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Nederlandse Samenvatting

(Summary in Dutch)

Mensen verdelen elke dag hun tijd over vele verschillende activiteiten. In dit proefschrift

proberen we meer zicht te krijgen op hoe personen van meerpersoonshuishoudens hun

tijd verdelen tussen betaalde arbeid, vrije tijd en huishoudelijk werk. We bestuderen

het gedrag van deze personen aan de hand van het collectieve model dat er vanuit gaat

dat personen, op basis van het uurloon en de prijzen van consumptiegoederen, proberen

de optimale tijdsverdeling te kiezen. Er wordt onderkend dat de man en de vrouw

verschillende voorkeuren kunnen hebben en dat zij onderhandelen over welke tijdsverdeling

er uiteindelijk gekozen gaat worden. De keuze voor een bepaalde tijdsverdeling van de

man/vrouw hangt dus af van de voorkeuren van zowel de man als de vrouw evenals van de

onderhandelingspositie binnen het gezin. Het collectieve model geeft daarom niet alleen meer

inzicht in de manier waarop de taken binnen een huishouden verdeeld worden, maar maakt

het tevens mogelijk om de verdeling van welvaart tussen de man en de vrouw te bestuderen.

Dit laatste is van belang voor beleidsmakers, omdat de keuze voor een bepaalde verdeling

van tijd, en daarmee de keuze voor een bepaalde hoeveelheid betaalde arbeid, bëınvloed kan

worden door subsidies en belastingheffing. Een subsidie die gegeven wordt aan de vrouw kan

bijvoorbeeld een andere impact hebben op het arbeidsaanbod van de man en de vrouw dan

een subsidie die gegeven wordt aan de man of het huishouden.

Huishoudgedrag in het collectieve model wordt beschreven alsof het huishouden een

gewogen som van de individuele nutsfuncties maximaliseert. De individuele nutsfuncties

representeren de voorkeuren van de man en de vrouw. De gewichten die gegeven worden

aan de individuele nutsfuncties worden positief verondersteld en tellen op tot één. Als het

gewicht van de nutsfunctie van de man stijgt, moet noodzakelijkerwijs het gewicht van de

nutsfunctie van de vrouw dalen en andersom. Zodoende representeren de gewichten de

individuele onderhandelingsposities van de man en de vrouw. De basisveronderstelling die

ten grondslag ligt aan het collectieve model is dat de keuze voor een bepaalde tijdsverdeling
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Pareto efficiënt is. Dit betekent dat het niet mogelijk is een andere tijdsverdeling te kiezen

die beter is voor een persoon binnen het huishouden en niet slechter is voor zijn of haar

partner.

In hoofdstuk 3 schatten we het collectieve model op basis van data verzameld in 2003

voor Britse tweeverdieners. In hoofdstuk 4 schatten we eenzelfde model op basis van

in Nederland wonende Nederlandse, Turkse en Surinaamse/Antilliaanse tweeverdieners op

basis van data verzameld in 2001. We merken op dat een huishouden gekenmerkt wordt

als Turks, Surinaams of Antilliaans als zowel de man als de vrouw minimaal één ouder

hebben die afkomstig is uit Turkije, Suriname of de Nederlandse Antillen. In de regel

worden deze immigrantenhuishoudens niet beschouwd in de diverse arbeidsaanbodstudies

voorhanden. Door ook de tijdsverdelingen te beschouwen voor deze immigrantenhuishoudens

kan worden onderzocht hoe deze varieëren naar etnische afkomst en dit geeft meer inzicht

in de cultuurverschillen die ten grondslag liggen aan deze gekozen tijdsverdeling. Omdat

de empirische modellen in de hoofdstukken 3 en 4 identiek zijn, wordt hieronder zowel het

empirische model als de schattingsresultaten besproken van beide hoofdstukken.

Het gedrag van tweeverdieners wordt beschreven aan de hand van een structureel model.

