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Voorwoord

Deze studie bevat de uitkomsten van een onderzoek naar de dagelijkse bezigheden van
Nederlanders in de jaren 1975, 1980, 1985 en 1990. Zij biedt een actualisering tot aan 1990
van verschillende trends die in een eerder SCP-rapport (Tijd komt met de jaren) tot aan 1985
werden beschreven. De gegevens zijn ontleend aan tijdbudgetonderzoeken die in de vier
genoemde jaren zijn gehouden onder representatieve steekproeven uit de bevolking van 12
jaar en ouder. De peilingen maken gebruik van het dagboeksysteem, bestrijken steeds een hele
week en zijn elke keer tijdens dezelfde najaarsweken uitgezet.

Centraal in deze studie staan veranderingen die zich hebben voorgedaan in het
activiteitenpatroon van verschillende bevolkingsgroepen en hun tijdsbesteding aan variërende
dagelijkse bezigheden. Uitvoeriger dan in het vorige tijdsbestedingsrapport wordt in het
onderhavige ingegaan op de vrijetijdsbesteding en de maatschappelijke participatie van de
Nederlandse bevolking in de periode 1975-1990. Daarnaast is ruim aandacht geschonken aan
verschillen die in deze jaren vallen waar te nemen tussen mannen en vrouwen en tussen
leeftijdsgroepen op de terreinen van betaalde en onbetaalde arbeid, onderwijsdeelname en
vrijetijdsgedrag. 

Een apart hoofdstuk (hoofdstuk 4) is gewijd aan de rolverdeling van partners in het
huishouden met betrekking tot betaalde arbeid en huishoudelijke taken. Er is nagegaan of
deze is gerelateerd aan specifieke socio-structurele kenmerken, waaronder de levens- en
gezinsfase. Verder komt hier de verspreiding van het tweeverdienershuishouden onder de
bevolking ter sprake. Een belangrijke vraag luidt of het tweeverdienerschap ook binnen de
huishoudelijke zorg tot egalitairdere verhoudingen tussen man en vrouw heeft geleid. Dat
blijkt inderdaad het geval te zijn. Desondanks is ook in dit type huishouden vooralsnog geen
sprake van een evenredige belasting met zorgtaken tussen man en vrouw.

In het SCP-werkprogramma 1994/1995 zijn ontwikkelingen rond huishouden en arbeid
opgevoerd als een centraal aandachtspunt binnen het programma Sociale en culturele
veranderingen. Doel is een toekomststudie tot stand te brengen over de wijze waarop mensen
hun leven inrichten rond arbeid en huishouden. Dit rapport vormt hiervan een voorstudie.

Prof. drs. A.J. van der Staay
(directeur SCP) 
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1  Inleiding en verantwoording

1.1 Achtergrond

In 1975 nam het het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voor het eerst als
medeopdrachtgever deel aan een landelijk tijdbudgetonderzoek (TBO). De resultaten van dit
onderzoek zijn uitgebreid weergegeven in het rapport Een week tijd (Knulst 1977). Daarmee
werd een traditie van grootschalig onderzoek naar de tijdsbesteding heropgenomen die in de
jaren dertig was ingezet met het tijdsbestedingsonderzoek van Blonk et al. (1936) onder
Nederlandse arbeiders en waaraan door het Centraal Bureau voor de Statistiek een vervolg
werd gegeven met vrijetijdsonderzoeken in midden jaren vijftig en begin jaren zestig (CBS
1957-1959, 1964-1966).
Inmiddels kennen de tijdbudgetonderzoeken van het SCP hun eigen traditie. Sinds de eerste
publikatie over het onderzoek van 1975 zijn deze onderzoeken elke vijf jaar herhaald, met als
resultaat de vervolgrapporten Waar blijft de tijd (Knulst en Schoonderwoerd 1983), waarin
over veranderingen in de tijdsbesteding tijdens het tijdvak 1975-1980 werd gerapporteerd, en
Tijd komt met de jaren (Knulst en Van Beek 1990), waarin de periode tot aan 1985 object
van studie was.

In het onderhavige rapport wordt deze algemene rapportages over het TBO-onderzoek
voortgezet. Een belangrijk deel ervan bestaat uit het doortrekken van de ontwikkelingen die in
de voorgaande TBO-rapporten werden beschreven, naar het tijdvak tot 1990. Een aantal van
de ontwikkelingen die zich tussen 1975 en 1990 hebben voorgedaan, zijn reeds in andere
publikaties beschreven. Daarbij kan worden verwezen naar de betreffende hoofdstukken in het
Sociaal en Cultureel Rapport van 1992 en 1994 (SCP 1992: H8; SCP 1994a: H9), waarin
een aantal globale verschuivingen in de tijdsbesteding van de Nederlanders is beschreven.
Verder moet het boek Sociaal-culturele beweegredenen (Batenburg en Knulst 1993) worden
vermeld, waarin de implicaties van veranderende leefpatronen onder de bevolking voor het
mobiliteitsgedrag zijn geanalyseerd, evenals het werkdocument Ontwikkelingen in de
verdeling van onbetaalde arbeid over vrouwen en mannen (Van der Lippe en Niphuis-Nell
1994), dat ingaat op verschuivingen in de verdeling van huishoudelijke en niet-betaalde
arbeid tussen de seksen tijdens de periode 1975-1990.
Voor sekseverschillen betreffende de tijdsbesteding is ook in het onderhavige rapport een
prominente plaats ingeruimd. Speciale aandacht zal worden geschonken aan verschillen
tussen tweeverdienershuishoudens en huishoudens met een traditionele verdeling van betaalde
arbeid tussen de partners. Vergeleken met Tijd komt met de jaren wordt thans uitvoeriger
ingegaan op de invloed van de levens- en gezinsfase op het activiteitenpatroon van mannen en
vrouwen, en op de vrijetijdsbesteding van uiteenlopende bevolkingscategorieën. 

1.2 De thematiek van dit rapport

Zoals vermeld geeft dit rapport, evenals de vorige TBO-rapporten, in de eerste plaats een
uitgebreide beschrijving van de veranderingen die zich hebben voorgedaan in de deelname
aan en het tijdsbeslag van activiteiten op het terrein van onderwijs, betaalde arbeid,
huishoudelijke zorg en vrije tijd. Daarbij zal consequent aandacht worden geschonken aan
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verschillen die zich in de achtereenvolgende jaren voordoen tussen uiteenlopende categorieën
onder de bevolking, naar sekse, leeftijd, opleidingsniveau, arbeidspositie en gezinssituatie. 
De tot op heden meest recente editie van het SCP-tijdbestedingsderzoek maakt het mogelijk
de trends die in het laatst verschenen rapport werden besproken tot aan 1985, verder te volgen
tot aan 1990. De hoofdvragen luiden hier: Welke veranderingen vallen tussen 1975 en 1990
waar te nemen in de participatie en tijdsinvestering van de verschillende geledingen onder de
bevolking aan onderwijs en vorming, betaalde beroepsarbeid, de zorg voor huishouden en
gezin? Hoe is het gesteld met de verbreiding van de combinatie van taken op deze terreinen
onder de bevolking? Welke invloed heeft deze op het tijdbudget? Wat zijn de gevolgen van de
verschuivingen voor de mobiliteit van bevolkingsgroepen?

Uitgebreider dan in het vorige rapport wordt in het onderhavige aandacht geschonken aan
ontwikkelingen op het gebied van de vrijetijdsbesteding. Tot de aspecten die in dat kader
zullen worden geanalyseerd, behoren de volgende. Om te beginnen wordt de vraag aan de
orde gesteld of het moderne vrijetijdsgedrag bijzondere kenmerken is gaan vertonen
(diversificatie, uithuizigheid, mobiliteit) en zo ja, of er dienaangaande voorlopers onder de
bevolking vallen waar te nemen. Daarop aansluitend zal voor uiteenlopende
bevolkingsgroepen worden bekeken of zij zich onderscheiden door een specifiek
gedragspatroon tijdens hun vrij beschikbare uren wat betreft hun gebruik van elektronische
media, hun leesgedrag, hun maatschappelijke participatie, hun uitgaansgedrag en andere
vormen van vrijetijdsbesteding. Ten slotte zal voor twee dimensies waarop zich verschillen
onder de bevolking formeren apart worden geanalyseerd of en hoe deze zich ten aanzien van
vrijetijdsactiviteiten manifesteren. In de eerste plaats zullen personen die betaalde
beroepsarbeid verrichten, worden vergeleken met beroepsmatig niet-actieven (werklozen,
arbeidsongeschikten, gepensioneerden, huisvrouwen). In de tweede plaats zal worden
ingegaan op mogelijke verschillen tussen leeftijdscategorieën.

De taakverdeling tussen de partners binnen huishoudens, verschillen in het activiteitenpatroon
van mannen en vrouwen, en de veranderingen die zich daarin sinds 1975 hebben voltrokken,
vormen een hoofdonderwerp van dit rapport dat in alle hoofdstukken zal terugkeren. In een
aparte paragraaf wordt de invloed van de fase in de gezinscyclus op de tijdsbesteding van de
beide seksen en hun arbeidsparticipatie behandeld.
In het kader van de thematiek van de taakverdeling tussen mannen en vrouwen, zal tevens
uitvoerig worden ingegaan op de mogelijke opkomst, sociale lokatie, specifieke kenmerken en
gevolgen van een bijzonder huishoudenstype, dat volgens veler verwachting de toekomst aan
zijn zijde heeft: de zogenoemde `symmetrical family'. Daarmee wordt een vorm van
samenleven bedoeld waarin beide partners werkzaam zijn in een betaald beroep, hetgeen ertoe
zou leiden dat ook de taken die voortvloeien uit het huishouden en de zorg voor huisgenoten
(kinderen) evenrediger verdeeld zijn. Of dit laatste feitelijk het geval is, vormt een van
onderwerpen die ter sprake zullen komen. Verder zal een inschatting gemaakt worden van de
verbreiding van dit moderne huishoudenstype onder de bevolking in de achtereenvolgende
jaren. Ook zal worden nagegaan of dit type huishouden, vergeleken met andere typen,
geassocieerd is met karakteristieke socio-structurele en leefstijlkenmerken  (waaronder een1

verhoogde uitbesteding van gezinsfuncties aan externe instanties, een typisch patroon van
vrijetijdsbesteding of consumptiepatroon).

1.3 De tijdbestedingsonderzoeken van het SCP2

Op de geformuleerde onderzoeksvragen zal getracht worden een antwoord te vinden via een
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analyse van tijdbudgetgegevens die voor de periode 1975-1990 zijn verzameld. In het kader
van de achtereenvolgende tijdbestedingsonderzoeken (TBO) die door het Sociaal en Cultureel
Planbureau zijn verricht, zijn tot op heden vier peilingen gehouden onder de Nederlandse
bevolking van 12 jaar en ouder. De respondenten zijn tijdens overeenkomstige najaarsweken
in 1975, 1980, 1985 en 1990 steeds op dezelfde wijze volgens het dagboeksysteem
onderzocht. Aldus vond een integrale registratie plaats van de tijdsbesteding van de bevolking
gedurende zeven aaneengesloten etmalen. De respondenten hebben in feite een week lang, of
672 keer, de vraag beantwoord: "Wat deed u dit kwartier"? Bij de rubricering van bezigheden
wordt steeds hetzelfde systeem aangehouden, dat aan een internationaal vergelijkend
tijdbudgetonderzoek (Szalai 1972; vgl. Harvey et al. 1984) is ontleend.
Het op deze wijze vergaarde materiaal levert een belangrijke aanvulling op de gegevens van
opinieonderzoeken, omdat het specifiek is gericht op (veranderingen in) het concrete handelen
van mensen in de praktijk van het dagelijkse leven en op (veranderingen in) de feitelijke
leefomstandigheden, los van hun evaluatie hiervan. Feitelijk komt de methode zo dicht in de
buurt van een observatiestudie naar de concrete gedragingen van mensen als maar mogelijk is
bij een omvangrijke bevolkingssteekproef. Systematisch vergaarde tijdsbestedingsgegevens
werpen niet zelden een licht op facetten van het gedrag die onvoldoende door institutionele
statistieken of publieksenquêtes worden bestreken.

Voor en na het eigenlijke budgetonderzoek werden enquêtes afgenomen met een aantal extra
vragen, en met bij sommige vragen een aantal extra specificaties. Behalve de registratie van
de tijdsbesteding en de belangrijkste punten uit de begeleidende enquêtes, zijn ook de wijze
van steekproeftrekking en de kalenderdagen waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden
geheel gerepliceerd. De data en dagen van de tijdsbestedingsregistratie waren in 1975, 1980,
1985 en 1990 identiek, doordat er twee schrikkeljaren in die vijf jaren vielen. Steeds werd het
budgetonderzoek op zondag 5 oktober aangevangen en op zaterdag 18 oktober afgesloten. De
ene helft van de steekproef heeft zijn dagboek van 5 tot en met 11 oktober bijgehouden. De
andere helft van 12 tot en met 18 oktober. De (twee) oktoberweken waarin het TBO steeds
wordt gehouden zijn zodanig gekozen dat het grootste deel van de bevolking deze als een
normale werkweek pleegt te besteden. De zomervakantie is afgelopen en de herfstvakantie
nog niet begonnen, het schooljaar heeft weer een aanvang genomen, de kijkdichtheid van de
televisie ligt op een gemiddeld peil. De uitkomsten worden niet in onevenredige mate
beïnvloed door typische zomer- of winteractiviteiten.
Omdat veel belang werd gehecht aan de mogelijkheid van analyses op subpopulaties, is in de
latere versies van de TBO-onderzoeken gekozen voor een steekproef die ten minste tweemaal
groter was dan die van de eerste editie uit 1975, die 1.309 ondervraagden van 12 jaar en
ouder omvatte. In 1980 kwam de steekproef uit op een netto aantal van 2.730 ondervraagden,
in 1980 op 3.263 en in 1990 op 3.158. 

1.4 Voor- en nadelen van de budgetmethode

Een publiekssurvey, hoe degelijk ook van opzet, kan slechts een beperkt aantal aspecten van
het werkelijke gedrag belichten. Tijdbestedingsonderzoek is in het algemeen gericht op de
vraag hoe individuen in verschillende omstandigheden omgaan met een voor ieder gelijke
hoeveelheid tijd. Zoals onderzoek naar financiële bestedingen, registreert ook
tijdbestedingsonderzoek de bestemming die respondenten kiezen voor een in beginsel schaars
gegeven, in dit geval: tijd.

In het voorgaande werd TBO-onderzoek vergeleken met observatiestudies naar het handelen
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van mensen. Daarbij dient wel te worden bedacht dat in tijdbestedingsonderzoek het
`self-reported behaviour' en niet het `actual behaviour' van personen wordt gemeten. Evenals
andere sociaal-wetenschappelijke ondervragingstechnieken geeft tijdbestedingsonderzoek
bovendien een tamelijk gestileerd beeld van het te onderzoeken gedrag. De respondenten is
verzocht hun bezigheden per klokkwartier te boekstaven. Maar in werkelijkheid worden de
meeste bezigheden natuurlijk niet strikt volgens de wijzers van de klok verricht. Ook op
andere punten geeft de registratiemethode een gestileerd beeld van het feitelijke gedrag. Zoals
gezegd, kan dit tijdbestedingsonderzoek voorgesteld worden als een schriftelijke enquête
waarin een week lang is gevraagd: "Wat deed u dit kwartier"? Voor de beantwoording van die
ene, 672 maal herhaalde vraag, hadden de respondenten de keus uit 226 verschillende
antwoordmogelijkheden. Daarnaast is extra gevraagd naar het eventuele gebruik van radio of
televisie tijdens andere bezigheden, hetgeen het aantal antwoordmogelijkheden
verveelvoudigde. In vergelijking met iedere andere voorgestructureerde vragenlijst biedt dit
type tijdbestedingsonderzoek zeer veel ruimte voor individuele variatie. Toch vormt ook dit
grote aantal antwoordmogelijkheden vanzelfsprekend een gereduceerde manier om de
handelingen van (in 1985 en 1990) meer dan 3.000 verschillende individuen over een week in
beeld te brengen. Zo is wel gevraagd naar mediagebruik als eventuele secundaire bezigheid,
maar niet of men bezigheden in gezelschap van huisgenoten of bekenden heeft verricht.

Het dagboeksysteem, dat het natuurlijke verloop van etmalen beoogt te reproduceren, geeft
een aanvaardbare benadering van de realiteit. Het wordt respondenten niet eenvoudig gemaakt
hun favoriete activiteiten of bezigheden met sociaal aanzien breed uit te meten en
beslommeringen of triviale bezigheden over het hoofd te zien. Het eigenlijke
onderzoeksobject wordt hierdoor niet eenzijdig uitvergroot, zoals in gespecialiseerde enquêtes
wel gebeurt. De relevantie van het TBO als informatiebron over het activiteitenpatroon is
vooral te danken aan het feit dat het als all-round (d.w.z. uiteenlopende sectoren bestrijkend)
survey is opgezet en op gelijke wijze elke vijf jaar wordt herhaald. We weten daardoor
bijvoorbeeld hoeveel uren feitelijk door mensen aan betaalde arbeid worden besteed, afgezien
van hun officieel vastgelegde werkweek, of hoeveel tijd zij per week daadwerkelijk vrij tot
hun beschikking hebben, afgezien van het in hun arbeidscontract vastgelegde aantal vrije
dagen.
Terwijl een breed opgezet onderzoek dus verschillende voordelen voor specifieke sectorale
vraagstellingen biedt, mag niet uit het oog worden verloren dat het TBO nooit als een
gespecialiseerd onderzoek naar bijvoorbeeld beroepsarbeid is bedoeld. Juist omdat
respondenten over zoveel verschillende terreinen informatie verschaffen, kan niet op elk van
die terreinen diep worden ingegaan.

1.5 De indeling van het dagboek

Er werd al vermeld dat de 226 antwoordmogelijkheden voor de primaire karakterisering van
bezigheden in hoofdlijnen zijn ontleend aan een internationaal vergelijkend
tijdbestedingsonderzoek dat in 1965-1966 werd gehouden (Szalai 1972). Dit onderzoek
hanteerde negen hoofdrubrieken voor de typering van de dagelijkse tijdsbesteding, waarbij
elke hoofdrubriek nader in afzonderlijke rubrieken was onderverdeeld.
Met enige wijzigingen in de hoofdrubrieken en bovendien aangepast aan de Nederlandse
omstandigheden op een tijdstip buiten het zomerseizoen, is de systematiek ook voor de
Nederlandse onderzoeken gehanteerd. Deze aangepaste indeling ziet er thans als volgt uit:
- bezigheden in verband met betaalde arbeid (17 gespecificeerde activiteiten);
- bezigheden op het gebied van de huishouding (23);
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- bezigheden op het gebied van de kinderverzorging (12);
- het kopen van goederen en het bezoek aan dienstverlenende instellingen (kapper, arts, 

postkantoor, bank e.d.) (23);
- dagelijkse behoeften: nachtrust, maaltijden, persoonlijke verzorging (13);
- onderwijs en vorming (18);
- participatie aan politiek, belangenorganisaties, verenigingen, religie en vrijwilligerswerk

(12);
- visites, uitgaansleven en bezoek aan evenementen (16);
- sport en spel, hobbybeoefening en recreatie buiten (22);
- mediagebruik (radio, televisie, lectuur) en dergelijke (70).
Bij de indeling is niet getracht zoveel mogelijk bezigheden te onderscheiden, maar om zoveel
mogelijk verscheidenheid in activiteitensoorten in kaart te brengen. Afhankelijk van de
vraagstelling biedt de indelingssystematiek de ruimte om op andere of meer geaggregeerde
wijze elementen samen te voegen. In dit rapport geschiedt dit op een aantal plaatsen via vijf
hoofdrubrieken: betaalde arbeid, huishouden en gezin, onderwijs en vorming, persoonlijke
verzorging, en vrije tijd. In bijlage A, achterin dit rapport, is een overzicht opgenomen van
alle activiteiten waarvan in dit rapport sprake is, van de percentages deelnemers per activiteit
en van de door de deelnemers daaraan bestede tijd.

De gehanteerde indelingen of samenvoegingen zijn pragmatisch maar universeel. Ze verraden
geen vooringenomenheid ten aanzien van het activiteitenpatroon van mannen of vrouwen, of
van de beroepsmatig actieve en niet-actieve bevolking. Niet alleen de participatie in een
betaalde werkkring, maar ook die in onbetaalde arbeid die betrekking heeft op taken in het
huishouden of de verzorging van verwanten wordt geboekstaafd. Ook gepensioneerden,
personen die zijn afgekeurd voor beroepsarbeid of werklozen kunnen het in het hier
gehanteerde kader druk of minder druk hebben met allerlei verplichtingen. Voor andere
gebruikers van het TBO-materiaal (TBO'90 bevindt zich, evenals de voorgaande TBO's,
sinds juni 1994 in het depot van het Steinmetzarchief) bestaat altijd de mogelijkheid
desgewenst een bredere of engere omschrijving van arbeid, verplichtingen, vrije tijd
enzovoort te hanteren.

1.6 Opbouw van het rapport 

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 passeert een aantal ontwikkelingen de
revue die als relevant kunnen worden beschouwd voor de tijdsbesteding van de Nederlanders
op de verschillende terreinen van betaalde en onbetaalde arbeid, huishoudelijke zorg,
onderwijs en vrije tijd, alsmede voor de wijze waarop daaraan door subpopulaties onder de
bevolking (jongeren en ouderen, mannen en vrouwen enz.) vorm werd gegeven. Daartoe
behoren om te beginnen demografische trends zoals de ontgroening en vergrijzing van de
bevolking, de groei van het aantal huishoudens, de inkrimping van de huishoudensomvang en
de plaats die het gezin daarbij inneemt. Daarnaast worden kort enkele veranderingen in het
produktiesysteem en de opbouw van de beroepsbevolking besproken. Ten slotte wordt een
beknopte bespreking gewijd aan verschuivingen in de mobiliteit en de zogenoemde
mechanisering van de huishoudelijke produktie. In de volgende drie hoofdstukken wordt
vervolgens verslag gedaan van de uitkomsten die de vier TBO-onderzoeken van 1975, 1980,
1985 en 1990 hebben opgeleverd met betrekking tot de tijdsbesteding en het
activiteitenpatroon van de bevolking.

In hoofdstuk 3 wordt om te beginnen een algemeen beeld geschetst van de veranderingen die
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zich hebben voltrokken in de alledaagse bezigheden van de Nederlanders en van verschillen
die er dienaangaande vallen te constateren tussen uiteenlopende bevolkingsgroepen (§ 3.2).
Vervolgens wordt nader ingegaan op verschuivingen in de activiteiten die worden ontplooid
in het kader van onderwijs en vorming (§ 3.3), het verrichten van betaalde arbeid (§ 3.4) en
de arbeid gericht op de zorg voor het huishouden en eventueel een gezin (§ 3.5). In paragraaf
3.6 wordt het verschijnsel van de taakcombinaties onder de loep genomen. Daarmee wordt
gedoeld op personen die een hoofdactiviteit op het terrein van onderwijs, betaalde arbeid of
huishoudelijk werk combineren met een of meerdere nevenactiviteiten op de andere terreinen.
Ten slotte wordt in paragraaf 3.7 nog speciale aandacht geschonken aan de invloed van de
fase van de gezinscyclus op de tijdsbesteding aan activiteiten. De belangrijkste conclusie luidt
dat, hoewel er wel degelijk veranderingen zijn opgetreden, het effect van de gezinsfase op het
activiteitenpatroon nog altijd zeer verschillend uitvalt voor mannen en vrouwen.

Hoofdstuk 4 heeft als centraal thema de rolverdeling tussen partners in het huishouden. Eerst
worden de verschuivingen in kaart gebracht die in de loop van de jaren tachtig onder mannen
en vrouwen zijn opgetreden met betrekking tot de participatie en tijdsinvestering in betaalde
arbeid en huishoudelijke arbeid per geboortecohort en per levensfase (§ 4.1). Daarop
aansluitend wordt ingegaan op een huishoudenstype dat volgens een aantal auteurs de
afgelopen decennia in opkomst zou zijn en waarin beide partners min of meer full-time
werkzaam zijn in een betaalde werkkring (§ 4.2). Dit type zou worden gekenmerkt door een
grotere symmetrie in de verdeling van arbeids- en zorgtaken tussen de partners. In de eerste
plaats is getracht via de TBO-gegevens te komen tot een inschatting van de verspreiding van
dit huishoudenstype onder de bevolking. Vervolgens is gekeken naar de wijze waarop het is
gerelateerd aan de socio-structurele kenmerken van personen, waaronder de levens- en
gezinsfase waarin zij zich bevinden. Daarbij is onder andere een vergelijking getrokken
tussen mannen met een tweeverdienershouden en mannen die een traditionele rolverdeling met
hun partner hanteren. Ook is nagegaan of het voeren van een tweeverdienershuishouden
gepaard gaat met een grotere monetarisering, dat wil zeggen het gebruik maken van externe,
betaalde diensten via bijvoorbeeld maaltijdbezorging, huishoudelijke hulp of het benutten van
wasserettes.   

Veranderingen die sedert medio jaren zeventig vallen te constateren op het gebied van de
vrijetijdsbesteding worden behandeld in hoofdstuk 5. Op voorhand zij hier reeds vermeld dat
in dit rapport - evenals in de eerdere TBO-rapporten - onder vrije tijd iets anders wordt
verstaan dan bijvoorbeeld de tijd die resteert na het verrichten van betaalde arbeid. Als `vrije
tijd' wordt hier beschouwd alle tijd die resteert wanneer is voldaan aan alle verplichtingen die
voortvloeien uit onderwijs, betaalde en onbetaalde arbeid en aan de noodzakelijke fysieke
verzorging (eten, slapen e.d.). In paragraaf 5.2 wordt een aantal algemene veranderingen
beschreven die tussen 1975 en 1990 zijn opgetreden in de vrijetijdsbesteding. Zij hebben
onder andere betrekking op de diversificatie van het vrijetijdsgedrag, op het mediagebruik, de
participatie in maatschappelijke organisatievormen en het uitgaansgedrag. De interesse richt
zich daarbij met name op eventuele verschillen die bestaan of zich ontwikkeld hebben tussen
uiteenlopende bevolkingscategorieën. In paragraaf 5.3 wordt nader ingegaan op verschillen
qua vrijetijdsbesteding tussen beroepsmatig actieve en beroepsmatig niet-actieve mannen en
vrouwen. In paragraaf 5.4 wordt tot besluit een aantal verschillen tussen de
leeftijdscategorieën onder de bevolking besproken.

Hoofdstuk 6 vormt het slothoofdstuk waarin de belangrijkste bevindingen van deze studie
worden samengevat. 
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Het begrip leefstijl is ontwikkeld als uitvloeisel van analyses die zich bewegen binnen het perspectief van de zogenoemde1

moderniseringstheorie. De afbrokkeling van traditionele collectieve organisatievormen (standen en klassen, het
buurtleven, kerkelijke verbanden e.d.) wordt gezien als een van de aspecten van het moderniseringsproces (Beck 1986). In
de moderne samenleving zouden leefstijlen de plaats hebben ingenomen van dergelijke traditionele sociale
handelingskaders. Het begrip leefstijl is al bij klassieke sociologen als Weber (1972: 531 e.v.) en Simmel (1978: 429 e.v.)
te vinden. In de latere sociologie is de nadruk komen te liggen op leefstijl als een indicator en covariaat van sociale
posities en kenmerken (b.v. Bourdieu 1979; Ganzeboom 1988). Het wordt daar doorgaans gebruikt als een aanduiding
voor de gedragingen, manieren, eigenschappen, smaakuitingen, codes en sancties waarin personen met een
overeenkomstige sociale positie elkaar herkennen en bevestigen, en die door hen worden ingezet om zich te onderscheiden
van andere sociale groepen (Mommaas 1993; Giddens 1991).
In bijlage A van het vorige tijdsbestedingsrapport is uitvoeriger aandacht geschonken aan de methodologie van2

de tijdbudgetteringsonderzoeken en hun voorgeschiedenis (zie Knulst en Van Beek 1990: 127 e.v.).

Noten
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2  Maatschappelijke ontwikkelingen

2.1 Inleiding

In dit rapport staat de periode 1975-1990 centraal. Voor deze jaren valt een aantal
belangrijke ontwikkelingen te constateren voor wat betreft de opbouw en samenstelling van
de bevolking, het produktiesysteem en de dagelijkse inrichting van Nederlandse huishoudens.
De veranderingen zijn te beschrijven als aspecten van wat wel `het moderniseringsproces'
wordt genoemd en kunnen worden beschouwd als indicatief voor toenemende
individualisering: de maatschappelijke veranderingen waarop met `modernisering' wordt
gedoeld scheppen de structurele voorwaarden voor de `individualisering' (Beck 1986).

Feitelijk wordt in het brede theoretische kader van de moderniseringstheorie (zie Peeters
1984; Van der Loo en Van Reijen 1993; Giddens 1991) een complex geheel van onderling
samenhangende ontwikkelingen beschreven die deel uitmaken van de overgang van een
traditionele naar een industriële samenleving en de daaropvolgende evolutie naar een
postindustriële samenleving. Onder andere de volgende processen worden als karakteristiek
gezien voor de latere fasen van het moderniseringsproces.  1

Om te beginnen een toenemende arbeidsspecialisatie en de opkomst van vele nieuwe banen
die een zeer specifieke opleiding vereisen. Verder: een snel stijgend onderwijsniveau van de
bevolking, gepaard aan de ontwikkeling van grootschalige opleidingsinstituties die een aantal
van de traditionele socialisatiefuncties van het gezin overnemen. Ook migratie en
verstedelijking maken deel uit van de verschuivingen. De moderne samenleving vereist
geografische en sociale mobiliteit en een strikte scheiding tussen arbeid en vrije tijd. De
inschakeling van de hoofdmoot van het arbeidspotentieel in de dienstensector wordt wel als
een hoofdkenmerk van de postindustriële samenleving gezien (Bell 1974; Van den Besselaar
1991). In 1990 verrichtten zeven op de tien werkzame personen in ons land arbeid binnen de
dienstverlenende sector (CBS 1994: 103). De modernisering leverde een dramatische
verbetering op van de gezondheid en een daling van het sterftecijfer door verbeterde fysieke
omstandigheden en medische zorg (later gevolgd door een afnemend geboortecijfer). De
levensverwachting bij de geboorte nam toe van 52 jaar even na de eeuwwisseling tot 77 jaar
in 1992. De modernisering van de samenleving gaf een krachtige stimulans aan de
verbreiding van het kerngezin als overheersend leefverband. Mensen kregen de beschikking
over een sterk toegenomen hoeveelheid arbeidsvrije tijd.  De modernisering schiep de `luxe'2

om zich op problemen als de schadelijke gevolgen van economische overvloed, onveiligheid
op straat, echtscheiding, inflatie, milieuvervuiling en de emancipatie van bevolkingsgroepen
te concentreren. 
De beschrijving blijft beperkt tot enkele ontwikkelingen in de meest recente periode die
relevant zijn voor de aspecten van arbeid, huishouden en vrije tijd waarover in dit rapport
wordt gerapporteerd. Die ontwikkelingen staan niet op zichzelf, maar zijn onderling
gerelateerd. Verlenging van de leerweg bij vrouwen en een grotere ambitie bij deze
bevolkingsgroep voor een beroepsloopbaan hangt bijvoorbeeld samen met de opschuiving
van de leeftijd waarop een gezin wordt gesticht. De belangrijkste veranderingen worden in het
navolgende beschreven.
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2.2 Demografische ontwikkelingen

2.2.1 Ontgroening en vergrijzing

Om te beginnen is er de gestage afname van het aandeel van het jongste bevolkings-segment
(0-19 jaar) - kortom de categorie die de populatie voor het dagonderwijs vormt - binnen de
bevolking. Het vruchtbaarheidsgedrag van een bevolking of sociale groepering vormt de
resultante van rationele afwegingen en maatschappelijke omstandigheden. In vroeger dagen
(en agrarische samenlevingen) gold een rijke kinderschaar als een goede inkomstenbron en
oudedagverzekering. Dat is in een moderne samenleving als de onze niet langer het geval. In
de loop van het moderniseringsproces is de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking
ingrijpend veranderd. Figuur 2.1 geeft een overzicht van de leeftijdsopbouw van de bevolking
tussen 1900 en 1993. In 1830 maakten de 0-19-jarigen nog 44,5% uit van de bevolking. Een
eeuw lang bleef het aandeel van deze leeftijdscategorie meer dan 40% van de totale bevolking
bedragen, en tussen 1940 en 1960 (gestabiliseerd door de omvangrijke geboortegeneraties
van even na de Tweede Wereldoorlog) altijd nog 37% à 38%. Na 1970 trad een daling in, die
zich in met name de jaren tachtig sterk versnelde. Het aandeel van de categorie van 65 jaar en
ouder nam daarentegen sinds de jaren dertig voortdurend toe.

Figuur 2.1 Leeftijdsopbouw van de bevolking, 1900-1993 (in procenten)

Bron: CBS (1989b); CBS (a en b)

Het aantal 0-9-jarigen heeft zich in de loop van de jaren tachtig gestabiliseerd, maar het
aantal 10-19-jarigen loopt nog steeds snel terug. Sinds de dagen dat door auteurs als Charles
Reich op de golven van de naoorlogse babyboom de `greening of America' werd
geproclameerd, is er dus niet alleen aan gene zijde van oceaan, maar ook in ons land wel het
een ander veranderd. Ontgroening is een proces dat ook in de andere Europese landen valt te
constateren, maar dat in ons land in een relatief zeer hoog tempo heeft plaatsgevonden door
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een tot voor kort extreem sterke daling van de vruchtbaarheid (Van Nimwegen en Van
Solinge 1991: 83). In absolute zin nam het aantal Nederlanders van 0-19 jaar nog toe tot rond
1970, daarna daalde het voortdurend van 4,66 miljoen in het genoemde jaar tot 3,82 miljoen
bij de overgang naar de jaren negentig, hetgeen een afnemend aantal starters op de arbeids- en
woningmarkt opleverde.
Tegelijkertijd vergrijst de bevolking: in dezelfde periode nam het aantal Nederlanders van 65
jaar en ouder toe van 6% in 1900 tot 11% in 1975 en 13% in 1992. De vergrijzing zal op
langere termijn doorzetten: naar verwachting zal tussen 1995 en 2040 het percentage
Nederlanders van 65 jaar en ouder toenemen van 13 tot 23. Tussen 1985 en 1992 vormden de
veertigers echter het (procentueel) snelst groeiend bevolkingssegment. De ontgroening van de
bevolking wordt dus vooral veroorzaakt door het ouder worden van de babyboomers uit de
eerste decennia na de oorlog en de daaropvolgende geboortedaling (met name in de eerste
helft van de jaren zeventig). Ze is de resultante van een samenspel van technologische
ontwikkelingen (anticonceptiva) en culturele veranderingen (secularisatie, morele
liberalisering, carrièrreambities van vrouwen). Het zijn factoren die ook van invloed waren op
verschuivingen binnen de primaire leefvormen.

2.2.2 Aantal huishoudens en huishoudensomvang

Er vallen nog wel meer factoren te noemen die van invloed zijn geweest op de beleving van
arbeid, huishouden en vrije tijd in de moderne periode. Zo is er in historische en
cross-culturele studies al menigmaal op gewezen dat er een verband bestaat tussen het
economisch systeem van een samenleving en de structuur van haar verwantschapsrelaties
(b.v. Goode 1963). Een bekend historisch voorbeeld is het sterke verband dat tot ver in de
achttiende eeuw aanwijsbaar is tussen de graanprijs en de leeftijd waarop tot
huwelijkssluiting wordt overgegaan: jaren waarin er sprake is van een stijgend prijsniveau
geven een toename te zien van de gemiddelde huwelijksleeftijd. Ook recente verschuivingen
als de snelle stijging van het opleidingspeil onder vrouwen en hun toestroom naar de
arbeidsmarkt hebben hun pendant in veranderingen van de huishoudensstructuur. De
afnemende woningnood, de stijging van de geografische mobiliteit, mechanisering van de
huishoudens en de veel grotere gehechtheid aan persoonlijke autonomie en `privacy' hebben
in de naoorlogse periode een belangrijke stimulans gegeven aan de zogenoemde
gezinsindividualisering en de spectaculaire groei van het aantal alleenstaandenhuishoudens
(Van der Woude 1985).

De zich vanaf de jaren zestig steeds sterker manifesterende expliciete wens naar liberalisering
van de seksuele normen en zelfbestemming, de opkomst van de emancipatiebeweging, die
zich keerde tegen patriarchale ordeningsbeginselen van het samenleven, en de veelbesproken
individualisering waren ontwikkelingen die niet uit de lucht kwamen vallen. Ze vonden in ons
land een vruchtbare bodem door onder andere een aantal demografische kenmerken waardoor
de bevolking al sedert enige eeuwen werd gekenmerkt. 
Wat betreft huwelijksfrequentie en huwelijksleeftijd bestaan er al sinds eeuwen diepgaande
verschillen tussen de landen ten westen van de denkbeeldige lijn Leningrad-Triëst en de rest
van de wereld (Hajnall 1965: 101-143; Van der Woude 1985) Een hoge huwelijksleeftijd en
een relatief hoog percentage definitief ongehuwden onder de bevolking - twee factoren die al
sinds jaar en dag resulteerden in een naar verhouding laag geboortecijfer - behoren tot de
unieke demografische kenmerken van het Westeuropese huwelijkspatroon, evenals de
aanwezigheid van eengezinshuishoudens gevestigd in een eigen woonruimte, aanvankelijk
vooral in de westelijke delen van ons land (Verduin 1989). 
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Onder de generaties die na 1875 werden geboren, valt een voortdurende stijging van de
huwelijksfrequentie waar te nemen. Zoals figuur 2.2 laat zien, nam het percentage gehuwden
onder de bevolking sindsdien tot aan de jaren tachtig van deze eeuw aanhoudend toe (van
33% in 1900 tot 48,5% in 1980), terwijl het aandeel van de ongehuwden daalde (van 62%
naar 44% in hetzelfde tijdvak). Pas in de meest recente periode trad verandering op in deze
langlopende trend. In de loop van de twintigste eeuw ontstond als een vrijwel nieuwe groep
die van de gescheidenen.

Figuur 2.2 Samenstelling van de bevolking, naar burgerlijke staat, 1830-1993 (in procenten)

Bron: CBS (1989b); CBS (a en b)

Tijdens de achttiende eeuw verbreidt zich vanuit de bovenlaag van de burgerij in
West-Europa het kerngezin of twee-generatiegezin ten koste van het zogenoemde familiale of
veel-generatiegezin. In het kerngezin manifesteert zich de sociale, economische en politieke
emancipatie van de burgerlijke middenklasse. De burgerlijke levensstijl kenmerkt zich door
een strikte scheiding tussen de intieme beslotenheid van de privésfeer en het publieke leven.
Deze asymmetrie zet zich voort in de relatie van de ouders met hun kinderen en in de
onderlinge verhouding van de echtelieden. Volwassenen en kinderen, maar ook man en
vrouw, krijgen binnen het huiselijke leven hun eigen domeinen toegewezen, hetgeen zich
onder meer uitdrukt in de ruimtelijke indeling van de woning. Tot in de jaren zestig blijft het
morele denken over huwelijk, gezin en seksualiteit gedomineerd door normen ontleend aan dit
burgerlijke gezinstype, geschraagd door de seksuele leer en voorschriften omtrent de rol en
omgangsvormen der seksen welke worden uitgedragen door de christelijke kerken (vgl.
Shorter 1975; Lesthaeghe en Van der Kaa 1986).

Door meerdere auteurs zijn de jaren vijftig en zestig beschreven als een periode waarin de
gezinsindividualisering of verhuiselijking verder doorzetten. Du-Bois Reymond spreekt van
een cultus van nieuwe huiselijkheid (Du Bois-Reymond 1990; Kleijer en Tillekens 1994).
Aanvankelijk binnen gezinnen met relatief hoog opgeleide moeders, later ook in brede
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kringen van de middenklasse en arbeidersklasse, treedt een verschuiving in de
omgangsvormen op die door De Swaan (1979) is gekarakteriseerd als een overgang van een
bevels- naar een onderhandelingshuishouding. Autoritaire relaties maken geleidelijk aan
plaats voor meer open en egalitaire relatiepatronen en een toenemende aandacht voor de
emotionele aspecten van de dagelijkse omgang (vgl. Sennett 1977).
Met name de jaren vijftig kunnen in meerdere opzichten als een bij uitstek gezinsgerichte
periode worden beschouwd. Dat geldt zeker voor wat als ideaalbeeld in familiefeuilletons,
gezinsbladen en dergelijke aan het publiek wordt gepresenteerd en waarin alle kenmerken van
wat wel met het `romantic love pattern' (Hunt 1959; De Rougemont 1940) wordt aangeduid,
in ongebroken harmonie naar voren komen. Het zijn de jaren van de babyboom en er wordt
massaal, op relatief jonge leeftijd getrouwd. Ook tegenwoordig zijn blijkens
opinieonderzoeken huwelijk en gezin - ook onder het jongste deel der natie - als waarde en als
onderdeel van de levensplanning nog steeds zeer populair. Het percentage gehuwden
schommelt de afgelopen 25 jaar vrij constant rond de 47, meer dan de helft van de
gescheidenen hertrouwt en in 1991 was nog steeds een kwart van de bevolking van mening
dat een minder goed huwelijk beter was dan helemaal niet te trouwen. 

Toch vallen vanaf de tweede helft van de jaren zestig veranderingen te constateren in het
opinieklimaat die erop wijzen dat huwelijk en gezin op tal van punten van hun aureool
worden ontdaan. Een goed huwelijk is tegenwoordig voor slechts een kleine minderheid van
de bevolking de belangrijkste waarde, in het huwelijk als een soort garantie voor levensgeluk
geloven inmiddels nog maar weinigen en de tolerantie voor echtscheiding is sterk toegenomen
(SCP 1994a: 503, 541). Huwelijken worden steeds later gesloten, de gedachte van het
huwelijk als een seksueel exclusieve relatie wordt door steeds meer Nederlanders losgelaten,
binnen het gezin krijgen de relaties tussen de gezinsleden een opener, emotioneel expressiever
en egalitairder karakter (Kooy 1985: 9-55; Noordhoff 1969; Kooy et al. 1983).
Naast het `traditionele', burgerlijke gezinstype (gevormd door twee gehuwden met een of
meerdere kinderen, waarbij de man kostwinner is en de vrouw haar tijd verdeelt tussen
huishouden en kinderverzorging) zijn allerlei alternatieve huishoudensvormen opgekomen:
eenoudergezinnen, LAT-relaties, bewust kinderloos samenwonenden, gezinnen waarin beide
partners betaalde arbeid verrichten (Langeveld 1985).  De groei van het percentage3

eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen komt tot stand via een toename van het aantal
echtscheidingen, de vergrijzing en de tendens tot uitstellen van gezinsvorming. Sinds de
overgang naar de jaren tachtig vertoont het percentage gehuwden onder de bevolking een
dalende tendens, het percentage gescheidenen was al een decennium eerder gaan stijgen. 
Het aantal huishoudens neemt toe en de huishoudens worden kleiner. Beide ontwikkelingen
worden wel samengevat met de term `huishoudensverdunning'. De afgelopen dertig jaar is het
aantal huishoudens onder de Nederlandse bevolking bijna verdubbeld van 3,1 miljoen in
1960 tot bijna 6 miljoen in de jaren negentig. Terwijl het bevolkingsaantal in dat tijdvak
toenam met een factor 1,3, groeide het aantal huishoudens met een factor 1,9, een stijging die
voornamelijk tot stand kwam via een explosieve toename van het aantal
tweepersoonshuishoudens (met een factor 2,4) en vooral eenpersoonshuishoudens (factor
4,8). Van die laatste waren er in 1960 374.00 en dertig jaar later niet minder dan 1,8 miljoen.
Uit deze cijfers kan worden afgeleid dat het gemiddelde aantal personen per huishouden is
teruggelopen (van 3,6 in 1960 tot 2,4 momenteel). Destijds bestond nog ruim 15% van de
Nederlandse huishoudens uit meer dan vijf personen, inmiddels geldt dat voor slechts iets
meer dan 1%. Figuur 2.3 geeft een overzicht van de soorten huishouden van 1930-1985.
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Figuur 2.3 Samenstelling van huishoudens, 1930-1985 (volgens definitie van 1947)

Bron: VROM (1985 en 1989)

Nog steeds leven Nederlanders overwegend samen in gezinsverband. Maar het aandeel van
gezinshuishoudens in het totaal loopt wel geleidelijk aan steeds verder terug: in 1960 was dat
nog 85%, terwijl eind jaren tachtig nog maar 64% van de huishoudens tot deze categorie viel
te rekenen (VROM 1989; Van Nimwegen en Van Solinge 1991).
De prognose is dat de huishoudensverdunning voorlopig nog niet ten einde loopt. Anno 1960
maakten een- en tweepersoonshuishoudens samen 36% uit van het totaal aantal huishoudens,
in 1992 was dat al 61%. In de middenvariant van de CBS-prognose wordt ervan uitgegaan
dat het aantal eenpersoonshuishoudens tussen 1995 en 2010 nog met 5% zal stijgen en dat
het in het laatste jaar 7,3 miljoen zal bedragen. Dat zou betekenen dat 42% van de
Nederlandse bevolking deel uitmaakt van een een- of tweepersoonshuishouden. Tot 1970
vormt verweduwing de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van eenoudergezinnen,
tegenwoordig is dat echtscheiding. De vergrijzing zal opnieuw een belangrijke factor worden
in de toekomstige schaalverkleining binnen de huishoudens. 
Een andere tendens die zich voortzette in de meest recente periode is die naar een kleiner
kindertal: in 1980 had nog 43% van de moeders van 40 jaar drie of meer kinderen, tien jaar
later was dat nog maar 26%. Tot de meest genoemde lange-termijnfactoren die de daling van
het kindertal blijken te hebben gestimuleerd behoren de afname van de zuigelingen- en
kindersterfte door een verbeterde gezondheid en medische voorzieningen, een stijgend
inkomensniveau, toename van het opleidingsniveau van vrouwen en verbreiding van
contraceptiva.

De voormalige hoeksteen van de samenleving vertoont ook in andere opzichten tekenen van
afbrokkeling. Gezinssociologen constateren al sinds lange tijd een functieoverdracht van
traditionele gezinsfuncties naar externe instanties. Secundaire groepen zijn steeds meer
activiteiten en functies over gaan nemen die van oudsher primair familieaangelegenheden
waren. De socialisatie van kinderen kwam bijvoorbeeld voor een groot deel in handen van
onderwijzend personeel te liggen, voorzieningen als peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
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ontlastten ouders voor een deel van de week van de zorg voor hun kinderen, sociaal en
maatschappelijk werkers ontplooiden diensten gericht op gezinsleden, er ontwikkelden zich
juridische voorzieningen speciaal gericht op jeugdigen, en in een breed scala aan populaire
werkjes en adviesrubrieken in gezinsbladen werden praktische wenken en pedagogische
adviezen verstrekt aan (jonge) ouders. Volgens Lasch (1977) ontstond na de hoogtijdagen
van het gezinsleven in de jaren vijftig een klimaat waarin veel (Amerikaanse) beleidmakers
het traditionele gezin als een hinderpaal voor de vooruitgang gingen zien.

2.2.3 Gezinsplanning

In de naoorlogse periode daalde de leeftijd waarop men voor het eerst in het huwelijk trad
voortdurend tot halverwege de jaren zeventig, sindsdien is die leeftijd scherp gaan stijgen.
Vooral onder de jongere geboortecohorten valt een uitsteltendens in de relatie- en
gezinsvorming waar te nemen. Alvorens tot een vorm van duurzaam samenwonen over te
gaan, leeft men steeds vaker een tijdlang alleen, om vervolgens enige tijd ongehuwd samen te
wonen. Acht op de tien vrouwen van 25-29 jaar die rond 1985 trouwden, had daarvoor enige
tijd ongehuwd samengewoond (CBS 1989c). 
Vergeleken met de generatie die voorafging aan die van de babyboomers, is ook het
ouderschap onder de jongste generaties vrouwen verschoven naar een latere levensfase. Het is
steeds gebruikelijker geworden dat men eerst probeert zich op een zo hoog mogelijk
opleidingsniveau te kwalificeren en vervolgen enige jaren beroepservaring op te doen. Wat
het al dan niet krijgen van kinderen betreft is er - althans in de jaren tachtig - nauwelijks
sprake geweest van een toename van de kinderloosheid onder vrouwen, wel van een
uitsteltendens, die zich in ons land vergeleken met andere Europese landen relatief sterk
manifesteert. Tussen 1970 en 1992 steeg de gemiddelde leeftijd van Nederlandse vrouwen bij
de geboorte van hun eerste kind van 24,3 naar 28,0 jaar; voor het jaar 2000 wordt een verdere
stijging naar 28,4 jaar verwacht (CBS 1994). Het aandeel vrouwen dat op respectievelijk
25-jarige, 30-jarige en 35-jarige leeftijd geen kinderen had, steeg tussen 1980 en 1990 met
achtereenvolgens 18%, 16% en 8%. De uitsteltendens manifesteerde zich - net als vrijwillige
definitieve kinderloosheid - onder de latere geboortecohorten vooral bij hoger opgeleide en
werkende vrouwen (Van Nimwegen en Van Solinge 1991; CBS 1994).
Lagere huwelijks- en vruchtbaarheidscijfers, een stijgende populariteit van ongehuwd
samenwonen en toename van het echtscheidingscijfer: het zijn alle aspecten van wat wel de
`tweede demografische transitie' wordt genoemd en die ongeveer halverwege de jaren zestig
inzette in de meeste Westerse landen (Van de Kaa 1987).

2.3 Veranderingen in de beroepsbevolking en de onderwijsparticipatie

2.3.1 Veranderingen in de beroepsbevolking

Sinds de jaren vijftig heeft Nederland zich net als andere Westeuropese landen, ontwikkeld
tot wat Touraine (1969) en Bell (1974) een `postindustriële' samenleving noemen,
gekenmerkt door onder andere de toepassing op brede schaal van geavanceerde technologie,
een hoog opleidingsniveau en ver doorgevoerde specialisatie, een grote produktiviteit en
stormachtige groei van de dienstensector. In 1950 was 20% van de beroepsbevolking actief in
de landbouw en 37% in de industrie, halverwege de jaren tachtig gold dit nog maar voor
respectievelijk 5% en 27%. Het aandeel van de tertiaire sector groeide daarentegen van 43%
naar bijna 70%.
De postindustriële samenleving bracht een toename van de arbeidsvrije tijd op een voorheen



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1947 1960 1971 1980 1991

% beroepsbevolking dat man

% van mannelijke potentiële
beroepsbevolking dat werkzaam 

% beroepsbevolking dat vrouw

% van vrouwelijke potentiële
beroepsbevolking dat werkzaam 

%

26

ongekende schaal. De jaarlijkse arbeidsduur van mannelijke arbeiders in de nijverheidssector
nam tussen 1955 en medio jaren tachtig af met 26%, een daling die voor twee derde werd
veroorzaakt door een verkorting van de wekelijkse arbeidsduur, en die voor deze werknemers
een groei van het totaal aantal beschikbare, arbeidsvrije uren met 17% opleverde (Knulst
1989: 78). Voornamelijk door de toename van deeltijdarbeid is sindsdien de gemiddelde
jaarlijkse arbeidsduur verder afgenomen: tussen 1987 en 1992 met 2,6% voor alle werkenden
(en met 2% voor industriearbeiders) (CBS 1993b: 17).

Een van de meest opvallende verschuivingen van de afgelopen decennia is de stijging van de
arbeidsparticipatie van vrouwen. Tussen 1960 en 1988 nam de beroepsbevolking toe met
ruim twee miljoen personen, en bijna 65% daarvan valt op het conto te schrijven van de
toestroom van vrouwen naar de arbeidsmarkt.  Hoewel de trend al in de jaren zestig inzette,4

zijn met name in de afgelopen twee decennia grote veranderingen in de arbeidsaspiraties van
vrouwen opgetreden. Tot aan het begin der jaren zeventig nam minder dan 20% van de
vrouwen deel aan een betaald beroep, een situatie die al sinds de eeuwen tamelijk stabiel was.
Onder mannen bedroeg dit percentage ongeveer het drievoudige. In de loop van de jaren
zeventig ontstond beweging in dit beeld. Tot die tijd bestond een kwart van de
beroepsbevolking uit vrouwen, in 1991 was dit gestegen naar 40%. In figuur 2.4 worden
enkele gegevens met betrekking tot de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen
gepresenteerd.

Figuur 2.4 Enkele gegevens betreffende de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen, 1947-1991 (in
procenten)

Bron: Oudijk (1983); Hooghiemstra en Niphuis-Nell (1993)

In de meest recente jaren valt de stijging van de arbeidsparticipatie onder jonge vrouwen
vooral toe te schrijven aan de toegenomen wens van vrouwen met kinderen om na de geboorte
van het eerste kind te blijven doorwerken. Het betreft hier met name hoger opgeleide moeders.
Het verschil tussen lager en hoger opgeleide vrouwen blijkt wel uit het gegeven dat
momenteel van de vrouwen in de leeftijdsklasse 25-42 jaar die middelbaar of hoger opgeleid
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zijn, 43% kinderloos is en actief in een betaalde werkkring tegen 21% van hun lager
opgeleide seksegenoten, terwijl 20% van de hoger opgeleide vrouwen blijft werken na de
geboorte van haar eerste kind tegen 14% van de lager opgeleide vrouwen (CBS 1994). 
Al sinds langere tijd is het verschil in participatiegraad tussen de seksen het kleinst bij de
leeftijdscategorie tot 24 jaar, sinds eind jaren tachtig is het onder personen van deze leeftijd
zelfs verdwenen. Onder de leeftijdsklassen van 25-39 en 40-49 jaar is het percentage vrouwen
dat een beroepsloopbaan heeft sinds 1971 meer dan verdubbeld, een toename die vrijwel
volledig voor rekening komt van de toestroom van gehuwde vrouwen op de arbeidsmarkt. Dit
alles heeft erin geresulteerd dat vrouwelijke werknemers uit de jaren negentig veel vaker dan
die van dertig jaar terug gehuwd zijn, tot de leeftijdsklasse van 25-44 jaar behoren en
middelbaar of hoger onderwijs hebben genoten (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993). 

De toegenomen animo onder vrouwen om zich op de arbeidsmarkt te bewegen, is vooral op
deeltijdarbeid gericht. In tegenstelling tot de beroepsloopbaan van mannen, hangt die van
vrouwen nog altijd in hoge mate samen met de fasen van de gezinscyclus. Vrouwen zonder
kinderen werken ongeveer 2,5 maal zo vaak in een betaalde werkkring buitenshuis als
vrouwen met kleine kinderen (0-7 jaar). Men spreekt wel van het `kinderdal': na de geboorte
van hun kinderen verlaten vele vrouwen de arbeidsmarkt, om pas wanneer deze wat minder
verzorging behoeven (8 jaar of ouder zijn) voor een deel hun herintrede te maken.
Zoals zal blijken, neemt de invloed van de gezinscyclus wel in betekenis af. Onder de jongste
generaties vrouwen in de vruchtbare leeftijd begint het kinderdal later en is het minder diep;
deze vrouwen combineren vaker huishoudelijke en gezinstaken met een baan buitenshuis. Op
de beslissing om na de bevalling een betaalde werkkring aan te houden, zijn uiteenlopende
persoonskenmerken van invloed. Met name vrouwen die over een hoger opleidingsniveau
beschikken, die een part-time werkende partner hebben, die positief staan tegenover werkend
moederschap, die een niet-confessionele, progressieve politieke voorkeur hebben en die
woonachtig zijn in de grote steden, zijn geneigd te blijven werken na de geboorte van hun
eerste kind (Rombouts en Hagenaars 1989). 

Ook qua leeftijdsopbouw zijn er duidelijke verschuivingen opgetreden in de
beroepsbevolking. De arbeidsloopbaan concentreert zich binnen een steeds kortere
levensspanne. De instroom van jonge vrouwen in steeds hogere onderwijsvormen en de
uitsteltendens met betrekking tot het stichten van een gezin, ging gepaard met een
verschuiving van het betreden van de arbeidsmarkt naar een latere levensfase. Het percentage
mannen en vrouwen jonger dan 19 jaar binnen de beroepsbevolking daalde tussen 1960 en
eind jaren tachtig met respectievelijk 4,6% en maar liefst 19,5%. De percentages uit deze
leeftijdscategorie die feitelijk participeerden in een beroep daalden in dezelfde periode met
21,3% voor mannen en 24,9% voor vrouwen. Tegelijkertijd zijn werknemers de afgelopen
decennia het arbeidsproces op steeds jongere leeftijd gaan verlaten. Arbeid kwam aldus steeds
meer op de schouders van de middencategorieën van de levensboog te liggen, met name
personen die zich in de opbouwfase van de gezincyclus bevinden. Terwijl ook de
Nederlanders van vijftig jaar en ouder een slinkend aandeel binnen de beroepsbevolking
hebben, steeg het aandeel van de categorie 25-39 jaar tussen 1960 en 1988 met 11,7%.

2.3.2 Stijgend opleidingsniveau en verlenging van de leerweg

Toenemende specialisatie en een stijgend opleidingsniveau maken, zoals gezegd, eveneens
deel uit van de overgang naar een postindustriële produktiestructuur. De voorbereiding op de
start van een beroepsloopbaan is aanzienlijk verlengd, de jonge betreders van de arbeidsmarkt
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hebben tegenwoordig langer en meer onderwijs gehad dan ooit. In 1968 was nog maar 18%
van de schoolverlaters 20 jaar of ouder, in 1990 gold dit voor meer dan de helft van degenen
die hun onderwijsloopbaan afsloten. Destijds deed 21% dit op een middelbaar en 13% op een
hoger onderwijsniveau, in 1990 waren deze aandelen gestegen naar 44% en 29%.

Even na de eeuwwisseling vormde de invoering van de algemene zesjarige leerplicht de
wettelijke institutionalisering van het feit dat het volgen van lager onderwijs regel was
geworden. De daaropvolgende negentig jaar worden gekenmerkt door een almaar langere
verblijfsduur van de jeugd in het onderwijs, met name in de periode na de wederopbouw. Aan
het begin van de jaren zestig was de gemiddelde duur van een onderwijsloopbaan nog 8,9
jaar, halverwege dat decennium al 9,6 jaar, bij de overgang naar de jaren zeventig 10,5 jaar,
om vervolgens verder te stijgen naar 11,7 jaar in 1980 en 12,6 jaar in 1990.

De grote veranderingen in de naoorlogse periode op onderwijsterrein hadden betrekking op
zowel de deelname, als het bereikte opleidingsniveau, alsook op sekseverschillen in de
onderwijsparticipatie. Wat de onderwijsparticipatie betreft, is een vergelijking met de situatie
anno 1950 illustratief. Destijds volgden ongeveer zeven op de tien 10-14-jarigen
voltijddagonderwijs. In de daaropvolgende levensjaren daalde dit aandeel sterk en namen de
verschillen tussen mannen en vrouwen snel toe. Op hun vijftiende jaar bezocht in 1950 nog
maar bijna de helft van de jongens en nog geen een derde van de meisjes het dagonderwijs, in
het achttiende levensjaar nog geen een op de zes jongens en nog geen een op de tien meisjes,
op 21-jarige leeftijd was het dagonderwijs voor slechts zeer weinigen weggelegd. In 1990
bestond een heel andere situatie. Toen namen vrijwel alle mannelijke en vrouwelijke
veertien-, vijftien- en zestienjarigen deel aan voltijddagonderwijs; bij de overgang naar
wettelijke meerderjarigheid gold dit voor ongeveer driekwart van de mannelijke en twee op de
drie vrouwelijke Nederlanders, onder de 21-jarigen voor een derde van de mannelijke en een
kwart van de vrouwelijke jongvolwassenen. 

Figuur 2.5 Deelname aan dagonderwijs van mannen en vrouwen van 14-21 jaar sinds 1950 en toename van de
onderwijsdeelname in twee tijdvakken voor deze categorieën (in procenten)
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Bron: CBS (e)

Figuur 2.5 brengt de grote groei sinds 1950 van de onderwijsparticipatie van het jongere deel
van de Nederlandse bevolking in beeld. Er valt uit op te maken dat het volgen van
dagonderwijs in alle onderscheiden levensjaren fors is toegenomen. Verder dat in de meest
recente periode onder het vrouwelijke deel van de bevolking een scherpe inhaalbeweging
optrad, die erin resulteerde dat bij de overgang naar de jaren negentig onder de jeugd tot en
met zeventien jaar de sekseverschillen qua onderwijsdeelname verdwenen zijn.

De verlenging van de leerweg manifesteert zich ook op het niveau van de geboortecohorten.
Van de generatie die aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werd geboren (tussen
1935 en 1940) volgde minder dan de helft van de mannen en ruim een derde van de vrouwen
op hun vijftiende jaar onderwijs, minder dan twee op de tien mannen en een op de tien
vrouwen nam daaraan op hun achttiende nog deel. Van het cohort dat in het eerste decennium
na de oorlog werd geboren, volgde daarentegen al driekwart van de mannen en zes op de tien
vrouwen op hun vijftiende jaar onderwijs, in het achttiende levensjaar gold dit voor 35% van
de mannen en bijna 20% van de vrouwen. Bij de daaropvolgende geboortejaargangen zette de
verlenging van de leerweg zich onstuitbaar voort. De Nederlanders die halverwege de jaren
zestig werden geboren, volgden nagenoeg allen - man of vrouw - op hun vijftiende jaar
onderwijs, rond de meerderjarigheidsgrens gold dit voor meer dan zes op de tien mannen en
meer dan de helft van de vrouwen.
In de afgelopen decennia namen niet alleen de onderwijsdeelname en de opleidingsduur toe,
ook het bereikte opleidingsniveau steeg. Aan het begin van de jaren zestig sloot nog de helft
van de leerlingen zijn opleidingsloopbaan af op het niveau van lager onderwijs, in 1990 nog
maar een op de tien; de percentages die een middelbaar-onderwijsdiploma behaalden, of
afsloten op hbo- dan wel wo-niveau, gaven in deze periode respectievelijk een
verviervoudiging en een verdrievoudiging te zien. Figuur 2.6 laat zien hoe sterk de deelname
aan de hogere onderwijsniveaus in de jaren tussen 1968 en 1990 is toegenomen.

