aftekenen. Dat is echter niet de voornaamste reden. Uit de
meervoudige regressie-analyse blijkt dat de veronderstelde samenhang tussen
de aard van de vrijetijdsbesteding en de normatieve orientatie op de lokale
samenleving niet bestaat. De mate waarin men deelneemt aan actieve vormen
van vrijetijdsbesteding, sociale contacten onderhoudt, gebruik maakt van
massamedia, respectievelijk uitgaat is niet van invloed op de mate waarin men
georienteerd is op de lokale samenleving, noch in de zin van 'sociaal lokalis-
me', noch in de zin van 'sociale integratie' of 'sociaal conformisme'.

8.6 Interpretatie en discussie

Verwacht werd dat de vierdaagse werkweek binnen het geheel van de op grond
van de literatuur gespecificeerde factoren een herkenbare invloed uitoefent op
de temporele dimensie en de inhoud van de vrijetijdsbestedingen van werkne-
mers. Meer specifiek werd verwacht dat de extra vrije dag werknemers met een
vierdaagse werkweek ertoe aanzet met het vrijetijdsrepertoire te experimenteren
en wel door het uit te breiden, door vaker aan vrijetijdsbestedingen deel te
nemen, en door de samenstelling van het vrijetijdsrepertoire deels te verande-
ren. Deze verwachtingen waren gebaseerd op een aan de Nederlandse situatie
aangepaste 'experimental leisure-these' van Conner en Bultena uit 1979,
alsmede op de uitkomsten van een door Knulst en Schoonderwoerd in 1983
voor Nederland uitgevoerde simulatie welke gericht was op de berekening van
de effecten van diverse varianten van arbeidstijdverkorting op verschillende
categorieen van (vrije)tijdsbestedingen. In tegenstelling tot Conner en Bultena
werd verondersteld dat de overgang van een vijfdaagse naar een vierdaagse
werkweek niet tijdelijk maar blijvend consequenties heeft voor de diversiteit
van het vrijetijdsrepertoire  en/of voor de frequentie waarmee aan vrijetijdsacti-
viteiten deelgenomen wordt. Met Conner en Bultena en naar Knulst en Schoon-
derwoerd werd verwacht dat een dergelijke overgang ook blijvend gevolgen
heeft voor de samenstelling van het vrijetijdsrepertoire.

De uitkomsten ondersteunen niet of nauwelijks de verwachtingen die in het
onderhavige hoofdstuk geformuleerd zijn ten aanzien van de relatie tussen het
arbeidstijdpatroon en de inhoud en temporele dimensie van de vrijetijdsbeste-
dingen. Alleen met betrekking tot de frequentie waarmee uitgegaan wordt
komen verwachting en bevinding overeen. Dat tussen arbeidstijdpatroon en
'actieve vrijetijdsbesteding' en 'sociale contacten' geen en tussen arbeidstijdpa-
troon en 'uitgaan' een zeer bescheiden verband genoteerd werd, zou kunnen
verklaren waarom zich tussen werknemers met een vierdaagse werkweek en
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werknemers met een vijfdaagse werkweek geen verschillen aftekenen in de
mate waarin zij normatief georienteerd zijn op de lokale samenleving. Zoals
aangegeven bleek echter de aard van de vrijetijdsbesteding in het geheel niet
samen te hangen de orilintatie op de lokale samenleving. Betekent dit nu dat
het gestelde verband tussen een bovenlokale vrijetijdsbesteding en een geringe-
re normatieve orientatie op de lokale samenleving van de baan is? Niet zonder
meer. De verwachting dat werknemers met een vierdaagse werkweek van een
dergelijke geringere gerichtheid op de lokale samenleving zouden blijkgeven,
was gestoeld op de aanname dat zij, in vergelijking tot werknemers met een
vijfdaagse werkweek, een groter deel van de vrijetijd ook buiten de lokale
samenleving besteden. Door het wegvallen van het tijdsbestedingsonderzoek
was niet na te gaan of deze aanname ook gegrond was. Verder onderzoek is in
dit opzicht nodig.

Het feit dat de bevindingen de verwachtingen niet of nauwelijks ondersteunen
is voor een deel wellicht te herleiden tot verschillen in de gevolgde werkwijze
tussen de onderhavige studie enerzijds, en de studies van Conner en Bultena,
respectievelijk van Knulst en Schoonderwoerd anderzijds. Gedoeld wordt hier
op het feit dat de simulatie van Knulst en Schoonderwoerd zich beweegt op
bivariaat niveau. De invloed van andere, mogelijk belangrijkere factoren wordt
niet nagegaan. Wellicht dat de door hen gevonden verschillen niet zozeer tot de
onderscheiden arbeidstijdpatronen, maar tot verschillen in samenstelling van de
deelpopulaties te herleiden is. In hun onderzoek controleren Conner en Bultena
voor de tussen werknemers met een vierdaagse en werknemers met een vijf-
daagse werkweek gevonden verschillen wel op achtergrondkenmerken. Zij
sluiten bij een (bivariate) vergelijking van rechte tellingen echter reeds bij
voorbaat het grootste deel van de gespecificeerde achtergrondkenmerken uit.
Het is denkbaar dat wanneer bij Knulst en Schoonderwoerd, respectievelijk bij
Conner en Bultena, analoog aan de werkwijze in de onderhavige studie, het
arbeidstijdpatroon als 6dn van een geheel van mogelijke factoren aan een
multivariate selectieprocedure onderworpen was geweest, de impact van de
vierdaagse werkweek als zeer bescheiden uit de bus zou komen.

Het feit dat de invloed van de vierdaagse werkweek op de inhoud en
onderscheiden temporele aspecten van vrijetijdsbesteding op grond van de
analyses zeer beperkt blijkt, sluit niet uit dat de vierdaagse werkweek ten
aanzien van de temporele vormgeving van het dagelijks leven wel degelijk
effect heeft. Gedoeld wordt op het feit dat door het wegvallen van het tijdbud-
getonderzoek noodgedwongen niet nagegaan kon worden welke de gevolgen
van een vierdaagse werkweek zijn voor de temporele locatie en de duur van
vrijetijdsactiviteiten. Het zal duidelijk zijn dat een vierdaagse werkweek met
betrekking tot de temporele locatie van activiteiten wel gevolgen moet hebben
en wel vanwege de langere werkdagen en de extra vrije dag. Ook is het
mogelijk dat werknemers met een vierdaagse werkweek in vergelijking tot
werknemers met een vijfdaagse werkweek dezelfde activiteiten meer tijdsinten-
sief uitvoeren. Zoals aangegeven kan het onderhavige onderzoek hierover geen
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uitsluitsel geven. We zullen nu ingaan op de invioed van de geselecteerde
factoren op de onderscheiden temporele aspecten en inhoud van vrijetijdsbe-
stedingen.

Met betrekking tot de temporele dimensie van vrijetijdsbestedingen viel op dat
werknemers met een huishoudinkomen van fl. 3250,- of meer, aan meer vrije-
tijdsactiviteiten deelnemen dan werknemers uit de laagste inkomenscategorie,
en dat de werknemers uit de laagste en middencategorie in deze niet of nauwe-
lijks van elkaar verschillen. Met het stijgen van het inkomen vindt niet automa-
tisch een verbreding van het vrijetijdsrepertoire plaats. Klaarblijkelijk geldt
voor de werknemers uit de steekproef een financiele ondergrens vanaf waar
aan meer activiteiten deelgenomen wordt. Daar in het onderhavige onderzoek
niet gevraagd is naar het kostenaspect van de tijdsbestedingen is niet duidelijk
of in deze een breder vrijetijdsrepertoire gerealiseerd wordt door middel van
meer kapitaalintensieve vormen van vrijetijdsbesteding (vgl. SCP 1994:419,-
420, Ganzeboom 1988:42)16.

Daarnaast bleek dat wanneer in het huishouden kinderen aanwezig zijn in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar werknemers zowel aan meer als vaker aan vrijetijdsac-
tiviteiten deelnemen dan wanneer geen kinderen in de betreffende leeftijdscate-
gorie aanwezig zijn. Wanneer we kijken naar het type van activiteiten krijgen
we inzicht in het waarom. Bij de ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar behoren
activiteiten als 'omgaan met eigen kinderen', 'bezoek park' en '(gezelschaps)-
spelletjes' significant vaker tot het vrijetijdsrepertoire. Het gaat om activiteiten
die voor een niet onbelangrijk deel aspecten van zorg bezitten, en die Karsten
met de term 'zorg-vrijetijd' benoemt (Karsten 1992:33).

Ten aanzien van de frequentie van vrijetijdsbestedingen verrast de invloed
van het opleidingsniveau. Tussen werknemers uit de laagste en hoogste
categorie bleken in deze geen significante verschillen te bestaan, terwijl de
werknemers uit de middencategorie vaker in vrijetijdsactiviteiten participeren
dan werknemers met een lagere (beroeps)opleiding. Op het niveau van de
afzonderlijke vrijetijdsbestedingen zien we een dergelijk patroon met name
terug bij activiteiten die ressorteren onder het gebruik massamedia. Werkne-
mers met een lager opleidingsniveau luisteren minder vaak muziek en lezen
minder vaak de krant of een boek dan werknemers uit de middencategorie.
Wanneer met het stijgen van het opleidingsniveau ook de vaardigheden
toenemen om gebruik te maken van massamedia ligt een dergelijk onderscheid
voor de hand (vgl. Ganzeboom en Haanstra 1989:20, Ganzeboom 1989:46-48,
Kraaijkamp 1993:19, 20), op het eerste gezicht lijkt hiermee in tegenspraak dat
de werknemers uit de hoogste opleidingscategorie zich in deze niet onderschei-

16 Mocht dit inderdaad het geval zijn dan gaat een dergelijke relatie echter niet
gepaard  met een lagere  (vgl. SCP 1994:419,420) of juist hogere frequentie   (vgl.
Ganzeboom 1988:42) waarmee aan vrijetijdsbestedingen deelgenomen wordt: in de
onderhavige steekproef speelt het inkomen ten aanzien van de frequentie van
vrijetijdsbestedingen geen rol van betekenis.
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den van de werknemers uit de laagste opleidingscategorie. Op het eerste
gezicht: de werknemers uit de hoogste opleidingscategorie blijken namelijk
(bijna) wekelijks onderwijs en/of cursussen te volgen, terwijl deze frequentie
bij de overige twee categorieen niet boven enkele keren per jaar uitstijgt. De
onderzoeksgegevens geven slechts uitsluitsel over het aantal en de frequentie
van de vrijetijdsbestedingen, hoeveel tijd aan de afzonderlijke activiteiten
besteed wordt is onbekend. Het volgen van onderwijs en cursussen is door-
gaans echter een (bijzonder) tijdsintensieve aangelegenheid. Een mogelijke
verklaring van de gevonden relatie tussen opleidingsniveau en de frequentie
van vrijetijdsbestedingen is dan ook, dat als gevolg van het feit dat werknemers
uit de hoogste opleidingscategorie beduidend meer tijd steken in het volgen
van opleiding en/of cursussen, hen aanmerkelijk minder tijd resteert om deel te
nemen aan vrijetijdsactiviteiten dan werknemers uit de laagste en middencate-
gorie.

