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Een echte vent strijkt zijn eigen hemd – maar waar hem te vinden? 

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt haar nieuwe publicatie ‘Gender en 

tijdsbesteding’ voor. De onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel maakte een 

diepgaande analyse van genderverschillen in de tijdsbesteding op basis van de enquêtegegevens van 

de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.  

 

Ongelijkheid thuis 
Cijfers over tijdsbesteding bieden een uniek inzicht in de dagdagelijkse patronen van vrouwen en 

mannen. Ze geven ook weer in hoeverre er een stereotiepe taakverdeling blijft bestaan. Het is weinig 

verrassend dat gemiddeld genomen vrouwen meer van het werk in huis op zich nemen dan mannen. 

Dat verschil loopt op tot 10 uur per week. Zelfs bij voltijds werkende vrouwen met kleine kinderen is 

dat zo: zij verrichten  per week 7 uur meer huishoudelijk werk en nemen 3 uur meer kinderzorg en 

opvoeding op zich dan mannen met een voltijdse baan en kleine kinderen. Nochtans is de verdeling 

sinds de jaren zestig een heel stuk minder ongelijk geworden: werd in 1966 nog 84% van de 

gezinsarbeid door vrouwen verricht, dan is dat in 2005 nog 63%. Bovendien is het niet zo dat alle 

vrouwen ‘wassen en plassen’: er zijn relatief veel vrouwen die geen of weinig huishoudelijk werk 

verrichten. Mannen die juist veel huishoudelijk werk op zich nemen zijn dan weer heel wat zeldzamer.  

 

Koken of strijken? 
Koken lijkt de huishoudelijke taak te zijn die mannen het liefst op zich nemen: 43% van de tijd staat er 

een man achter de kookpotten. Wassen en strijken ziet de gemiddelde Belgische man dan weer veel 

minder zitten: slechts 8% van de tijd die er aan wassen en strijken besteed wordt, is er een man in de 

weer.  

 

Betaalde hulp: geen oplossing 
27% van de gezinnen heeft een of andere vorm van betaalde hulp in het huishouden. Hoewel dat 

vaak wordt aangehaald als een oplossing voor het probleem van de combinatie tussen arbeid en 

gezin, blijkt betaalde hulp in het huishouden nauwelijks een effect te hebben op het aantal uren dat 

vrouwen en mannen zelf nog besteden aan huishoudelijk werk. De taakverdeling tussen de beide 

partners wordt er ook niet meer gelijk door.  

 



Vrouwen hebben minder tijd voor… 
Een gevolg van deze ongelijke werkverdeling op het thuisfront is dat er voor vrouwen minder tijd 

overblijft voor andere zaken. Zo werken vrouwen gemiddeld per week 7 uur minder in een betaalde 

baan dan mannen. Bij voltijds werkende vrouwen en mannen is dat verschil in een arbeidsweek nog 

altijd 4u15’. Daarnaast hebben vrouwen dagelijks bijna een uur minder vrije tijd (55 minuten). Ze 

hebben ook minder ruimte voor vrijwilligerswerk en andere sociale engagementen. 

 

Het gaat al fout bij tieners 
Dat de situatie niet vanzelf meer gelijk zal worden, mag blijken uit het feit dat het onderscheid er al van 

jongs af aan inzit. Meisjes van 12 tot en met 15 jaar doen op een schooldag al een derde meer 

huishoudelijk werk dan jongens en hebben 40 minuten minder vrije tijd. 

 

Strijd tegen seksestereotiepe taakverdeling 
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen benadrukt dat het van wezenlijk belang is om 

de seksestereotiepe verdeling van gezinsarbeid in vraag te blijven stellen. De ongelijkheid op dit vlak 

heeft immers een impact zowel op de kansen van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt en in het 

beroepsleven, als (indirect) op de inkomensverschillen, de totale werklast, de maatschappelijke 

participatie van vrouwen en mannen en de mate waarin zij toekomen aan de nodige ontspanning.  

 

 

Nog enkele cijfers: 
 

• Vrouwen van 19 t.e.m. 65 jaar zijn per week gemiddeld 23u47’ bezig met huishoudelijk werk. Dat 

is 9u55’ meer dan mannen. 

• In koppels waar de vrouw een betaalde baan heeft en de man niet, besteedt de vrouw gemiddeld 

nog altijd 3u40’ meer aan huishoudelijk werk dan haar partner.  

• Enkel het administratieve werk in een gezin (verzekeringen regelen, huur betalen, 

belastingspapieren invullen…) wordt in gelijke mate door vrouwen en mannen gedaan. 

• Tuinieren en klussen worden voor 70% door mannen uitgevoerd. 

• Tienermeisjes van 12 tem 18 jaar doen op een zondag anderhalve keer meer huishoudelijk werk 

dan tienerjongens, op een zaterdag zelfs meer dan het dubbele. 

• Op een werkdag begint de vrije tijd voor mannen gemiddeld een uur vroeger dan voor vrouwen. 

• Op zondagmiddag is ruim een derde van de vrouwen bezig met huishoudelijk werk, tegenover een 

zesde van de mannen. 

 

 

 

Meer info en het volledige rapport zijn te verkrijgen op het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 

mannen. 
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