Er wordt verondersteld dat de individuele voorkeuren van de man en de vrouw afhangen

van de collectieve consumptie van marktgoederen en de geproduceerde goederen binnen

het huishouden én van de tijd die personen besteden aan betaalde arbeid, vrije tijd en

huishoudelijk werk. Omdat de precieze individuele bestedingen van mannen en vrouwen

niet geobserveerd worden, nemen we aan dat de consumptie van marktgoederen betaald

worden van het collectieve huishoudinkomen ook al kan consumptie op individueel niveau

plaatsvinden. Consumptie is dan als het ware een publiek goed en de waarde van dit publieke

goed is gelijk aan het huishoudinkomen. Evenals de individuele bestedingen observeren we

ook niet welke goederen er precies geproduceerd worden binnen het huishouden en wie deze

goederen produceert. Met geproduceerde huishoudgoederen bedoelen we het schoonmaken

van het huis, afwassen, de reparaties aan het huis, de zorg voor de kinderen, et cetera. We

definiëren productie binnen het huishouden daarom als de gewogen som van de individuele

tijd die besteed wordt aan huishoudelijk werk. Het gewicht representeert de marginale

productiviteit van de man ten opzichte van de vrouw. We merken op dat consumptie

een functie is van de betaalde arbeidsuren van beide partners en dat de productie van

huishoudgoederen een functie is van de tijd die beide partners besteden aan huishoudelijk

werk. Hieruit volgt dat betaalde arbeid, vrije tijd en de tijd besteed aan huishoudelijk werk

de keuzevariabelen zijn in de individuele nutsfuncties.

In hoofdstuk 3 laten we zien dat het bovenstaande structurele model gedentificeerd is en
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geschat kan worden met een iteratieve twee stappenprocedure. In de eerste stap schatten we

de individuele indifferentiecurven, en in de tweede stap schatten we het gewicht dat gegeven

wordt aan de individuele nutsfuncties. Deze beide stappen worden vervolgens herhaald totdat

de modelparameters convergeren naar een stabiel evenwicht.

Op basis van de geschatte modelparameters verkrijgen we informatie over, ten eerste,

de vorm van de individuele indifferentiecurven. Hieruit kunnen we afleiden hoe de

consumptie van marktgoederen en geproduceerde goederen binnen het huishouden én de

tijd die een persoon besteedt aan betaalde arbeid, vrije tijd en huishoudelijk werk gewogen

worden in de individuele ordinale nutsfuncties. Dit betekent dat we niet alleen informatie

verkrijgen over de voorkeuren van de man en de vrouw binnen een huishouden maar ook

dat we kunnen vaststellen of deze voorkeuren verschillend zijn. Ten tweede, wordt de

onderhandelingspositie van de man en de vrouw weergegeven door het gewicht behorende

bij de individuele nutsfuncties. Doordat deze gewichten afhangen van verschillende

huishoud- en persoonskenmerken kunnen we bovendien vaststellen hoe de individuele

onderhandelingsposities variëren voor huishoudens met verschillende kenmerken. Ten derde,

schatten we een parameter in het model die de marginale productiviteit van de man ten

opzichte van de vrouw voorstelt. Dit geeft informatie over de mate van efficiëntie van mannen

en vrouwen ten opzichte van elkaar wanneer zij huishoudtaken verrichten. Tenslotte, kunnen

op basis van de modelschattingen de (gekruiste) loonelasticiteiten bepaald worden. Deze

elasticiteiten geven weer hoe een verandering in het uurloon van de man of de vrouw het

arbeidsaanbod van de man en de vrouw veranderen.

De kruiselasticiteiten worden vaak niet beschouwd omdat verondersteld wordt dat het

arbeidsaanbod van mannen exogeen is. In de praktijk zien we weliswaar dat mannen veelal

full time werken maar dit betekent niet dat hun arbeidsaanbod exogeen is. Deze observatie

is namelijk geconditioneerd op het arbeidsaanbod van vrouwen die veelal part time werken.