Dat een hedonistische orientatie samengaat met een hogere frequentie van
vrijetijdsbestedingen is minder opmerkelijk. Het ligt voor de hand dat een
nastreven van genietingen, van plezier, gepaard kan gaan met een meer jachtig
vrijetijdpatroon. Werknemers zullen teneinde geen ervaringen te missen vaker
van vrijetijdsactiviteiten wisselen.

Met betrekking tot de aard van de vrijetildsbestedingen lieten zich ten aanzien
van de categorie actieve vr#etijdsbesteding een drietal factoren gelden. Het
ging daarbij om het geslacht van de werknemer, de aanwezigheid van een
partner en de mate waarin sprake is van een hedonistische gerichtheid. Karsten
(1992:91 e.v.) signaleert dat de verschillen tussen vrouwen en mannen in de
hoeveelheid vrijetijd de afgelopen decennia is afgenomen, maar dat kwalitatie-
ve verschillen in de vrijetijdsbesteding van mannen en vrouwen herkenbaar
aanwezig blijven. In het onderhavige onderzoek bleken tussen mannen en
vrouwen alleen met betrekking tot de categorie actieve vrijetijdsbesteding
significante verschillen te bestaan, en hierbinnen weer alleen ten aanzien van
sport en hobby's. In het onderhavige onderzoek sporten vrouwen niet minder
dan mannen, zij nemen echter deels deel aan andere sportactiviteiten. Vrouwen
participeren veelvuldiger in sportactiviteiten als fitness, aerobics en zwemmen,
daarentegen participeren mannelijke werknemers weer vaker in sportactiviteiten
als voetballen, badminton en squash. Ook zijn mannen veruit in de meerder-
heid bij vissen en jagen. Is bij sport sprake van een sekse-specifieke verdeling
van activiteiten, bij hobby's is eerder sprake van een mannelijke oververte-
genwoordiging: mannen knutselen vaker dan vrouwen, tekenen frequenter,
musiceren vaker, en filmen ook veelvuldiger dan vrouwen. Van een vrouwelijk
tegenwicht in de vorm grotere participatie in een van de overige activiteiten
die onder de categorie actieve vrijetijdsbesteding ressorteren is geen sprake.
Over het geheel van vrijetijdsbestedingen genomen kennen de mannelijke
werknemers uit de steekproef derhalve een meer actief vrijetijdpatroon dan de
vrouwelijke werknemers.

Naast het geslacht speelt ook de aanwezigheid van een partner een rol ten
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aanzien van de mate waarin aan actieve vormen van vrijetijdsbesteding
deelgenomen wordt: werknemers met een partner kennen een meer actief
vrijetijdpatroon dan werknemers zonder een partner. Werknemers met een
partner bezoeken vaker het park, maken veelvuldiger wandel- en/of fietstoch-
ten, verrichten vaker in en rondom het huis karweitjes waaronder tuinieren,
boetseren en pottenbakken meer frequent en musiceren ook vaker. De aanwe-
zigheid van een partner is niet zozeer van invloed op het gegeven of men in de
betreffende activiteiten participeert, maar wei op de mate waarin deelgenomen
wordt. Hoewel het gaat om activiteiten die zowel alleen als gezamenlijk
ondernomen kunnen worden, ligt het voor de hand dat de gevonden verschillen
te herleiden zijn tot het feit dat wanneer een partner aanwezig is de betreffende
activiteiten vaker, want met de partner ondernomen worden. Door het wegval-
len van tijdbudgetonderzoek is echter geen uitsluitsel verkregen over de
netwerkdimensie van de tijdsbestedingen.

Dat een hogere score op hedonisme gepaard gaat met een meer actieve
vrijetijdsbesteding is weinig verrassend, wellicht is het opmerkelijk dat het hier
om 'slechts' een 'zwak' verband gaat. In hoofdstuk 4 werd duidelijk dat een
hogere score op hedonisme geen uitdrukking vond in een geringere arbeidstijd.
Deze uitkomst werd in verband gebracht met beperkingen die de huishoudens
uit de onderhavige onderzoekspopulatie (op de arbeidsmarkt) ervaren en die
hen in de weg staan in deze waardeorientaties te materialiseren. Ook binnen
het kader van de vrijetijd komen werknemers beperkingen tegen. De antwoor-
den op de vragen die hierover in de vragenlijst gesteld zijn kenden echter een
te geringe variantie om op deze kwestie nader inzicht te verkrijgen'7.

Dat een hoge score op hedonisme geenszins staat voor een individualistische
besteding van de vrijetijd maakt het verband tussen hedonisme en sociale
contacten duidelijk. Een hogere score op hedonisme resulteert niet enkel in een
actievere vrijetijdsbesteding, ook onderhoudt men vaker sociale contacten met
anderen. De invloed van de aanwezigheid van een partner laat zich begrijpen
wanneer men zich realiseert dat met een partner ook het netwerk van kennissen
en vrienden zich uit zal breiden, hetgeen een hogere frequentie van sociale
contacten zal impliceren. Ook via de eigen kinderen worden netwerken van
kennissen en vrienden uitgebreid. Ouders van vriendjes en vriendinnetjes
komen in het vizier vanaf het moment dat de kinderen hun actieradius tot
buiten het eigen gezin vergroten. Gezien het feit dat voor veel activiteiten van

17 Op het niveau van de vrijetijdsbestedingen is in het onderhavige onderzoek
expliciet naar beperkingen gevraagd, beperkingen die werknemers in de weg staan
met de gewenste frequentie aan de onderscheiden vrijetijdsactiviteiten deel te
nemen. Naar Hagerstrand (1970,1975) werden een drietal dimensies van beper-
kingen onderscheiden, te weten capaciteits-, interactie- en machtsbeperkingen (zie
ook Vidacovic 1988). Elke dimensie is daarbij uiteengelegd in een aantal aspecten.
E6n aspect van de zogenaamde capaciteitsbeperkingen kreeg verreweg de meeste
nadruk: vrijwel iedereen ervoer dat hij of zij te weinig tijd had, vrijwel ongeacht
de activiteit in kwestie.
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de kinderen ouders meer dan vroeger met een vervoersvraagstuk zijn opgeza-
deld zijn zij alleen al omwille van het vervoer op elkaar aangewezen (Karsten
1995). Tot slot laat tabel 8.3c zien dat ook de leeftijd zich los van de andere
factoren laat gelden. De werknemers uit de oudste leeftijdscategorie onder-
houden significant, de werknemers uit de middelste leeftijdscategorie (net) niet
significant vaker sociale contacten dan de werknemers uit de referentiecatego-
rie. Op het eerste gezicht wekt deze uitkomst wellicht bevreemding. In de
onderhavige studie staat het onderhouden van sociale contacten voor het op
visite gaan alsmede voor het ontvangen van visite. Nu zijn het vooral de
jongeren voor wie het aangaan en onderhouden van contacten vaak een minder
'conventioneel' karakter heeft. Wanneer het onderhouden van sociale contacten
ook als onderdeel van andere activiteiten geoperationaliseerd kan worden, zou
kunnen blijken dat tussen de verschillende leeftijdsklassen in deze geen
verschillen bestaan.

Met betrekking tot het gebruik van massamedia is enkel de opleiding rele-
vant. Duidelijk werd dat de invloed van de opleiding op de frequentie waarmee
aan vrijetijdsbestedingen deelgenomen werd te herleiden was tot de categorie
massamedia. Werknemers met een lager opleidingsniveau luisteren minder vaak
naar muziek en lezen minder vaak de krant of een boek dan werknemers die
qua opleidingsniveau te situeren zijn in de middencategorie. Dat ook werk-
nemers met een hoger opleidingsniveau niet vaker gebruik maken van de be-
treffende massamedia dan werknemers uit de laagste opleidingscategorie werd
verklaard door te wijzen op verschillen in het volgen van onderwijs en/of
cursussen op het moment van onderzoek. De omstandigheid dat werknemers uit
de hoogste opleidingscategorie beduidend meer tijd steken in het volgen van
een opleiding en/of cursussen heeft tot gevolg dat voor hen aanzienlijk minder
tijd overblijft om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten dan werknemers uit
de laagste en middencategorie. Waarschijnlijk concurreert het volgen van
onderwijs en/of cursussen met vrijetijdsactiviteiten die een zekere cognitieve
competentie vragen, vandaar dat het opleidingsniveau niet samenhangt met de
mate waarin men deelneemt aan activiteiten uit de overige onderscheiden
vrijetijdscategorieen.

Zoals aangegeven blijkt het arbeidstijdpatroon enkel invloed uit te oefenen
op de frequentie van uitgaan: werknemers met een vierdaagse werkweek gaan
(wat) vaker uit dan werknemers met een vijfdaagse werkweek. Opnieuw
behoort hedonisme tot de geselecteerde factoren: een hogere score op hedonis-
me gaat gepaard met vaker uitgaan. Een hogere score op hedonisme klinkt niet
duidelijk door in de frequentie waarmee in vrijetijdsbestedingen geparticipeerd
wordt, de invloed van hedonisme blijkt echter wet op drie van de vier onder-
scheiden domeinen van vrijetijdsbesteding.
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8.7 Resum6

* Het arbeidstijdpatroon houdt enkel verband met de fequentie waarmee
uitgegaan wordt:
werknemers met een vierdaagse werkweek gaan vaker uit dan werknemers
met een vijfdaagse werkweek.

*  Het arbeidstijdpatroon houdt geen verband met de diversiteit van het vrije-
tijdsrepertoire, noch met de (overall) frequentie van vrijetijdsbestedingen

*  Werknemers met een vierdaagse werkweek nemen in vergelijking tot werkne-
mers met een vijfdaagse werkweek niet vaker deel aan actieve vormen van
vrijetijdsbesteding, zij onderhouden niet vaker sociale contacten en zij
maken niet minder vaak gebruik van massamedia.

* Werknemers met een vierdaagse werkweek onderscheiden zich in hun
normatieve orientatie op de lokale samenleving (sociaal lokalisme, sociale
integratie, sociaal conformisme) op geen enkele wijze van hun pendanten
met een vijfdaagse werkweek (a).

*  Het huishoudinkomen is van invioed op de diversiteit van het vrijetijdsreper-
toire:  werknemers  met  een  netto  huishoudinkomen  vanaf fl.   3250.--  kennen
een breder repertoire dan de werknemers uit de inkomensklassen onder hen.

*  De aanwezigheid van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar leidt tot een
breder vrijetijdsrepertoire, daarnaast onderhouden werknemers met kinderen
in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, als ook werknemers met kinderen in de
leeftijd van 4  tot  12 jaar,  vaker  sociale  contacten.

* Tussen werknemers uit de laagste en hoogste opleidingscategorie blijken
geen verschillen te bestaan ten aanzien van de frequentie waarmee aan
vrijetijdsactiviteiten deelgenomen wordt, terwijl de werknemers uit de
middencategorie vaker in vrijetijdsactiviteiten participeren dan werknemers
met een lagere (beroeps)opleiding.

