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Mijnheer de rector, dames en heren, 

Er dienen heel wat knopen doorgehakt te worden tijdens het schrijven van een inaugurele 

rede. Misschien wel de grootste knoop is de beslissing in welke taal de rede wordt 

gehouden. Gegeven het internationale karakter van de Universiteit van Tilburg, dat zich 

vertaalt in de aanwezigheid van tal van collega’s en studenten uit de vier windstreken, leek 

het Engels een voor de hand liggend alternatief. Echter, inaugurele redes zijn een 

uitstekende gelegenheid om aan familieleden en vrienden, die de nieuwe lingua franca niet 

altijd meester zijn, duidelijk te maken waarmee een wetenschapper zich onledig houdt 

tijdens momenten waarop hij of zij geen college geeft of niet bezig is met administratieve 

verplichtingen. Mijn uiteindelijke keuze voor een variant van het Nederlands moet aldus 

vanuit die hoek geïnterpreteerd worden. Ik hoop dat mijn buitenlandse collega’s niet te veel 

aanstoot zullen nemen aan deze keuze. De docenten van het Talencentrum, dat veel van 

mijn collega’s inwijdt in de geheimen van een andere variant van het Nederlands, zullen het 

trouwens weten te appreciëren dat ik mijn steentje bijdraag aan de vervolmaking van de 

talenkennis van de buitenlandse faculteitsleden. 

Het is vandaag 3018 dagen geleden dat ik mijn vrienden en familieleden op een eerder 

formele manier op de hoogte heb gebracht van waarmee ik zoal bezig ben. Die vorige 

gelegenheid was naar aanleiding van de openbare verdediging van mijn proefschrift aan de 

Universiteit van Leuven. Er zijn veel verschillen tussen de verdediging van toen en de 

inaugurele rede van nu. En die verschillen uiten zich niet alleen in de plaats van het 

gebeuren en de klederdracht. Er zijn echter ook nogal wat gelijkenissen tussen beide 

evenementen. Misschien ietwat ontgoochelend voor sommigen, is dat het onderzoeks-

onderwerp van toen en nu aan weinig verandering is onderhevig geweest tussen 29 

november 2002 en 4 maart 2011. Net zoals toen kan ik opnieuw het onderwerp van mijn 

rede perfect inkaderen in Lionel Robbins’ definitie uit 1932 van wat de economische 

wetenschap nu precies inhoudt; namelijk “de wetenschap die het menselijke gedrag 

bestudeert als een relatie tussen doelstellingen en schaarse middelen die voor verschillende 

alternatieven gebruikt kunnen worden” (Robbins, 1932, p. 16). 

Net zoals tijdens de verdediging van mijn proefschrift, wil ik u het komende lesuur proberen 

te onderhouden met een analyse van het keuzegedrag van individuen; namelijk hoe 
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individuen schaarse middelen inzetten om hun doelstellingen te verwezenlijken. Natuurlijk 

is de micro-economische wetenschap niet blijven stilstaan tijdens de voorbije jaren. 

Diegenen die er eerder bij waren hoeven dus niet te vrezen dat ik al te veel in herhaling zal 

vallen. In wat volgt zal ik dieper ingaan op de doelstellingen en de schaarse middelen van de 

individuen die ik zou willen analyseren tijdens deze rede, en hoe beide met elkaar 

gerelateerd zijn. 

Wie wordt onder de loep genomen? 

Een eerste vraag die ik zou willen beantwoorden is welke individuen ik nu precies voor ogen 

heb. Het onderzoek waarmee ik bezig was tijdens het schrijven van mijn proefschrift richtte 

zijn aandacht voornamelijk op zogenaamde DINKs (Double Income No Kids). Toen spitste ik 

mijn aandacht toe op het arbeidsmarktgedrag van individuen in koppels zonder kinderen. 

Die individuen werden verondersteld hun schaarse tijd te verdelen over werk en vrije tijd. 

Elk uur meer op de arbeidsmarkt gaat gepaard met wat extra inkomen wat sterk 

gewaardeerd wordt. Dat inkomen kan bijvoorbeeld gespendeerd worden aan een goed 

boek. Anderzijds betekent een uur meer werken ook een uur minder vrije tijd. En zoals u 

ongetwijfeld weet is ook een bijkomend uurtje vrije tijd niet te versmaden. Het kan 

bijvoorbeeld gebruikt worden om verder te lezen in een goed boek. Het is duidelijk dat 

individuen voor een keuze gesteld worden die in lijn ligt van de eerder aangehaalde definitie 

van Lionel Robbins: hoe spendeer ik mijn schaarse tijd (iedereen heeft maar 24 uren in een 

dag) op een manier dat er een goed evenwicht wordt gevonden tussen inkomen en vrije 

tijd? 

Het voorwerp van het onderzoek dat ik in deze rede wil bespreken is verschillend. In plaats 

van mijn aandacht te richten op het arbeidsmarktgedrag van kinderloze individuen in 

koppels wil ik mij vandaag toespitsen op het keuzegedrag van individuen in koppels mét 

kinderen. Velen hier in de zaal zullen het met mij eens zijn dat het krijgen van kinderen 

werkelijk alles verandert. Echter, om niet te verzanden in een uiteenzetting die het niveau 

van een gemiddeld gesprek aan de toog nauwelijks overstijgt wil ik mij beperken tot die 

gevolgen waarover ik als micro-econoom misschien wel wat zinnige dingen kan vertellen. De 

gevolgen waarop ik me wil concentreren in deze rede hebben betrekking op het tijdsgebruik 
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van vaders en moeders en op de manier waarop ze hun inkomen verwerven en besteden. Ik 

wil me meer bepaald focussen op een micro-economisch model dat zijn licht probeert te 

werpen op het tijdsbestedings- en consumptiepatroon van individuen in koppels met 

kinderen. 