Figuur 2.6 Onderwijsniveau en leeftijd van schoolverlaters, 1968-1990 (in procenten)



0

5

10

15

20

25

30

35

40

basisniveau uitgebreid
lager

middelbaar semi-hoger hoger

1974

1981

1990

%

30

Bron: CBS (1993b)

De ontwikkelingen in de onderwijsparticipatie hebben erin geresulteerd dat inmiddels meer
dan de helft van de jeugd pas na zijn twintigste verjaardag het onderwijs verlaat en dat bijna
driekwart dit doet met minimaal een middelbare-schooldiploma op zak. Zowel het
opleidingsniveau als de leeftijd van schoolverlating is voortdurend gestegen. De
leeftijdscategorie van 15-64 jaar, die de potentiële beroepsbevolking vormt, heeft dan ook een
opleidingsniveau dat hoger is dan ooit (zie figuur 2.7).

Figuur 2.7 Bevolking van 15-64 jaar, naar opleidingsniveau, 1974-1990 (in procenten)

Bron: CBS (a en b)

De meritocratisering van de Nederlandse samenleving in de naoorlogse periode weerspiegelde
zich overigens niet alleen in het voltijddagonderwijs. Tot aan de jaren tachtig vond ook een
expansie plaats van de volwasseneneducatie en het volgen van cursussen buiten het reguliere
dagonderwijs.

De toeloop naar de hogere onderwijsvormen droeg bij tot een `diploma-inflatie'. De stijging
van het opleidingsniveau hield geen gelijke tred met het statusniveau van de beschikbare
arbeidsplaatsen, een ontwikkeling die al in de jaren zeventig had ingezet. Vergeleken met
eind jaren zeventig was in 1991 bij de Nederlanders van 25-35 jaar het gemiddelde brutoloon
van werknemers op zowel academisch, als hbo-, alsook middelbaar onderwijsniveau
teruggelopen. Dat latere cohorten en jongere leeftijdscategorieën bij een gelijk
opleidingsniveau een geringere kans op werk en een lager inkomensniveau hebben, betekent
overigens niet dat de meerwaarde van een hogere opleiding verdwenen zou zijn. Er is tevens
sprake van verdringing van lager door hoger opgeleiden van de arbeidsmarkt.
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Een belangrijk aspect van de verschuivingen op onderwijsgebied betreft de afname van
sekseverschillen. Niet alleen qua onderwijsparticipatie en lengte van de leerweg, maar ook
wat betreft het onderwijsniveau zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen aanzienlijk
afgenomen of zelfs geheel verdwenen  (zie figuur 2.8).5

Figuur 2.8 Deelnemers aan voltijd dagonderwijs per leeftijdscategorie, voor mannen en vrouwen, 1930-1991 (in
procenten)

Bron: CBS (d)

2.4 Mobiliteit en de mechanisering van het huishouden

2.4.1 Mobiliteit

In de naoorlogse periode is er sprake geweest van een forse stijging van de geografische en
sociale mobiliteit. De motieven voor geografische migratie zijn veranderd, vergeleken met
eerdere migratiegolven welke optraden in het kielzog van de industrialisatie van rond 1870 en
in de periode van de wederopbouw. Speelden destijds voornamelijk economische redenen een
rol (trek naar de grote stad omdat daar een groter werkgelegenheidsaanbod was),
tegenwoordig betreft het vooral woonmigratie. De afgelopen tien jaar vond zo'n 64% van de
verhuizingen plaats binnen dezelfde gemeente, een aanwijzing dat wensen met betrekking tot
de woning of de woonomgeving het hoofdmotief tot verhuizing vormen. De toegenomen
actieradius van werknemers door het bezit van een auto schiep hiervoor ook de mogelijkheid,
maar leidde wel tot een aanzienlijke uitbreiding van het woon-werkverkeer.

Op allerlei wijzen kan de toegenomen particuliere mobiliteit worden geïllustreerd.
Bijvoorbeeld via de toename van het jaarlijkse aantal vakantiegangers (van 7,3 miljoen in
1974 tot 11,8 miljoen in 1992). Of via het aantal personenauto's in ons land. In 1960 waren
dat er 16 op elke 100 huishoudens, in 1992 al 91; het aantal personenauto's steeg van 1950
tot 1992 van 139.000 naar 5.658.000 en als de groei zich in dit tempo voortzet moet in 2010
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worden gerekend met een autopark van 8 miljoen. Figuur 2.9 brengt enkele gegevens
betreffende de autodichtheid van ons land in beeld. Men kan eruit afleiden dat tussen 1981 en
1992 het aantal auto's per km  sneller toenam dan het aantal inwoners per km  (namelijk met2 2

een factor 1,4 tegen 1,1 voor de bevolkingsdichtheid) en dat er anno 1992 op elke 1.000
inwoners 374 autobezitters waren te vinden.

Figuur 2.9 Auto- en bevolkingsdichtheid, 1981-1992 

Bron: Stichting Weg (a en b)

Sinds 1950 is het aantal jaarlijks afgelegde reizigerskilometers via privévervoer gestegen met
een factor 18,9, sinds 1965 met een factor 3,2. Het collectieve vervoer bleef hierbij achter:
binnen die sector nam het toe met een factor 2,2 respectievelijk 1,8. Het gemiddelde aantal
per jaar per auto afgelegde kilometers werd tussen 1972 en 1992 bijna gehalveerd voor zover
het autoritten ten behoeve van zakelijk verkeer betreft, maar steeg in het kader van
woon-werkverkeer van 3.100 naar 4.150 kilometer. De helft van de werkende
beroepsbevolking woont op meer dan 7,5 kilometer van zijn werk en in 1993 bedroeg de
gemiddelde reisafstand in het kader van woon-werkverkeer 13,4 kilometer. Vergeleken met
vijfentwintig jaar geleden is het autogebruik ten behoeve van het woon-werkverkeer enorm
gestegen, een toename die overigens al vrijwel volledig tot stand kwam in de loop van de
(eerste helft van de) jaren zeventig (Hanou en Hofmans 1994). Tabel 2.1 geeft enkele cijfers
voor privévervoer en collectief vervoer voor de periode 1950-1992.
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Tabel 2.1 De mobiliteit binnen Nederland, 1950-1992 (x mld. reizigerskilometers)

1950 1965 1972 1976 1980 1984 1988 1992

privévervoer
personenauto 6,5 36,1 85,5 99,0 95,6 113,3 125,3 130,5
motor 0,9 1,4 0,4 0,8 1,1 0,9 0,8 1,1
bromfiets 0,3 8,0 4,7 2,7 1,9 1,4 1,8 1,3
fiets 8,2 9,2 10,9 11,7 12,5
totaal 7,7 45,5 90,6 110,7 107,8 126,5 146,3 145,4

collectief vervoer
trein 6,4 7,7 8,0 8,0 8,9 9,0 9,7 13,7
lijndiensten (bus, tram, metro) 5,4 4,4 5,1 5,7 5,8 6,3 5,8 6,7
groeps-, toerwagen, ongeregeld  vervoer 1,0 3,4 3,8 4,7 3,8 4,8 5,2 5,2
taxi 1,8 2,3
totaal 12,8 15,5 16,9 18,4 18,5 20,1 22,5 27,9

Bron: CBS (a en b)

2.4.2 Technologische innovaties

Innovatieve technologische doorbraken als de telefoon, de auto en de televisie vormen
aspecten van de mechanisering van de Nederlandse samenleving en van het huishouden,
gepaard gaande met veranderingen in de dagelijkse levensstijl. Die mechanisering versnelde
na de Eerste Wereldoorlog door de algemene elektrificatie van woningen. Toen kwam ook de
diffusie van huishoudelijke apparaten pas goed op gang. Sinds die tijd zijn deze voortdurend
verder geperfectioneerd. Met name de grootscheepse bouwactiviteiten van de periode
1955-1965 gaven een sterke impuls aan de standaardisering van het huishouden (Baudet
1986). Zoals blijkt uit figuur 2.10 trad vanaf de jaren zestig een enorme schaaluitbreiding van
de mechanisering op.

In 1877 werden in ons land de eerste telefoons door particulieren gekocht, in de loop van het
volgende decennium ontstonden de eerste lokale en interlokale telefoonnetten, die
aanvankelijk werden geëxploiteerd door de Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij. Zijn
echte doorbraak beleefde de telefoon in de jaren twintig en pas na de jaren vijftig ontwikkelde
hij zich tot een voor iedereen toegankelijk communicatiemiddel. Tussen 1965 en 1990 nam
het aantal telefoonaansluitingen in ons land toe van 1,5 tot ruim 6,9 miljoen.
De eerste Nederlandse benzineauto werd in 1897 gemaakt door de gebroeders Eysink; vanaf
1903 werd door Eysink de fabricage van auto's voor commerciële doeleinden ter hand
genomen. De firma Simplex produceerde nog voor de eeuwwisseling de eerste auto voor de
markt. Volgens Baudet (1986) droeg hulp van autobezitters bij de distributie van de post
tijdens de grote spoorwegstaking van 1903 sterk bij aan de doorbraak van de auto - voorheen
een sportief vervoermiddel bij autorally's voor de elite - als een nuttig transportmiddel.
Tussen 1900 en 1940 steeg het aantal autobezitters in Nederland van 150 naar 100.000, in
1960 waren het er al meer dan een half miljoen, vijf jaar later bijna 1,3 miljoen en in 1990
meer dan 5,5 miljoen.



10

15

20

25

30

35

40

45

50

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

telefoonaansluitingen

televisiebezit

personenauto's

(per 100 inwoners)

34

Figuur 2.10 De mechanisering van Nederlandse huishoudens: groei van het aantal telefoonaansluitingen,
bezitters van een personenauto en televisiebezitters, 1950-1990 (per 100 inwoners)

Bron: CBS (a en b)

Ook de televisie is tot de vanzelfsprekende onderdelen van het moderne Nederlandse
huishouden gaan behoren. Nadat in 1951 de eerste televisieuitzending had plaatsgevonden,
groeide het aantal televisiebezitters in de loop van dat decennium explosief tot 801.000 in
1960. Halverwege de jaren zestig was hun aantal al bijna verdrievoudigd tot 2,1 miljoen, in
1990 waren het er iets minder dan 5 miljoen. 

De telefoon, auto en televisie kunnen - evenals bijvoorbeeld de radio - als exemplarisch
gelden voor de aanzienlijke uitbreiding van de communicatie- en informatievoorziening, de
verruiming van de psychologische en geografische actieradius van de individuele consument.
Daaraan kan een lange reeks van apparaten worden toegevoegd waarmee het moderne
huishouden gestoffeerd is geraakt en die tot een besparing van menselijke tijd en energie dan
wel tot nieuwe vormen van ontspanning en comfort in huiselijke kring beoogden bij te
dragen.  Te denken valt aan wasmachines, koelkasten, stofzuigers, afwasmachines,6

koffiezetapparaten, magnetrons, afzuigkappen en dergelijke. Verder aan een breed scala aan
audio-visuele apparatuur, waarvan de penetratiegraad tusen 1975 en 1990 is weergegeven in
tabel 2.2. Blijkens de tijdbestedingsonderzoeken van het SCP was anno 1990 in meer dan
negen op de tien vaderlandse huishoudens een kleurentelevisie, platenspeler of
cassetterecorder aanwezig en had ongeveer de helft de beschikking over een videorecorder,
een cd-speler of Teletekst. Andere cijfers illustreren de mate van mechanisering van
huishoudelijke activiteiten. Halverwege de jaren tachtig was in driekwart van de Nederlandse
huishoudens een elektrische naaimachine aanwezig, bezat 72% een elektrische boor en 28%
een elektrische zaag (SCP 1985). In 1991 bevond zich in vrijwel alle huishoudens een
koelkast, in 90% een wasmachine, in meer dan de helft een diepvriezer, terwijl ongeveer een
kwart beschikte over een wasdroger, een magnetron of computer (CBS 1992a).
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Tabel 2.2 De mechanisering van het huishouden: bezit van enkele duurzame consumptiegoederen in
Nederlandse huishoudens, 1980-1991 (in percentage van alle huishoudens)

1980 1985 1991

kleurentelevisie 74 86 95
videorecorder 2 20 50
diaprojector 31 29 24
cassette- of bandrecorder 64 71 81
platenspeler 80 81 80
cd-speler . . 48
radio of tuner 97 97 99

computer . 7 25

elektrische naaimachine 66 65 62
wasmachine 89 88 89
wasdroger 10 14 27
koelkast 98 98 97
diepvriezer 46 54
magnetron . . 22
vaatwasmachine 11 8 11

Bron: CBS (a en b); CBS 1992 (a)

De historicus van technologische innovaties Baudet heeft laten zien dat in de sector van
huishoudelijke outillage vrijwel alle veranderingen een aaneenschakeling van steeds verder
gemechaniseerde substituties behelsen van in principe reeds in de vorige eeuw ontwikkelde
apparaten. In de eerste fasen van de automatisering van het huishouden kwam die substitutie
vooral neer op het tot handzame (huiselijke) proporties terugbrengen van de doorgaans
omslachtig te bedienen en volumineuze apparaten. Er kan sprake zijn van een aanzienlijke
`time-lag', waarbij apparaten na ontworpen en op de markt geïntroduceerd te zijn geruime tijd
weinig belangstelling oproepen, om dan pas na enkele decennia plotseling een kooplustig
publiek te trekken. 
Tot aan de jaren dertig viel zelfs over de hele linie weinig animo onder de Europese
huisvrouwen te bespeuren om tot aanschaf van de verbeterde technische hulpmiddelen over te
gaan. Voorbeelden zijn de stofzuiger die in zijn moderne handzame vorm al voor 1910
beschikbaar was, maar tot de jaren dertig moest wachten op zijn doorbraak, en de
droogtrommel, die na geïntroduceerd te zijn, pas in de jaren zestig massaal kopers begon te
trekken.

Zoals zo vaak bij de opkomst en verbreiding van technologische innovaties (men denke aan
de pil) is het de pas de interactie hiervan met economische en culturele ontwikkelingen die
heeft geleid tot veranderingen in de levensstijl. De stijging van de levensstandaard, de
opkomst van de diepvriesindustrie voor levensmiddelen en zelfbedieningszaken, de terugloop
van de beschikbaarheid van huishoudelijke hulp, maar ook emancipatorische ideeën over de
positie en rol van de vrouw, de consequenties voor de huishoudelijke arbeid die daaruit
werden getrokken en de toestroom van vrouwen naar de arbeidsmarkt (in latere jaren): deze
behoren alle tot de veranderingen die de door nieuwe technologie geschapen mogelijkheden
stuwden in de richting van een steeds verdergaande mechanisering van het huishouden. Zij
leverden een aanzienlijke uitbreiding van de `produktiecapaciteit' van huishoudens op
(Gershuny 1983). Terwijl de individuele consument minder afhankelijk werd van publieke
voorzieningen als het openbaar vervoer, de telefooncel of het plaatselijke theater, nam zijn
afhankelijkheid van energietoelevering (elektriciteit, benzine) en een netwerk van
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ondersteunende voorzieningen toe. Voor de huishoudens leveren de beschreven
ontwikkelingen aldus de paradoxale combinatie op van meer flexibiliteit in private kring met
tegelijkertijd een grotere afhankelijkheid van globale voorzieningen en grootschalige
infrastructurele voorzieningen.  Men start de auto of begeeft zich naar het vliegveld voor een7

bestemming naar keuze, maar kantelt er ergens een vrachtwagen of staken verkeersleiders,
dan hopen zich de files op en puilen de vertrekhallen uit. Men zapt van televisiekanaal naar
televisiekanaal, maar zit in het donker als er een stroomstoring optreedt.

2.4.3 Modularisering van de consumptie

Dankzij de zogenoemde miniaturisering van onderdelen zijn er sinds de jaren zestig steeds
meer compacte en eenvoudig bedienbare apparaten op de markt gebracht, tegen een
verhoudingsgewijs lage prijs. Huishoudens konden zich daarna meerdere radio's,
afspeelapparaten, fototoestellen, rekenmachientjes en dergelijke veroorloven. Binnen het
gemechaniseerde huishouden is het elektronisch toegeruste individu opgekomen.8

De afhankelijkheidsrelaties zijn abstracter en afstandelijker geworden. De apparatuur stelt
mensen in staat steeds meer handelingen te verrichten zonder directe tussenkomst of
aanwezigheid van anderen. Individualisme gaat hierbij hand in hand met globalisering: met
een walkman op zondert een jongere zich af van zijn directe gezelschap, terwijl elders velen
dat op dezelfde manier doen en voor hetzelfde type muziek (vgl. De Swaan 1990). De nieuwe
generatie van volwassenen is opgegroeid in een wereld van geïndividualiseerde technologie
en is vertrouwd met het idee dat apparaten tot de persoonlijke uitrusting behoren. Zo komen
er steeds meer activiteiten waarbij mensen niet meer op hun beurt hoeven te wachten of zich
naar de voorkeur van anderen hoeven te schikken. 
De intocht van een reeks van elektronische gebruiksgoederen is een stuwende factor geweest
bij de gesignaleerde individualisering van consumptiepatronen. Technische uitrusting
(geïndividualiseerde consumptiepatronen) vormt een belangrijke impuls hiertoe, maar niet de
enige. De formules van zelfbediening en doe-het-zelf, elk met een eigen geschiedenis, dragen
hieraan bij. Zelfbediening wordt tegenwoordig vaak aangeprezen onder verwijzing naar de
mondigheid van de burger. De zelfbediening in de detailhandel is echter in de Verenigde
Staten ontstaan in een periode waarin ideeën over mondigheid nog geen rol speelden
(Boorstin 1974: 115-118). In dat land zonder bevoorrechte standen, telde niet de afkomst
maar de portemonnee van de klanten. De voorkeuren die hier tot gelding werden gebracht,
waren niet ontsproten aan een maatschappelijke elite zoals in Europa, maar representeerden
de smaak van middengroepen (De Tocqueville 1966). Toen de afzetmogelijkheden van de
binnenlandse markt ontdekt waren, stelde men zich in op een klandizie van uiteenlopende
nationaliteiten, niet door maatwerk te bieden maar door grote verscheidenheid in het aanbod
van industrieel vervaardigde standaardprodukten.
Typerend voor het Amerikaanse consumptiepatroon is dat de consument uit de aangeleverde
(standaard)ingrediënten zelf zijn pakket samenstelt. In navolging van de Amerikaanse auteur
Blair (1988) noemt Van der Poel (1993) dit verschijnsel `modularisering'. De formule van
modularisering heeft allerwegen in de Westerse wereld ingang gevonden: in het
betalingsverkeer, de horeca, de woninginrichting, muziek, sport, vakantiereizen. De ideeën
van Lévi-Strauss over `bricoler', ontwikkeld als consequentie van zijn totemisme-theorie en
door hem toegepast op de analyse van de mythen van volken, zijn sterk verwant aan het
geschetste verschijnsel (Janssen en De Hart 1991; De Hart 1994; vgl. Clarke 1982, Hebdige
1979). 
Vanwege een omvangrijk aanbod van gestandaardiseerde modules waarmee naar believen
gecombineerd kan worden, wordt de consument in de gehele Westerse wereld de illusie
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geboden dat hij zich door een persoonlijke smaak kan onderscheiden. 
Zelfbediening en `bricolage' zijn tevens opgedoken bij de programmering van dagelijkse
bezigheden. Evenals het consumptiepakket laten ook dagelijkse werkzaamheden zich steeds
vaker opbouwen uit modules. Het is aan de betrokkenen om de combinatie hieruit te bepalen.
Dat gebeurt met studietaken in het hoger onderwijs, maar de zelfbediening is tevens
herkenbaar bij de afwikkeling van dagelijkse taken en bij de verdeling van werk- en
vakantiedagen over het jaar. Zoals zal blijken bij de bespreking van de uitkomsten van de
achtereenvolgende tijdbestedingsonderzoeken, neemt het aantal personen toe dat een
combinatie van dagelijkse taken heeft: een baan, huishoudelijke zorg of een cursus. De
tijdsindeling wordt daardoor minder vastgelegd door één afzonderlijke taak. De afwisseling
van werk met vrije uren wordt daarentegen vaker bepaald door de stapeling van taken.
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Aan de modernisering vallen nog veel meer aspecten te onderscheiden. In de aanloopfase bijvoorbeeld gaat de1

ontwikkeling van marktgerichte produktie gepaard aan een geldeconomie. Verder: de opkomst van industriële
technologie, de toepassing van wetenschappelijke inzichten en vervanging van menselijke lichaamskracht door
machines. Daarnaast: specialisering, democratisering, rationalisering van het recht en de afbrokkeling van traditionele
religieuze organisatievormen.
De gemiddelde levensduur van mensen die leefden tot aan het vierde millennium voor Christus bedroeg naar2

schatting om en nabij de 18 jaar, tussen 4000 v.Chr. en 1900 ongeveer 35 jaar en sinds 1900 rond de 70 jaar. In de
eerstgenoemde fase van de geschiedenis zou zo'n 33% van de levenstijd van mensen opgeëist zijn door arbeid, in het
tweede tijdvak zakte dit naar 29% om vervolgens dankzij de enorme toename van economische produktiviteit door de
industrialisatie spectaculair te dalen naar 14% voor mensen in het industriële tijdperk (Best 1980: 5). Momenteel
bedraagt de gemiddelde levensverwachting in ons land 75 jaar. Daarvan uitgaand brengen de gemiddelde
Nederlandse man en vrouw respectievelijk 9% (of 6,4 jaar aaneengesloten) en 3% (ofwel 1,9 aaneengesloten jaren)
van hun levensloop door in beroepsarbeid. Helemaal onweersproken zijn dergelijke schattingen niet. Sahlins
bijvoorbeeld, is van mening dat juist in primitieve tijden relatief weinig tijd in arbeid werd geïnvesteerd (Sahlins
1972).
Het `traditionele' gezinstype heeft overigens ook maar een beperkte traditie. Onder handwerkslieden in het pre-3

industriële Europa bijvoorbeeld, vormt niet het gezin de essentiële economische eenheid, maar eerder een huishouden
dat doorgaans bestond uit de familie van de handwerksman, zijn leerjongens en eventueel personeel. In de achttiende
eeuw bestond in tal van streken 10%-15% van de totale bevolking uit inwonend personeel, waarbij dan nog
inwonende familieleden en kostgangers kunnen worden opgeteld (Van der Woude 1985: 19-70). Vergelijk de
beschouwingen in Peeters et al. (1986).
Het aantal werkende vrouwen nam van begin jaren zeventig tot eind jaren tachtig toe met ruim een miljoen,4

aanzienlijk meer dan het aantal werkende mannen, dat met 326.000 steeg. Met andere woorden: de groei van de
beroepsbevolking gedurende de afgelopen twee decennia is voor driekwart bewerkstelligd door de toename van het
aantal werkende vrouwen. Van het vrouwelijke arbeidspotentieel was in 1971 30%, in 1989 al 45% actief op de
arbeidsmarkt, een stijging met 15%. De arbeidsparticipatie onder mannen daalde tussen 1971 en 1989 daarentegen
met 9% naar 75%.
De arbeidsmarkt is zowel in Nederland als in andere Westerse landen sterk gesegregeerd naar sekse. Dat geldt
overigens ook in landen waar in het nabije verleden sprake was van staatssocialisme (Heitlinger 1981). Er zijn
aanwijzingen dat deze segregatie in ons land - in tegenstelling tot het buitenland (VS, Groot-Brittannië) - de afgelopen
decennia is toegenomen (Van Mourik en Siegers 1988; Tijdens 1990).
Onderscheid is nog wel steeds onmiskenbaar aanwezig bij de studiespecialisatie en de beroepskeuze.5

Meyer en Schulze (1993) leveren fraai illustratiemateriaal voor de van generatie op generatie toenemende uitrusting6

van het huishouden met technologische apparatuur. Vgl. Hardyment (1988) en Schwartz Cowan (1983).
Er is wel in meer opzichten sprake van een paradoxale ontwikkeling. Zo zorgen moderne communicatiemiddelen,7

telewerken, teleshoppen enzovoort er enerzijds voor dat men voor steeds meer activiteiten de woning niet meer hoeft
te verlaten. Anderzijds brengen de telefoon, radio, televisie en computer de grote wereld binnen de huiskamer, een
ontwikkeling die vooral voor aan huis gebonden personen tot een aanzienlijke verbreding van de horizon zou
bijdragen (Meyrowitz 1984).
Het effect van de mechanisering op het dagelijkse activiteitenpatroon binnen de gezinnen en op de dagelijkse8

interacties tussen gezinsleden lijkt samen te hangen met de wijze waarop de laatsten hun samenlevingsverband
percipiëren (Mollenkopf 1992: 153-160; Hampel et al. 1991).

Noten
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3  Veranderingen in de alledaagse bezigheden van de Nederlanders:
1975-1990

3.1 Inleiding

Volgens auteurs als Moore (1963), Berger en Luckmann (1966) en Elias (1974/1975) vormt
`tijd' een gronddimensie van de individuele en maatschappelijke werkelijkheid.  Op1

veelvoudige wijze is het sociale leven naar tijd gestructureerd en uit de uiteenlopende ritmes
van de individuele levens resulteert het ritme van het collectieve leven, dat op zijn beurt de
individuele ritmes beheerst en omvat. Reeds Durkheim vatte tijd primair als een sociaal
verschijnsel op, dat niet alleen maatschappelijk wordt geconstitueerd maar ook naar zijn
inhoud van sociale aard is: "C'est le rythme de la vie sociale qui est à la base de la catégorie
de temps" (Durkheim 1912: 628). Tijd vormt aldus een echte sociale institutie.
In een bekend artikel onderscheiden Sorokin en Merton dan ook wat zij `sociale tijd' noemen
van een puur kwantitatieve, klassiek Newtoniaanse opvatting van tijd. Bij tijd in sociale zin
zou het gaan om de verandering van sociale verschijnselen in termen van andere sociale
verschijnselen die als referentiepunt worden gehanteerd (Sorokin en Merton 1937: 618), zoals
in uitspraken als `kort na de oorlog', `wij treffen elkaar na het concert', `meerderjarigheid' en
de `pensioengerechtigde leeftijd'. Volgens de genoemde auteurs bestaat er een historische
prioriteit van sociale tijd tegenover kalendarische tijdsordeningen, hetgeen ook door Elias
(1974/1975) is beargumenteerd. Aan de institutionalisering van de kalender als
maatschappelijk erkend systeem van tijdrekening ligt een bepaalde sociale gebeurtenis ten
grondslag (zoals het `ab urbe conditia' bij de Romeinen en de geboorte van Christus bij ons).
Sorokin en Merton illustreren de prioriteit van de sociale boven de kwantitatieve of
astronomische tijd via het voorbeeld van de week als tijdseenheid. Uiteenlopende
samenlevingen hanteren een sterk uiteenlopende tijdsduur voor de week, die kan variëren van
twee tot tien dagen, afhankelijk van het ritme van plaatselijke markten, dat op zijn beurt met
de regionale economische verhoudingen samenhangt (vgl. Colson 1926).2

Sociale tijdsordeningen vloeien voort uit de behoefte aan integratie en coördinatie van de
activiteiten van de afzonderlijke leden van groepen. Men denke aan de uiteenlopende
tijdsindelingen waarmee wordt gewerkt door bijvoorbeeld onderwijsinstituten of bedrijven,
maar ook door afzonderlijke gezinnen of organisaties die zijn gericht op de besteding van
vrije tijd.
Volgens Sorokin en Merton is het tijdssysteem gerelateerd aan de sociale structuur en
weerspiegelen maatschappelijke veranderingen en de activiteiten van uiteenlopende
groeperingen zich in de geleding van de sociale en individuele tijd. Het is niet moeilijk hier
voorbeelden voor aan te dragen. In hoofdstuk 2 zijn een aantal van dergelijke veranderingen
en activiteiten die in de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden beschreven. Tot de
belangrijkste behoren de afname van de huishoudensomvang (of gezinsverdunning), de
toestroom van jongeren naar het voortgezet en hoger onderwijs, de toegenomen
arbeidsparticipatie van (gehuwde) vrouwen en het ontstaan van een aanzienlijk reservoir van
personen die geen beroepsarbeid (meer) verrichten. 
De afname van de huishoudensomvang kwam met name tot stand via de groei van het aantal
eenpersoonshuishoudens, daarnaast via een daling van het kindertal, de opkomst van
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eenoudergezinnen en toename van tweepersoonshuishoudens. Deze ontwikkeling heeft
paradoxale gevolgen voor de aan huishoudelijke taken bestede tijd. Vanuit het huishouden als
totaal gezien is er minder behoefte aan huishoudelijke activiteiten en verzorgende activiteiten,
maar doordat minder personen er deel van uitmaken, is er tegelijkertijd sprake van een grotere
belasting per individueel lid.
De toestroom van vrouwen naar de arbeidsmarkt, de (vooral onder jonge vrouwen) gestegen
onderwijsdeelname en het ontstaan van een omvangrijke categorie Nederlanders die vanwege
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of vervroegde uittreding niet langer deelnemen aan het
arbeidsproces hebben op uiteenlopende wijzen de tijdsbesteding aan betaalde arbeid
beïnvloed en waren - met name bij vrouwen - tegelijkertijd van invloed op de tijdsinvestering
in huishouden en gezin.

Voor het grootste deel vormt dit hoofdstuk een actualisering van het eerder verschenen
verslag van de SCP/TBO-onderzoeken Tijd komt met de jaren (Knulst en Van Beek 1990).
Waar in dat rapport ontwikkelingen in de jaren 1975, 1980 en 1985 werden beschreven,
wordt in het onderhavige de lijn doorgetrokken via de gegevens die het meest recente
tijdbestedingsonderzoek voor 1990 heeft opgeleverd.

3.2 Algemeen beeld: tijdsbesteding aan vijf categorieën activiteiten

In tabel 3.1 is de tijdsbesteding aan dagelijkse activiteiten samengevat volgens vijf
hoofdrubrieken. Per type bezigheid is voor vijf jaren het aantal uren weergegeven dat door
uiteenlopende categorieën onder de bevolking van 12 jaar en ouder tijdens een week in
oktober aan de betreffende activiteit werd besteed. Nadat het gemiddelde aantal uren voor de
respectieve jaren is vermeld, is voor elk van de bevolkingsgroepen de uitkomst van een T-test
opgenomen, waarin is nagegaan of het verschil tussen de in 1975 en 1990 aan een activiteit
bestede tijd significant is. Dit stelt de lezer in staat zich snel een indruk te vormen van de
belangrijkste verschuivingen in de tussenliggende vijftien jaren.

De vijf rubrieken hebben uitsluitend betrekking op de hoeveelheid tijd die in de
onderzoeksweek was gemoeid met het volgen van onderwijs of cursussen, het verrichten van
betaalde arbeid, het vervullen van taken die zijn verbonden met huishouden en gezin, en/of de
lichaamsverzorging, en op de hoeveelheid uren die overbleef nadat alle voorgaande
activiteiten en verplichtingen waren verricht respectievelijk vervuld. In de navolgende
paragrafen van dit hoofdstuk zal een nadere beschrijving worden gegeven van de specifieke
bezigheden waarmee de voor onderwijs, betaalde arbeid en huishoudelijk werk gereserveerde
uren werden gevuld.
Net als in de eerdere rapporten waarin verslag werd gedaan van de uitkomsten van de
tijdbestedingsonderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau, wordt ook in dit rapport
onder `vrije tijd' iets anders verstaan dan de tijd die - in de vorm van verlofdagen en
dergelijke - overschiet buiten het verrichten van betaalde arbeid. Met `vrije tijd' wordt hier
gedoeld op wat men de netto vrije tijd zou kunnen noemen, dat wil zeggen het aantal uren dat
resteert na aftrek van alle verplichtingen die voortvloeien uit niet alleen betaalde arbeid, maar
ook huishoudelijke zorg, het eventueel volgen van onderwijs, alsmede de benodigde tijd voor
persoonlijke verzorging (w.o. nachtrust, maaltijden enz.). In deze paragraaf blijft het ook voor
de aldus gedefinieerde vrije tijd bij een beschrijving van de hoeveelheid tijd die daarmee bij
uiteenlopende bevolkingscategorieën was gemoeid tijdens de dagboekweek. In hoofdstuk 5
wordt nader ingegaan op de specifieke activiteiten waaraan die tijd werd besteed.
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Tabel 3.1 Tijdsbesteding aan dagelijkse bezigheden  door enige categorieën uit de Nederlandse bevolking vana

12 jaar en ouder tijdens een week in oktober, 1975-1990 (in uren per week) 

onderwijs en ontwikkeling verschil betaalde arbeid verschilb b

1975 1980 1985 1990 1975-'90 1975 1980 1985 1990 1975-'90

gehele steekproef 6,7 7,3 7,2 6,9 14,8 14,0 14,1 16,6 ++

mannen 7,6 8,1 7,9 7,1 23,7 22,1 21,6 24,5 
vrouwen 5,9 6,5 6,6 6,7 6,1 6,1 6,8 8,8 ++

inwonende kinderen 20,5 26,5 27,0 26,7 ++ 13,4 10,2 10,3 14,4 
alleenstaanden 1,1 3,7 3,2 4,5 ++ 5,2 6,4 9,4 12,2 ++
gehuwden/samen-
wonenden zonder
kinderen 0,7 1,9 2,4 2,4 ++ 14,6 14,1 12,7 14,5 
gezinnen met jongste
kind > 14 jr 0,5 0,9 0,7 1,0 + 15,7 12,9 15,4 17,6 ++
gezinnen met jongste
kind # 14 jr 1,1 1,7 1,2 1,7 18,3 19,3 19,8 22 

scholieren, studenten 35,1 34,4 34,9 35,3 3,2 2,4 2,4 4,3 
werkende mannen 1,2 1,5 1,3 1,6 42,7 41,7 42,2 43,4 c

werkende vrouwen 1,8 2,1 1,5 2,3 37,5 35,6 35,9 35,1 -c

huisvrouwen 0,8 1,1 0,7 1,2 1,2 1,0 0,5 0,9 
werklozen en
arbeidsongeschikten 0,9 1,3 1,6 2,2 + 0,0 0,0 0,0 0,0 
gepensioneerde
mannen 0,2 0,8 0,9 0,7 ++ 2,0 1,0 1,1 0,9 

lager onderwijs 4,4 5,2 0,7 1,7 10,3 8,6 8,8 5,4  d

lbo, ulo, mavo 5,6 6,0 7,1 5,0 17,2 15,7 13,3 15,0 -d

havo, vwo, mbo 15,4 17,1 11,7 10,0 13,7 14,5 16,0 19,5 d

hbo, wo 5,5 9,0 9,0 8,6 21,4 18,5 20,2 20,9 d

12-19 jaar 28,3 30,9 33,6 35,2 ++ 8,2 5,5 4 6,3 
20-34 jaar 3,5 5 5,2 5,8 ++ 23,2 22 21,8 24,2 
35-49 jaar 1,3 1,6 1,3 1,9 18,9 19,8 21,1 23,4 ++
50-64 jaar 0,4 0,7 0,7 0,8 + 15,1 12,6 11,9 11,8 -
$ 65 jaar 0,1 0,5 0,6 0,5 ++ 1,3 0,5 0,8 0,7 

1956-1963 28,3 15,0 5,3 2,8 -- 8,2 18,8 23,4 24,3 ++
1941-1955 3,5 2,6 1,6 1,9 -- 23,2 20,5 21,2 23,4 
1926-1940 1,3 1,3 0,8 0,8 18,9 18,9 16,2 11,8 --
1911-1925 0,4 0,8 0,7 0,6 15,1 7,1 2,9 0,8 --
1910 of eerder 0,1 0,3 0,3 0,0 1,3 0,4 0,7 0,0 --e e

De bezigheden zijn met inbegrip van verplaatsingen.a

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +/- = p < .05 en ++/-- = p < .01.b

Personen die in de onderzoeksweek meer dan 20 uur betaalde arbeid verrichtten.c

Bij onderwijsvolgenden het huidige onderwijsniveau.d

n < 50.e

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)
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Tabel 3.1 (vervolg)

huishouden en gezin slapen, eten, persoonlijke
verschil verzorging verschila a

1975 1980 1985 1990 1975-'90 1975 1980 1985 1990 1975-'90

gehele steekproef 19,1 19,5 19,4 18,5 76,3 76,8 75,3 75,5  -

mannen 8,6 9,3 10,3 10,4 ++ 75,6 76,5 74,8 74,6  -
vrouwen 29,5 29,5 28,3 26,5 -- 77,0 77,2 75,7 76,4  

 
inwonende kinderen 9,2 6,9 6,1 6,2 -- 76,7 78,0 77,7 77,1  
alleenstaanden 25,7 21,6 20,6 18,2 -- 76,1 76,4 75,1 75,5  
gehuwden/samen-
wonenden zonder
kinderen 20,2 18,5 19,1 18,1 - 78,7 78,9 76,5 77,6  
gezinnen met jongste
kind > 14 jr 22,1 25,4 23,3 19,8 76,4 77,7 74,8 74,9  --
gezinnen met jongste
kind # 14 jr 25,5 25,9 27,8 27,2 74,2 74,3 72,5 72,7  

scholieren, studenten 6,0 6,6 6,1 6,5 78,0 77,9 77,7 76,9  
werkende mannen 6,3 7,2 8,2 8,4 ++ 72,0 73,0 71,5 71,4  b

werkende vrouwen 13,5 16,1 17,1 16,4 + 75,1 74,5 72,8 73,1  -b

huisvrouwen 37,4 37,6 37,2 35,7 - 77,0 77,4 75,4 77,0  
werklozen en
arbeidsongeschikten 14,9 19,1 19,3 20,1 ++ 80,4 79,3 77,9 77,8  
gepensioneerde
mannen 16,7 13,9 16,0 16,9 81,8 83,3 79,2 80,6  

lager onderwijs 21,9 21,8 24,8 23,1 78,6 79,9 76,8 80,9  +c

lbo, ulo, mavo 19,7 20,9 20,7 21,0 75,5 76,6 75,6 76,2  +c

havo, vwo, mbo 13,2 13,2 15,4 16,0 75,2 74,5 74,9 74,5  c

hbo, wo 16,5 14,6 15,3 15,2 74,4 73,3 73,1 72,6  c

12-19 jaar 6 7,1 5,5 5,5 78,1 78,7 78,8 77,9  
20-34 jaar 21,2 20,3 20 17,9 -- 72,7 73,9 73,1 74,0  ++
35-49 jaar 22,4 23,7 23,6 22,7 75,2 75,2 73,1 72,9  --
50-64 jaar 21,9 21,5 22 20 77,2 78,0 76,0 75,9  
$ 65 jaar 24,3 24,1 22,9 22,4 81,5 81,9 78,5 81,3  

 
1956-1963 6,0 10,8 18,2 22,5 ++ 78,1 75,0 73,2 72,5  --
1941-1955 21,2 24,4 24,9 22,7 72,7 74,1 72,4 72,9  
1926-1940 22,4 22,7 22,2 20,0 75,2 75,6 75,1 75,9  
1911-1925 21,9 22,8 23,0 22,5 77,2 79,2 77,6 80,4  ++
1910 of eerder 24,3 22,4 21,1 20,9 81,5 84,1 81,5 89,7 ++d d

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +/- = p < .05 en ++/-- = p < .01.a

Personen die in de onderzoeksweek meer dan 20 uur betaalde arbeid verrichtten.b

Bij onderwijsvolgenden het huidige onderwijsniveau.c

n < 50.d

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)
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Tabel 3.1 (vervolg)

vrij beschikbare tijd verschil aantallen respondentena

1975 1980 1985 1990 1975-'90 1975 1980 1985 1990

gehele steekproef 47,9 46,9 49 47,2 1.309 2.730 3.262 3.158

mannen 49,6 48,7 50,5 48,2 - 648 1.349 1.607 1.564
vrouwen 46,2 45,2 47,6 46,2 661 1.381 1.655 1.594

inwonende kinderen 45,1 42,3 43,3 40,6 -- 389 602 702 593
alleenstaanden 56,6 56,0 56,2 53,6 93 268 384 513
gehuwden/samenwonend
en zonder kinderen 50,3 51,4 54,4 51,8 303 633 843 738
gezinnen met jongste kind
 > 14 jr 50,1 47,9 50,9 51,1 117 345 463 488
gezinnen met jongste kind
# 14 jr 46,1 43,8 44,3 41,5 -- 407 881 871 825

scholieren, studenten 42,6 42,2 43,0 41,0 220 481 576 486
werkende mannen 43,5 42,2 42,5 41,1 -- 338 676 783 827b

werkende vrouwen 37,2 37,4 38,5 38,5 74 168 237 309b

huisvrouwen 48,2 47,8 51,5 49,8 393 749 828 686
werklozen en
arbeidsongeschikten 68,3 64,7 66,1 63,7 49 108 211 175
gepensioneerde mannen 63,3 65,2 67,3 64,6 77 167 215 234

lager onderwijs 49,3 49,1 54,3 54,1 ++ 391 677 701 342c

lbo, ulo, mavo 46,9 45,4 48,5 47,4 558 1.300 1.226 1.202c

havo, vwo, mbo 47,6 45,3 46,8 44,7 210 338 837 981c

hbo, wo 47,6 48,6 46,6 46,9 117 300 494 633c

12-19 jaar 44,2 41,5 42,6 39,6 -- 250 468 509 395
20-34 jaar 44,9 43,8 45,1 43,1 - 357 804 933 983
35-49 jaar 46,9 44,8 46,3 44,3 -- 282 591 781 819
50-64 jaar 50,5 51,8 54,5 55,3 ++ 233 484 565 555
$ 65 jaar 57,0 57,4 61,6 59,2 187 383 475 406

1956-1963 44,2 44,3 45,1 43,2 250 422 529 522
1941-1955 44,9 43,6 45,6 44,3 357 769 861 819
1926-1940 46,9 46,4 50,9 55,3 ++ 282 540 601 555
1911-1925 50,5 54,6 60,4 59,8 ++ 233 501 552 369
1910 of eerder 57,0 57,5 61,3 54,1 187 194 102 37d

 T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +/- = p < .05 en ++/-- = p < .01.a

Personen die in de onderzoeksweek meer dan 20 uur betaalde arbeid verrichtten.b

Bij onderwijsvolgenden het huidige onderwijsniveau.c

n < 50.d

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Verschillende bevolkingscategorieën beschikten volgens de hier gehanteerde definitie in 1990
over duidelijk minder vrije tijd dan in 1975. Daarvoor bestaan uiteenlopende oorzaken.
Vergeleken met vijftien jaar eerder beschikten mannen in 1990 tijdens de onderzoeksweek
over bijna 1,5 uur minder vrije uren. In de tweede helft van de jaren tachtig daalde het
gemiddelde aantal vrij beschikbare uren per week bij mannen van 50,5 naar 48,2 uur. Over de
periode van vijftien jaar genomen, was vooral een stijging van de participatie door mannen in
huishoudelijke taken verantwoordelijk voor de afname van de hoeveelheid vrije tijd; in het
meest recente tijdvak (1985-1990) viel deze afname voornamelijk toe te schrijven aan een



44

stijging van het gemiddelde aantal uren die besteed werden aan het verrichten van betaalde
arbeid.
De thuiswonende jeugd zag het aantal per week beschikbare vrije uren vooral gereduceerd via
een toename van onderwijsverplichtingen, die in 1990 per week gemiddeld ruim 6 uur meer
opslokten dan vijftien jaar daarvoor, een stijging die overigens al in de tweede helft van de
jaren zeventig tot stand kwam. In het geval van personen met een gezin waarvan jonge
kinderen deel uitmaken, liggen de zaken weer anders. Hier valt de terugloop van het aantal
vrije uren toe te schrijven aan enerzijds een intensievere participatie in betaalde arbeid,
anderzijds een groter tijdsbeslag van huishoudelijke en verzorgende taken binnen het gezin.
Een grotere tijdsinvestering in huishoudelijke taken speelde ook een rol bij de afname van de
vrije tijd onder werkende mannen. Voor het bevolkingsdeel van 12 tot 50 jaar geldt dat bij de
teruggelopen hoeveelheid vrije uren, factoren in het geding waren die specifiek verbonden zijn
met de leeftijdsfase en de daaraan gerelateerde fase van de gezinscyclus. Onder de
Nederlanders van 12-19 jaar valt de afname volledig op het conto te schrijven van een
stijging van het gemiddelde aantal aan onderwijs bestede uren, bij de categorie 20-34 jaar
(tussen 1985 en 1990) ook aan een intensievere participatie in een betaalde werkkring; bij de
categorie van 35-49 jaar vormde alleen het laatste de oorzaak van de reductie van de
hoeveelheid vrije tijd waarover men per week kan beschikken.
Er waren ook enkele bevolkingscategorieën die tussen 1975 en 1990 juist een substantiële
toename van het aantal vrij in te delen uren te zien gaven. Zo kregen personen met alleen
lager onderwijs, door een verslechterde arbeidspositie en geringere participatie in betaalde
arbeid of het onderwijsaanbod, de beschikking over meer vrije uren. Een ander voorbeeld is
de groep van 50-64 jaar, waarbij de vervroegde uittrede uit het arbeidsproces (met name
tussen 1975 en 1980) hier verantwoordelijk was voor de toename van vrije tijd. 

Naast de verschuivingen die zich sinds halverwege de jaren zeventig in de tijdsbesteding
hebben voltrokken, valt ook een aantal groepsspecifieke kenmerken te onderscheiden die
beklijfden temidden van alle verandering. Een uitgesproken voorbeeld zijn natuurlijk de
onderwijsverplichtingen, waardoor voornamelijk het jongste deel der natie dagelijks intensief
in beslag wordt genomen en waaraan een 12-19-jarige anno 1990 gemiddeld meer dan 35 uur
per week besteedde. Een ander evident voorbeeld is de welhaast volledige werkweek die in
alle vier onderzoeksjaren wordt geïnvesteerd in huishoudelijke of gezinstaken door vrouwen
die als hoofdbezigheid huisvrouw opgeven.

In hoofdstuk 2 van deze studie is een aantal ontwikkelingen beschreven die in uiteenlopende
mate en op uiteenlopende wijze van invloed zijn geweest op de dagindeling van de
verschillende bevolkingsgroepen. Enkele daarvan passeren hier even kort de revue.
Technologische innovaties en de eruit voortvloeiende mechanisering van het huishouden
schiepen, net als de afname van het gemiddelde aantal zorgbehoevende kinderen per
huishouden, de mogelijkheid de in huishouden en gezin geïnvesteerde uren aanzienlijk te
reduceren. Toch valt, zoals tabel 3.1 laat zien, tussen 1975 en 1990 geen significante afname
waar te nemen in de totale tijd die is gemoeid met huishoudelijke en gezinstaken. Dit komt
doordat de zogenoemde huishoudensverdunning en het sterk toegenomen aantal
eenpersoonshuishoudens een schaalverkleining met zich meebrachten in de huiselijke
activiteiten. Het effect daarvan is dat per individu per saldo meer tijd gemoeid is met de
gezamenlijke huishoudelijke beslommeringen, een ontwikkeling die de tijdwinst via
automatisering en teruglopend kindertal vrijwel tenietdeed. 

Voorts zijn er enkele saillante veranderingen die gedurende de afgelopen decennia zijn
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opgetreden in de samenstelling van de beroepsbevolking. Sinds eind jaren zeventig is een
omvangrijk reservoir ontstaan van werklozen of arbeidsongeschikten en is de groep van
vervroegde uittreders uit het arbeidsproces sterk gegroeid. Dit heeft tot gevolg gehad dat de
tijd die door oudere en lager opgeleide mannen aan betaalde arbeid wordt besteed met name
tussen 1975 en 1985 sterk is afgenomen. 
Werklozen en arbeidsongeschikten hadden in 1990 4,6 uur minder vrij ter beschikking dan
vijftien jaar eerder. Dat komt vooral doordat deze groep in de tussenliggende periode ruim
vier uur per week meer ging besteden aan huishoudelijke of gezinstaken. Net als de
gepensioneerde mannen gingen zij bovendien meer tijd besteden aan onderwijs en
ontwikkeling. 
De toestroom van vrouwen naar de arbeidsmarkt vertaalt zich onder andere in een afname van
het verschil tussen de seksen wat betreft het gemiddelde aantal uren dat wekelijks aan
betaalde arbeid wordt besteed. Nadat het verschil tussen 1975 en 1985 was afgenomen met
2,8 uur, werd het in de tweede helft van de jaren tachtig overigens weer iets groter. De
hoeveelheid door vrouwen in huishoudelijke arbeid geïnvesteerde tijd nam af en onder
mannen - ook werkende mannen - nam deze toe. Opvallend genoeg valt echter alleen onder
huisvrouwen zonder beroep buitenshuis een significante daling te constateren; werkende
vrouwen waren in 1990 meer tijd kwijt aan huishoudelijke taken dan in 1975. De
leeftijdscategorie 20-34 jaar verrichtte in 1975 gemiddeld ruim 21 uur huishoudelijk werk in
de onderzoeksweek, vijftien jaar later was dat nog geen 18 uur. In hoofdstuk 4 zal nader
ingegaan worden op sekseverschillen in de vervulling van huishoudelijke taken en zal onder
meer vastgesteld worden dat de grootste veranderingen zich bij de jongste geboortecohorten
vrouwen hebben voltrokken. 

De enorme expansie van het onderwijs in de afgelopen dertig jaar is een belangrijke factor
met betrekking tot het dagelijkse tijdbudget van jeugdigen. Ze heeft erin geresulteerd dat het
jongste deel der natie gedurende veel langere tijd zijn dagen binnen onderwijsinstellingen
doorbrengt en op een aanzienlijk later tijdsstip dan weleer een begin maakt met een (full-time)
beroepscarrière. De effecten voor de wekelijks aan arbeid en onderwijs bestede tijd worden
pas goed zichtbaar als de ontwikkelingen over een langere termijn dan de hier besproken
vijftien jaar worden bekeken. In de relatief korte tijdsspanne tussen 1975 en 1990 is, door de
afname in de werkloosheid onder schoolverlaters en het gestegen aantal jongeren dat naast
zijn studie bijverdient, de door de jeugd (bij de ouders inwonende kinderen, scholieren of
studenten) aan werk bestede tijd wel iets opgelopen, maar niet in significante mate. 

In het onderste deel van tabel 3.1 is een voorschot genomen op de cohortanalyses die in het
volgende hoofdstuk meer en détail ter sprake komen. Voor de vijf onderscheiden
leeftijdscategorieën is nagegaan hoe deze zich tussen 1975 en 1990 hebben gedragen wat
betreft hun tijdsbesteding aan de verschillende categorieën activiteiten. Als uitgangspunt
diende de leeftijdsverdeling in 1975. Dit leidt tot enkele eerste, globale conclusies.
Een aanzienlijk aantal van de oudere leden van het cohort 1956-1963 stopte in de tweede
helft van de jaren zeventig met het volgen van voltijd dagonderwijs om aansluitend ten dele
zijn intrede te maken op de arbeidsmarkt, de jongste geboortejaargangen van dit cohort deden
dat in de eerste helft van de jaren tachtig. Dit drukt zich uit in de twee golven waarin de aan
onderwijs bestede tijd afnam en de tijd die werd gespendeerd aan betaalde arbeid, toenam. De
sterke stijging in de tijdsinvestering in huishoudelijke aangelegenheden die de vorming van
een eigen huishouden, later eventueel gevolgd door het verschijnen van kinderen in het
huishouden, met zich meebrengen, manifesteert zich in een groei van het aantal daaraan per
week bestede uren van 6 in 1975 naar meer dan 22 in 1990. De toegenomen drukte valt
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verder waar te nemen via een substantiële reductie van de tijd die werd uitgetrokken voor
persoonlijke verzorging (slapen, eten e.d.).
De respondenten die tussen 1941 en 1955 werden geboren, hadden in 1975 de eerste stappen
in hun eventuele beroepscarrière en gezinscyclus al gezet. Wat betreft hun tijdsbesteding aan
beroepsarbeid en huishouden of gezin, vallen bij hen in de vijftien hier onderzochte jaren geen
grote veranderingen te constateren. Op het terrein van de betaalde arbeid geldt dat wel voor
het daaropvolgende cohort, dat wordt gevormd door de vooroorlogse geboortejaargangen
1926-1940. De ruimere mogelijkheden tot vervroegde verlating van het arbeidsproces
manifesteren zich onder hen met name in de tweede helft van de jaren tachtig, als zij de
vijftigjarengrens zijn gepasseerd, en worden vertaald in een duidelijke toename van de
hoeveelheid vrije tijd.
De generaties van 1911-1925 bevinden zich reeds halverwege de jaren zeventig in die
situatie. De door hen aan betaalde arbeid bestede tijd raakt tussen 1975 en 1980 gehalveerd
en wordt deels in meer tijd voor persoonlijke verzorging en vrijetijdsactiviteiten geïnvesteerd.
Het oudste cohort (geboren voor 1911) bereikt in de beschreven vijftien jaar de hoogbejaarde
leeftijd. Aan huishoudelijke beslommeringen hoeft - waarschijnlijk via de uitbesteding van
diensten - gaandeweg minder tijd te worden besteed, de persoonlijke verzorging vergt juist
meer tijd.

3.3 Onderwijs en vorming

De leerplichtige leeftijd loopt momenteel van vijf tot zestien jaar; in die levensperiode neemt
tegenwoordig per definitie nagenoeg 100% van de bevolking deel aan onderwijs. In tabel 3.2
is voor mannen en vrouwen van uiteenlopende leeftijd weergegeven welk percentage in de
dagboekweek participeerde in enigerlei vorm van onderwijs, en hoeveel tijd daaraan door de
participanten werd besteed. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen enerzijds de deelname
aan algemeen vormend en beroepsonderwijs en anderzijds het volgen van cursussen. Tevens
is de benodigde reistijd in de tabel opgenomen. De stand van zaken is zowel voor de
leerplichtige jeugd van 12-16 jaar als voor de leeftijdscategorie van 17-27 jaar in kaart
gebracht.
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Tabel 3.2 Deelnemers aan onderwijsactiviteiten en daaraan door deelnemers bestede tijd, voor mannen en
vrouwen van uiteenlopende leeftijd, 1975-1990 (in procenten)

% deelnemers tijdsbesteding in uren door deelnemersa

1975 1980 1985 1990 1975 1980 1985 1990 verschil
1975-
1990b

mannen

12-16 jaar
onderwijs totaal 94 97 99 99 36,8 35,6 37,3 39,4

alg. vormend en
beroepsonderwijs 94 95 99 99 32,7 32,8 32,5 34,3

 vorming en cursussen 14 25 27 17 . 2,5 3,2 .
reistijd voor vorming en
onderwijs 84 76 91 93 4,0 3,7 4,3 4,9

17-27 jaar
onderwijs totaal 50 62 61 56 26,2 23,0 22,6 24,4

alg. vormend en
beroepsonderwijs 34 44 45 46 32,5 25,8 24,7 24,1 --
vorming en cursussen 16 32 28 22 . 3,9 4,0 5,3
reistijd voor vorming en
onderwijs 42 47 47 48 3,0 3,4 3,5 3,9

18 jaar en ouder
onderwijs totaal 17 25 26 23 5,0 5,6 5,6 6,3

alg. vormend en
beroepsonderwijs 5 5 6 6 . 10,2 7,2 8,0
vorming en cursussen 10 19 19 16 4,9 3,9 4,2 5,1
reistijd voor vorming en
onderwijs 10 12 13 11 1,2 1,5 1,5 1,6

vrouwen

12-16 jaar
onderwijs totaal 99 94 100 98 36,5 36,5 37,1 39

alg. vormend en
beroepsonderwijs 98 92 99 96 32,5 33,7 33 34,5
vorming en cursussen 12 27 28 21 . 2,5 2,5 .
reistijd voor vorming en
onderwijs 90 76 90 89 4,3 3,6 4,1 4,4

17-27 jaar
onderwijs totaal 39 56 58 60 15,9 18,3 21,8 21,6 +

alg. vormend en
beroepsonderwijs 18 33 37 41 . 24,8 25,9 24,1
vorming en cursussen 24 33 31 25 3,7 2,9 3,8 4,0
reistijd voor vorming en
onderwijs 30 42 47 52 3,0 2,7 3,8 4,0

18 jaar en ouder
onderwijs totaal 16 27 23 28 5,6 3,8 3,8 5,7

alg. vormend en
beroepsonderwijs 2 5 3 6 . 6,1 7,3 9,9
vorming en cursussen 12 18 16 17 4,3 3,1 3,1 4,3
reistijd voor vorming en
onderwijs 11 15 16 20 1,1 1,0 1,0 1,2
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Personen die minstens een kwartier in de dagboekweek aan de betreffende activiteit hebben besteed.a

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +/-: p < .05 en ++/--: p < .01.b

. Te kleine aantallen.

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

In de tweede helft van de jaren zeventig steeg het aantal vrouwen van 17-27 jaar dat een of
andere vorm van dagonderwijs volgde sterk; vanaf de jaren tachtig bestaat dientengevolge
nog maar weinig verschil tussen de seksen qua participatiegraad. Wat betreft de feitelijke
tijdsbesteding aan onderwijs tijdens de onderzoeksweek, is de mannelijke en vrouwelijke
bevolking van 12 jaar en ouder tussen 1975 en 1990 minder uren gaan besteden aan
algemeen vormend en beroepsonderwijs, maar ging het mannelijke deel significant meer uren
uittrekken voor andere onderwijstypen (cursussen). Ontwikkelingen in de
deelnemerspercentages drukken zich ook uit in de feitelijk aan onderwijs bestede tijd.
Halverwege de jaren zeventig besteedden mannen van 17-27 jaar per week nog twee keer
zoveel tijd aan activiteiten in het kader van het reguliere onderwijs als vrouwen, vijftien jaar
later was dat afgenomen tot minder dan drie uur.
In de leeftijdscategorie 12-16 jaar brengen de deelnemers aan het dagonderwijs bijna 80%
van hun tijd door binnen de onderwijsinstelling (met het volgen van lessen e.d.), bij de oudere
categorie van 17-27 jaar is dat minder, namelijk bijna 70% - daar worden dus meer
studie-uren thuis doorgebracht (in de vorm van thuisstudie).

Vrijwel alle Nederlanders in de leeftijd van 12-16 jaar nemen deel aan het dagonderwijs. In
tabel 3.3 is voor deze leeftijdscategorie per opleidingstype nog eens apart bekeken welke
tijdsinvestering per week is gemoeid met het volgen van onderwijs. Hoewel het tijdsbeslag
van onderwijsactiviteiten voor jongeren uit het laagste en middenniveau van het onderwijs
vergeleken met 1975 is toegenomen, werd door leerlingen uit het middelbaar onderwijs per
week in alle vier de hier onderzochte jaren de meeste uren gestoken in het volgen van
onderwijs, in 1990 betrof dit 40 uur per week.

Tabel 3.3 Tijd besteed aan onderwijs en vorming (incl. reistijd) door jongeren van 12-16 jaar, per
opleidingstype, 1975-1990 (in uren per week)

1975 1980 1985 1990

vglo, lavo, lbo 33 32 34 36
ulo, mavo 36 36 38 38
havo, vwo, mbo 40 39 39 40

totaal 36 36 37 39

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Uit tabel 3.4 blijkt dat personen die in hun jeugd een middelbare of hogere opleiding volgden,
bovendien ook tijdens de rest van hun arbeidszame leven minder vaak zijn uitgeleerd dan
personen met een lager opleidingsniveau. Omdat hoger opgeleiden ook later meer uren in
onderwijs (blijven) steken, lijken de eertijds - bij het verlaten van het dagonderwijs - bereikte
opleidingsverschillen in de latere levensfasen alleen maar versterkt te worden. 
Het percentage volwassenen dat wekelijks minimaal een uur in beslag wordt genomen door
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een of andere soort van onderwijs, vorming of een cursus, lag en ligt het hoogst bij de
categorie die middelbaar of hoger onderwijs heeft genoten. Er vallen enkele opvallende
verschuivingen te noteren. Van de mannen met een lagere beroepsopleiding daalde het
aandeel in de periode 1975-1990 van 21% naar 10%; tevens besteedden zij een uur minder
aan onderwijs. Van mannen met een opleiding op mavo-niveau steeg het aandeel daarentegen
van 13% naar 22%; tevens investeerden zij in 1990 per week gemiddeld vijf kwartier meer in
enigerlei vorm van onderwijs dan vijftien jaar eerder door personen met dit opleidingsniveau
werd gedaan.
Een opvallende toename trad percentueel eveneens op onder de laagst opgeleide vrouwen (van
11% naar 20%), al ging dit gepaard met een geringere groei van de in het onderwijs gestoken
tijd (gemiddeld 37 minuten). Bij de hoogst opgeleide categorie volwassenen valt een stijging
van het percentage deelnemers waar te nemen, maar de grotere deelname aan
onderwijsactiviteiten drukte zich vooral uit in toename van de tijd die daarmee was gemoeid
en die veruit het grootst bleef van alle opleidingscategorieën. Mannen van het hoogste
opleidingsniveau gaven, vergeleken met 1975, de sterkste toename qua in onderwijs
geïnvesteerde tijd te zien (gemiddeld een uur en dertien minuten).