In het geval dat het arbeidsaanbod van vrouwen in uren blijft toenemen, kan het zo zijn

dat, bij een bepaald omslagpunt, mannen minder betaalde arbeid gaan aanbieden. Door

het arbeidsaanbod van mannen en vrouwen als endogeen te beschouwen laten we toe dat

uurlonen invloed kunnen hebben op de tijdsverdeling van mannen en vrouwen. We zetten

hieronder de bevindingen in de hoofdstukken 3 en 4 uiteen.

De individuele voorkeuren

De mannen van Britse, Nederlandse, Turkse en Surinaamse/Antilliaanse afkomst vinden het

aantal uren vrije tijd en het niveau van het huishoudinkomen het belangrijkst. Bovendien

is de grootte van het gewicht dat toegekend wordt aan deze factoren vergelijkbaar. De
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schattingsresultaten voor vrouwen van Britse afkomst zijn vergelijkbaar met die van de

mannen. De vrouwen van Nederlandse, Turkse en Surinaamse/Antilliaanse afkomst vinden

het aantal uren vrije tijd het belangrijkst, gevolgd door het niveau van het huishoudinkomen

en de productie van goederen binnen het huishouden. Het gewicht dat wordt toegekend aan

huishoudproductie is gerelateerd aan of er kinderen aanwezig zijn binnen het gezin en dit is

te verklaren omdat vrouwen veelal de zorg voor de kinderen op zich nemen. Het relatieve

gewicht dat wordt toebedeeld aan huishoudproductie is relatief groter voor de Turkse en

Surinaamse/Antilliaanse vrouwen. Dit kan verklaard worden doordat het loon van deze

vrouwen gemiddeld lager ligt dan het loon van Nederlandse vrouwen en bovendien hebben

zij gemiddeld genomen meer kinderen.

Wanneer we de indifferentiecurven van mannen en vrouwen vergelijken vinden we dat

deze significant van elkaar verschillen. Zodoende verschillen de individuele voorkeuren van

mannen en vrouwen van Britse, Nederlandse, Turkse en Surinaamse/Antilliaanse afkomst.

De individuele onderhandelingsposities

Het gewicht dat wordt toegekend aan de nutsfunctie van de man is vergelijkbaar met het

gewicht dat wordt toegekend aan de nutsfunctie van de vrouw en deze bevinding geldt voor

zowel Britse, Nederlandse, Turkse als Surinaamse/Antilliaanse huishoudens. Dit betekent

dat mannen en vrouwen een even sterke onderhandelingspositie hebben.

In het schattingsmodel hangt het gewicht dat wordt toegekend aan de individuele

nutsfuncties af van verschillende huishoud- en persoonskenmerken, zoals leeftijd, het

uurloon, het inkomen uit niet arbeid, et cetera. Zodoende kunnen we nagaan hoe de

onderhandelingspositie varieert naar deze kenmerken. De individuele onderhandelingspositie

voor de Britse huishoudens wordt alleen bëınvloed door de relatieve verhouding van de

uurlonen. Als het uurloon van een van de leden van het huishouden stijgt dan verbetert

dit zijn of haar onderhandelingspositie. Een soortgelijk effect van het uurloon op de

onderhandelingspositie wordt ook gevonden voor Nederlandse en Turkse Huishoudens,

hoewel de effecten lager uitvallen. Voor Surinaamse/Antilliaanse huishoudens heeft het

uurloon geen effect op de individuele onderhandelingspositie.

De aanwezigheid van kinderen verbetert de onderhandelingspositie van Nederlandse,

Turkse en Surinaamse/Antilliaanse vrouwen. Bovendien is het effect groter naarmate de

kinderen jonger zijn en is het effect het grootst voor vrouwen van Surinaamse/Antilliaanse

afkomst.