Waarom zou men in hemelsnaam een dergelijk onderzoeksonderwerp kiezen? Een deel van 

de verklaring ligt misschien in het feit dat ik de voorbije jaren zelf ben geëvolueerd van een 

DINK naar een individu uit de populatie die ik in deze rede wil bestuderen. De twee 

exponenten hiervan kunnen op de eerste rij aanschouwd worden. Belangrijker echter is dat 

het onderzoeksonderwerp gepaard gaat met heel wat wetenschappelijke uitdagingen die ik 

in deze rede uit de doeken zou willen doen. En een laatste verklaring voor de keuze van mijn 

onderzoeksonderwerp is het feit dat meer inzicht in het tijdsbestedings- en consumptie-

patroon van individuen in koppels met kinderen uitermate belangrijk is voor beleidsmakers. 

Om dat te illustreren wil ik u een cijfer meegeven. De woordencombinatie “werk en gezin” 

leverde meer dan 270.000 hits op in Google op 5 januari 2011. Een vlugge blik op de inhoud 

van de eerst afgebeelde hits toonde aan dat de woorden “werk en gezin” veelal 

gecombineerd staan met woorden als “moeilijk” en “stress”.  

In tijden waarin overheden het meer en meer hebben over Bruto Nationaal Geluk in plaats 

van Bruto Nationaal Product loont het meer dan de moeite om een beter inzicht te 

verwerven in de mechanismen die bepalen hoe individuen in gezinnen hun schaarse tijd 

verdelen over marktgerichte activiteiten (zoals het buitenshuis werken), niet-marktgerichte 

activiteiten (zoals het zorgen voor de kinderen of het huishouden) en vrije tijd. En ik sta 

zeker niet alleen met deze mening. In februari 2008 vroeg de Franse president Nicolas 

Sarkozy aan de Nobelprijswinnaars economie Joseph Stiglitz en Amartya Sen en de Franse 

econoom Jean-Paul Fitoussi om na te denken over betere maatstaven voor sociale 

vooruitgang dan het tot nu toe gangbare Bruto Nationaal Product. Samen met vele collega’s 

(waaronder drie andere Nobelprijswinnaars economie) schreven de drie een erg lijvig 

rapport dat vanuit tal van hoeken een licht wierp op, laat ik het voor het gemak maar 

noemen, het concept van Bruto Nationaal Geluk (Stiglitz, Sen en Fitoussi, 2009). Een van de 

aanbevelingen van de auteurs is dat maatstaven voor het welzijn van mensen zich niet enkel 

mogen beperken tot het inkomen, maar ook niet-marktgerichte activiteiten en vrije tijd in 

rekening zouden moeten brengen. Terzelfdertijd benadrukken ze dat er nog veel denkwerk 
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nodig is om te komen tot goede alternatieve maatstaven voor het welzijn van mensen. Ik 

hoop dat het onderzoek dat ik vandaag aan u zal voorstellen een klein steentje bijdraagt tot 

dat brede maatschappelijke debat. 

Waaraan besteden vaders en moeders hun schaarse tijd en middelen? 

Vooraleer ik dieper zal ingaan op het model waarbinnen ik het geobserveerde gedrag van 

moeders en vaders zal kaderen is het nuttig om u wat concrete cijfers betreffende het 

tijdbestedings- en consumptiepatroon van gezinnen met kinderen mee te geven. Er zijn veel 

Nederlandse en buitenlandse databronnen die uiterst nuttige informatie bevatten over het 

tijdsbestedingspatroon van individuen. Ook zijn er veel bronnen die meer kunnen vertellen 

over hoe gezinnen hun inkomen verdelen over uitgaven aan diverse goederen en diensten. 

Zo bevatten de Nederlandse huishoudbudgetonderzoeken accurate gegevens over hoeveel 

euro een gezin gemiddeld besteedt aan brood, elektriciteit of vrijetijdsartikelen. Om te 

kunnen tegemoet komen aan de aanbevelingen die door Stiglitz, Sen en Fitoussi werden 

geopperd in hun rapport voor president Sarkozy, hebben we echter een databron nodig die 

tegelijkertijd ingaat op de tijdsbesteding van mensen én op hun consumptiepatroon. Zulke 

databronnen zijn eerder schaars. Een bijkomend probleem is dat de bestaande 

budgetonderzoeken niets kunnen vertellen over hoeveel euro er nu eigenlijk geconsumeerd 

wordt door de kinderen in een gezin of welk aandeel van de vrijetijdsbestedingen vader 

voor zijn rekening neemt. Dergelijke informatie op het niveau van individuen eerder dan op 

het niveau van gezinnen is uitermate belangrijk. Tenslotte zijn we uiteindelijk geïnteresseerd 

in het welzijn van de individuen zelf binnen een gezin eerder dan in het fictieve welzijn van 

het gezin als geheel. 

Om deze lacune in de beschikbare databronnen op te vullen heb ik samen met collega-

onderzoekers Laurens Cherchye, Bram De Rock en Arthur van Soest en enkele medewerkers 

van CentERdata een vragenlijst opgesteld die probeert te achterhalen hoe gezinsleden hun 

tijd besteden en hoe de gezinsbestedingen aan goederen en diensten worden verdeeld over 

de verschillende individuen binnen een gezin. Die vragenlijst werd in 2009 voorgelegd aan 

een representatieve verzameling respondenten binnen de schoot van een ruimere socio-
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economische studie van Nederlandse gezinnen. De data verzameld binnen deze studie zijn 

ondergebracht in het zogenaamde LISS panel dat georganiseerd wordt door CentERdata. 