Tabel 3.4 Personen die in de onderzoeksweek minstens 1 uur besteedden aan onderwijs of vorming en tijd
besteed aan onderwijs en vorming (incl. reistijd), personen van 25-55 jaar van uiteenlopend opleidingsniveau,
1975-1990

% dat minstens 1 uur uren onderwijs en vorming 
onderwijs of vorming volgde (incl. reistijd)

1975 1980 1985 1990 1975 1980 1985 1990

mannen
lo, vglo 10 9 13 11 0,7 0,3 0,6 1,3
lbo 21 18 14 10 1,5 1,5 0,9 0,9
ulo, mavo 13 24 19 22 1,0 1,4 1,0 1,8
havo of hoger 22 44 36 28 1,9 5,6 3,5 3,0

mannen totaal 17 26 25 21 1,3 2,5 2,1 2,2

vrouwen
lo, vglo 11 14 8 20 1,3 0,7 0,3 1,7
lbo 13 22 14 11 0,3 1,4 0,5 0,5
ulo, mavo 22 25 21 24 1,3 1,3 1,0 0,9
havo of hoger 30 35 29 35 2,6 3,4 3,0 3,5

vrouwen totaal 17 23 19 26 1,2 1,6 1,4 2,1

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Onderwijs wordt niet alleen binnen het reguliere dagonderwijs gevolgd. Daarnaast bestaat er
een omvangrijk aanbod aan cursussen. Een aantal daarvan is in tabel 3.5 bijeengebracht, met
de percentages deelnemers en de door hen eraan bestede tijd in achtereenvolgende jaren.
Het percentage deelnemers aan vormen van educatie buiten het voltijd dagonderwijs is tussen
1975 en 1990 bij alle leeftijdscategorieën gestegen en vertoont met name bij de 65-plussers
een opmerkelijke groei. In 1990 was per week gemiddeld ongeveer een uur gemoeid met de
participatie in dergelijke onderwijstypen bij de 15-24- en 25-64-jarigen, terwijl het oudste
bevolkingssegment daaraan gemiddeld 24 minuten per week besteedde. Het
bibliotheekbezoek vertoonde tussen 1975 en 1990 eveneens bij alle drie onderscheiden
leeftijdscategorieën een stijgende lijn.
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Tabel 3.5 Deelnemers aan cursussen en educatieve activiteiten en daaraan door deelnemers gemiddeld per
week bestede tijd, per leeftijdscategorie, 1975 en 1990 (in procenten en minuten)

% deelnemers

15-24 jaar 25-64 jaar 65 jaar en ouder

1975 1990 verschil 1975 1990 verschil 1975 1990 verschila a a

vorming, cursussen,
educatie
totaal 19 24 13 18 4 12

deelname
bedrijfsopleiding 2 3 1 2 0 0
thuisstudie daarvoor 3 3 1 2 1 0
cursusbijeenkomst schr.
opleiding 1 0 0 0 0 0
thuisstudie daarvoor 5 3 2 2 0 1
cursus van andere
instelling 11 12 7 9 1 5
thuisstudie daarvoor 3 9 4 5 2 2
doornemen
cursusmateriaal Teleac 0 0 0 0 0 1
politieke scholingscursus 4 0 3 0 1 0
bezoek lezing 1 1 2 1 1 1
anders i.v.m. opleiding 16 19 8 7 2 3
bezoek bibliotheek 7 19 2 11 1 7

minuten eraan besteed

15-24 jaar 25-64 jaar 65 jaar en ouder

1975 1990 verschil 1975 1990 verschil 1975 1990 verschila a a

vorming, cursussen,
educatie
totaal (excl. reistijd) 48 64 35 52 + 6 24 ++

deelname
bedrijfsopleiding 6 14 2 6 0 0
thuisstudie daarvoor 9 5 2 4 + 1 0
cursusbijeenkomst schr.
opleiding 2 0 1 1 0 0
thuisstudie daarvoor 17 8 6 5 0 2
cursus van andere
instelling 20 25 13 19 1 7 ++
thuisstudie daarvoor 4 20 ++ 11 10 3 4
doornemen
cursusmateriaal Teleac 0 0 0 0 0 2
politieke scholingscursus 4 0 - 3 0 1 0
bezoek lezing 0 1 2 3 2 1
anders i.v.m. opleiding 29 50 8 9 2 14
bezoek bibliotheek 2 11 1 5 ++ 0 3 ++

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +/-: p < .05 en ++/--: p < .01.a

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

3.4 Arbeid

3.4.1 Tijdsbesteding aan arbeid en activiteiten ten behoeve van arbeid
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In tabel 3.6 zijn een aantal gegevens bijeengebracht betreffende de tijd die feitelijk aan
betaalde arbeid besteed is door de bevolking van 12 jaar en ouder in de hier beschreven jaren.

Tabel 3.6 Tijdsbesteding aan betaalde arbeid en aspecten van betaalde arbeid in uren per week, personen van
12 jaar en ouder, 1975-1990 (in procenten)

1975 1980 1985 1990 verschil
1975-'90a

personen die 1-20 uur
betaalde arbeid verrichten

uitoefening beroep 5,4 5,3 6,4 5,8
overwerk 1,0 0,6 0,6 0,5
nevenbaan 2,5 2,0 1,2 2,1
wachttijd voor/na werk 0,0 0,1 0,1 0,4 ++
woon-werkvervoer 0,8 0,8 0,9 0,9

totale tijd besteed aan betaalde arbeid 8,8 8,3 8,6 9,2

personen die meer dan 20 uur
betaalde arbeid verrichten

uitoefening beroep 35,4 34,6 35,2 34,9
overwerk 0,6 0,4 0,3 0,5
nevenbaan 0,4 0,5 0,4 0,5
wachttijd voor/na werk 0,7 1,4 0,7 0,9 +
woon-werkvervoer 4,0 3,4 3,8 3,8

totale tijd besteed aan betaalde arbeid 41,0 40,3 40,4 40,7

hele steekproef
uitoefening beroep 12,6 11,8 12,2 13,9 +
overwerk 0,2 0,1 0,1 0,2
nevenbaan 0,4 0,4 0,3 0,4
wachttijd voor/na werk 0,2 0,5 0,2 0,4 ++
woon-werkvervoer 1,4 1,2 1,3 1,6

totale tijd besteed aan betaalde arbeid 14,8 14,0 14,1 16,6 ++

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +/-: p < .05 en ++/--: p < .01.a

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Voor het (minimaal een uur per week) werkende deel der bevolking is een onderscheid
gemaakt tussen personen die part-time een beroep uitoefenen en zij die min of meer full-time
actief waren in een betaalde werkkring, hier gedefinieerd als meer dan 20 uur werkzaam.
Zoals verwacht kon worden, wordt door deeltijdwerkers naar verhouding meer tijd
geïnvesteerd in een nevenbaan (in 1975 op weekbasis 26% en in 1990 23% van de totale
feitelijke arbeidstijd) en in overwerken (in de twee genoemde jaren respectievelijk 10% en
15% van de totale arbeidstijd) dan door voltijds werkenden. Bij de in de deeltijdarbeid
werkzame bevolking groeide tussen 1975 en 1990 de tijd die met het woon-werkverkeer
gemoeid was. In 1975 was hier per 8 uur verrichte arbeid 39 minuten mee gemoeid, vijftien
jaar later 47 minuten, hetgeen ongeveer evenveel is als bij de voltijds werkenden.

In hoofdstuk 2 is in algemene zin ingegaan op de grote toename in de mobiliteit van de
bevolking in de naoorlogse periode en dan in het bijzonder in de loop van de jaren zestig en
zeventig, zowel wat betreft het aantal verplaatsingen als wat betreft het aantal afgelegde
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kilometers. De verplaatsingsfrequentie is nog steeds het grootst in het kader van
vrijetijdsactiviteiten, al is zij sinds 1975 het sterkst gegroeid ten behoeve van huishoudelijke
activiteiten (SCP 1994a). Voor het aantal verplaatsingen per week dat betrekking heeft op
woon-werkverkeer, geldt dat dit sinds 1980 voortdurend is toegenomen, maar dat het
desondanks in 1990 lager lag dan in 1975. Dat blijkt uit tabel 3.7, waaruit tevens naar voren
komt dat ook de tijd die gemoeid is met woon-werkverplaatsingen significant is toegenomen. 

Tabel 3.7 Verplaatsingen en bestede tijd aan verplaatsingen in het kader van verrichting van betaalde arbeid,
personen van 12 jaar en ouder, 1975-1990

1975 1980 1985 1990 verschil
1975-'90a

aantal verplaatsingen per week
van en naar werk 3,5 2,7 3,0 3,3
tijdens werk 0,6 0,9 0,6 0,9 ++
totaal 4,1 3,6 3,6 4,2 +

uren per week gemoeid met
verplaatsingen

van en naar werk 1,4 1,2 1,3 1,6
tijdens werk 0,6 0,7 0,6 0,6
totaal 2,0 1,9 1,9 2,2

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +/-: p < .05 en ++/--: p < .01.a

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

In het rapport Sociaal-culturele beweegredenen (Batenburg en Knulst 1993) is uitgebreid
aandacht geschonken aan de gegevens die de achtereenvolgende tijdbestedingsonderzoeken
van het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben opgeleverd over de mobiliteitsgroei in de
afgelopen decennia. In zoverre het om mobiliteit in het kader van het verrichten van betaalde
arbeid gaat, vat tabel 3.8 een aantal uitkomsten daaruit samen voor afzonderlijke categorieën
uit de bevolking. In de eerste twee kolommen vindt men voor 1975 en 1990 de tijd die het
werkende deel der bevolking besteedde aan woon-werkverkeer per acht uur aan betaalde
arbeid. In de volgende twee kolommen is eveneens per acht uur arbeid en voor dezelfde jaren
de verplaatsingsfrequentie in het kader van woon-werkverkeer weergegeven. In de overige
kolommen is dit apart gedaan voor uiteenlopende wijzen waarop men zich naar en van zijn
werk kan begeven.
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Tabel 3.8 Tijd die is gemoeid met verplaatsingen, aantal verplaatsingen en vervoerswijze bij deelnemers aan
betaalde arbeid, naar achtergrondkenmerken, personen van 16-64 jaar, 1975 en 1990

verplaatsingen per 8 uur door werkenden  aan betaalde arbeid bestede tijda b

uren daarmee totaal per auto per openbaar per fiets of
gemoeid aantal vervoer lopend

'75 '90 '75 '90 '75 '90 '75 '90 '75 '90

allen 0,9 1,0 2,2 2,0 1,0 1,0 0,3 0,2 0,9 0,9

mannen 0,9 1,0 2,1 1,8 1,1 1,1 0,2 0,2 0,6 0,6
vrouwen 0,9 0,9 2,6 2,3 0,7 0,9 0,3 0,2 1,4 1,3

16-19 jaar 0,7 0,6 2,2 1,8 0,4 0,2 0,3 0,2 1,0 1,4
20-34 jaar 0,9 1,0 2,2 2,2 1,1 1,2 0,2 0,2 0,8 0,9
35-49 jaar 0,9 0,9 2,3 2,2 1,1 1,1 0,2 0,2 1,0 1,0
50-64 jaar 0,9 0,9 2,1 1,9 1,0 1,0 0,2 0,2 0,8 0,8

werkend 1,0 1,0 2,2 2,0 1,0 1,1 0,3 0,2 0,8 0,8c

studerend,
schoolgaand 0,6 1,3 2,0 2,4 0,6 0,9 0,1 0,2 1,0 1,3
huisvrouw 0,6 1,0 2,2 2,9 0,5 0,9 0,1 0,2 1,7 1,8

lager onderwijs 1,0 0,8 2,5 1,9 1,0 1,0 0,3 0,2 1,0 0,7d

mavo, lbo, ulo 0,9 1,1 2,2 2,1 0,9 1,1 0,3 0,2 0,9 0,9d

havo, vwo, mbo 0,7 1,0 2,0 2,0 1,0 1,1 0,2 0,2 0,6 0,8d

hbo, wo 1,1 1,0 2,7 1,8 1,6 1,0 0,3 0,2 1,0 0,8d

woonplaats
A'dam, R'dam, Den
Haag 0,9 1,0 2,2 2,2 0,8 0,7 0,5 0,4 0,7 1,1
elders 0,9 1,0 2,2 2,1 1,0 1,1 0,2 0,2 0,9 0,8

Personen die in de onderzoeksweek minstens 1 uur betaalde arbeid hebben verricht.a

Aan arbeid bestede tijd, exclusief vervoer.b

Geeft op werkzaam te zijn in beroep of bedrijf.c

Hoogste voltooide opleiding van personen van 18 jaar en ouder.d

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

De conclusies die op basis van tabel 3.8 kunnen worden getrokken, zijn ook te vinden in het
genoemde mobiliteitsrapport van Batenburg en Knulst (1993) en laten zich als volgt
samenvatten. 
Het vervoer van en naar de werklokatie vergde in 1990 in het algemeen meer tijd dan in 1975.
Van elke acht uur die men voor arbeid van huis is geweest, was men in 1990 ongeveer een
uur op pad, terwijl in 1975 per acht uur nog circa 50 minuten volstonden. Uit de antwoorden
op de afzonderlijke vragenlijst (basisenquête) blijkt eveneens dat de werkenden uit 1990
gemiddeld een langere reistijd opgeven dan in 1975: ruim 16 minuten in 1975 en 21 in 1990.
Het woon-werkverkeer van mannen, van de leeftijdsgroep van 20-35 jaar en ook van de
werkenden met een lbo- of mavo-opleiding, vergde in 1990 overigens nog meer dan een
achtste deel van de totale werktijd.

Bij bevolkingsgroepen waar part-time functies en bijbaantjes veel voorkomen (vrouwen en
onderwijsvolgenden) ligt de verplaatsingsfrequentie (per 8 gewerkte uren) vrij hoog. Deze
uitkomst behoeft geen verwondering: personen die bijvoorbeeld alleen zaterdags enkele uren
werken zijn evengoed twee keer op pad als personen die een volledige werkdag hebben
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gemaakt. Bovendien zal men een bijbaantje eerder dichtbij huis zoeken (met gelegenheid om
tussen de middag naar huis te gaan) dan een volledige werkkring. Het verschil tussen de
groepen met bijbaantjes (onderwijsvolgenden en huisvrouwen) en de respondenten die vooral
in de full-time banen te vinden zijn (mannen, middelbaar en hoger opgeleiden) is tussen 1975
en 1990 ook nog groter geworden. De achtergrond hiervan is niet uit de beschikbare data af te
leiden. Waarschijnlijk is echter wel dat werkenden met een volledige baan in 1990 gemiddeld
een grotere afstand te overbruggen hebben dan in 1975. Uit een vergelijking van de
vervoersonderzoeken van het CBS uit 1978 en 1990 blijkt dat de gemiddeld afgelegde
afstand tussen woning en werkplaats is toegenomen van 6,2 kilometer in 1978 tot 8,1
kilometer per persoon per dag in 1990 (CBS 1981 en 1992b). Dat zou tevens betekenen dat
er onder hen minder personen zijn die tussen de middag naar huis kunnen gaan (niet langer
vier maar twee verplaatsingen per werkdag), waardoor de verplaatsingsfrequentie sinds 1975
bij werkenden is verminderd.

Welke veranderingen kan men nu waarnemen in de wijze waarop de werkende bevolking zich
verplaatst om de arbeidsplaats te bereiken? Het aantal voor dit doel gemaakte verplaatsingen
is daartoe uitgesplitst naar vervoermiddel. De bromfiets is daarbij buiten beschouwing
gelaten, gezien het geringe aandeel van dit vervoermiddel.
De auto wordt het meest gebruikt in het woon-werkverkeer. In 1990 werd ruim de helft (52%)
van alle ritten met de auto afgelegd. In 40% van de gevallen heeft men de afstand fietsend of
lopend afgelegd. Het openbaar vervoer werd in 1990 het minst gebruikt, en heeft in
vergelijking met 1975 ook weer terrein verloren in het woon-werkverkeer.

In samenhang met de verschillen in de aard van de werkkring, zijn er aanzienlijke verschillen
in het woon-werkverkeer tussen mannen en vrouwen. Mannen gingen in 1975 al bijna
anderhalf keer zo vaak per auto als vrouwen. Vrouwen maakten in beide peiljaren vaker
gebruik van openbaar vervoer dan mannen, of gingen lopend of fietsend naar hun werk. In
1990 zijn deze verschillen overigens minder groot. Werkende vrouwen verplaatsten zich toen
vaker per auto dan met het openbaar vervoer. Zij volgden daarmee het patroon van werkende
mannen. 
Personen met een bijbaantje - huisvrouwen en studenten - gebruikten hiervoor vaak de fiets of
gingen te voet. Die neiging werd tussen 1975 en 1990 nog iets sterker, hoewel de auto door
hen toch ook vaker werd ingeschakeld.

Werkenden die buiten de drie grote steden wonen, gaan vaker per auto naar hun werk dan
inwoners van de grootstedelijke gebieden. De laatstgenoemden kunnen terugvallen op een
fijner vertakt netwerk van openbaar vervoer, en zij horen dan ook tot degenen die het meest
met het openbaar vervoer naar hun werk gaan. Als de inwoners van de drie grote steden zich
op individuele wijze verplaatsen, doen ze dat het meest per fiets of te voet. Die wijze van
verplaatsen werd tussen 1975 en 1990 voor hen ook belangrijker. 

3.4.2 Tijdsbesteding aan arbeid in relatie tot het tijdsbeslag van andere taken

Het percentage Nederlanders uit de potentiële beroepsbevolking (15-64 jaar) dat werkzaam is
in een beroep maar feitelijk minder dan 30 uur per week betaalde arbeid verricht, is sinds
1975 toegenomen en vooral onder vrouwen zeer hoog (65% in 1990). Dit zou aanleiding
kunnen geven tot de veronderstelling dat meer mensen arbeid zijn gaan combineren met een
andere taak. 
Tabel 3.9 laat zien dat dit inderdaad het geval is, maar dan vooral voor personen die een meer
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dan gemiddeld aantal werkuren maken per week. In elk geval komt het steeds minder voor dat
men zich, vrij van nevenbezigheden, volledig kan concentreren op zijn beroepsarbeid. Onder
zowel de part-time als full-time werkers combineert inmiddels een ruime meerderheid zijn
betaalde werkkring met vijf uur of meer onbetaalde arbeid binnen het huishouden.

Tabel 3.9 Deelname aan neventaken (van 5 uur of meer per week) naar aantal uren dat aan betaalde arbeid is
besteed, 1975-1990 (in procenten)

0 neventaken 2 neventaken

geen onderwijs en zowel onderwijs
geen huishoudelijk werk als huishoudelijk werk

1975 1980 1985 1990 verschil 1975 1980 1985 1990 verschila a

tijdsbesteding 
aan betaalde arbeid

geen 6 4 3 3 -- 12 16 16 17 ++
minder dan gemiddeld 12 4 5 3 -- 14 20 19 22 +b

meer dan gemiddeld 37 36 29 26 -- 4 6 6 8 +b

totaal 16 13 11 10 -- 10 14 14 15 ++

1 neventaak

alleen huishoudelijk werk alleen onderwijs

1975 1980 1985 1990 verschil 1975 1980 1985 1990 verschila a

tijdsbesteding 
aan betaalde arbeid

geen 69 68 69 70 13 12 12 9 -
minder dan gemiddeld 61 63 63 59 13 13 13 16b

meer dan gemiddeld 53 55 62 62 ++ 6 3 3 4b

totaal 63 64 66 65 11 10 10 9

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +/-: p < .05 en ++/--: p < .01.a

Minder, respectievelijk meer dan 30,5 uur: het gemiddelde uit 1975.b

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

3.5 Huishouden en gezin

3.5.1 Tijdsbeslag per levensfase

Tabel 3.10 laat zich lezen als de weergave van een aantal overgangen in de arbeidsloopbaan
bij mannen en vrouwen die zijn gerelateerd aan de leeftijdscyclus, en van de verschuivingen
die tussen 1975 en 1990 in die relatie zijn opgetreden. 
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Tabel 3.10 Voornaamste dagelijkse bezigheid volgens opgave van respondenten, naar sekse en leeftijd,
1975-1990 (in procenten)

arbeid werkzoekend of onderwijsvolgend huishouden, AOW
werkloos,

WAO of pensioen

1975 1990 ver- 1975 1990 ver- 1975 1990 ver- 1975 1990 ver-
schil schil schil schila a a a

alle onder-
vraagden 41 45 + 4 7 ++ 17 16 38 32 -

mannen
12-19 jr 13 7 - 8 0 -- 79 93 ++ 0 0
20-34 jr 90 77 -- 1 7 ++ 9 16 + 0 1
35-49 jr 94 93 6 7 0 0 0 0
50-64 jr 79 52 -- 16 25 + 0 0 5 23 ++
65-74 jr 9 3 1 1 0 0 90 96
$ 75 jr 0 0 0 0 0 0 100 100

totaal 63 60 6 8 19 17 12 15 ++
gem. leeftijd 38,5 37,3 43,6 47,4 16,3 17,8 ++ 68,9 68

vrouwen
12-19 jr 20 12 1 0 77 88 ++ 1 0
20-34 jr 35 50 ++ 2 9 ++ 5 10 + 59 30 --
35-49 jr 21 43 ++ 1 8 ++ 0 0 78 48 --
50-64 jr 13 18 ++ 3 7 0 0 84 76
65-74 jr 0 1 0 0 0 0 100 100
$ 75 jr 3 0 0 0 0 0 97 100

totaal 20 31 ++ 1 6 ++ 15 14 64 49 --
gem. leeftijd 31,8 34,2 38,4 36,1 15,6 17,2 ++ 49,1 52,6 ++

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +/-: p < .05 en ++/--: p < .01.a

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

De jongste leeftijdscategorie brengt zijn dagen voornamelijk door met het volgen van
onderwijs; dat gold in 1975 en was in 1990 nog sterker het geval. Tussen het eenentwintigste
en vierentwintigste levensjaar wordt het activiteitenpatroon van mannen gedomineerd door de
beroepsarbeid. In de periode 1975-1990 is deze sterker geconcentreerd geraakt in de
levensfase tussen het zesendertigste en het vijftigste jaar. Aan beide uiteinden van de
beroepscarrière daalde het percentage dat betaalde arbeid als dagelijkse hoofdbezigheid
noemt, bij het jongste leeftijdssegment vanwege de verlenging van de gemiddelde
opleidingsduur en bij het oudste door de sterke toename van het aantal vervroegde uittreders
uit het arbeidsproces. 
Onder vrouwen vertoont het percentage full-time huisvrouwen vanaf het twintigste jaar een
gestaag stijgende lijn. Met name in de levensperiode tussen het eenentwintigste en vijftigste
levensjaar is echter tussen 1975 en 1990 - door het fors toegenomen percentage vrouwen van
deze leeftijd dat betaalde arbeid als hoofdbezigheid noemt - het vrouwelijke levensontwerp
beduidend minder in het teken komen te staan van een volledige concentratie op het
huishouden. 
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3.5.2 Tijdsbeslag per onderdeel van de huishoudelijke arbeid

Tabel 3.11 geeft een meer specifiek beeld van de activiteiten waarop de huishoudelijke arbeid
betrekking heeft. Er zijn drie hoofdelementen onderscheiden: de huishoudelijke arbeid in
strikte zin, de verzorging en begeleiding van eventuele kinderen die deel uitmaken van het
huishouden, en het doen van boodschappen. Het aantal uren per week dat al de huishoudelijke
activiteiten gezamenlijk in beslag namen, lag in 1990 voor vrouwen meer dan tweeëneenhalf
keer zo hoog als voor mannen. Toch is het verschil vergeleken met 1975 teruggelopen:
destijds waren vrouwen nog bijna drieëneenhalf zoveel tijd kwijt aan huishoudelijke taken als
mannen. De verkleining van het verschil valt terug te voeren op het feit dat vrouwen in de
tussenliggende periode aan alle onderdelen van het huishouden significant minder tijd gingen
besteden, terwijl de participatie van mannen in een aantal huishoudelijke verrichtingen
toenam. Zoals eerder geconstateerd (Knulst en Van Beek 1990), is er enerzijds een
ontwikkeling gaande waarin beroepsarbeid van een typisch mannelijke activiteit verandert in
een bezigheid die wordt uitgeoefend door personen van beide seksen in de levensperiode van
20 tot 50 jaar en anderzijds een ontwikkeling waarin onbetaalde arbeid binnen de
huishoudelijke sector minder een specifiek vrouwelijke en meer een algemene activiteit wordt.
Omdat de toename van huishoudelijke arbeid onder mannen de afname onder vrouwen niet
volledig compenseert, is de bevolking als geheel echter per saldo in de achterliggende periode
minder tijd gaan steken in huishoudelijke arbeid.
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Tabel 3.11 Tijdsbesteding aan huishoudelijke activiteiten in aantal uren per week, personen van 12 jaar en
ouder, 1975-1990 (in procenten)

1975 1980 1985 1990 verschil
1975-'90a

mannen
huishouding 4,1 4,8 5,8 5,8 ++

maaltijden, afwassen 2,3 2,8 3,2 3,4 ++
dagelijks huish. werk 0,7 0,6 0,7 0,6
ander huish. werk 0,8 0,9 1,4 1,3 ++
wassen, strijken, kledingonderh. 0,2 0,2 0,3 0,3
onderweg voor huish. werk 0,1 0,4 0,2 0,3 ++

zorgtaken 1,6 1,6 1,4 1,6
binnen eigen huishouden 1,1 1,3 1,2 1,2
buiten eigen huishouden 0.5 0,3 0,2 0,3

boodschappen 2,9 2,9 3,1 3,1

totale tijd besteed aan huishoudelijk
werk, verzorging en boodschappen 8,6 9,3 10,3 10,4 ++

vrouwen
huishouding 20,1 20,3 19,0 17,1 --

maaltijden, afwassen 10,5 11,3 10,6 9,4 --
dagelijks huish. werk 4,6 4,0 3,6 3,2 --
ander huish. werk 2,0 1,9 2,0 1,8 --
wassen, strijken, kledingonderh. 3,0 2,7 2,7 2,5 --
onderweg voor huish. werk 0,1 0,4 0,2 0,3 --

zorgtaken 4,0 4,3 3,9 4,2
binnen eigen huishouden 3,0 3,6 3,5 3,5
buiten eigen huishouden 1,0 0,7 0,5 0,7

boodschappen 5,4 4,9 5,3 5,2

totale tijd besteed aan huishoudelijk
werk, verzorging en boodschappen 29,5 29,6 28,3 26,6 --

allen
huishouding 12,2 12,7 12,5 11,5

maaltijden, afwassen 6,4 7,1 6,9 6,4
dagelijks huish. werk 2,6 2,3 2,2 1,9 --
ander huish. werk 1,4 1,4 1,7 1,6
wassen, strijken, kledingonderh. 1,6 1,4 1,6 1,4 --
onderweg voor huish. werk 0,1 0,4 0,2 0,3 ++

zorgtaken 2,8 2,9 2,7 2,9
binnen eigen huishouden 2,1 2,4 2,4 2,4
buiten eigen huishouden 0,7 0,5 0,3 0,5

boodschappen 4,2 3,9 4,2 4,2

totale tijd besteed aan huishoudelijk
werk, verzorging en boodschappen 19,1 19,6 19,4 18,6

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +/-: p < .05 en ++/--: p < .01.a

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

In tabel 3.11 is alleen de onbetaalde arbeid vermeld die is gericht op het eigen huishouden.
Wordt ook de zorg ten behoeve van familieleden buiten het eigen huishouden en het
verrichten van vrijwilligerswerk in de beschouwing betrokken, dan ontstaat een meer
compleet beeld van de tijdsinvestering aan onbetaalde arbeid (tabel 3.12).
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Tabel 3.12 Tijdsbesteding aan onbetaalde arbeid door mannen en vrouwen van 12 jaar en ouder, 1975 en 1990
(in uren per week)

mannen vrouwen

1975 1990 1975 1990

huishoudelijk werk 1,4 3,1 19,1 16,0
onderhoudswerk 2,7 2,7 1,0 1,2a

inkopen, boodschappen 2,9 3,1 5,4 5,2
zorgtaken binnen het eigen huishouden 1,1 1,2 3,0 3,5
zorg voor personen buiten het eigen
huishouden 0,5 0,3 1,0 0,7
zorg voor familie buiten het eigen
huishouden 0,4 0,4 0,4 0,4
vrijwilligerswerk 2,0 2,3 1,7 2,0

totaal onbetaalde arbeid 11,0 13,0 31,5 28,9

Onderhoud van brommer en fiets, onderhoudswerk in en rond het huis.a

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Hoewel er qua deelname aan de huishoudelijke zorg ontegenzeglijk een toenadering
plaatsvindt tussen de seksen, verloopt deze wel zeer geleidelijk en is het aandeel van vrouwen
in huishoudelijke en gezinstaken nog altijd vele malen groter dan in de uitoefening van
betaalde arbeid. Dat de meeste vrouwen nog steeds het overgrote deel van de huishoudelijke
taken voor hun rekening nemen, is ongetwijfeld een belangrijke reden waarom vrouwen zich
veel sterker dan mannen richten op deeltijdfuncties. Wat betreft hun onderwijsparticipatie
stemmen de seksen inmiddels wel overeen. Dat blijkt wanneer de door vrouwen aan
huishouden, arbeid en onderwijs bestede tijd vergeleken wordt met die welke door mannen
daarvoor wordt uitgetrokken (zie ook figuur 3.1).
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Figuur 3.1 Aandeel van vrouwen in de totale tijdsbesteding aan drie soorten activiteiten, 1975-1990 (in
procenten)

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Tabel 3.13 brengt nog eens pregnant in beeld hoe sterk de taken die het huishouden met zich
meebrengt, nog steeds primair de aandacht van de vrouwelijke partner opeisen. Wat betreft de
financiële kanten van het huishouden, tekent zich in de loop van de jaren tachtig wel een
ontwikkeling af in de richting van een meer symmetrische rolverdeling, al heeft deze nog
nauwelijks betrekking op de bijdrage aan het huishoudensinkomen.

Tabel 3.13 Gevallen waarin alleen de vrouw zorg draagt voor enkele zaken en taken binnen het huishouden ,a

gehuwden en samenwonenden vanaf 12 jaar, 1975-1990 (in procenten)

1975 1980 1985 1990

het grootste deel van de huishoudelijke taken 97 95 95 92
het verzorgen van kinderen thuis . 53 48 49b

de financiële zaken 31 32 35 45
halen en brengen van kinderen van een naar school . 47 48 20
de karweitjes in huis 11 12 12 16
de grootste bijdrage aan het huishoudensinkomen 0 1 5 7

De gegevens zijn verzameld op het niveau van respondenten, die informatie geven over de werkverdelinga

binnen hun huishouden.
Geselecteerd op de huishoudens met kinderen.b

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

De toestroom naar (part-time) arbeid onder vrouwen en de geleidelijk aan veranderende
taakverdeling binnen de huishoudens gaat gepaard met een dynamischer leefpatroon binnen
de huishoudens. Dat blijkt ook wanneer de mobiliteit in ogenschouw genomen wordt die is
verbonden met huishoudelijke activiteiten. In het voorgaande is de mobiliteit besproken die is
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gericht op de uitoefening van betaalde arbeid. In vergelijking met het woon-werkverkeer
veroorzaken taken die voortvloeien uit de huishoudelijke zorg per uur dat aan de betreffende
activiteit is besteed, echter beduidend meer verplaatsingen. Bovendien valt van alle
activiteiten (arbeid, onderwijs, huishouden en vrije tijd) in de huishoudelijke sector tussen
1975 en 1990 per activiteit de sterkste stijging in de verplaatsingsfrequentie waar te nemen
(SCP 1994a). 
In tabel 3.14 is het aantal verplaatsingen ten behoeve van uiteenlopende aspecten van de
huishoudelijke zorg op weekbasis in kaart gebracht. Op alle hoofdonderdelen - het doen van
inkopen, de verzorging en begeleiding van eventuele kinderen, de verzorging van het
huishouden - trad tussen 1975 en 1990 een significante toename van het aantal verplaatsingen
per week op; bovendien gingen die verplaatsingen meer tijd kosten.

Tabel 3.14 Verplaatsingen en bestede tijd aan verplaatsingen in het kader van huishoudelijke zorg en
verzorging van kinderen, personen van 12 jaar en ouder, 1975 en 1990

1975 1990 verschil
1975-1990a

aantal verplaatsingen per week voor
boodschappen 2,9 3,2 +
kinderverzorging 0,6 1,0 ++
huishouden 0,2 0,6 ++

totaal 3,7 4,8 ++

uren per week die zijn gemoeid met
verplaatsingen voor

boodschappen 1,0 1,1
kinderverzorging 0,2 0,4 ++
huishouden 0,1 0,3 ++

totaal 1,4 1,8 ++

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +: p < .05 en ++: p < .01.a

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Wordt de grens voor een substantieel tijdsbeslag van huishoudelijke taken gelegd bij een
tijdsinvestering van vijf uur, dan kan blijkens tabel 3.15 inmiddels bij bijna zeven op de tien
mannen gesproken worden van een echte participatie in huishoudelijke taken, hetgeen een
significante toename betekent vergeleken met 1975. Met name in de tweede helft van de jaren
zeventig trad een sterke stijging van de mannelijke deelname aan huishoudelijke verrichtingen
op.
Bij het vrouwelijke bevolkingsdeel is geen sprake van een verlaten van de huishoudelijke
arbeid, wel van een forse terugloop van het percentage vrouwen waarvoor deze een full-time
taak vormt.
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Tabel 3.15 Aantal deelnemers aan huishoudelijk werk naar het tijdsbeslag daarvan per week, bevolking van 12
jaar en ouder, 1975-1990 (in procenten)

mannen vrouwen

1975 1980 1985 1990 1975- 1975 1980 1985 1990 1975-
1990 1990a a

aantal deelnemers met
  een kwartier en meer
  (alle deelnemers) 93 98 96 97 100 100 99 100
5 uur en meer 54 63 66 68 ++ 92 92 94 93

een kwartier tot 10 uur 65 63 57 55 -- 18 17 15 18
10-20 uur 18 24 25 29 ++ 10 13 17 20 ++
20-30 uur 5 6 9 8 + 17 17 20 20
30-40 uur 3 3 3 3 25 24 23 22
40-50 uur 1 1 2 1 21 19 16 12 --
50-60 uur 1 1 0 1 8 8 6 6
60 uur en meer 0 0 0 0 1 3 2 2 +

gemiddelde tijdsbesteding
van allen (in uren per week) 8,6 9,3 10,3 10,4 ++ 29,5 29,6 28,3 26,5 --

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +/-: p < .05 en ++/--: p < .01.a

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

3.5.3 Tijdsbeslag in combinatie met andere taken

De toegenomen dynamiek binnen de huishoudelijke sector manifesteert zich ook in de
geringere plaats die een specialisatie in huishoudelijke arbeid binnen het dagelijkse
leefpatroon is gaan innemen. Tabel 3.16 vormt daarvan een illustratie. Daarin is de tijdsdruk
weergegeven die het resultaat is van een combinatie van verplichtingen die per stuk meer dan
vijf uur per week in beslag nemen. Bovenal personen die taken in alle drie de onderscheiden
sectoren (arbeid, onderwijs en huishouden) combineren, hebben een uitermate druk bezette
agenda, die per week ruim 55 uur bestrijkt. 
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Tabel 3.16 Tijdsbesteding aan alle werkzaamheden te zamen respectievelijk aan huishoudelijk werk, naar
aantal en soort van nevenbezigheden, personen van 12 jaar en ouder, 1975-1990 (in uren per week)

alle bezigheden huishouden

1975 1980 1985 1990 1975- 1975 1980 1985 1990 1975-
1990 1990a a

geen bezigheden 2,7 2,6 2,9 2,4 2,4 2,0 2,4 2,1

totaal één bezigheid 37,8 36,5 35,5 35,2 -- 23,7 23,4 23,1 22,2
arbeid 45,1 46,8 48,5 48,4 + 2,3 2,5 2,5 2,4
onderwijs 41,0 39,4 40,0 42,2 2,0 2,4 2,1 2,2
huishouden 34,9 33,2 31,9 30,8 -- 34,6 32,7 31,4 30,4 --

totaal twee bezigheden 48,6 48,3 49,1 49,8 + 13,7 15,3 15,4 15,5 ++
arbeid, huishouden 48,7 49,5 50,9 51,4 ++ 15,4 16,7 17,3 17,0 +
onderwijs, huishouden 45,3 45,0 43,9 43,4 13,3 15,0 13,3 15,8
onderwijs, arbeid 54,3 50,0 51,4 54,1 2,4 2,4 2,4 2,0

totaal drie bezigheden
arbeid, onderwijs en
huishouden 55,7 54,7 52,3 55,1 13,0 13,1 13,0 13,3

totaal 40,7 40,8 40,7 42,0 ++ 19,1 19,6 19,4 18,6

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +/-: p < .05 en ++/--: p < .01.a

Bron: SCP (TBO'75, '80, `85, '90)

De schaal waarop taken van vijf uur en meer worden gecombineerd, kan worden afgelezen uit
tabel 3.17. Daaruit blijkt om te beginnen nog eens dat het aantal Nederlanders dat zich
voornamelijk concentreert op het huishouden vergeleken met 1975 significant is afgenomen.
Het aantal personen dat een forse huishoudelijke taak (van 20 uur of meer) combineert met
een substantiële taak in hetzij onderwijs hetzij beroepsarbeid, is daarentegen duidelijk
toegenomen, en dat geldt ook voor personen die zowel in het huishouden als in
onderwijsverplichtingen als in een betaalde werkkring vijf uur of meer in de week investeren.
In paragraaf 3.6 zal nader worden ingegaan op het verschijnsel van de taakcombinatie.
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Tabel 3.17 Deelname aan neventaken in onderwijs en betaalde arbeid, naar tijdsbesteding aan huishoudelijk
werk, 1975-1990 (in procenten)

geen nevenbezigheid 2 nevenbezigheden

geen arbeid, geen onderwijs arbeid en onderwijs

1975 1980 1985 1990 1975- 1975 1980 1985 1990 1975-
1990 1990a a

tijdsbesteding aan
huishoudelijk werk

tot 10 uur 12 12 13 12 11 11 11 15 +
10-20 uur 33 35 31 27 6 7 6 10 +
20 uur en meer 81 75 76 70 -- 1 2 1 2

totaal 43 42 42 37 - 6 7 6 9 +

1 nevenbezigheid

onderwijs arbeid

1975 1980 1985 1990 1975- 1975 1980 1985 1990 1975-
1990 1990a a

tijdsbesteding aan
huishoudelijk werk

tot 10 uur 26 29 33 25 51 48 44 48
10-20 uur 11 16 15 14 + 50 42 48 49
20 uur en meer 3 6 4 6 ++ 15 17 19 22 ++

totaal 15 17 17 15 36 35 35 39 +

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +/-: p < .05 en ++/--: p < .01.a

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

3.5.4 Verdeling van onbetaalde en betaalde arbeid tussen partners

In het voorgaande zijn meerdere indicaties aangedragen voor een afname van de verschillen
tussen mannen en vrouwen wat betreft de door hen in huishouden en gezin geïnvesteerde tijd.
Dat de steekproefgemiddelden voor de seksen dienaangaande naar elkaar zijn toegegroeid is
één ding, hoe de taakverdeling op het microniveau van de concrete huishoudens gestalte krijgt
is echter een ander. Vooruitlopend op het volgende hoofdstuk, waarin deze kwestie
uitvoeriger aan de orde komt, wordt in tabel 3.18 al een eerste balans opgemaakt van de rol
die de verdeling van betaalde arbeid tussen de partners in huishoudens speelt met betrekking
tot de verdeling van huishoudelijke en gezinstaken.
Strikt genomen is dit alleen via een huishoudensenquête mogelijk, waarin informatie is
verzameld over de wijze waarop samenwonenden dagelijks gestalte geven aan de onderlinge
rolverdeling. De hier gepresenteerde gegevens zijn evenwel niet ontleend aan zo'n
huishoudensenquête, maar aan een personensurvey. De stand van zaken kan dus slechts bij
benadering in beeld worden gebracht en wel door personen die in een overeenkomstige
situatie verkeren te vergelijken, ook al zijn zij niet elkaars partners. Daartoe zijn de
respondenten die zelfstandig zijn gehuisvest en samenwonen met een partner (al dan niet
gehuwd), getypeerd naar de verdeling van de arbeidsrol die van toepassing is op hen en hun
partner. Er is onderscheid gemaakt naar vier mogelijkheden.
- Beide partners zijn werkzaam in een betaald beroep.
- Tussen beide partners bestaat een traditionele rolverdeling, waarbij de man werkzaam is

in een betaalde werkkring en de vrouw niet.
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- De mannelijke partner oefent geen beroep uit, maar de vrouwelijke wel.
- Beide partners hebben geen baan.
Omdat de informatie is verzameld bij individuele personen, is de vergelijking steeds voor
mannen en vrouwen afzonderlijk gemaakt. Vergeleken zijn het totale tijdsbeslag van alle
verplichtingen die voortvloeien uit huishouden en gezin gezamenlijk, en het tijdsbeslag van
huishoudelijk taken los van de uren die gemoeid zijn met de verzorging en begeleiding van
eventuele kinderen.

Tabel 3.18 Tijdsbesteding aan huishoudelijke bezigheden, naar geslacht en arbeidsdeelname van eventuele
partner, zelfstandig wonenden, 1975-1990 (in uren per week)

huishoudelijk werk, verzorging en huishoudelijk werk en boodschappen
boodschappen

1975 1980 1985 1990 1975- 1975 1980 1985 1990 1975-
1990 1990a a

alle ondervraagden 23 23 23 21 -- 20 20 20 18 --

mannen totaal 10 11 12 12 ++ 8 9 10 10 ++
vrouwen totaal 36 35 33 30 -- 31 29 28 25 --

gehuwden/samenwonenden
man werkt, partner ook 8 9 10 10 7 7 8 8
vrouw werkt, partner ook 32 31 29 28 - 27 27 24 23 --

man werkt, partner werkt
niet 9 9 10 10 6 6 8 8
vrouw werkt niet, partner
werkt 41 41 41 40 34 33 33 31 --

man werkt niet, partner
werkt . 14 22 20 . . 13 20 17 .
vrouw werkt, partner werkt
niet . 27 20 17 . . 25 19 16 .

man werkt niet, partner
werkt ook niet 14 13 16 16 13 12 15 15
vrouw werkt niet, partner
werkt ook niet 34 35 30 28 32 31 29 26 -

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +/-: p < .05 en ++/--: p < .01.a

. Te kleine aantallen.

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Deze excercitie levert de volgende conclusies op. De door mannen in huishoudelijke taken
geïnvesteerde tijd is toegenomen en de door vrouwen daarin geïnvesteerde tijd is afgenomen.
De door vrouwen in huishoudelijke verrichtingen gestoken tijd verschilt dus niet meer zo
sterk van die welke mannen daaraan kwijt zijn als in vroeger dagen, maar is nog steeds veel
groter. 
Voor het tijdsbeslag van alle met huishouden en gezin verbonden taken geldt dat alleen in
huishoudens waarin beide partners werkzaam zijn in een betaald beroep, tussen 1975 en 1990
in significante mate een herverdeling op gang is gekomen, al moet dit zeker niet worden
overdreven en voor deze categorie samenwonenden geldt dat de vrouwelijke partner
weliswaar niet langer vier maar wel bijna drie keer zoveel uren besteedt aan huishoudelijke en
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gezinstaken. Wat betreft het aantal uren dat in puur huishoudelijke verrichtingen gaat zitten,
zijn in de huishoudens met een traditionele arbeidsrolverdeling de partners het snelst naar
elkaar toegegroeid, maar ook onder partners die beide een beroep uitoefenen en partners die
dit beide niet (meer) doen is sprake van een grotere symmetrie met betrekking tot
huishoudelijke taken. Een betrouwbare vergelijking met 1975 is hier vanwege de te kleine
aantallen respondenten niet mogelijk, maar ook voor het resterende huishoudenstype, waarin
de man niet werkt en de vrouw wel, geldt dat er (sinds 1980) een duidelijke egalisering is
opgetreden wat betreft de in het huishouden geïnvesteerde tijd.

3.6 Taakcombinaties

Wat geldt voor het verrichten van betaalde arbeid, gaat eveneens op voor andere bezigheden:
een eenzijdige concentratie hierop komt steeds minder voor, en er is een gestage toename van
het aantal Nederlanders dat uiteenlopende taken op het gebied van arbeid, onderwijs of
huishouden combineert. Zoals in het vorige tijdbudgetteringsrapport Tijd komt met de jaren
al werd opgemerkt, zijn, door het groeiend aantal personen dat een hoofdbezigheid op een van
deze terreinen combineert met een of meerdere nevenbezigheden op de andere terreinen,
aanduidingen als `student', `huisvrouw' of `werkende' steeds minder toereikend geworden als
samenvatting van de dagelijkse bezigheden van personen. In deze paragraaf wordt het
verschijnsel van de taakcombinatie onderworpen aan een meer gedetailleerde analyse waarbij,
net als in het voorgaande het geval was, onder een `taak' een activiteit wordt verstaan waaraan
per week minimaal vijf uur wordt besteed.

Begonnen wordt met een overzicht van de verbreidheid van taakcombinaties. Zoals blijkt uit
tabel 3.19 is tussen 1975 en 1990 zowel het percentage personen dat twee verplichtingen van
vijf uur of meer combineert als het percentage dat drie van zulke verplichtingen combineert
significant toegenomen. In 1990 was bij nagenoeg de helft van de ondervraagden sprake van
een of andere taakcombinatie. Het gaat daarbij vooral om een verdeling van de aandacht
tussen beroepsarbeid en huishoudelijke zorg. Hierin weerspiegelt zich de eerder
geconstateerde grotere participatie van mannen in het huishouden en van vrouwen in betaalde
arbeid. Meer Nederlanders zijn tijd gaan steken in het huishouden, maar de toename komt
voornamelijk tot stand via personen die naast huishoudelijke arbeid nog andere taken
vervullen.
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Tabel 3.19 Het combineren van taken in onderwijs, beroepsarbeid en/of huishouden, van elk 5 uur en meer,
personen van 12 jaar en ouder, 1975-1990 (in procenten)

1975 1980 1985 1990 verschil
1975-'90a

geen verplichtingen van 5 uur of meer 4 2 2 2 --

een verplichting van 5 uur of meer 59 57 56 50 --
onderwijs 7 7 8 6
beroepsarbeid 13 10 9 9 --
huishouden 39 40 40 36 -

twee verplichtingen van 5 uur of meer 34 37 38 43 ++
onderwijs en beroepsarbeid 3 3 2 3
onderwijs en huishouden 7 10 10 10 ++
beroepsarbeid en huishouden 24 24 26 30 ++

drie verplichtingen van 5 uur of meer 3 4 4 6 ++

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +/-: p < .05 en ++/--: p < .01.a

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Een eenzijdige concentratie op beroepsarbeid of op huishoudelijk werk komt steeds minder
voor en het dagelijkse activiteitenpatroon van de Nederlander is pluriformer geworden. Zoals
blijkt uit tabel 3.20 geldt dit ook wanneer als criterium voor het verrichten van een taak in
plaats van vijf uur, tien uur of meer wordt gehanteerd. 

Tabel 3.20 Verdeling van de onderzoekspopulatie naar deelname aan activiteiten op het gebied van onderwijs,
beroepsarbeid en/of huishouden, wat betreft de tijd die daaraan minimaal is besteed, personen van 12 jaar en
ouder, 1975 en 1990 (in procenten)

aantal vervulde taken

geen een twee drie

1975 1990 ver- 1975 1990 ver- 1975 1990 ver- 1975 1990 ver-
schil schil schil schila a a a

bij ondergrens per
taak van

1 kwartier of meer 1 0 - 36 30 -- 51 51 13 18 ++
5 uur of meer 4 2 -- 59 50 -- 34 43 ++ 3 6 ++
10 uur of meer 5 5 78 68 -- 16 26 ++ 0 1
15 uur of meer 8 10 + 84 77 -- 8 14 ++ 0 0

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +/-: p < .05 en ++/--: p < .01.a

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Leidt een gevarieerder takenpakket tot groter tijdsbeslag van alle verplichtingen te zamen?
Tabel 3.21 laat zien dat dit tot 1985 niet het geval was, in de periode daarna trad echter een
lichte maar significante toename op in de tijd die de gezamenlijke bezigheden kostten.
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Tabel 3.21 Deelname en tijdsbesteding aan onderwijs, beroepsarbeid en/of huishouden in totaal, personen van
12 jaar en ouder, 1975-1990

een of meer van de drie taken te zamen

1975 1980 1985 1990 verschil
1975-'90a

aantal personen dat een kwartier of meer deelnam (%) 99 100 100 100
tijdsbesteding, gemiddeld over deelnemers (uren) 41 41 41 42 +
tijdsbesteding, gemiddeld over allen (uren) 41 41 41 42 +

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +: p < .05.a

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Tabel 3.22 geeft een meer gedetailleerde weergave van de veranderingen in de tijd die
gemoeid was met de verschillende taken en combinaties ervan. Er blijkt sprake te zijn van een
aantal tegengestelde tendensen. Vooral in de tweede helft van de jaren zeventig steeg het
aantal respondenten dat relatief weinig tijd (20 tot 30 uur) besteedt aan verplichtingen op een
of meerdere van de terreinen arbeid, onderwijs en huishouden. Vergeleken met 1975 is de
categorie die daarin juist veel tijd investeert eveneens toegenomen, maar deze groei trad
vooral in het meest recente tijdvak op. De categorieën met een middelmatige tijdsinvestering
(30-40 uur en 40-50 uur) namen in omvang af.

Tabel 3.22 Aantal deelnemers aan onderwijs, beroepsarbeid en/of huishouden, naar het tijdsbeslag daarvan
per week, personen van 12 jaar en ouder, 1975-1990 (in procenten)

een of meer van de drie taken te zamen

1975 1980 1985 1990 verschil
1975-'90a

aantal deelnemers met
een kwartier en meer 99 100 100 100
5 uur en meer 96 98 98 99 ++

een kwartier tot 10 uur 5 5 5 4
10-20 uur 6 7 7 7
20-30 uur 9 11 12 12 ++
30-40 uur 22 18 19 17 --
40-50 uur 30 29 27 23 --
50-60 uur 21 21 21 24 ++
60 uur en meer 7 9 9 12 ++

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met ++/--: p < .01.a

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

In tabel 3.23 wordt ten slotte een profielschets geboden van personen die veel en hen die
weinig tijd kwijt zijn aan de verschillende taken en combinaties daarvan. In 1975 bestond de
groep van de meest harde werkers uit personen van 20-34 jaar, uit personen met een betaald
beroep als hoofdbezigheid en uit personen met een gezin waarvan jonge kinderen deel
uitmaken. In 1990 was zulks nog steeds het geval, maar hadden zich daarnaast de
leeftijdscategorieën 12-19 jaar en 35-49 jaar bij dit gezelschap gevoegd. Ondervraagden met
jonge kinderen spanden in 1990 overigens de kroon.
Bij sommige van de onderscheiden categorieën kan gesproken worden van een tussen 1975 en
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1990 toegenomen drukte, bij andere van een geringer tijdsbeslag van alle werkzaamheden te
zamen. Drukker kreeg het om te beginnen de jeugd (jongeren van 12-19 jaar, inwonende
kinderen, studerenden) en de categorie met opgroeiende kinderen (overwegend in de
leeftijdsklasse van 35-49 jaar). Ook alleenstaanden en arbeidsongeschikten kregen een
intensiever takenpakket. Onder invloed van vooral een reductie van de tijd die betaalde arbeid
met zich meebrengt, kregen laag opgeleide personen en de oudere Nederlanders  (50 jaar en
ouder) het minder druk.

Tabel 3.23 Tijdsbeslag van alle werkzaamheden te zamen, naar enkele achtergrondkenmerken, bevolking van
12 jaar en ouder, 1975-1990 (in uren per week)

1975 1990 verschil
1975-'90a

12-19 jaar 42 47 ++
20-34 jaar 48 48
35-49 jaar 43 48 ++
50-64 jaar 37 33 --
$ 65 jaar 26 24 -

lo, lbo 39 37 -b

mavo, mbo, havo, vwo 43 44b

hbo, wo 43 45b

inwonend bij ouders 43 47 ++
alleenstaand 32 35 +
gehuwd of samenwonend
zonder kinderen 35 35
gezin, jongste kind > 14 jaar 38 38
gezin, jongste kind # 14 jaar 45 51 ++

mannen 39 41c

vrouwen 40 41c

werkend 46 50 ++
AOW, gepensioneerd 21 21
werkloos, arbeidsongeschikt 16 27 ++
huisvrouw 39 38 -
studerend, schoolgaand 44 46 +

T-toets op het verschil tussen 1975 en 1990, met +/-: p < .05 en ++/--: p < .01.a

Hoogste genoten opleiding.b

Zelfstandig wonend.c

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

3.7 De invloed van de fase in de gezinscyclus op de tijdsbesteding: 1980-1990

3.7.1 Inleiding

Het is al menigmaal geconstateerd dat leeftijd op zichzelf slechts een statistisch gegeven is.
Maatschappelijk relevant wordt een kenmerk als geboortejaar pas wanneer de wijze waarop
het geassocieerd is met een specifieke maatschappelijke positie of leefstijl wordt duidelijk
gemaakt. De stadia binnen de gezinscyclus vormt een der universele sociologische kenmerken
die - ondanks alle historische veranderingen in deze relatie - nog steeds in hoge mate is
verbonden met de biologische levensfase waarin personen zich bevinden.
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Het aangaan van een vaste relatie, huwelijkssluiting, de geboorte van kinderen, verlating door
deze van het ouderlijk gezin teneinde een eigen huishouden te stichten: het zijn gebeurtenissen
die - net als de afsluiting van de opleidingsfase, start van een beroepscarrière en uiteindelijke
beëindiging hiervan via pensionering - wel als normatieve statusovergangen worden betiteld.
Daarmee wordt bedoeld dat zulke veranderingen in de levensloop sociale en biologische
componenten hebben die ervoor zorgen dat ze voor de leden van een samenleving in de regel
zijn voorgegeven (Fuchs 1985: 195-263; Filipp 1981; Olbrich 1981: 123-138). Deze
veranderingen zijn in hoge mate voorspelbaar, bijna alle of zeer vele leden maken ze mee en
zij doen dat massaal op ongeveer dezelfde leeftijd, waardoor zij zich aan elkaar kunnen
spiegelen. Daarom kunnen individuen erop anticiperen en bereiden socialisatieprocessen hen
erop voor hoe het zal zijn als de betreffende overgang wordt bereikt en hoe hun leven er
daarna uit zal zien (als echtgenoot, als ouder, als kostwinner, als gepensioneerde). Het
samenspel van biologische en sociaal-normatieve factoren die de chronologie en tijdsfasering
van de verschillende statusovergangen bepalen, resulteert ondanks alle individuele variaties
(naar opleidingsniveau, naar ouderlijk milieu, naar sekse) in een `doorsnee levensontwerp' of
`standaardbiografie'.

Binnen het traditionele patroon werd het ouderlijk huis verlaten bij de overgang van de
verloving naar het huwelijk. Vervolgens vond dan binnen enkele jaren de geboorte van de
eerste van een aantal kinderen plaats. Na het verlaten van het gezin door het laatste
inwonende kind brak ten slotte het lege-neststadium aan. Zoals in hoofdstuk 2 al werd
beschreven, is dit patroon, dat in de jaren vijftig en zestig nog algemeen gold, in de afgelopen
decennia op enkele punten veranderd.  De achtereenvolgende geboortes van kinderen vinden3

in een gecomprimeerdere levensperiode plaats, de eerste geboorte is opgeschoven naar latere
jaren en dit geldt - na een daling van de huwelijksleeftijd tot het midden van de jaren
zeventig - ook voor de leeftijd waarop wordt getrouwd. Verder is het inbouwen van een
intermezzo aanzienlijk in populariteit toegenomen. Dit intermezzo bevindt zich tussen de
verlating van het ouderlijk huis en de stichting van een eigen gezin, en krijgt vorm in het
samenwonen met een vaste partner alvorens de relatie wordt geformaliseerd via een
huwelijkssluiting (Van de Kaa en Lesthaeghe 1986). 

De twee hoofdvragen waarop de navolgende analyses zijn geconcentreerd, luiden als volgt. In
de eerste plaats zal worden nagegaan in hoeverre en in welke opzichten de fasen van de
gezinscyclus een onderscheidend criterium vormen voor de tijdsbesteding van Nederlanders,
met name wat betreft hun participatie in een betaalde werkkring en het huishouden. Daarbij
zal speciaal aandacht worden geschonken aan sekseverschillen in de wijze waarop de
gezinsfase haar uitwerking heeft op de dagelijkse leefpraktijk. Via de tweede vraag wordt een
historische dimensie in de beschouwingen aangebracht. Zij luidt: vallen er verschuivingen
waar te nemen in de vormgeving van de verschillende fasen van de gezinscyclus? Meer in het
bijzonder: zijn er veranderingen opgetreden in de wijze waarop mannen en vrouwen zich
gedragen tijdens de achtereenvolgende fasen, bijvoorbeeld die waarin jonge kinderen deel
uitmaken van het huishouden?

3.7.2 De hier onderscheiden fasen

Uit de literatuur is bekend dat de leeftijd van de kinderen (en de daaraan gerelateerde behoefte
aan verzorging) in hoge mate van invloed is op de arbeidspositie van vrouwen en het
tijdsbeslag van huishoudelijke taken. Ook in de navolgende analyses is daarvoor volop
ondersteuning te vinden. De zogenoemde expansiefase in de gezinscyclus is daarom verfijnd
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tot drie deelfasen.
Daarmee is de gezinscyclus hier geoperationaliseerd volgens zeven stadia. In de eerste is de
respondent nog woonachtig bij zijn of haar ouders. De tweede fase breekt aan wanneer men
op zichzelf gaat wonen en zelfstandig een huishouden gaat voeren; de derde fase is dit waarin
men gaat samenwonen met een partner of als partners in een huwelijk gezamenlijk een
huishouden gaan voeren. De volgende fase wordt ingeluid door de geboorte van het eerste
kind. Zoals gezegd wordt deze ingedeeld in drie deelfasen: die waarin het jongste kind
0-5 jaar, 6-14 jaar, respectievelijk ouder dan 14 jaar is. Ten slotte treedt na het verlaten van
het gezin door het laatste kind de laatste van de hier onderscheiden zeven gezinsfasen in.
Aldus ontstaat de volgende indeling.
fase 1: personen, jonger dan 30 jaar inwonend bij de ouders en zonder kinderen
fase 2: alleenwonenden, 18-35 jaar, zonder kinderen
fase 3: samenwonenden of gehuwden, jonger dan 30 jaar, zonder kinderen
fase 4: samenwonenden of gehuwden, met thuiswonend(e) kind(eren), waarvan de jongste

niet ouder dan 5 jaar is
fase 5: samenwonenden of gehuwden, met thuiswonend(e) kind(eren), waarvan de jongste

6-14 jaar oud is
fase 6: samenwonenden of gehuwden, met thuiswonend(e) kind(eren), waarvan de jongste

ouder dan 14 jaar is
fase 7: samenwonenden of gehuwden, ouder dan 50 jaar, zonder thuiswonende kinderen.

De omvang van de vier TBO-steekproeven laat alleen voor 1980, 1985 en 1990 een
verantwoorde vergelijking toe van personen in de resulterende zeven fasen van de
gezinscyclus. De steekproef van 1975 levert voor jonge samenwonenden of gehuwden zonder
kinderen en voor gezinnen met oudere kinderen te kleine aantallen op. Dientengevolge blijft
de analyse van het effect van de gezinsfase beperkt tot de periode 1980-1990.

3.7.3 Verschillen tussen mannen en vrouwen in diverse fasen van de gezinscyclus

In figuur 3.2 is voor mannelijke en vrouwelijke respondenten uit de steekproef van 1990 per
fase van de gezinscyclus de cumulatie van uren weergegeven die is gemoeid met drie soorten
verplichtingen: het volgen van onderwijs of vorming, het verrichten van betaalde arbeid, en de
taken die voortvloeien uit de verzorging van huishouden en gezin.
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Figuur 3.2 Cumulatie van uren die zijn gemoeid met respectievelijk het volgen van onderwijs, verrichten van
betaalde arbeid en vervulling van huishoudelijke taken, voor mannen en vrouwen in uiteenlopende fasen van de
gezinscyclus, 1990

Bron: SCP (TBO'90 )

De fasewisselingen binnen de gezinscyclus hebben een voor mannen en vrouwen sterk
verschillende uitwerking op de arbeidsparticipatie en de tijd die wordt geïnvesteerd in
huishoudelijke activiteiten. Na het verlaten van het ouderlijk huis blijft de betaalde arbeid bij
mannen gedurende alle fasen van de gezinscyclus tot aan het lege-neststadium de tijdsindeling
van de week domineren. In de periode dat jonge kinderen deel uitmaken van het huishouden
(fase 4) is ook de in huishouden en gezin geïnvesteerde tijd relatief groot, daarna neemt deze
af, om pas in de laatste fase weer toe te nemen. Onder vrouwen is tijdens alle fasen het aantal
uren dat wordt geïnvesteerd in huishoudelijke beslommeringen groter dan onder mannen.
Vanaf het moment dat kleine kinderen de aandacht gaan opeisen binnen het gezinsleven, daalt
bij vrouwen het tijdsbeslag van betaalde arbeid zeer sterk (het bekende kinderdal) en slokt de
zorg voor huishouden en gezin het leeuwedeel van de tijd besteed aan verplichtingen op.
Nadat hun jongste kind de leeftijd voor het basisonderwijs heeft bereikt (fase 5) neemt bij
vrouwen de tijdsinvestering in een betaalde werkkring weer toe, zonder overigens ook maar
enigszins op het niveau van de kinderloze fase te komen.
Het geschetste patroon vertoont een opmerkelijke stabiliteit. Zoals figuur 3.3 laat zien viel het
tien jaar eerder grosso modo ook al aan te treffen. In figuur 3.3 staat de tijd weergegeven die
door personen in uiteenlopende fasen van de gezinscyclus aan betaalde arbeid en
huishoudelijke taken is besteed. Dat is voor zowel 1980 als voor 1990 gedaan; de gegevens
zijn gecontroleerd voor de effecten van opleiding, urbanisatiegraad van de woonplaats,
kerklidmaatschap en politieke voorkeur. De vier kenmerken worden doorgaans geacht van
invloed te zijn op de arbeidsparticipatie van met name vrouwen. In veel studies naar
moderniseringsprocessen en verschuivingen binnen normen en rollenpatronen komen hoger
opgeleiden, bewoners van de grote steden, buitenkerkelijken en personen met een voorkeur
voor linkse politieke partijen naar voren als een culturele voorhoede (b.v. De Feijer 1991). 