Voor Nederlandse huishoudens vinden we dat een leeftijdsverschil leidt tot een verbetering

van de onderhandelingspositie van de oudste partner. Omdat in een relatie de man meestal
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ouder is dan de vrouw kan gesteld worden dat de onderhandelingspositie van de man sterker

wordt naarmate het leeftijdsverschil tussen hem en zijn vrouw groter is.

De marginale productiviteit van de man ten opzichte van de vrouw

Wanneer mannen en vrouwen een extra uur aan huishoudelijk werk besteden dan vinden

we dat Britse, Nederlandse, en Turkse mannen dit uur efficiënter invullen dan vrouwen,

terwijl het omgekeerde het geval is voor Surinaamse/Antilliaanse huishoudens. We merken

overigens op dat het verschil in efficiëntie klein is omdat de parameter dicht bij één ligt.

Bovendien merken we op dat de parameter die de productiviteitsverhouding weergeeft tussen

mannen en vrouwen ook de verschillen in normen en waarden kan weergeven tussen de

verschillende huishoudens die we onderscheiden. De rolverdeling tussen mannen en vrouwen

is bijvoorbeeld anders voor Turkse gezinnen dan voor Nederlandse gezinnen. Omdat we niet

(kunnen) corrigeren voor verschillen in normen en waarden is voorzichtigheid geboden bij de

interpretatie van deze parameter.

De (gekruiste) loonelasticiteiten

Wanneer het uurloon van een persoon van Britse afkomst toeneemt, zal deze persoon minder

betaalde arbeid verrichten en meer tijd besteden aan vrije tijd en huishoudelijk werk. Dit

betekent dat het inkomenseffect het substitutie-effect domineert. Als echter het uurloon van

zijn of haar partner toeneemt, zal deze persoon meer betaalde arbeid verrichten wat ten

koste gaat van de tijd die hij of zij besteedt aan vrije tijd en huishoudelijk werk.

Voor Nederlandse, Turkse en Surinaamse/Antilliaanse huishoudens vinden we het

tegenovergestelde. Door een stijging van het uurloon zal een persoon meer betaalde arbeid

verrichten, terwijl een uurloonstijging van de partner resulteert in minder uren betaalde

arbeid.

De loonelasticiteiten die gevonden worden in de arbeidsaanbodliteratuur onderschrijven

de loonelasticiteiten die we vinden voor de Nederlandse, Turkse en Surinaamse/Antilliaanse

huishoudens, maar niet die voor de Britse huishoudens. Voor Britse huishoudens worden

elasticiteiten gevonden die overeenkomen met de loonelasticiteiten van de Nederlandse

huishoudens. Een mogelijke verklaring is dat de empirische specificatie zorgt voor deze

verschillen. Echter, wanneer we de modelparameters vergelijken tussen Britse en Nederlandse

huishoudens lijken deze vrij goed overeen te komen. Het is ook mogelijk dat deze verschillen

ontstaan door niet geobserveerde (culturele) verschillen, waarvoor niet gecorrigeerd is.

De kruiselasticiteiten worden zelden gerapporteerd in de verschillende arbeidsaanbodstu-

dies voorhanden. Wanneer we de (kruis)elasticiteiten voor Nederland nader bestuderen
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vinden we dat personen minder betaalde arbeid verricht als gevolg van een uurloonstijging

van de partner, maar meer betaalde arbeid verrichten als gevolg van een eigen uurloonstijging.

Deze bevinding is vanuit een beleidsoogpunt interessant. Het betekent namelijk, enerzijds,

dat een overheidssubsidie die het relatieve loon van de vrouw ten opzichte van haar partner

laat stijgen, kan resulteren in meer betaalde arbeidsuren van de vrouw. Anderzijds leidt

deze overheidssubsidie tegelijkertijd tot een daling van het aantal betaalde arbeidsuren van

de man. Terwijl het eerste effect veelal wordt genoemd door beleidsmakers, bijvoorbeeld

door te stellen dat vrouwen door overheidssubsidie meer uren betaalde arbeid zullen leveren,

wordt het laatste effect zelden of nooit genoemd.