*  Naarmate werknemers meer getuigen van een hedonistische orientatie op het
leven kennen zij een hogere frequentie van vrijetijdsbestedingen, waarbij zij
vaker aan actieve vormen van vrijetijdsbesteding deelnemen, vaker sociale
contacten onderhouden en vaker uitgaan.

* Mannelijke werknemers kennen een meer actieve vrijetijdsbesteding dan
vrouwelijke werknemers.

*  Werknemers met een partner kennen een meer actieve vrijetijdsbesteding dan
werknemers zonder partner en onderhouden vaker sociale contacten.
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*  Werknemers in de leeftijdscategorie van 46 tot 60 jaar onderhouden vaker
sociale contacten dan werknemers van 30 jaar ofjonger,  tussen de middelste
en jongste  leeftijdscategorie  bestaan in deze geen verschillen van  betekenis.

*   De  aanwezigheid  van  kinderen  in  de  leeftijd van  4  tot  12  jaar  gaat  gepaard
met een minder actieve vrijetijdsbesteding.

*  Noch de leeftijd, noch de beroepspositie van de werknemer oefent invloed uit
op de diversiteit, frequentie  of aard van de vrijetijdsbestedingen

8.8 Samenvatting

Eind 1990 wordt de Nederlandse werknemer aangesproken   op zijn behoefte
aan meer vrijetijd. Niet zozeer de solidariteit met hen die geen werk (meer)
hebben, maar de vergroting van de individueel en in gezinsverband te genieten
hoeveelheid vrijetijd vormt de vlag waarmee de vakbeweging, in haar cam-
pagne voor de vierdaagse werkweek, de achterban tegemoet treedt.

In tegenstelling tot het buitenland is in Nederland nog geen inventaris
opgemaakt over de 'baten' die een vierdaagse werkweek op het terrein van de
vrijetijd met zich heeft meegebracht. Met het buitenland wordt in dit verband
de Verenigde Staten bedoeld, daar kent de vierdaagse werkweek al in het begin
van de jaren zeventig een spectaculaire groei.  In een studie waarin de (verande-
ringen in de) vrijetijdsbesteding van werknemers met een vierdaagse werkweek
vergeleken wordt met die van werknemers met een vijfdaagse werkweek,
poneren de onderzoekers de these dat werknemers, wanneer zij van een
vijfdaagse werkweek overgaan naar een vierdaagse werkweek, de extra vrije
dag zullen gebruiken om met vrijetijdsbestedingen te experimenteren (Conner
en Bultena 1979).

Toch zijn ook voor Nederland gegevens beschikbaar. Gedoeld wordt op de
eerder (hoofdstuk 6) vermelde simulatie van Knulst en Schoonderwoerd, die zij
in 1983 uitvoerden teneinde inzicht te krijgen in de effecten van diverse
varianten van arbeidstijdverkorting op categorieen van (vrije)tijdsbesteding. Uit
deze studie bleek dat werknemers met een vierdaagse werkweek in vergelijking
tot werknemers met een vijfdaagse werkweek meer tijd in sociale contacten,
uitgaan en vooral actieve vrijetijdsbesteding staken, terwijl zij juist minder
gebruik maakten van massamedia. Noodgedwongen - de cijfers zijn ontleend
aan het tijdsbestedingsonderzoek van het SCP uit 1980, een jaar waarin
Nederland nog geen vierdaagse werkweek kende - hebben de uitkomsten echter

betrekking op werknemers die nog geen feitelijke ervaring hebben opgedaan
met een vierdaagse werkweek.

In tegenstelling tot Conner en Bultena wordt in het onderhavige hoofdstuk
verondersteld dat de overgang van een vijfdaagse naar een vierdaagse werk-
week niet tijdelijk maar blijvend consequenties heeft voor de diversiteit en
frequentie van vrijetijdsbestedingen. Met Conner en Bultena en naar Knulst en
Schoonderwoerd wordt verder verwacht dat een dergelijke overgang ook
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blijvend gevolgen heeft voor de samenstelling van het vrijetijdsrepertoire. Ook
wordt verwacht dat experimenteren met vrijetijdsbestedingen zal leiden tot par-
ticipatie in meer activiteiten die bovenlokaal gesitueerd zijn, als gevolg
waarvan de normatieve orientatie op de lokale samenleving aan belang zal
inboeten.

De uitkomsten ondersteunen niet of nauwelijks de verwachtingen die in het
onderhavige hoofdstuk geformuleerd zijn ten aanzien van de relatie tussen het
arbeidstijdpatroon en de inhoud en temporele dimensie van de vrijetijdsbeste-
dingen. Alleen met betrekking tot de frequentie waarmee uitgegaan wordt
komen verwachting en bevinding overeen. Dat tussen arbeidstijdpatroon en
'actieve vrijetijdsbesteding' en 'sociale contacten' geen en tussen arbeidstijdpa-
troon en 'uitgaan' een zeer bescheiden verband genoteerd werd, zou kunnen
verklaren waarom zich tussen werknemers met een vierdaagse werkweek en
werknemers met een vijfdaagse werkweek geen verschillen aftekenen in de
mate waarin zij normatief georienteerd zijn op de lokale samenleving. Echter
ook de aard van de vrijetijdsbesteding blijkt in het geheel niet samen te hangen
met de orientatie op de lokale samenteving.

In plaats van het arbeidstijdpatroon bleken vooral andere factoren samen te
hangen met de diversiteit, frequentie en/of aard van de vrijetijdsbestedingen.
Zo speelde het inkgmen een rol ten aanzien van de breedte van het vrijetijdsre-
pertoire.  Voor de werknemers uit de steekproef blijkt een financiele ondergrens
te gelden vanaf waar aan meer vrijetijdsactiviteiten deelgenomen wordt. Zo
blijken werknemers met een huishoudinkomen van f 3250,- of meer, in meer
vrijetijdsactiviteiten te participeren dan de werknemers uit inkomensklassen
onder hen.

Het opleidiBgsniveau laat zich ten opzichte van de frequentie van vrijetijds-
bestedingen op een markante wijze gelden. Tussen werknemers uit de laagste
en hoogste categorie blijken geen significante verschillen te bestaan ten aanzien
van de frequentie waarmee in vrijetijdsactiviteiten geparticipeerd wordt, terwijl
de werknemers uit de middencategorie vaker aan vrijetijdsactiviteiten deelne-
men dan werknemers met een lagere (beroeps)opleiding. Op het niveau van de
afzonderlijke vrijetijdsbestedingen zien we een dergelijk patroon met name
terug bij activiteiten die ressorteren onder het gebruik massamedia. Werkne-
mers met een lager opleidingsniveau luisteren minder vaak muziek en lezen
minder vaak de krant of een boek dan werknemers uit de middencategorie.

Ook de invloed  van  de  le lwi is,  in dit geval ten opzichte  van  de  sociale
contacten, niet zonder meer inzichtelijk. De werknemers uit de oudste leef-
tijdscategorie onderhouden significant, de werknemers uit de middelste leef-
tijdscategorie (net) niet significant vaker sociale contacten dan de werknemers
uit de referentiecategorie. In de onderhavige studie staat het onderhouden van
sociale contacten voor het op visite gaan alsmede voor het ontvangen van
visite. Nu zijn het vooral de jongeren voor wie het aangaan en onderhouden
van contacten vaak een minder 'conventioneel' karakter heeft. Wanneer het
onderhouden van sociale contacten ook als onderdeel van andere activiteiten
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geoperationaliseerd kan worden, zou kunnen blijken dat tussen de verschillende
leeftijdsklassen in deze geen verschillen bestaan.

De overige factoren die een rol blijken te spelen ten aanzien van de vrije-
tijdsbesteding betreffen het geslacht van de werknemer, de aanwezigheid van
een partner en de aanwezigheid van thuiswonende, zorgafhankelijke kinderen,
en de mate waarin men getuigt van een hedonistische orientatie op het leven.

In het onderhavige onderzoek is het geslacht van de werknemer enkel van
invloed op de mate waarin aan actieve vormen van vrijetijdsbesteding deelge-
nomen wordt. Vrouwen sporten niet minder dan mannen, vrouwen en mannen
participeren deels in verschillende sportactiviteiten. Met betrekking tot hobby's
daarentegen is sprake van een mannelijk overwicht; vrouwen oefenen minder
vaak hobby's uit dan mannen. Naast het geslacht speelt ook de aanwezigheid
van een partner een rol ten aanzien van de mate waarin aan actieve vormen
van vrijetijdsbesteding deelgenomen wordt: werknemers met een partner
kennen een meer actief vrijetijdpatroon dan werknemers zonder een partner.
Hoewel het gaat om activiteiten die zowel alleen als gezamenlijk ondernomen
kunnen worden, ligt het voor de hand dat de gevonden verschillen te herleiden
zijn tot het feit dat wanneer een partner aanwezig is de betreffende activiteiten
vaker, want met de partner ondernomen worden. Werknemers met een partner
onderhouden bovendien vaker sociale contacten. Wanneer met een partner ook
het persoonlijk netwerk uitbreidt ligt het voor de hand dat ook de frequentie
van sociale contacten zal toenemen. Ook de aanwezigheid van.thuiswonende,
zorgafhankelijke kinderen is van belang.)Eaanwezigheid van zorgafhankelijke
kinderen leidt tot een verbreding van het vrijetijdsrepertoire doordat nu ook
aan vrijetijdsactiviteiten deelgenomen wordt die aspecten van zorg bezitten.
Ook laat de aanwezigheid van zorgafhankelijke kinderen zich gelden _met
betrekking tot de frequentie van sociale contacten. Dit is begrepen als het
gevolg van het feit dat de persoonlijke netwerken zich ook via de kinderen
uitbreiden. Tot slot bleek de mate waarin men getuigt van een hedonistische
orientatie van invloed op de vrijetijdsbesteding. De positieve samenhang tussen
hedonisme en frequentie van vrijetijdsbestedingen reflecteert de relatie tussen
hedonisme en drie van de vier onderscheiden vrijetijdsgebieden. Wanneer men
het genieten van het moment, het steeds weer beleven van nieuwe dingen
belangrijk vindt neemt men vaker deel aan actieve vormen van vrijetijdsbeste-
ding, onderhoudt men vaker sociale contacten, en gaat men vaker uit.



9   Verder met de vierdaagse

Deze studie gaat over werknemers die werkzaam zijn in bedr#ven waarvan de
leiding in het verleden met (een omvangrijk deel) van het personeel collectief
een vierdaagse werkweek is overeengekomen. De studie is derhalve niet
gebaseerd op een aselecte steekproef uit de Nederlandse beroepsbevolking van
werknemers met een vierdaagse werkweek.