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

fa
se

 1

fa
se

 2

fa
se

 3

fa
se

 4

fa
se

 5

fa
se

 6

fa
se

 7

fa
se

 1

fa
se

 2

fa
se

 3

fa
se

 4

fa
se

 5

fa
se

 6

fa
se

 7

bet. arbeid 1980

bet. arbeid 1990

huishouden 1980

huishouden 1990

uren mannen vrouwen

73

Figuur 3.3 Tijdsinvestering in het verrichten van betaalde arbeid en de vervulling van huishoudelijke taken, voor
mannen en vrouwen in uiteenlopende fasen van de gezinscyclus, wanneer wordt gecontroleerd voor
opleidingsniveau, woonplaats, kerklidmaatschap en politieke voorkeur,  1980 en 1990a

Uitkomsten van een MCA-analyse met voor opleiding: mavo of lager, havo of hoger; woonplaats: woonachtig in eena

der drie grote steden, woonachtig in de rest van Nederland; kerklidmaatschap: kerklid, buitenkerkelijk; politieke
voorkeur: voorkeur voor Groen Links, PvdA of D66, voorkeur voor andere partij.

In tabel B3.2 van de bijlage is voor de tijdsbesteding aan betaalde arbeid en huishouden per
fase van de gezinscyclus behalve de ongecontroleerde gemiddelden ook het gemiddelde aantal
uren opgenomen wanneer wordt gecontroleerd voor opleidingsniveau, woonplaats,
lidmaatschap van een kerk en voorkeur voor een politieke partij. De gegevens bieden wel
enige steun voor de veronderstelde invloed van de genoemde kenmerken, maar die invloed
blijft toch voornamelijk beperkt tot jonge, nog niet zelfstandig gehuisveste personen, en dan
nog alleen voor het aantal uren betaalde arbeid. De in het voorgaande beschreven verschillen
en veranderingen blijven in hoofdlijnen intact en het (partiële) effect van de gezinsfase is ook
nu zeer geprononceerd aanwezig. Het lijkt er dus op dat aan eventuele verschuivingen in de
traditionele sekserolverdeling binnen huishoudens (nog steeds) tamelijk strikte grenzen
worden gesteld door de fase van de gezinscyclus.

Hoewel er tussen 1980 en 1990 geen fundamentele verschuivingen zijn opgetreden in het
algemene patroon, vallen wel enkele significante verschuivingen waar te nemen. Die zijn
weergegeven in tabel 3.24, waarin naast de hoeveelheid tijd besteed aan arbeid en
huishouden, ook het aantal resterende vrij beschikbare uren (na het vervullen van de
dagelijkse plichten en biologische behoeften) is opgenomen.  In tabel B3.1 van de bijlage zijn4

daarnaast de percentages respondenten te vinden die geen betaalde arbeid verrichten, in
deeltijd werkzaam zijn of minstens 30 uur per week actief zijn in een betaald beroep.
Een eerste constatering die op basis van tabel B3.1 kan worden gedaan, is dat in de loop van
de jaren tachtig moeders in een eerdere fase van de gezinscyclus de arbeidsmarkt herbetreden.
In 1980 verrichtte ongeveer twee derde van de vrouwen met een kind ouder dan zes jaar geen
betaalde arbeid, in 1990 was dit aandeel gedaald tot ongeveer de helft. De stijging van de
arbeidsparticipatie onder moeders is voornamelijk terug te voeren op de toestroom naar
deeltijdarbeid (hier gedefinieerd als een betaalde werkkring van minder dan 30 uur per week).
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In dezelfde periode trad een forse stijging in de arbeidsparticipatie op onder vaders met een
kind van 6-14 jaar oud. 

Een even grote stijging vond daarnaast plaats onder mannen in de voorfase van de
gezinscyclus, dat wil zeggen onder jonge mannen die nog deel uitmaken van het ouderlijk
gezin.
Tabel 3.24 maakt duidelijk dat ook wat betreft het aantal per week aan arbeid bestede uren de
sterkste toenames tussen 1980 en 1990 optraden onder jonge, bij de ouders inwonende
mannen en onder zowel vaders als moeders van wie het jongste kind 6-14 jaar oud is. De
substantiële veranderingen in de tijdsinvestering aan huishoudelijke arbeid is een ander
gegeven dat uit tabel 3.24 naar voren komt. In alle fasen van de gezinscyclus namen in de
jaren tachtig de door vrouwen aan huishouden en gezin bestede uren af, vooral bij de
categorie jonge samenwonende of gehuwde vrouwen zonder kinderen. Op deze algehele
afname zijn de moeders van jonge kinderen de enige uitzondering. De dalende tijdsinvestering
in huishoudelijke taken bij vrouwen werd slechts ten dele gecompenseerd door een gestegen
bereidheid onder mannen zich intensiever met huishouden en gezin te bemoeien. Bovendien
nam die bereidheid alleen toe bij vaders van jonge kinderen en oudere mannen zonder
inwonende kinderen, niet bij de andere categorieën mannen. 
Bij enkele categorieën mannen leidden de verschuivingen tot een significante reductie van het
aantal vrij beschikbare uren. De redenen daarvoor waren niet dezelfde. Bij jonge, bij hun
ouders inwonende mannen en vaders met kinderen in de basisschoolleeftijd werd deze
reductie veroorzaakt door hun grotere arbeidsparticipatie, bij vaders van jonge kinderen
daarentegen vooral door hun grotere participatie in huishoudelijke activiteiten. Met name
oudere vrouwen zonder thuiswonende kinderen kregen juist de beschikking over meer vrije
tijd, voornamelijk omdat zij minder uren gingen uittrekken voor huishoudelijke activiteiten.
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Tabel 3.24 Veranderingen in de tijdsbesteding van mannen en vrouwen die zich in uiteenlopende fasen van de
gezinscyclus bevinden, 1980-1990 (in uren)

betaalde arbeid huishouden en gezin

1980 1985 1990 ver- 1980 1985 1990 ver-
schil schila a

mannen

inwonend kind, jonger dan 30 jaar,
zonder kinderen 10,1 11,6 17,0 ++ 5,0 4,2 4,9
alleenstaand, jonger dan 35 jaar,
zonder kinderen 18,5 24,1 22,0 + 9,4 10,6 11,4
samenwonend of gehuwd, jonger dan
30 jaar, zonder kinderen 31,7 29,8 31,8 9,2 10,8 9,3
samenwonend of gehuwd, met
ende kinderen

jongste kind 0-5 jaar 36,6 32,6 37,8 11,5 15,2 16,3 ++
jongste kind 6-14 jaar 31,3 37,4 39,9 ++ 9,2 9,1 8,3
jongste kind > 14 jaar 33,8 34,2 35,5 9,3 8,1 8,1

samenwonend of gehuwd, ouder dan
50 jaar, zonder kinderen 11,3 10,1 11,5 11,3 13,1 13,0 +

mannen totaal 22,1 21,6 24,5 ++ 9,3 10,3 10,4 ++

vrouwen

inwonend kind, jonger dan 30 jaar,
zonder kinderen 9,5 8,1 10,4 9,2 8,5 7,6 -
alleenstaand, jonger dan 35 jaar,
zonder kinderen 15,2 19,5 20,3 ++ 14,2 15,0 14,3
samenwonend of gehuwd, jonger dan
30 jaar, zonder kinderen 21,9 23,3 24,3 22,5 19,8 17,4 --
samenwonend of gehuwd, met
inwonende kinderen

jongste kind 0-5 jaar 3,5 4,3 4,8 46,3 47,9 47,1
jongste kind 6-14 jaar 5,2 5,8 9,3 ++ 39,1 38,5 35,7 --
jongste kind > 14 jaar 6,4 6,6 8,6 35,5 35,4 34,1

samenwonend of gehuwd, ouder dan
50 jaar, zonder kinderen 1,3 2,2 2,2 34,2 32,1 30,6 --

vrouwen totaal 6,1 6,8 8,8 ++ 29,5 28,3 26,5 --

hele steekproef 14,0 14,1 16,6 ++ 19,5 19,4 18,5 -

T-toets op verschil 1980-1990 met +/- = p < .05 en ++/-- = p < .01a

Bron: SCP (TBO'80, '85, '90)
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Tabel 3.24 (vervolg)

onderwijs vrij beschikbare uren

1980 1985 1990 ver- 1980 1985 1990 ver-
schil schila a

mannen

inwonend kind, jonger dan 30 jaar,
zonder kinderen 26,8 26,3 24,8 44,7 45,9 42,3
alleenstaand, jonger dan 35 jaar,
zonder kinderen 9,1 9,2 9,3 56,6 51,3 50,3 --
samenwonend of gehuwd, jonger dan 30 jaar,
zonder kinderen 6,8 5,5 5,9 44,9 47,9 45,0
samenwonend of gehuwd, met inwonende
kinderen

jongste kind 0-5 jaar 2,5 1,8 1,3 - 41,4 44,0 38,6 --
jongste kind 6-14 jaar 1,4 1,2 1,8 48,3 46,3 43,9 --
jongste kind > 14 jaar 1,5 1,5 2,0 44,8 47,9 49,5 +

samenwonend of gehuwd, ouder dan 50 jaar,
zonder kinderen 0,9 0,8 0,5 59,4 61,9 59,8

mannen totaal 8,1 7,9 7,1 48,7 50,5 48,2

vrouwen

inwonend kind, jonger dan 30 jaar,
zonder kinderen 27,1 28,1 29,6 39,2 40,2 38,2
alleenstaand, jonger dan 35 jaar,
zonder kinderen 14,6 9,2 8,4 - 47,6 48,2 47,8
samenwonend of gehuwd, jonger dan 30 jaar,
zonder kinderen 2,0 4,5 4,1 + 43,9 42,9 40,9
samenwonend of gehuwd, met inwonende
kinderen

jongste kind 0-5 jaar 1,3 0,5 0,9 39,8 40,4 38,5
jongste kind 6-14 jaar 1,5 1,4 2,1 44,1 46,4 44,3
jongste kind > 14 jaar 1,3 0,5 1,8 43,2 47,0 47,4 +

samenwonend of gehuwd, ouder dan 50 jaar,
zonder kinderen 0,2 0,5 0,9 + 48,5 53,8 52,9 ++

vrouwen totaal 6,5 6,6 6,7 45,2 47,6 46,2 +

hele steekproef 7,3 7,2 6,9 46,9 49,0 47,2

T-toets op verschil 1980-1990 met +/- = p < .05 en ++/-- = p < .01a

Bron: SCP (TBO'80, '85, '90)

3.8 Samenvatting

Van de in dit hoofdstuk onderzochte bevolkingsgroepen bleken vooral jongeren, personen met
jonge kinderen en werkende mannen het in 1990 vergeleken met 1975 drukker te hebben
gekregen. Bij de jongste leeftijdscategorie valt dit terug te voeren op een groter tijdsbeslag
van onderwijstaken. Bij de twee andere speelde met name een grotere tijdsinvestering in
betaalde arbeid en huishoudelijke taken een rol.
Onder de leerplichtige jeugd van 12-16 jaar nam de tijd die was gemoeid met het volgen van
onderwijs tussen 1975 en 1990 toe met gemiddeld circa 2,5 uur per week. Bij de
leeftijdsgroep van 17-27 jaar trad in deze periode een sterke stijging op van het percentage
deelnemers aan het algemeen vormend en beroepsonderwijs. De groei was vooral onder
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vrouwen spectaculair en in het laatste onderzoeksjaar was het grote verschil in participatie
tussen mannen en vrouwen dat vijftien jaar eerder nog bestond, nagenoeg verdwenen. 

Er werd een aantal gegevens besproken die betrekking hebben op het met de
arbeidsparticipatie verbonden mobiliteitsgedrag. De gegevens maken duidelijk dat er anno
1990 gemiddeld meer tijd gemoeid was met het vervoer van en naar de werklokatie dan in
1975. De verplaatsingsfrequentie (per acht gewerkte uren) ligt het hoogst voor het deel van de
bevolking waarbij deeltijdfuncties en bijbaantjes het meest voorkomen: vrouwen en
onderwijsvolgenden. Van de vervoermiddelen werd in 1990 het openbaar vervoer het minst
gebruikt in het woon-werkverkeer, en deze achterstand van het openbaar vervoer is bovendien
in de onderzoeksperiode toegenomen.
Een andere uitkomst is de stijging in het percentage taakcombineerders, dat wil zeggen
personen die actief zijn in een betaalde werkkring en tevens een substantiële bijdrage leveren
aan de huishoudelijke produktie. Een eenzijdige concentratie op hetzij beroepsarbeid hetzij
huishouden komt steeds minder voor; daarentegen komt vooral het combineren van
beroepsloopbaan met huishoudelijke arbeid (soms nog in combinatie met het volgen van
onderwijs) steeds meer voor.

Onder het mannelijk deel der bevolking vertoonde de tijdsinvestering in de taken die
huishouden en gezin met zich meebrengen met name tussen 1975 en 1985 een duidelijke
stijging. Mannen gingen in deze jaren vooral intensiever participeren in activiteiten rondom
de maaltijden (koken, afwassen e.d.). Bij vrouwen liep de aan huishoudelijke en zorgtaken
bestede tijd terug, een afname die overigens vooral betrekking had op het dagelijkse
huishoudelijke werk, niet op de verzorging van huisgenoten. Onder vrouwen daalde met name
het percentage met een zeer forse tijdsinvestering in huishoudelijke arbeid en dit geschiedde
ten gunste van het percentage met een minder dan gemiddelde tijdsinvestering. Ondanks deze
onmiskenbare tekenen van toenadering in het activiteitenpatroon, waren de verschillen tussen
de seksen ook in het laatste onderzoeksjaar nog altijd groot. De op de huishoudelijke sector
gerichte mobiliteit vertoont voor 1990 vergeleken met 1975 op alle onderdelen van het
huishouden (boodschappen, kinderverzorging, huishouden) een significante toename.

In een afzonderlijke paragraaf is nagegaan wat het effect is van de fasen van de gezinscyclus
op de tijdsinvestering in betaalde arbeid en huishoudelijke of gezinstaken door mannen en
vrouwen. Dat levert voor mannen en vrouwen een sterk verschillend patroon op. Nadat
mannen het ouderlijk huis hebben verlaten en een eigen huishouden zijn gaan voeren, staat
hun verdere levensloop tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in hoge mate in
het licht van de betaalde beroepsarbeid. Tot aan het bereiken van het zogenoemde kinderdal
overheerst ook binnen het vrouwelijk levensontwerp de betaalde arbeid, maar het
moederschap luidt een radicale ommekeer in, waarbij het accent vrijwel volledig op de
verzorging van huishouden en gezin komt te liggen. Daarin treedt in de latere fasen van de
gezinscyclus nauwelijks verandering op, al neemt de deelname aan betaalde arbeid wel
wanneer de kinderen de schoolgaande leeftijd hebben bereikt toe. Dit sekse- en fasegebonden
patroon vertoonde tussen 1980 en 1990 wel enige tekenen van afbrokkeling (vrouwen bleven
langer doorwerken en herbetraden na de geboorte van de kinderen in groteren getale de
arbeidsmarkt), maar bleef door de bank genomen opvallend constant.
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Vergelijk Bergmann (1992).1

De regulering van de tijdsindeling door het ritme van de markt, religieuze ceremonies, nationale feestdagen, militaire2

ondernemingen enzooort is natuurlijk ook terug te vinden bij andere tijdseenheden, zoals het jaar.
De nadruk ligt hier op gedeelde huishoudens van twee volwassen partners. Alternatieven voor het traditionele3

burgerlijke gezinstype zoals bewuste kinderloosheid, een leven als alleenstaande of echtscheiding, maar ook
huishoudens van weduwnaren of woongroepen blijven hier dus buiten beschouwing.
Met plichten wordt gedoeld op verplichtingen voortvloeiende uit het verrichten van betaalde arbeid, het vervullen van4

huishoudelijke taken en het eventueel volgen van onderwijs of vorming. Met biologische behoeften op maaltijden,
slapen en dergelijke.

Noten
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Bijlage bij hoofdstuk 3

Tabel B3.1 Uren betaalde arbeid per week door mannen en vrouwen in verschillende fasen van de
gezinscyclus, 1980 en 1990 (in procenten)

1980 1990

werkt 1-20 20-29 $ 30 werkt 1-20 20-29 $ 30
niet uur uur uur niet uur uur uur

mannen

inwonend kind, jonger dan 30 jaar,
zonder kinderen 59 20 4 17 43 23 4 31
alleenstaand, jonger dan 35 jaar,
zonder kinderen 45 9 4 42 39 12 3 46
samenwonend of gehuwd, jonger
dan 30 jaar, zonder kinderen 14 13 13 61 18 5 12 65
samenwonend of gehuwd, met
inwonende kinderen

jongste kind 0-5 jaar 11 4 8 77 11 4 7 79
jongste kind 6-14 jaar 21 5 8 65 8 1 2 89
jongste kind > 14 jaar 13 8 11 69 15 4 9 72

samenwonend of gehuwd, ouder
dan 50 jaar, zonder kinderen 69 5 4 22 68 6 4 23

mannen totaal 40 9 6 45 36 9 5 50

vrouwen

inwonend kind, jonger dan 30 jaar,
zonder kinderen 58 21 4 18 55 23 4 19
alleenstaand, jonger dan 35 jaar,
zonder kinderen 43 18 8 30 32 16 14 38
samenwonend of gehuwd, jonger
dan 30 jaar, zonder kinderen 30 15 17 38 21 12 21 46
samenwonend of gehuwd, met
inwonende kinderen

jongste kind 0-5 jaar 70 26 3 2 70 21 6 3
jongste kind 6-14 jaar 66 25 5 4 49 33 10 9
jongste kind > 14 jaar 61 25 5 9 52 26 14 8

samenwonend of gehuwd, ouder
dan 50 jaar, zonder kinderen 89 9 1 2 87 9 3 1

vrouwen totaal 70 17 4 9 62 17 7 13

hele steekproef 55 13 5 27 49 13 6 32

Bron: SCP (TBO'80 en '90)
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Tabel B3.2 Gemiddeld aantal uren besteed aan betaalde arbeid en huishouden door mannen en vrouwen in
uiteenlopende fasen van de gezinscyclus, personen van 12 jaar en ouder, 1980 en 1990 (ongecontroleerd en
gecontroleerd)

betaalde arbeid huishouden en gezin

ongecontroleerd gecontroleerd ongecontroleerd gecontroleerda a

1980 1990 1980 1990 1980 1990 1980 1990

mannen

inwonend kind, jonger dan 30 jaar
zonder kinderen 16,6 22,2 17,4 21,9 5,8 4,6 5,1 4,64
alleenstaand, jonger dan 35 jaar,
zonder kinderen 20,8 20,6 22,0 21,9 9,6 11,5 8,5 11,25
samenwonend of gehuwd, jonger
dan 30 jaar, zonder kinderen 31,6 31,8 32,0 32,5 10,1 8,6 9,8 8,49
samenwonend of gehuwd, met
inwonende kinderen

jongste kind 0-5 jaar 36,4 37,9 36,4 37,9 11,6 16,4 11,6 16,38
jongste kind 6-14 jaar 32,5 40,3 32,2 40,0 9,2 7,5 9,6 7,55
jongste kind > 14 jaar 32,8 33,3 32,1 33,1 10,7 8,2 11,2 8,18

samenwonend of gehuwd, ouder
dan 50 jaar, zonder kinderen 11,2 12,8 11,0 12,7 10,9 12,0 11,0 12,02

mannen totaal 25,4 26,2 25,3 25,7 9,9 10,4 11,2 10,6

vrouwen

inwonend kind, jonger dan 30 jaar,
zonder kinderen 21,22 16,83 21,7 16,09 10,18 7,58 10,8 8,03
alleenstaand, jonger dan 35 jaar,
zonder kinderen 15,69 20,58 16,33 20,1 14,07 14,82 16,91 16,12
samenwonend of gehuwd, jonger
dan 30 jaar, zonder kinderen 21,61 24,77 21,91 24,01 22,8 16,82 23,37 17,84
samenwonend of gehuwd, met
inwonende kinderen

jongste kind 0-5 jaar 3,75 4,15 3,77 4,25 45,99 47,48 45,89 47,53
jongste kind 6-14 jaar 5,14 9,42 5,09 9,32 39,07 35,16 38,98 35,19
jongste kind > 14 jaar 6,37 10,15 5,99 10,31 35,43 32,45 34,8 31,86

samenwonend of gehuwd, ouder
dan 50 jaar, zonder kinderen 1,55 2,1 1,29 3,02 33,88 30,63 33,29 29,45

vrouwen totaal 6,4 9,4 6,5 9,9 32,4 28,2 32,1 27,9

Gecontroleerd voor opleidingsniveau, urbanisatiegraad van de woonplaats, kerklidmaatschap en politiekea

voorkeur.

Bron: SCP (TBO'80 en '90)
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4  De rolverdeling tussen partners in het huishouden

4.1 Veranderingen in de tijdsinvestering in betaalde arbeid en huishouden

4.1.1 Inleiding

In paragraaf 3.7 is ingegaan op het effect van de fase van de gezinscyclus op de tijdsbesteding
aan betaalde arbeid en huishoudelijke taken. Eerdere analyses op de in het kader van het TBO
vijfjaarlijks verzamelde gegevens wezen echter uit dat verschuivingen aan de tijdsbesteding
aan huishoudelijk werk maar ten dele kunnen worden verklaard uit effecten die voortvloeien
uit veranderingen in de huishoudenssamenstelling (zoals de aanwezigheid van kinderen). Het
beslag dat het verrichten van betaalde arbeid op de partners legt, bleek van meer invloed te
zijn dan de verdeling van huishoudelijke taken en de fase van de gezinscyclus (Knulst en Van
Beek 1990: 54-55). In dat verband wordt de opkomst geconstateerd van een nieuw type
huishouden, waarin beide partners een baan hebben èn taken verrichten binnen het
huishouden. In dit type huishouden combineren vrouwen de verantwoordelijkheid voor het
huishouden met een neventaak in een betaalde werkkring en mannen hun
verantwoordelijkheid als hoofdkostwinner met een neventaak in het huishouden. In dit
hoofdstuk zal de opkomst en verbreiding van het type huishouden waarin beide partners
werkzaam zijn in een beroep in kaart gebracht worden. Daarbij zal onder andere aandacht
worden geschonken aan de gevolgen van deze `moderne arbeidsrolverdeling' voor de
taakverdeling in huishouden en aan gezin en aan de vraag of het moderne huishoudenstype
verbonden is met een specifieke leefstijl.

Steeds zal het genoemde nieuwe huishoudenstype vergeleken worden met huishoudens met
een `traditioneel rollenpatroon' (man full-time werkend, vrouw huisvrouw). Waar dit ter zake
doet, zullen daarnaast ook werkende en niet-werkende alleenstaanden in de vergelijking
worden betrokken. Om de vergelijkingsbasis zo zuiver mogelijk te houden, wordt de
vergelijking beperkt tot de potentiële beroepsbevolking (15-64 jaar of 20-64 jaar).
Omdat in de substeekproef uit huishoudens het aantal duurzaam samenwonenden waarvan
beide partners min of meer full-time betaalde arbeid verrichten te gering is, zijn gegevens uit
de omvangrijkere personensteekproef gebruikt. Strikt genomen laat die geen uitspraken toe
over de situatie in concrete huishoudens, omdat slechts mannen en vrouwen die in een
overeenkomstige huishoudenssituatie verkeren onderling worden vergeleken, ook al zijn zij
niet elkaars partners. Vanwege de aard van de beschikbare data zijn de nu volgende analyses
dan ook exploratief van karakter. Omdat met name gekeken wordt naar maatschappelijke
verschuivingen, zal op twee momenten de balans worden opgemaakt: de situatie in 1990
wordt vergeleken met die anno 1980.

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe de achtereenvolgende fasen van de gezinscyclus een
voor mannen en vrouwen zeer verschillend effect hebben op het activiteitenpatroon. Tot aan
de geboorte van het eerste kind komt de tijdsinvestering van de twee seksen in huishoudelijke
taken en betaalde arbeid in grote trekken nog wel overeen, vanaf dat moment echter ontstaat
er een sterk en duurzaam contrast tussen de tijdsbesteding van mannen en vrouwen. In die van
mannen blijft de beroepsloopbaan centraal staan, terwijl bij vrouwen het accent vrijwel
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volledig op huishoudelijke arbeid en gezinstaken komt te liggen. Hoewel er wel enige
verschuivingen zijn opgetreden in de achterliggende periode in de richting van minder grote
sekseverschillen, bleef dit patroon tot op heden grotendeels intact.   1

De factor leeftijd is tot nu toe steeds in de analyse betrokken via een vergelijking tussen
leeftijdscategorieën onder de bevolking in een bepaald onderzoeksjaar. Tot dergelijke
cross-sectionele uitkomsten zullen de uitkomsten ook in latere tabellen beperkt worden.
Daarnaast zal echter hier en op andere plaatsen in dit rapport een poging worden ondernomen
enkele globale verschillen tussen personen die zich in uiteenlopende fasen van de
gezinscyclus bevinden, in verband te brengen met wat wordt aangeduid met respectievelijk
cohortverschillen en periodeverschillen. Onder een cohort wordt dan verstaan een verzameling
mensen geboren in hetzelfde historische tijdvak, terwijl het begrip periode in feite verwijst
naar de economische en maatschappelijke constellatie op een bepaald moment.
Termen als `cohort' en `leeftijd' zijn minder eenduidig dan zo op het eerste gezicht lijkt. Zo
kan er bij eventuele cohorteffecten sprake zijn van zowel verschillen die samenhangen met de
samenstelling van bepaalde cohorten (omvang, sekse- en opleidingsverdeling, gemiddeld
kindertal, politieke attitude enz.) als van verschillen die feitelijk vallen terug te voeren op de
uiteenlopende ervaringen die door de cohorten zijn opgedaan (b.v. tijdens hun formatieve
jaren of periode van primaire socialisatie). En leeftijd verwijst naar het klimmen der jaren,
maar is tevens een verzamelnaam voor allerlei biologische en psychologische processen en
sociale statuswisselingen die daarmee verbonden zijn.
Vanuit cross-sectionele gegevens kunnen niet zonder meer conclusies worden getrokken over
leeftijdseffecten.  Bij eventuele verschillen tussen de leeftijdsgroepen op een bepaald tijdstip2

zijn ook cohorteffecten in het geding. De personen in een leeftijdsklasse vormen immers
tevens een apart (geboorte)cohort. Oudere leeftijdscategorieën beschikken bijvoorbeeld niet
alleen over meer levenservaring, maar zijn ook in een andere maatschappelijke situatie
opgegroeid. De zuivere effecten van hetzij leeftijd, hetzij cohort of periode zijn niet te
achterhalen, aangezien de drie variabelen een perfecte lineaire correlatie hebben. Leeftijd is
immers per definitie het verschil tussen onderzoeksjaar en geboortejaar, geboortejaar het
verschil tussen onderzoeksjaar en leeftijd, waardoor de derde factor niet onafhankelijk van de
overige twee factoren gevarieerd kan worden. Een herordening van de leeftijdscategorieën
volgens de stadia van de gezinscyclus is een mogelijkheid om aan dit identificatieprobleem te
ontsnappen. Dat is gedaan in tabel B4.2 tot en met B4.4 van de bijlage bij dit hoofdstuk.
Daartoe zijn multiple classificatieanalyses toegepast, waarbij de effecten van de diverse
factoren (periode, geboortecohort, gezinsfase en opleidingsniveau) worden uitgedrukt als
afwijkingen van het gemiddelde voor de totale onderzoeksgroep (mannen of vrouwen). De
analyseresultaten zijn in de tekst van dit hoofdstuk weergegeven in de vorm van figuren,
waarin de gecontroleerde effecten van de verschillende factoren als afwijkingen van het
gemiddelde zijn opgenomen.

Periode is geoperationaliseerd via de vier steekproefjaren van de vier tijdbestedings-
onderzoeken die tot op heden beschikbaar zijn: 1975, 1980, 1985 en 1990. Voor het
geboortejaar is een verdeling gemaakt volgens dertien cohorten die elk vijf jaren omvatten,
lopend van de geboortejaargangen 1911-1915 tot die van 1971-1975. De zes fasen van de
gezinscyclus die in de analyses werden opgenomen, zijn respectievelijk: 
- personen jonger dan 30 jaar die nog bij hun ouders inwonen;
- personen jonger dan 30 jaar die samenleven met een partner en geen kinderen

hebben;
- samenwonenden met een of meerdere kinderen waarvan het jongste 0-5 jaar is;
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- samenwonenden met een of meerdere kinderen waarvan het jongste 6-14 jaar is;
- samenwonenden met een of meerdere kinderen waarvan het jongste 15 jaar of ouder

is;
- samenwonenden ouder dan 50 jaar zonder kinderen die deel uitmaken van het

huishouden. 
Qua opleidingsniveau is een onderscheid gemaakt tussen respondenten die ten hoogste
mavo-onderwijs hebben genoten en respondenten die een opleidingsniveau van minimaal
havo hebben.

Benadrukt moet worden dat de uitspraken in dit en volgende hoofdstukken over cohort-,
gezinsfase- en periodeverschillen globaal, explorerend en beschrijvend van karakter zullen
zijn. Via de TBO-onderzoeken die tot op heden beschikbaar zijn, zijn er gegevens voor maar
vier jaren. Dit heeft tot gevolg dat per cohort een levensperiode van maximaal slechts 15 jaar
geanalyseerd kan worden. Die periode is te kort voor al te stringente conclusies over de
invloed van de uiteenlopende factoren. Naarmate de reeks van tijdbudgetonderzoeken langer
wordt, zullen steeds meer cellen in de cohort x leeftijd tabel gevuld raken, waardoor meer
verantwoorde en toegespitste gevolgtrekkingen mogelijk worden.

4.1.2 Veranderingen in de tijd die is gemoeid met betaalde arbeid

Begonnen wordt met enkele verschuivingen in de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen
tussen medio jaren zeventig en 1990, zoals die zijn af te leiden uit de vier achtereenvolgende
TBO-onderzoeken van het SCP.
Er is de afgelopen decennia zeer veel geschreven over de gestegen ambities van met name
jonge vrouwen met betrekking tot de participatie in een betaalde beroepsloopbaan. Vanuit het
perspectief van generatietypologieën zijn tal van ontwikkelingen in de naoorlogse periode
geïnterpreteerd naar hun samenhang met de opeenvolging van generaties. Aan de literatuur
over sekseverschillen in de deelname aan betaalde en onbetaalde arbeid kan echter de
suggestie worden ontleend dat deze bij vrouwen (nog steeds) in hoge mate gedomineerd wordt
door levensfase-effecten, welke op hun beurt gerelateerd zijn aan de achtereenvolgende fasen
binnen de gezinscyclus. Voor de invloed van de gezinscyclus op het activiteitenpatroon van
vrouwen is ook in paragraaf 3.7 van dit rapport de nodige empirische evidentie aangedragen.
De hoofdstelling van de navolgende beschouwing luidt daarom dat in het bijzonder bij
vrouwen de deelname aan betaalde en huishoudelijke arbeid primair afhankelijk is van de fase
van de gezinscyclus (c.q. levensfase) waarin zij zich bevinden en dat hierbij vergeleken het
effect van het geboortejaar of het tijdstip van onderzoek maar beperkt is.

In figuur 4.1 (die is gebaseerd op tabellen B4.2 en B4.3) is voor de vier steekproefjaren,
dertien geboortecohorten, zes fasen van de gezinscyclus en twee opleidingscategorieën het
effect weergegeven op het percentage personen dat minstens acht uur per week betaalde
arbeid verricht. Dat is apart gedaan voor mannen en vrouwen. Nogmaals: de uitkomsten
hebben betrekking op afwijkingen van het gemiddelde voor respectievelijk mannen en
vrouwen. Die gemiddelden verschillen echter nogal voor de deelpopulaties. Over alle jaren
genomen was van de mannen gemiddeld 63% minstens acht uur per week werkzaam in een
betaalde werkkring, tegen maar 28% van de vrouwen, en werkten mannen gemiddeld ruim 25
uur tegen vrouwen iets meer dan acht uur.
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Figuur 4.1 Het effect van periode, geboortecohort, fase van de gezinscyclus en opleidingsniveau op het aantal
uren dat per week betaalde arbeid wordt verricht en op het percentage personen dat minstens 8 uur betaalde
arbeid per week verricht, voor mannen en vrouwen (gecontroleerde effecten)

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Periode- en opleidingseffecten spelen bij de beroepsparticipatie onder zowel mannen als
vrouwen een geringe rol. De invloed van geboortejaargang en gezinsfase is veel belangrijker,
waarbij onder vrouwen de laatste voor het aantal gemaakte uren betaalde arbeid duidelijk
overheerst. De oudste cohorten mannen kenmerken zich door een geringe arbeidsparticipatie.
Dat komt doordat de onderzoeksperiode slechts de periode 1975-1990 bestrijkt en deze
mannen reeds aan het begin van die periode de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt.
Strikt genomen is de pensionering natuurlijk een leeftijdsfase-effect bij uitstek. Daarnaast is
vooral de concentratie op het volgen van een opleiding er verantwoordelijk voor dat de meest
recente cohorten mannen en vrouwen in het geanalyseerde tijdvak naar verhouding (nog)
weinig tijd in betaalde arbeid investeren.
Een fors tijdsbeslag van betaalde arbeid wordt aangetroffen vooral de middengeneraties,
geboren tussen 1936 en 1955.
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In tegenstelling tot de situatie bij mannen, vormt bij vrouwen de eerste van de hier
onderscheiden fasen in de gezinscyclus (waarin men nog geen zelfstandig huishouden heeft
gesticht), een levensperiode waarin van een meer dan gemiddelde arbeidsparticipatie sprake
is. De arbeidsparticipatie en het aantal uren dat daarmee is gemoeid, neemt bij de overgang
naar de tweede fase (samenwonen zonder kinderen) onder beide seksen fors toe, daarna wijkt
het gemiddelde patroon voor mannen en vrouwen sterk uiteen. In de fase waarin jonge
kinderen deel gaan uitmaken van het huishouden treedt er een scherpe daling op in de
arbeidsparticipatie van vrouwen. Als de kinderen wat ouder zijn, neemt die participatie
vervolgens weer duidelijk toe, al blijft zij ver onder het niveau van de eerste twee fasen, maar
aangezien het hier voornamelijk deeltijdarbeid betreft is de toename in het aantal uren dat
arbeid wordt verricht geringer.
Onder de mannelijke bevolking valt van de genoemde daling (het zgn. kinderdal) niets te
bespeuren. Nadat mannen zijn gaan samenwonen, neemt in de daaropvolgende fasen van de
gezinscyclus de arbeidsparticipatie nog enigszins toe, om ten slotte pas in de laatste fase - het
lege-neststadium dat ongeveer samenvalt met (vervroegde) pensionering - weer af te nemen
tot het niveau van de eerste fase.

Hoewel de beroepsaspiraties van vrouwen onmiskenbaar zijn gestegen, neemt de (full-time)
participatie in betaald werk binnen het levensontwerp van mannen nog altijd een beduidend
prominentere plaats in. Mannen hebben veel vaker een betaalde werkkring dan vrouwen en
het tijdsbeslag van de betaalde arbeid bedraagt bij hen op weekbasis gemiddeld het
drievoudige van dat bij vrouwen. De piek ligt bij mannen met al wat oudere inwonende
kinderen bij ruim 33 uur gemiddeld. Qua tijdsinvestering in betaalde beroepsarbeid ligt bij
vrouwen de drukste periode daarentegen even na de start van de beroepscarrière, wanneer men
is gaan samenwonen en kinderen nog geen deel uitmaken van het huishouden. 

4.1.3 Veranderingen in de tijd die is gemoeid met huishouden en gezinstaken

Vervolgens wordt een aantal veranderingen onder de loep genomen met betrekking tot de
onbetaalde arbeid die gaat zitten in het vervullen van huishoudelijke verplichtingen en
eventuele taken die voortvloeien uit het gezinsleven. Het ligt voor de hand dat de gestegen
ambities met betrekking tot de arbeidsparticipatie onder latere geboortecohorten vrouwen hun
pendant hebben in de tijdsinvestering in huishoudelijke bezigheden. 

Wat de tijdsinvestering in huishoudelijke arbeid betreft, zijn de rollen, vergeleken met het
tijdsbeslag van betaalde arbeid, volledig omgekeerd. Vrouwen besteden gemiddeld meer dan
driemaal zoveel tijd aan huishoudelijke en gezinstaken als mannen. Uit figuur 4.2 (die is
gebaseerd op tabel B4.4) blijkt dat bij vrouwen vanaf de eerste tot aan de derde fase van de
gezinscyclus een enorme stijging optreedt in het tijdsbeslag van huishoudelijke taken. Terwijl
bij mannen voornamelijk sprake is van cohort- en gezinsfase-effecten (bèta's respectievelijk
0,29 en 0,27), wordt het beeld bij vrouwen volstrekt gedomineerd door de laatste (bèta =
0,69).
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Figuur 4.2 Het effect van periode, geboortecohort, fase in de gezinscyclus en opleidingsniveau op het aantal
uren dat per week huishoudelijke arbeid wordt verricht, voor mannen en vrouwen (gecontroleerde effecten)

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85 en '90)

Hoewel onder de naoorlogse geboortejaargangen vrouwen een voortdurende afname van de
aan huishoudelijke taken bestede tijd valt waar te nemen, blijft de invloed van de fase van de
gezinscyclus allesoverheersend. In de hier onderzochte periode besteedden vrouwen die nog
geen zelfstandig huishouden hadden gesticht ongeveer 10 uur per week aan huishoudelijke
verplichtingen. Bij jonge vrouwen die zelfstandig samenwoonden met een partner was dit al
ruim 21 uur, bij samenwonende vrouwen met een kind van 5 jaar of jonger maar liefst bijna
47 uur. Pas wanneer de kinderen deze leeftijdsfase zijn gepasseerd, treedt een gestage daling
op van het aantal uren huishoudelijke arbeid, overigens zonder dat ooit nog het lage niveau
van de twee eerste fasen uit de cyclus wordt bereikt.

4.2 Het `symmetrische' huishouden: feiten en fictie

4.2.1 Inleiding en probleemstelling

`Zorgend vaderschap', `moederschap, van bestemming naar keuze', `de strijd om de
symmetrie' en `de asymmetrie in het symmetrische gezin' : het thema van vrouwen die hun rol3

binnen huishouden en gezin combineren met arbeid buitenshuis en de consequenties daarvan
voor het ouderschap van man en vrouw beleeft sinds enige tijd een hoogconjunctuur. Tot de
ontwikkelingen die de verdeling tussen man en vrouw van kostwinnerschap en de rol van
verzorgster van huishouden en gezin minder vanzelfsprekend hebben gemaakt, behoort zeker
de uitsteltendens bij het krijgen van kinderen. Op haar beurt werd deze beïnvloed door
uiteenlopende andere ontwikkelingen, zoals de acceptatie van geboortenbeperking in ruime
kring, de verlenging van de leerweg bij onderwijsvolgenden en de verlegging van de start op
de arbeidsmarkt naar een latere levensfase, alsmede het opschuiven van de gemiddelde leeftijd
waarop men duurzaam gaat samenwonen of in het huwelijk treedt. Onder invloed van een
sterk gestegen onderwijsniveau bij jonge vrouwen en veranderingen in het culturele klimaat,



87

is met name de ambitie van vrouwen om een zelfstandig betaald beroep uit te oefenen
toegenomen. 

In hoeverre blijft deze verschuiving vooralsnog echter beperkt tot (duidelijk aanwijsbare: SCP
1994a) veranderingen in het opinieklimaat? Wat is ervan terug te vinden in het feitelijk
handelen binnen het leven van alledag: geldt voor de taakverdeling in huishoudens het
vermaarde Thomas-theorema dat een veranderde situatiedefinitie reële (gedrags)consequenties
heeft of blijven de verschuivingen tot op heden voornamelijk beperkt tot de verbreiding van
een nieuwe attitude en van nieuwe normen, zonder veel merkbare gevolgen voor de dagelijkse
leefpraktijk binnen huishoudens en gezinnen? Dit is de hoofdvraag die in deze paragraaf
behandeld zal worden. Zij valt uiteen in een aantal deelvragen en dat zijn de volgende.
In de eerste plaats wordt nagegaan of er sprake is geweest van een geleidelijke opkomst van
het moderne huishoudenstype of dat er trendbreuken kunnen worden geconstateerd bij
bepaalde geboortecohorten. Daarop aansluitend stelt zich de vraag of er naast geboortejaar en
historische periode nog andere factoren een rol spelen bij de verdeling van de arbeidsrol
tussen de partners, zoals hun opleidingsniveau, hun levensbeschouwelijke achtergrond, de
fase van de gezinscyclus waarin zij zich bevinden.
In de tweede plaats is het niet ondenkbaar dat een evenredige verdeling van de arbeidsrol
tussen de partners in huishoudens geassocieerd is met andere kenmerken van de partners,
zoals een meer progressieve politieke attitude en kerkelijke distantie, een specifieke verdeling
van taken in de huishoudelijke zorg, een typerend mobiliteitsgedrag en een karakteristieke
vrijetijdsbesteding en leefstijl. Tevens mag worden aangenomen dat
tweeverdienershuishoudens eerder tot uitbesteding van bepaalde huishoudelijke diensten
zullen overgaan. De tweede vraag luidt daarom of tweeverdienershuishoudens in deze
opzichten een aparte positie innemen vergeleken met huishoudens met een andere
arbeidsrolverdeling tussen de partners en vergeleken met de bevolking als geheel. Vormen zij
ook op de genoemde terreinen een voorhoede van de bevolking?
De derde vraag luidt of er in de hier geanalyseerde periode, van 1980 tot 1990, veranderingen
vallen waar te nemen in de demografische, sociale en socio-culturele samenstelling van de
`dragende groeperingen' van dit huishoudenstype. Als er sprake zou zijn van een geleidelijke
verbreiding onder uiteenlopende lagen van de bevolking, dan zal het sociale profiel van het
tweeverdienershuishouden vervagen.
Een vierde vraag die in de navolgende paragrafen voortdurend gesteld zal worden, is of
mannen anders op een symmetrische rolverdeling met de partner reageren dan vrouwen. De
gebruikte gegevens zijn ontleend aan een personensteekproef, niet aan een
huishoudenssteekproef. Dat impliceert dat de verschillende huishoudenstypen consequent
apart bekeken zullen worden voor de mannelijke en de vrouwelijke respondenten. In het licht
van de zeer geprononceerde verschillen in de dagelijkse activiteiten tussen de seksen die in
het voorgaande nog altijd bleken te bestaan, ligt het voor de hand dat deze zich ook binnen
het tweeverdienershuishouden zullen manifesteren. Wel is het mogelijk dat sekseverschillen
daarin ook op andere gedragsdomeinen, zoals de beroepsuitoefening, minder scherp aanwezig
zullen zijn dan in huishoudens met een traditionele verdeling van de arbeidsrol (full-time
werkende man naast een full-time huisvrouw).

4.2.2 Methode

Nadat in het vorige hoofdstuk een idee is gevormd van veranderingen die zich in relatie met
geboortejaar en leeftijdsfase hebben voorgedaan in de participatie in betaalde en onbetaalde
arbeid van individuele respondenten, wordt in dit hoofdstuk de aandacht gericht op de
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taakverdeling binnen huishoudens. Voor verreweg het meeste onderzoek dat gericht is op de
hiervoor genoemde vragen, geldt dat het ofwel te kleinschalig van karakter is om
verantwoorde generaliseringen toe te laten, ofwel beperkt blijft tot een globale meting van de
opvattingen en interpretaties van de ondervraagden. Tijdbudgetteringsgegevens bieden een
uitgelezen mogelijkheid bij voldoende grote steekproeven de - in de woorden van de
antropoloog Clifford Geertz - `thin description' van het laatste soort onderzoek aan te vullen
met een portrettering van de praktische keuzen waarvoor mensen zich in hun dagelijks
handelen gesteld zien en met de gedragsconsequenties van de `oplossingen' die ze daarvoor
vinden.
Hoewel gesproken wordt over huishoudens, moet worden benadrukt dat de gebruikte
TBO-gegevens een personensteekproef vormen en geen uitsluitsel geven over hoe het er
volgens beide partners in het huishouden aan toe gaat. Kennis over dat laatste is gebaseerd op
informatie die de geïnterviewde daarover gaf. De analyses beperken zich gegeven de
vraagstelling tot personen die (al dan niet gehuwd) min of meer duurzaam samenwonen met
een partner. Ze zijn uitgevoerd op de TBO-steekproeven van 1975, 1980, 1985 en 1990. Bij
sommige analyses blijft de aanzienlijk kleinere steekproef van 1975 buiten beschouwing,
aangezien deze bij de beoogde uitsplitsingen te kleine aantallen oplevert.

De verdeling van de arbeidsrol kan binnen huishoudens allerlei vormen aannemen. Zoals
gezegd ligt de nadruk op een vergelijking van samenwonenden uit de potentiële
beroepsbevolking van 15-64 jaar waarop het traditionele rollenpatroon van toepassing is
(man werkt full-time, vrouw heeft geen betaalde werkkring) met samenwonenden die een
huishouden vormen volgens het `moderne' rollenpatroon (d.w.z. beide partners zijn minstens
een halve werkweek actief in een betaalde baan). Via een vergelijking van twee extreme
rolverdelingstypen worden de zaken welbewust op scherp gezet voor een volgende vraag. Die
luidt of het moderne leefpatroon verbonden is met een typerende leefstijl. 
Een en ander betekent natuurlijk niet dat andere huishoudensvormen buiten beschouwing
blijven. Een eventuele aparte positie van typen met een symmetrische arbeidspositie van de
partners kan ipso facto pas worden vastgesteld wanneer deze worden geplaatst binnen een
breder scala aan huishoudenstypen.

Hier doen zich wel enkele praktische beperkingen voor, waarvan de belangrijkste al zijn
aangegeven. In de eerste plaats is alleen in 1985 bij een substeekproef van beperkte omvang
(n = 432) bij alle leden van huishoudens ouder dan 12 jaar de tijdsbesteding nagegaan. Alle
overige TBO-steekproeven bestaan uit een personensteekproef. Het materiaal wordt met
andere woorden niet gevormd door informatie die verzameld is bij telkens twee respondenten
die duurzaam samenwonen, maar door wat de ondervraagden over hun eigen situatie en die
van hun partner te berde brachten.
Daar komt nog bij dat, voor wat 1975 betreft, ook wanneer vertrokken wordt vanuit de
personensteekproef, de frequenties al snel te laag komen te liggen bij uitsplitsing van de
huishoudenstypen naar uiteenlopende verdere kenmerken. Daarom zal bij dergelijke
multivariate analyses alleen gebruik worden gemaakt van de (aanzienlijk omvangrijkere)
steekproeven uit 1980, 1985 en 1990.

Aan de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen de seksen en de wijze waarop dit
resulteert in specifieke rolpatronen binnen concrete huishoudens, kunnen vele facetten worden
onderscheiden: economische, psychologische, pedagogische enzovoort. Veel literatuur over
het onderwerp richt zich op een beschrijving van de maatschappelijke normen betreffende de
taakverdelingen, de persoonlijke motivatiestructuur die daaraan ten grondslag ligt en de
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zelfbeleving van de partners (vnl. vrouwelijke respondenten) onder invloed van deze.
Dergelijke onderwerpen blijven hier buiten beschouwing, want over hun realiteits-gehalte valt
aan de hand van de gebruikte data geen empirisch oordeel te vellen. Ook is de periode die
door de periodieke TBO-onderzoeken van het SCP wordt bestreken (1975-1990, dus vijftien
jaar) vooralsnog te kort om al te stellige uitspraken te doen over het karakter van de
rolverdelingen binnen het perspectief van de totale levensloop van de individuen.  Via een4

vergelijking van respondenten van uiteenlopende leeftijd wordt wel een benadering van een
feitelijke levensloopanalyse gegeven. Er zijn nog wel meer factoren die waarschijnlijk
relevant zijn voor de rolverdeling in huishoudens, maar waarover geen of slechts een globaal
oordeel te vormen valt aan de hand van de beschikbare data. Daartoe behoren de flexibiliteit
van de arbeidssituatie van de partners en de faciliteiten die door de werkgever worden
aangeboden ter combinatie van betaald werk en kinderzorg, de sekserolattitude van de
partners binnen het huishouden, de wijze waarop zij zijn gesocialiseerd in hun formatieve
jaren, de rol van significante anderen in hun huidige situatie, de relatiepatronen tussen de
leden van het huishouden en communicatieve aspecten daarvan welke niet direct uit een
tijdsinvestering aan gedragingen valt af te lezen (b.v. verbale discussies).

Hieronder zal sprake zijn van twee typen gedeelde huishoudens. Om te beginnen het type dat
zal worden aangeduid als het tweeverdienershuishouden en waaronder wordt verstaan dat
beide partners een gezamenlijk huishouden voeren en beide minstens twintig uur betaalde
arbeid per week verrichten. Dit type huishouden zal worden vergeleken met huishoudens met
een traditionele arbeidsrolverdeling, waarmee wordt gedoeld op huishoudens waarin de man
minstens twintig uur per week werkzaam is in een betaalde werkkring terwijl de vrouw
full-time huisvrouw is en geen betaald beroep buitenshuis uitoefent.5

Tussen medio jaren zeventig en de jaren negentig is het percentage huishoudens met een
traditionele arbeidsrolverdeling sterk afgenomen. Onder het samenwonende deel van de
vrouwelijke bevolking van 18-64 jaar, daalde het aandeel tussen 1975 en 1990 van 58% naar
44%. Het aandeel met een meer symmetrische verdeling van de arbeidsrol (beide partners
minimaal 20 uur per week werkzaam in een betaald beroep) steeg in dezelfde periode van
14% naar 24%. Dit soort steekproefgemiddelden laat onverlet dat er een aanzienlijke varatie
kan bestaan tussen uiteenlopende geboortejaargangen. Of dit het geval is, is een vraag die nu
eerst behandeld zal worden.

4.2.3 Huishoudens met een traditionele verdeling van de arbeidsrol tussen de partners, en
tweeverdienershuishoudens

Via de verschillende TBO-onderzoeken zijn gegevens beschikbaar die in 1975, 1980, 1985
en 1990 onder de bevolking zijn verzameld. Vier peilpunten die een totale periode van slechts
vijftien jaar omspannen, is echter niet veel als het gaat om cohortanalyses. Al te stellige
gevolgtrekkingen kunnen dus niet worden gemaakt op basis van de navolgende analyses,
waarin een eerste, globale poging wordt ondernomen een indruk te verkrijgen van de effecten
van de historische periode, het geboortejaar, de gezinsfase waarin men zich bevindt en de
genoten opleiding met betrekking tot de verbreiding van: het traditionele en het symmetrische
huishoudenstype. Net als in het voorgaande is dat gedaan via multiple classificatieanalyses,
waarbij de effecten van de verschillende variabelen worden weergegeven als afwijkingen van
het gemiddelde voor de hele onderzoeksgroep. 
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Tabel 4.1 Het effect van periode, geboortecohort, fase in de gezinscyclus en opleidingsniveau op het
percentage vrouwen in respectievelijk eenverdieners-  en tweeverdienershuishoudens , samenwonenden vana b

18-64 jaar 

% in eenverdienershuishouden % in tweeverdienershuishouden

afwijking van gem. (n) afwijking van gem. (n)

ongecontr. gecontr. ongecontr. gecontr.

periode
1975 14 15 (296) -8 -6 (296)
1980 3 3 (679) -5 -4 (679)
1985 -1 -1 (800) 1 2 (800)
1990 -7 -8 (788) 6 4 (788)
bèta 0,14 0,11
èta 0,13 0,16

cohorten
1916-1920 -13 -19 (56) -12 1 (56)
1921-1925 -7 -11 (158) -12 -1 (158)
1926-1930 -15 -14 (246) -9 -2 (246)
1931-1935 3 3 (208) -8 -2 (208)
1936-1940 2 -3 (248) -1 3 (248)
1941-1945 14 6 (283) -4 -2 (283)
1946-1950 6 0 (443) -1 0 (443)
1951-1955 3 0 (392) -1 -2 (392)
1956-1960 -2 5 (302) 7 -2 (302)
1961-1965 -8 11 (173) 27 9 (173)
1966-1970 -16 18 (56) 37 8 (56)
bèta 0,15 0,10
èta 0,16 0,31

samenwonend, < 30
jaar, zonder kind -26 -31 (370) 32 27 (370)
samenwonend,
jongste kind 0-5 jaar 19 15 (664) -8 -8 (664)
samenwonend,
jongste kind 6-14
jaar 5 4 (724) -2 -1 (724)
samenwonend,
jongste kind > 14
jaar 3 3 (292) 0 1 (292)
samenwonend, > 50
jaar, zonder
inwonend kind -14 -5 (514) -9 -8 (514)
bèta 0,29 0,35
èta 0,30 0,41

mavo of lager 3 2 (1.826) -4 -2 (1.826)
havo of hoger -6 -4 (737) 11 5 (737)
bèta 0,05 0,09
èta 0,08 0,21

gemiddelde 50 13
multiple R 0,12 0,202

multiple R 0,34 0,45

Dat wil zeggen: vrouw verricht geen betaalde arbeid, haar partner minimaal 20 uur  per week.a

Dat wil zeggen: vrouw verricht evenals haar partner minimaal 20 uur betaalde arbeid per week.b

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)
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Het resultaat daarvan voor de (al dan niet gehuwd) samenwonende vrouwelijke bevolking van
18-64 jaar, is weergegeven in tabel 4.1.
Onder de vrouwelijke bevolking van 18-64 jaar waren huishoudens met een traditionele
arbeidsrolverdeling tussen 1975 en 1990 aanzienlijk wijder verbreid dan huishoudens waarin
beide partners een substantiële hoeveelheid tijd staken in betaalde arbeid: gemiddeld 50%
tegen 13%. Desondanks kan van jaar tot jaar en van geboortecohort op geboortecohort een
gestage toename van het percentage tweeverdienershuishoudens worden vastgesteld, waarbij
met name onder de cohorten die sinds medio jaren vijftig het levenslicht zagen een scherpe
acceleratie optrad. Het percentage vrouwen met een traditionele verdeling van de betaalde
arbeid vertoont onder de naoorlogse cohorten een voortdurende daling.
Binnen de fases van de gezinscyclus blijkt een meer symmetrische verdeling van de arbeidsrol
typerend voor de eerste fase, waarin men samenwoont en kinderen nog geen deel uitmaken
van het huishouden. Terwijl van de samenwonende vrouwen van 18-30 jaar zonder kinderen
45% evenals de partner full-time werkzaam is en 24% volgens de traditionele rolverdeling
samenleeft, ligt dit percentage in de volgende fase (bij moeders van jonge kinderen) op
respectievelijk 5% en maar liefst 69%. Verder kan het tweeverdienershuishouden vaker onder
de hoger opgeleide vrouwen worden aangetroffen. De waarden van de bèta-coëfficiënten in
tabel 4.1 leren dat op de keper beschouwd gezinsfase-effecten duidelijk de invloed van de
andere factoren (periode, cohort en opleiding) overheersen.

4.2.4 De invloed van levens- en gezinsfase op de arbeidsrolverdeling tussen de partners

De fasen binnen de gezinscyclus volgen een standaardpatroon, dat in hoge mate gerelateerd is
aan de leeftijd van de respondenten. In figuur 4.3 is de verspreiding weergegeven van het
traditionele en het symmetrische huishoudenstype voor 1980 en 1990 onder vrouwen van
uiteenlopende leeftijd.

Figuur 4.3 Arbeidspositie van vrouwen met full-time werkende partners, samenwonenden van 20-64 jaar, 1980
en 1990

Bron: SCP (TBO'80 en '90)
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Onder alle leeftijdscategorieën, en dan met name die tussen 25 en 35 jaar en 45 en 60 jaar, is
in het betreffende decennium het percentage vrouwen met een traditionele rolverdeling
teruggelopen. Vooral onder vrouwen in de leeftijdscategorieën tussen 35 en 50 jaar trad een
aanzienlijke stijging op van het percentage dat evenals de partner werkzaam is in een betaald
beroep.

Tabel 4.2 Arbeidspositie van respondenten en hun partners, naar fase van de gezinscyclus, samenwonenden,
1980 en 1990

mannen

1980 1990
fasen van gezinscyclus fasen van gezinscyclus

1 2 3 4 1 2 3 4

werkt zelf full-time, partner ook 46 3 6 1 47 7 10 3
werkt zelf full-time, partner werkt niet 20 69 47 22 23 62 43 8
werkt zelf niet, partner full-time 20 1 0 1 9 1 2 2
werkt zelf full-time, partner part-time 5 19 17 1 5 23 15 2
werkt zelf part-time, partner full-time 0 0 0 0 2 0 1 0
werkt zelf niet, partner ook niet 3 6 20 72 4 4 27 80

overige 6 2 10 5 11 3 3 5

(n) (99) (447) (138) (230) (109) (392) (261) (228)

vrouwen

1980 1990
fasen van gezinscyclus fasen van gezinscyclus

1 2 3 4 1 2 3 4

werkt zelf full-time, partner ook 39 4 1 1 51 9 5 2
werkt zelf full-time, partner werkt niet 12 1 0 1 5 2 3 1
werkt zelf niet, partner full-time 18 63 32 22 22 54 37 15
werkt zelf full-time, partner part-time 0 0 0 0 1 0 0 0
werkt zelf part-time, partner full-time 13 18 12 2 9 21 16 2
werkt zelf niet, partner ook niet 4 3 25 63 6 10 27 74

overige 15 11 30 12 6 4 11 7

(n) (86) (434) (207) (160) (113) (433) (227) (182)

Fasen gezinscyclus:
1 = samenwonenden, jonger dan 30 jaar;
2 = samenwonenden met kind(eren), jongste kind jonger dan 14 jaar; 
3 = samenwonenden met kind(eren), jongste kind 14 jaar of ouder;
4 = samenwonenden, ouder dan 50 jaar.

Bron: SCP (TBO'80 en '90)

Gezien is dat bij vrouwen - veel sterker dan bij mannen - leeftijdseffecten verweven zijn met
de fase van de gezinscyclus. In tabel 4.2 is voor samenwonende Nederlanders in de
achtereenvolgende fasen van de gezinscyclus nagegaan hoe het tussen hen en hun partner is
gesteld met de verdeling van de arbeidsrol. De ontwikkelingen worden weer apart bekeken
voor mannen en vrouwen. Zoals tabel 4.2 laat zien, bestaat daarvoor ook alle aanleiding.
Bij de analyse is ditmaal een onderscheid gemaakt tussen zes typen samenwonenden, al naar
gelang de arbeidspositie van de respondent zelf en zijn of haar partner. Met `full-time'
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werkzaam wordt zoals steeds gedoeld op respondenten die in de dagboekweek minstens 20
uur betaalde arbeid verrichtten. `Part-time' wil ook hier zeggen: tussen 1 en 20 uur werkzaam.

Onder jonge samenwonenden overweegt inmiddels van de onderscheiden huishoudenstypen
het type waarin beide partners min of meer full-time werkzaam zijn in een betaalde
werkkring. Maar ook in de drie verdere levensfasen is het percentage mannen en vrouwen dat
een dergelijk huishouden voert tussen 1980 en 1990 gestegen.
Onder jonge samenwonende vrouwen heeft het symmetrische huishoudenstype in de loop van
de jaren tachtig een forse stijging doorgemaakt van 39% naar 51%. In de daaropvolgende fase
van de gezinscyclus, waarin kleine kinderen deel zijn gaan uitmaken van het huishouden,
verdwijnt het type echter nagenoeg van het toneel. En voorgoed: in de latere levensfasen blijft
het een zeer klein aandeel onder de mogelijke huishoudenstypen houden. Het gangbare beeld
is dat de vrouwelijke partner haar betaalde arbeid opgeeft en gedurende deze levensfase als
full-time huisvrouw door het leven gaat. Hoewel dit patroon ook in 1990 nog altijd dominant
was, slonk het aandeel vrouwen met jonge kinderen die in tegenstelling tot haar partner geen
betaald beroep uitoefenden tussen 1980 en 1990 van 63% naar 54%. Deels viel dit terug te
voeren op een stijging van het percentage huishoudens waarin beide partners ook in deze
levensfase bleven werken, deels op een toename van het percentage waarin beiden niet actief
waren in een betaalde werkkring.

4.2.5 De invloed van andere kenmerken op de arbeidsrolverdeling tussen de partners

Het is goed denkbaar dat de veranderingen niet alleen samenhangen met het geboortejaar van
de respondenten en de wijze waarop zij vormgeven aan de fase van de gezinscyclus waarin zij
zich bevinden, maar dat ook andere factoren een rol spelen, zoals hun opleidingsniveau en
inkomen, politieke voorkeur en kerkelijke achtergrond. De volgende tabellen rapporteren de
uitkomsten van enkele discriminantanalyses naar het relatieve gewicht van leeftijd,
geboortecohort en jaar, onderling vergeleken en vergeleken met de overige genoemde
kenmerken.

Onder samenwonenden bij wie de mannelijke partner full-time werkzaam is in een beroep
(hetgeen bij het leeuwedeel van de gedeelde huishoudens onder de potentiële beroeps-
bevolking het geval is) werden in het vorenstaande drie huishoudenstypen onderscheiden,
afhankelijk van de arbeidspositie van de vrouwelijke partner. In de eerste plaats zijn er de
huishoudens met een traditionele rolverdeling van een full-time werkende man en een
niet-werkende vrouw die het huishouden en de verzorging van gezinsleden als hoofdbezigheid
heeft. De tweede categorie wordt gevormd door huishoudens waarin de man full-time en zijn
partner part-time werkzaam is in een beroep (de `anderhalfverdieners'). Ten slotte is er nog
het tweeverdienershuishouden: naast een full-time arbeidende man is daar sprake van een
eveneens full-time werkende vrouw. De drie huishoudenstypen verschillen niet alleen qua
arbeidspositie, maar ook vallen er - zoals we zagen - cohort- en levensfaseverschillen te
constateren. De vraag luidt in hoeverre de drie groepen tevens verschillen vertonen op de
andere gedragsdomeinen die in het vorenstaande werden genoemd. Redenerend vanuit de
moderniseringstheorie, kan worden verwacht dat alternatieven voor de traditionele
arbeidsrolverdeling in huishoudens het meest ontwikkeld zullen worden in de meer recente
jaren, door latere geboortecohorten, relatief hoog opgeleiden, personen die niet (meer) de zorg
hebben voor jonge kinderen, die overwegend progressieve politieke ideeën hebben en die niet
actief participeren in het kerkelijk leven.
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Op zoek naar een antwoord werd een aantal discriminantanalyses op de gegevens uitgevoerd.
De onderzoekspopulatie wordt gevormd door respondenten die (al dan niet gehuwd)
samenwonen en die tot de potentiële beroepsbevolking gerekend kunnen worden (15-64 jaar).
Opnieuw wordt gebruik gemaakt van de personensteekproef, hetgeen noopt tot aparte
analyses voor mannelijke en vrouwelijke respondenten. In de analyses werden naast de
variabelen opleidingsniveau, inkomensklasse, het al dan niet aanwezig zijn van kinderen
jonger dan 14 jaar in het huishouden, kerkelijke betrokkenheid en politieke voorkeur, ook
opgenomen onderzoeksjaar en geboortecohort, onderzoeksjaar en leeftijdscategorie,
respectievelijk geboortecohort en leeftijdscategorie.