Dat het laatste effect relevant kan zijn voor beleidsaanbevelingen zullen we toelichten

aan de hand van het nu volgende voorbeeld. Er wordt veelal gesteld dat een toename van de

arbeidsparticipatie van vrouwen de toekomstige lasten van de vergrijzing zullen verlichten

omdat de overheid dan meer inkomstenbelasting zal ontvangen. De kruiselasticiteiten laten

zien dat een reactie van een stijging van het arbeidsaanbod van vrouwen mogelijkerwijs

kan leiden tot een daling van het arbeidsaanbod van mannen. Bovendien vallen mannen

in de regel met een groter gedeelte van hun inkomen in een hogere belastingschaal, mede

doordat veel vrouwen in deeltijd werken en zodoende minder belasting betalen over hun

verdiende inkomen. Zodoende kunnen de extra belastingopbrengsten als gevolg van een

stimulering van de arbeidsparticipatie van vrouwen dus lager uitvallen dan verwacht. Bij het

formuleren, implementeren en evalueren van beleid is het daarom van belang dat er rekening

gehouden wordt met de mogelijkheid dat het arbeidsaanbod van mannen kan reageren op

een verandering van het uurloon van de partner en andersom. Het bovenstaande voorbeeld

gaat specifiek in op de vergrijzing, maar er zijn andere voorbeelden te noemen, zoals de

werking van kinderopvangsubsidies, waarvoor geldt dat er rekening gehouden zou moeten

worden met de kruiselasticiteiten.

In hoofdstuk 5 breiden we het schattingsmodel van de hoofdstukken 3 en 4 uit door de

mogelijkheid toe te laten dat personen geen betaald werk kunnen hebben. Deze uitbreiding

is belangrijk omdat de keuze om al dan niet te participeren in betaalde arbeid samenhangt

met de geobserveerde betaalde arbeidsuren. Voor deze exercitie gebruiken we Britse

data verzameld in 2003, waarbij we een steekproef beschouwen van tweeverdieners en een

steekproef beschouwen van huishoudens waar alleen de man betaalde arbeid verricht. Door

te weinig observaties was het niet mogelijk om huishoudens te beschouwen waar alleen de

vrouw betaalde arbeid verricht.

Het model voor de tweeverdieners is gelijk aan het gebruikte model in hoofdstuk 3.
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Voor huishoudens waar alleen de man betaalde arbeid verricht wordt het gedrag beschreven

alsof het huishouden een gewogen som van de individuele nutsfuncties maximaliseert

geconditioneerd op de nul betaalde arbeidsuren van de vrouw. De keuze om niet te

participeren in betaalde arbeid kan niet optimaal zijn omdat het een gevolg is van externe

factoren. We spreken dan van onvrijwillige werkloosheid. Het kan ook zijn dat het

arbeidsaanbod van 0 betaalde arbeidsuren optimaal is en in dit geval spreken we van

vrijwillige werkloosheid. Helaas is het aan de hand van de data die we gebruiken niet

mogelijk om (goed) onderscheid te maken tussen vrijwillige werkloosheid en onvrijwillige

werkloosheid. In een derde modelspecificatie nemen we aan dat het arbeidsaanbod van

vrouwen in huishoudens waar zowel de man als de vrouw betaalde arbeid verricht niet

optimaal kan zijn. In dit geval wordt het huishoudgedrag beschreven alsof het huishouden

een gewogen som van de individuele nutsfuncties maximaliseert conditioneel op de constante

arbeidsaanbodkeuze van de vrouw.