De studie kan opgevat worden als een contemporaine geschiedschrijving
over de betreffende categorie werknemers, een geschiedschrijving die plaats
vond vanuit een sociologische invalshoek. Daarbij ging de aandacht niet uit
naar de bedrijfsorganisatorische kant van dit arbeidstijdpatroon', maar naar de
betekenis van de vierdaagse werkweek voor het dagelijks leven van de betrok-
ken werknemers. Uitgangspunt was dat de temporele vormgeving van dit dage-
lijks leven door werknemers afkomstig uit (afdelingen van) bedrijven met een
vierdaagse werkweek (op onderdelen) anders geschiedt dan door werknemers
met andere arbeidstijdpatronen, in casu door werknemers afkomstig uit
(afdelingen van) bedrijven met een vijfdaagse werkweek.

Wanneer met betrekking tot de vierdaagse werkweek gesproken wordt over
contemporaine geschiedschrijving geeft de term contemporain aan dat het
onderwerp van studie een maatschappelijk verschijnsel betreft, dat nog niet

de#niti€f 'in de te'd' te plaatsen is. Dit betekent dat ons begrip van het betref-
fende verschijnsel zoals bij elk onderwerp van onderzoek, niet alleen afhanke-
lijk is van het gehanteerde interpretatiekader, en van de bronnen die over het
onderwerp ontsloten kunnen worden, maar ook van de ontwikkeling die het
onderwerp zelf nog steeds doormaakt. De vierdaagse werkweek is nog geens-
zins 'voltooid verleden tijd'; zo vormt zij tan van de mogelijke arbeidstijdpa-
tronen om vanaf 1 januari 1997 bij de gemeentelijke overheid te komen tot een
gemiddelde werkweek van 36 uur (Van Zwet 1996:43-57).

Bij het in kaart brengen van de invloed van een vierdaagse werkweek op de
temporele vormgeving van het dagelijks leven van de werknemers (en hun
partners) genoot 'op papier' een experimenteel design de voorkeur (zie ook
Conner en Bultena 1979:57). In hoofdstuk 3 is aangegeven dat echter geen
bedrijven getraceerd konden worden die tijdens het traject van het onderhavige

onderzoeksproject over zouden gaan van een vijfdaagse naar een vierdaagse
werkweek. Maar ook wanneer deze wel gevonden waren kunnen - juist vanuit
het feit dat het object van studie nog volop in ontwikkeling is - vraagtekens
gezet worden bij het uitvoeren van een dergelijk onderzoek binnen een
experimentele setting.

Belangrijk is in dit verband dat de economische ontwikkeling vanaf de jaren
zeventig een steeds minder voorspelbaar karakter heeft gekregen. Mede als

1  Deze is voor Nederland al uitstekend in kaart gebracht door De Lange 1986, De
Lange en Bouwmans  1987,  en De Lange   1989.
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gevolg hiervan is voor steeds meer werknemers, waaronder de onderzoekspo-
pulatie, de zekerheid omtrent het behoud van de baan waarin men werkzaam is
in toenemende mate voelbaar verbonden met ontwikkelingen op de afzetmarkt.
Deze ontwikkelingen zijn aan sterke schommelingen onderhevig waardoor de
vraag rijst of men met een experimenteel design niet eerder de veranderende
tijdsomstandigheden in kaart brengt in plaats van de invloed van de te onder-
zoeken factor, in dit geval de vierdaagse werkweek. Het ligt voor de hand dat
vragen over de besteding van de arbeidsvrije tijd in een opgaande conjunctuur
tot deels geheel andere antwoorden leiden dan wanneer sprake is van een
recessie.

En dan gaan we er nog van uit dat de oorspronkelijke steekproef, casu quo
onderzoekspopulatie, op het tweede meetmoment nog intact is. Fusies, inkrim-
pingen of zelfs faillissementen van participerende bedrijven na het eerste
meetmoment betekenen de doodsteek voor een experimentele opzet. Bij de
interpretatie van de onderzoeksgegevens werd duidelijk dat de categorie
werknemers die de collectieve overgang naar een vierdaagse werkweek mee
gemaakt hebben in de tijd vrij snel kleiner wordt. Wanneer men de onder-
zoekspopulatie strikt afgrenst tot deze groep betekent dat voor een onderzoek
als het onderhavige dat men een veelvoud van het aantal bedrijven dat nu
benaderd is in het onderzoek zal moeten betrekken. Gezien de toch beperkte
omvang van het aantal bedrijven dat in de jaren tachtig tot een vierdaagse
werkweek is overgegaan heeft dit tot gevolg dat de omvang van de steekproef
die van de onderzoekspopulatie zal gaan naderen. En, gezien de ervaringen
opgedaan in het onderhavige onderzoeksproject worden vraagtekens geplaatst
bij de kans een dergelijk groot aantal bedrijven (inclusief hun werknemers)
over de streep te trekken en over de streep te houden.

Maar zelfs wanneer dit allemaal mocht lukken kan men zich afvragen wat
men nu precies in kaart brengt. Wellicht is de invloed van de vierdaagse
werkweek dan volgens de regels van het experimenteel design getraceerd,
alleen hebben de onderzoeksgegevens betrekking op een deel van de Neder-
landse beroepsbevolking dat (snel) verdwijnende is. De operatie is geslaagd
maar de patient is dood. Substantieel bestanddeel van de 'levende werkelijk-
heid' in kwestie is dat het bestand van werknemers dat werkzaam is in (afde-
lingen van) bedrijven met een vierdaagse werkweek een duidelijk verloop kent.
Wanneer men geYnteresseerd is wat een vierdaagse werkweek na een aantal
jaren betekent voor de werknemers die dAn in dit arbeidstijdpatroon werkzaam
zijn zal men ook de werknemers die later bij de betreffende bedrijven in een
vierdaagse werkweek zijn komen te werken in het onderzoek moeten betrek-
ken. Het zal duidelijk zijn dat op grond van het voorgaande als onderzoeksont-
werp het survey boven het experiment de voorkeur geniet2.

2  Dit ligt wellicht anders bij de categorie werknemers die op individuele basis tot
een vierdaagse werkweek zijn overgegaan. Omdat we bij hen te maken hebben
met werknemers die de overstap gepland hebben is het aannemelijk dat zij na de
overstap niet snel weer van arbeidstijdpatroon zullen veranderen. Wellicht dat een
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Behalve het gebezigde arbeidstijdpatroon spelen natuurlijk ook andere factoren
een rol in de wijze waarop sociale actoren zich bij hun tijdsbestedingen
orienteren, respectievelijk bij de wijze waarop zij hun tijd feitelijk structureren.
Het is zelfs denkbaar dat het arbeidstijdpatroon de tweede viool speelt, dat bij-
voorbeeld achtergrondkenmerken als leeftijd en gezinssamenstelling in deze
doorslaggevender zijn.

In de onderhavige studie is inderdaad gebleken dat het arbeidstijdpatroon,
binnen het kader van mogelijke predictoren, verschillende keren een secundaire
rol speelt. Het bescheiden feitelijke belang van het arbeidstijdpatroon voor de
onderwerpen die in deze studie onderzocht zijn, was grond om de studie,
behalve om reden van het meest in het oog springende onderscheid tussen een
vijf- en vierdaagse werkweek, de titel 'een dag van verschil' mee te geven.
Voor deze titel bestond overigens nog een beweegreden.

In hoofdstuk 2 is het maatschappelijk debat geschetst dat in het najaar van
1990 plots in alle heftigheid oplaait, en waarin de vierdaagse werkweek al snel
wordt gezien als de gewenste dan weI gevreesde troonopvolger van de vijf-
daagse werkweek. Eerder nog dan de voordelen die een vierdaagse werkweek
volgens de vakbeweging in termen van te genieten vrijetijd oplevert, vormt de
reactie van politiek en vooral werkgeverszijde, in de vorm van waarschuwin-
gen voor de voorziene, nadelige gevolgen voor de Nederlandse concurrentie-
positie   (zie ook Raaijmakers    1994), een replica   van het verbale tumult   dat
enkele decennia eerder de vijfdaagse werkweek heeft begeleid. Zowel in
positieve als negatieve zin wordt hoog ingezet op de vierdaagse werkweek:
voor grote delen van de vakbeweging moet de vierdaagse werkweek gaan
dienen om de vastgelopen strijd om verdere arbeidstijdverkorting vlot te
trekken; voor de werkgeversorganisatie vormt de verwachte massale invoering
reden om voor haar leden een categorisch nee uit te spreken over het ar-
beidstijdpatroon.

Veel politici en werkgevers zijn dan niet op de hoogte van het feit, dat anno
1990 de vierdaagse werkweek in Nederland al verschillende jaren eerder
ingang heeft gevonden. Specifieke organisatorische en bedrijfseconomische
omstandigheden vormen een belangrijke drijfveer bij de invoering, een belang-
rijke reden waarom het arbeidstijdpatroon zich tot een klein aantal bedrijven
beperkt. De geleidelijkheid in de toename van het aantal bedrijven met een
vierdaagse werkweek is zo evident, dat elke vergelijking mank gaat met
indertijd de gezwinde invoering van de vijfdaagse werkweek. Ook gedurende
de loop van het onderhavige onderzoeksproject laat de verspreiding van het
zowel bejubelde als verguisde arbeidstijdpatroon, geen noemenswaardige
versnelling zien.

experimentele onderzoeksopzet bij hen een gerede kans van slagen heeft.



168

Tabel 9.la Arbeidstijd huishouden; bereidheid werknemer tot avond-, zaterdag- of
zondagwerk; aandeel vrouwelijke partner in schoonmaak, dagelijkse verzorging
huishouden, onderhoud huis, finandiin en regelingen kinderen - gespecificeerd naar
achtergrondkenmerken en verklarende factoren

ATH BAV BZA BZO ASM AVH AOH AFI ARK

H4 H5 H6

BWB oa       ob        ob       ob

FrA 02       Ob         b         b0

CGO .       Ob        Ob       Ob

BWG      a

HED              Oa

ATP                           _            0            0            0            _                          0            0

AUP                                                                                                 0            0            0

LFT 2            0             0             0             +             0             0             0             0

OPL               Oa                                                           O             0             0.0

INK                              O             0             0

BS         0

PRT               0      0      0

SX               _           O            0            0

KO-4                              0             0             0              0              0             0             0             0

KO-12

K4-12                                       0            0            0            0            0            0            +

K12-18                          0             +             0             0             0             0             0             0

EAV                                 +               0               0

EZA                              0             +             0

EZO                              0             0             +

Tabellen 9.la en  9.lb
Verklaring der tekens:

0 = geen verband; + = positief verband; - = negatief verband; (blanco) = niet
onderzocht verband, niet van toepassing.

a Gemiddelde score van werknemer en partner.

b   Score van werknemer.
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Tabel 9.lb Aandeel vrouwelijke partner in schoonmaak, respectievelijk in dagelijkse
verzorging huishouden; behoefte werknemer aan verruiming openstelling; diversiteit,
frequentie en aard vrijetijdsbesteding van werknemer - gespecificeerd naar achter-
grondkenmerken en verklarende factoren

AVK ASP BVO VDV VFR AV SC MM            UI

H6 H7 H8

HED
Ob                   b                  b                  b                 Ob                   b

ATP 0 0    0 0 0 0 0+

AUP 0       0

LFT 0+  000+00

OPL 0000+00+0

INK                                                  +           0           0           0           0           0

PRT                                     0           0           0           0           0           0           0

SX                                       0           0           0           +           0           0           0

KO-4 0 0    +0 0+0 0

K4-12 0 0    0 0 0+0 0

K12-18 0 0    0 0 0 0 0 0

Tabellen 9.la en  9. lb
Onderzoeksthema's:
ATH = arbeidstijd huishouden, BAV (BZA, BZO) = bereidheid werknemer tot
avondwerk (zaterdagwerk, zondagwerk), ASM (AVH, AOH, AFI, ARK, AVK, ASP)
aandeel vrouwelijke partner in schoonmaakwerk (verzorging huishouden, onderhoud huis,
financien, regelingen kinderen, verzorging kinderen, spelen met kinderen), BVO =
behoefte werknemer aan verruiming openstelling, VDV = diversiteit vrijetijdsbesteding
werknemer, VFR = frequentie vrijetijdsbesteding werknemer, AV = actieve vrijetijds-
besteding werknemer, SC = sociale contacten werknemer, MM = gebruik massamedia
werknemer, UI = uitgaan werknemer.