Tabel 4.3 Gemiddelde waarden van personen met drie typen arbeidsrolverdeling met de partner op de
discriminant-assen en statistische kenmerken van de discriminantfuncties, mannelijke en vrouwelijke
respondenten (discriminantanalyse)

discriminantfunctie bij de drie analyses

I II

1 man werkt full-time, partner
werkt niet 0,22 -0,09

2 man werkt full-time, partner
werkt part-time 0,15 0,34

3 man werkt full-time, partner
werkt ook full-time -1,28 -0,02

functie Eigen- rel. % can. Wilks' chi cum. p<2

waarde variantie corr. lambda df

functie 1 t/m 2 0,27 91 0,46 0,77 404,7 14 0,00
functie 2 0,03 9 0,16 1,97 39,7 6 0,00

discriminantfunctie

I II

1 vrouw werkt niet, partner
werkt full-time 0,27 -0,05

2 vrouw werkt part-time,
partner werkt full-time -0,24 0,26

3 vrouw werkt full-time,
partner werkt ook full-time -1,05 -0,18

functie Eigen- rel. % can. Wilks' chi cum. p<2

waarde variantie corr. lambda df

functie 1 t/m 2 0,20 90 0,41 0,82 229,5 14 0,00
functie 2 0,02 10 0,14 0,98 24,0 6 0,0005

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85 en '90)

Uit tabel 4.3 blijkt dat zowel bij de mannelijke als bij de vrouwelijke respondenten de
personen uit huishoudens met een traditionele arbeidsrolverdeling het hoogst, en personen uit
tweeverdienershuishoudens het laagst scoren op de eerste as, terwijl de combinatie full-time
werkende man/part-time werkende vrouw een middenpositie inneemt. As 1 valt dus te
karakteriseren als een `traditionele arbeidsrolverdeling'-as: hoe hoger de score, des te sterker
de traditionele rolverdeling prevaleert. Hoewel er nog een significante hoeveelheid
discriminerende informatie resteert voor de tweede functie is de canonische correlatie alleen
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voor de eerste discriminantfunctie substantieel. De tweede functie wordt daarom verder buiten
beschouwing gelaten bij de interpretatie.

Tabel 4.4 geeft vervolgens een overzicht van de gepoolde binnen-groepen-correlaties tussen
de in de analyse opgenomen kenmerken en de traditionele arbeidsverdelingsas. Er komen
duidelijke verschillen tussen de huishoudenstypen naar voren. Onder de mannelijke
respondenten blijven die voornamelijk beperkt tot het al dan niet aanwezig zijn van jonge
kinderen binnen het huishouden, het bereikte inkomensniveau, alsmede de geboortejaargang
en de leeftijdscategorie waartoe de respondenten behoren. Conform de verwachting gaat een
traditionele rolverdeling gepaard met het ouderschap van jonge kinderen, een lager
inkomensniveau en een hogere leeftijd.

Tabel 4.4 Correlaties tussen de variabelen die in de analyse werden betrokken en de eerste discriminantfunctie

mannelijke respondenten vrouwelijke respondenten

analyse analyse analyse analyse analyse
1: 2: 3: 1: 2: analyse 3:

jaar en jaar en en jaar en jaar en cohort en
cohort

cohort leeft.cat. leeft.cat. cohort leeft.cat. leeft.cat.

functie 1 functie 1 functie 1 functie 1 functie 1 functie 1

aanwezigheid van kinderen < 14 jaar in
het huishouden (nee, ja) 0,58 0,58 0,58 0,37 0,37 0,37 
inkomensklasse (1 <-> 6) -0,39 -0,39 -0,39 -0,60 -0,60 -0,60 
opleidingsniveau (lo <-> wo) -0,08 -0,08 -0,08 -0,52 -0,52 -0,52 
politieke voorkeur (klein links <-> VVD) 0,14 0,14 0,14 0,20 0,20 0,20 
kerkelijke betrokkenheid (buitenkerkelijk
<-> kerks) 0,18 0,18 0,18 0,25 0,25 0,25 

steekproefjaar (1975, 1980, 1985, 1990) -0,11 -0,11 . -0,23 -0,23 .
geboortecohort (1956-1960 <->
1911-1915) 0,37 . 0,37 0,40 . 0,40 
leeftijdscategorie (15-19 jaar <-> 60-64
jaar) . 0,35 0,35 . 0,31 0,31 

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85 en '90)

Onder de vrouwelijke respondenten gaan de samenhangen in dezelfde richting, maar er zijn
ook verschillen met de mannelijke ondervraagden. Om te beginnen strekt zich het onderscheid
tussen vrouwen uit het traditionele huishoudenstype en vrouwen uit de twee overige typen
over meer terreinen uit: behalve wat betreft de aanwezigheid van jonge kinderen, het
inkomensniveau en de leeftijd van de respondent, zijn er ook qua opleidingsniveau
belangrijke verschillen. Relatief hoog opgeleide vrouwen met een full-time werkende partner
werken zelf ook veel vaker dan hun seksegenoten met minder opleiding. Bovendien geldt dat
vrouwen met een voorkeur voor een linkse politieke partij of een relatief grote kerkelijke
distantie, vaker een meer symmetrische arbeidsrolverdeling hebben met hun (full-time
werkende) partner. Hoewel net als onder de mannelijke respondenten cohort- en
levensfase-effecten domineren over periode-effecten, geldt voor de vrouwelijke
onderzoekspopulatie toch sterker dat in meer recente jaren de kans op een symmetrische
verdeling van de betaalde arbeid toeneemt.
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Resumerend kan worden gesteld dat geboortejaar en levensfase (in ongeveer gelijke mate)
belangrijke discriminerende variabelen zijn met betrekking tot de verdeling van betaalde
arbeid in huishoudens, maar dat daarnaast inderdaad ook andere kenmerken een rol spelen;
bij mannen vooral de aanwezigheid van jonge kinderen, bij vrouwen met name het
opleidingsniveau. Dat huishoudens waarin beide partners inkomsten hebben uit een betaald
beroep, doorgaans een duidelijk grotere financiële speelruimte hebben dan huishoudens
waarin de vrouw geen betaalde arbeid verricht, ligt voor de hand. 

4.2.6 Een demografische voorhoede? Mannen met full-time werkende partners en met een
substantieel aandeel in de huishoudelijke produktie

Mannen met een huishouden waarin beide partners min of meer full-time werkzaam zijn in
een betaalde werkkring en die een substantieel deel van de huishoudelijke arbeid op de
schouders nemen, kunnen worden beschouwd als een voorhoede van processen die gaan in de
richting van een grotere symmetrie in de rolverdeling tussen de seksen. Onder een
`substantieel deel' wordt hier verstaan dat minimaal 5 uur per week aan huishoudelijke of
gezinstaken wordt besteed.

In tabel 4.5 zijn mannen die evenals hun partner minstens 20 uur per week werkzaam zijn in
een betaalde werkkring en tevens voor minstens 5 uur per week participeren in huishoudelijke
taken, op een aantal demografische en culturele kenmerken vergeleken met mannen die een
huishouden voeren met de traditionele rolverdeling (de man werkt minimaal 20 uur en
verricht geen of nauwelijks huishoudelijke arbeid, zijn partner werkt niet en is full-time
huisvrouw). 
Anno 1990 vertonen mannen die een meer symmetrische rolverdeling met hun partner
onderhouden, in vergelijking met hun tegenvoeters die een traditionele rolverdeling hanteren,
op meer punten een karakteristiek profiel dan in 1980. In 1990 bezaten zij een relatief hoog
opleidingsniveau, hadden zij beduidend minder vaak een voorkeur voor een christelijke partij
en waren zij overwegend van buitenkerkelijke huize. Ook hadden zij vaker (nog) geen
kinderen en in zoverre ze die wel hadden, waren deze van oudere leeftijd.
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Tabel 4.5 Vergelijkingen tussen mannen met een meer symmetrische en mannen met een traditionele
rolverdeling wat betreft de verdeling van betaalde arbeid en huishoudelijke taken, 1980-1990

1. 2.
% symmetrische % traditionele

arbeidsrolverdeling arbeidsrolverdeling
met partner en met partner en

besteedt besteedt
 > 5 uur aan < 5 uur aan
huishouden huishouden

verschil 
1 en 2a

alle mannen

'80 '85 '90 '80 '85 '90 '80 '85 '90 '80 '85 '90

lo-vglo-lavo 11 16 3 18 16 7 22 19 9
lbo 32 16 23 34 24 27 26 22 23
ulo-mavo 26 13 7 22 9 10 20 12 13
havo-vwo-mbo 18 33 36 13 25 31 16 26 33
hbo of wo 14 23 32 13 25 24 ++ ++ ++ 15 20 23

100 100 100 100 100 100 100 100 100

gehuwd/samen-
wonend z.k. 74 75 63 18 21 14 39 42 38
gezin, j. kind 
> 14 jaar 10 13 18 14 19 27 15 19 25
gezin, j. kind 
# 14 jaar 16 12 19 68 61 59 ++ ++ ++ 47 39 38

100 100 100 100 100 100 100 100 100

klein links 6 12 8 3 5 6 6 5 7
PvdA 40 36 29 28 35 15 30 41 24
D66 21 10 26 15 7 19 17 6 17
CDA 24 18 17 38 25 37 33 23 34
VVD 7 22 20 13 21 12 11 20 13
klein rechts 1 2 1 4 8 10 ++ ++ ++ 2 5 6

100 100 100 100 100 100 100 100 100

buitenkerkelijk 38 47 54 39 38 45 41 46 48
rooms-katholiek 25 39 31 37 31 29 32 28 26
Nederl. hervormd 26 10 6 11 15 17 15 16 13
gereformeerd 12 4 8 10 10 8 8 7 9
overige 0 0 1 2 5 2 ++ + ++ 3 3 4

100 100 100 100 100 100 100 100 100

niet gelovig 47 54 65 38 45 46 41 46 48
geen kerk. part. 39 37 30 38 38 35 36 35 34
enigszins kerk.
part. 12 8 5 20 14 15 19 16 14
intensieve kerk.
part. 2 0 0 4 4 6 ++ ++ 3 3 4

100 100 100 100 100 100 100 100 100

T-toets op het verschil tussen categorie 1 en 2, met ++/-- = p <.01.a

Bron: SCP (TBO'80, '85, '90)
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4.2.7 Tweeverdieners en de monetarisering van het huishouden

Dikwijls wordt aangenomen dat het aantal inkomensbronnen per huishouden, in combinatie
met de tijdsdruk die het tweeverdienersschap met zich meebrengt, een zelfstandig effect heeft
op het bestedingspatroon. Tweeverdieners hebben relatief ruime koopkracht en beschikken
tegelijkertijd over een beperkte hoeveelheid vrij besteedbare tijd. Dit zou, behalve tot een
breed repertoire aan activiteiten, tevens leiden tot een meer dan gemiddelde consumptie van
externe diensten - zoals maaltijdverzorging, wasserijgebruik en hulp in de huishouding.
Een onderzoek van Vijgen en Engeldorp Gatelaars (1986) waarin te Amsterdam huishoudens
van tweeverdieners vergeleken werden met andere typen gezinnen, bood empirische steun
voor die stelling. In navolging van Amerikaanse auteurs noemden ze dit uitbesteden van
huishoudelijke arbeid: `monetarisering'.

Het gestegen welvaartsniveau in combinatie met een toenemende werkdruk maakt een
gedeeltelijke `monetarisering van het huishouden' tot een aantrekkelijke optie. Binnen de
gezinscyclus vallen duidelijke pieken waar te nemen qua belasting door huishoudelijke en
arbeidsverplichtingen. Onder de huishoudenstypen is de tijdsdruk het grootst bij personen die
net als hun partner min of meer full-time betaalde arbeid verrichten. Het lijkt daarom voor de
hand te liggen dat in de betreffende levensperiodes en huishoudens, onevenredig veel gebruik
gemaakt wordt van externe diensten.
Op basis van de twee meest recente edities van het TBO zijn in tabel 4.6 voor mannen en
vrouwen met huishoudens met een uiteenlopende arbeidsrolverdeling tussen de partners, de
percentages weergegeven die in de dagboekweek respectievelijk een wasserette bezochten,
eten betrokken van een afhaalrestaurant, en uit eten gingen in een restaurant. 
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Tabel 4.6 Verschillende huishoudenstypen die in de dagboekweek gebruik maakten van drie soorten betaalde
externe diensten, mannen en vrouwen van 20 jaar en ouder, 1980-1990 (in procenten)

mannen

1985 1990 

bezoek maaltijden uit eten bezoek maaltijden uit eten
wasserett

e afhalen gaan wasserette afhalen gaan

samenwonend
werkt zelf full-time, partner ook 1 19 27 0 20 25
werkt zelf full-time, partner
werkt niet 1 13 20 0 15 24
werkt zelf niet, partner full-time . . . . . .
werkt zelf full-time, partner
part-time 0 7 18 0 10 23
werkt zelf part-time, partner
full-time . . . . . .
werkt zelf niet, partner ook niet 1 8 14 2 11 18

alleenstaand
werkt niet 0 15 12 0 9 16
werkt full-time 0 17 21 1 13 21

overige 1 11 16 2 21 20

allen 1 13 17 1 13 21

vrouwen

1985 1990 

bezoek maaltijden uit eten bezoek maaltijden uit eten
wasserett

e afhalen gaan wasserette afhalen gaan

samenwonend
werkt zelf full-time, partner ook 2 15 24 0 18 34
werkt zelf full-time, partner
werkt niet . . . . . .
werkt zelf niet, partner full-time 1 13 11 1 11 11
werkt zelf full-time, partner
part-time . . . . . .
werkt zelf part-time, partner
full-time 2 19 14 0 17 21
werkt zelf niet, partner ook niet 3 7 14 1 5 17

alleenstaand
werkt niet 0 17 12 0 19 11
werkt full-time 0 20 31 3 9 13

overige 2 15 16 1 12 22

allen 1 13 15 1 12 18

Bron: SCP (TBO'85 en '90)

Inderdaad maken tweeverdieners meer gebruik van betaalde arrangementen met betrekking tot
maaltijden. Gaandeweg is dat ook gaan gelden voor het aanwenden van betaalde
huishoudelijke hulp (tabel 4.7). In 1980 namen tweeverdieners in dat opzicht nog geen aparte
positie in binnen de totale steekproef, tien jaar later was dat wel het geval. Alleen in 1990
wijken, bij zowel de mannen als de vrouwen, huishoudens waarin beide partners meer dan 20
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uur werkzaam zijn in een betaald beroep in significante mate af van de overige
huishoudenstypen (Chi-kwadraat toets, met p <.05 resp. p <.01).
Opvallend is verder dat ook in relaties waarin beide partners niet (meer) werkzaam zijn, meer
dan gemiddeld gebruik wordt gemaakt van regelmatige hulp in de huishouding. Van alle
onderscheiden categorieën valt alleen onder vrouwen die evenmin als hun partner werkzaam
zijn in een betaalde werkkring tussen 1980 en 1990, een significante verschuiving (c.q.
toename) waar te nemen (Chi-kwadraat toets met p <.01). 

Tabel 4.7 Percentage van uiteenlopende huishoudenstypen dat regelmatig gebruik maakt van betaalde hulp in
het huishouden, mannen en vrouwen van 20 jaar en ouder, 1980-1990

mannen  vrouwen

1980 1990 1980 1990
                           

samenwonend
werkt zelf full-time, partner ook 8 14 10 18
werkt zelf full-time, partner werkt niet 6 5 . .
werkt zelf niet, partner full-time . . 5 6
werkt zelf full-time, partner part-time 12 8 . .
werkt zelf part-time, partner full-time . . 7 9
werkt zelf niet, partner ook niet 12 13 7 16

alleenstaand
werkt niet 7 8 10 6
werkt full-time 10 12 5 5

overige 3 8 11 10

allen 8 9 8 11

Bron: SCP (TBO'80 en '90)

In hoeverre is monetarisering van het huishouden een verschijnsel dat gebonden is aan een
bepaalde fase van de gezinscyclus? De tabellen 4.8 en 4.9 brengen het betrekken van
variërende externe huishoudelijke diensten voor personen in uiteenlopende fasen van die
cyclus in kaart. Het blijkt dat vooral in de periode waarin men al wel zelfstandig woont maar
nog geen kinderen heeft, de mogelijkheden worden benut om maaltijden buiten de deur te
halen of te consumeren.
Betaalde huishoudelijke hulp wordt met name door oudere partners zonder inwonende
kinderen met enige regelmaat gemobiliseerd. De verdeling van personen met betaalde
huishoudelijke hulp over de gezinsfasen is tussen 1980 en 1990 globaal hetzelfde gebleven.
Bij geen van de zes onderscheiden categorieën verschilt het percentage voor 1990 van dat
voor 1980.
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Tabel 4.8 Personen in verschillende fasen van de gezinscyclus die in de dagboekweek gebruik maakten van
drie soorten betaalde externe diensten, mannen en vrouwen van 12 jaar en ouder, 1980-1990 (in procenten)

mannen

1985 1990 

bezoek maaltijden uit eten bezoek maaltijden uit eten
wasserette afhalen gaan wasserette afhalen gaan

woont bij ouders, < 30 jaar 0 15 14 1 12 17
alleenstaand, < 30 jaar 2 23 28 1 36 22
samenwonend, < 30 jaar 1 20 22 0 22 23
samenwonend, j. kind # 14 jaar 0 12 15 0 17 19
samenwonend, j. kind > 14 jaar 0 8 15 1 6 27
samenwonend, > 50 jaar 0 6 18 2 4 18

allen 1 13 17 1 13 21

vrouwen

1985 1990 

bezoek maaltijden uit eten bezoek maaltijden uit eten
wasserette afhalen gaan wasserette afhalen gaan

woont bij ouders, < 30 jaar 0 19 16 1 16 13
alleenstaand, < 30 jaar 1 19 36 3 16 31
samenwonend, < 30 jaar 1 21 29 0 19 25
samenwonend, j. kind # 14 jaar 1 16 11 0 15 12
samenwonend, j. kind > 14 jaar 1 9 9 1 7 20
samenwonend, > 50 jaar 3 7 17 1 3 19

allen 1 13 15 1 12 18

Bron: SCP (TBO'85 en '90)

Tabel 4.9 Personen in verschillende fasen van de gezinscyclus die regelmatig gebruik maakten van betaalde
hulp in het huishouden, mannen en vrouwen van 12 jaar en ouder, 1980-1990 (in procenten)

mannen vrouwen

1980 1990 1980 1990

woont bij ouders, < 30 jaar 7 9 4 8
alleenstaand, < 30 jaar 13 4 0 4
samenwonend, < 30 jaar 2 6 5 6
samenwonend, j. kind # 14
jaar 8 6 5 9
samenwonend, j. kind > 14
jaar 9 6 9 10
samenwonend, > 50 jaar 12 14 10 14

allen 8 9 8 11

Bron: SCP (TBO'80 en '90)
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4.2.8 Een vergelijking tussen tweeverdienershuishoudens en huishoudens met een
traditionele arbeidsrolverdeling tussen de partners

De volgende vragen staan centraal in deze paragraaf. In de eerste plaats de vraag in hoeverre
tweeverdienershuishoudens op een aantal kenmerken een aparte positie innemen, vergeleken
met andere huishoudenstypen en vergeleken met de bevolking als geheel, en of er
dienaangaande veranderingen zijn opgetreden tussen 1980 en 1990. Vormen tweeverdieners
ook qua leefstijl een voorhoede? Daarnaast zal worden nagegaan in hoeverre mannen en
vrouwen met een vergelijkbaar huishoudenstype gedragsverschillen vertonen. Gaat van een
min of meer symmetrische verdeling van de betaalde arbeid een egaliserende werking uit op
het gedrag dat de partners op andere domeinen dan dat van de beroepsarbeid ontplooien?

Gestart wordt met een overzicht van enkele politieke en kerkelijke kenmerken van mannen en
vrouwen met een uiteenlopende arbeidsrolverdeling in hun huishouden. In tabel 4.10 zijn de
partijvoorkeur, kerkrichting en kerkelijke betrokkenheid van de respondenten afgezet tegen
het type huishouden dat zij samen met hun partner voeren.
Full-time werkende mannen met een eveneens full-time werkende partner vertonen enkele
typerende kenmerken, vergeleken met de twee andere huishoudenstypen. Bij vrouwen lopen
de scheidslijnen veeleer tussen full-time huisvrouwen en vrouwen die werkzaam zijn in een
betaald beroep (hetzij part-time, hetzij full-time). Mannen die evenals hun partner een
volledige werkkring hadden, gaven zowel in 1980 als in 1990 vaker dan gemiddeld blijk van
een voorkeur voor een linkse partij, maar in het laatstgenoemde jaar waren ook
VVD-stemmers onder hen oververtegenwoordigd. In beide jaren konden onder mannen met
een traditionele verdeling van de arbeidsrol naar verhouding veel personen met een voorkeur
voor een kleine christelijke partij worden aangetroffen.
Dat laatste geldt ook voor vrouwen met een traditionele rolverdeling. Qua politieke opstelling
zijn vrouwen met een symmetrische rolverdeling tussen 1980 en 1990 een gemêleerder
gezelschap gaan vormen, dat zich niet langer - zoals in 1980 - kenmerkt door een relatief
frequente voorkeur voor linkse politieke partijen en een gering percentage CDA-stemmers.
In kerkelijk opzicht vertoonden de verschillende huishoudenstypen in 1980 nog nauwelijks
een eigen profiel. Tien jaar later was dit wel het geval. In 1990 waren er onder mannen uit
tweeverdienershuishoudens en vrouwen die werkzaam waren in een beroep, relatief veel
buitenkerkelijken. Dat lag anders voor de respondenten met een traditionele rolverdeling:
onder hen was een meer dan gemiddeld aantal kerkleden en personen van gereformeerde
huize. 
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Tabel 4.10 Kenmerken van tweeverdienershuishoudens vergeleken met andere huishoudenstypen en de bevolking als
geheel, naar politieke voorkeur en kerkelijke achtergrond, 1980 en 1990

1980 1990

partijvoorkeur links CDA VVD kl. chr. p. links CDA VVD p.a a
kl. chr.

man werkt full-time,
partner werkt niet 46 38 13 4 41 38 12 9
man werkt full-time,
partner werkt part-time 54 37 10 0 55 31 11 3
man werkt full-time,
partner ook 67 24 7 1 63 17 20 1

vrouw werkt niet,
partner werkt full-time 48 34 15 2 49 36 7 8
vrouw werkt part-time,
partner werkt full-time 60 32 9 0 61 29 6 5
vrouw werkt full-time,
partner ook 64 18 16 2 53 35 10 2

bevolking ($ 12 jaar) 54 34 11 1 49 35 11 5

kerkrichting buiten- rk nh geref+ buiten- rk nh geref. +
kerkelijk ov. kerkelijk ov.

man werkt full-time,
partner werkt niet 38 31 15 15 45 24 11 20
man werkt full-time,
partner werkt part-time 38 39 16 7 49 31 8 11
man werkt full-time,
partner ook 47 39 10 4 65 23 8 4

vrouw werkt niet,
partner werkt full-time 37 32 17 14 39 30 15 17
vrouw werkt part-time,
partner werkt full-time 43 29 14 15 56 26 10 8
vrouw werkt full-time,
partner ook 46 32 10 12 55 24 15 6

bevolking ($ 12 jaar) 41 32 16 11 46 27 14 13

kerkelijke participatie buiten- nominale kerkse buiten- nominale kerkse
kerkelijk leden  leden kerkelijk leden leden

man werkt full-time,
partner werkt niet 38 38 24 46 35 20
man werkt full-time,
partner werkt part-time 38 44 18 49 41 10
man werkt full-time,
partner ook 47 39 14 65 30 5

vrouw werkt niet,
partner werkt full-time 37 37 26 39 43 18
vrouw werkt part-time,
partner werkt full-time 43 41 16 56 33 12
vrouw werkt full-time,
partner ook 47 40 13 55 37 8

bevolking ($ 12 jaar) 41 36 24 46 35 19

Voorkeur voor klein links, PvdA of D66.a

Bron: SCP (TBO'80 en '90)

Uit tabel 4.10 blijkt verder dat bij de huishoudens waarin beide partners werkzaam zijn in een
betaald beroep, in de loop van de jaren tachtig een naar verhouding sterke toename is
opgetreden van het percentage buitenkerkelijken. Zoals figuur 4.5 laat zien, blijft de
voorhoedeplaats van de tweeverdieners in het ontkerkelijkingsproces gehandhaafd wanneer
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nog andere huishoudenstypen dan die welke in tabel 4.10 zijn opgenomen in de beschouwing
betrokken worden.

Figuur 4.4 Toename van het percentage buitenkerkelijken onder 12 huishoudenstypen, 1980 en 1990 (in
procenten)

Bron: SCP (TBO'80 en '90)

Na de politieke en levensbeschouwelijke achtergrond, volgt nu eerst de analyse van het
tijdsbeslag van uiteenlopende taken die het huishouden met zich meebrengt, waarna
vervolgens de aandacht verlegd wordt naar de vrijetijdsbesteding. Daarbij past de volgende
aantekening.
Vrijwel alle onderzoeken die naar de arbeidsparticipatie van vrouwen zijn gedaan, komen tot
de conclusie dat het opleidingsniveau daarop een belangrijke invloed uitoefent. Hoger
opgeleide vrouwen bewegen zich vaker op de arbeidsmarkt en werken ook vaker in een
volledig (of nagenoeg volledig) dienstverband (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993). Als de
verschillende huishoudenstypen vergeleken worden, is het dus zaak hierbij te controleren voor
opleidingsniveau. Daarvoor bestaat met name aanleiding wanneer het zogenoemde
leefstijlkenmerken betreft. Onder verwijzing naar de Franse socioloog Bourdieu (1979) en de
Nederlandse studies die door zijn ideeën zijn geïnspireerd, kan namelijk worden aangenomen
dat opleidingsverschillen gerelateerd zijn aan verschillen in cultureel milieu (en `cultureel
kapitaal' zoals de bekende term van Bourdieu luidt). Daarnaast mag worden aangenomen dat
bij verschillen in leefpatroon niet alleen culturele, maar ook economische kenmerken en
mogelijkheden een rol spelen, dat met andere woorden ook het inkomen van invloed is.
Vanuit deze overwegingen zijn de vergelijkingen tussen de huishoudenstypen die in de
volgende en navolgende tabellen worden gepresenteerd, opgesteld, onder constanthouding van
het effect van het opleidingsniveau van de respondenten en het inkomensniveau van de
kostwinner binnen het huishouden. In de tabellen staan steeds eerst de ongecontroleerde
gemiddelden en percentages voor de verschillende huishoudenstypen weergegeven. In het
onderste deel van de tabel vindt men vervolgens de gecontroleerde uitkomsten, alsmede de
partiële regressiecoëfficiënten (bèta's) voor huishoudenstype, opleidingsniveau en
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inkomensklasse. Aan de hand hiervan kan men zich een indruk vormen van het afzonderlijke,
gecontroleerde effect daarvan.

In tabel 4.11 is dit alles om te beginnen gedocumenteerd voor wat betreft de tijd die mannen
en vrouwen uit de drie huishoudenstypen per week kwijt zijn aan arbeid, huishouden en gezin
in het totaal, aan het huishouden en de zorg voor verwanten, en aan het huishouden op
zichzelf (incl. het doen van boodschappen). 
Hoewel vrouwen die evenals hun partner een volledige baan hebben, aanzienlijk minder uren
uittrekken voor huishoudelijke arbeid dan full-time huisvrouwen met een full-time werkende
partner, besteedden zij zowel in 1980 als in 1990 nog altijd meer dan tweemaal zoveel uren
per week als mannen in dezelfde situatie aan huishoudelijke taken. Een meer symmetrische
verdeling van de arbeidsrol tussen de partners blijkt door de bank genomen bepaald niet tot
een eveneens gelijk tijdsbeslag van huishoudelijke verplichtingen te leiden. Het
`symmetrische huishouden' blijft dus in praktijk beperkt tot een meer gelijke tijdsinvestering
door de partners in betaalde beroepsarbeid.
Met betrekking tot de tijdsinvestering in huishoudelijke taken, legde bij vrouwen het
opleidingsniveau in 1990 beduidend meer gewicht in de schaal dan bij mannen. In
tegenstelling tot de situatie bij mannen, vormde het huishoudenstype onder vrouwen in zowel
1980 als 1990 de dominante factor voor de tijdsbesteding aan de verschillende taken en hun
combinaties.
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Tabel 4.11 Aantal uren per week besteed door mannen en vrouwen met verschillende huishoudenstypen aan
huishouden of gezin en verplichtingen daaruit voortvloeiend in combinatie met betaalde arbeid, 1980 en 1990 
(ongecontroleerd en gecontroleerd voor opleidings- en inkomensniveau)

1980 1990 

arbeid + huishouden huis- arbeid + zorg huis-
huishouden + zorg houden huishouden  verwanten houden

+ zorg  verwanten + zorg
verwanten  verwanten

huishouden +

ongecontroleerd

man werkt full-time,
partner werkt niet 45 9 7 49 10 8
man werkt full-time,
partner werkt part-time 46 7 5 46 10 7
man werkt full-time,
partner ook 48 10 10 46 10 9

vrouw werkt niet, partner
werkt full-time 42 41 32 43 41 31
vrouw werkt part-time,
partner werkt full-time 48 35 29 49 35 26
vrouw werkt full-time,
partner ook 52 23 21 50 21 18

bevolking ($ 12 jaar) 34 20 17 35 19 16

gecontroleerd

man werkt full-time,
partner werkt niet 46 9 6 49 10 8
man werkt full-time,
partner werkt part-time 45 7 6 46 10 7
man werkt full-time,
partner ook 46 10 9 45 10 9
bèta

huishoudenstype 0,02 0,11 0,15 0,14 0,03 0,12
opleidingsniveau 0,15 0,11 0,14 0,17 0,06 0,04
inkomensniveau 0,07 0,10 0,08 0,07 0,14 0,16

vrouw werkt niet, partner
werkt full-time 42 41 32 43 40 30
vrouw werkt part-time,
partner werkt full-time 48 36 30 49 35 26
vrouw werkt full-time,
partner ook 53 26 22 50 22 19
bèta

huishoudenstype 0,31 0,38 0,31 0,26 0,46 0,38
opleidingsniveau 0,06 0,06 0,19 0,08 0,04 0,26
inkomensniveau 0,12 0,14 0,03 0,09 0,14 0,11

Bron: SCP (TBO'80 en '90)

Wordt gekeken naar het percentage personen met een substantieel aandeel in de
huishoudelijke arbeid (d.w.z. meer dan tien uur per week daarin actief) dan blijkt het bij
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vrouwen nauwelijks iets uit te maken of zij al dan niet werkzaam zijn in een betaald beroep:
vrijwel allen zijn zij meer dan tien uur per week kwijt aan huishoudelijke taken. Dat kan
worden opgemaakt uit tabel 4.12, waaruit verder naar voren komt dat minder dan vier op de
tien mannen een dergelijke tijdsinvestering in huishouden en gezin doet. Ook hier is er
nauwelijks enige relatie met het aantal uren betaalde arbeid dat door de vrouwelijke partner
wordt gemaakt. Wel hebben (full-time) werkende mannen met een part-time werkende partner
sinds 1980 een opvallende ontwikkeling doorgemaakt. Het percentage van deze mannen dat
een behoorlijk aandeel heeft in de huishoudelijke produktie, is sindsdien verdubbeld.

Tabel 4.12 Personen die wekelijks meer dan 10 uur investeren in huishoudelijke en gezinstaken en totaal aantal
vrij beschikbare uren per week, per huishoudenstype, 1980 en 1990 (ongecontroleerd en gecontroleerd voor
opleidingsniveau)

1980 1990

ongecontroleerd

man werkt full-time, partner werkt niet 32 38
man werkt full-time, partner werkt part-time 21 40
man werkt full-time, partner ook 32 37

vrouw werkt niet, partner werkt full-time 97 98
vrouw werkt part-time, partner werkt full-time 98 97
vrouw werkt full-time, partner ook 92 85

bevolking ($12 jaar) 58 61

gecontroleerd

man werkt full-time, partner werkt niet 32 37
man werkt full-time, partner werkt part-time 19 40
man werkt full-time, partner ook 35 41
bèta

huishoudenstype 0,12 0,03
opleidingsniveau 0,14 0,06
inkomensniveau 0,14 0,08

vrouw werkt niet, partner werkt full-time 98 98
vrouw werkt part-time, partner werkt full-time 98 97
vrouw werkt full-time, partner ook 92 85
bèta

huishoudenstype 0,09 0,23
opleidingsniveau 0,06 0,08
inkomensniveau 0,07 0,06

Bron: SCP (TBO'80 en '90)

In tabel 4.12 is ook het aantal vrije uren opgenomen dat overschiet als aan alle verplichtingen
waarvoor men zich in een week gesteld ziet, is voldaan. Te zien is dat er onder de vrouwen
een duidelijk verschil bestaat tussen tweeverdieners en hen die een traditionele rolverdeling
hanteren. De eerstgenoemde categorie beschikte in 1980 over 4 uur en in 1990 zelfs over 7
uur minder vrije tijd per week dan de laatste.
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Tabel 4.13 Vrije tijd, tweeverdienershuishoudens vergeleken met andere huishoudenstypen en de
bevolking als geheel, 1980 en 1990 (ongecontroleerd en gecontroleerd voor opleidings- en
inkomensniveau)

1980 1990

aantal % binnens- diversiteit aantal uren % binnens- diversiteit
uren vrije huis p. 10 uur vrije tijd huis p. 10 uur

tijd vrije tijd vrije tijd

ongecontroleerd

man werkt full-time,
partner werkt niet 44 68 2,0 43 62 2,5
man werkt full-time,
partner werkt part-time 45 65 2,4 45 70 2,2
man werkt full-time,
partner ook 45 62 2,9 44 60 2,5

vrouw werkt niet, partner
werkt full-time 45 67 2,2 45 66 2,4
vrouw werkt part-time,
partner werkt full-time 41 65 2,6 41 66 2,2
vrouw werkt full-time,
partner ook 41 64 2,8 39 60 2,4

bevolking ($ 12 jaar) 47 65 2,1 47 63 2,3

gecontroleerd

man werkt full-time,
partner werkt niet 44 68 2,0 43 61 2,5
man werkt full-time,
partner werkt part-time 45 65 2,4 45 70 2,2
man werkt full-time,
partner ook 45 62 2,9 45 61 2,5
bèta

huishoudenstype 0,05 0,11 0,27 0,08 0,16 0,08
opleidingsniveau 0,10 0,07 0,21 0,16 0,07 0,22
inkomensniveau 0,10 0,07 0,17 0,11 0,08 0,14

vrouw werkt niet, partner
werkt full-time 45 67 2,2 45 65 2,4
vrouw werkt part-time,
partner werkt full-time 41 65 2,6 41 66 2,2
vrouw werkt full-time,
partner ook 40 64 2,8 39 61 2,3
bèta

huishoudenstype 0,21 0,08 0,05 0,22 0,11 0,13
opleidingsniveau 0,07 0,09 0,20 0,14 0,14 0,21
inkomensniveau 0,06 0,09 0,15 0,13 0,08 0,13

Bron: SCP (TBO'80 en '90)

Een nadere portrettering van de vrijetijdsbesteding biedt tabel 4.13. Daarin is in de eerste
plaats sprake van het aantal uren dat men per week vrij tot zijn beschikking heeft als aan alle
verplichtingen is voldaan die arbeid, huishouden, persoonlijke verzorging en eventueel
onderwijs met zich meebrengen. Vervolgens is het percentage van deze vrij beschikbare uren
dat binnenshuis werd doorgebracht in de tabel opgenomen. Ten slotte is via een maat
uitgedrukt hoeveel verschillende activiteiten men per tien uur vrije tijd heeft ontplooid.
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Tweeverdieners brengen relatief weinig vrije tijd binnenshuis door en kenmerken zich door
een diverser activiteitenpatroon tijdens hun vrije uren. De uithuizigheid van mannen en
vrouwen met tweeverdienershuishoudens is overigens voor een belangrijk deel terug te voeren
op het feit dat zij per week meer tijd besteden aan het gebruik van maaltijden buiten de deur.
Alleen voor vrouwen geldt dat het tweeverdienersschap gepaard gaat met een aanzienlijke
reductie van de hoeveelheid vrije tijd. Wat dat betreft is de situatie tussen 1980 en 1990
bovendien verder gepolariseerd geraakt.

Waaraan worden de vrij beschikbare uren besteed? Het aantal uren dat gaat zitten in
variërende vormen van maatschappelijke participatie, in het onderhouden van sociale
contacten (visite ontvangen en op bezoek gaan), en in uitgaan, staat weergegeven in
tabel 4.14. Het ligt voor de hand dat allerlei vormen van vrijetijdsbesteding niet alleen
worden beïnvloed door het culturele kapitaal waarover mensen kunnen beschikken, maar
tevens door hun economische kapitaal. In de loop van de jaren tachtig zijn tweeverdieners
minder tijd gaan uittrekken voor deelname aan maatschappelijke participatievormen en
gingen zij meer tijd reserveren voor uitgaan. Dat geldt in het bijzonder voor mannen met een
full-time werkende partner. Tussen 1980 en 1990 nam onder mannen het belang van het
huishoudenstype toe voor zowel de maatschappelijke participatie, als het onderhouden van
sociale contacten en het uitgaansgedrag. Onder vrouwen is dat alleen het geval met betrekking
tot het onderhouden van sociale contacten.
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Tabel 4.14 Besteding van vrije tijd, tweeverdienershuishoudens vergeleken met andere huishoudenstypen en
de bevolking als geheel, 1980 en 1990 (ongecontroleerd en gecontroleerd voor opleidings- en inkomensniveau)

1980 1990 

uren besteed aan uren besteed aan

maatsch soc. % uit- maatsch. soc. % uit-
. part. con- daarvan gaan part. con- daarvan gaana

tacten binnens- tacten binnens-
huis huis

a

ongecontroleerd

man werkt full-time,
partner werkt niet 2,3 10,7 36 4,0 2,9 8,0 37 5,4 
man werkt full-time,
partner werkt part-time 2,5 10,3 37 4,6 2,1 8,7 45 4,0 
man werkt full-time,
partner ook 2,6 11,2 35 4,6 1,5 9,3 34 6,5 

vrouw werkt niet, partner
werkt full-time 2,5 12,7 34 3,9 2,5 11,8 36 4,2 
vrouw werkt part-time,
partner werkt full-time 1,8 12,8 37 5,2 2,0 11,4 36 4,6 
vrouw werkt full-time,
partner ook 1,5 11,9 34 5,3 1,3 10,1 37 5,9 

bevolking ($ 12jaar)

gecontroleerd

man werkt full-time,
partner werkt niet 2,3 10,7 4,1 2,5 7,9 5,5
man werkt full-time,
partner werkt part-time 2,4 10,5 4,6 2,0 8,7 4,1
man werkt full-time,
partner ook 2,6 11,3 4,5 1,3 9,6 6,3
bèta

huishoudenstype 0,03 0,04 0,06 0,12 0,12 0,11
opleidingsniveau 0,13 0,15 0,07 0,06 0,04 0,06
inkomensniveau 0,07 0,08 0,13 0,11 0,11 0,06

vrouw werkt niet, partner
werkt full-time 2,6 12,7 4,0 2,5 11,9 4,4
vrouw werkt part-time,
partner werkt full-time 1,6 12,8 5,1 2,0 11,4 4,5
vrouw werkt full-time,
partner ook 1,3 11,7 5,2 1,5 10,0 5,4
bèta

huishoudenstype 0,13 0,05 0,09 0,09 0,12 0,08
opleidingsniveau 0,12 0,10 0,06 0,09 0,06 0,09
inkomensniveau 0,04 0,14 0,08 0,09 0,04 0,13

Deelname aan politieke, sociale of vakorganisatie, verenigingswerk, hulpverlening, vrijwilligerswerk.a

Bron: SCP (TBO'80 en '90)

Eerder was al aangetoond dat tweeverdieners in hun vrije uren meer buitenshuis vertoeven.
Tabel 4.15 biedt een overzicht van de frequentie van het bezoek aan uitgaansgelegenheden.
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Het blijkt dat Nederlanders met een tweeverdienershuishouden zich in 1990 vooral
onderscheidden door een frequenter bezoek aan restaurants en cafés. Vooral onder vrouwen
was er een duidelijk verschil met het traditionele huishoudenstype. Wat betreft het nuttigen
van maaltijden in een restaurant is dit verschil overigens pas na 1980 ontstaan, daarvoor viel
daarvan nog weinig aan te treffen.

Tabel 4.15 Bezoek aan uitgaansgelegenheden, tweeverdienershuishoudens vergeleken met andere
huishoudenstypen en de bevolking als geheel, 1990

aantal bezoeken

discotheek feest café restaurant bioscoop cultuur totaala

man werkt full-time,
partner werkt niet 2 9 13 9 2 4 38
man werkt full-time,
partner werkt part-time 1 8 10 7 1 3 28
man werkt full-time,
partner ook 2 9 16 12 2 5 47

vrouw werkt niet, partner
werkt full-time 1 9 7 5 1 4 26
vrouw werkt part-time,
partner werkt full-time 1 9 8 5 1 3 27
vrouw werkt full-time,
partner ook 2 11 13 10 3 4 42

bevolking ($ 12 jaar) 4 8 12 7 2 4 37

Dat wil zeggen: toneel, revue of museum.a

Bron: SCP (TBO'90)

De intensievere besteding van de vrije uren door tweeverdieners komt tevens naar voren bij de
sportbeoefening (tabel 4.16).

Tabel 4.16 Tijd per week besteed aan sportbeoefening, tweeverdienershuishoudens vergeleken met andere
huishoudenstypen en de bevolking als geheel, 1980, en 1990 (gecontroleerd voor opleidings- en
inkomensniveau)

aantal uren sportbeoefening

1980 1990 

man werkt full-time, partner werkt niet 0,8 1,2 
man werkt full-time, partner werkt part-time 0,9 1,3 
man werkt full-time, partner ook 1,0 1,6 

vrouw werkt niet, partner werkt  full-time 0,5 0,8 
vrouw werkt part-time, partner werkt
full-time 0,7 0,8 
vrouw werkt full-time, partner ook 0,8 1,0 

bevolking ($ 12jaar) 1,0 1,2 

Bron: SCP (TBO'80 en '90)

Gekeken is naar enkele politieke en levensbeschouwelijke kenmerken van tweeverdieners, hun
vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie en uitgaansgedrag. Een ander belangrijk



112

aspect van de moderne leefstijl is het mediagebruik. Begonnen wordt met een analyse van de
beschikbaarheid van een aantal audiovisuele apparaten binnen het huishouden. In tabel 4.17
staat het percentage respondenten weergegeven dat beschikt over verschillende audiovisuele
middelen. 
Nederlanders met een traditionele rolverdeling lijken minder snel te zijn overgegaan tot de
aanschaf daarvan. In huishoudens waarin beide partners inkomsten hebben uit betaalde arbeid
is vaker een videorecorder of cd-speler aanwezig.

Tabel 4.17 Bezit van audiovisuele apparaten, tweeverdienershuishoudens vergeleken met andere
huishoudenstypen en de bevolking als geheel, 1990 (in procenten)

kleuren tv videorecorder Teletekst cd-speler

ongecontroleerd

man werkt full-time, partner werkt niet 93 61 43 60 
man werkt full-time, partner werkt
part-time 99 71 59 61 
man werkt full-time, partner ook 99 69 55 69 

vrouw werkt niet, partner werkt full-time 96 63 50 50 
vrouw werkt part-time, partner werkt
full-time 99 78 48 62 
vrouw werkt full-time, partner ook 98 66 47 74 

bevolking ($ 12 jaar)  96 53  47 48 

gecontroleerd

man werkt full-time, partner werkt niet 93 62 45 62
man werkt full-time, partner werkt
part-time 98 70 57 60
man werkt full-time, partner ook 97 67 51 63
bèta
  huishoudenstype 0,10 0,07 0,10 0,02
  opleidingsniveau 0,16 0,13 0,16 0,10
  inkomensniveau 0,13 0,10 0,15 0,17

vrouw werkt niet, partner werkt full-time 96 63 49 50
vrouw werkt part-time, partner werkt
full-time 99 79 48 63
vrouw werkt full-time, partner ook 97 66 49 74
bèta
  huishoudenstype 0,05 0,14 0,01 0,19
  opleidingsniveau 0,03 0,14 0,15 0,20
  inkomensniveau 0,09 0,14 0,10 0,13

Bron: SCP (TBO'90)

Hoe staat het met het gebruik van de massamedia? Kenmerken tweeverdieners zich door een
specifieke tijdsbesteding aan het programma-aanbod van audiovisuele media of door een
specifiek leesgedrag? Tabel 4.18 geeft daarvoor een globale indicatie. Ze geeft het aantal uren
weer dat in 1990 per week werd besteed aan het gebruik audiovisuele middelen en lezen.
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Tabel 4.18 Tijd besteed aan audiovisuele middelen en lezen, tweeverdienershuishoudens vergeleken met
andere huishoudenstypen en de bevolking als geheel, 1990 (ongecontroleerd en gecontroleerd voor opleidings-
en inkomensniveau)

aantal uren besteed aan

luisteren en kijken lezen

radio of tv kijken totaal boeken kranten tijdschr. totaal
muziek lezen lezen lezen

luisteren

ongecontroleerd

man werkt full-time,
partner werkt niet 1,1 11,5 12,7 1,1 2,2 1,2 4,5
man werkt full-time,
partner werkt part-time 1,7 12,3 14,0 0,8 2,4 1,4 4,6 
man werkt full-time,
partner ook 1,1 11,6 12,7 0,9 2,7 1,1 4,7 

vrouw werkt niet, partner
werkt full-time 0,3 9, 6 9,9 1,6 2,0 1,8 5,3 
vrouw werkt part-time,
partner werkt full-time 0,5 10,4 10,8 1,5 1,7 1,3 4,6 
vrouw werkt full-time,
partner ook 0,6 9,3 9,8 1,8 1,5 1,3 4,6 

bevolking ($ 12jaar) 1,1 12,0 13,2 1,5 2,2 1,4 5,1 

gecontroleerd

man werkt full-time,
partner werkt niet 1,1 11,4 12,5 1,1 2,3 1,2 4,5
man werkt full-time,
partner werkt part-time 1,7 12,3 14,0 0,8 2,4 1,4 4,6
man werkt full-time,
partner ook 1,2 12,1 13,3 0,9 2,6 1,1 4,6
bèta
  huishoudenstype 0,10 0,05 0,07 0,05 0,05 0,08 0,01
  opleidingsniveau 0,13 0,26 0,27 0,20 0,18 0,08 0,23
  inkomensniveau 0,10 0,09 0,10 0,13 0,12 0,07 0,12

vrouw werkt niet, partner
werkt full-time 0,3 9,3 9,6 1,7 2,1 1,8 5,6
vrouw werkt part-time,
partner werkt full-time 0,5 10,5 10,9 1,5 1,7 1,4 4,5
vrouw werkt full-time,
partner ook 0,6 9,8 10,5 1,4 1,2 1,2 3,8
bèta
  huishoudenstype 0,15 0,07 0,09 0,05 0,20 0,14 0,17
  opleidingsniveau 0,14 0,20 0,21 0,18 0,17 0,12 0,18
  inkomensniveau 0,07 0,12 0,13 0,10 0,25 0,15 0,17

Bron: SCP (TBO '90)

Mannen maken, ongeacht het huishoudenstype, intensiever gebruik van audiovisuele
apparatuur dan vrouwen. Vrouwen besteden, ongeacht het huishoudenstype, meer tijd aan het
lezen van boeken. Full-time werkende mannen met part-time werkende partners besteedden in
1990 tijdens de onderzoeksweek gemiddeld bijna een uur meer aan het gebruik van televisie,
afspeelapparatuur of de radio dan de hele Nederlandse bevolking en maar liefst bijna vier uur
meer dan part-time werkende vrouwen met een full-time werkende partner.
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Ook onder de tweeverdieners bestaan uitgesproken sekseverschillen. Mannen uit dit
huishoudenstype trekken gemiddeld per week bijna drie uur meer uit voor het gebruik van
audiovisuele media en steken meer tijd in het lezen van kranten, vrouwen uit
tweeverdienershuishoudens concentreren zich in hun tijdsbesteding sterker op het lezen van
boeken. Dat laatste is echter bij beide seksen - evenals televisie kijken - vooral een kwestie
van opleidingsniveau. Wat het lezen van kranten of tijdschriften betreft, legt het
huishoudenstype bij vrouwen duidelijk meer gewicht in de schaal dan onder mannen.

Als laatste leefstijlkenmerk wordt ten slotte nog de mobiliteit van de verschillende
huishoudenstypen onder de loep genomen. Aan de hand van tabel 4.19 kan een indruk
gekregen worden van het percentage autobezitters per huishoudenstype in 1990 en de tijd die
per week gestoken wordt in het vervoer naar verschillende reisdoelen.

Wat betreft de tijd die per week gestoken wordt in het vervoer naar verschillende lokaties
treden vooral onder vrouwen verschillen aan de dag. Het grotere tijdsbeslag van het
woon-werkverkeer bij vrouwen met een volledige baan, wordt door full-time huisvrouwen
slechts gedeeltelijk benaderd door een groter tijdsbeslag van vervoer in het kader van
huishoudelijke taken. Ook bij vrouwen uit tweeverdienershuishoudens blijft de in
woon-werkverkeer gestoken tijd per week achter bij die van full-time werkende mannen. Ten
dele zal dit zijn terug te voeren op het feit dat als criterium voor `full-time' werkzaamheid in
een betaald beroep, 20 uur is gehanteerd en dat vrouwen door de bank genomen dichter bij
deze ondergrens zitten en minder vaak alle dagen van de week op pad zijn voor hun werk.
Wel zijn vrouwen met een symmetrische arbeidsverdeling in een doorsnee week gemiddeld
een half uur meer kwijt aan reistijd ten behoeve van huishoudelijke en gezinsverplichtingen
dan mannen die net als hun partner een volledige werkkring hebben.
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Tabel 4.19 Mobiliteitsgedrag, tweeverdienershuishoudens vergeleken met andere huishoudenstypen en de
bevolking als geheel, 1990 (ongecontroleerd en gecontroleerd voor opleidings- en inkomensniveau)

% dat auto woon-werk huishouden onderwijs totaal vrije tijd
bezit vervoer w/w+h+o

uren per week gemoeid met vervoer in het kader van

a

ongecontroleerd

man werkt full-time,
partner werkt niet 86 3,7 0,2 0,2 4,1 2,9
man werkt full-time,
partner werkt part-time 92 3,4 0,2 0,3 3,9 1,8
man werkt full-time,
partner ook 92 3,9 0,2 0,2 4,3 2,9

vrouw werkt niet, partner
werkt full-time 90 0,0 0,4 0,3 0,8 2,5
vrouw werkt part-time,
partner werkt full-time 92 1,4 0,3 0,3 1,9 2,5
vrouw werkt full-time,
partner ook 91 2,5 0,2 0,4 3,2 3,1

bevolking ($ 12 jaar) 78 1,6 1,5 0,9 3,9 2,9

gecontroleerd

man werkt full-time,
partner werkt niet 88 3,8 0,2 0,2 4,2 3,0
man werkt full-time,
partner werkt part-time 89 3,4 0,2 0,3 3,9 1,8
man werkt full-time,
partner ook 86 3,8 0,2 0,3 4,2 2,8
bèta
  huishoudenstype 0,02 0,04 0,03 0,04 0,03 0,17
  opleidingsniveau 0,19 0,11 0,08 0,16 0,15 0,04
  inkomensniveau 0,31 0,06 0,10 0,09 0,02 0,10

vrouw werkt niet, partner
werkt full-time 91 0,2 0,3 0,4 0,9 2,6
vrouw werkt part-time,
partner  werkt full-time 93 1,3 0,3 0,2 1,9 2,4
vrouw werkt full-time,
partner ook 89 2,4 0,3 0,3 3,0 2,8
bèta
  huishoudenstype 0,04 0,57 0,01 0,07 0,42 0,05
  opleidingsniveau 0,03 0,03 0,12 0,33 0,15 0,09
  inkomensniveau 0,12 0,12 0,07 0,07 0,10 0,15

Reistijd ten behoeve van maatschappelijke participatie, uitgaan en hobbies.a

Bron: SCP (TBO'90)



116

4.3 Conclusies

Dit hoofdstuk was gewijd aan de opkomst van een nieuw huishoudenstype, dat wordt
gekenmerkt door een min of meer symmetrische verdeling van het tijdsbeslag van betaalde
arbeid tussen de partners.  Begonnen werd echter met een overzicht van de veranderingen die
zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan in de tijdsinvestering in betaalde arbeid en
huishoudelijke verplichtingen onder mannen en vrouwen uit verschillende geboortejaren. De
participatie in een betaalde werkkring en de tijdsinvestering in huishoudelijke arbeid werd in
de periode 1975-1990 onmiskenbaar beïnvloed door het geboortejaar van de ondervraagden,
waarbij onder de mannelijke bevolking gemiddeld de meeste (betaalde) arbeidsuren werden
gemaakt door de geboortejaargangen tussen 1941 en 1950 en bij het vrouwelijke
bevolkingsdeel door de geboortecohorten die tussen 1956 en 1965 het levenslicht zagen. Veel
sterker was bij vrouwen echter de invloed van de gezinsfase en meer in het bijzonder de breuk
in de beroepscarrière die zich bij hen voordoet zodra jonge kinderen deel gaan uitmaken van
het huishouden. Het effect van dit scharnierpunt in de gezinscyclus stelt dat van zowel het
geboortecohort, als dat van het jaar van onderzoek, alsook dat van de genoten opleiding verre
in de schaduw.

Vervolgens werd de aandacht geconcentreerd op de opkomst, verbreiding en kenmerken van
het moderne huishoudenstype waarin beide partners werkzaam zijn in een beroep. De eerste
vraag was of er sprake is geweest van een geleidelijke verspreiding van dit huishoudenstype
onder de bevolking dan wel van een trendbreuk bij het aantreden van bepaalde
geboortecohorten. In de periode 1975-1990 en parallel aan de opeenvolging van naoorlogse
geboortejaargangen, valt een voortdurende afname te constateren van het percentage
huishoudens met een traditionele rolverdeling en een toename van het percentage waarin
beide partners min of meer full-time werkzaam zijn in een betaald beroep. Dit laatste type
huishouden maakte pas echt een spectaculaire groei door bij de twee meest recente van de
onderzochte cohorten vrouwen (nl. die geboren zijn tussen 1961-1965 en 1966-1970). Dit
strookt opnieuw met het sterke effect van de fase van de gezinscyclus, dat ook nu het effect
van de andere factoren (periode, geboortejaar en opleiding) verre overtreft. Een symmetrische
verdeling van de arbeidsrol valt toch voornamelijk aan te treffen onder jonge, (al dan niet
gehuwd) samenwonende vrouwen zonder kinderen.

Via een vergelijking van dit moderne tweeverdienershuishoudenstype met huishoudens waarin
een traditionele rolverdeling tussen de partners prevaleert, is vervolgens bekeken of het
tweeverdienershuishouden ook buiten het terrein van de betaalde arbeid een aparte positie
inneemt. Tot de vragen die aan de orde zijn gesteld, behoren de volgende. Leidt het
tweeverdienershuishouden tot een meer egalitaire verdeling van huishoudelijke taken tussen
de partners? Behoren de `sociale dragers' van dit huishoudenstype tot wat doorgaans als de
voorhoede binnen het moderniseringsproces wordt beschouwd: relatief hoog opgeleide
personen zonder kerkelijke achtergrond met een hoge mate van mobiliteit? Wordt het
gekenmerkt door een specifieke leefstijl? En vallen er tussen 1980 en 1990 veranderingen te
constateren in de sociale samenstelling van de dragende groeperingen? 
Gebleken is dat een symmetrische verdeling van de arbeidsrol tussen de partners lang niet
altijd gepaard gaat met een grote symmetrie tussen de activiteiten van de beide seksen op
andere gedragsgebieden. Daarnaast is gebleken dat met betrekking tot vrijwel alle
geanalyseerde gedragsaspecten het huishoudenstype (traditioneel of symmetrisch) bij vrouwen
een prominentere rol speelt dan bij mannen. 
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Vrouwen uit tweeverdienershuishoudens vormden in 1990 een vergelijkenderwijs druk
bezette bevolkingsgroep met een relatief gering aantal uren vrije tijd. Ze besteedden zowel in
1980 als in 1990 aanzienlijk minder tijd aan het huishouden en de zorg voor verwanten dan
vrouwen met een traditionele rolverdeling; bovendien nam deze tijd tussen 1980 en 1990 nog
af. Desondanks was het tijdsbeslag van huishoudelijke en gezinstaken bij hen ook in 1990
nog altijd tweemaal zo groot als bij mannen uit tweeverdienershuishoudens. Hoewel het
verschil niet zo groot is als in huishoudens met een traditionele rolverdeling (waar de
vrouwen bijna viermaal zoveel uren aan dergelijke taken besteden), heeft het
tweeverdienersschap er dus vooralsnog niet toe geleid dat ook binnen het huishouden en het
gezinsleven een gelijke belasting van zorgtaken tussen de seksen tot stand is gekomen. Dit
valt op, daar de jaren tachtig juist onder mannen met een partner die als huisvouw full-time of
in een beroep buitenshuis part-time werkzaam was wel een toename van de inzet in
huishoudelijke taken te zien gaven, maar niet onder mannen met een full-time in een betaalde
werkkring werkzame partner.
Wat betreft het tijdsbeslag van het huishouden en de zorg voor verwanten bij vrouwen,
vormde in beide onderzoeksjaren het huishoudenstype de meest bepalende factor (en niet het
opleidings- of inkomensniveau). Dat geldt ook voor de hoeveelheid vrij beschikbare tijd die
resteert als aan alle verplichtingen is voldaan. Vrouwen die net als hun partner full-time
werkzaam waren in een betaald beroep, brachten in 1990 een relatief groot deel van hun vrije
tijd buitenshuis door. Anno 1990 werden zij niet langer gekenmerkt door een meer gevarieerd
vrijetijdsgedrag, tien jaar eerder was dat nog wel het geval.
Met name bij vrouwen zijn er duidelijke aanwijzingen dat het tweeverdienerschap, vergeleken
met een traditionele rolverdeling, gepaard gaat met wat wel wordt aangeduid als een
monetarisering van diensten: men gaat vaker uit eten en maakt vaker gebruik van betaalde
hulp in de huishouding. Tweeverdienersschap is bij vrouwen verder verbonden met een
geringere tijdsinvestering in maatschappelijke participatievormen, in het onderhouden van
sociale contacten en in het lezen van kranten of tijdschriften. Veel tijd wordt naar verhouding
uitgetrokken voor uitgaan (vooral het bezoek aan horecagelegenheden), sportbeoefening en in
het lezen van boeken. Vrouwelijke tweeverdieners leggen een grotere mobiliteit aan de dag
dan vrouwen met een traditionele rolverdeling. Dit is een gevolg van het grotere tijdsbeslag
dat het woon-werkverkeer bij hen inneemt, maar ook van de grotere mobiliteit die zij tijdens
hun vrije uren tentoonspreiden.  6
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Vgl. Van der Lippe (1993); Van der Lippe en Niphuis-Nell (1994).1

 Hagenaars (1977); Cobben en Hagenaars (1977); Glenn (1981). 2

 `Zorgend vaderschap' (Knijn et al. 1994), `Arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen' (Van der Lippe 1993), `Het3

combineren van ouderschap en onbetaald werk' (Beets et al. 1994), `De eerlijke verdeling van huishoudelijke taken:
percepties en oordelen' (Arts en Hermkens 1994), `Moederschap, van bestemming naar keuze' (Jeugd en samenleving
1986), `Meisjes en economische zelfstandigheid' (ondertitel Jeugd en samenleving 1989), `Perspectieven op
vrouwelijk ondernemerschap' (ondertitel Koopman en Walvis 1986), `De strijd om de symmetrie - het streven naar
gedeeld ouderschap in de jaren zeventig en tachtig' (Morée 1988), `De asymmetrie in het symmetrische gezin'
(Vollebergh 1986), `Taakverdeling bij ouders van jonge kinderen' (Tavecchio en Van IJzendoorn 1982), `Een
onderzoek naar carrièreperspectieven van verzorgende vaders' (ondertitel van Mozes-Philips en Wester 1993).

 Zo'n levensloopanalyse zou bijvoorbeeld duidelijk kunnen maken dat het verschil tussen de partners in huishoudens4

naar aan verzorgende taken bestede tijd dan wel groot is gebleven, maar dat er tijdens het leven van man en vrouw
desondanks aanzienlijke veranderingen zijn opgetreden vergeleken met hun jongere jaren. Onderzoek waarin personen
tijdens vele decennia van hun leven periodiek zijn ondervraagd over het onderhavige thema, is overigens internationaal
zeer dun gezaaid en ontbreekt in ons land geheel. Wel is in de recente periode op verschillende plaatsen een begin
gemaakt met enkele van dergelijke projecten.

 Huishoudens waarin de vrouw minstens 20 uur per week betaalde arbeid verricht en de man niet werkt komen bijna5

niet voor: onder de mannelijke respondenten in 1990 bij 7%, onder de vrouwelijke in dat jaar bij 2%. 