Door de verschillende specificaties te schatten verkrijgen we meer inzichten in hoe

individuele voorkeuren en de onderhandelingsposities verschillend zijn tussen huishoudens

waar beide personen betaalde arbeid verrichten en huishoudens waar alleen de man betaalde

arbeid verricht. Bovendien onderzoeken we waarom vrouwen niet deelnemen aan het

arbeidsproces, door na te gaan hoe de individuele nutsniveaus veranderen als de vrouw een

uur betaalde arbeid meer zou gaan werken. De schattingsresultaten van Britse tweeverdieners

die hun arbeid optimaal kiezen worden niet besproken, omdat deze overeenkomen met de

resultaten in Hoofdstuk 3. Wanneer we dus refereren naar de schattingsresultaten van

tweeverdieners bedoelen we de situatie waar het arbeidsaanbod van vrouwen niet optimaal

kan zijn.

Met betrekking tot de individuele voorkeuren van tweeverdieners zijn de resultaten

vrijwel gelijk aan de situatie waarin we veronderstellen dat de arbeidsaanbodkeuze van

vrouwen optimaal is. Dit betekent dat de Britse vrouwen het aantal uren vrije tijd en

het niveau van het huishoudinkomen het belangrijkste vinden. Voor Britse vrouwen die niet

deelnemen aan het arbeidsproces vinden we eveneens dat het aantal uren vrije tijd en het

niveau van het huishoudinkomen relatief belangrijk zijn, maar bovendien is de productie van

huishoudgoederen belangrijk. Een belangrijke reden waarom vrouwen niet deelnemen aan

het arbeidsproces is omdat ze voor de kinderen zorgen en zodoende vinden ze de productie

van huishoudgoederen, oftewel zorg, belangrijk. Deze verklaring wordt ondersteund door

de data waaruit blijkt dat het aantal kinderen in huishoudens waar de vrouw niet werkt

gemiddeld hoger is dan in huishoudens waar de vrouw wel werkt.

Wanneer we de onderhandelingsposities binnen het gezin beschouwen vinden we
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dat de onderhandelingspositie van vrouwen die niet deelnemen aan het arbeidsproces

sterker is dan dat van de partner. Voor tweeverdieners waarbij het arbeidsaanbod van

vrouwen niet optimaal kan zijn, geldt het tegenovergestelde: mannen hebben een sterkere

onderhandelingspositie dan vrouwen. Wanneer we nagaan hoe deze onderhandelingsposities

afhangen van persoonlijke- en huishoudkenmerken vinden we dat het uurloon nog steeds

een prominente rol speelt: een stijging van het eigen uurloon betekent een verbetering van

de onderhandelingspositie. Het potenẗıele uurloon van vrouwen die niet deelnemen aan het

arbeidsproces bëınvloed de onderhandelingspositie niet, maar daar staat tegenover dat het

niet arbeidsinkomen (de uitkering) de onderhandelingspositie verbetert, zij het dat het effect

kleiner is dan het uurlooneffect.

Het hebben van kinderen verklaard een belangrijk deel van de variatie in de individuele

onderhandelingsposities. De aanwezigheid van kinderen verbetert de onderhandelingspositie

van vrouwen die niet deelnemen aan het arbeidsproces, terwijl het de onderhandelingspositie

verslechtert van vrouwen die wel deelnemen aan het arbeidsproces. Een verklaring voor het

laatste is dat de vrouwen met kinderen die betaalde arbeid verrichten zowel verantwoordelijk

zijn voor het verdienen van een deel van het huishoudinkomen als verantwoordelijk zijn voor

de zorg van de kinderen. De combinatie van zorg en betaalde arbeid met de bijbehorende

verantwoordelijkheden kan weliswaar positief uitpakken voor het huishouden, maar op basis

van de schattingsresultaten blijkt dat dit niet het geval is voor de vrouw zelf.

Evenals voor Nederlandse huishoudens vinden we een effect van het leeftijdsverschil op

de onderhandelingspositie waarbij een groter leeftijdsverschil in het voordeel is van de oudste

partner wat meestal de man is.

