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Eenzijdige l<euze voor combi

natiemodel economisch 

gezien niet verstandig 
DOOR PROF.DR.A.L. BOVENBERG EN 
PROF.DR. J.J. GRAAFLAND 

De argumenten van Schippers in het hiervoor gepubliceerde artikel, om het 

combinatiemodel te verkiezen boven het anderhalfverdienersmodel, over

tuigen Bovenberg en Graafland niet. Zij zijn eveneens een warm voorstan

der van het levensloopperspectief. maar blijven erbij dat het - op grond 

van economische analyse - niet wenselijk is dat de overheid er een voor

keur voor een van beide modellen op na houdt. Zij voeren daarbij verschil

lende punten aan. Ten eerste vertrouwen zij het beroep van Schippers op 

uit enquêtes blijkende voorkeuren niet. Met name economen dienen een 

gezonde achterdocht te koesteren ten aanzien van deze toch vaak te vrijblij

vende antwoorden. Ten tweede gaat Schippers voorbij aan mogelijke speda

lisatievoordelen van het anderhalfverdienersmodeL Onder het combinatie

model bereikt geen van de twee partners de top. Tenslotte is het onwense

lijk dat het kostwinnersmodel door een nieuwe dwangbuis wordt vervan

gen. Dat leidt tot extra restricties op het onderhandelingsproces binnen 

het huishouden en daardoor tot een lagere welvaart en verder uitstel van 

gezinsvorming. 

Schippers' analyse vormt op veel punten een well<ome aanvulling op onze bij

drage. Door de analyse in te bedden in het levensloopperspectief scherpt 

Schippers het belang van een langdurige binding met de formele arbeids

markt voor de opbouwen het onderhoud van menselijk kapitaal verder aan. 

We kunnen ons vinden in zijn wens het arbeidzame leven te verlengen om zo 

de gezinsfase tijdens het 'spitsuur van het leven' te ontlasten. Naast de nodige 

overeenkomsten is er ook een belangrijk verschil tussen Schippers' analyse en 

die van ons. Schippers verkiest het combinatiemodel boven het anderhalfver

dienersmodel, terwijl wij geen duidelijke voorkeur uitspreken. De eerste re

den die Schippers voor zijn voorkeur aanvoert, is dat mannen en vrouwen het 

combinatiemodel zeggen te prefereren boven het anderhalfverdienersmodel. 

Dit is een relevant punt. Het is echter niet duidelijk of deze uitgesproken 

voorkeuren slechts droomwensen weerspiegelen, los van restricties waaraan 

we nu eenmaal onderworpen zijn, of dat de geënquêteerden deze restricties 

verdisconteerd hebben in hun antwoorden. Als u ons vraagt ofwe van u een 
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'Schippers laat de 

lagere benutting 

van het menselijke 

kapitaal van vaders 

in het combinatie

model onbespro

ken'. 

<ijsje willen, dan zeggen we geen nee. De economisch relevante vraag is echter 

welke prijs we voor het ijsje bereid zijn te bepalen en of deze prijs de kosten 

van het ijsje overtreft. Of, om het voorbeeld van Schippers te gebruiken, de 

relevante vraag is niet of huishoudens het combinatiemodel zouden verkie

zen als ze niet onderworpen zouden zijn aan de restrictie dat men vroeg car

rière moei: maken, maar welk rhodel men verkiest wanneer men wel aan deze 

restrictie is onderworpen. 

Hieraan gerelateerd is dat surveys onbetrouwbaar kunnen zijn, omdat de geën

quêteerden soms sociaal wenselijke antwoorden in plaats van werkelijke voor

keuren geven. Economen geven daarom in het algemeen de voorkeur aan ge

observeerd gedrag om preferenties te achterhalen (revealed preferences). De vaak 

impliciete onderhandelingen tussen man en vrouw resulteren vaak in het an

derhalfverdienersmodel. Zowel mannen als vrouwen realiseren zich dat kin

deren aanzienlijke investeringen in tijd en geld vragen. Vrouwen maken zich 

daarbij vooral zorgen om de emotionele kwaliteit van de zorg die kinderen 

kan worden geboden, terwijl de mannen zich vooral bekommeren om de ma

teriële kwaliteit van het gezinsleven. Een taakverdeling waarbij de vrouw 

meer tijd en de man meer geld in de kinderen investeert, ligt dan voor de 
hand.! 

Bij de keuze voor het anderhalfverdienersmodel speelt nog een belangrijk 

punt, namelijk het al of niet bestaan van specialisatievoordelen door toene

mende schaalopbrengsten. Dit is een cruciale vraag bij de economische beoor

deling van het anderhalfverdienersmodel versus het combinatiemodel. Dit 

roerden wij reeds aan in onze eerdere bijdrage, maar helaas gaat Schippers 

geheel aan deze vraag voorbij. Terwijl hij wijst op de grotere benutting van 

menselijk kapitaal van moeders onder het combinatiemodellaat hij de daar

mee gepaard gaande lagere benutting van het menselijk kapitaal van vaders 

onbesproken. Of de overgang van het anderhalfverdienersmodel naar het 

combinatiemodel per saldo positief uitwerkt, hangt vooral afvan het al of 

niet bestaan van specialisatievoordelen. In een levensloopperspectief gaat het 

dan vooral om dynamische schaal- en specialisatievoordelen. Juist in het door 

Schippers geprefereerde levensloopperspectief zou het anderhalfverdieners

model in veel gevallen wel eens het te verkiezen model kunnen zijn. Onder 

het combinatiemodel bereikt geen van de twee partners de top. Onder het 

anderhalfverdienersmodel is dit voor één van de twee partners weggelegd en 

bereikt het huishouden een hogere levensstandaard. 