Achtergrondkenmerken en verklarende variabelen (waar relevant staan tussen accolades
de referentiecategorieen):
BWB = burgerlijk economisme, PTA = plicht tot arbeid, CGO = carriBre-gerichte
orientatie, BWG = burgerlijk familialisme, HED = hedonisme, ATP = arbeidstijd-
patroon werknemer [vijfdaagse werkweek]  AUP = arbeidsuren partner, LFT = leeftijd,
OPL = opleiding werknemer, INK = (netto) huishoudinkomen, BS = burgerlijke staat
[weI partner, niet getrouwd], PRT = partner [geen], SX = geslacht werknemer [vrouw],
K04 = kinderen van 0 tot 4 [geen], KO-12 = kinderen van 0 tot 12 [geen], K4-12 =
kinderen van 4 tOt 12 [geen], K12-18 = kinderen van 12 tot 18 [geenl, EAV (EZA,
EZO)   = ervaring werknemer met avondwerk (zaterdagwerk, zondagwerk)  [geen]
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In weerwil van de geuite (on)heilsprofetieitn en in tegenstelling tot de
aandacht in de media, blijft met betrekking tot de arbeidsmarkt de vierdaagse
werkweek zich in de marge bewegen. Voor de beroepsbevolking zal zij dan
ook, in tegenstelling tot indertijd de vijfdaagse werkweek, ten aanzien van de
verdeling van arbeids- en arbeidsvrije tijd, geen breuk betekenen met de er
aan voorafgaande periode. Dat betekent niet dat de strijd die begin jaren
negentig om de vierdaagse werkweek woedt zonder effect gebleven is. Hoewel
voor een correcte beoordeling waarschijnlijk nog onvoldoende tijd verstreken
is, ligt het in de rede te veronderstellen dat de strijd om de vierdaagse werk-
week mede de weg heeft vrijgemaakt dat anno 1997 een verdere arbeidstijd-
verkorting en een verdere flexibilisering van de arbeidstijden hand in hand
gaan.

In  de  tabellen  9. la  en  9.2b  is een overzicht gegeven van de thema's  die  in  het
onderhavige onderzoek aan bod zijn gekomen. In tegenstelling tot de structuur
van de tabellen uit de eerdere hoofdstukken zijn deze thema's in de eerste rij
weergegeven, terwijl de achtergrondkenmerken en verklarende factoren in de
eerste kolom zijn gepresenteerd3. Op deze wijze wordt bij elk onderzoeksthe-
ma in 86n oogopslag duidelijk welke de relevante factoren zijn. Het bescheiden

belang van de vierdaagse werkweek is hierdoor onmiskenbaar.
Ten aanzien van het feit dat de vierdaagse werkweek zich op een 'beperkt'

aantal onderwerpen van onderzoek liet gelden kunnen een tweetal opmerkingen

geplaatst worden. Op de eerste plaats stelt de wijze van kennisvergaring zijn
beperkingen. In zijn algemeenheid geldt dat voor welk onderzoeksinstru-
mentarium men ook kiest, dit instrumentarium niet alleen zal ontsluiten maar
ook uitsluiten. Naar gelang de gehanteerde onderzoeksmethoden en -technie-
ken kan de onderzoeker komen tot een in meer dan wel mindere mate ander

begrip van het object van onderzoek. Binnen het kader van de oorspronkelijke
onderzoeksopzet betekent dit dat wanneer het wel mogelijk was geweest het
dagelijks leven van de werknemers via tijdbudgetonderzoek in kaart te brengen
verschillen tussen werknemers met een vierdaagse werkweek en werknemers
met een vijfdaagse werkweek die nu niet aan het licht zijn gekomen zich dan
wellicht wal geopenbaard hebben. Dit geldt in ieder geval voor de temporele
locatie van de door de werknemers ondernomen activiteiten. Ook was zicht
verkregen op de overeenkomsten en/of verschillen met betrekking tot de
netwerkparticipatie van de werknemers.

Op de tweede plaats kan een opmerking geplaatst worden bij het tijdstip van
onderzoek. Onderzoek naar het dagelijkse leven van werknemers met een
vierdaagse werkweek in het begin van de jaren negentig zal vermoedelijk tot
andere onderzoeksresultaten leiden dan vergelijkbaar onderzoek dat vijf of tien
jaar later gehouden wordt. Hiermee wordt gedoeld op het feit dat in 1992 de
sociale context waarin het dagelijkse leven van de werknemers zich afspeelt,
nog in belangrijke mate geent is op het tijdregime van de 'traditionele'

3 Mediaire factoren zijn in de tabellen niet als te verklaren factoren opgenomen.
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vijfdaagse werkweek (Vgl. Beckers en Raaijmakers 19911)). Wellicht dat de
invloed van het arbeidspatroon van de vierdaagse werkweek zich pregnanter
laat gelden in een samenleving waarin de aanpassing van de Arbeidstijdenwet
en de Winkelsluitingswet inmiddels heeft plaats gevonden en, complementair
hieraan, waarin ook feitelijk een verdere diversicatie van arbeidstijden en
arbeidstijdpatronen is opgetreden.

Tot slot: zoals in de aanhef van de epiloog nogmaals is benadrukt hebben
de uitkomsten van het onderhavige onderzoek alleen betrekking op die werkne-
mers die werkzaam zijn in bedri/ven waarvan de leiding met (een omvangrijk
deel van) het personeel in het verleden collectief een vierdaagse werkweek is
overeengekomen. De uitkomsten maken nieuwsgierig naar de werknemers die
op individuele basis met hun werkgever een vierdaagse werkweek zijn over-
eengekomen. Het is denkbaar dat de geformuleerde verwachtingen meer van
toepassing zijn op deze groep werknemers dan op de in deze studie onderzoch-
te groep wanneer we er van uitgaan dat de betreffende categorie meer hulp-
bronnen ter beschikking staat om de arbeidstijd en de arbeidsvrije tijd naar
eigen inzicht temporeel vorm te geven (zie paragraaf 3.3). Op de eerste plaats
mag aangenomen worden dat we bij hen een grotere congruentie zullen
aantreffen tussen waardeorientaties en arbeidstijd. De hoeveelheid arbeids(vrij-
e) tijd zal op individueel niveau en zeker ook op huishoudniveau duidelijker de
uitdrukking vormen van bij hen levende waarden op de terreinen van arbeid,
zorg en vrijetijd.  Op de tweede plaats mag verwacht worden dat juist omdat de
overstap gepland is, min of meer bewust geanticipeerd wordt op een concrete
invulling van de arbeidsvrije tijd als gevolg waarvan wellicht een meer
herkenbare invulling van die arbeidvrije tijd te verwachten is.

De nieuwsgierigheid wordt verder gevoed door de indruk dat de versprei-
ding van de vierdaagse werkweek 'op individuele basis' een ontwikkeling is
die zich in vergelijking tot de bedrijfsgewijze invoeringen weliswaar minder
opvallend maar zeker niet minder pertinent voltrekt. Wanneer dit zo is zou dit
ook betekenen dat deze categorie werknemers in de tijd makkelijker te
traceren is voor onderzoek waardoor het debat over de vierdaagse werkweek
zich zal kunnen verbreden en nuanceren. Alleen al daarom blijft ook voor de
toekomst de vierdaagse meer dan een 'wandelevenement'.



A day of difference: summary

In the autumn  of 1990 several trade unions   in   the FNV (Federatie Nederlandse
Vakbeweging) started a campaign to promote the four-day working week. By means
of the four-day working week, the unions hoped to breathe new life into the 'reducti-
on   of working hours', a process   that had become stuck   in the mid-eighties.   The
unions tried to mobilize their members by stressing the advantages of more leisure.
They knew that the members would not campaign for a four-day working week or
even go out on strike for a four-day working week in order to create new jobs for
the unemployed. In fact, the reduction of working hours in 1983 and 1984 was
carried through just to bring down the high unemployment rates. But instead of
realising an actual redistribution of employment, the reduction of working hours was
used by the employers to reduce overcapacity. As a result, the employees were met
with a higher pressure of work. They had to do the same amount of work not in 40
hours but in 38 hours per week. The chance that the union members would again
declare their solidarity   with the unemployed was therefore minimal.    That   was   the
main reason why the FNV-unions started their campaign under the banner of leisure.

The employers' organizations VNO (Verbond van Nederlandse Ondernemin-
gen)/NCW (Nederlands Christelijk Werkgeversverbond) strongly opposed the intro-
duction of a four-day working week. A further cut in the working hours of the
employees would lead to a analogous reduction of weekly production time, they
feared. Instead, at the beginning of the nineties they argued that because of intensi-
fied international competition and a corresponding change in the principles of
production, a far more flexible supply of labour was needed. In the opinion of the
VNO/NCW (in 1990), this desire for flexibility was not compatible with the
introduction of a four-day working week.

The women's movement approached the four-day working week from a rather
different point of view. Here, the four-day working week was judged in the light of
its possibilities to rearrange responsibilities in housekeeping. In that regard, the
women's movement initially welcomed the four-day working week, but parts of the
movement soon voiced their doubts.

There is still another social phenomenon with which this project of the four-day
working week is connected in the early nineties, namely the question of shop-hours.
In the view of various politicians and social scientists the traditional opening hours
of shops and also those of banks, public libraries and local authority services, are
less and less about meeting the changing wishes of the consumer. The conclusion
that a liberalisation of opening hours is needed is responded is replied to by the trade
union Dienstenbond FNV with the argument that the introduction of a four-day
working week would bring relief for the consumer by means of an extra day free.