Op basis van de schattingsresultaten berekenen we vervolgens hoe een extra uur betaalde

arbeid het individuele nutsniveau bëınvloedt. Voor tweeverdieners betekent dit dat we

simuleren hoe het nut van de man, de vrouw en het huishouden in zijn geheel verandert

als de vrouw haar huidige arbeidsaanbod met één uur zou verhogen. Voor huishoudens waar

de vrouw niet deelneemt aan het arbeidsprocess betekent dit dat we simuleren hoe het nut

van de man, de vrouw en het gehele huishouden verandert als de vrouw één uur zou werken

in plaats van niet deel te nemen aan het arbeidsproces.

Voor tweeverdieners vinden we dat een stijging van het arbeidsaanbod van de vrouw

een Pareto verbetering is, namelijk de vrouw, de man en zodoende het gehele huishouden

zouden er op vooruitgaan. Wanneer de vrouw niet deelneemt aan het arbeidsproces geldt

dat het aanbieden van één uur betaalde arbeid het nut van de vrouw en het huishouden

verhoogt, maar het nut van de man verlaagt. Dit is een interessante uitkomst omdat het

betekent dat het niet werken van de vrouw Pareto effic̈ıent is, maar dat de vrouw er zelf
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op vooruit gaat als zij betaalde arbeid aanbiedt. We merken op dat uit deze analyse niet

volgt of deze vrouwen er ook op vooruit zouden gaan als ze 20, 30 of 40 uur per week

zouden werken en deze hoeveelheden arbeidsaanbod zijn wellicht realistischere keuzes op de

arbeidsmarkt. Wanneer de niet werkende vrouw één uur betaalde arbeid verricht betekent

dit een daling van het nut van de man. Een voor de hand liggende verklaring is dat de man

een sterkere onderhandelingspositie heeft waardoor de vrouw thuis blijft. Dit wordt echter

niet ondersteund door de schattingsresultaten, omdat deze suggereren dat deze mannen

juist een minder sterke onderhandelingspositie hebben dan hun vrouw. Het is mogelijk dat

niet geobserveerde factoren, zoals arbeidsmarktbeperkingen of de voorkeur om zelf voor de

kinderen te zorgen dit resultaat veroorzaakt.

De timing van betaalde arbeidsuren

In het tweede gedeelte van dit proefschrift belichten we, naast het aantal betaalde arbeidsuren

van de man en de vrouw, een derde dimensie van het arbeidsaanbod, namelijk hoe personen

de betaalde arbeidsuren op elkaar afstemmen. Tweeverdieners kunnen, enerzijds, zelf bepalen

hoe ze hun arbeidsuren op elkaar afstemmen. Anderzijds liggen de tijden waarop gewerkt

moet worden in vele beroepen redelijk vast zodat deze niet naar wens veranderd kunnen

worden.

De eerste bijdrage van hoofdstuk 6 is de ontwikkeling van een methode waarmee we het

onvrijwillige deel in de geobserveerde overlap in werktijden kunnen scheiden van het deel van

de overlap in werktijden dat tot stand komt doordat personen deze op elkaar afstemmen. We

doen dit door te simuleren hoe de overlap in werktijden zou verandert als personen niet in

staat zijn om de werktijden op elkaar af te stemmen. Een maat voor de timing van werktijden

wordt dan verkregen door de geobserveerde overlap in werktijden te vergelijken met de

gesimuleerde uitkomst. De tweede bijdrage van hoofdstuk 6 is dat we de hoeveelheid overlap

in de werktijden door timing relateren aan de vraag naar kinderopvang en aan de tijd die

personen gezamenlijk besteden aan vrije tijd, huishoudelijk werk en de zorg van de kinderen.

Zodoende kunnen we nagaan waarom personen hun werktijden op elkaar afstemmen.

In Hoofdstuk 6 gebruiken we Nederlandse data die verzameld zijn in 2005. In deze data

is gedetailleerde informatie beschikbaar over het aantal uren die personen werken, op welke

dagen deze personen werken en op welke tijdstippen dit gebeurt.