 Met betrekking tot het laatste is overigens het inkomensniveau van groter gewicht dan het huishoudenstype.6

Noten
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Bijlage bij hoofdstuk 4

Tabel B4.1 Uren besteed aan huishouden en betaalde arbeid, door mannen en vrouwen in uiteenlopende fasen
van de gezinscyclus, samenwonenden van 20 jaar en ouder, 1980-1990

mannen

uren huishouden uren betaalde arbeid

1980 1985 1990 1980 1985 1990

20-40 jaar, geen kinderen 8,9 10,5 8,9 33,1 29,3 32,3
20-40 jaar, jongste kind < 14 jaar 10,9 13,7 14,2 34,8 34,2 39,1
40-55 jaar, inwonend(e) kind(eren) 8,7 8,9 8,0 32,7 35,3 36,7
40-55 jaar, geen inw. kinderen 9,8 12,1 11,0 26,3 23,9 31,7
$ 55 jaar, geen inw. kinderen, niet
werkend 13,8 15,0 16,4 . . .

allen 10,6 12,1 11,6 26,9 26,1 29,3

vrouwen

uren huishouden uren betaalde arbeid

1980 1985 1990 1980 1985 1990

20-40 jaar, geen kinderen 23,4 20,2 18,1 21,0 22,3 23,0
20-40 jaar, jongste kind < 14 jaar 42,7 43,7 43,0 4,7 5,1 5,9
40-55 jaar, inwonend(e) kind(eren) 37,7 35,8 33,6 4,6 6,6 8,8
40-55 jaar, geen inw. kinderen 32,4 29,5 28,4 6,1 4,0 9,5
$ 55 jaar, geen inw. kinderen, niet
werkend 32,7 31,4 30,0 . . .

allen 37,0 35,6 33,7 5,9 6,7 8,7

Bron: SCP (TBO'80, '85, '90)
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Tabel B4.2 Het effect van periode, geboortecohort, fase van de gezinscyclus en opleidingsniveau op het aantal
uren per week dat betaalde arbeid wordt verricht, voor mannen en vrouwen

aantal uren betaalde arbeid per week

mannen vrouwen

afwijking van gem. (n) afwijking van gem. (n)

ongecontr
. gecontr. ongecontr. gecontr.

periode
1975 3,4 1,93 (480) 0,1 -1,7 (442)
1980 -0,2 -1,28 (1.051) -0,6 -1,0 (929)
1985 -1,8 -1,25 (1.283) -0,6 -0,5 (1.195)
1990 0,7 1,64 (1.238) 1,2 2,1 (1.077)
bèta 0,07 0,10
èta 0,07 0,06

cohorten
1911-1915 -20,5 -15,0 (162) -7,5 -2,1 (127)
1916-1920 -16,0 -10,7 (220) -7,3 -2,3 (156)
1921-1925 -9,1 -6,4 (260) -6,8 -1,4 (213)
1926-1930 -6,6 -5,1 (287) -4,5 0,4 (252)
1931-1935 3,0 1,7 (263) -3,7 0,9 (212)
1936-1940 9,0 5,8 (284) -1,1 2,9 (257)
1941-1945 11,1 4,9 (312) -2,1 1,9 (289)
1946-1950 12,0 6,4 (489) -1,0 2,2 (459)
1951-1955 7,8 4,2 (421) 2,0 2,9 (435)
1956-1960 2,9 2,4 (491) 6,4 2,6 (426)
1961-1965 -2,6 1,6 (414) 5,1 -2,1 (395)
1966-1970 -9,8 -3,4 (323) 4,0 -5,9 (283)
1971-1975 -16,3 -10,3 (127) 0,1 -11,0 (140)
bèta 0,28 0,25
èta 0,46 0,31

inwonend bij ouders, < 30 jaar -8,5 -7,5 (995) 4,8 8,3 (780)
samenwonend, < 30 jaar,
zonder kind 7,1 4,5 (409) 13,9 13,2 (377)
samenwonend, jongste kind 0-5
jaar 10,4 6,1 (729) -4,1 -6,1 (671)
samenwonend, jongste kind
6-14 jaar 10,0 6,5 (700) -1,7 -3,5 (736)
samenwonend, jongste kind >
14 jaar 8,8 7,8 (293) -1,5 -2,8 (296)
samenwonend, > 50 jaar,
zonder  inwonend kind -12,4 -6,1 (926) -5,9 -5,1 (785)
bèta 0,30 0,50
èta 0,47 0,43

mavo of lager -0,1 0,2 (2.272) -1,7 -0,6 (2.435)
havo of hoger 0,2 -0,3 (1.780) 3,4 1,2 (1.208)
bèta 0,01 0,06
èta 0,01 0,17

gemiddelde 25,4 8,05
multiple R 0,26 0,222

multiple R 0,51 0,47

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)
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Tabel B4.3 Het effect van periode, geboortecohort, fase van de gezinscyclus en opleidingsniveau op het
percentage personen dat minstens 8 uur betaalde arbeid per week verricht, voor mannen en vrouwen

percentage dat minstens 8 uur betaalde arbeid per week verricht

mannen vrouwen

afwijking van gem. (n) afwijking van gem. (n)

ongecontr. gecontr. ongecontr. gecontr.

periode
1975 8 5 (480) -1 -4 (442)
1980 0 -1 (1.051) -2 -2 (929)
1985 -4 -3 (1.283) -2 -1 (1.195)
1990 1 2 (1.238) 4 5 (1.077)
bèta 0,05 0,07
èta 0,07 0,06

cohorten
1911-1915 -48 -35 (162) -26 -12 (127)
1916-1920 -37 -24 (220) -25 -13 (156)
1921-1925 -20 -13 (260) -23 -10 (213)
1926-1930 -16 -12 (287) -12 -1 (252)
1931-1935 5 2 (263) -9 1 (212)
1936-1940 22 15 (284) 1 9 (257)
1941-1945 21 7 (312) -4 4 (289)
1946-1950 27 14 (489) 1 8 (459)
1951-1955 18 9 (421) 7 9 (435)
1956-1960 7 5 (491) 17 9 (264)
1961-1965 -7 1 (414) 11 -5 (395)
1966-1970 -20 -5 (323) 8 -14 (283)
1971-1975 -26 -11 (127) 1 -23 (140)
bèta 0,26 0,21
èta 0,45 0,28

inwonend bij ouders, < 30 jaar -17 -17 (995) 10 16 (780)
samenwonend, < 30 jaar,
zonder kind 18 12 (409) 38 34 (377)
samenwonend, jongste kind
0-5 jaar 23 14 (729) -9 -16 (671)
samenwonend, jongste kind
6-14 jaar 20 13 (700) -2 -7 (736)
samenwonend, jongste kind
> 14 jaar 23 21 (293) 2 0 (296)
samenwonend, > 50 jaar,
zonder inwonend kind -30 -15 (926) -19 -12 (785)
bèta 0,31 0,36
èta 0,47 0,36

mavo of lager -1 0 (2.272) -5 -3 (2.435)
havo of hoger 1 0 (1.780) 11 5 (1.208)
bèta 0,00 0,08
èta 0,02 0,17

gemiddelde 63 28
multiple R 0,26 0,162

multiple R 0,51 0,41

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)
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Tabel B4.4 Het effect van periode, geboortecohort, fase van de gezinscyclus en opleidingsniveau op het aantal
uren per week dat huishoudelijke arbeid wordt verricht, voor mannen en vrouwen 

aantal uren huishoudelijke arbeid per week

mannen vrouwen

afwijking van gem. (n) afwijking van gem. (n)

onge- gecontr. onge- gecontr.
contr. contr.

periode
1975 -1,9 -3,0 (480) 0,8 0,0 (442)
1980 -0,5 -1,2 (1.051) 1,2 -0,2 (929)
1985 0,6 0,6 (1.283) 0,0 0,3 (1.195)
1990 0,6 1,6 (1.238) -1,3 -0,2 (1.077)
bèta 0,16 0,01
èta 0,09 0,06

cohorten
1911-1915 3,5 5,4 (162) 2,4 4,3 (127)
1916-1920 4,0 5,5 (220) 0,3 2,0 (156)
1921-1925 1,6 3,3 (260) 2,6 2,7 (213)
1926-1930 2,0 3,3 (287) 3,5 3,1 (252)
1931-1935 0,4 1,6 (263) 5,1 2,9 (212)
1936-1940 -1,5 -0,8 (284) 5,9 1,5 (257)
1941-1945 0,0 -0,3 (312) 8,1 0,4 (289)
1946-1950 0,8 -0,8 (489) 8,7 0,2 (459)
1951-1955 2,1 0,0 (421) 7,3 0,2 (435)
1956-1960 -0,5 -1,5 (491) -2,0 -1,7 (426)
1961-1965 -2,4 -2,1 (414) -11,6 -2,9 (395)
1966-1970 -4,4 -3,9 (323) -18,3 -3,1 (283)
1971-1975 -6,0 -5,8 (127) -23,5 -5,2 (140)
bèta 0,29 0,14
èta 0,26 0,57

inwonend bij ouders, < 30 jaar -4,7 -1,7 (995) -20,5 -17,1 (780)
samenw., < 30 jaar, z. kind -0,2 1,1 (409) -9,2 -6,9 (377)
samenw., jongste kind 0-5 jaar 4,3 5,2 (729) 16,4 17,0 (671)
samenw., jongste kind 6-14 jaar -0,8 -0,8 (700) 7,7 6,7 (736)
samenw., jongste kind > 14 jaar -1,2 -2,3 (293) 5,0 3,2 (296)
samenw., > 50 jaar, zonder inwonend
kind 2,7 -1,4 (926) 1,7 -1,7 (785)
bèta 0,27 0,69
èta 0,35 0,77

mavo of lager 0,3 0,1 (2.272) 2,9 1,0 (2.435)
havo of hoger -0,4 -0,1 (1.780) -5,9 -2,0 (1.208)
bèta 0,01 0,08
èta 0,04 0,25

gemiddelde 9,54 30,34
multiple R 0,15 0,612

multiple R 0,38 0,78

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)
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5  Veranderingen in de vrijetijdsbesteding

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een aantal ontwikkelingen op het gebied van de vrijetijdsbesteding in
kaart gebracht voor de periode 1975-1990. Net als in de eerdere publikaties van het Sociaal
en Cultureel Planbureau over de tijdbudgetonderzoeken wordt `vrije tijd' hier opgevat als de
hoeveelheid tijd die resteert als mensen hebben voldaan aan onvermijdelijke bezigheden. Die
onvermijdelijke bezigheden vloeien voort uit fysieke behoeften (zoals slapen en eten) en uit
verplichtingen die verband houden met het verrichten van betaalde arbeid, het volgen van
onderwijs of de zorg voor een huishouden en de personen die daarvan deel uitmaken.
Het descriptieve onderscheid tussen vrije tijd en de tijd die gaat zitten in de taken die zich
stellen op de andere gedragsdomeinen betekent niet dat de vrije tijd een volstrekt autonome
leefsfeer vormt. Zoals in de voorgaande hoofdstukken al is gebleken en ook in dit hoofdstuk
naar voren zal komen, is niet alleen het aantal vrij beschikbare uren maar ook de besteding
daarvan duidelijk gerelateerd aan de activiteiten die personen op de andere gedragsdomeinen
ontplooien, hun maatschappelijke positie en hun socio-structurele kenmerken.

Dit hoofdstuk wordt begonnen met de beschrijving van een aantal algemene ontwikkelingen
die zich tussen 1975 en 1990 hebben voorgedaan op het gebied van de vrijetijdsbesteding
(§ 5.2). Daarbij worden ook verschillen in de beschouwing betrokken die er dienaangaande
vallen te constateren tussen uiteenlopende categorieën van de bevolking en dit geschiedt ook
voor een aantal afzonderlijke activiteiten welke kunnen worden ontplooid tijdens de vrije tijd.
Op enkele van die verschillen wordt vervolgens nader ingegaan. Eerst wordt het deel van de
bevolking dat betaalde beroepsarbeid verricht vergeleken met het niet-actieve deel (§ 5.3).
Daarna wordt een aantal aspecten van de vrijetijdsbesteding waarop de leeftijdscategorieën
uiteenlopen, beschreven (§ 5.4). Opinieonderzoeken suggereren dat er vergeleken met
bijvoorbeeld de periode van de wederopbouw een herwaardering is opgetreden in de
subjectieve beleving van de relatie arbeid-vrije tijd ten gunste van de laatste, een verschuiving
die vooral door de jongere generaties zou zijn gedragen.

5.2 Algemene ontwikkelingen en verschillen tussen bevolkingscategorieën

5.2.1 Algemene veranderingen 1975-1990

In hoofdstuk 3 (tabel 3.1) is al een overzicht gegeven van het aantal vrije uren waarover
uiteenlopende categorieën binnen de bevolking in 1975, 1980, 1985 en 1990 beschikten. In
tabel 5.1 staat de stand van zaken nog eens samengevat voor 1975 en 1990. Bovendien is het
percentage van de vrije tijd weergegeven dat men buitenshuis doorbracht.
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Tabel 5.1 Aantal vrije uren bij enige categorieën van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder tijdens een
week in oktober  en percentage van de vrije tijd dat buitenshuis werd doorgebracht, 1975 en 1990a

vrij beschikbare tijd % van uithuizige vrije tijd

1975 1990 1975 1990 

gehele steekproef 47,9 47,2 36 37 

mannen 49,6 48,2 37 38 
vrouwen 46,2 46,2 36 37 

inwonende kinderen 45,1 40,6 46 46 
alleenstaanden 56,6 53,6 38 40 
gehuwden/samenwonenden zonder
kinderen 50,3 51,8 32 35 
gezinnen met jongste kind # 14 jaar 46,1 41,5 33 33 
gezinnen met jongste kind > 14 jaar 50,1 51,1 29 34 

werkenden 45,1 42,5 39 39 
AOW'ers, gepensioneerden 62,5 62,2 28 31 
werklozen, arbeidsongeschikten 68,3 63,7 34 37 
huisvrouwen 48,2 49,8 32 33 
scholieren, studenten 42,6 41,0 46 47 

lager onderwijs 49,3 54,1 32 31 b

lbo, ulo, mavo 46,9 47,4 37 36 b

havo, vwo, mbo 47,6 44,7 41 38 b

hbo, wo 47,6 46,9 41 42 b

12-19 jaar 44,2 39,6 46 44 
20-34 jaar 44,9 43,1 41 43 
35-49 jaar 46,9 44,3 33 35 
50-64 jaar 50,5 55,3 30 35 
$ 65 jaar 57,0 59,2 29 29 

Met inbegrip van de tijd benodigd voor verplaatsingen in het kader van de vrijetijdsbesteding.a

Bij personen die nog onderwijs volgen, is van het niveau van de huidige opleiding uitgegaan.b

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Begin jaren zestig werd door menige commentator van de maatschappelijke ontwikkelingen
de verwachting uitgesproken dat de technologische vooruitgang menselijke arbeid gaandeweg
overbodig zou maken en dat er in alle bevolkingslagen een groot surplus aan arbeidsvrije tijd
zou optreden. Inmiddels hebben de feiten dergelijke prognoses gelogenstraft. Over de hele
bevolking bezien is geen sterke toename van het aantal vrij beschikbare uren opgetreden.
Integendeel: vergeleken met halverwege de jaren zeventig was dat aantal in 1990 juist iets
afgenomen.
De hoeveelheid vrije tijd varieert duidelijk per bevolkingscategorie en de scheidslijnen zijn
wat dit betreft slechts ten dele anders komen te liggen dan voorheen. De besteding van de
vrije tijd is niet zozeer afhankelijk gebleken van de hoeveelheid vrije uren waarover men kan
beschikken, als wel van andere factoren, zoals de levensstandaard en de financiële middelen
die per vrij uur besteed kunnen worden.

De in de eerdere tijdbudgetrapporten vastgestelde polarisatie tussen oudere
leeftijdscategorieën (van boven de 50 jaar) en de jongere wat betreft de hoeveelheid vrije tijd
waarover beschikt kan worden, heeft verder doorgezet. Uit tabel 5.1 blijkt dat alleen het
laagst opgeleide en het oudste bevolkingsdeel minder dan in 1975 in beslag wordt genomen
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door uiteenlopende taken en verplichtingen. Voor de meeste overige bevolkingscategorieën
resteren duidelijk minder vrije uren. Dat geldt in het bijzonder voor de jeugd, mensen met een
huishouden waarvan kleine kinderen deel uitmaken en werklozen of arbeidsongeschikten.
Jongeren behoren tot het deel van de bevolking waarbij de sterkste reductie van de
hoeveelheid vrije tijd optrad; tevens plegen zij als geen andere groep hun vrije uren te
besteden aan uithuizige activiteiten. Ouderen brengen daarentegen relatief veel vrije uren
binnenshuis door. Dat gold in 1990, maar was vijftien jaar eerder ook al het geval. Het
percentage van de vrije tijd dat binnen de huiselijke kring wordt doorgebracht, is bij alle
bevolkingscategorieën tamelijk constant. In 1975 bedroeg het 36%, in 1990 37%.

Het aantal vrije uren dat in een week resteert wanneer alle taken zijn vervuld, wordt toch
voornamelijk bepaald door de geboortejaargang waartoe mensen behoren (vooral waar het de
mannelijke bevolking betreft) en de fase van de gezinscyclus waarin zij zich bevinden. Dat
kan worden opgemaakt uit figuur 5.1, die is gebaseerd op tabel B5.2, en waarin de
ongecontroleerde en gecontroleerde effecten van het jaar van onderzoek, geboortecohort,
gezinsfase en opleiding zijn weergegeven.
Over de hele periode 1975-1990 bezien, beschikten vrouwen op weekbasis over gemiddeld
vier uur minder vrije tijd dan mannen. In alle vier de steekproefjaren hadden zij minder uren
vrij te besteden dan mannen. In de onderzochte periode komt alleen bij de cohorten
1941-1945 en 1946-1950 de hoeveelheid vrije uren voor beide seksen overeen, bij alle
overige geboortejaargangen - met name de vroegste - overtreft die van de mannen die van de
vrouwen. In termen van de gezinscyclus is de gelijkenis het grootst wanneer kinderen deel
uitmaken van het huishouden. In de aanloopfasen van de cyclus (wanneer men nog inwoont
bij zijn ouders en is gaan samenwonen zonder al ouder te zijn geworden) en in het
lege-neststadium resteert voor vrouwen duidelijk minder vrije tijd.
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Figuur 5.1 Het effect van periode, geboortecohort, fase van de gezinscyclus en opleidingsniveau op het totaal
aantal vrije uren per week, voor mannen en vrouwen (gecontroleerde effecten)

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Niet alleen vallen er veranderingen in de hoeveelheid vrije tijd waar te nemen, ook het
karakter van de vrije tijd en de beleving ervan is veranderd. Zo zijn, aldus Linder (1971), ook
vrije uren in waarde toegenomen door de gestegen uurlonen. Mensen stellen daar hogere eisen
aan en zouden meer belevenissen verlangen tijdens hun vrije tijd. Ze trachten dit te
verwezenlijken door via een investering in voertuigen en apparaten hun geografische
mobiliteit en psychologische actieradius te vergroten. Die stellen hen in staat binnen eenzelfde
tijdsbestek aan meer activiteiten deel te nemen en meer belevenissen op te doen. Op deze
wijze zou er een verschuiving optreden van arbeids(tijds)intensieve naar kapitaalintensieve
vormen van vrijetijdsbesteding (SCP 1992: 292). 
Inderdaad valt een ontwikkeling waar te nemen waarin de kooplust van de Nederlanders met
betrekking tot kleuren-tv's, videorecorders, cd-spelers, walkmans enzovoort sinds 1987 de
gemiddelde groei in de consumptieve bestedingen als geheel overtreft. Daarentegen zijn
uitgaven aan typisch tijdsintensieve vormen van ontspanning zoals boeken, kranten en
tijdschriften, hierbij sterk achter gebleven. Figuur 5.2 brengt onder meer de zeer sterke groei
van de uitgaven aan elektronische apparatuur in beeld. De stijging in de consumptieve
bestedingen ten aanzien van entreegelden, sport, contributies en vakanties liep, net als die
voor het uitgaansleven (de horeca), ongeveer in de pas met de stijging van de totale
consumptieve bestedingen. De stijging in bestedingen voor elektronische apparatuur wijkt
daarvan af. In 1970 lag deze uitgavepost nog duidelijk onder het totale bestedingsniveau,
twintig jaar later overtrof ze alle andere posten - een ontwikkeling die in 1987 heeft ingezet.
Opvallend is de genoemde positiewisseling die optrad met betrekking tot uitgaven aan
boeken, kranten en tijdschriften.



0

20

40

60

80

100

120

140

1970 1975 1980 1985 1990

apparaten en toebehoren
voor ontw. en
ontspanning

boeken, kranten,
tijdschriften

lidmaatschappen,
entreegelden, sport,
vakanties e.d.

uitgaven in restaurants,
cafés en hotels

totale binnenlandse
consumptieve
bestedingen

127

Figuur 5.2 Ontwikkeling van de consumptieve bestedingen van gezinshuishoudingen aan vrijetijdsbesteding,
1970-1990 (constante prijzen; index: 1980 = 100)

Bron: CBS (c)

Volgens Linder zouden investeringen in kapitaalintensieve vormen van ontspanning tot een
omvangrijker consumptie van amusement en tot een drukker bezet vrijetijdsprogramma
leiden, omdat het bezit van apparatuur voor ontspanning sterker zou groeien dan de tijd die
ter beschikking staat voor de consumptie (vrije tijd). Als gevolg hiervan zou een welvarende
bevolking aan gemiddeld veel dingen meedoen, maar met een lage frequentie. Er zou kortom
een vluchtige wijze van consumeren zijn ontstaan. De voor ons land beschikbare gegevens
stellen hem in grote lijnen in het gelijk. Dat blijkt uit tabel 5.2.

Tabel 5.2 Enkele algemene kenmerken van de vrijetijdsbesteding van personen van 12 jaar en ouder,
1975-1990

1975 1980 1985 1990

aantal vrije uren 47,9 47,0 49,0 47,2
waarvan thuis 30,5 30,5 31,5 29,6
in % 64 65 65 63
waarvan uithuizig 17,4 16,4 17,9 17,6

diversiteitsscore repertoire 8,8 8,7 9,6 9,6a

diversiteit per 45 uur vrije tijd 9,5 9,5 9,9 10,5b

aantal verplaatsingen in vrije tijd 5,6 4,6 5,7 5,7
waarvan per auto 2,9 2,6 3,3 3,3

in % 52 57 58 58

Gemiddeld aantal van 30 verschillende vrijetijdsactiviteiten.a

In de week waarin het TBO-dagboek werd ingevuld.b

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)
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Vergeleken met 1975 is het aantal gemiddeld per week vrij ter beschikking staande uren licht
afgenomen, maar zoals men ziet nemen de Nederlanders in dit tijdsbestek aan gemiddeld meer
uiteenlopende activiteiten deel. Tijd en geld worden over steeds meer zaken uitgesmeerd.
Sinds 1985 worden gemiddeld 9,6 van de dertig onderscheiden vrijetijdsactiviteiten
ontplooid, in 1980 waren dit er nog 8,7. De gerealiseerde diversiteit per 45 vrije uren (dat is
ongeveer de gemiddelde hoeveelheid) ligt nu 12% hoger dan in de jaren zeventig. Te midden
van deze indicaties voor een vluchtiger vrijetijdspatroon, is het deel van de vrije uren dat
buitenshuis wordt doorgebracht, zoals hiervoor al werd opgemerkt over de hele linie
opmerkelijk stabiel gebleven: het omvat 63%-65%. De mobiliteit ten behoeve van de vrije
tijd kende, net als het autogebruik in de vrije uren, een korte inzinking rond 1980, maar is
sindsdien duidelijk toegenomen. De verschuiving naar een meer kapitaalintensieve wijze van
vrijetijdsbesteding omvat dus tevens een frequenter gebruik van de auto. Die heeft op haar
beurt ongetwijfeld de uitbreiding van het repertoire bevorderd.
De keuzemogelijkheden ten aanzien van de vrijetijdsbesteding lijken toegenomen en er zijn
tal van aanwijzingen dat het vrijetijdsleven veel afwisselender van karakter is geworden. De
heterogeniteit van de vrijetijdsbesteding weerspiegelt zich zowel aan de aanbodzijde, bij het
diensten- en goederenpakket dat gericht is op vrijetijdsactiviteiten, als aan de zijde van de
consumenten. Daar manifesteert het zich in een toenemende diversificatie van de
vrijetijdsbesteding.

Vervolgens is nog eens met betrekking tot twee verschillende jaren de diversiteitsscore van
het vrijetijdsrepertoire voor uiteenlopende categorieën van de bevolking berekend. Een aantal
bevolkingsgroepen springt er duidelijk uit wat de variëteit van de vrijetijdsbesteding betreft.
De algemene ontwikkeling gaat in de richting van een uitbreiding van het repertoire van
vrijetijdsactiviteiten bij een slinkend aantal vrij beschikbare uren. Zoals aangetoond in
hoofdstuk 3 en bij tabel 5.1 van dit hoofdstuk, is er bij laag opgeleiden en ouderen echter
juist sprake van een significante toename van de hoeveelheid vrije tijd (met name tussen 1980
en 1985). Jongeren, werklozen of arbeidsongeschikten, en ouders van kleine kinderen vormen
het andere uiterste: hun hoeveelheid vrije uren is vergeleken met 1975 fors afgenomen. 
De grotere vluchtigheid van het activiteitenpatroon tijdens de vrije uren en verbreding van het
vrijetijdsrepertoire valt niet zonder meer terug te voeren op een inkrimping van de
hoeveelheid vrije tijd die men ter beschikking heeft. Zoals tabel 5.3 laat zien, is ook bij
groepen die over meer vrije tijd gingen beschikken (laag opgeleiden en ouderen) sprake van
een diversificatie van vrijetijdsactiviteiten. Anderzijds ging bij de jeugd van 12-19 jaar een
substantiële afname van de hoeveelheid vrije uren samen met een significante versmalling van
het vrijetijdsrepertoire.
Halverwege de jaren zeventig kenmerkten jeugdigen, hoog opgeleiden, en werkende vrouwen
zich door de meest gevarieerde vrijetijdsbesteding, vijftien jaar later springen de twee laatste
bevokingsgroepen er wat dat betreft nog steeds uit, maar hebben ze gezelschap gekregen van
de leeftijdscategorie 20-34 jaar en personen die meerdere taken in een week moeten
combineren (onderwijs, betaalde arbeid, huishouden). Vrijwel alle groepen zijn hun vrije uren
aan een grotere variëteit aan activiteiten gaan besteden, maar de sterkste toename in de
diversiteit valt te constateren bij samenwonenden (al dan niet gehuwd) zonder kinderen,
alleenstaanden en werklozen of arbeidsongeschikten en ouderen. Met uitzondering van de
laatste groep heeft dit ertoe geleid dat deze categorieën hun duidelijke achterstand van 1975
inmiddels (vrijwel) hebben ingelopen.
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Tabel 5.3 Diversiteit van het vrijetijdsrepertoire bij uiteenlopende bevolkingsgroepen, personen van 12 jaar en
ouder, in 1975 en 1990

diversiteitsscore vrijetijdsrepertoire

1975 1990 verschila

gehele steekproef 8,8 9,6 ++

mannen 8,7 9,4 ++
vrouwen 8,8 9,8 ++

lo, lbo 7,8 8,4 ++b

mavo, mo, mbo 9,9 9,9b

hbo, wo 10,7 10,7b

12-19 jaar 10,1 9,3 --
20-34 jaar 9,9 10,5 ++
35-49 jaar 8,9 9,9 ++
50-64 jaar 7,8 9,1 ++
$ 65 jaar 5,6 7,6 ++

inwonende kinderen 10,0 9,7
alleenstaanden 7,4 9,7 ++
gehuwden of samenw. zonder kind 7,0 9,3 ++
gezinnen met jongste kind # 14 jaar 9,2 9,8 ++
gezinnen met jongste kind > 14 jaar 8,4 9,3 +

werkende mannen 8,9 9,6 ++c

werkende vrouwen 10,7 10,8c

huisvrouwen 8,0 9,4 ++
werklozen, arbeidsongeschikten 7,7 9,7 ++
gepensioneerde mannen 5,4 7,9 ++
scholieren, studenten 10,2 9,7

geen of een taak 8,5 9,2 ++
twee of meer taken 9,9 10,4 +

tijdsdruk taken per week
  < 25 uur 7,2 8,9 ++
  25-35 uur 8,3 9,4 ++
  35-45 uur 9,0 9,8 ++
  45-55 uur 9,5 10,0 +
  > 55 uur 8,9 9,6 +

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 8,6 9,7 ++
rest van Nederland 8,8 9,6 ++

T-toets op het verschil tussen975-1990, met +/- = p <.05 en ++/-- = p <.01.a

Bij onderwijsvolgenden: de huidige opleiding.b

Meer dan 20 uur betaalde arbeid in de onderzoeksweek.c

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Enkele algemene veranderingen in de vrijetijdsbesteding van de Nederlanders zijn nu de revue
gepasseerd. Om welke bezigheden gaat het precies? In de navolgende tabellen is voor een
aantal categorieën uit de bevolking in kaart gebracht welke prioriteiten zij stelden in hun
vrijetijdsbesteding. Voor uiteenlopende typen van activiteit die zij tijdens hun vrije uren
ontplooiden, is berekend welk percentage van de vrij beschikbare tijd daarvoor werd
uitgetrokken. Zoals gebruikelijk zijn daarnaast de uitkomsten van een significantietoets in de
tabellen opgenomen, waarmee men zich snel een indruk kan vormen van de substantiële
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veranderingen die in 1990 vergeleken met 1975 waren opgetreden. 
Bij de achtereenvolgende tabellen geldt dat het totale tijdsbeslag van de variërende
vrijetijdsbezigheden is genomen, dus met inbegrip van verplaatsingen die daarvoor nodig
waren. Verder is sprake van de categorieën werkende mannen en werkende vrouwen. Net als
op andere plaatsen in dit rapport het geval was, wordt daarmee gedoeld op personen die in de
onderzoeksweek meer dan twintig uur betaalde arbeid verrichtten. Daarnaast wordt een
onderscheid gemaakt naar opleidingsniveau, en dat heeft betrekking op de hoogste gevolgde
opleiding bij personen die hun opleiding hebben afgesloten; bij personen die op het moment
van onderzoek nog onderwijs volgden, is ook ditmaal weer het niveau van die opleiding
genomen.

5.2.2 Kijk- en luistergedrag en lezen

Zoals blijkt uit tabel 5.4, staken zowel in 1975 als in 1990 de leeftijdscategorieën van
12-19 jaar en 65 jaar en ouder de meeste vrije tijd in het gebruik van audiovisuele apparatuur.
Met name onder de jongste leeftijdsgroep deed zich een forse stijging voor. Daarnaast gingen
bij werkenden en bij alle Nederlanders met een opleidingsniveau dat uitgaat boven lager
onderwijs de elektronische media een meer prominente plaats innemen binnen de
vrijetijdsbesteding. Er lijkt sprake van een stijgend cultuurgoed: de hogere opleidingsniveaus
voerden een inhaalmanoeuvre uit die erin resulteerde dat het vijftien jaar eerder nog
onmiskenbaar aanwezige verschil met lager opgeleiden in 1990 aanzienlijk was afgenomen.
Onder vrijwel alle bevolkingscategorieën is het aandeel van de vrije tijd dat wordt
gereserveerd voor lezen, sinds 1975 teruggelopen. Daarop is slechts één uitzondering:
gepensioneerde mannen trokken daarvoor in 1990 vergeleken met vijftien jaar eerder juist
meer tijd uit. Overigens trad de slinkende animo om vrije tijd in lezen te investeren ook op
onder groepen waarbij in dezelfde periode geen intensiever gebruik van elektronische media
valt waar te nemen.



131

Tabel 5.4 Gebruik van audiovisuele apparatuur, en lezen, door enige categorieën uit de Nederlandse bevolking
van 12 jaar en ouder tijdens een week in oktober, 1975-1990 (in procenten van de vrije tijd per week)

tv, radio, kranten, tijdschriften,
afspeelapparatuur 1975- boeken 1975-

1990 1990a a

1975 1980 1985 1990 1975 1980 1985 1990 

gehele steekproef 26 26 28 28 ++ 13 12 11 11 --

mannen 28 29 30 31 ++ 12 12 11 10 --
vrouwen 24 24 25 26 + 13 12 11 12 --

inwonende kinderen 26 30 31 33 ++ 11 10 8 7 --
alleenstaanden 26 25 25 27 16 13 12 11 --
gehuwden/samenwonenden
zonder kinderen 27 25 27 27 13 13 13 12 
gez. met j. k. # 14 jr 26 25 27 27 12 12 10 11 -
gez. met j. k. > 14 jr 26 26 27 26 15 13 12 12 --

scholieren, studenten 28 29 31 32 11 10 8 7 
werkende mannen 27 27 30 30 + 13 12 11 10 --b

werkende vrouwen 18 21 23 25 ++ 12 12 11 11 b

huisvrouwen 25 24 25 24 13 12 11 12 -
werklozen of arb. ong. 29 29 29 29 14 11 11 11 --
gepensioneerde mannen 31 31 31 29 12 17 14 15 +

lager onderwijs 30 29 31 31 12 12 10 9 --c

lbo, ulo, mavo 27 27 28 30 ++ 12 11 10 10 --c

havo, vwo, mbo 21 23 27 28 ++ 14 13 11 10 --c

hbo, wo 17 20 22 22 ++ 16 15 15 14 --c

12-19 jaar 28 32 33 35 ++ 10 10 7 7 --
20-34 jaar 23 23 26 27 ++ 12 11 9 8 --
35-49 jaar 26 26 26 26 12 12 11 13 
50-64 jaar 27 25 26 25 16 13 13 13 --
$ 65 jaar 29 29 31 30 14 14 14 14 

1956-1963 28 24 25 28 10 10 10 9 -
1941-1955 23 24 26 26 ++ 12 12 11 13 
1926-1940 26 25 26 26 12 12 12 12 
1911-1925 27 26 29 30 + 16 13 14 14 -
1910 of eerder 29 32 34 34 + 14 15 14 14 

T-toets op het verschil tussen 1975-1990, met +/- = p < .05 en ++/-- = p < .01.a

Meer dan 20 uur betaalde arbeid in de onderzoeksweek.b

Bij onderwijsvolgenden: de huidige opleiding.c

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Wat kan er gezegd worden over de tijdsbesteding aan audiovisuele middelen en aan lezen
vanuit het in dit rapport vaker gekozen cohort- en levensfaseperspectief? In eerdere
publikaties over de tijdbudgetteringsonderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau is
op uiteenlopende plaatsen ingegaan op een mogelijke verschuiving van een `woordcultuur'
naar een `beeldcultuur' (zie o.a. Knulst en Kalmijn 1988; Kraaykamp en Knulst 1992; SCP
1992; Knulst 1995). Daar werd ook de hypothese opgeworpen dat er qua leesgedrag een
breuklijn valt te constateren tussen de generaties van voor en van na 1950, dat wil zeggen het
bevolkingsdeel dat is opgegroeid met het gesproken en gedrukte woord en het deel dat
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gesocialiseerd is in het televisietijdperk.

Tabel 5.5 Aantal uren per week besteed aan gebruik van televisie, radio, en audio, naar twaalf
geboortecohorten en tien levensfasen, 1975-1990

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
jaar  jaar  jaar  jaar  jaar  jaar  jaar  jaar  jaar  jaar

1911-1915 14,7
1916-1920 13,1 13,9
1921-1925 13,1 12,7 15,1
1926-1930 12,7 11,2 13,7 15,2
1931-1935 11,7 12,4 14,3 14,2
1936-1940 11,1 11,1 11,6 13,3
1941-1945 11,5 11,1 11,6 10,8
1946-1950 9,6 10,5 11,8 12,2 
1951-1955 9,6 9,1 12,1 11,8
1956-1960 11,5 9,3 10,9 12,6 
1961-1965 12,6 11,7 11,6
1966-1970 13,3 11,3

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Uit tabel 5.5 kan worden opgemaakt dat het aantal uren dat per week wordt geïnvesteerd in
het gebruik van audiovisuele middelen tussen 1975 en 1990 aan schommelingen onderhevig
is geweest die bovendien verschilden naar leeftijd. De meeste geboortecohorten geven van
1975 naar 1980 een afname van het aantal daartoe aangewende uren te zien, met uitzondering
van de jongste categorie, waarbij juist van een toename sprake is. Met name in de
leeftijdsfasen 20-29 jaar en 50-54 jaar trad overigens in de eerste helft van de jaren tachtig
een toename van het gebruik van elektronische media op, welke de voorgaande afname meer
dan compenseerde. Ten aanzien van het door de verschillende cohorten in de
achtereenvolgende levensfasen ten toon gespreide mediagebruik, geldt dat onder de cohorten
1926-1930, 1951-1955 en 1956-1960 de sterkste fluctuaties vallen te constateren. In alle drie
gevallen komen deze neer op de genoemde plotselinge afname van het tijdsbeslag door
elektronische media in 1980.

Hebben deze veranderingen in de tijdsbesteding aan audiovisuele apparaten hun pendant in
veranderingen in leesgedrag?  Duidelijke aanwijzingen dat de in lezen geïnvesteerde tijd1

parallel liep met (macro-)ontwikkelingen in het gebruik van elektronische apparatuur, levert
tabel 5.6 niet op. Wel komt naar voren dat bij vrijwel alle leeftijdscategorieën het aantal uren
dat besteed werd aan lezen anno 1990 lager lag dan vijftien jaar eerder. Verder, dat de afname
het grootst was onder de twee jongste leeftijdsgroepen. Met name tijdens de leeftijdsfasen tot
het vijfendertigste jaar werd door alle geboortecohorten in 1990 minder uren gestoken in
lezen dan in 1975. Bij de naoorlogse generaties, die toch al minder tijd in lezen investeren
dan de oudere, neemt bij elk nieuw geboortecohort het tijdsbeslag van lezen verder af. De
oudere geboortejaargangen geven een stabieler patroon te zien.
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Tabel 5.6 Aantal uren per week besteed aan lezen, naar twaalf geboortecohorten en tien levensfasen,
1975-1990

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
 jaar  jaar  jaar  jaar  jaar  jaar  jaar  jaar  jaar  jaar

1911-1915 8,6
1916-1920 8,0 7,2
1921-1925 7,3 6,6 7,6
1926-1930 6,2 6,4 7,0 8,1
1931-1935 5,5 5,8 6,5 6,7
1936-1940 5,2 5,1 5,6 5,8
1941-1945 5,5 5,6 5,2 5,1
1946-1950 5,6 5,0 5,1 6,1
1951-1955 5,0 4,9 4,2 4,8
1956-1960 4,5 4,8 4,2 4,0
1961-1965 3,6 3,9 3,6
1966-1970 3,1 3,1

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Via een multiple classificatieanalyse zijn de afzonderlijke effecten nagegaan die het tijdstip
van ondervraging, geboortejaargang, gezinsfase en opleiding hebben op de tijd besteed aan
lezen. In figuur 5.3 staan de resultaten weergegeven (vgl. tabel B5.4). De figuur maakt
duidelijk dat er in de geanalyseerde periode door de vroegste geboortecohorten en door
mensen in de latere fasen van de gezinscyclus meer tijd voor lezen werd uitgetrokken.
Blijkens de figuur zijn bij de verschillen in het leesgedrag uitgesproken cohorteffecten in het
geding. 
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Figuur 5.3 Het effect van periode, geboortecohort, fase van de gezinscyclus en opleidingsniveau op het aantal
uren per week dat aan lezen wordt besteed, voor mannen en vrouwen (gecontroleerde effecten)

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Van cohort tot cohort neemt bij beide seksen het tijdsbeslag van lezen af. Over de hele
periode 1975-1990 genomen besteedden mannen gemiddeld zo'n achttien minuten per week
meer aan lezen dan vrouwen, een verschil dat in het laatste steekproefjaar (1990) was
verdwenen. In alle vooroorlogse cohorten overtrof de leestijd van mannen die van vrouwen,
bij de meest recente geboortejaargangen (van na 1960) is dat omgekeerd. Binnen de fasen van
de gezinscyclus nemen alleen mannen uit het lege-neststadium een andere positie in dan
vrouwen: zij investeren duidelijk meer tijd in lezen.

5.2.3 Maatschappelijke participatie

Tabel 5.7 laat zien dat de Nederlanders zich evenmin gelijk gedroegen qua participatie in
politieke en levensbeschouwelijke organisatievormen en in vrijwilligerswerk. In de tabel staat
voor uiteenlopende categorieën onder de bevolking weergegeven welk percentage zij van de
totale hoeveelheid vrije tijd waarover ze de beschikking hadden in de achtereenvolgende jaren
besteedden aan een of meerdere vormen van maatschappelijke participatie. Hoog opgeleiden
- de voorhoede van participanten in de jaren zeventig - gingen net als jongeren sinds 1975 een
geringere drang tot deelname aan de dag leggen. Personen met jonge kinderen, volwassenen
die geen betaalde arbeid (meer) verrichten, ouderen en lager opgeleiden gingen daarvoor juist
een groter deel van hun vrij beschikbare uren reserveren dan voorheen. 
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Tabel 5.7 Maatschappelijke participatie  door enige categorieën van de Nederlandse bevolking van 12 jaar ena

ouder tijdens een week in oktober, 1975-1990 (in procenten van de vrije tijd per week)

politiek, levensbeschouwing en vrijwilligerswerk

1975 1980 1985 1990 1975-1990b

gehele steekproef 5 5 5 5 

mannen 5 5 5 5 
vrouwen 5 4 5 5 

inwonende kinderen 4 3 3 3 --
alleenstaanden 4 5 5 5 
gehuwden/samenwonenden zonder
kinderen 5 5 4 5 
gezinnen met jongste kind > 14 jaar 6 5 7 5 
gezinnen met jongste kind # 14 jaar 5 5 6 6 ++

scholieren, studenten 4 4 3 3 
werkende mannen 6 6 5 5 c

werkende vrouwen 5 3 3 4 c

huisvrouwen 5 5 6 6 +
werklozen en arbeidsongeschikten 4 6 8 7 +
gepensioneerde mannen 3 5 5 8 ++

lager onderwijs 4 4 5 5 +d

lbo, ulo, mavo 4 5 5 5 d

havo, vwo, mbo 4 4 4 4 d

hbo, wo 8 7 6 6 -d

12-19 jaar 5 3 3 3 --
20-34 jaar 4 5 4 4 
35-49 jaar 6 5 6 6 
50-64 jaar 5 6 7 7 +
$ 65 jaar 4 4 5 6 ++

1956-1963 5 4 4 4 
1941-1955 4 5 6 6 ++
1926-1940 6 5 6 7 
1911-1925 5 6 6 6 
1910 of eerder 4 4 3 5 

De onderscheiden bezigheden met inbegrip van verplaatsingen.a

T-toets op het verschil tussen 1975-1990, met +/- = p < .05 en ++/-- = p < .01.b

Meer dan 20 uur betaalde arbeid in de onderzoeksweek.c

Bij onderwijsvolgenden: de huidige opleiding.d

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

In tabel 5.7 was sprake van het tijdsbeslag van maatschappelijke participatie in percentages
van de vrije tijd. De verschillende bevolkingscategorieën beschikken echter over een sterk
variërende hoeveelheid van zulke vrije tijd. In tabel 5.8 is voor een aantal bevolkingsgroepen
het percentage deelnemers aan vormen van maatschappelijke participatie opgenomen. Tevens
is het percentage personen weergegeven dat zich in de onderzoeksweek op weg begaf voor
een of andere vorm van maatschappelijke participatie.

Bij vrijwel alle onderscheiden categorieën valt tussen 1975 en 1990 een afname in het
percentage participanten te constateren. Het sterkst manifesteerde deze zich onder de jongere
leeftijdscategorieën (12-34 jaar, volgers van dagonderwijs) en hoger opgeleiden - en dan in
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het bijzonder bij personen met een opleiding op hbo- of universitair niveau.

Tabel 5.8 Percentage van uiteenlopende bevolkingscategorieën dat in een week in oktober deelnam aan
uiteenlopende vormen van maatschappelijke participatie , personen van 12 jaar en ouder, 1975 en 1990a

participatie totaal onderweg voor participatieb b

1975 1990 verschil 1975 1990 verschilc c

allen 49 44 - 30 29

mannen 47 43 28 28
vrouwen 50 46 32 29

12-19 jaar 44 31 -- 29 19 --
20-34 jaar 43 34 -- 27 22
35-49 jaar 55 51 31 33
50-64 jaar 50 57 33 36
$ 65 jaar 53 52 34 34

werkende mannen 51 40 -- 33 27 -
werkende vrouwen 44 38 35 27
huisvrouwen 51 55 29 35 +
werklozen, arb. ong. 31 55 ++ 14 37 ++
gepens. mannen 52 57 24 40 ++
scholieren, studenten 43 31 -- 29 18 --

lager onderwijs 45 47 26 30
mavo, ulo, lbo 49 47 31 30
havo, vwo, mbo 48 38 - 32 24 -
hbo, wo 63 48 -- 44 32 -

Dat wil zeggen personen die in de onderzoeksweek minstens 1 kwartier aan de betreffende participatievorma

besteedden.
Deelname aan politieke, sociale, vakorganisatie, verenigingswerk, hulpverlening, vrijwilligerswerk, kerkgang.b

T-toets, met =/- = p < .05 en ++/-- = p < .01.c

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Tot dusver is alleen gesproken over verschuivingen en verschillen in de deelname aan
maatschappelijke participatievormen over de hele linie genomen. Tabel 5.9 laat zien op welke
participatieterreinen de veranderingen betrekking hebben. 
Vrouwen werden tussen 1975 en 1990 vaker actief binnen politieke, sociale en
vakorganisaties. Dat geldt ook voor de leeftijdsgroep van 50-64 jaar, die net als de groep van
huisvrouwen tijdens de vrije uren eveneens in groteren getale ging deelnemen aan het
verenigingswerk. Daarnaast gingen gepensioneerden, net als laag opgeleiden, een actievere
rol spelen binnen het verenigingswerk. Een duidelijke afname van de participatiebereidheid
die betrekking heeft op het vrijwilligerswerk en de hulpverlening wordt gevonden bij andere
bevolkingscategorieën: personen van 12-34 jaar, onderwijsvolgenden, werkende mannen en
hoog opgeleiden.
In het Sociaal en Cultureel Rapport 1992 (SCP 1992: 509 e.v.) zijn twee typen van
maatschappelijke participanten onderscheiden: de `sociaal actieven', die in hun vrije tijd
deelnemen aan vrijwilligerswerk en hulpverleningsactiviteiten ontplooien, naast de `politiek
actieven', die hun participatie voornamelijk richten op deelname aan politieke activiteiten.
Onder de non-participanten bleken onder andere de lagere, onder de politiek actieven de
hogere opleidingsniveaus oververtegenwoordigd te zijn. Dat komt ook naar voren uit
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tabel 5.9, die tevens enkele verschuivingen op dat punt in beeld brengt. 
Onder de Nederlanders die in hun vrije uren actief zijn binnen een politieke, sociale of
vakorganisatie zijn zowel in 1975 als in 1990 relatief veel hoog opgeleiden te vinden, maar
het verschil met de overige opleidingsniveaus is wel kleiner geworden doordat hoog
opgeleiden hierin minder zijn gaan participeren. Onder personen die vrije tijd steken in
verenigingswerk waren en zijn hoog opgeleiden eveneens oververtegenwoordigd, maar ook
hier zijn de opleidingscategorieën naar elkaar toegegroeid doordat enerzijds het hoog
opgeleide bevolkingsdeel minder ging participeren en anderzijds laag opgeleiden vaker actief
werden. Ook bij de derde vorm van maatschappelijke participatie, het vrijwilligerswerk en de
hulpverlening, trad, zoals al werd vermeld, een terugloop in de deelnamebereidheid onder
hoog opgeleiden op. Hier vormden zij in 1990 zelfs niet langer de meest actieve
bevolkingscategorie.

Tabel 5.9 Percentage van uiteenlopende bevolkingscategorieën dat in een week in oktober aan wisselende
vormen van maatschappelijke participatie deelnam , personen van 12 jaar en ouder, 1975 en 1990a

pol., soc., vakorganisatie verenigingswerk hulpverl., vrijw. werk

1975 1990 verschil 1975 1990 verschil 1975 1990 verschilb b b

allen 10 11 9 12 21 19

mannen 13 12 10 13 19 16
vrouwen 7 11 + 9 10 23 22

12-19 jaar 9 7 8 6 15 4 --
20-34 jaar 10 8 8 10 18 13 -
35-49 jaar 10 14 14 12 25 24
50-64 jaar 8 14 + 6 17 ++ 26 29
$ 65 jaar 15 13 10 12 21 23

werkende mannen 15 12 13 11 19 13 -
werkende vrouwen 13 10 8 11 17 13
huisvrouwen 4 12 ++ 7 12 + 27 31
werklozen, arb. ong. 6 13 6 6 24 31
gepens. mannen 24 17 3 20 ++ 26 31
scholieren, studenten 9 6 8 9 13 6 -

lager onderwijs 8 8 6 10 + 20 20
mavo, ulo, lbo 9 10 10 10 20 23
havo, vwo, mbo 10 9 7 10 20 15
hbo, wo 26 19 21 17 30 17 --

Dat wil zeggen personen die in de onderzoeksweek minstens 1 kwartier aan de betreffende participatievorma

besteedden.
T-toets, met =/- = p < .05 en ++/-- = p < .01.b

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

5.2.4 Uitgaan

In een intergenerationeel vergelijkende Duitse studie wordt de conclusie getrokken dat
volwassenen in hun vrijetijdsgedrag eerder geneigd zijn de rust naar gedane arbeid te
beklemtonen (vaak gemarkeerd door uitdrukkingen als `na het journaal'), terwijl de
ontspanning bij jeugdigen vooral wordt gekenmerkt door activiteiten die de dagelijkse sleur
onderbreken (Fischer et al. 1985). Hoe dit ook zij, jongeren blijken wel het meest intensieve



138

uitgaansgedrag ten toon te spreiden. De sterkste toename in besteding van vrije uren aan
uitgaan manifesteert zich onder alleenstaanden, personen met oudere kinderen en hoog
opgeleiden (tabel 5.10).

Tabel 5.10 Participatie in uitgaansactiviteiten  door enige categorieën uit de Nederlandse bevolking van 12 jaara

en ouder tijdens een week in oktober, 1975-1990 (in procenten van de vrije tijd per week)

uitgaan

1975-1990b1975 1980 1985 1990 

gehele steekproef 11 10 11 12 

mannen 12 11 12 13 
vrouwen 10 10 11 11 +

inwonende kinderen 15 15 16 17 +
alleenstaanden 10 10 12 13 ++
gehuwden/samenwonenden zonder kinderen 9 9 10 11 +
gezinnen met jongste kind # 14 jaar 10 9 10 10 
gezinnen met jongste kind > 14 jaar 8 7 9 10 ++

scholieren, studenten 15 15 15 17 
werkende mannen 14 11 13 14 c

werkende vrouwen 15 16 16 14 c

huisvrouwen 8 7 8 8 
werklozen of arbeidsongeschikten 12 7 10 9 
gepensioneerde mannen 5 6 7 6 

lager onderwijs 9 8 8 8 d

lbo, ulo, mavo 12 11 11 10 --d

havo, vwo, mbo 13 13 13 14 d

hbo, wo 12 12 14 15 ++d

12-19 jaar 16 14 14 15 
20-34 jaar 14 13 14 15 +
35-49 jaar 10 9 11 11 
50-64 jaar 8 8 8 9 
$ 65 jaar 6 6 6 7 

1956-1963 16 17 15 12 --
1941-1955 14 10 11 11 --
1926-1940 10 9 9 9 -
1911-1925 8 7 7 7 -
1910 of eerder 6 5 6 3 --

De onderscheiden bezigheden met inbegrip van verplaatsingen.a

T-toets op het verschil tussen 1975-1990, met +/- = p < .05 en ++/-- = p < .01.b

Meer dan 20 uur betaalde arbeid in de onderzoeksweek.c

Bij onderwijsvolgenden: de huidige opleiding.d

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

In tabel 5.11 worden de veranderingen in het uitgaansgedrag sinds halverwege de jaren
zeventig en bij verschillende bevolkingscategorieën aan een nadere analyse onderworpen.
Gestart wordt met een algemeen overzicht van de percentages die tijdens de onderzoeksweek
in de genoemde jaren het huis verlieten voor een uitgaansdoel en die welke daar minimaal een
kwartier voor onderweg waren.
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Tabel 5.11 Percentage van uiteenlopende bevolkingscategorieën dat in een week in oktober uitgaansdoelen
bezocht , personen van 12 jaar en ouder, 1975 en 1990a

uitgaan totaal onderweg voor uitgaanb b

1975 1990 verschil 1975 1990 verschilc c

allen 88 86 76 75

mannen 88 87 76 74
vrouwen 88 85 - 77 75

12-19 jaar 91 84 -- 80 69 --
20-34 jaar 91 92 81 81
35-49 jaar 87 89 73 76
50-64 jaar 87 82 77 73
$ 65 jaar 80 72 - 66 63

werkende mannen 91 91 79 77
werkende vrouwen 90 93 79 87
huisvrouwen 86 80 - 73 70
werklozen, arb. ong. 90 83 78 71
gepens. mannen 73 77 66 69
scholieren, studenten 90 87 79 74

lager onderwijs 84 74 -- 68 64
mavo, ulo, lbo 89 84 - 77 70 --
havo, vwo, mbo 94 88 -- 87 78 --
hbo, wo 91 92 86 84

Dat wil zeggen personen die in de onderzoeksweek minstens 1 kwartier aan de betreffende activiteita

besteedden.
Eten in restaurant, cultuurparticipatie, bezoek sportwedstrijden, evenementen, feest of etentje, café ofb

dancing.
T-toets, met =/- = p < .05 en ++/-- = p < .01.c

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Het meest intensieve uitgaansgedrag wordt ten toon gespreid door de leeftijdscategorie van
20-34 jaar, werkenden en hoog opgeleiden; personen van 65 jaar en ouder doen dit relatief
weinig. Wat onmiddellijk opvalt, is dat vrijwel alle onderscheiden categorieën uit de
bevolking zich anno 1990 in kleinere getale op weg begaven dan vijftien jaar daarvoor. In het
bijzonder waren het jongeren van 12-19 jaar, ouderen, maar ook huisvrouwen en personen
met een onderwijsniveau lager dan het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs die
minder de woning verlieten om uit te gaan.

Tabellen 5.12 en 5.13 geven een uitsplitsing van de veranderingen naar uitgaansdoel. Wat
betreft het gebruik van maaltijden in een restaurant valt voor 1990 vergeleken met 1975 geen
enkele significante verschuiving te constateren (tabel 5.12). Net als vijftien jaar eerder betreft
het vooral hoog opgeleiden en werkenden. Werkende vrouwen bezochten in 1990 vergeleken
met 1975 wel in grotere getale een feest of etentje, gepensioneerden deden dit juist minder.
Duidelijke veranderingen deden zich voor in het bezoek van cafés en dansgelegenheden. De
meeste bevolkingscategorieën legden daarvoor een verminderde animo aan de dag. De
belangrijkste uitzondering zijn de hoogst opgeleiden.
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Tabel 5.12 Percentage van uiteenlopende bevolkingscategorieën dat in een week in oktober bepaalde
uitgaansdoelen bezocht , personen van 12 jaar en ouder, 1975 en 1990a

eten restaurant feest of etentje café, dancing

1975 1990 1975 1990 verschil 1975 1990 verschilb b

allen 18 19 27 27 39 35 -

mannen 21 21 29 26 43 40
vrouwen 15 18 25 28 36 31 -

12-19 jaar 15 14 28 25 63 53 -
20-34 jaar 21 20 30 33 43 50 +
35-49 jaar 21 23 25 27 33 28
50-64 jaar 17 20 25 24 26 22
$ 65 jaar 12 16 24 19 28 18 --

werkende mannen 28 24 29 29 41 42
werkende vrouwen 25 26 22 31 + 54 38 -
huisvrouwen 13 14 23 24 29 20 --
werklozen, arb. ong. 15 18 29 29 51 30 -
gepens. mannen 11 19 24 14 - 15 19
scholieren, studenten 13 17 29 30 59 58

lager onderwijs 14 13 26 22 35 17 --
mavo, ulo, lbo 17 15 28 24 41 30 --
havo, vwo, mbo 23 21 29 28 53 41 --
hbo, wo 27 29 29 34 32 47 ++

Dat wil zeggen personen die in de onderzoeksweek minstens 1 kwartier aan de betreffende activiteita

besteedden.
T-toets, met =/- = p < .05 en ++/-- = p < .01.b

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Ook de sociale samenstelling van de bezoekers van sportwedstrijden is veranderd
(tabel 5.13). Minder dan in 1975 maakten laag opgeleiden daar deel van uit, ouderen en
werkende vrouwen gingen daarentegen meer interesse aan de dag leggen. Onder huisvrouwen
zonder beroep buitenshuis nam de belangstelling voor evenementen significant toe. De
deelname aan culturele participatievormen nam af bij de meeste bevolkingscategorieën, niet
echter bij de hoogst opgeleiden waarvoor een lichte stijging valt te noteren. De terugloop in
het percentage deelnemers was het grootst onder jongeren en de Nederlanders met een
middenniveau van onderwijs.
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Tabel 5.13 Percentage van uiteenlopende bevolkingscategorieën dat in een week in oktober bepaalde
uitgaansdoelen bezocht , persoon van 12 jaar en ouder, 1975 en 1990a

bezoek bezoek evenementen cultuurparticipatie

1975 1990 verschil 1975 1990 verschil 1975 1990 verschilb b b

allen 13 14 13 13 16 14

mannen 17 18 10 11 17 13 -
vrouwen 9 11 16 15 15 15

12-19 jaar 21 16 13 10 21 10 --
20-34 jaar 12 15 13 11 18 18
35-49 jaar 14 19 12 16 15 12
50-64 jaar 12 9 13 14 11 13
$ 65 jaar 3 7 + 12 13 12 11

werkende mannen 16 18 10 12 15 13
werkende vrouwen 6 13 + 19 11 25 18
huisvrouwen 8 9 13 18 + 13 13
werklozen, arb. ong. 21 13 6 5 16 17
gepens. mannen 7 12 11 12 20 7 -
scholieren, studenten 22 17 12 10 21 15

lager onderwijs 12 7 - 10 12 13 10
mavo, ulo, lbo 13 16 14 13 16 10 --
havo, vwo, mbo 15 16 13 13 22 14 --
hbo, wo 9 11 20 15 19 22

Dat wil zeggen personen die in de onderzoeksweek minstens 1 kwartier aan de betreffende activiteita

besteedden.
T-toets, met =/- = p < .05 en ++/-- = p < .01.b

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

5.2.5 Resumé van veranderingen in maatschappelijke participatie en uitgaansgedrag

Wordt het totaalbeeld van de ontwikkelingen die zich tussen 1975 en 1990 hebben
voltrokken in de deelname aan de tot dusver besproken vrijetijdsactiviteiten in ogenschouw
genomen, dan blijken er bij de verschillende bevolkingscategorieën uiteenlopende
verschuivingen te zijn opgetreden. Als alleen gelet wordt op significante verschillen tussen
1975 en 1990, dan laten ze zich als volgt samenvatten. De bevolking als geheel gedroeg zich
in haar keuze van vrijetijdsdoelen anno 1990 niet zoveel anders dan in 1975. In zoverre er
zich verschuivingen voordeden, hadden deze alleen betrekking op een teruglopende animo tot
maatschappelijke participatie en een afnemend bezoek aan uitgaansgelegenheden als cafés en
dancings.
Binnen deze algemene trend vallen, zoals gezegd, enkele duidelijke verschillen tussen
bevolkingscategorieën te noemen, zoals tussen de seksen. Voor mannen veranderde er weinig,
maar vrouwen gingen in minder groten getale uitgaansdoelen frequenteren, met name cafés en
dancings; daarentegen nam hun participatie in politieke, sociale en vakorganisaties toe.
Er is tevens sprake van leeftijdsspecifieke veranderingen. Zo ging het jongste deel van de hier
onderzochte bevolking (12-19 jaar) minder deelnemers aan het uitgaansleven tellen en liep
ook bij de jeugd vooral het café- en dancingbezoek terug. Tevens gingen jongeren in sterk
verminderden getale deelnemen aan uiteenlopende vormen van culturele participatie.
Daarnaast nam hun maatschappelijke participatie duidelijk af, hetgeen zich vooral
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manifesteerde binnen het vrijwilligerswerk en de hulpverlening. Andere leeftijdscategorieën
gingen tussen 1975 en 1990 eveneens minder vaak op pad voor wisselende vrijetijdsdoelen.
Voor ouderen (van 65 jaar en ouder) gold dit voor wat betreft cafébezoek; wel gingen zij
vaker deel uitmaken van het publiek voor sportwedstrijden.
Daarnaast zijn er verschillen naar arbeidspositie. In 1990 ging een lager percentage
huisvrouwen uit dan vijftien jaar daarvoor, vooral hun bezoek aan cafés en dancings nam af;
onder de bezoekers aan evenementen nam het percentage huisvrouwen toe. Tevens viel onder
deze bevolkingsgroep een duidelijke stijging van de maatschappelijke participatie waar te
nemen, in het bijzonder met betrekking tot politieke, sociale en vakorganisaties. Onder
gepensioneerden verliep een toename in de maatschappelijke participatie vooral via een sterk
gestegen deelname aan het verenigingswerk. De cultuurparticipatie van deze groep nam echter
af.
Ten slotte waren er ook variaties naar opleidingsniveau. Alleen het hoog opgeleide deel der
bevolking gaf geen verandering in het percentage uitgaanders te zien, onder alle overige
opleidingsniveaus liep dit terug. Dit valt voornamelijk terug te voeren op een massaler bezoek
van deze categorie aan cafés en dancings, in tegenstelling tot de andere opleidingsniveaus.
Een duidelijke afname van de betrokkenheid bij vrijwilligerswerk en hulpverlening is
eveneens typerend voor het hoogst opgeleide bevolkingsdeel. Onder de Nederlanders met een
opleiding boven het niveau van lager onderwijs maar onder dat van het hoger beroeps- of
wetenschappelijk onderwijs trad een uitgesproken afname van het percentage
cultuurparticipanten op.