An overview of this debate On the four-day working week shows that this working
pattern is connected to variety of themes at diverging levels. The present study was
set up in order to gather data at the level of the daily l(fe of workers with a four-day
working week. To that end four-day workers were compared with five-day workers
on four topics: on their willingness to work non-regular hours, on the extent they
had come to a rearrangement of housekeeping and childcaring tasks, On the need for
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a liberalisation of opening hours of shops and other services, and on the content and
temporal structure of their leisure-participation. In the last phase of the research
design, a fifth theme was added. The question was raised to what extent the time
spent on labour, care and leisure can be seen as the expression of values adhered to
in these domains.

Chapter 2 gives an overview of the debate on the four-day and five-day working
week. The report of the debate on the four-day working week is preceded by that on
the five-day working week. In 1960, the five-day working week conquered the
Netherlands almost overnight. The speed of its unexpected advance, an advance
beyond the control of politics and employers organisations, explain the commotion
with regard to the four-day working week thirty years later. The four-day working
week  is  not  seen  as  just  one  of by  then many working patterns,  but is regarded  as
the successor of the five-day working week. Various politicians are not familiar with
the fact that in the Netherlands, the four-day working week has already been
introduced by several firms, and that its distribution from the mid-eighties onwards
is so modest that, from that point of view, there is no empirical basis for concern.

The additional function of chapter 2 was to explain why in the autumn of 1990,
the four-day working week moved in just a couple of days to the centre of public
attention. The main purpose of the overview presented was that of the distillation of
the five research themes mentioned above.

To examine the impact of a four-day working week on the daily lives of workers
a so-called experimental design is to be preferred. Chapter 3 goes into the conditions
of this kind of research, as well as into several problems with respect to the drawing
of the present sample.

At a rough estimate the population of four-day workers can be divided in two
quite different parts. One subpopulation consists of workers who work in a four-day
working week on a collective basis while the other part of the population managed to
arrange a four-day working week on an individual basis. The first step towards a
coUective four-day working week is usually taken by the management while in case
of the individual four-day working week the initiative is mostly on side of the
employees. Though with respect to the second subpopulation only few data exist it is
plausible that on average the levels of education, occupation and income of this
group are higher than those of the first group. However no administrative frame-
work exists with regard to the individual four-day workers. As a result the research
had to be carried out on the group who worked on a collective basis in a four-day
work schedule.

The respondents were asked to fill in a questionnaire as well as to keep a diary
for a week. The response on the time-budget part of the study was low (10%) and
unequally spread  over the four-day and five-day workers. Therefore  only  the  data
based  on the questionnaire (response  25 %) could  be  used for interpretation.

The data-collection took place in the autumn of 1992, a moment in time at which
no more than about fifty medium-sized and small firms had made the move towards
a four-day working week. It turned out to be impracticable to lay hands on one or
even more firms that would make the transfer towards a four-day working week
during the course of the research project. Therefore the attention switched to firms
that in the past had already committed themselves to a four-day working week.
Because of the relatively small size of the population of (coUective) four-day
workers, whole departments of firms had to be approached. The same procedure was
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followed with respect to the five-day workers. This hampered the control over the
exact compilation of the experimental and control group, a problem that was
reinforced by the fact the research project was confronted with unforeseen with-
drawals of firms, even in the week of data-collection. In the last case, a substitute
firm had to be found in just a couple of days. For that reason it didn't come as a
surprise that the 'experimental' and 'control' group differed on several background
variables. Instead of an experimental design it is therefore better to speak of a
survey of fulltime four-day and five-day workers.

As is indicated above the research topics find their origin in the debate on the
four-day working week, a debate that started in the autumn of 1990. With regard to
the influence on the daily life of workers of working patterns in general and of the
four-day working week in particular the applicable literature is limited. Therefore an
explorative strategy was followed. For every topic the relative weight of the four-
day working week was checked against the background of other assumed predictors.
In several cases, account also had to be taken of the fact that the four-day working
week was not the most important factor affecting the daily time patterns of workers.

Chapter 4 goes into the question to what extent the time spent on labour, care and
leisure can be seen as the expression of values supported with respect to these
domains. This relationship is not examined on the individual level but at the level of
the household. This is because of the fact that a collective transfer to a four-day
working week cannot be seen as a manifestation of the worker's individual free will.
The decision to participate in a four-day working week was made with a majority of
votes leaving the opponents not much of an alternative. Nevertheless it is plausible
that on the level of the household there are more possibilities to let preferences and
values coincide with actual time-use.

Bell distinguishes between three basic choice patterns - familism, careerism and
consumership -, patterns in which  for the medium long period the central value
system is supposed to correspond with the actual spending of time (Bell 1968,
Droogleever Fortuijn 1993). By familism is meant a life style with a high valuation
on family living together with a centredness on children, by careerism an upward
mobility pattern focused on spending time, money and energy on ones career, and
by consumership the preference and effort of having as high a level of living as
possible in the present. The hypothesis that households with a high valuation of
career and labour would work longer compared to households that underline family
or hedonistic values was only partly supported by the data. Only the family values
turned out to be of relevance: households with a high valuation on family living and
of having and raising children, spend less time working than those that those with a
lower appreciation of these values.

The next four chapters explicitly deal with the impact of the four-day and five-
day working week respectively. In chapter 5 a variety of concepts and theoretical
notions is connected with the willingness to work non-regular hours. Nevertheless,
only a few factors stand out. The influence of four-day working is significant only
with regard to work on a week night. As expected, compared with five-day workers
four-day workers show less willingness to work during that part of the week. With
respect to work on Saturday or Sunday the working pattern has no noticeable
impact.

Furthermore, the importance of experience in this matter is striking. Those who
have worked non-regular hours before show less resistance to work these hours than
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the workers that have not. This relationship applies to work on a weeknight as well
as   to   work on Saturday or Sunday.    Does   this   mean   that the actual experience   with
working non-regular hours is followed by a change in norms and attitudes towards
this type of work? Does the actual experience of work on non-regular hours even
open the way to a broad introduction of flexible hours? One has to be cautious here;
it is not unlikely that the answers in question depended on the condition that the
respondents' social context itself had not undergone major temporal changes.
Possibly the fulltime worker is willing to work non-regular hours as long as he is
assured of the temporal accessibility of his social context.

Chapter 6 goes into the issue of the division of tasks within the household.
According to Vollebergh (1986) seven sub-domains are distinguished: cleaning, daily
housekeeping, repair, finance, settlements with regard to children, daily child care,
and playing with children. The working pattern did have an impact on the second
and third domain, traditionally a female  and male domain respectively. Compared
with male five-day workers the male four-day workers did have a larger share in the
time he and his partner spent on daily housekeeping tasks and on repair. A certain
reallocation of tasks was expected, nevertheless it was a bit surprising that this
reallocation did include the domain of housekeeping and not the usually more
appreciated seventh domain: the playing with children.

Of more importance than the working pattern of the male worker turned out to be
the number of the working hours per week of his partner. This factor strongly
influenced the division of tasks in three domains. The larger the number of weekly
working hours of the partner the lower her time investment in cleaning, in daily
housekeeping and in daily child care.

The need for a liberalisation of opening hours is brought up in chapter 7. As
expected this need is less felt by four-day workers than by five-day workers. Surpri-
singly this outcome is not reflected in the attitude of the partners. The working
pattern of the four-day worker does not affect the attitude of the partner. Instead the
actual number of working hours of the partner turns out to be of significance. The
need of the partner for a liberalisation of the opening hours of shops, banks, public
libraries and local authority services increases in proportion with the number of
working hours.

In chapter 8 the question is raised whether or not a four-day working week gives
rise to some kind of experimental leisure. For the United States Conner and Bultena
(1979) formulated the hypothesis that four-day workers would at the beginning use
the extra day to raise the frequency of their leisure-participation and to experiment
with more and partly new leisure activities. After some time they were expected to
return to the same old frequency And diversity of leisure participation. What would
have changed was the character of their leisure-participation: compared with five-day
workers four-day workers would have a more active leisure-pattern.

For the Netherlands Knulst en Schoonderwoerd (1983) calculated the possible
consequences of a reduction of working hours on - among other categories of time-
use - several categories of leisure-participation. The four-day working week was one
of the analyzed variants. Because  at that moment the four-day working  week had  not
been introduced in the Netherlands, this part of the analysis was hypothetical, based
on the extrapolation of available data on other working patterns. In accordance  to  the
expectations of Conner and Bultena, they found four-day workers to have a more
active leisure-pattern than five-day workers. Moreover they calculated that the
transfer to a four-day working week would lead to a considerable increase in the
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amount of time spent on going out.
In contrast with the United States where a four-day working week stands for a

compression and not for a reduction of working hours, in the Netherlands the
(collective) four-day working day also means a noticeable reduction of working
hours. In the sample this reduction was about four hours. Therefore the expectation
was that any initial extension in frequency and/or diversity of leisure-participation
would have a more permanent character. For these last two hypotheses no substanti-
al evidence was found in the data. With respect to frequency and diversity there are
no significant differences between four-day and five-day workers respectively.
Furthermore, compared with five-day workers, four-day workers do not participate
more often in active leisure-activities, in social contacts nor do they differ with
respect to the use of mass media. However, and in accordance to the findings of
Knulst and Schoonderwoerd, four-day workers do go out more often.

The fact that the present study is about four-day dnd ,/ive-day workers was not the
only   reason   why   the is titled   'a  day of difference'. This title was mainly chosen
because of the fact that the analysis showed that, compared with a five-day working
week, the four-day working week has a modest impact on the daily lives of the
workers. The fact that more differences were not found between four-day and five-
day workers might be an indication of the importance of the routine element in the
time-use patterns of the population concerned. On the other hand, this outcome can
also be (partly) caused by the research-instrument used in the present study. If the
time-budget research had been successful the daily lives of the respondents could
have been studied   in more detail.    As a result, more differences between four-day
and five-day workers might have been found.