In Tabel 1 kunt u het gemiddelde tijdsbestedings- en consumptiepatroon vinden van de 

gezinnen met kinderen die onderworpen werden aan onze vragenlijst. Een belangrijke 

opmerking vooraf is dat ik me hier concentreer op gezinnen waarbij zowel vader als moeder 

een aantal uren marktarbeid verrichten. Vanuit het objectief van deze studie zal ik dus geen 

aandacht besteden aan gezinnen waarbij een van de partners niet participeert op de 

arbeidsmarkt. Laten we eerst het tijdsbestedingspatroon onder de loep nemen. Wat 

onmiddellijk opvalt, is dat vaders veel meer tijd besteden aan marktarbeid dan moeders. Zo 

werken en pendelen de vaders gemiddeld een kleine 48 uren per week, terwijl dit voor 

moeders ongeveer 28,5 uren is. Betekent dat dan dat moeders veel meer vrije tijd hebben? 

Natuurlijk niet. Het valt evenzeer op dat moeders veruit de meeste tijd spenderen aan de 

zorg voor hun kinderen en andere huishoudelijke taken als koken of schoonmaken. Zo 

besteden moeders gemiddeld meer dan 15 uren per week aan de verzorging van hun 

kinderen terwijl dit voor vaders slechts 9 uren is. Wat andere huishoudelijke taken betreft is 

de tijd van moeders hieraan besteed bijna dubbel zo hoog als die van vaders. Interessant 

echter is dat als de uren besteed aan buitenshuis werken opgeteld worden bij de uren 

besteed aan kinderen of huishoudelijke taken er niet zoveel verschil meer is tussen het 

takenpakket van vaders en moeders. Al bij al blijkt er gemiddeld een evenwichtige 

arbeidsverdeling te bestaan tussen de vaders en moeders in onze steekproef. 

Ik zie een heleboel gefronste wenkbrauwen als ik in de zaal kijk. Wellicht vergelijken velen 

onder u momenteel de cijfers in Tabel 1 met de concrete situatie op het thuisfront. Welnu, 

bemerk dat de cijfers in de tabel gemiddelden weergeven. Wat die gemiddelden niet tonen 

is dat er een grote variatie is in het tijdsbestedingspatroon van gezinnen.  Zo zal je in de data 

gezinnen vinden met een erg onevenwichtige tijdsverdeling over vaders en moeders. 

Gezinnen bijvoorbeeld waar moeders naast een volledige dagtaak buitenshuis nog eens een 

voltijdse baan binnenshuis hebben zonder op al te veel hulp te kunnen rekenen van vader. 

Meteen zie ik enkele opgeluchte gezichten hier in de zaal. Ik weet echter niet of dat 

betekent dat de eigenaar ervan tevreden is dat zijn of haar situatie niet zeldzaam is of dat 

het betekent dat de taakverdeling binnen het gezin van de persoon in kwestie al bij al goed 

uitgebalanceerd is. 
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Tabel 1 geeft naast de gemiddelde tijdsbesteding binnen koppels met kinderen ook het 

gemiddelde uitgavenpatroon weer. Dat uitgavenpatroon heeft betrekking op de uitgaven 

die een gemiddeld gezin toekent aan niet-duurzame goederen of diensten. Hiermee bedoel 

ik uitgaven die op heel regelmatige basis gemaakt worden binnen gezinnen. Denk aan 

uitgaven aan voeding, huishuur of kleding. Uitgaven aan duurzame goederen (zoals een 

auto, televisietoestel of een smartphone) worden hier niet beschouwd. Om u niet te 

overstelpen met al te veel gedetailleerde cijferinformatie heb ik de uitgaven aan niet-

duurzame goederen en diensten in vier categorieën onderverdeeld. De eerste twee 

categorieën zijn persoonlijke bestedingen van vader en moeder. Economen noemen deze 

bestedingen ook wel eens private bestedingen. De goederen of diensten die gekoppeld zijn 

aan deze bestedingen kunnen maar door één persoon geconsumeerd worden. Een 

typevoorbeeld hiervan is dit glaasje water. Als ik het zelf uitdrink kan niemand anders er 

meer gebruik van maken. Een ander voorbeeld is kleding. De broek die ik momenteel draag 

kan niet gedragen worden door mijn partner. Voor zover natuurlijk dat die enige ambitie in 

die zin zou koesteren, wat ik erg betwijfel. De derde uitgavencategorie in de tabel zijn 

publieke bestedingen binnen het gezin. Die categorie van bestedingen omvat bijvoorbeeld 

de huishuur, het abonnement op draadloos internet of uitgaven aan gas en elektriciteit. 

Economen noemen dergelijke uitgaven publiek omdat ze ten goede komen aan alle 

gezinsleden terwijl ze slechts een keer betaald moeten worden. De huishuur bijvoorbeeld 

hangt af van de grootte, de ligging en de staat van het huis, maar niet van het aantal 

personen dat erin woont. De laatste uitgavencategorie in de tabel zijn uitgaven die ten 

goede komen aan de kinderen in het gezin. Deze uitgaven zijn voornamelijk private uitgaven 

vanuit het perspectief van de kinderen zelf. Ze omvatten bijvoorbeeld uitgaven aan snoep 

en frisdranken, kleding of schoolgerei. Vanuit het standpunt van de ouders echter kunnen 

deze uitgaven beschouwd worden als publieke uitgaven. In zekere zin hebben beide ouders 

er nut van zonder dat ze twee keer deze uitgave moeten doen. In wezen verschillen 

uitgaven aan kinderen niet van uitgaven aan gas of elektriciteit en de huishuur vanuit het 

standpunt van de ouders. 