Zijn de verschillen tussen de bevolkingsgroepen groter geworden sinds 1975? Wat het
mannelijke en het vrouwelijke deel van de bevolking betreft, valt alleen voor de deelname aan
politieke, sociale en vakorganisaties een duidelijke verandering te constateren. Deze komt
erop neer dat vrouwen dienaangaande hun achterstand hebben ingelopen. Op enkele punten
zijn de leeftijdsgroepen meer uit elkaar gegroeid tussen 1975 en 1990. Wat het percentage
uitgaanders betreft is vooral het contrast tussen de categorieën 20-34 jaar en 65 jaar en ouder
groter geworden; met betrekking tot de deelname aan verschillende vormen van
maatschappelijke participatie gold dit voor de bevolking van 12-34 jaar en met name de
categorie van 50-64-jarigen. 
Ook bij de verschillen naar arbeidspositie tekenen zich veranderingen af. Werkende mannen
en vrouwen ontwikkelden zich tot groepen die sterker vertegenwoordigd raakten onder het
uitgaanspubliek, huisvrouwen en werklozen of arbeidsongeschikten tot
ondervertegenwoordigde groepen. Het verschil van de twee eerstgenoemde categorieën met
het deel van de bevolking dat vanwege pensionering niet langer deelnam aan het
arbeidsproces, bleef groot. Een heel ander beeld geeft het terrein van de maatschappelijke
participatie te zien. Zoals gezegd, voerden gepensioneerden en vooral werklozen of
arbeidsongeschikten hier een scherpe inhaalmanoeuvre uit, die erin resulteerde dat zij in 1990
binnen bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk en de hulpverlening tot de meest actieve groepen
behoren. Er is nog een categorie waar dit alles voor geldt en dat zijn de huisvrouwen. De
verschuivingen in de maatschappelijke participatie hebben ertoe geleid dat de verschillen
tussen enerzijds de drie groepen waarvan hierboven sprake was (huisvrouwen,
gepensioneerden, werklozen en arbeidsongeschikten) en anderzijds het werkende deel der
bevolking op het gebied van het vrijwilligerswerk en de hulpverlening groter waren dan in
1975.
Naar onderwijsniveau was al vastgesteld dat het verschil in deelname aan het uitgaansleven
tussen laag en hoog opgeleiden door de bank genomen is toegenomen; dat geldt met name
voor het bezoek aan cafés en dancings, maar in mindere mate ook voor bijvoorbeeld de
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participatie in het culturele aanbod. Via een sterke afname van de maatschappelijke
participatie onder hoog opgeleiden groeiden de beide categorieën in dat opzicht wel naar
elkaar toe, zeker op het gebied van vrijwilligerswerk en hulpverlening. 

5.2.6 Overige vormen van vrijetijdsbesteding: recreatie buiten en sportbeoefening 

Bij uithuizige recreatie gaat het vooral om wandelen en het maken van fietstochten, bij
mannen (in mindere mate) eveneens om vissen. Geen enkele bevolkingsgroep trok voor
dergelijke bezigheden vergeleken met 1975 meer tijd uit. Tabel 5.14 maakt duidelijk dat het
beslag op de vrije tijd het meest terugliep onder mannen in het algemeen, onder jongeren,
werkenden en middelbaar opgeleiden.
Het beoefenen van sport is buiten de voorgaande categorie gehouden. Het beeld is dan ook
geheel anders. Onder bijna alle bevolkingscategorieën is sport tussen 1975 en 1990 een
beduidend grotere plaats gaan innemen in het repertoire aan vrijetijdsactiviteiten. Net als
halverwege de jaren zeventig wordt sport momenteel met name door de jeugd beoefend, maar
ook gepensioneerden en Nederlanders met een gezin zijn daarin opvallend vaker actief.
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Tabel 5.14 Participatie in recreatie buiten en sportbeoefening  door enige categorieën uit de Nederlandsea

bevolking van 12 jaar en ouder tijdens een week in oktober, 1975-1990 (in procenten van de vrije tijd per week)

recreatie buiten sportbeoefening
verschil verschil

1975-1990 1975-19901975 1980 1985 1990 1975 1980 1985 1990 b b

gehele steekproef 2 2 2 2 -- 2 2 3 3 ++

mannen 3 2 3 2 -- 2 3 3 3 ++
vrouwen 1 1 2 1 1 2 2 2 ++

inwonende kinderen 2 1 2 1 -- 3 5 6 6 ++
alleenstaanden 1 1 2 1 0 1 1 2 ++
geh./samenw. zonder
kinderen 2 2 3 2 1 1 2 2 ++
gezinnen met jongste
kind # 14 jr 2 1 2 1 1 2 2 3 ++
gezinnen met jongste
kind > 14 jr 2 2 2 2 0 1 1 2 ++

scholieren, studenten 2 1 2 1 5 6 7 6 
werkende mannen 2 2 2 2 - 2 2 3 3 ++c

werkende vrouwen 3 1 2 1 - 2 2 2 3 c

huisvrouwen 1 1 2 1 1 1 1 1 ++
werkl. of arb. ong. 3 2 4 2 1 1 1 1 ++
gepens. mannen 2 3 4 3 0 1 1 1 ++

lager onderwijs 2 1 3 2 1 2 1 1 d

lbo, ulo, mavo 2 1 2 2 2 2 3 2 ++d

havo, vwo, mbo 3 2 2 2 -- 3 4 3 3 d

hbo, wo 2 2 2 2 1 2 3 3 ++d

12-19 jaar 2 1 2 1 - 4 6 7 6 ++
20-34 jaar 2 1 2 1 2 2 3 3 ++
35-49 jaar 2 1 2 2 1 2 2 3 ++
50-64 jaar 3 2 3 2 0 1 1 1 ++
$ 65 jaar 2 2 3 2 0 1 1 1 ++

1956-1963 2 1 2 1 4 3 3 3 --
1941-1955 2 1 2 2 2 2 2 3 ++
1926-1940 2 2 3 2 1 1 1 1 
1911-1925 3 2 3 2 - 0 1 1 1 ++
1910 of eerder 2 2 3 2 0 0 1 1b

De onderscheiden bezigheden met inbegrip van verplaatsingen.a

T-toets op het verschil tussen 1975-1990, met +/- = p < .05 en ++/-- = p < .01.b

Meer dan 20 uur betaalde arbeid in de onderzoeksweek.c

Bij onderwijsvolgenden: de huidige opleiding.d

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

5.2.7 Overige vormen van vrijetijdsbesteding: huiselijke contacten en verzorgende hobby's 

Onder huiselijke contacten wordt hier verstaan op visite gaan of visite ontvangen en praten
met huisgenoten. Vanuit een gecombineerd effect van wat wel is getypeerd als `privatisering' -
het ontstaan van een hogere drempel tussen privéleven en buitenwereld - en de stoffering van
het huiselijk interieur met audiovisuele apparaten, kon worden verwacht dat de
tijdsinvestering in degelijke intermenselijke interacties teruggelopen zou zijn. Het sterkst is
dit het geval bij alleenstaanden en samenwonenden of gehuwden zonder kinderen, bij
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huisvrouwen en gepensioneerden, alsmede bij personen van 35 jaar en ouder (tabel 5.15).
Aan verzorgende hobby's, waarbij te denken valt aan zaken als tuinieren en de verzorging van
huisdieren of kamerplanten, wordt anno 1990 vooral door de thuiswonende jeugd en de
bevolking van 35-49 jaar minder vrije tijd besteed.

Tabel 5.15 Participatie in huiselijke contacten en activiteiten met planten, dieren, tuin en doe-het-zelf  doora

enige categorieën uit de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder tijdens een week in oktober, 1975-1990
(in procenten van de vrije tijd per week)

huiselijke contacten verschil planten, dieren, tuin en verschil
1975-1990 doe-het-zelf 1975-1990b b

1975 1980 1985 1990 1975 1980 1985 1990 

gehele steekproef 23 24 21 21 -- 6 6 6 6 

mannen 21 21 18 18 -- 7 7 7 7 
vrouwen 26 26 24 24 -- 6 5 5 5 

inwonende kinderen 20 17 17 18 - 4 3 3 3 --
alleenstaanden 27 25 23 22 -- 6 6 5 4 -
geh./samenw.
zonder kinderen 25 25 21 21 -- 8 7 8 8 
gezinnen met
jongste kind # 14 jr 25 26 23 24 8 7 7 7 
gezinnen met
jongste kind > 14 jr 23 25 21 20 8 8 8 9 

scholieren,
studenten 18 18 17 19 3 3 3 2 
werkende mannen 21 23 19 20 7 8 8 7 c

werkende vrouwen 26 27 26 26 5 5 6 4 c

huisvrouwen 27 27 24 25 -- 7 6 6 7 
werkl. of arb. ong. 20 23 18 20 7 7 8 8 
gepens. mannen 23 18 16 15 -- 10 8 8 11 

lager onderwijs 22 23 21 21 7 7 7 8 d

lbo, ulo, mavo 23 24 21 21 -- 6 6 6 7 +d

havo, vwo, mbo 24 21 21 21 -- 6 6 6 6 d

hbo, wo 25 25 22 22 7 5 7 5 -d

12-19 jaar 18 17 16 16 3 3 3 3 
20-34 jaar 26 27 25 25 6 6 6 5 
35-49 jaar 24 24 22 22 -- 8 7 8 7 --
50-64 jaar 23 25 20 20 -- 8 8 8 9 
$ 65 jaar 26 22 19 18 -- 8 8 6 8 

1956-1963 18 25 25 26 ++ 3 4 6 6 ++
1941-1955 26 27 23 22 -- 6 6 7 7 
1926-1940 24 23 20 20 -- 8 9 9 9 
1911-1925 23 25 20 18 -- 8 7 6 8 
1910 of eerder 26 20 17 19 -- 8 7 7 8b

De onderscheiden bezigheden met inbegrip van verplaatsingen.a

T-toets op het verschil 1975-1990, met +/- = p< .05 en ++/-- = p< .01.b

Meer dan 20 uur betaalde arbeid in de onderzoeksweek.c

Bij onderwijsvolgenden: de huidige opleiding.d

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)
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5.2.8 Overige vormen van vrijetijdsbesteding: handvaardigheid, amateurkunst, spel en
overige liefhebberijen

Vooral alleenstaanden, vrouwen met als dagelijkse hoofdbezigheid het huishouden en
Nederlanders van 50 jaar en ouder zijn vergeleken met 1975 een groter deel van hun vrije
uren gaan besteden aan handvaardigheid, amateurkunst en spelen (tabel 5.16). Werkende
vrouwen en personen in de drukke levensfase van 20-34 jaar gingen hier minder vrije tijd
voor uittrekken.
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Tabel 5.16 Participatie in handvaardigheid, amateurkunst, spel en overige liefhebberijen  door enigea

categorieën uit de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder tijdens een week in oktober, 1975-1990 (in
procenten van de vrije tijd per week)

handvaardigheid, amateurkunst, spel en overige
liefhebberijen verschil

1975-1990b

1975 1980 1985 1990

gehele steekproef 9 11 11 10

mannen 8 9 9 9
vrouwen 11 14 13 11

inwonende kinderen 11 12 11 10
alleenstaanden 7 11 12 11 ++
geh./samenw. zonder kinderen 8 11 10 10 +
gezinnen met jongste kind # 14 jaar 9 10 11 9
gezinnen met jongste kind > 14 jaar 8 12 12 11 +

scholieren, studenten 11 12 11 11
werkende mannen 6 7 7 7c

werkende vrouwen 12 11 10 8 -c

huisvrouwen 11 15 15 13 ++
werklozen of arbeidsongeschikten 7 12 9 10
gepensioneerde mannen 7 10 11 10 +

lager onderwijs 9 12 13 12 ++d

lbo, ulo, mavo 10 11 11 10d

havo, vwo, mbo 9 11 10 9d

hbo, wo 10 10 9 9d

12-19 jaar 11 12 12 11
20-34 jaar 10 10 9 8 --
35-49 jaar 9 12 11 9
50-64 jaar 8 12 12 12 ++
$ 65 jaar 8 12 13 12 ++

1956-1963 11 10 9 8 --
1941-1955 10 10 10 9
1926-1940 9 12 12 11 ++
1911-1925 8 12 13 13 ++
1910 of eerder 8 11 11 7

De onderscheiden bezigheden met inbegrip van verplaatsingen.a

T-toets op het verschil tussen 1975-1990, met +/- = p < .05 en ++/-- = p < .01.b

Meer dan 20 uur betaalde arbeid in de onderzoeksweek.c

Bij onderwijsvolgenden: de huidige opleiding.d

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

5.2.9 Conclusies

De belangrijkste conclusies die uit de in het voorgaande gepresenteerde gegevens kunnen
worden getrokken, zijn de volgende. Over het algemeen zijn de Nederlanders tussen 1975 en
1990 een beduidend groter deel van hun vrije tijd gaan besteden aan het gebruik van
elektronische media en sportbeoefening. Minder vrije uren dan voorheen trokken zij
daarentegen uit voor lezen, huiselijke contacten en recreatieve bezigheden buitenshuis.
Aangaande hun maatschappelijke participatie, uitgaansgedrag of beoefening van andere
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hobby's dan sport traden door de bank genomen geen duidelijke veranderingen op. Door de
bank genomen. Zoals gezien, valt binnen dit algemene patroon voor de gehele Nederlandse
bevolking tegelijkertijd een aantal opvallende verschillen tussen categorieën onder de
bevolking te constateren. 

Voor vijf geboortecohorten (corresponderend met de vijf in het voorgaande onderscheiden
leeftijdscategorieën in 1975) is nagegaan hoe zij zich qua vrijetijdsbesteding hebben
ontwikkeld tussen 1975 en 1990. De resultaten van deze quasi-panelanalyse staan in het
onderste deel van de besproken tabellen weergegeven en leveren onder meer de volgende
resultaten op. 
Aan uitgaan gingen alle vijf geboortecohorten in de vijftien hier geanalyseerde jaren minder
vrije tijd besteden. Een significante reductie van het aantal vrije uren dat wordt besteed aan
lezen trad alleen onder de cohorten 1956-1963 en 1911-1925 op. 
Het geboortecohort 1956-1963 bevindt zich tussen 1975 en 1990 in de opbouwfase van de
gezinscyclus. Typerend voor dit cohort is dat het als enige van de vijf een substantiële afname
laat zien van het aantal vrije uren besteed aan sportieve activiteiten en aan handvaardigheid,
amateurkunst en spelletjes, en een significante toename van in huiselijke contacten en
verzorgende hobby's geïnvesteerde tijd. De daaropvolgende geboortejaargangen 1941-1955
vormen wat door Becker (o.a. 1993) wordt aangeduid als de `protestgeneratie'. Zij maken
tijdens de periode 1975-1990 de expansiefase van de gezinscyclus door. Het is opvallend dat
van alle onderscheiden geboortecohorten alleen de protestgeneratie tussen 1975 en 1990 een
duidelijke toename van de maatschappelijke participatie aan de dag legt. Verder is er bij haar
sprake van een naar verhouding sterke toename in de tijd besteed aan audiovisuele apparatuur
en sportbeoefening. De geboortejaargangen 1926-1940 vallen ongeveer samen met Beckers
`stille generatie' en nemen in geen enkel opzicht een aparte positie in wat betreft de
ontwikkeling van hun vrijetijdsbezigheden in de geanalyseerde vijftien jaar. De respondenten
die zijn geboren tussen 1911 en 1925 bereiken in deze periode het lege-neststadium van de
gezinscyclus. Zij stemmen met die van de protestgeneratie overeen in hun relatief sterke
toename van het gebruik van elektronische media en beoefening van sport. Typerend voor hen
is een afname van de recreatie buitenshuis.

5.3 Verschillen tussen werkenden en niet-werkenden

Binnen wat wel wordt aangeduid als het gangbare levensontwerp of de normale biografie van
mannen, staat de participatie in een beroepsloopbaan centraal (Levy 1977; Kohli 1985 en
1986). Opvoeding en opleiding zijn erop gericht dat men vroeg of laat de start op de
arbeidsmarkt maakt, waarna gedurende ongeveer veertig jaar bij mannen die werkzaam zijn in
een betaalde werkkring, bijna 40% van de tijd die per week resteert buiten het vervullen van
elementaire fysieke behoeften (eten, slapen, persoonlijke verzorging) in beslag wordt
genomen door de beroepsarbeid. De tijdsindeling van vrouwen staat minder in het teken van
de beroepsarbeid: blijkens de tijdbudgetonderzoeken wordt door werkende vrouwen
gemiddeld ruim een kwart van het aantal uren dat per week overblijft buiten de fysieke
verzorging geïnvesteerd in betaalde arbeid. Via pensionering, werkloosheid of de afkeuring
voor beroepsarbeid komt voor veel Nederlanders een einde aan het tijdsbeslag dat een
beroepscarrière met zich meebrengt, hetgeen tot een aanzienlijke stijging van het aantal vrij
beschikbare uren leidt. 

Is het verlaten van het arbeidsproces verbonden met een andere besteding van de daarmee tot
beschikking gekomen extra vrije tijd? Dat is de vraag waarop in deze paragraaf kort zal
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worden ingegaan. De lijn uit de eerdere TBO-rapporten waarin de tijdsbesteding van
beroepsmatig actieven en beroepsmatig niet-actieven uitgebreid is vergeleken (Knulst 1977:
34 e.v.; Knulst en Schoonderwoerd 1983: 81 e.v.) wordt aldus doorgetrokken, zij het dat de
vergelijking wat globaler is gehouden. In het onderhavige rapport worden de
vrijetijdsactiviteiten van mannen met een min of meer volledige werkkring vergeleken met die
van gepensioneerde mannen en mannen die werkloos zijn of arbeidsongeschikt verklaard.
Onder het vrouwelijke deel van de bevolking wordt een vergelijking getrokken tussen
full-time werkende vrouwen en gepensioneerde vrouwen, vrouwen die werkloos of
arbeidsongeschikt zijn en huisvrouwen die geen betaalde arbeid verrichten. De analyses naar
de betekenis van het participeren dan wel niet-participeren in een betaalde werkkring voor de
vrijetijdsbesteding zijn dus apart uitgevoerd voor mannen en vrouwen. Dat is niet alleen
gedaan ter wille van de overzichtelijkheid, maar ook omdat - zoals uit eerdere hoofdstukken
naar voren kwam - het al dan niet verrichten van betaalde arbeid bij mannen andere
consequenties heeft voor de tijdsbesteding op de overige gedragsdomeinen dan bij vrouwen.
Verschillende aspecten van de vrijetijdsbesteding zullen de revue passeren, om te beginnen
het totaal aantal vrije uren dat men ter beschikking heeft als aan wisselende verplichtingen en
de verzorging van elementaire levensbehoeften is voldaan. Vervolgens het aandeel van de
daarvan binnenshuis en buitenshuis doorgebrachte tijd. Ook de activiteiten waaraan de vrije
uren worden besteed, zullen worden besproken en de mate van diversiteit waardoor het
vrijetijdspatroon wordt gekenmerkt.

De klassieke studie van Jahoda et al. (1933) uit de crisisjaren naar de werklozen van
Mariënthal leidde tot de conclusie dat werklozen onder andere hun tempo van leven en
dagindeling aanpassen aan hun veranderde leefomstandigheden. Inmiddels is de situatie
natuurlijk wel veranderd. In de huidige Nederlandse verzorgingsstaat ligt het welvaartspeil
via een stelsel van sociale uitkeringen beduidend hoger. Onder alle bevolkingslagen zijn de
leefstijlen veel pluriformer geworden. Massamedia hebben in vrijwel elke huiskamer hun
intrede gedaan en ook voor personen met een smalle beurs is voortdurend een rijk gevarieerd
aanbod aan recreatiemogelijkheden beschikbaar. Tegen die achtergrond mag worden
aangenomen dat de tijdsbesteding van personen buiten het arbeidsproces in veel opzichten
minder uniform en monotoon zal zijn dan bij de door Jahoda c.s. in de jaren dertig
onderzochte werklozen.

Anno 1990 legde de beroepsarbeid beslag op gemiddeld ruim 43 uur van de totale tijd die
werkende mannen per week tot hun beschikking hadden, bij werkende vrouwen was dit 35
uur. Personen zonder betaalde werkkring, zoals werklozen, arbeidsongeschikten, huisvrouwen
en gepensioneerden, zullen een andere bestemming voor deze uren dienen te vinden. In deze
paragraaf zal worden nagegaan aan welke activiteiten zij deze uren waarover zij in
tegenstelling tot hun werkende landgenoten beschikken, besteden. Gegeven de thematiek van
dit hoofdstuk, ligt het accent daarbij op het activiteitenpatroon dat door hen wordt ontplooid
tijdens de uren dat zij vrij zijn van verplichtingen of noodzakelijke activiteiten (huishouden,
onderwijs, persoonlijke verzorging).
Om te beginnen laat zich vaststellen dat de uren die vrij komen wegens het ontbreken van
beroepsarbeid, zeker niet alle te beschouwen zijn als vrije uren. In vergelijking met hun min
of meer full-time werkende seksegenoten hadden werkloze of arbeidsongeschikte mannen in
1990 op weekbasis vrij de beschikking over 23 en gepensioneerde mannen over 24 extra
uren. Huisvrouwen, werkloze of arbeidsongeschikte en gepensioneerde vrouwen beschikten in
1990 per week gemiddeld over respectievelijk 12, 15 en 18 uur meer vrije tijd dan hun
werkende seksegenoten. Bij zowel mannen als vrouwen betekent het niet (langer) uitoefenen
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van betaalde arbeid dus niet dat de daarvoor gereserveerde uren uitsluitend ten goede komen
aan wat kan worden beschouwd als vrije tijd. Werklozen, arbeidsongeschikten en
gepensioneerden zetten een deel van deze tijd om in extra activiteiten binnen het huishouden
en in het kader van de persoonlijke verzorging. Dat blijkt uit tabel 5.17, waarin naast de tijd
besteed aan vrijetijdsactiviteiten ook die welke besteed werd in taken die het huishouden, de
persoonlijke verzorging en het eventueel volgen van vorming en onderwijs staat weergegeven.
Ook bij een extra inzet in huishoudelijke taken en een uitgebreidere persoonlijke verzorging
resteert echter hoe dan ook een ruimer aantal vrij beschikbare uren. 

Tabel 5.17 geeft een indruk van de verschillen in vrijetijdsgedrag tussen werkende en
niet-werkende mannen. Al de hier te bespreken indicatoren voor de vrijetijdsbesteding zijn
erin bijeen gebracht voor de volwassen mannelijke bevolking. Ter vergelijking is tevens het
aantal uren dat werd besteed aan de belangrijkste overige activiteitencategorieën (huishouden
en gezin, persoonlijke verzorging, onderwijs) weergegeven. In de eerste twee kolommen is dat
alles gedaan voor mannen die meer dan 20 uur per week betaalde arbeid verrichten, in het
resterende deel van de tabel voor respectievelijk gepensioneerden en werklozen of
arbeidsongeschikten. De cijfers zijn berekend voor zowel 1980 als 1990, zodat eventuele
veranderingen die zich in de loop van de jaren tachtig hebben voltrokken in beeld komen.

Tabel 5.17 Gemiddeld aantal uren besteed aan activiteiten door werkende en niet-werkende mannen van 16
jaar en ouder, 1980 en 1990 

werkenden gepensioneerden werkloos, arb. ong.a

1980 1990 1980 1990 1980 1990

maatsch. participatie 2,4 2,2 3,4 5,1 3,5 3,8
sociale contacten 9,7 8,0 11,6 9,7 13,3 10,8
uitgaan 4,8 5,9 3,8 4,1 5,2 7,2
hobby's, sport, spel 3,9 4,4 6,9 7,4 8,0 7,7
verzorgende hobby's 3,5 2,8 5,2 7,3 5,1 5,9
recreatie buiten 0,7 0,6 2,1 1,8 1,5 1,7
tv, radio, audio 11,3 12,1 19,6 18,4 19,7 21,3
lezen 5,2 4,0 11,0 9,4 7,3 5,6
ontspannen, luieren 0,7 0,9 1,5 1,5 1,2 1,7
overige 2,4 2,2 3,8 4,3 4,6 4,2

totaal vrije tijd 42,1 41,1 65,2 64,6 64,7 65,8
% vrije uren thuis 63 61 72 69 68 65
% vrije uren buitenshuis 37 39 28 31 32 35
diversiteitsscore vrije tijd 9,0 9,6 6,3 7,9 8,2 8,7

huishouden, gezin 7,3 8,4 13,9 16,9 15,7 15,2
pers. verzorging 72,9 71,4 83,3 80,6 78,4 77,4
onderwijs 1,5 1,6 0,8 0,7 1,7 1,4
betaalde arbeid 41,8 43,4 - - - -

Personen die arbeid als hun hoofdbezigheid opgaven en in de dagboekweek meer dan 20 uur betaaldea

arbeid verrichtten.

Bron: SCP (TBO'80 en '90)

Zoals uit tabel 5.17 kan worden opgemaakt, wordt een belangrijk deel van de vrije tijd door
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het niet-werkende deel van de mannelijke bevolking besteed aan het gebruik van audiovisuele
apparatuur (voorop televisie) en - waar het gepensioneerden betreft - aan lezen. Overigens
wordt aan vrijwel alle hier onderscheiden vrijetijdsactiviteiten door niet-werkende mannen
meer tijd besteed dan door mannen die actief zijn in een volledige werkkring. Een
uitzondering is het uitgaansgedrag. Verder blijkt dat niet-werkenden zowel in 1980 als in
1990 een groter deel van hun vrij beschikbare uren thuis doorbrachten en dat het
vrijetijdsgedrag van werkende mannen gekenmerkt wordt door een duidelijk grotere diversiteit
dan dat van werklozen of arbeidsongeschikten en vooral gepensioneerden.

Dat het niet beroepsmatig actieve deel der mannelijke bevolking aan vrijwel alle
vrijetijdsactiviteiten meer tijd besteedt dan het werkende deel, zegt evenwel niet zoveel over
de prioriteiten die worden aangelegd met betrekking tot de vrijetijdsbesteding. Daarover leert
ons meer het percentage van de vrije tijd dat voor elk van de activiteiten wordt gereserveerd.
Dit is in tabel 5.18 weergegeven.
Terwijl mannen zonder betaalde werkkring voor vrijwel alle bezigheden meer tijd uittrokken
dan full-time werkende mannen, zijn de verschillen qua procentueel beslag van de bezigheden
op het totaal aantal vrije uren veel minder groot. In beide steekproefjaren besteedden de
niet-werkenden een geringer deel van hun vrij beschikbare tijd aan uitgaan en het
onderhouden van sociale contacten. Gepensioneerden trokken in 1990 ook procentueel relatief
veel tijd uit voor verzorgende hobby's.

Tabel 5.18 Vrij beschikbare uren die werden besteed aan activiteiten door werkende en niet-werkende mannen
van 16 jaar en ouder, in 1980 en in 1990 (in procenten van de beschikbare vrije tijd)

werkenden gepensioneerden werkloos, arb. ong.a

1980 1990 1980 1990 1980 1990

maatsch. participatie 5 5 5 7 5 5
sociale contacten 22 19 17 14 19 15
uitgaan 11 14 6 6 7 10
hobby's, sport, spel 9 10 10 11 12 11
verzorgende hobby's 8 6 8 11 7 8
recreatie buiten 2 1 3 3 2 2
tv, radio, audio 25 28 28 27 28 30
lezen 12 9 16 14 11 8
ontspannen, luieren 2 2 2 2 2 2
overige 5 5 6 6 7 6

Personen die arbeid als hun hoofdbezigheid opgaven en in de dagboekweek meer dan 20 uur betaaldea

arbeid verrichtten.

Bron: SCP (TBO'80 en '90)

Nu ligt het voor de hand dat de besteding van vrij beschikbare uren niet alleen bepaald wordt
door de arbeidspositie van personen. In eerdere hoofdstukken is aangetoond dat ook het
opleidingsniveau, de leeftijd, het inkomen en de fase van de gezinscyclus een rol spelen.
Middels enkele multivariate regressieanalyses is nagegaan wat in 1990 het effect van de
deelname aan betaalde arbeid was op de tijdsbesteding aan vrijetijdsactiviteiten wanneer de
invloed van die andere factoren wordt uitgeschakeld. De resultaten staan in tabellen 5.19 en
5.20. 
Wat betreft de tijd besteed aan uitgaan, neemt het verschil tussen werkende en werkloze of
arbeidsongeschikte mannen toe; vooral wat betreft de aan hobby's, sport of spel, uithuizige
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recreatiedoelen en lezen bestede tijd neemt het af. Door de bank genomen blijven de
verschillen tussen de twee categorieën bestaan wanneer voor de diverse factoren wordt
gecontroleerd, waarbij het directe effect van de arbeidspositie het sterkst is als het gaat om de
tijd die wordt besteed aan het gebruik van audiovisuele middelen (voorop televisie):
werklozen en arbeidsongeschikten trekken hiervoor per week gemiddeld acht uur meer uit.
Daarnaast is er sprake van een duidelijke invloed van leeftijd op met name de
maatschappelijke participatie, recreatie buitenshuis en de tijd besteed aan lezen, en van de
fase van de gezinscyclus op het uitgaansgedrag. Mannen in de leeftijd tot 24 jaar trekken de
minste tijd uit voor maatschappelijke participatie, het meest doen dit mannen van 65 jaar en
ouder; mannen in de leeftijdsfase 55-64 jaar besteden de meeste tijd aan uithuizige recreatieve
doelen, het minst wordt dit door de jongste en oudste leeftijdscategorieën gedaan. Voor de
lezend doorgebrachte tijd geldt dat deze toeneemt naarmate men ouder is. Mannen van 55 jaar
en ouder investeren per week gemiddeld bijna vijf uur meer in lezen dan de 18-24-jarigen.
Verder brengen mannen met jonge kinderen vergelijkenderwijs weinig door in het
uitgaansleven, alleenstaande mannen zonder kinderen en vooral jongeren die nog geen eigen
huishouden voeren, juist naar verhouding veel tijd.

Als vervolgens gekeken wordt naar de percentages van het totaal aantal per week vrij
beschikbare uren dat voor de respectieve activiteiten wordt uitgetrokken, dan verdwijnt het
effect van de arbeidspositie vrijwel in alle gevallen. Daarentegen blijven zeker ten aanzien
van de maatschappelijke participatie, het lezen en het uitgaansgedrag de in het vorenstaande
gesignaleerde verbanden met leeftijd en gezinsfase wel intact. Werkloze of
arbeidsongeschikte mannen beschikken over beduidend meer vrije uren dan werkende
mannen. Wanneer echter wordt afgezien van dit verschil qua hoeveelheid vrije tijd en wordt
gelet op de prioritering in vrijetijdsbezigheden die zich in de percentages uitdrukt, dan kiest
de jongste leeftijdscategorie er blijkbaar voor een relatief gering deel van de vrije tijd te
steken in maatschappelijke participatie en lezen. En ook in deze relatieve zin geven vooral
jongeren die nog niet zelfstandig gehuisvest zijn, vergeleken met mannen die in de
opbouwfase van een gezinsleven verkeren, blijk van intensief uitgaansgedrag.
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Tabel 5.19 Gemiddeld aantal uren en percentage van de totale vrije tijd besteed aan activiteiten door werkende
en werkloze of arbeidsongeschikte mannen, 1990 (ongecontroleerd en gecontroleerd voor opleidingsniveau,
leeftijd, gezinsinkomen en fase van de gezinscyclus)

aantal uren

ongecontroleerd gecontroleerd bèta

werken werkloos werken werkloo arbeids gezins- gezin
d , arb. d s, arb. - opleid. leeftijd inkome s-

ong. ong. positie niveau n fase

maatsch.
participatie 2,4 4,0 2,4 3,8 0,09 0,02 0,26 0,09 0,15
sociale contacten 8,1 10,5 8,2 10,3 0,12 0,02 0,14 0,09 0,17
uitgaan 6,0 7,8 5,8 8,5 0,13 0,12 0,14 0,10 0,35
hobby's, sport, spel 4,6 8,2 4,7 7,5 0,15 0,09 0,06 0,06 0,08
verzorgende
hobby's 3,3 5,5 3,3 5,5 0,13 0,02 0,12 0,04 0,18
recreatie buiten 0,7 1,7 0,8 1,3 0,11 0,05 0,28 0,01 0,13
tv, radio, audio 13,1 22,1 13,2 21,5 0,29 0,19 0,10 0,10 0,08
lezen 4,3 5,4 4,5 4,3 0,02 0,17 0,36 0,05 0,14
ontspannen, luieren 1,1 1,8 1,1 1,5 0,05 0,05 0,12 0,04 0,18

totaal vrije uren 43,6 67,0 44,0 64,1 0,44 0,01 0,12 0,08 0,13

percentage van de vrije tijd

ongecontroleerd gecontroleerd bèta

werken werkloos werken werkloo arbeids gezins- gezins
d , arb. d s, arb. - opleid. leeftijd inkome -

ong. ong. positie niveau n fase

maatsch. 5 6 5 6 0,02 0,03 0,22 0,11 0,16
sociale contacten 19 16 19 16 0,08 0,01 0,18 0,11 0,18
uitgaan 14 11 13 13 0,00 0,11 0,17 0,08 0,42
hobby's, sport, spel 10 12 11 11 0,02 0,10 0,08 0,05 0,07
verzorgende
hobby's 7 9 7 9 0,06 0,05 0,11 0,02 0,20
recreatie buiten 2 3 2 2 0,01 0,03 0,19 0,06 0,14
tv, radio, audio 30 34 30 33 0,06 0,20 0,16 0,06 0,13
lezen 10 8 10 7 0,14 0,19 0,34 0,03 0,14
ontspannen, luieren 2 3 2 2 0,00 0,06 0,11 0,03 0,16

Bron: SCP (TBO'90)

Werkende en gepensioneerde mannen worden in een aparte vergelijking betrokken.
Controlefactoren zijn opnieuw het opleidingsniveau en de inkomenspositie, met daarnaast het
wel of niet samenwonen met een partner. Onder de mannelijke bevolking beschikten de
gepensioneerden op weekbasis over gemiddeld 21 uur meer vrije tijd dan de werkenden. Het
verschil in arbeidspositie is vooral van invloed op de tijdsbesteding aan maatschappelijke
participatie, verzorgende hobby's, het gebruik van audiovisuele middelen en lezen. Net als bij
de verschillen tussen werkende en werkloze of arbeidsongeschikte mannen spelen het
opleidings- en inkomensniveau op zichzelf een ondergeschikte rol. Wel gaat een belangrijke
directe invloed uit van het al dan niet samenleven met een partner op het uitgaansgedrag:
alleenstaanden besteden hieraan per week gemiddeld ruim dan 3,5 uur meer tijd dan
samenwonenden. Ook wanneer dit wordt bezien als percentage van het totaal aan vrij
beschikbare uren, blijft deze samenhang bestaan. Van de relaties met het verschil in
arbeidspositie blijft in dat geval alleen een duidelijk effect met betrekking tot het leesgedrag
over: gepensioneerde mannen investeren hier per week gemiddeld vier uur meer in dan hun
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werkende seksegenoten.

Tabel 5.20 Gemiddeld aantal uren en percentage van de vrije tijd besteed aan activiteiten door werkende
mannen en gepensioneerde mannen, 1990 (ongecontroleerd en gecontroleerd voor opleidingsniveau, leeftijd,
gezinsinkomen en al dan niet samenwonend met een partner)

aantal uren

ongecontroleerd gecontroleerd bèta

werkend gepensi werkend gepensi arbeids- opleid. gezins- alleenst.
o-neerd o-neerd positie niveau inkomen /partner

maatsch. participatie 2,4 5,3 2,4 5,3 0,21 0,06 0,07 0,14
sociale contacten 8,1 9,4 8,1 9,6 0,10 0,03 0,08 0,02
uitgaan 6,0 4,3 5,9 4,7 0,07 0,08 0,07 0,26
hobby's, sport, spel 4,6 7,4 4,6 7,4 0,18 0,03 0,01 0,04
verzorgende hobby's 3,3 7,4 3,3 7,3 0,27 0,02 0,02 0,09
recreatie buiten 0,7 1,4 0,7 1,4 0,16 0,02 0,03 0,12
tv, radio, audio 13,1 18,9 13,1 18,8 0,25 0,19 0,07 0,06
lezen 4,3 8,9 4,3 9,1 0,43 0,12 0,07 0,10
ontspannen, luieren 1,1 1,6 1,1 1,6 0,08 0,08 0,07 0,02

totaal vrije uren 43,5 64,7 43,4 65,2 0,56 0,05 0,08 0,01

percentage van de vrije tijd

ongecontroleerd gecontroleerd bèta

werkend gepensi werkend gepensi arbeids- opleid. gezins- alleenst.
o-neerd o-neerd positie niveau inkomen / partner

maatsch. participatie 5 8 5 8 0,10 0,06 0,07 0,15
sociale contacten 19 15 19 15 0,13 0,01 0,06 0,00
uitgaan 14 7 13 8 0,18 0,07 0,07 0,30
hobby's, sport, spel 11 11 11 11 0,01 0,04 0,03 0,04
verzorgende hobby's 7 11 7 11 0,14 0,03 0,04 0,14
recreatie buiten 2 2 2 2 0,03 0,01 0,04 0,06
tv, radio, audio 30 30 30 29 0,03 0,18 0,07 0,04
lezen 10 14 10 14 0,20 0,18 0,03 0,12
ontspannen, luieren 2 3 2 3 0,02 0,08 0,04 0,00

Bron: SCP (TBO'90)

Vervolgens wordt de aandacht gericht op eventuele effecten van de arbeidspositie op het
activiteitenpatroon bij vrouwen. In tabel 5.21 zijn de uiteenlopende aspecten weergegeven
van het vrijetijdsgedrag en van activiteiten die werden ontplooid in het kader van huishouden,
persoonlijke verzorging en onderwijs voor vrouwen die meer dan twintig uur per week
werkzaam waren in een beroep. Zij zijn vergeleken met drie categorieën vrouwen zonder een
betaalde werkkring: gepensioneerden, werklozen of arbeidsongeschikten, en huisvrouwen. De
aantallen gepensioneerde vrouwen en werkloze of arbeidsongeschikte vrouwen waren in de
steekproef van 1980 te klein om betrouwbare conclusies toe te laten. 
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Tabel 5.21 Gemiddeld aantal uren besteed aan activiteiten door werkende en niet-werkende vrouwen van 16
jaar en ouder, 1980 en 1990 

werkenden d werkloos, huisvrouwena
gepensioneer

arb.ong.

1980 1990 1980 1990 1980 1990 1980 1990

maatsch. participatie 1,2 1,7 . 2,6 . 4,9 2,4 2,8
sociale contacten 10,4 9,8 . 11,8 . 14,1 12,5 12,0
uitgaan 6,0 5,9 . 4,5 . 4,6 3,5 4,1
hobby's, sport, spel 5,0 4,5 . 9,1 . 5,1 7,9 7,2
verzorgende hobby's 1,8 1,5 . 2,5 . 2,8 2,8 3,4
recreatie buiten 0,3 0,6 . 0,5 . 0,4 0,6 0,7
tv, radio, audio 7,6 8,9 . 16,3 . 12,7 11,4 12,2
lezen 4,7 4,1 . 8,0 . 7,2 5,8 6,0
ontspannen, luieren 0,7 1,0 . 1,0 . 1,2 1,0 1,3
overige 2,4 2,4 . 3,6 . 3,8 3,1 3,5

totaal vrije tijd 37,7 38,0 . 56,3 . 53,0 47,8 49,8
% vrije uren thuis 57 55 . 69 . 60 70 68
% vrije uren buitenshuis 43 45 . 31 . 40 30 32
diversiteitsscore vrije tijd 9,8 10,4 . 8,3 . 12,3 8,0 9,4

huishouden, gezin 16,6 16,9 . 26,6 . 23,8 38,0 35,6
pers. verzorging 74,0 72,8 . 80,7 . 76,6 77,4 77,1
onderwijs 1,9 2,3 . 0,6 . 3,2 0,9 1,2
betaalde arbeid 35,3 35,5 . - . - - -

Personen die arbeid als hun hoofdbezigheid opgaven en in de dagboekweek meer dan 20 uur betaaldea

arbeid verrichtten.

Bron: SCP (TBO'80 en '90)

Werkende vrouwen beschikken over aanzienlijk minder vrije uren dan het economisch
niet-actieve deel van de vrouwelijke bevolking. Het is daarom niet verwonderlijk dat zij
minder tijd uittrekken voor vrijwel alle activiteiten, met als enige uitzondering uitgaan. Voor
het bezoek aan diverse uitgaansdoelen reserveren werkende vrouwen juist relatief veel tijd,
zoals zij ook een naar verhouding groot deel van hun vrije tijd buitenshuis doorbrengen.
Gepensioneerde vrouwen, die van alle onderscheiden categorieën over de meeste vrije uren
beschikken, spenderen daarentegen relatief veel tijd aan hun hobby's, aan televisie kijken en
aan lezen. Hun vrijetijdspatroon wordt, net als dat van gepensioneerde mannen, gekenmerkt
door minder diversiteit dan dat van de andere groepen. Dit in tegenstelling tot werkloze of
arbeidsongeschikte vrouwen, die juist een opvallend grote variatie in hun vrijetijdsgedrag aan
de dag leggen. Verder steken de laatsten meer uren dan de andere categorieën in
maatschappelijke participatie en het onderhouden van sociale contacten. Voor huisvrouwen
ten slotte is typerend dat zij vergelijkenderwijs veel tijd spenderen aan verzorgende hobby's.

Opnieuw wordt eveneens gekeken naar de percentages van de totaal beschikbare vrije tijd die
per activiteit werd uitgetrokken door werkende en niet-werkende vrouwen (tabel 5.22). Aldus
bezien, reserveren ook bij vrouwen werkenden een groter deel van hun vrije uren voor
uitgaan. In tegenstelling tot de mannelijke bevolking, zijn er echter ook verschillen wat betreft
het gebruik van audiovisuele apparatuur en lezen: gepensioneerde vrouwen besteedden
hieraan in 1990 een groter percentage van hun vrije tijd dan de overige categorieën. Voor
sociale contacten trokken zij in absolute zin dan wel verhoudingsgewijs veel tijd uit, maar
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procentueel is dat niet het geval.

Tabel 5.22 Vrij beschikbare uren die werden besteed aan activiteiten door werkende en niet-werkende vrouwen
van 16 jaar en ouder, 1980 en 1990 (in procenten van de beschikbare vrije tijd)

werkend gepensioneerd werkloos, huisvrouwena

arb. ong.

1980 1990 1980 1990 1980 1990 1980 1990

maatsch. participatie 3 4 . 4 . 9 5 5
sociale contacten 26 24 . 20 . 25 25 23
uitgaan 15 15 . 8 . 8 7 8
hobby's, sport, spel 12 11 . 15 . 9 15 14
verzorgende hobby's 4 4 . 4 . 5 5 6
recreatie buiten 1 1 . 1 . 1 1 1
tv, radio, audio 19 22 . 27 . 22 22 23
lezen 12 10 . 13 . 13 11 11
ontspannen, luieren 2 2 . 2 . 2 2 2
overige 6 6 . 6 . 7 6 7

Personen die arbeid als hun hoofdbezigheid opgaven en in de dagboekweek meer dan 20 uur betaaldea

arbeid verrichtten.

Bron: SCP (TBO'80 en '90)

Ook voor de vrouwelijke bevolking is nagegaan in hoeverre het verschil in arbeidspositie een
zelfstandig effect uitoefent op de verschillende vrijetijdsactiviteiten, dat wil zeggen: los van
andere kenmerken zoals de door de vrouwen genoten opleiding, hun leeftijd, het
inkomensniveau van hun huishouden en de fase binnen de gezinscyclus waarin zij zich
bevinden. Dat is gedaan via een vergelijking tussen vrouwen die betaalde arbeid als hun
hoofdbezigheid opgeven en vrouwen die overwegend als huisvrouw actief zijn (tabel 5.23).
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Tabel 5.23 Gemiddeld aantal uren en percentage van de vrije tijd besteed aan activiteiten door werkende
vrouwen en huisvrouwen, 1990 (ongecontroleerd en gecontroleerd voor opleidingsniveau, leeftijd,
gezinsinkomen en fase van de gezinscyclus)

aantal uren

ongecontroleerd gecontroleerd bèta

werken huisvrou huisvrou arbeids gezins- gezins
d w werkend w - opleid. leeftijd inkome -

positie niveau n fase

maatsch. 1,9 2,7 1,9 2,6 0,08 0,01 0,16 0,06 0,11
sociale contacten 10,9 11,8 10,9 11,8 0,07 0,07 0,18 0,05 0,16
uitgaan 5,6 4,0 5,0 4,5 0,06 0,01 0,18 0,07 0,23
hobby's, sport, spel 4,7 7,4 5,4 6,9 0,12 0,02 0,26 0,03 0,10
verzorgende
hobby's 2,0 3,4 2,3 3,2 0,10 0,01 0,13 0,04 0,11
recreatie buiten 0,7 0,7 0,7 0,7 0,00 0,07 0,10 0,12 0,09
tv, radio, audio 10,3 12,6 11,9 11,5 0,02 0,13 0,17 0,17 0,11
lezen 4,7 5,8 4,9 5,7 0,10 0,18 0,35 0,13 0,07
ontspannen, luieren 1,1 1,3 1,2 1,2 0,01 0,04 0,03 0,10 0,07

totaal vrije uren 42,0 49,7 44,3 48,1 0,14 0,02 0,25 0,07 0,23

percentage van de vrije tijd

ongecontroleerd gecontroleerd bèta

werken huisvrou huisvrou arbeids gezins- gezins
d w werkend w - opleid. leeftijd inkome -

positie niveau n fase

maatsch. 4 5 4 5 0,05 0,04 0,16 0,03 0,10
sociale contacten 26 24 25 25 0,00 0,06 0,29 0,03 0,13
uitgaan 13 8 11 9 0,09 0,02 0,24 0,07 0,21
hobby's, sport, spel 11 14 12 14 0,08 0,02 0,19 0,06 0,07
verzorgende
hobby's 5 7 5 7 0,11 0,01 0,05 0,06 0,13
recreatie buiten 2 1 1 1 0,01 0,07 0,05 0,11 0,07
tv, radio, audio 25 25 27 24 0,11 0,15 0,11 0,14 0,13
lezen 11 12 11 12 0,05 0,21 0,30 0,16 0,04
ontspannen, luieren 3 3 3 3 0,01 0,05 0,07 0,06 0,09

Bron: SCP (TBO'90)

Het eerste dat opvalt is dat de totale hoeveelheid vrije tijd waarover de vrouwen anno 1990
beschikten, veel minder afhankelijk is van het verschil in arbeidspositie dan het geval was bij
mannen. Bij vrouwen leggen de leeftijd en de fase van de gezinscyclus veel meer gewicht in
de schaal.
Zeker waar het gaat om het tijdsbeslag van de bezigheden, is de leeftijd van vrouwen een veel
belangrijkere factor dan het verschil in arbeidspositie: jonge vrouwen trekken minder tijd uit
voor maatschappelijke participatievormen, hobby's, sport of spel, televisiekijken en vooral
lezen dan oudere, zij brengen daarentegen meer tijd door met uitgaan. Net als bij mannen
heeft daarnaast de gezinsfase een duidelijke invloed op het uitgaan: de aanwezigheid van
jonge kinderen binnen het huishouden gaat gepaard met een minder intensief uitgaansgedrag.

Dat gaat ook op als wordt gekeken naar het percentage van de vrije uren dat voor de
verschillende activiteiten wordt uitgetrokken. Verder komen dan belangrijke leeftijdseffecten
naar voren ten aanzien van het onderhouden van sociale contacten, uitgaan en lezen. Op het
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leesgedrag oefent ook het opleidingsniveau een zelfstandige invloed uit: hoger opgeleide
vrouwen besteden hieraan een groter percentage van hun vrije uren.

5.4 Verschillen tussen leeftijdscategorieën

Tabel 5.24 geeft een overzicht van het aantal uren dat overschiet nadat aan alle verplichtingen
van een doorsneeweek is voldaan. De hoeveelheid van zulke vrij beschikbare uren is voor
twaalf achtereenvolgende geboortecohorten, op vier verschillende jaren en in tien
leeftijdsfasen weergegeven. In tabel 5.24 zijn drie soorten gegevens opgenomen die zijn
gerelateerd aan de leeftijd van de respondenten. Verticaal kunnen in de kolommen
veranderingen van jaar tot jaar worden afgelezen in de hoeveelheid beschikbare vrije tijd
waarover men per leeftijdsfase beschikt. Op de diagonalen staat de hoeveelheid vrije tijd in de
verschillende jaren. Horizontaal vindt men langs de rijen het aantal vrije uren waarover een
geboortecohort per leeftijdsfase beschikte. 

Tabel 5.24 Aantal vrije uren per week, naar twaalf geboortecohorten en tien levensfasen, 1975-1990

15-19 jr 20-24 jr 25-29 jr 30-34 jr 35-39 jr 40-44 jr 45-49 jr 50-54 55-59 jr 60-64 jr

1911-1915 52
1916-1920 52 55
1921-1925 49 51 58
1926-1930 48 50 56 60
1931-1935 45 46 50 55
1936-1940 48 44 47 51
1941-1945 45 45 47 46
1946-1950 45 42 46 45
1951-1955 45 44 45 43
1956-1960 46 45 46 43
1961-1965 42 45 44
1966-1970 43 43

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Vergeleken met 1975 beschikten alle leeftijdscategorieën tussen 15 en 49 jaar in 1990 over
minder vrije tijd, onder de oudere leeftijdscategorieën trad daarentegen een forse toename van
de hoeveelheid vrij beschikbare uren op, in het bijzonder bij de categorie 60-64 jaar. De
leeftijdsfasen 15-19 en 35-39 jaar geven van cohort tot cohort de sterkste reductie van vrije
uren te zien. Beschikte het cohort 1936-1940 op 25-39-jarige leeftijd nog over 48 vrije uren
per week, bij de geboortejaargangen 1951-1955 was dit afgenomen tot 43 uur. Een volstrekt
tegengestelde ontwikkeling manifesteert zich bij de leeftijdsfase van 60-64 jaar. Voor het
eerste cohort (1911-1915) resteerden in die levensperiode nog 52 vrij beschikbare uren per
week, een aantal dat bij de daaropvolgende cohorten toenam tot uiteindelijk 60 uur voor de
geboortejaargang 1926-1930, die in 1990 de leeftijdsfase 60-64 jaar bereikten.

Vervolgens worden de bezigheden van de Nederlanders in hun vrije uren onder de loep
genomen vanuit het perspectief van sekse- en levensfaseverschillen. In eerdere hoofdstukken
van dit rapport is beschreven hoe sterk het activiteitenpatroon van met name vrouwen
gedomineerd wordt door het patroon van de achtereenvolgende leeftijds- en gezinsfasen.
Naast een totaaloverzicht voor beide seksen, geven de tabellen 5.25 tot en met 5.27 daarom
ook een indruk van de vrijetijdsbesteding in de verschillende levensjaren. Ter wille van de
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overzichtelijkheid zijn de tabellen beperkt tot drie leeftijdscategorieën. Ten eerste de categorie
20-29 jaar, die samenvalt met de opbouwfase van het huishouden en de maatschappelijke
carrière. Vervolgens de categorie 35-44 jaar, die valt in de `piekjaren' van het gezinsleven,
waarbij er veelal kleine kinderen zijn, en van de beroepsloopbaan. Ten slotte de levensfase
van 55-69 jaar, die binnen de gezinscyclus het lege-neststadium vormt en waarin voor wat
betreft de beroepscarrière de overgang plaatsvindt naar de pensionering.

Tabel 5.25 Vrijetijdsbesteding naar omvang, lokatie en soort, bij mannen en vrouwen in drie leeftijdsfasen, 1975
en 1990 (in uren per week en procenten)

20-29 jaar 35-44 jaar 55-69 jaar hele steekproef

1975 1990 1975 1990 1975 1990 1975 1990

mannen

totale vrije tijd 45,9 44,3 48,9 43,7 56,5 63,1 49,6 48,2a

vrije tijd thuis 53 54 62 64 72 66 63 62b

besteed aanc

lezen 24 13 17 16 19 19 19 16
tv-kijken 35 48 36 44 35 37 35 43

uithuizige vrije tijd 47 46 38 36 28 34 37 38b

besteed aand

uitgaan 32 41 32 34 21 21 30 31e

cultuurdeelname 3 3 2 1 3 1 2 2f

sporten 5 8 2 10 1 3 5 8

vrouwen

totale vrije tijd 43,8 42,1 44,1 43,6 51,9 54,9 46,2 46,2a

vrije tijd thuis 57 53 70 66 68 68 64 63b

besteed aanc

lezen 20 17 18 22 22 19 21 19
tv-kijken 31 41 30 34 31 33 32 38

uithuizige vrije tijd 43 47 30 34 32 32 36 37b

besteed aand

uitgaan 29 29 25 29 20 23 27 28e

cultuurdeelname 2 3 2 3 1 2 2 2f

 sporten 3 6 4 6 1 3 3 6

In uren per week.a

In procenten van de totale vrije tijd.b

In procenten van de binnenshuis bestede vrije tijd.c

In procenten van de buitenshuis bestede vrije tijd.d

Eten in een restaurant, bezoek sportwedstrijden, evenementen, feest, café, snackbar, dancing.e

Bijwonen van een filmvoorstelling, toneelvoorstelling, concert, musical, opera, operette, cabaret,  ballet,f

bezoek van museum, tentoonstelling, kasteel.

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Bij beide seksen kreeg alleen de oudste leeftijdscategorie tussen 1975 en 1990 de beschikking
over meer vrije tijd, in het bijzonder waar het mannen betreft (tabel 5.25). Het percentage
vrije uren dat buitenshuis wordt doorgebracht, verschilt nauwelijks meer voor mannen en
vrouwen van verschillende leeftijd, en waarbij opvalt dat niet alleen bij jonge vrouwen maar
ook bij vrouwen van 35-44 jaar, dat wil zeggen in de leeftijdsfase met de drukste huiselijke
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beslommeringen, een stijging is opgetreden in het aandeel van de buitenshuis doorgebrachte
vrije tijd. 
Onder de twee jongste leeftijdscategorieën werd in 1990 door vrouwen, vergeleken met
mannen, een groter deel van de vrije tijd gereserveerd voor lezen en een kleiner deel voor
televisiekijken. Dat laat onverlet dat in alle leeftijdsklassen een intensivering van het
televisiegebruik valt waar te nemen, met name bij personen uit de jongste leeftijdscategorie.
Onder de 20-29-jarigen is in de geanalyseerde vijftien jaar een duidelijk sekseverschil
ontstaan wat betreft het percentage vrije uren buitenshuis dat werd besteed aan uitgaan.
Terwijl door vrouwen hiervoor zowel in 1975 als in 1990 29% van de uithuizige vrije uren
werd besteed, nam het aandeel bij jonge mannen toe van 32% naar 41%. In alle
leeftijdscategorieën gingen beide seksen meer tijd uittrekken voor sportbeoefening, maar de
toename was bij mannen van 35-44 jaar wel zeer fors: een vervijfvoudiging van het
percentage vergeleken met 1975. 

In tabel 5.26 staat een aantal verdere aspecten van het vrijetijdsgedrag en het uitgaansgedrag
weergegeven.
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Tabel 5.26 Vrijetijdsbesteding van mannen en vrouwen in drie leeftijdsfasen, 1975 en 1990 (in uren per week
en procenten)

20-29 jaar 35-44 jaar 55-69 jaar hele steekproef

1975 1990 1975 1990 1975 1990 1975 1990

mannen

aantal bezoeken per jaar aan
    horecagelegenheden 34,2 46,2 21,2 19,8 10,0 11,2 22,8 26,0
    culturele evenementen 4,3 4,2 3,3 3,4 1,6 3,0 3,1 3,6
    uitgaansgelegenheden 54,5 66,5 32,3 31,7 16,0 20,4 35,7 40,0

doet regelmatig aan sport 39 43 32 47 6 25 25 40
doet af en toe aan sport 6 6 7 9 9 8 8 7
doet nooit aan sport 55 51 62 44 85 67 67 53

bezit audiovisuele apparatuur 3,8 7,0 4,0 7,2 3,2 6,6 3,7 7,0a

mobiliteit  in de vrije tijdb

    aantal verplaatsingen 7,3 7,0 5,9 5,0 4,6 6,9 5,9 5,8
    idem, per 10 uur vrije tijd 1,6 1,6 1,2 1,2 0,8 1,1 1,2 1,2
    aantal autoritten 4,7 2,9 4,4 3,2 2,8 3,3 3,7 2,6
    idem, per 10 uur vrije tijd 1,0 0,7 0,9 0,8 0,5 0,5 0,8 0,6

vrouwen

aantal bezoeken per jaar aan
    horecagelegenheden 22,8 33,4 9,9 13,1 7,1 8,3 16,0 18,6
    culturele evenementen 5,3 3,4 3,8 5,3 2,5 4,2 3,1 3,9
    uitgaansgelegenheden 40,0 53,9 18,6 28,1 12,1 18,6 26,7 33,3

doet regelmatig aan sport 30 35 35 48 19 28 28 39
doet af en toe aan sport 2 4 4 2 3 6 5 4
doet nooit aan sport 68 61 62 50 78 66 67 57

bezit audiovisuele apparatuur 3,6 6,7 3,8 7,3 2,8 5,9 3,5 6,6a

mobiliteit  in de vrije tijdb

    aantal verplaatsingen 6,0 6,6 4,4 5,6 4,8 5,3 5,2 5,6
    idem, per 10 uur vrije tijd 1,3 1,6 1,0 1,3 0,9 1,0 1,1 1,2
    aantal autoritten 3,8 1,9 3,1 1,7 2,1 1,3 2,8 1,4
    idem, per 10 uur vrije tijd 0,9 0,4 0,7 0,4 0,4 0,2 0,6 0,3

Aantal van de volgende apparaten en/of faciliteiten in bezit: zwart-wit televisie, kleurentelevisie,a

afstandsbediening, Teletekst, Viditel, radio, cd-speler, platenspeler, cassetterecorder, video, autoradio.
In aantallen verplaatsingen en ritten per week.b

Bron: SCP (TBO'75 en '90)

Er bestaat een duidelijk verband tussen de tijdsbesteding aan uitgaan en leeftijd. In beide
jaren en bij beide seksen spreidde de jongste leeftijdscategorie het meest intensieve
uitgaansgedrag ten toon; bij de oudere leeftijdscategorieën daarentegen was het
uitgaansgedrag het minst intensief. Het aantal uren dat werd doorgebracht in horeca- en
uitgaansgelegenheden nam zeer sterk toe onder de jongste leeftijdsgroep. In alle drie
leeftijdsklassen werd hier door mannen meer tijd voor uitgetrokken dan door vrouwen, al is
het verschil in de twee oudste categorieën wel kleiner geworden. Opvallend is de sterk
gestegen animo voor sportbeoefening in deze twee oudste leeftijdsgroepen, met name onder
mannen.
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Alle leeftijdscategorieën kregen de beschikking over een uitgebreider pakket aan audiovisuele
middelen. Ten slotte zijn nog enkele indicatoren voor de vrijetijdsmobiliteit in de tabel
opgenomen. Zoals reeds werd gesignaleerd in hoofdstuk 2, valt de toename van het aantal
verplaatsingen ten behoeve van vrijetijdsdoelen terug te voeren op een mobiliteitsstijging
onder vrouwen en ouderen. Het aantal autoritten in het kader van de vrijetijdsbesteding nam
af, met als enige uitzondering de mannen van 55-69 jaar. Bij hen valt in absolute zin juist een
toename te constateren vergeleken met 1975.