The results make one curious about that other category of four-day workers, the
individual four-day workers. Though getting less attention in the public and scientific
debate the impression exists that in the nineties their numbers have increased
persistently. If this is true, it would make them more open to research. This is of
importance, for the working pattern of the individual four-day workers probably is
arranged for explicit reasons of care and/or leisure. Therefore it is plausible that in
comparison with the coHective four-day workers, the daily lives of the individual
four-day workers will differ more profoundly from the daily lives of the five day
workers.
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Bijlage 1

Verdeling naar achtergrondkenmerken

Verdeling van werknemers met partner' naar achtergrondkenmerken, werknemers met
een vierdaagse werkweek (n=65) en werknemers met een vijfdaagse werkweek (n=76)

Vierdaagse Vijfdaagse Totaal
werkweek werkweek

n % n % n %

Leeftijd 19-31 23 35.1 21 28.1 44 31.4
31-46 32 49.2 29 38.7 61  43.6

46-60 10 15.4 25 33.3 35 25.0

Geslacht man 56 86.2 67 88.2 123 872
vrouw 9 13.8 9 11.8 18 12.8

Huishoud- <2100 20 33.3 12 16.4 32   24. I

inkomen 2100-3250 26 43.3 30   41. 1 56   42.1
23250 14 23.3 31 42.5 45  33.8

Opleiding LO,LBO 41 65.1 21 28.4 62    45.3

MAVO,MBO 20 31.7 30 40.3 50 36.5
HAVO+ 1 3.2 23 31.1 25  18.2

Functieniveau leidinggevend/hoger 6 19.3 51 68.9 57  41.0

uitvoerend' 59 80.7 23 31.1 82   59.0

lager uitvoerendb

Kinderen wei 7 11.3 12 21.9 19 14.1
tot 4 jaar' niet 55 88.7 61 83.6 116 85.9

Kinderen van wei 13 20.0 16 21.9 29 21.0
4  tot  12 jaar' niet 52 80.0 57    78. I 109    79.0

Kinderen  van 12 wei 14 21.5 11 15.1 15     18.1

tot  18 jaar' niet 51 78.5 62 84.9 113 81.9

a Het gaat om werknemers die een vaste partner hebben en waarvan de partner een
bruikbare vragenlijst geretourneerd heeft.

b Onder 'lager uitvoerende' functies wordt (on)geschoolde handarbeid verstaan; onder
'hoger uitvoerende' functies hoofdarbeid dat een routinematig karakter bezit.

c   Het gaat om thuiswonende kinderen.
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Verdeling van partners naar achtergrondkenmerken': partners van werknemers met
een vierdaagse werkweek (n=65), partners van werknemers met een vijfdaagse werk-
week (n=76)

Vierdaagse Vijfdaagse Totaal
werkweek werkweek

n % n % n %

LeeRild 19-31 26 40.0 24 32.4 50   36.0

31-46 34 52.3 34 45.9 68    48.9

46-60 S 7.7 16 21.6 21 lil

Opleiding LO,LBO 30 46.2 21 2Z6 51 36.2

MAVO,MBO 29 44.6 39 51.3 68 48.2

HAVO+ 6 92 16 21.1 22 15.6

Functieniveau leidinggevend/hoger
uitvoerenda 24 36.9 36 47.4 60 42.6

lager uitvoerendb 41 63.1 40 52.6 81 57.4

a  De scores op de aanwezigheid van thuiswonende kinderen in de leeftijdscategorieen 'tot 4
jaar', '4 tot 12 jaar' en '12 tot 18 jaar' zijn uiteraard gelijk aandie van de werknemers uit
de tabel op de voorgaande pagina. Het geslacht is als achtergrondkenmerk niet opgeno-
men omdat in de steekproef de scores voor de partners volledig gespiegeld zijn aan die
van de werknemers; er is enkel sprake van hetero-koppels.

b      Onder '
lager uitvoerende' functies wordt (on)geschoolde handarbeid verstaan; onder

'hoger uitvoerende' functies hoofdarbeid dat een routinematig karakter bezit.
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Bijlage 2

Operationalisaties

Aanwezigheid partner
V7E Heeft u een vaste partner:

Antwoordcategoriean V7E:  1 =ja,  O=nee

Aanwezigheid van thuiswonende (zorgafhankelijke) kinderen

KO_4 Thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar

K4_12 Thuiswonende kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar

KO_12 Thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar

K12_18 Thuiswonende kinderen  in de leeftijd  van  12  tot  18 jaar

Antwoordcategorieen KO_4, K4_12, KO_12 en K12_18: 1=ja, 0=mee

Aard relatie

V8E Indien u een vaste partner hebt, hoe zou u uw relatie met uw partner
willen omschrijven?

Antwoordcategorieen V8E: 1=getrouwd, 0=niet getrouwd

Arbeidsdeelname partner
V29P Aantal uren betaalde arbeid per week

Arbeidstijdpatroon werknemer

V45E l=vierdaagse werkweek

0=vij fdaagse werkweek

Bereidheid tot het werken op niet-reguliere tijdstippen
V67E Bent u bereid om ook in de avonduren te werken?

V68E Bent u bereid om ook op zaterdag te werken?

V69E Bent u bereid om ook op zondag te werken?

Antwoordcategorieen V67E, V68E en V69E: 1=94 O=mee
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Behoefte aan verruiming openstelling
V26OE Heeft u behoefte aan verruiming van de openingstijden van winkels?

V261E Heeft u behoefte aan verruiming van de openingstijden van banken?

V262E Heeft u behoefte aan verruiming van de openingstijden van bibliotheken?

V263E Heeft u behoefte aan verruiming van de openingstijden van gemeentelij-
ke instellingen?

Antwoordcategorieen V26OE,  V26 1 E, V262E, en V263E:   l=ja,  O=mee

Beroep

V25E l=lower controler

2=routine non-manual

3=manual supervisor

4=skilled manual

5=semi/unskilled manual

(Bij de berekening van het beroep op huishoudniveau (hoofdstuk 4) is het beroep
gehercodeerd naar hoofdarbeid (1+2) en handarbeid (3+4+5). Vervolgens is het
beroep van de werknemer en dat van de partner gemiddeld.)

Burgerlijk economisme

(Zie bijlage 4)

Burgerlijk familialisme

(Zie bijlage 4)

Carritre-gerichte orilintatie

(Zie bijlage 4)

Ervaring met het werken op niet-reguliere tijdstippen
Heeft u ervaring met het werken:

V64E In de avonduren?

V65E Op zaterdag?

V66E Op zondag?

Antwoordcategorieen V64E, V65E en V66E: 1-ja, O=nee



185

Ervaren drukte
Zijn er in de week momenten waarop u het voor uw gevoel te druk hebt:

V265E Op doordeweekse dagen 's avonds tijdens uw vrijetijd?

V266E Op zaterdag?

V267E Op zondag?

Antwoordcategorieen V265E, V266E en V267E: 1=altijd, 2=vaak, 3=dan
wel, dan niet, 4=soms, 5=nooit

Geslacht

V5 1=man

0=vrouw

Hedonisme

(Zie bijlage 4)

Huishoudinkomen (netto)
V36E 1=<2100

2=2100-3250

3=23250

Leeftijd
V6E 1=19-31 jaar

2=31-46 jaar

3=46-60 jaar

(Bij de berekening van de leeftijd op huishoudniveau (hoofdstuk 4) is de leeftijd
van de werknemer en die van de partner gemiddeld. Huishoudens waarvan de
leeftijd van de werknemer meer dan 6 jaar afweek van die van de partner zijn niet
in de betreffende analyse meegenomen.)

Lokalisme

(Zie bijlage 4)
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Open versus geritmeerde beleving van de weekcyclus
Uit onderzoek is gebleken dat sommige mensen een voorkeursdag of een baaldag
hebbcn.

V269E Heeft u een favoriete dag?

V27OE Heeft u een baaldag?

Antwoordcategorieen V269E en V27OE: 1=ja, 0=mee

Opleiding
V21E l=lager opgeleid (LO/LBO)

2=middelbaar opgeleid (MAVO/MULO/MBO)
3=hoger opgeleid (HAVO of hoger)

(De eindvariabele  V21 E is berekend op basis  van de oorspronkelijke variabele  V21
waarin de opleiding uiteengelegd is in 8 niveaus: 1=LO, 2=LBO, 3=MAVO-
/MULO, 4=MBO, 5=HAVO/MMS, 6=VWO/HBS, 7=HBO, en 8=WO. Bij de
berekening van de opleiding op huishoudniveau (hoofdstuk 4) is de opleiding van
de werknemer en die van de partner gemiddeld. Daarbij is uitgegaan van de
oorspronkelijke variabele V21. De huishoudens waarvan de opleiding van de
werknemer 3 niveaus of meer afweek van die van de partner zijn van de betreffen-
de analyse buitengesloten. Tot slot is het opleidingsniveau gehercodeerd tot de drie
categorieen lager, middelbaar en hoger opgeleid.)

Plicht tot arbeid

(Zie bijlage 4)

Taakverdeling in het huishouden

(Zie bijlage 3)

Tijdsoevereiniteit arbeid

(Zie bijlage 4)
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Vrijetijdsbesteding: diversiteit, frequentie en aard

De bepaling van de diversiteit van het vrijetijdsrepertoire, respectievelijk van de
frequentie en de aard van de vrijetijdsbestedingen is geschied aan de hand van de
in bijlage 5 gepresenteerde lijst van activiteiten'.

Diversiteit

Die activiteiten zijn tot het vrijetijdsrepertoire gerekend die door de respondenten
als belangrijke vrijetijdsactiviteiten benoemd werden En waaraan door de respon-
denten ook daadwerkelijk deelgenomen wordt.

Frequentie

Bij de berekening van de frequentie van de participatie op jaarbasis is het volgende
omrekenschema gebruikt.

Omrekenschema vrijetijdsbestedingen naar participatie op jaarbasis

Deelname bijna dagelijks 208x

Deelname enkele keren per week 104x

Deelname gemiddeld 1 keer per week 52x

Deelname gemiddeld 1 keer per 2 weken 26x

Deelname gemiddeld 1 keer per maand 12x

Deelname 3 A 6 keer per jaar                                                              4x

Deelname  1  d 2 keer per jaar                                                               lic

Nooit                                                                                            Ox

1  Een dergelijke benadering kan gezien worden als een samengaan van een 'objectieve' en
'subjectieve' methode om te bepalen wat onder vrijetijd(sbestedingen) te verstaan. Het
'objectieve' element bestaat hieruit dat de respondenten kiezen uit een voorgestructureerde
lijst van activiteiten. Het probleem dat met een dergelijke voorgestructureerde lijst al te
snel voorbij gegaan wordt aan het feit dat vrijetijd in de eerste plaats opgevat dient te
worden als een "contextueel of relationeel fenomeen" (Beckers en Van der Poel 1990:
108), wordt tot op zekere hoogte tegemoet gekomen door het subjectieve aspect van de
vraagwijze. De respondenten bepalen - binnen de grenzen van de lijst van activiteiten -
zelf welke activiteiten zij als belangrijk aanmerken. De lijst naar mogelijke activiteiten is
daarbij 'breed' gehouden, met dien verstande dat de respondenten ook konden kiezen uit
activiteiten waar mogelijk elementen van zorg en/of arbeid herkenbaar zijn (Vgl. Karsten
1992:33).



188

Aard

Als indicator voor de tijd besteed aan categorieen van vrijetijdsbestedingen (actieve
vruetijdsbesteding, massamedia, sociale contacten en uitgaan) gold vanwege het
wegvallen van het tijdbudgetonderzoek, noodgedwongen niet de duur van de
tijdsbestedingen maar de »quentie waarmee aan deze categorieen van vrijetijds-
bestedingen deelgenomen werd. De tegenvallende respons op het tijdsbestedingson-
derzoek had verder tot gevolg dat, bij de constructie van de categorieen van vrije-
tijdsbestedingen, verschillende activiteiten ontbraken, activiteiten die door het SCP
wel tot de betreffende categorieen gerekend worden. Dit geldt met name voor de
categorie 'uitgaan'; wel is in de enqu6te gevraagd naar bezoek aan restaurant,
feestjes, musea, uitvoeringen, bioscopen en sportwedstrijden, maar niet naar
"bezoek caf6, bar, snackbar, societeit, club, dancing" (Knulst en Van Beek
1990:211).