De situatie zal in ieder huishouden anders liggen. Daarom is het beter de 

keuze tussen de twee modellen over te laten aan de ouders, die immers over 

de beste informatie over hun eigen specifieke situatie beschikken. Zij kunnen 
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'Relatief kleine 

deeltijdbanen zijn 

een belangrijke ver

worvenheid in ons 

land'. 

daarom beter dan Schippers of ondergetekenden beoordelen of er in hun situ

atie sprake is van specialisatievoordelen. De overheid kan de keuzevrijheid 

van ouders vergroten door faciliteiten voor de combinatie van arbeid en zorg 

te verbeteren, maar heeft daarbij geen duidelijke taak om één van de twee 

modellen te bevorderen, bijvoorbeeld door partners te ontmoedigen hun lot 

aan elkaar te verbinden binnen het anderhalfverdienersmodel. Het kostwin

nersmodel moet niet door een nieuwe dwangbuis worden vervangen. Extra 

restricties op het onderhandelingsproces binnen het huishouden door een 

paternalistische overheid resulteert slechts in een lagere welvaart en een ver

der uitstel van de gezinsvorming. Hiervoor betalen niet alleen mannen, maar 

ook vrouwen, bij wie de kinderwens meestal eerder komt en die kwetsbaar 

zijn voor combinatiestress als een gevolg van de vele sociale verwachtingen, 

een hoge prijs. Moeders van jonge kinderen aanzetten zich meer tijd op de 

formele arbeidsmarkt te bewegen, loopt het gevaar het kind (letterlijk) met 

het badwater weg te gooien of het 'spitsuur van het leven' verder te verhevi

gen. Relatief kleine deeltijdbanen zijn een belangrijke verworvenheid van ons 

land, omdat deze banen het mogelijk mal<en de opvoeding van kinderen te 

combineren met het onderhoud van menselijk kapitaal van vrouwen. 

Van belang hierbij zijn de relatieve transactiekosten van de twee modellen. 

Het is niet evident dat het combinatiemodellagere transactiekosten met zich 

mee zou brengen dan het anderhalfverdienersmodel. Het wordt daarom niet 

duidelijk waarom volgens Schippers de uitruil van arbeidstijd tussen moeders 

en vaders, bij een overgang van anderhalfverdienersmodel naar combinatie

model, de leefdruk tijdens het 'spitsuur van het leven' zou doen verminde

ren. De totale arbeidstijd en zorgtijd van de huishouding blijft bij zo'n uitruil 

immers gelijk. Afstemmingsproblemen en de tijd verbonden met het brengen 

en halen van de kinderen veranderen hier niet door. Of Pa naar zijn werk 

rijdt of Moe, de file wordt er niet korter op. 

In plaats van fors in te zetten op het combinatiemodel en het herverdelen 

van formele arbeid tussen de ouders tijdens de gezinsfase dient arbeid beter 

over de levensloop te worden verdeeld. Het verlengen van het arbeidszame 

leven kan er toe bijdragen dat de drang vermindert om carrière te maken in 

de grotendeels biologisch bepaalde levensfase waarin men de verantwoorde

lijkheid draagt voor jonge kinderen. Dit vereist het kraken van enige harde 

noten in de institutionele vormgeving van de sociale zekerheid en de pensioe

nen.2 Ook zijn fundamentele aanpassingen in de arbeidsorganisatie noodzake

lijk, zodat het menselijk kapitaal van oudere werknemers beter wordt onder

houden. Door het verlengen van het arbeidszame leven kunnen vaders èn 

moeders meer investeren in hun kinderen zonder ten onder te gaan aan com

binatiestress. Verder verbeteren de mogelijkheden voor beide ouders om na 
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de gezinsfase, waarin ze met liefde het leven aan hun kinderèn hebben door

gegeven, hun talenten op een andere manier te ontplooien door weer volop 
actief te zijn op de formele arbeidsmarkt. 

Prof dr. A.L. Bovenberg en prof dr. J J. Graafland zijn beiden als hoogleraar verbonden 
aan de Katholieke Universiteit Brabant. 

Noten 

1. Zie Nederlandse Gezinsraad, 'Signalement I: Gezin,: beeld en werkelijkheid.' Maart 
2001,' blz 112-118. 

2. Ziehiervoor A.L. Bovenberg, "Koester menselijk kapitaal: Een agenda voor 

institutionele vernieuwing," Christen Democratische Verkenningen, nr.7/8/9 2001, 

Themanummer Werk, Welvaart & Geluk, p. 76-87 .. 
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