Laten we eens de gemiddelde uitgaven aan de vier categorieën van wat naderbij bekijken. 

Bemerk trouwens dat deze cijfers heel uniek zijn. Zoals ik eerder al heb vermeld bevatten 

huishoudbudgetonderzoeken enkel maar cijfers op het niveau van gezinnen (bijvoorbeeld 
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de totale uitgaven van het gezin aan voeding) en niet op het niveau van individuen 

(bijvoorbeeld hoeveel euro van de totale uitgaven aan voeding nu door elk van de 

gezinsleden geconsumeerd wordt). Een eerste erg interessante vaststelling is dat de 

persoonlijke bestedingen van vaders en moeders erg dicht bij elkaar liggen. Zo heeft een 

Nederlandse werkende vader gemiddeld 311 euro per maand ter financiering van zijn 

persoonlijke uitgaven. Hun werkende partner moet het doen met gemiddeld 303 euro per 

maand. Al bij al is het verschil tussen beide uitgaven quasi verwaarloosbaar. Puur op basis 

van deze gemiddelde cijfers zou je kunnen stellen dat partners in Nederlandse koppels met 

kinderen een evenwichtige verdeling kennen van tijd en geld als we het hele plaatje 

bekijken. Met welk deel van de koek gaan de kinderen nu aan de haal? Welnu, de ouders uit 

onze steekproef blijken gemiddeld 480 euro per maand uit te geven aan hun kinderen. Een 

niet onaardige hap uit het gezinsbudget dus. Een laatste interessante vaststelling op basis 

van de cijfers in Tabel 1 is dat het grootste gedeelte van het gezinsbudget vloeit naar 

publieke bestedingen. Gegeven dat de huishuur of een toegerekende huur voor 

huiseigenaars een van de subcategorieën is binnen deze bestedingen is dit niet al te 

verwonderlijk. 

Tabel 1: Gemiddelde tijdsbesteding en uitgaven van  
werkende Nederlandse koppels met kinderen 

 
Vader Moeder Gezin 

Tijdsgebruik (uren per week) 
   Marktarbeid (inclusief pendelen) 47,7 28,5 

 Kinderzorg 9,0 15,4 
 Andere huishoudelijke taken 11,7 20,7 
 Uitgaven (euro per maand) 

   Persoonlijke bestedingen 311 303 
 Bestedingen aan kinderen 

  
479 

Publieke bestedingen 
  

1828 

Bron: LISS panel (CentERdata) 
   

 

Ik bemerk aan de reacties in de zaal dat de cijfers in Tabel 1 op zijn minst enige vragen 

oproepen. Ook voor mij is dat het geval. Meer specifiek stel ik mij de vraag hoe het komt dat 

deze cijfers zijn wat ze zijn. Hoe komt het dat mannen bijna 20 uur per week meer 

spenderen aan marktarbeid dan vrouwen? Hoe komt het dat moeders zich blijkbaar 
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specialiseren in de verzorging van hun kinderen en het uitvoeren van huishoudelijke taken? 

Zijn ze dan, vanuit een of andere natuurlijke voorbestemdheid zoveel beter hierin dan 

vaders? Of spelen er ook andere factoren een rol? En wat bepaalt de hoeveelheid 

persoonlijke bestedingen van vaders en moeders? En welke mechanismen liggen ten 

grondslag aan de tijd en het aantal euro dat aan kinderen besteed wordt? Of hoe komt het 

dat in sommige gezinnen de vader disproportioneel veel vrije tijd heeft ten opzichte van zijn 

partner terwijl hij ook het grootste aandeel persoonlijke bestedingen kent? Deze, en andere 

vragen waar ik in deze rede op zal ingaan, zijn typische vragen die micro-economen zich 

stellen. Vanuit de bril van de micro-econoom zal ik in wat volgt proberen een antwoord te 

formuleren op enkele van deze vragen. 

Collectieve keuzes 

Typisch aan orthodoxe micro-economen (en ik vrees dat ik deel uitmaak van deze groep) is 

dat ze het tijdsbestedings- en consumptiegedrag van individuen proberen te verklaren 

vanuit modellen die nauw aansluiten bij Lionel Robbins’ definitie van de economische 

wetenschap. Meer specifiek vertrekken orthodoxe economen vanuit de veronderstelling dat 

individuen op een rationele manier keuzes maken. Met rationeel bedoel ik dat ze op een 

logisch-consistente manier haalbare alternatieven met elkaar vergelijken en het beste 

alternatief eruit weten te halen. De uiteindelijke keuze die een individu maakt uit de 

verzameling van haalbare alternatieven hangt af van de voorkeuren of preferenties van dat 

individu. 

Een eerste vraag waarop ik onmiddellijk in wil gaan is die naar wat ik precies bedoel met een 

‘individu’. Lange tijd hebben economen verondersteld dat het ‘gezinnen’ zijn die rationele 

keuzes maken. Ongeacht het aantal gezinsleden en de leeftijdsstructuur ervan werd er 

verondersteld dat het gezin zich gedroeg alsof het uit maar één beslissingnemer bestond. 