In bijlage 5 is bij het merendeel van de activiteiten een code in letters weerge-
geven. De zogenaamde actieve vri/eti/dsbesteding is aangegeven met de code AV,
massamedia met MM, sociale contacten met SC, en uitgaan met Ul.
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Bijlage 3

Berekening taakverdeling

Het aandeel van de vrouwelijke partner in de totale zorgtijd van de mannelijke
werknemer en de vrouwelijke partner tczamen, berekend op basis van de perceptie van
de mannelijke werknemer en de perceptie van zijn vrouwelijke partner tezamen

mannelijke
werknemer

5 4 3 2 1

vrouwelijke
partner

1 10     9      8

2               98       7

3                 7 6 5 4 3

4                             3       2       1

5                                    2        1        0

Verklaring van de individuele scores:

Aan het betreffende taakgebied (schoonmaak, verzorging huishouding, onderhoud, financien,
regelingen kinderen, kinderverzorging respectievelijk spelen met kinderen) besteedt...

1.  Ego altijd de meeste tijd,
2.  Ego meestal de meeste tijd,
3.  Ego en alter allebei evenveel tijd,
4. Alter meestal de meeste tijd,
5. Alter altijd de meeste tijd.
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Bijlage 4

Percentuele frequenties en factoranalyses

De schalen die in dit onderzoek worden gehanteerd zijn tot stand gekomen door
middel van principale factoranalyse. Bij de draaiing van de assen is uitgegaan van
een oblique rotatie. Wanneer uit de oblique rotatie bleek dat de samenhang tussen de
factoren kleiner was dan .30 is gekozen voor een orthogonale rotatie (varimax).

Ter beoordeling van de analyse-resultaten zijn conventionele criteria gehanteerd2.
Alleen factoren met een eigenwaarde die groter is dan 66n zijn beschouwd als een
goede indicator van een bepaald begrip. Uit de factorpatroonstructuur blijkt of een
bepaald item in voldoende mate verwijst naar een theoretisch begrip. In de regel zijn
items met een communaliteit lager dan .20 uit de analyse verwijderd. Bij meerdi-
mensionale factoranalyses zijn items die hoog laden op meerdere factoren eveneens
verwijderd. De betrouwbaarheid van elke schaal is vastgesteld met Cronbach's alpha.

Bij de toepassing van de factoranalyse is 'missing-data-substitutie' toegepast op
ontbrekende antwoorden. Wanneer de respondenten tenminste 60% van de items
behorende bij een bepaald theoretisch begrip beantwoord hadden, werden de ontbre-
kende antwoorden geschat met behulp van lineaire regressie. Het item dat het sterkst
samenhangt met het item waarop het antwoord ontbrak, werd daarbij gebruikt ter
substitutie van het ontbrekende antwoord. Hierbij is gebruik gemaakt van MDAT3,
voor dit doel ontwikkeld door de Research Technische afdeling van de Katholieke
Universiteit Nijmegen  (zie  Van der Weegen  1991).

2   De criteria en begeleidende tekst zijn ontleend aan Van Dam 1993:55,67.



191

Waardeorilintaties: percentuele frequenties en factoranalyse (oblimin) (n=318)

belangr neutraal onbelangr hz ladingen

Burgerlijk economisme

V283 Vooruit komen in je leven 84.8 7.0 8.2 .39 -.60

V291 Het financieel goed hebben 98.2             1.8 .45 -.54

V295 Maatschappelijke zekerheid 94.8 4.6                  .6 .45 ..51

V300 Het gevoel dat je iets bereikt 90.2 6.2 3.7 .50 -.65

hebt in je leven

V303 Aanzien verwerven 39.7 18.2 42.2 .26 -.56

Burgerlijk familialisme

V280 Getrouwd zijn 65.7 6.4 27.8 .48 .70

V284 Kinderen hebben en 68.6 11.1 20.3           .71            .84

opvoeden

V290  Leven voor je gezin 86.3 5.3 8.4            .61            .74

V294 De toekomst van mijn 76.7 7.8 15.5      .71      .83

kinderen

V299 Een gelukkig gezinsleven 92.0 2.2 5.9 .47 .67

Hedonisme

V281 Van het leven genieten 98.2            1.5                .3 .48 .70

V288 Plezier maken 96.7 2.7                  .6 .63 .77

totaal verklaarde variantie = 47.6%

Burgerlijk economisme a = .75 «BE,BF) = -.25

Burgerlijk familialisme a = .87 «BE,Hed) = -.52

Hedonisme a = .71 «BF,Hed) = .06
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Arbeidsethos: percentuele frequenties en factoranalyse (varimax) (n=342)

mee neutraal mee h2 ladingen
oneens oneens

Plicht tot arbeid

V70   Ik voel mij het gelukkigst als 48.0 27.6 24.4 .37 .60

ik flink gewerkt heb

V71     Als je van  het  leven wilt ge- 55.8 22.5 21.7 .60 77

nieten, behoor je ook bereid te
zijn er hard voor te werken

V72    Doen waar je zin in hebt, kun 63.1 15.4 21.5 .43 .65

je pas als je je plicht gedaan
hebt

V73   Werken moet altijd op de 12.4 18.2 69.4 .26 .46

eerste plaats komen, zelfs als
het minder vrijetijd betekent

Carri6re-gerichte orientatie

V75    Als je een beter betaalde baan 21.8 29.9 48.3          .61            .78
kunt krijgen, moet je dat altijd
doen

V79    Als je promotie kunt maken 35.5 34.1 30.3 .59 .75

naar een 'hogere' baan, moet
je dat altijd doen

totaal verklaarde variantie = 47.5%

Plicht tot arbeid a = .72

Carritre-gerichte orientatie a =.75
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Tijdsoevereiniteit: percentuele frequenties en factoranalyse (varimax) (n=253)

vaak neutraal soms hz ladingen

Tijdsoevereiniteit arbeid

V91    Het zelf kunnen bepalen van de 65.9 31.3 .67     .81

inhoud van de werkactiviteiten

V92   Het zelf kunnen bepalen van de 26.1 9.9 64.0 .46 .67

werktijden

V93    Het zelf kunnen bepalen van de 50.9 17.2 31.9 .67     .81

volgorde de werkactiviteiten

Tijdsoevereiniteit vrijetijd

V99   Het zelf kunnen bepalen van de 81.7 12.8 5.5 .23 .46

inhoud de vrijetijdsactiviteiten

V 1 00  Het  zelf kunnen bepalen  van het 50.9 30.1 19.0 .77 .87

tijdstip van de vrijetijdsactiviteiten

Tijdsurplus arbeid-zorg-vrijetijd

V95 Tijdens werktijd wei eens tijd over            1.3 18.4 80.3 .28    .51

V98  Tijdens huishoudelijke werkzaam- 77 21.8 70.5 .38 .62

heden wei eens tijd over

V 102 Tijdens vrijetijd wei eens tijd over 3.4 17.8 78.8 .37 .59

Tijdschaarste arbeidsvrije tijd

V96 Het gevoel dat de huishoudelijke 72.0 19.0 9.0 .46 .66

werkzaamheden beter ingedeeld
zouden kunnen worden

V97 Tijdens huishoudelijke werkzaam- 61.3 17.2 21.5 .41 .54
heden wei eens tijd tekort

V I 01 Tijdens vrijetijd  wei  eens tijd tekort 33.1 20.9 46.0 .25 .39

totaal verklaarde variantie = 45.1%

Tijdsoevereiniteit arbeid a=.80 Tijdsurplus arbeid-zorg-vrijetijd   a=.58

Tijdsoevereiniteit vrijetijd a=.56 Tijdschaarste arbeidsvrije tijd a=.52
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Lokalisme: percentuele frequenties en factoranalyse (oblimin) (n=327)

klopt neutraal klopt hz ladingen
weI niet

Sociaal lokalisme

V230 Ik voel me helemaal thuis in de 76.2 19.5 4.3 .44 .64

buurt waar ik woon

V232 Ik zou nergens anders willen wonen 32.6 31.7 35.7 .79      .91

dan hier

V233  Ik zou het erg jammer vinden als ik 46.0 28.4 25.6    .71      .86

moest verhuizen naar een andere
buurt

V236 Ik ben helemaal tevreden met de 66.2 28.4 5.5 .51 .61
buurt waar ik woon

V241   Ik zou eigenlijk nergens anders 29.1 30.3 40.7 .74 .84

willen wonen dan in deze buurt

Sociale integratie

V238 Ik heb veel contact met buurtgeno- 33.8 35.4 30.8 .71 .85
ten

V239 Ik voel me sterk betrokken bij de 33.8 29.6 36.6 .86 .89

buurt waarin ik woon

V240 ik ken de meeste mensen in de 67.9 15.9 16.2 .37 .49

buurt

Sociaal conformisme

V231  Ik hou me altijd netjes aan de re- 72.0 22.9 5.2 .61 .80
gels die gelden in mijn buurt

V235 Ik probeer me zoveel mogelijk aan 48.2 34.8 17.1 .46 .55

te passen aan de gewoontes in mijn
buurt

totaal verklaarde variantie = 57.5%

Sociaal lokalisme a=.89 r (SL,SC) =  .49

Sociale integratie a=.82 r (SL,SC) =  .47
Sociaal conformisme a=.65 r (SI,SC) =  .47
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Bijlage 5

Activiteiten in de vrijetijd

V 103 UI bezoek sportwedstrijden
V 105 UI bezoek concert, opera, ballet
V 107 UI bezoek operette, musical
V 109 UI bezoek toneel/cabaret
V 1 11 UI bezoek kunsttentoonstelling, museum beeldende kunsten
V 1 13 UI bezoek museum voor oudheden/wetenschappelijke zaken
V 121 UI bezoek feestjes
V 123 UI bezoek bioscoop
V 125          UI               eten in restaurant

V115    SC op visite
V117 SC visite ontvangen

V127 AV fitness

V128 AV aerobics

V129 AV voetballen

V130 AV badminton
V131 AV zwemmen
V132 AV squash
V133 AV volleybal
V135 AV joggen, hardlopen
V136 AV sporten algemeen
V137 AV tennis

V139 AV andere sportl
V140 AV andere sport2
V141 AV vissen, jagen
V143 AV dierenpark, recreatiepark
V145 AV knutselen

V147 AV boetseren, pottenbakken
V151 AV tekenen, schilderen, weven
V153 AV filmen, fotograferen, ontwikkelen

V155 AV musiceren

V157 AV toneel, ballet

V159 AV gezelschapsspelletjes
V161 AV puzzelen
V163 AV karweitjes, tuinieren

V165 AV verzorging huisdieren/planten
V179 AV wandelen, fietsen

Vlgl AV computeren

V183 MM muziek luisteren

V 185 MM tv kijken
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V187 MM boekenlezen

V189 MM kranten lezen

V191 MM tijdschriften lezen

V 1 19 - omgang kinderen
V 193 -- ontspannen
V201 -- andere vrijetijdsbestedingl
V203 -- andere vrijetijdsbesteding2
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