We vinden dat personen hun werktijden op elkaar afstemmen. Ouders passen hun

werktijden aan door minder overlap in de werktijden te creëren, terwijl gezinnen zonder

kinderen het tegenovergestelde doen. Een intüıtieve verklaring is dat ouders zonder kinderen
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minder overlap in de werktijden creëren omdat er dan meer uren zijn waarop een van de

ouders thuis voor het kind kan zorgen. Voor gezinnen zonder kinderen geldt juist dat zij

waarschijnlijk meer overlap creëren omdat dit de hoeveelheid vrije tijd die gezamenlijk kan

worden doorgebracht vergroot. We vinden verder dat gezinnen met hoger opgeleide vrouwen

en een hoger huishoudinkomen meer overlap in hun werktijden creëren. Dit zijn natuurlijk

ook de gezinnen met minder kinderen en met een waarschijnlijkere grotere voorkeur om vrije

tijd met elkaar door te brengen. Wanneer personen meer zeggenschap hebben over op welke

tijden zij werken dan vergroot dit de overlap in de werktijden. Dit is een logische bevinding

omdat de personen die zeggenschap hebben over hun eigen werktijden de personen met

‘betere’ banen zijn (en dus meer inkomen hebben, hoger opgeleid zijn en minder kinderen

hebben). Om de bovenstaande verklaringen te toetsen onderzoeken we of de overlap in de

werktijden die ontstaat door timing samenhangt met de vraag naar kinderopvang en de tijd

die personen gezamenlijk besteden aan vrije tijd, huishoudelijk werk en de zorg voor de

kinderen.

We vinden dat de hoeveelheid gezamenlijke vrije tijd samenhangt met de hoeveelheid

overlap in werktijden die ontstaat door timing, maar vinden dit effect alleen voor gezinnen

zonder kinderen. Personen hebben dus een duidelijke voorkeur om samen te zijn wanneer

er geen kinderen in het huishouden aanwezig zijn. De hoeveelheid gezamenlijke tijd die

besteedt wordt aan de zorg voor de kinderen of aan huishoudelijk werk is niet of nauwelijks

gerelateerd aan de hoeveelheid overlap in werktijden door timing.

De vraag naar informele kinderopvang hangt samen met de overlap in werktijden door

timing, maar dit effect wordt niet gevonden voor de vraag naar formele kinderopvang.

Wanneer ouders meer overlap in de werktijden creëren stijgt de vraag naar informele

kinderopvang. We zouden verwachten dat ouders met jonge kinderen minder overlap

creëren omdat ze op deze manier de kinderopvangkosten beperken of zelf voor hun kinderen

kunnen zorgen. Echter, wij vinden het tegenovergestelde: ouders met jonge kinderen

creëren relatief gezien meer overlap en vragen ook meer informele kinderopvang. Dit kan

mogelijke komen doordat de overheid informele kinderopvang subsidieert om op deze manier

de arbeidsparticipatie (van vrouwen) te stimuleren. Omdat de vraag naar deze informele

kinderopvang onderschat werd waren de overheidsuitgaven 0.5 miljard hoger dan gepland.

Hierop volgde een beleidsherziening waarin werd vastgelegd dat de subsidie aan de partij die

de informele kinderopvang levert, verlaagd werd van 3,75 naar 2,50 euros per uur per kind.

Op basis van onze resultaten kunnen we stellen dat een beleid dat meer gericht is op

het flexibeler maken van de arbeidstijden wellicht effectiever en goedkoper is dan een beleid

dat slechts de kinderopvang subsidieert. Beleidsmakers hadden de informele kinderopvang
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waarschijnlijk niet op deze manier geregeld als zij op de hoogte waren geweest van de omvang

van de informele kinderopvang en het timing gedrag van ouders en dit toont de relevantie

aan van de relatie tussen het afstemmen van de arbeidsuren en de vraag naar kinderopvang.
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