Het tijdsbestedings- en consumptiepatroon van een gezin werd aldus gezien als een 

weerspiegeling van de rationele voorkeuren van deze unieke beslissingnemer. De 

onvolprezen handboeken micro-economie van Paul Samuelson (Foundations of Economic 

Analysis, 1947) of Deaton en Muellbauer (Economics and Consumer Behavior, 1980) passen 

perfect in deze traditie. In wat volgt zal ik dat model het ‘unitaire model’ noemen. 
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Het interessante aan goede micro-economische theorieën is dat ze toetsbare hypothesen 

opleveren. Ook voor het unitaire model is dat het geval. Zoals ik daarnet zei gaat dit model 

ervan uit dat gezinnen rationele voorkeuren hebben. Een kenmerk van rationaliteit is dat die 

voorkeuren transitief zijn. Transitiviteit betekent dat als een individu de voorkeur geeft aan 

optie A boven optie B, en optie B verkiest boven optie C, dat het individu dan ook de 

voorkeur geeft aan optie A boven optie C. Die veronderstelling van transitieve voorkeuren 

kan getoetst worden aan de hand van geobserveerd consumptiegedrag of tijdsbestedings-

gedrag van beslissingnemers. Welnu, de micro-economische literatuur kent tal van 

voorbeelden die aantonen dat de hypothese van transitiviteit verworpen wordt voor 

gezinnen die bestaan uit meerdere individuen. Echter, deze rationaliteitshypothese blijkt 

veel moeilijker te verwerpen wanneer ze geconfronteerd wordt met het consumptie- of 

tijdsbestedingsgedrag van singles (dus gezinnen die bestaan uit slechts één individu).1

Micro-economen hebben meerdere alternatieve modellen naar voren geschoven om het 

tijdsbestedings- en consumptiegedrag van gezinnen die bestaan uit meerdere personen te 

verklaren. Een alternatief model dat momenteel erg populair is in de micro-economische 

literatuur is het zogenaamde ‘collectieve model’, dat ontwikkeld werd door de Frans-

Monegaskische econoom Pierre-André Chiappori (1988, 1992). Specifiek aan het collectieve 

model is dat het expliciet rekening houdt met het feit dat een meerpersoonsgezin bestaat 

uit verschillende individuen die elk hun eigen voorkeuren hebben. Gelijklopend met het 

unitaire model veronderstelt Chiappori dat die individuele voorkeuren rationeel zijn. 

 

Moeten we hieruit besluiten dat het mensen in koppels aan de nodige vaardigheden 

ontbreekt om rationele beslissingen te nemen? Of is er iets anders aan de hand? Inderdaad: 

de asymmetrie tussen rationaliteit van singles enerzijds en irrationaliteit van koppels 

anderzijds suggereert veeleer dat de veronderstelling dat een groep van individuen zich als 

één beslissingnemer gedraagt niet houdbaar is. Of, anders geformuleerd, dat het unitaire 

model niet adequaat is om het gedrag van individuen in koppels te beschrijven en dat er dus 

gezocht moet worden naar een alternatief model voor dergelijke gezinnen. Gegeven dat ik 

in deze rede het tijdsbestedings- en consumptiegedrag van koppels met kinderen wil 

verklaren is dat ook hier het geval. 

                                                      
1 Zie Browning en Chiappori (1998), Cherchye en Vermeulen (2008) en Cherchye, De Rock en Vermeulen (2009) 
voor enkele voorbeelden. 
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Belangrijk hierbij is dat de voorkeuren van de gezinsleden meestal niet gelijk zijn. Vader kan 

bijvoorbeeld optie A verkiezen boven optie B, terwijl moeder de voorkeur geeft aan optie B 

boven optie A. De vraag is nu welke optie er uiteindelijk zal gekozen worden. Een 

kernhypothese binnen het collectieve model is dat de gezinsleden zogenaamde Pareto-

efficiënte beslissingen nemen. Dat betekent dat de uiteindelijke allocatie van tijd en geld 

binnen een gezin zó is dat de situatie van geen enkel gezinslid verbeterd kan worden zonder 

dat de situatie van een ander gezinslid erop achteruit gaat. Bemerk dat deze hypothese niet 

noodzakelijk leidt tot evenwichtige verdelingen. Zo kan een verdeling binnen het gezin 

waarbij de man heel veel vrije tijd heeft en een erg groot bedrag te besteden heeft aan 

eigen consumptie terwijl de vrouw quasi al de beschikbare tijd spendeert aan huishoudelijk 

werk en erg weinig middelen heeft om bijvoorbeeld kleren of schoenen te kopen een 

Pareto-efficiënte allocatie zijn. Pareto-efficiënte allocaties hoeven dus niet noodzakelijk fair 

te zijn. Van wat hangt de uiteindelijk gekozen Pareto-efficiënte allocatie binnen een bepaald 

gezin nu af? Wel, in het model van Chiappori kan dat bijvoorbeeld afhangen van het uurloon 

van de partners. Het kan zijn dat een meer productieve partner, in de zin dat hij of zij een 

hoger uurloon heeft in vergelijking met de andere partner, een grotere zeg heeft in de 

beslissingen die het gezin moet treffen. Economen zeggen hier dat die meer productieve 

partner een grotere onderhandelingsmacht heeft dan de minder productieve partner. 

Ook het collectieve model kent toetsbare hypothesen. In tegenstelling tot die van het 

unitaire model blijken de hypothesen van het collectieve model moeilijker te verwerpen 

wanneer ze getoetst worden op het geobserveerde tijdsbestedings- en consumptiegedrag 

van koppels.2

Het gezin bekeken als een fabriekje 

 Gegeven de theoretische aantrekkelijkheid van het collectieve model en het 

feit dat het een adequate beschrijving blijkt te geven voor het geobserveerde gedrag van 

koppels lijkt het een uitstekend platvorm voor de analyse van het tijdsbestedings- en 

consumptiegedrag van gezinnen met kinderen. 

In de eerste collectieve modellen die voorgesteld werden in de literatuur werden kinderen 

doorgaans verwaarloosd. Dat hoeft niet letterlijk genomen te worden. Er werd 

                                                      
2 Zie bijvoorbeeld opnieuw Browning en Chiappori (1998), Cherchye en Vermeulen (2008) en Cherchye, De 
Rock en Vermeulen (2009). 
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eenvoudigweg geen rekening met hen gehouden door zich hoofdzakelijk te focussen op 

koppels zonder kinderen. Vanuit een wetenschappelijk standpunt was dit een te verdedigen 

keuze: alvorens over te gaan tot de modellering van gezinnen met kinderen, en alle 

moeilijkheden die hiermee gepaard gaan, is het goed om eerst het tijdsbestedings- en 

consumptiegedrag van minder complexe gezinstypes te proberen te doorgronden. Sinds 

Chiappori zijn eerste collectieve model voorstelde in 1988 is er veel kennis bijeen gegaard 

over het dagdagelijkse consumptie- en arbeidsaanbodgedrag van individuen in koppels 

zonder kinderen. Hoog tijd dus om ook gezinnen met kinderen het bad in te trekken. 

In een gezamenlijke studie met Laurens Cherchye van de universiteiten van Tilburg en 

Leuven en Bram De Rock van de Université Libre de Bruxelles hebben we een collectief 

model ontwikkeld dat een beschrijving geeft van de manier waarop tijd en geld besteed 

wordt in gezinnen met kinderen (Cherchye, De Rock en Vermeulen, 2010). Het model bouwt 

verder op een collectief model dat eerder werd voorgesteld door de economen Richard 

Blundell, Pierre-André Chiappori en Costas Meghir (2005). 

Specifiek aan het model dat ik samen met mijn twee collega’s ontwikkelde is dat het 

expliciet rekening houdt met de aanwezigheid van kinderen in een gezin, en hoe die 

kinderen de tijdsbesteding en consumptie van hun ouders beïnvloeden. Doordat kinderen 

aandacht vragen en gevoed en gekleed moeten worden spreekt het voor zich dat ouders 

niet meer dezelfde keuzes kunnen maken als die toen ze nog geen kinderen hadden. In ons 

model gaan we ervan uit dat het nog steeds vader en moeder zijn die de beslissingen 

nemen. Kinderen worden verondersteld van geen directe beslissingsmacht te hebben 

binnen het gezin. Opnieuw zie ik enkele mensen in de zaal hun wenkbrauwen fronsen. 

Inderdaad, kinderen kunnen zich soms als kleine tirannetjes gedragen. Echter, in ons model 

veronderstellen we dat dit gedrag de uiteindelijke keuzes die ouders maken betreffende de 

allocatie van tijd en geld binnen het gezin niet op een merkbare manier beïnvloedt. 

Op welke manier hebben kinderen dan wel een impact op de allocatie van tijd en geld 

binnen gezinnen? In ons collectieve model gebeurt dat doordat we ervan uitgaan dat vaders 

en moeders om hun kinderen geven. Een niet erg controversiële veronderstelling me dunkt. 

Meer specifiek zijn vaders en moeders begaan met het welzijn van hun kinderen. Ondanks 

het feit dat het ‘welzijn van kinderen’ een vlag is die vele ladingen dekt krijgt het begrip een 
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heel eigen invulling in ons model. We veronderstellen namelijk dat het welzijn van kinderen 

iets is wat binnen het gezin geproduceerd wordt. Vandaar dus de verwijzing in het kopje van 

deze paragraaf naar het gezin dat bekeken wordt als een fabriekje. Wat zijn nu de 

ingrediënten voor het welzijn van kinderen? Of, in economentaal, wat zijn de inputs in dat 

productieproces? In ons model houden we rekening met drie inputs: de tijd besteed aan de 

kinderen door moeder, de tijd besteed aan de kinderen door vader en de gezinsuitgaven die 

direct ten goede komen aan kinderen. Denk hierbij aan uitgaven aan kinderkleding of 

speelgoed. We gaan er verder van uit dat hoe meer tijd er besteed wordt aan kinderen of 

hoe meer geld eraan besteed wordt, hoe hoger het welzijn van die kinderen zal zijn.  

Bemerk dat ouders niet vrijblijvend de tijd en het geld besteed aan kinderen kunnen 

verhogen. Ook ons model past perfect in het plaatje uitgetekend door Lionel Robbins. Elke 

euro die meer gespendeerd wordt aan de kinderen betekent een euro minder te spenderen 

door de ouders voor hun persoonlijke consumptie. Of elk uur dat er meer besteed wordt 

aan kinderen betekent een uur minder werken of een uur minder vrije tijd. Opnieuw stelt de 

vraag zich van hoe er een evenwicht kan gevonden worden tussen de diverse allocatie-

mogelijkheden van tijd en geld in een gezin. 

In ons model wordt de uiteindelijke allocatie van tijd en geld binnen het gezin gedreven 

door vijf componenten. De eerste twee componenten bestaan uit de individuele voorkeuren  

of preferenties van vader en moeder. Zoals ik al eerder heb benadrukt hoeven die 

voorkeuren niet gelijk te zijn: het kan bijvoorbeeld zijn dat moeder een grotere waarde 

hecht aan het welzijn van haar kinderen dan vader. Een derde component die van invloed is 

op de allocatie van tijd en geld binnen het gezin is het specifieke productieproces dat tijd en 

geld besteed aan kinderen omzet in het welzijn van kinderen. Hangt het welzijn van 

kinderen meer af van de tijd eraan besteed of hangt het eerder af van de uitgaven aan 

kinderen? En heeft tijd besteed door moeder of vader een zelfde impact op het welzijn van 

kinderen? Een vierde belangrijke component in ons model is, net zoals in collectieve 

modellen die zich enkel richten op koppels, hoe de onderhandelingsmacht verdeeld is over 

vader en moeder. Die relatieve onderhandelingsmacht kan bijvoorbeeld afhangen van de 

relatieve verloning op de arbeidsmarkt van beide partners. Ten slotte wordt de laatste 

component van het model gevormd door de zogenaamde beperkingen die van kracht zijn op 

de gezinsbeslissingen. Zo hebben vader en moeder elk slechts 24 uren per dag ter 
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beschikking om te verdelen over marktarbeid, kinderzorg, andere huishoudelijke taken en 

vrije tijd. Verder hangt het potentiële inkomen van een gezin af van het loon van vader en 

moeder en van eventuele andere inkomsten. 

Om ons collectieve model naar de data te kunnen brengen hebben we elke component van 

het model weergegeven door een wiskundige vergelijking. Deze vergelijkingen vormen 

samen wat econometristen een structureel model noemen. Dat structurele model hangt af 

van zogenaamde parameters. Een voorbeeld van een dergelijke parameter is het gewicht 

dat het welzijn van kinderen krijgt in de voorkeuren van moeders of vaders. Een ander 

voorbeeld is de parameter die weergeeft hoe het relatieve uurloon van moeders en vaders 

hun onderhandelingspositie beïnvloedt. De parameters binnen onze wiskundige 

vergelijkingen zijn in principe onbekend. Toch kunnen we ze, onder bepaalde aannames, 

achterhalen op basis van een verzameling geobserveerde tijdsbestedings- en consumptie-

patronen van gezinnen. Om dat te kunnen doen moeten we eerst een zogenaamde 

gereduceerde vorm afleiden op basis van het structurele model. Een gereduceerde vorm 

associeert de keuzevariabelen van een model met variabelen die niet het voorwerp 

uitmaken van de keuzes van de economische agenten die gemodelleerd worden. In ons 

collectieve model zijn er twee sets van keuzevariabelen. Een eerste set van keuzevariabelen 

heeft betrekking op het tijdsbestedingspatroon van de ouders en omvat variabelen als het 

aantal uren vrije tijd, het aantal uren marktarbeid en het aantal uren dat beide ouders 

spenderen aan hun kinderen en aan andere huishoudelijke taken. Een tweede set van 

keuzevariabelen heeft betrekking op het consumptiepatroon binnen gezinnen. Dat wordt 

weergegeven door de private consumptie van de ouders, de uitgaven aan de kinderen en 

uitgaven aan de publieke goederen binnen het gezin. Elk van deze keuzevariabelen wordt in 

de gereduceerde vorm van ons model gerelateerd aan de uurlonen van beide partners, niet-

arbeidsinkomen en andere gezinskarakteristieken. Aan de hand van specifieke 

econometrische technieken kunnen er schattingen bekomen worden van de parameters van 

het structurele model op basis van de gereduceerde vorm. Die schattingen kunnen dan 

gebruikt worden om het structurele model te evalueren en het geobserveerde 

tijdsbestedings- en consumptiegedrag nader te verklaren of, beter gezegd, te interpreteren 

in het licht van dat model. 
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Het model geconfronteerd met de werkelijkheid 

In de studie met Laurens Cherchye en Bram De Rock hebben we het door ons ontwikkelde 

collectieve model toegepast op de eerder besproken dataset van Nederlandse koppels met 

kinderen. Laten we in wat volgt even de resultaten hiervan van wat naderbij bekijken. 

Als we kijken naar de factoren die van invloed zijn op de relatieve onderhandelingspositie 

van beide ouders, dan valt het op dat die sterk blijkt af te hangen van de relatieve lonen van 

de partners. Een hoger relatief loon blijkt gepaard te gaan met een grotere invloed op de 

uiteindelijke gezinsbeslissingen met betrekking tot de allocatie van tijd en geld. Met andere 

woorden, de uiteindelijke keuzes die het gezin maakt zullen dichter aanleunen bij de 

voorkeuren van de partner met een relatief hoger loon. Dat uit zich bijvoorbeeld in een 

hogere private consumptie of in meer vrije tijd. 

Een ander belangwekkend maar niet echt onverwacht resultaat is dat ouders sterk begaan 

zijn met het welzijn van hun kinderen. Uit onze studie blijkt dat ouders bereid zijn om een 

groot deel van hun eigen consumptie en vrije tijd op te geven ten voordele van hun 

kinderen. Verrassender wellicht is dat we geen evidentie vinden voor de veel gemaakte 

claim dat moeders meer om het welzijn van hun kinderen geven dan vaders. De aandachtige 

toehoorder vraagt zich ongetwijfeld af hoe dat resultaat kan verzoend worden met de cijfers 

die ik in Tabel 1 heb gegeven. Uit die tabel bleek dat moeders gemiddeld veel meer tijd 

besteden aan de kinderen dan vaders, wat paradoxaal lijkt. Welnu, deze paradox valt 

gemakkelijk te verklaren binnen ons model. Zo blijken vaders met een relatief hoog loon 

veel uren buitenshuis te werken. Op zich niet vreemd natuurlijk gegeven de hoge 

opportuniteitskost van een uur meer vrije tijd. Een hoog arbeidsaanbod buitenshuis valt 

natuurlijk moeilijk te rijmen met veel tijd die besteed kan worden aan de kinderen door 

diezelfde vaders. De tijd die vaders minder besteden aan hun kinderen blijkt volgens onze 

resultaten echter gecompenseerd te worden door hogere uitgaven aan de kinderen. Wat 

een positief effect heeft op het welzijn van de kinderen. Onze resultaten tonen aan dat om 

een oordeel te kunnen vellen over welke ouder nu het grootste belang hecht aan het welzijn 

van kinderen men het hele plaatje moet beschouwen en niet enkel een uitspraak mag doen 

op basis van enkel de tijd besteed aan kinderen door beide ouders. 
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In het begin van deze rede had ik het over de groeiende behoefte van mensen om werk en 

gezin beter met elkaar te combineren en de onderkenning door overheden van deze 

problematiek. Hoe kan het model dat ik net besproken heb hier binnen gekaderd worden? 

Welnu, het model, of een nazaat ervan, zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om de 

implicaties van verschillende beleidsinstrumenten, zoals belastingen of subsidies, op het 

welzijn van de verschillende gezinsleden, niet in het minst dat van kinderen, na te gaan en 

te evalueren. Het zou aldus een input kunnen vormen voor een toekomstige betere 

maatstaf voor het meten van sociale vooruitgang. Een maatstaf die het welzijn niet alleen 

van inkomen laat afhangen maar ook van niet-marktgerichte activiteiten en vrije tijd. En dat 

met een focus op de gezinsleden zelf in plaats van op het gezin als een ondeelbaar 

monolithisch blok. 

Ter afronding 

De resultaten die ik hierboven heb besproken vormen wellicht voer voor discussie. 

Belangrijker nog dan het aanreiken van een mogelijk gespreksonderwerp tijdens de receptie 

straks, hoop ik dat ik in mijn rede heb kunnen illustreren door welke wetenschappelijke 

vraagstukken ik gedreven wordt in mijn onderzoek. Het besef is misschien gegroeid dat het 

dagdagelijkse tijdsbestedings- en consumptiegedrag van de toehoorders hier vandaag 

potentieel voorwerp is van het micro-economische model dat ik samen met mijn collega’s 

heb ontwikkeld. Laat dat inzicht echter niet van invloed zijn op uw gedrag. Dat zou de 

validiteit van onze resultaten echt niet ten goede komen. 

Nu ik aan het einde ben gekomen van mijn rede rest me de aangename taak om diegenen te 

bedanken die ervoor gezorgd hebben dat ik hier vandaag sta. Eerst en vooral zou ik het 

management van de Universiteit van Tilburg, CentER, de Tilburg School of Economics and 

Management en het Departement Econometrie en OR willen bedanken. Elk van de vier 

geledingen zorgt er op een eigen manier voor dat Tilburg een uitstekende plaats is om te 

gedijen als wetenschapper. Belangrijk hierbij is dat het constante streven naar de top niet 

ten koste gaat van het welzijn van de personeelsleden. Elke dag ervaar ik hoe de Universiteit 

van Tilburg haar medewerkers apprecieert en stimuleert. 
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Ook zonder mijn co-auteurs zou ik niet staan waar ik nu sta. In het bijzonder zou ik Laurens 

Cherchye en Bram De Rock willen bedanken voor de succesvolle en uitermate plezante 

samenwerking tijdens de voorbije jaren. Ondanks het feit dat ik sterk geloof in het 

collectieve model als verklaring voor het tijdsbestedings- en consumptiegedrag van mensen 

denk ik dat onze wetenschappelijke samenwerking gemakkelijk binnen een unitair model 

beschreven kan worden. Ik hoop dat we nog vele jaren ons fabriekje draaiende kunnen 

houden. 

In een eerder artikel dat ik samen met Bram en Laurens heb geschreven hebben we een 

model ontwikkeld waarin de wetenschappelijke output van een instelling niet alleen afhangt 

van de directe inputs in het productieproces, maar ook via indirecte inputs.3

Verder zou ik mijn ouders en familieleden willen bedanken voor de stimulerende en 

geborgen omgeving die ze me van kinds af aan hebben geboden. 

 Mijn collega’s 

op de universiteit, en meer in het bijzonder op het Departement Econometrie en OR, zijn 

een typevoorbeeld van dergelijke inputs. Hun positieve invloed via het bieden van een 

klankbord en het opvrolijken van de lunches in de befaamde Food Plaza kan niet onderschat 

worden. 

Tot slot zou ik de leden van mijn eigen kleine gezinnetje willen bedanken. Lieve Ellen, als er 

iemand is die aan den lijve moet ondervinden wat de combinatie tussen werk en gezin 

inhoudt ben jij het wel. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat mijn tijd besteed aan 

marktarbeid een onredelijk grote hap wegneemt van je eigen vrije tijd. De extra consumptie 

die dat genereert lijkt me verre van voldoende om dat te compenseren. Bedankt voor de 

vijftien uitermate boeiende jaren tot nu toe. Lieve Felix en Juliette, ik vind het heel fijn dat 

jullie deze lezing met jullie aanwezigheid hebben opgevrolijkt. En ik kan er perfect inkomen 

dat het vooral mijn vreemde hoedje is dat jullie aandacht heeft getrokken. 

Ik heb gezegd. 

  

                                                      
3 Cherchye, De Rock en Vermeulen (2008). 
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