Tot besluit wordt de aandacht nog gericht op het lidmaatschap van verenigingen en
maatschappelijke organisaties en op het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen. Met betrekking
tot alle drie de soorten lidmaatschap waarvan in tabel 5.27 sprake is, valt bij beide seksen en
bij elk van de leeftijdscategorieën een stijging waar te nemen in de ledenpercentages. Bij de
jongste leeftijdsklasse deed zich wat betreft het lidmaatschap van sportverenigingen of
maatschappelijke organisaties een inhaalbeweging voor onder de vrouwen. De grote
achterstand die zij eind jaren zeventig nog bezaten, was twaalf jaar later nagenoeg verdwenen. 
Vrouwen waren en zijn wel vaker dan mannen als lid ingeschreven bij een bibliotheek. Bij de
middencategorieën van de levensboog is dit verschil in de loop van de jaren tachtig sterk
toegenomen. Vrouwen zijn in meerdere opzichten tevens relatief sterk geïnvolveerd in de
leescultuur. Als bibliotheeklid lenen zij vaker boeken en zij geven in beide jaren veel vaker
op recentelijk een boek te hebben (uit)gelezen. In het laatste opzicht zijn de verschillen het
meest geprononceerd in de twee jongste leeftijdsklassen. Net als bij mannen liep overigens
onder de 20-29-jarigen bij vrouwen het lezen van boeken wel terug.
Het gebruik van recreatievoorzieningen steeg het meest onder ouderen. Desalniettemin
werden deze door hen ook in het laatste steekproefjaar het minst van alle leeftijdscategorieën
benut. Hetzelfde geldt voor het bezoeken van culturele uitgaansdoelen. Het zelf als amateur
beoefenen van kunstuitingen maakte onder zowel mannen als vrouwen in alle leeftijdsgroepen
een opvallende populariteitsstijging door.
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Tabel 5.27 Deelname aan een aantal vrijetijdsbezigheden, door mannen en vrouwen in drie leeftijdsfasen, 1979
en 1991 (in procenten)

20-29 jaar 35-44 jaar 55-69 jaar hele

1975 1990 1975 1990 1975 1990 1975 1990

mannen

is lid van sportvereniging 31 42 26 40 9 19 23 36
is lid van maatschappelijke
vereniging 43 54 58 68 50 60 46 58a

is lid van bibliotheek 22 26 23 28 15 25 27 31b

    aantal geleende boeken 29 25 27 23 29 33 30 26c

heeft afg. mnd. boek uitgelezen 61 52 50 49 46 49 56 51
heeft een recreatievoorziening
gebruikt 86 92 89 93 74 82 82 87d

heeft een culturele
uitgaansgelegenheid bezocht 47 47 46 52 34 43 44 46e

is amateuristisch kunstbeoefenaar 29 45 19 37 15 30 23 39
luistert thuis wel eens naar
klassieke muziek 48 53 61 63 63 67 44 59f

vrouwen

is lid van sportvereniging 19 40 17 33 3 12 14 28
is lid van maatschappelijke
vereniging 28 49 35 54 34 47 31 49a

is lid van bibliotheek 35 40 34 48 20 29 36 43b

    aantal geleende boeken 37 33 37 38 38 42 37 38c

heeft afg. mnd. boek uitgelezen 79 71 65 71 56 57 68 68
heeft een recreatievoorziening
gebruikt 91 95 87 91 72 79 82 86d

heeft een culturele
uitgaansgelegenheid bezocht 48 53 51 54 40 47 47 51e

is amateuristisch kunstbeoefenaar 46 66 27 52 22 39 34 53
luistert thuis wel eens naar
klassieke muziek 51 56 65 66 65 68 57 62f

Werkgevers-, werknemersvereniging, politieke partij, schoolvereniging, hobbyvereniging, muziekvereniging,a

vrouwenorganisatie, jeugdvereniging, andere maatschappelijke organisatie.
Geen school- of universiteitsbibliotheek.b

Per bibliotheeklid.c

Attractiepunten (dierentuinen, amusementsparken e.d.), beschermde natuurgebieden (Kennemerduinen,d

Hoge Veluwe e.d.), stadspark of -bos, recreatieterrein, bos, heide, polderlandschap of meren,
bezienswaardige gebouwen, dorpen of steden (in de afgelopen 12 maanden).
Toneelvoorstelling, cabaret, uitvoering klassieke muziek, opera of operette, (panto)mime, ballet, museum,e

filmhuis (in de afgelopen 12 maanden).
Vraag is in 1979 niet gesteld, cijfer heeft betrekking op 1983.f

Bron: SCP (AVO `79 en `91

5.5 Conclusies

In dit hoofdstuk werd een aantal ontwikkelingen besproken die zich tussen 1975 en 1990
hebben voorgedaan in de besteding door de Nederlanders van de uren waarover zij kunnen
beschikken als aan alle taken (onderwijs, betaalde en onbetaalde arbeid) en noodzakelijke
behoeften (eten, slapen) is voldaan. Daarbij is consequent gekeken naar verschillen die zich
dienaangaande voordeden onder uiteenlopende categorieën van de bevolking. De meeste
bevolkingsgroepen beschikten vergeleken met vijftien jaar eerder, in 1990 over minder vrije
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uren. De sterkste teruggang vertonen jongeren, ouders van jonge kinderen en werklozen of
arbeidsongeschikten. Onder de laagst opgeleiden en de bevolkingscategorie van 50-64 jaar
deed zich de grootste toename in het aantal vrije uren voor. Het aandeel van de uithuizig
doorgebrachte tijd binnen het totaal aantal vrij beschikbare uren bleef bij alle geledingen van
de bevolking ongeveer hetzelfde.
Meer dan door het meetjaar of het opleidingsniveau, wordt het aantal vrije uren dat in een
week resteert wanneer alle taken zijn vervuld, bepaald door de geboortejaargang waartoe
mensen behoren en de fase van de gezinscyclus waarin zij zich bevinden, zo leert een nadere
analyse. Verder komt naar voren dat vrouwen in alle vier steekproefjaren, bij vrijwel alle
geboortecohorten, en zowel in de eerste als de laatste fasen van de gezinscyclus, minder vrije
uren over hielden dan mannen.
In de loop van de jaren tachtig is het vrijetijdsgedrag een grotere diversiteit gaan vertonen.
Vergeleken met 1975 besteedden in 1990 vrijwel alle bevolkingsgroepen hun vrije uren op
een gevarieerdere wijze, met als enige uitzondering de jongste leeftijdscategorie (12-19 jaar:
inwonende kinderen, scholieren of studenten). De sterkste toename in variatie valt te noteren
voor gepensioneerden, alleenstaanden en gehuwden of samenwonenden zonder kinderen.

Vervolgens is gekeken naar het soort activiteiten dat wordt ontplooid tijdens de vrije uren.
Met name (werkende) mannen, de jongste leeftijdscategorieën en personen uit de hoogste
opleidingsniveaus besteedden in 1990 een groter deel van hun vrije tijd aan het gebruik van
audiovisuele apparatuur dan in 1975. Behoudens voor gepensioneerde mannen, nam
daarentegen het aandeel van lezen binnen het geheel van vrijetijdsactiviteiten bij alle
bevolkingsgroepen af. Veel sterker dan bij televisiekijken of het beluisteren van radio en
afspeelapparatuur het geval is, werden de veranderingen in het leesgedrag beïnvloed door de
opeenvolging van geboortecohorten. Bij mannen en in wat mindere mate bij vrouwen, loopt
de in lezen geïnvesteerde tijd gestaag terug bij elk later geboortecohort. De afname valt niet
alleen waar te nemen bij de generaties die hun `formatieve jaren' of primaire socialisatie
beleefden na de invoering van de televisie.
Een ander domein waarop men zich in zijn vrije uren kan bewegen, is dat van de
maatschappelijke participatie. Naar percentage participanten en naar het percentage van de
vrije uren dat aan maatschappelijke participatie werd besteed, trad in het tijdvak 1975-1990
de duidelijkste afname op onder jongeren en hoog opgeleiden, daarentegen nam de animo
voor participatie onder vooral gepensioneerden en werklozen of arbeidsongeschikten toe. Het
profiel van de participanten verschilt overigens nogal eens, al naargelang de participatiesoort
(politieke, sociale of vakorganisatie, verenigingswerk, dan wel hulpverlening of
vrijwilligerswerk).
Het bezoek aan uitgaansdoelen is weer een andere activiteit waarop men zijn vrijetijdsgedrag
kan richten. De meeste bevolkingsgroepen gaven in 1990 blijk van een minder intensief
uitgaansgedrag dan vijftien jaar eerder. Dat geldt vooral voor jongeren en laag opgeleiden.
Cafés en dansgelegenheden raakten minder in trek (belangrijkste uitzondering: hoog
opgeleiden), de deelname aan culturele uitgaansdoelen gaf met name onder de jeugd en
personen met een opleiding van middelbaar niveau een teruggang te zien.

In de laatste twee paragrafen van het hoofdstuk zijn de verschillen tussen enerzijds werkenden
en niet-werkenden en anderzijds de leeftijdsgroepen onder de bevolking geanalyseerd. De
analyses zijn afzonderlijk voor mannen en vrouwen uitgevoerd. Bij mannen is het werkende
deel vergeleken met gepensioneerden en werklozen of arbeidsongeschikten. Bij vrouwen zijn
de werkenden daarnaast ook nog vergeleken met huisvrouwen. Onder werkenden is hier
verstaan: personen die meer dan twintig uur per week actief zijn in een betaalde werkkring.
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De uren die gepensioneerden en werklozen of arbeidsongeschikten overhouden vanwege het
wegvallen van de betaalde beroepsarbeid kunnen niet zonder meer worden beschouwd als
vrije tijd. Aan huishoudelijke en gezinstaken besteedt deze groep namelijk relatief veel tijd
(bij mannen ongeveer twee en bij vrouwen anderhalf keer zoveel als werkenden). Ook trekt zij
meer tijd uit voor de persoonlijke verzorging. Toch beschikt het niet-werkende deel der
bevolking, zelfs wanneer dit alles in aanmerking wordt genomen, over aanzienlijk meer vrij
besteedbare tijd (in 1990 bij mannen circa 24 uur en bij vrouwen 12-18 uur per week) dan het
werkende deel. 

Dat surplus aan vrije tijd is door vooral mannelijke gepensioneerden in de loop van de jaren
tachtig onder andere aangewend voor een relatief intensieve maatschappelijke participatie.
Verder besteden mannelijke gepensioneerden relatief veel tijd aan het beoefenen van hobby's
en lezen. Vergeleken met andere groepen brengen zij veel tijd thuis door en leggen minder
diversiteit aan de dag in hun vrijetijdsgedrag. Werkloze en arbeidsongeschikte mannen
richten zich naar verhouding sterk op uitgaansdoelen, op het onderhouden van sociale
contacten en het gebruik van televisie. Onder de vrouwen is voor de gepensioneerden
typerend dat zij meer tijd aan hobby's, sport en spel besteden, evenals aan het gebruik van
audiovisuele middelen en aan lezen. Werkloze en arbeidsongeschikte vrouwen geven blijk
van een intensievere maatschappelijke participatie dan werkende vrouwen en steken meer tijd
in het onderhouden van sociale contacten en in lezen, zij het minder dan hun gepensioneerde
seksegenoten. Huisvrouwen concentreren zich ten slotte sterker dan de andere categorieën op
verzorgende hobby's. Alle drie groepen vrouwen investeren minder uren in uitgaan en brengen
een groter deel van hun vrije tijd thuis door.

Bij mannen en vrouwen gaan de pensionering en werkloosheid of arbeidsongeschiktheid niet
gepaard met een op alle punten identiek vrijetijdspatroon. Om te beginnen hebben vrouwen
zowel bij de gepensioneerden als bij de werklozen of arbeidsongeschikten (evenals trouwens
ook in mindere mate onder de werkenden) beduidend minder uren vrij tot hun beschikking
dan mannen. Dit valt vrijwel uitsluitend terug te voeren op een groter tijdsbeslag van het
huishouden en de verzorging van verwanten. Onder de gepensioneerden besteden vrouwen
meer tijd aan sociale contacten en aan hobby's, sport en spel, mannen daarentegen aan
maatschappelijke participatie, het gebruik van televisie en luisterapparatuur, en verzorgende
hobby's. Bij het werkloze of arbeidsongeschikte deel van de bevolking investeren mannen (in
1990) meer tijd in vrijwel alle vrijetijdsbezigheden, met name het gebruik van audiovisuele
middelen, voorop televisie. Ook hier wordt door vrouwen alleen voor het onderhouden van
sociale contacten meer tijd uitgetrokken. Wel wordt van alle onderscheiden
bevolkingsgroepen (economisch actief dan wel niet-actief) door werkloze of
arbeidsongeschikte vrouwen het meest gevarieerde vrijetijdspatroon ten toon gespreid. Dat
wel zeggen: zij nemen in dezelfde tijdspanne aan meer uiteenlopende activiteiten deel.

Nadere analyses waarin naast de arbeidspositie ook het opleidingsniveau wordt betrokken,
evenals de leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinsfase waarin de respondenten zich
bevinden, maken duidelijk dat het werkzaam zijn in een betaald beroep op zichzelf slechts ten
dele verantwoordelijk is voor de verschillen in vrijetijdsbesteding. Daarnaast speelt met name
de leeftijd een belangrijke rol. Bij de verschillen tussen werkende en werkloze of
arbeidsongeschikte mannen speelt de arbeidspositie alleen een belangrijke rol met betrekking
tot de tijd die geïnvesteerd is in televisie kijken en het beluisteren van afspeelapparatuur.
Voor de overige verschillen zijn primair andere factoren verantwoordelijk, zoals de fase van
de gezinscyclus ten aanzien van het uitgaansgedrag en de leeftijd van de respondent waar het
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gaat om maatschappelijke participatie, uithuizige recreatie en lezen. Een grotere rol speelt de
ongelijksoortige arbeidspositie bij de verschillen tussen werkende en gepensioneerde mannen,
vooral waar het de tijdsinvestering in lezen betreft.
Onder de vrouwelijke ondervraagden is gekeken naar de belangrijkste factoren die het verschil
in vrijetijdsgedrag tussen werkende vrouwen en huisvrouwen bepalen. Leeftijd legt hier het
meeste gewicht in de schaal en opnieuw is dat in het bijzonder het geval voor het aantal uren
per week dat aan lezen wordt besteed.

Vanwege de prominente rol die leeftijd bleek te spelen bij verschillen in vrijetijdsgedrag zijn
in de slotparagraaf leeftijdsverschillen aan een nadere analyse onderworpen. Daarbij is een
vergelijking getrokken tussen de categorieën 20-29 jaar, 35-44 jaar en 55-69 jaar. Zoals viel
te verwachten, beschikte de oudste leeftijdscategorie in 1975 maar vooral in 1990, over
aanzienlijk meer vrije uren dan de overige categorieën. Het jongste leeftijdssegment nam in
beide jaren in uiteenlopende opzichten een aparte positie in. Het bracht een groter deel van
zijn vrije tijd uithuizig door (voornamelijk in horeca- en uitgaansgelegenheden) en ging
tussen 1975 en 1990 een relatief groot deel van de thuis bestede vrije uren aan televisie kijken
besteden. Hoewel de oudste leeftijdscategorie beduidend meer vrije uren ter beschikking
heeft, maakt zij minder dan de twee jongere gebruik van allerlei vrijetijdsvoorzieningen.
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 Het gaat hier om de totale tijd die wordt uitgetrokken voor lezen. Hierbij moet wel bedacht worden dat er1

aanwijzingen zijn dat het effect van de audiovisuele media (en meer in het bijzonder van de televisie) verschilt
naar het soort lectuur waarin leestijd wordt gestoken. Lectuur die is gericht op een breed publiek heeft meer
concurrentie van de televisie ondervonden dan meer specialistische lectuur (zie Knulst en Kalmijn 1988).

Noot
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Bijlage bij hoofdstuk 5

Tabel B5.1 Uren per week besteed aan diverse vrijetijdsactiviteiten door personen van 12 jaar en ouder, naar
arbeidspositie, 1975 en 1990

participatie sociale contacten uitgaan

1975 1990 verschil 1975 1990 verschil 1975 1990 verschila a a

werkend 2,5 2,1 10,3 9,0 -- 6,0 5,8
AOW, gepens. 2,5 4,4 ++ 15,9 10,3 -- 3,7 4,2
werkloos, arb.
ong. 2,9 4,3 13,6 12,2 8,3 6,1
huisvrouw 2,2 2,9 + 13,0 12,0 - 4,0 4,2
studerend,
schoolg. 1,8 1,1 - 8,0 7,7 6,5 7,2

hobby's, sport, spel verzorgende hobby's recreatie buiten

1975 1990 verschil 1975 1990 verschil 1975 1990 verschila a a

werkend 4,2 4,6 3,3 2,8 - 1,1 0,7 --
AOW,
gepension. 5,1 7,8 ++ 5,6 5,9 1,4 1,4
werkloos, arb.
ong. 5,1 6,6 4,4 4,6 2,3 1,2 -
huisvrouw 5,6 7,2 ++ 3,0 3,5 + 0,6 0,7
studerend,
schoolg. 6,8 6,7 1,2 0,9 0,8 0,5 -

tv, radio, audio lezen ontspannen, luieren

1975 1990 verschil 1975 1990 verschil 1975 1990 verschila a a

werkend 11,2 12,1 + 5,7 4,4 -- 1,1 1,1
AOW,
gepension. 17,4 17,8 8,6 9,0 2,3 1,4
werkloos, arb.
ong. 19,8 17,6 9,3 6,3 -- 2,6 1,5 -
huisvrouw 12,2 12,2 6,5 6,0 1,3 1,3
studerend,
schoolg. 11,8 12,7 4,6 3,0 -- 1,2 1,1

T-toets op het verschil tussen 1975-1990: -/+ = p < .05; --/++ = p < .01.a

Bron: SCP (TBO'75 en '90)
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Tabel B5.2 Het effect van periode, geboortecohort, fase van de gezinscyclus en opleidingsniveau op het aantal
vrije uren per week, voor mannen en vrouwen (ongecontroleerd en gecontroleerd )

aantal vrije uren per week

mannen vrouwen

afwijking van gem. (n) afwijking van gem. (n)

ongecontr gecontr. ongecontr gecontr.

1975 -0,5 -2,3 (480) 0,1 -0,4 (442)
1980 -0,9 -1,9 (1.051) -1,4 -2,0 (929)
1985 1,5 1,4 (1.283) 1,5 1,3 (1.195)
1990 -0,6 1,1 (1.238) -0,5 0,5 (1.077)
bèta 0,10 0,11 
èta 0,06 0,09 

1911-1915 15,7 14,0 (162) 7,3 2,9 (127)
1916-1920 12,9 11,0 (220) 8,0 3,3 (156)
1921-1925 9,0 8,2 (260) 7,3 3,0 (213)
1926-1930 8,3 8,0 (287) 6,2 2,5 (252)
1931-1935 2,5 3,2 (263) 2,9 0,2 (212)
1936-1940 -1,0 0,7 (284) 0,7 0,1 (257)
1941-1945 -3,6 -0,4 (312) 1,1 2,3 (289)
1946-1950 -4,7 -1,9 (489) -0,9 0,7 (459
1951-1955 -4,4 -2,6 (421) -2,2 0,0 (435)
1956-1960 -2,8 -2,9 (491) -2,9 -0,9 (426)
1961-1965 -4,4 -6,6 (414) -3,2 -1,4 (395)
1966-1970 -3,5 -7,7 (323) -5,5 -5,2 (283)
1971-1975 -7,0 -11,2 (127) -6,9 -5,8 (140)
bèta 0,41 0,20 
èta 0,41 0,35 

inwonend bij ouders, < 30 jaar -3,1 3,5 (995) -4,4 -1,2 (780)
samenwonend, < 30 jaar, zonder kind -2,3 1,6 (409) -1,2 0,2 (377)
samenwonend, jongste kind 0-5 jaar -6,5 -4,3 (729) -4,5 -4,3 (671)
samenwonend, jongste kind 6-14 jaar -2,0 -2,5 (700) 0,4 -0,4 (736)
samenwonend, jongste kind > 14 jaar -0,8 -4,1 (293) 1,8 0,3 (296)
samenwonend, > 50 jaar, zonder
thuisw. kind 11,2 2,1 (926) 7,6 5,0 (785)
bèta 0,20 0,25 
èta 0,41 0,37 

mavo of lager 1,4 0,7 (2.272) 1,1 0,3 (2.435)
havo of hoger -1,8 -0,9 (1.780) -2,1 -0,6 (1.208)
bèta 0,05 0,03 
èta 0,1 0,12 

gemiddelde 48,6 44,6 
multiple R 0,21 0,16 2

multiple R 0,45 0,40 

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)
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Tabel B5.3 Het effect van periode, geboortecohort, fase van de gezinscyclus en opleidingsniveau op het aantal
uren gebruik van televisie, radio en afluisterapparatuur per week, voor mannen en vrouwen (ongecontroleerd en
gecontroleerd)

aantal uren tv, radio, audio per week

mannen vrouwen

afwijking van gem. (n) afwijking van gem. (n)

ongecontr. gecontr. ongecontr gecontr.

1975 -1,3 -1,6 (480) -0,4 -0,7 (442)
1980 -1,0 -1,4 (1.051) -1,0 -1,4 (929)
1985 1,0 1,0 (1.283) 0,5 0,5 (1.195)
1990 0,4 0,7 (1.238) 0,5 1,0 (1.077)
bèta 0,13 0,14
èta 0,10 0,09

1911-1915 4,5 3,8 (162) 3,4 3,0 (127)
1916-1920 4,7 3,7 (220) 4,9 4,1 (156)
1921-1925 2,8 2,3 (260) 2,1 1,4 (213)
1926-1930 1,3 0,6 (287) 0,4 -0,3 (252)
1931-1935 0,7 0,1 (263) 1,0 0,3 (212)
1936-1940 -1,6 -1,7 (284) -0,9 -1,3 (257)
1941-1945 -1,9 -1,9 (312) -0,7 -0,6 (289)
1946-1950 -1,3 -1,3 (489) -1,2 -1,0 (459)
1951-1955 -2,1 -1,5 (421) -1,2 -0,7 (435)
1956-1960 -1,1 -0,2 (491) -1,4 -0,7 (426)
1961-1965 -0,3 0,2 (414) -0,2 0,3 (395)
1966-1970 0,1 0,0 (323) 0,0 -0,2 (283)
1971-1975 1,3 1,2 (127) 1,2 0,8 (140)
bèta 0,19 0,18
èta 0,23 0,22

inwonend bij ouders, < 30 jaar -0,4 -0,1 (995) 0,0 0,5 (780)
samenwonend, < 30 jaar, zonder
kind -2,3 -1,4 (409) -1,3 -0,5 (377)
samenwonend, jongste kind 0-5
jaar -1,4 -0,3 (729) -1,8 -1,1 (671)
samenwonend, jongste kind 6-14
jaar -0,4 0,7 (700) -0,2 0,4 (736)
samenwonend, jongste kind
> 14 jaar -0,8 -0,8 (293) -0,1 -0,1 (296)
samenwonend, > 50 jaar, zonder
thuisw. kind 3,1 0,6 (926) 2,4 0,4 (785)
bèta 0,07 0,09
èta 0,21 0,2

mavo of lager 1,4 1,4 (2.272) 0,8 0,9 (2.435)
havo of hoger -1,8 -1,8 (1.780) -1,6 -1,7 (1.208)
bèta 0,18 0,17
èta 0,18 0,16

gemiddelde 14,08 10,56
multiple R 0,097 0,0882

multiple R 0,312 0,297

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)
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Tabel B5.4 Het effect van periode, geboortecohort, fase van de gezinscyclus en opleidingsniveau op het aantal
uren lezen per week, voor mannen en vrouwen (ongecontroleerd en gecontroleerd)

aantal uren lezen per week

mannen vrouwen

afwijking van gem. (n) afwijking van gem. (n)

ongecontr. gecontr. ongecontr. gecontr.

1975 0,5 -0,1 (480) 0,6 0,0 (442)
1980 0,4 0,2 (1.051) -0,2 -0,3 (929)
1985 -0,1 -0,1 (1.283) -0,1 -0,2 (1.195)
1990 -0,5 -0,1 (1.238) 0,0 0,5 (1.077)
bèta 0,03 0,08
èta 0,09 0,06

1911-1915 5,2 5,2 (162) 1,8 2,3 (127)
1916-1920 3,5 3,6 (220) 2,8 3,2 (156)
1921-1925 2,4 2,5 (260) 2,1 2,5 (213)
1926-1930 2,1 2,3 (287) 1,4 1,7 (252)
1931-1935 1,3 1,8 (263) 0,7 1,0 (212)
1936-1940 0,4 0,8 (284) 0,0 0,2 (257)
1941-1945 0,0 0,7 (312) 0,1 0,4 (289)
1946-1950 -0,3 0,3 (489) 0,6 0,8 (459)
1951-1955 -0,8 -0,8 (421) -0,5 -0,3 (435)
1956-1960 -1,3 -1,7 (491) -0,8 -0,9 (426)
1961-1965 -2,0 -2,8 (414) -1,4 -1,8 (395)
1966-1970 -2,7 -3,6 (323) -1,8 -2,7 (283)
1971-1975 -3,3 -4,2 (127) -2,3 -3,8 (140)
bèta 0,52 0,42
èta 0,44 0,32

inwonend bij ouders, < 30 jaar -1,8 0,8 (995) -1,3 0,5 (780)
samenwonend, < 30 jaar, zonder
kind -0,7 0,7 (409) -0,5 0,4 (377)
samenwonend, jongste kind 0-5
jaar -1,2 -0,7 (729) -1,0 -0,7 (671)
samenwonend, jongste kind 6-14
jaar 0,1 -0,7 (700) 0,4 0,0 (736)
samenwonend, jongste kind > 14
jaar 0,5 -1,0 (293) 0,7 0,1 (296)
samenwonend, > 50 jaar, zonder
thuisw. kind 3,0 0,3 (926) 1,7 -0,1 (785)
bèta 0,14 0,10
èta 0,39 0,28

mavo of lager -0,2 -0,6 (2.272) -0,1 -0,4 (2.435)
havo of hoger 0,3 0,8 (1.780) 0,2 0,8 (1.208)
bèta 0,15 0,14
èta 0,06 0,03

gemiddelde 5,39 5,09
multiple R 0,231 0,1372

multiple R 0,481 0,37

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)
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6  Samenvatting van de belangrijkste resultaten

6.1 Thematiek

Net als in de voorgaande drie TBO-rapporten werd in dit rapport uitgebreid verslag gedaan
van de veranderingen die zich hebben voltrokken in het activiteitenpatroon van uiteenlopende
bevolkingsgroepen en hun tijdsbesteding aan variërende soorten bezigheden. In dat opzicht
biedt het een actualisering tot aan 1990 van de verschillende trends die in het voorgaande
rapport (Tijd komt met de jaren) tot aan 1985 zijn gevolgd (Knulst en Van Beek 1990). Dat
was mogelijk omdat gegevens gebruikt konden worden die in een latere editie van het
tijdbudgetteringsonderzoek werden verzameld. Meer dan in Tijd komt met de jaren is
bovendien aandacht geschonken aan ontwikkelingen die op het terrein van de
vrijetijdsbesteding vallen waar te nemen.

Temidden van de beschrijving van de gedragingen van uiteenlopende bevolkingscategorieën,
nemen in het onderhavige rapport verschillen naar leeftijd en verschillen naar sekse een
bijzondere plaats in. Met betrekking tot een aantal gedragsdomeinen, in het bijzonder die van
de betaalde arbeid buitenshuis, de onbetaalde arbeid in huishouden en gezin, alsmede de
vrijetijdsbesteding, is uitvoerig ingegaan op sekseverschillen. In een apart hoofdstuk
(hoofdstuk 4) werd de rolverdeling van partners op het gebied van de betaalde arbeid en de
opkomst van het tweeverdienersschap in de beschouwing betrokken. Hier en op andere
plaatsen in het rapport zijn daarnaast en in combinatie daarmee de effecten van levensfase en
geboortejaar geanalyseerd.

6.2 Consequenties van enkele maatschappelijke ontwikkelingen voor de deelname en
de tijdsbesteding aan dagelijkse taken 

In hoofdstuk 2 is een aantal aspecten van de overgang van de Nederlandse samenleving naar
een postindustriële produktiestructuur beschreven: veranderingen in het produktiesysteem en
de opbouw van de beroepsbevolking, een toenemende specialisatie, de verlenging van de
leerweg en een stijgend opleidingsniveau. De scherpe inhaalbeweging die onder jonge
vrouwen optrad qua onderwijsdeelname, werd in beeld gebracht. Verder werd ingegaan op de
daling van de gemiddelde huishoudensomvang, de toename van het aantal huishoudens en
veranderingen in de opvattingen over partnerrelaties. Ook de sterke stijging van de
geografische en sociale mobiliteit in de naoorlogse periode en de mechanisering van het
huishouden passeerden de revue. Al deze ontwikkelingen zijn van belang geweest voor het
tijdsbudget van de Nederlanders, de deelname aan betaald en onbetaald werk, de hoeveelheid
vrije tijd en de wijze waarop deze werd besteed, de verdeling over categorieën onder de
bevolking (mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, hoger en lager opgeleiden).

Zo zijn er de verschillende verschuivingen die wel onder de noemer van
`huishoudensverdunning' worden gebracht: de afname van het gemiddelde kindertal, de
toename van het aantal eenoudergezinnen, de stijging van het aantal huishoudens dat uit twee
volwassen partners bestaat en de groei van het aantal alleenwonenden.
De huishoudensverdunning is van belang voor de tijdsbesteding, omdat zij gezien kan worden
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als een schaalverlies in de produktie en consumptie van huishoudelijke zorg. In 1960 waren
er gemiddeld circa 28 huishoudens om 100 Nederlanders te verzorgen, in 1990 ongeveer 42.
Terwijl het aantal personen dat huishoudelijke diensten heeft te verrichten is toegenomen, is
het aantal personen dat van die verzorging kan profiteren afgenomen. Deze schaalverkleining
zou geen betekenis hebben als de werktijd in de huishoudelijke sector geheel evenredig aan
het aantal personen per huishouden zou toenemen. Dat nu is niet het geval. Elk huishouden
kent circa 10 uur werktijd aan vaste (basis)zorg per week (b.v. boodschappen halen,
toebereiding maaltijd, schoonhouden leefvertrek). De rest is echter min of meer variabel en
afhankelijk van de omvang en samenstelling van het huishouden. Dit zou betekenen dat
huishoudelijk werk per persoon meer werktijd vergt naarmate men in kleinere verbanden leeft.
Daardoor zou tevens verklaard worden waarom de tijd die per persoon aan huishoudelijk
werk (met inbegrip van boodschappen e.d.) wordt besteed sinds de jaren zeventig nauwelijks
is afgenomen, terwijl het huishoudelijk werk steeds verder gemechaniseerd raakte en het
aantal gezinnen met kinderen in een zorgbehoevende levensfase drastisch is verminderd
(Knulst en Van Beek 1990; Batenburg en Knulst 1993).

Enkele andere relevante ontwikkelingen die in hoofdstuk 2 werden beschreven zijn de
volgende. De arbeidsmarkt kwam veel meer open te staan voor arbeid door beide seksen en de
beroepsarbeid ging binnen het activiteitenpatroon van vrouwen een belangrijkere plaats
innemen. De produktiviteitsgroei en de structuurverandering van het arbeidsbestel brachten
een volumetoename van arbeidsvrije tijd met zich mee. De jeugd wisselde arbeid als dagtaak
op belangrijke schaal in voor het onderwijs. Deelname aan het arbeidsproces vergt
tegenwoordig een lange voorbereiding. Dat heeft onder meer tot consequentie dat bij een
almaar groeiende groep jongeren en jongvolwassenen het onderwijs de hoofdmoot van de
dagelijkse bezigheden vormt.

De in het voorgaande beschreven sekseverhoudingen in de educatieve sector zijn gelijker dan
die op de arbeidsmarkt en lopen daarmee ver op de arbeidsmarkt vooruit. Toch tellen vooral
de naoorlogse generaties steeds meer vrouwen die net als mannen een voortgezette opleiding
volgen en een beroepscarrière opbouwen. Deze ontwikkeling is in belangrijke mate mogelijk
gemaakt door technologische verworvenheden. Men kan daarbij denken aan de opkomst van
betrouwbare anticonceptiva, de toegenomen aandacht voor het bedieningsgemak van
machines en auto's en in samenhang hiermee ook de overgang naar een (vrouwvriendelijk)
postindustrieel produktiesysteem, waarin handel, diensten en informatieverwerking steeds
meer werkgelegenheid bieden. Ook in immateriële zin ontstonden gunstige voorwaarden. In
de politiek werd vrouwenemancipatie hoog op de agenda geplaatst. De steun daarvoor is
groot; ook onder de bevolking, en dan met name onder de jongste generaties, is de mentaliteit
ten gunste van de emancipatie veranderd. Dit valt af te leiden uit opvattingen over de rechten
en plichten van beide seksen, die sinds de jaren zeventig steeds opnieuw zijn gepeild (SCP
1994a: 543-547).
De emancipatiebeweging van vrouwen richtte zich op tal van sectoren en heeft op vele
daarvan gevolgen gehad (Oudijk 1983). Gelijke onplooiingskansen in onderwijs en arbeid en
herverdeling van onbetaalde huishoudelijke zorg hebben hierbij steeds centraal gestaan. Met
reden worden deze als noodzakelijke voorwaarden voor economische zelfstandigheid
beschouwd. Tegen die achtergrond dienden de sekseverhoudingen in onderwijs, arbeid,
huishoudelijke sector en vrije tijd ook in dit rapport als maatstaf om de stand van de
emancipatie te beschrijven.

De snelle opmars van (gehuwde) vrouwen uit de naoorlogse generaties op de arbeidsmarkt
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heeft zijn sporen in het tijdsbudget nagelaten. Onder de werkende vrouwen is het percentage
gehuwde vrouwen voortdurend toegenomen (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993), reden
waarom vrouwen zich vooral op part-time banen zijn gaan richten. Uitgedrukt in arbeidsjaren
is de ongelijkheid tussen de seksen dan ook groot gebleven, ondanks het feit dat het
percentage mannen met full-time banen de laatste jaren afneemt. Vanwege dit verschil in
bezetting van deeltijd- en voltijdbanen is het aandeel van vrouwen in de betaalde werktijd ook
momenteel nog steeds veel kleiner dan dat van mannen, maar in 1975 waren de verschillen
veel groter. In samenhang met die verschuiving is de onbetaalde arbeid door vrouwen in de
huishouding afgenomen, terwijl die bij mannen is toegenomen. Het beslag dat per fase van de
gezinscyclus via huishoudelijke taken op het tijdsbudget van vrouwen wordt gelegd en het
tempo van herverdeling van huishoudelijke taken, lijken van meer invloed op de verdeling
van posities op de arbeidsmarkt dan de ontwikkelingen in het onderwijs. 

Thans wordt een aantal hoofduitkomsten van deze studie nog eens samengevat. In de
beschrijving ligt het accent op eventuele verschillen in sekse, gezins- of levensfase en
opleiding.

6.3 Veranderingen in de deelname en tijdsbesteding aan onderwijs, arbeid en
huishoudelijke zorg

6.3.1 Algemeen beeld

Vergeleken met 1975 was de door mannen aan onderwijs bestede tijd in 1990 afgenomen en
die van vrouwen toegenomen. Ook het gemiddelde aantal uren dat door vrouwen aan betaalde
arbeid werd besteed, nam toe. De in huishoudelijke arbeid geïnvesteerde tijd steeg onder
mannen, maar niet voldoende om de daling onder vrouwen - die zich met name in de jaren
tachtig voordeed - te compenseren. In de tweede helft van de jaren tachtig kregen vrouwen,
maar vooral mannen de beschikking over minder vrije uren.
Jongeren gingen in de hier beschreven periode tussen 1975 en 1990 beduidend meer tijd
besteden aan onderwijs. Hoewel minder spectaculair, valt er echter ook bij de oudere
leeftijdscategorieën een toename waar te nemen. Onder de leeftijdscategorie 35-49 jaar deed
zich in de hier geanalyseerde periode de sterkste groei van het aantal uren betaalde arbeid
voor, de grootste daling valt te constateren bij het bevolkingsdeel ouder dan 50 jaar. Het
waren vooral personen van 20-34 jaar die minder tijd gingen uittrekken voor huishoudelijke
en gezinstaken. De hoeveelheid vrij beschikbare tijd nam significant af voor alle
leeftijdscategorieën onder de bevolking van beneden de 50 jaar.
Onder de opleidingsniveaus gaven alleen personen met de hoogste opleidingsniveaus tussen
1975 en 1990 een stijging van de voor onderwijs uitgetrokken tijd te zien. De door de laagste
opleidingsniveaus gemiddeld per week aan betaalde arbeid bestede tijd liep fors terug. Dit is
de belangrijkste reden waarom zij de veruit sterkste stijging te zien gaven van het aantal uren
dat per week vrij ter beschikking staat. Bij de Nederlanders met een opleiding op middelbaar
of middelbaar beroepsniveau nam het gemiddelde aantal uren betaalde arbeid beduidend toe. 

6.3.2 Onderwijs en vorming

Nadere analyse van de gegevens die de achtereenvolgende TBO's met betrekking tot de
onderwijsparticipatie hebben opgeleverd, leidt tot de volgende conclusies.
In de leeftijdscategorie van 12-16 jaar volgt vrijwel iedereen dagonderwijs en besteedt
daaraan in 1990 per week gemiddeld bijna 40 uur. Dat geldt niet voor de categorie boven de
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17 jaar. Juist onder deze oudere jeugd hadden vrouwen halverwege de jaren zeventig een
grote achterstand qua onderwijsparticipatie. Reeds vijf jaar later was die vrijwel ingelopen.
De deelname aan cursussen en educatieve activiteiten door Nederlanders jonger dan 18 jaar
vertoonde in de tweede helft van de jaren zeventig een stijgende lijn, stabiliseerde zich tot aan
de tweede helft van de jaren tachtig, om vervolgens te dalen. 
Het bereikte opleidingsniveau predisponeert mensen ook in hun latere leven tot een geringere
dan wel grotere participatie in onderwijs en vorming, al lijkt dit verband in de loop van de
jaren tachtig (vooral bij mannen) zwakker te zijn geworden. Toch volgde van de mannen met
een scholing op havo- of een hoger niveau ook in 1990 nog zo'n 28% minstens 1 uur in de
week een of andere opleiding tegen minder dan 11% van de mannen met een opleiding op
lbo- of een lager niveau. 
Behalve via een reguliere dagopleiding kan onderwijs ook via een gevarieerd aanbod aan
educatieve cursussen, bedrijfsopleidingen, vormen van thuisstudie en dergelijke worden
gevolgd. Vergeleken met 1975 lag het percentage dat aan een of meer van deze
onderwijsvormen deelnam in 1990 onder alle leeftijdscategorieën hoger en was ook de eraan
bestede tijd toegenomen. Onder de Nederlanders van 65 jaar en ouder steeg het percentage
participanten het sterkst (van 4% naar 12%).

6.3.3 Arbeid

Ook wat betreft de betaalde arbeid is een aantal aspecten meer en detail onderzocht. Zo is
gekeken naar de hoeveelheid tijd die door de werkende bevolking per week wordt besteed aan
uiteenlopende aspecten of onderdelen van de arbeid. Naast de normale beroepsuitoefening
zijn dit onder andere vormen van overwerk, nevenbanen, wachttijden voor of na het werk en
het woon-werkvervoer. Tevens is het tijdsbeslag van betaalde arbeid in relatie tot dat van
andere verplichtingen en taken geanalyseerd. Het percentage Nederlanders dat zich vrij van
nevenbezigheden volledig kan concentreren op de beroepsarbeid is sinds 1975 teruggelopen.
Onder zowel de part-time als de full-time werkenden combineert inmiddels een ruime
meerderheid zijn betaalde werkkring met 5 uur of meer onbetaalde arbeid binnen het
huishouden.

Vergeleken met vijftien jaar eerder was in 1990 het percentage mannen dat betaalde
beroepsarbeid als voornaamste dagelijkse bezigheid opgaf, bij alle leeftijdscategorieën onder
de potentiële beroepsbevolking teruggelopen. De enige uitzondering vormde de leeftijdsklasse
van 35-49 jaar, waarvan in beide jaren circa 93% beroepsmatig actief was. De grootste daling
manifesteerde zich onder mannen in de leeftijd van 20-34 jaar (van 90% naar 77%) en 50-64
jaar (van 79% naar 52%). De afname ging gepaard met een significante stijging van het
percentage werklozen, werkzoekenden en WAO-ers. 
Bij de eerstgenoemde categorie nam het percentage toe dat onderwijsverplichtingen als
hoofdcategorie opgaf, bij de tweede categorie steeg het percentage (vervroegd)
gepensioneerden.

In tegenstelling tot het mannelijke bevolkingsdeel was onder de Nederlandse vrouwen het
percentage dat zich hoofdzakelijk op beroepsarbeid concentreerde in 1990 bij alle
leeftijdscategorieën tussen 20 en 65 jaar significant hoger komen te liggen. Dat gold met
name voor vrouwen in de leeftijdsfasen 20-34 en 35-49 jaar, waar de grotere
arbeidsparticipatie vooral resulteerde in een forse daling van het percentage full-time
huisvrouwen.
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6.3.4 Zorg voor huishouden en gezin

Uiteenlopende elementen van de huishoudelijke zorg zijn in kaart gebracht voor het
mannelijke en het vrouwelijke deel der bevolking. Een eenzijdige concentratie op
huishoudelijke arbeid is voor steeds meer vrouwen onder de potentiële beroepsbevolking een
onaantrekkelijke optie geworden. Anno 1990 telde de categorie vrouwen van 20-34 jaar maar
liefst de helft minder full-time huisvrouwen dan in 1975. In de leeftijdsfase van 35-49 jaar
daalde het aandeel huisvrouwen van 78% naar 48%, in de fase van 50-64 jaar van 84% naar
76%.
Voor zowel vrouwen als mannen is gedetailleerd nagegaan welke hoeveelheid tijd in
achtereenvolgende jaren was gemoeid met afzonderlijke onderdelen van de huishoudelijke
arbeid. Strikt huishoudelijke taken zijn daarbij onderscheiden van de zorg voor eventuele
kinderen en andere huisgenoten. De door mannen in het totaal aan de eerste soort bezigheden
bestede tijd nam tot halverwege de jaren tachtig voortdurend toe en stabiliseerde zich in de
periode daarna op ruim 10 uur per week. Bij vrouwen valt in de loop van de jaren tachtig een
gestage afname waar te nemen tot uiteindelijk bijna 27 uur per week in 1990, een reductie die
zich met betrekking tot vrijwel alle aspecten van de huishoudelijke arbeid manifesteerde.
De grotere participatie van mannen beperkte zich voornamelijk tot huishoudelijke bezigheden
(zoals activiteiten rond de maaltijden en het doen van boodschappen) en was niet voldoende
om de afgenomen tijdsinvestering door vrouwen te compenseren, zodat de bevolking als
geheel momenteel per saldo minder tijd in huishoudelijke activiteiten steekt dan in eerdere
jaren. Bij beide seksen steeg vooral het percentage met een tijdsinvestering van 10-20 uur per
week in huishoudelijke arbeid, terwijl onder vrouwen de sterkste terugloop valt te constateren
in de groep met een fors tijdbeslag (van 40-50 uur).
De ontwikkelingen resulteerden in een situatie anno 1990 waarin binnen een doorsnee
huishouden van samenlevende partners, de vrouw nog altijd het leeuwedeel van de
huishoudelijke taken op zich neemt, terwijl de mannelijke partner zich voornamelijk ontfermt
over te verrichten karweitjes in en rond de woning, de grootste bijdrage levert aan het
huishoudensinkomen, en het vervoer van eventuele kinderen van en naar school onder zijn
hoede is gaan nemen. De verzorging van kinderen is inmiddels een bezigheid waarin beide
partners participeren. Dat geldt ook voor de regeling van financiële aangelegenheden, een
taak waarbij overigens het percentage vrouwen dat dit volledig onder haar beheer heeft in het
meest recente tijdvak sterk is toegenomen.
Net als bij het verrichten van betaalde arbeid, is vervolgens nog apart de stand van zaken in
beeld gebracht voor het tijdbeslag van huishoudelijk werk in combinatie met mogelijke
andere taken en verplichtingen (onderwijs, een betaalde werkkring). Het percentage
Nederlanders dat zich volledig concentreert op het huishouden is in de achterliggende vijftien
jaar duidelijk afgenomen. Het aantal personen dat daarentegen een stevige huishoudelijke taak
(van 20 uur of meer) combineert met een substantiële taak op een van de of beide andere
terreinen nam toe.

Ten slotte is nog gekeken naar het effect van de rolverdeling tussen partners wat betreft de
betaalde arbeid op de tijdsinvestering met betrekking tot huishoudelijke taken. Ter illustratie
worden in tabel 6.1 nog eens gedeeltelijk de gegevens van tabel 3.18 weergegeven.
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Tabel 6.1 Tijdsbesteding aan huishoudelijke bezigheden, naar geslacht en arbeidsdeelname van de respondent
en de partner, samenwonenden, 1975-1990 (in uren per week)

huishoudelijk werk, verzorging huishoudelijk werk en
huisgenoten en boodschappen boodschappen

1975 1980 1985 1990 1975 1980 1985 1990

man werkt, partner werkt ook 8 9 10 10 7 7 8 8
vrouw werkt, partner werkt ook 32 31 29 28 27 27 24 23

man werkt, partner werkt niet 9 9 10 10 6 6 8 8
vrouw werkt niet, partner werkt wel 41 41 41 40 34 33 33 31

man werkt niet, partner werkt wel . 14 22 20 . 13 20 17
vrouw werkt, partner werkt niet . 27 20 17 . 25 19 16

man werkt niet, partner werkt ook niet 14 13 16 16 13 12 15 15
vrouw werkt niet, partner werkt ook niet 34 35 30 28 32 31 29 26

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Bij samenwonende vrouwen (al dan niet gehuwd) slokken de huishoudelijke activiteiten
verreweg het grootste deel van het tijdsbudget op bij vrouwen die zelf geen betaalde
werkkring hebben, maar met een partner die die wel heeft. In 1990 betrof dit 40 uur voor alle
taken die uit het huishouden voortvloeien en 31 uur exclusief de verzorging van huisgenoten.
De categorie vrouwen die de minste tijd voor huishouden en/of gezin uittrekken, zijn de
werkende vrouwen met een niet-werkende partner: in 1990 was dit 17 uur (excl. de
verzorging van huisgenoten: 16 uur). Onder beide categorieën vrouwen nam overigens het
betreffende aantal uren sinds 1980 significant af, het snelst onder werkende vrouwen met niet-
werkende partner. Vrouwen die evenals hun partner werkzaam zijn in een betaalde werkkring
vormen een tussencategorie wat het tijdbeslag van huishoudelijke arbeid betreft (in 1990: 23
uur). 
De tijdsinvestering van vrouwen in huishouden en gezin staat in schril contrast met die van
mannen met een vergelijkbare verdeling van de arbeidsrol met hun partner. Bij werkende
mannen blijkt het nauwelijks ter zake te doen of hun partner wel of niet werkzaam is in
betaalde beroepsarbeid, in beide gevallen besteden zij ongeveer 8 uur per week in
huishoudelijke taken; voor de verzorging van huisgenoten komt daar nog zo'n 2 uur bij.
Verrichten mannen geen betaalde arbeid, dan verdubbelt dit aantal uren, en het komt zelfs nog
hoger te liggen wanneer hun partner wel betaald werkzaam is. Het is overigens pas dan dat
hun tijdsinvestering in huishoudelijke bezigheden ongeveer het niveau bereikt van de groep
vrouwen die daar de minste tijd voor uittrekt: werkende vrouwen met een niet-werkende
partner.

6.3.5 Het combineren van taken in onderwijs, arbeid en huishouding

In paragraaf 3.6 is nader ingegaan op het verschijnsel van de taakcombinaties. Het deel van
de bevolking dat twee of drie verplichtingen van 5 uur of meer per week moest combineren, is
met name in de tweede helft van de jaren tachtig duidelijk gestegen en omvat inmiddels bijna
de helft van de Nederlanders. In het meest recente tijdvak leidde deze grotere variatie in het
takenpakket ook tot een significante toename van de tijd die alle bezigheden gezamenlijk
kostten. Het drukst kregen het de personen die betaalde arbeid verrichtten, vooral wanneer
jonge kinderen deel uitmaakten van hun huishouden. 
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6.3.6 De invloed van de fase van de gezinscyclus op de tijdsbesteding

Paragraaf 3.7 geeft een beeld van de mate waarin de participatie in activiteiten is gerelateerd
aan de fase binnen de gezinscyclus waarin de respondenten zich bevinden. Daarbij zijn zeven
fasen onderscheiden, die lopen van de levensperiode waarin men nog bij de ouders inwoont
tot aan het stadium waarin de eigen kinderen het ouderlijk huis hebben verlaten. De
fasewisselingen binnen de gezinscyclus hebben voor mannen en vrouwen een zeer
verschillend effect op de participatie in betaalde en huishoudelijke arbeid. Het meest lijken de
activiteitenpatronen van mannen en vrouwen nog op elkaar aan het begin van de cyclus,
wanneer nog geen zelfstandig huishouden is gesticht. Nadat dit is gebeurd, gaat de betaalde
beroepsarbeid al snel de bezigheden van het mannelijke bevolkingsdeel domineren en dit
blijft zo tot het eind van de beroepscarrière wordt bereikt. 
Ook bij vrouwen - zij het in mindere mate - speelt de beroepsarbeid door de bank genomen
nog een overheersende rol, tot aan het moment dat het eerste kind wordt geboren. Vanaf dat
moment wordt hun takenpakket gedomineerd door de onbetaalde arbeid in huishouden en
gezin. En hoewel arbeid in het kader van een betaalde werkkring onder hen weer in betekenis
toeneemt na het passeren van het zogenoemde kinderdal, dat wil zeggen als de kinderen de
allereerste levensfase (0-5 jaar) ontgroeid zijn, blijft arbeid in huishouden en gezin doorgaans
overheersen tijdens hun verdere levensloop. In de loop van de jaren tachtig vertoonde dit
patroon een opmerkelijke stabiliteit, ondanks de toestroom van jonge kinderloze vrouwen en
vrouwen met oudere kinderen naar de arbeidsmarkt.

6.4 Veranderingen in de vrijetijdsbesteding

6.4.1 Algemene ontwikkelingen 

Als vrije tijd geldt in deze studie: de hoeveelheid tijd die overschiet nadat aan de dagelijkse
verplichtingen (onderwijs, arbeid, huishouden, persoonlijke verzorging) is voldaan. Aldus
gedefinieerd zijn de meeste bevolkingsgroepen, vergeleken met medio jaren zeventig, over
minder vrije uren gaan beschikken. Wel zijn zij deze op een gevarieerdere wijze gaan
benutten. Tevens valt er een ontwikkeling waar te nemen van tijdsintensieve naar
kapitaalintensieve vormen van vrijetijdsbesteding. Vergeleken met andere consumptieve
bestedingen, is de besteding door de gezinshuishoudingen aan elektronische apparatuur
(kleurentelevisie, videorecorder, cd-speler, walkman e.d.) zeer sterk gestegen. 
In de uithuizigheid tijdens vrije uren trad weinig verandering op. Het percentage van de vrije
tijd dat buitenshuis werd doorgebracht is sinds 1975 ongeveer hetzelfde gebleven
(35%-37%). Het aantal verplaatsingen in het kader van vrijetijdsdoelen vertoonde een
teruggang in de tweede helft van de jaren zeventig, om weer toe te nemen in de eerste helft
van de jaren tachtig. In dezelfde periode steeg ook het autogebruik ten behoeve van
vrijetijdsverplaatsingen. 
Ook is gekeken naar het soort activiteiten dat tijdens de vrije uren werd ontplooid. Het
percentage van de vrije tijd dat daarvoor door verschillende bevolkingscategorieën werd
uitgetrokken, kan als een maat worden beschouwd voor de prioritering van de bezigheden.
Hoewel een breed scala aan vrijetijdsactiviteiten werd beschreven, is het accent toch gelegd
op drie soorten bezigheden. In de eerste plaats het gebruik van televisie, radio en
afspeelapparatuur en het leesgedrag. In de tweede plaats de maatschappelijke participatie,
waarbij in dit rapport onder maatschappelijke participatie wordt verstaan: de deelname aan
politieke, sociale of vakorganisaties, het verenigingswerk, het kerkelijk leven en het
vrijwilligerswerk. De derde soort vrijetijdsbezigheden is het uitgaansgedrag.
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6.4.2 Kijk- en luistergedrag en lezen

Met betrekking tot het kijk- en luistergedrag komt onder meer het volgende naar voren.
Mannen reserveren een groter deel van hun vrije uren voor het benutten van de elektronische
media dan vrouwen. De meeste vrije tijd wordt hieraan door jongeren (12-19 jaar) besteed.
Wat dit betreft is het verschil met de oudere leeftijdsgroepen sinds 1975 gegroeid. Evenals in
1975 staken laag opgeleiden er meer vrije uren in dan hoog opgeleiden. Doordat de laatsten
(met name tussen 1975 en 1985) beduidend meer vrije uren gingen investeren in elektronische
media, zijn de verschillen qua opleidingsniveau wel duidelijk afgenomen.
Bij jongeren gaat een intensiever gebruik van audiovisuele apparatuur gepaard met een
relatief geringe tijdsinvestering in lezen. Bij ouderen is dat niet het geval: zij trekken voor
beide naar verhouding veel tijd uit. Onder de naoorlogse geboortecohorten trad bij elk nieuw
cohort een verdere reductie van de in lezen geïnvesteerde tijd op (van het cohort 1946-1950
naar de cohorten 1951-1955 en 1956-1960, van deze naar het cohort 1961-1965 en ten slotte
naar het jongste cohort 1966-1970).  
Bij het mediagebruik spelen niet alleen sekseverschillen, maar ook opleidingsverschillen een
rol in combinatie met het geboorte- en onderzoeksjaar. Zo blijft het verschil in tijdsbesteding
aan elektronische media sinds 1980 tussen de leden van de vooroorlogse generatie en latere
generaties voornamelijk beperkt tot het hoger opgeleide deel der bevolking. Onder personen
met een opleiding beneden mavo-niveau zijn de intergenerationele verschillen tamelijk klein.
Halverwege de jaren zeventig werd door de beter opgeleiden aan televisie en luisterapparatuur
nog duidelijk minder tijd besteed. Een decennium later was dit verschil nagenoeg verdwenen. 
Verder valt ook de stijging van de aan lezen bestede tijd die ongeveer parallel liep aan het
gebruik van audiovisuele media, onder de vooroorlogse generatie uitsluitend bij hoger
opgeleiden waar te nemen.

6.4.3 Maatschappelijke participatie

Onder maatschappelijke participatie werd in dit rapport verstaan: de deelname aan politieke,
sociale of vakorganisaties, het verenigingswerk, het kerkelijk leven en het vrijwilligerswerk.
Voor uiteenlopende vormen van maatschappelijke participatie zijn de deelnamepercentages
geanalyseerd en is nagegaan of het sociale profiel van de participanten tussen 1975 en 1990
is veranderd. Het percentage van de vrije tijd dat werd uitgetrokken voor enigerlei vorm van
maatschappelijke participatie liep tussen 1975 en 1990 significant terug bij jongeren en hoog
opgeleiden. Daarentegen waren gepensioneerden, die in het eerstgenoemde jaar nog relatief
weinig tijd aanwendden voor participatie, bij de overgang naar de jaren negentig naar
verhouding juist veel tijd daaraan gaan besteden. 
Over de hele bevolking bezien trad sinds 1975 een afname op in het percentage deelnemers
aan maatschappelijke participatievormen. Er zijn echter bevolkingsgroepen waar sprake is
van een wel zeer drastische terugloop: de jongere leeftijdscategorieën (met name die van
12-19 jaar, scholieren en studenten) en de hoger opgeleiden. Bij de laatsten betreft het met
name personen met een opleiding op hbo- of universitair niveau, een groep die halverwege de
jaren zeventig nog veruit het meest geïnvolveerd was in maatschappelijke participatie.
Daarnaast daalde het percentage deelnemers onder het werkende deel van de mannelijke
bevolking. Anderzijds maakten vooral werklozen en arbeidsongeschikten, die vijftien jaar
eerder het minst van alle bevolkingsgeledingen participeerden, hun entree onder de meest
betrokken bevolkingsgroepen.
De afname in de maatschappelijke participatie onder jongeren en hoog opgeleiden valt vooral
terug te voeren op een sterk gedaalde animo tot deelname op het terrein van de hulpverlening
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en het vrijwilligerswerk. Op dit domein van de maatschappelijke participatie nam de
deelnamebereidheid van werklozen of arbeidsongeschikten juist sterk toe. Ook gingen zij
sterker participeren in politieke, sociale en vakorganisaties. De stijging onder
gepensioneerden deed zich vooral voor met betrekking tot het verenigingswerk.

6.4.4 Uitgaansgedrag

Ook voor verschillende typen uitgaansgedrag is op basis van de TBO's uit 1975 en 1990 een
profielschets gemaakt van de deelnemers. In hun totaliteit namen uitgaansactiviteiten zowel in
1975 als in 1990 de prominenste plaats in binnen het tijdsbudget van jongeren.
Gepensioneerden vormden in beide jaren het andere uiterste, zij besteedden de minste tijd aan
uitgaan. In de tussenliggende periode deed zich onder alleenstaanden, personen met jonge
kinderen en hoog opgeleiden de sterkste stijging voor in het percentage van de vrije tijd dat
opging aan uitgaan, in alle drie de gevallen zette de verandering overigens pas na 1980 in.
Nederlanders met een scholing lager dan het middelbare niveau gingen juist een lager
percentage vrije uren voor uitgaan reserveren. 
Jongeren, scholieren en studenten wijdden een verhoudingsgewijs groot deel van hun vrije tijd
aan uitgaan; het percentage uitgaanders binnen deze bevolkingsgroep lag echter ongeveer op
het landelijke gemiddelde. Bij gepensioneerden lag het in 1975 en in 1990 er duidelijk onder.
Verder liep tussen 1975 en 1990 het percentage uitgaanders onder de laag opgeleiden sterk
terug. In mindere mate gold dit voor huisvrouwen, en werklozen en arbeidsongeschikten.
Net als bij de maatschappelijke participatievormen is bij het uitgaansgedrag vervolgens per
type uitgaansactiviteit nagegaan of tijdens de periode die door dit rapport wordt bestreken
verschillen meer naar voren treden tussen bepaalde bevolkingsgroepen. Qua sociale
compositie van de bezoekers hebben de meeste veranderingen zich voltrokken ten aanzien van
het bezoek aan cafés of dancings en de cultuurparticipatie. Vooral door ouderen, vrouwen en
personen van middelbaar of lager opleidingsniveau werden horecagelegenheden sinds 1975
minder gefrequenteerd. Onder de hoogste opleidingsniveaus steeg de populariteit van deze
uitgaansgelegenheden. De cultuurparticipatie geeft een onmiskenbare teruggang te zien onder
de jongste generatie, onder gepensioneerden en verder onder alle opleidingsniveaus behalve
het hoogste. Het publiek voor toneelvoorstellingen, concerten, musea, tentoonstellingen en
dergelijke bestaat, net als dat van de horeca, dus in groteren getale dan in de jaren zeventig uit
goed opgeleide Nederlanders.

6.4.5 Verschillen naar beroepsactiviteit

In de laatste paragrafen van hoofdstuk 5 is nog afzonderlijk aandacht besteed aan verschillen
in vrijetijdsbesteding tussen de beroepsmatig actieve en niet-actieve Nederlanders en tussen
de leeftijdscategorieën onder de bevolking. De belangrijkste conclusies met betrekking tot het
eerste kenmerk zijn de volgende.
Wanneer als criterium voor een full-time baan een werkweek van meer dan 20 uur wordt
gehanteerd, dan beschikken de Nederlandse mannen met een volledige betaalde werkkring per
week over ruim 23 uren minder die zij vrij kunnen besteden dan gepensioneerde, werkloze of
arbeidsongeschikte mannen. Hun vrije tijd brengen zij vaker dan de laatsten buitenshuis en op
een gevarieerdere wijze door. Het aantal uren dat voor gepensioneerden en werklozen of
arbeidsongeschikten overschiet omdat zij geen betaalde arbeid verrichten, kan overigens niet
als louter vrije tijd worden beschouwd. Aan huishoudelijke taken en aan persoonlijke
verzorging besteden zij namelijk beduidend meer tijd dan personen met een volledige baan.
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Door mannen met een volledige baan werd zowel in 1975 als in 1990 een groter deel van de
vrije tijd besteed aan uitgaan en het onderhouden van sociale contacten (o.a. op visite gaan en
visite ontvangen) dan door beroepsmatig niet-actieven. Gepensioneerde mannen trokken een
relatief ruim percentage van hun vrije uren uit voor verzorgende hobbies (karweitjes,
tuinieren, verzorging van planten of dieren) en lezen. Hun werkloze of arbeidsongeschikte
seksegenoten brachten een groter deel van hun vrij beschikbare uren door met televisie kijken
of het beluisteren van afspeelapparatuur.
Er is gekeken in hoeverre deze vrijetijdsactiviteiten anno 1990 in direct verband stonden met
het verschil in arbeidspositie tussen werkenden en enerzijds werklozen of
arbeidsongeschikten, en anderzijds gepensioneerden. Daarbij is ook de mogelijke relatie met
het opleidingsniveau, de leeftijd en het gezinsinkomen van de respondenten geanalyseerd,
alsmede het effect van de fase binnen de gezinscyclus waarin zij zich bevonden ten tijde van
het onderzoek. Het blijkt dan dat de grotere geïnvolveerdheid van werkloze en
arbeidsongeschikte mannen in vormen van maatschappelijke participatie voornamelijk is
terug te voeren op leeftijdseffecten. Hetzelfde geldt voor de intensievere tijdsinvestering in
lezen bij werkenden. Het grotere aandeel van uitgaansgedrag in het vrijetijdsbudget van de
werkenden hangt daarentegen voornamelijk samen met de verschillende fasen binnen de
gezinscyclus waarin beide groepen zich plegen te bevinden. Alleen ten aanzien van het
grotere aantal vrije uren dat werklozen en arbeidsongeschikten voor het gebruik van
elektronische media uittrokken, komt een sterk direct verband met de arbeidspositie naar
voren.
Aangaande verschillen tussen werkende en gepensioneerde mannen leren ons de uitkomsten
dat voor de grotere prioritering die werkenden aan uitgaan geven, vooral de vraag beslissend
is of men als alleenstaande door het leven gaat dan wel samenwoont met een partner. En: dat
ook de tijdsbesteding aan audiovisuele apparatuur niet zozeer een kwestie van arbeidspositie
is, als wel (in dit geval) van opleidingsniveau. Met betrekking tot de grotere leesactiviteit van
gepensioneerden speelt het verschil in arbeidspositie wel een overheersende rol, maar is ook
de het opleidingsniveau relevant.

In vergelijking met huisvrouwen beschikten vrouwen met een volledige baan in 1990 per
week over bijna 12 uur minder vrije tijd, vergeleken met werkloze of arbeidsongeschikte
vrouwen was dit 15 uur, vergeleken met gepensioneerde vrouwen zelfs ruim 18 uur. Nog
meer dan full-time werkzame mannen waren zij geneigd hun vrije uren buitenshuis door te
brengen, een substantieel verschil met hun seksegenoten zonder betaalde werkkring. Terwijl
gepensioneerde vrouwen in 1990 ongeveer 31% van hun vrije tijd buitenshuis besteedden,
huisvrouwen 32% en werkloze of arbeidsongeschikte vrouwen 40%, lag dit percentage voor
het full-time werkende deel van de vrouwelijke bevolking op 45%. Zowel bij de categorie van
de werkenden met een volledige baan, als bij die van de werklozen, alsook bij de
gepensioneerden spreidden vrouwen een grotere diversiteit van vrijetijdsactiviteiten ten toon
dan hun mannelijke evenknieën. In tegenstelling tot bij mannen werd bij vrouwen het
vrijetijdspatroon van werklozen gekenmerkt door de meeste variatie.
Full-time werkende vrouwen besteden een hoger percentage van hun vrije uren aan uitgaan
dan hun niet beroepsmatig actieve seksegenoten. Gepensioneerde vrouwen trekken een naar
verhouding hoog percentage van hun vrije uren uit voor televisie en andere elektronische
media, werkloze of arbeidsongeschikte vrouwen brengen relatief veel tijd door met
maatschappelijke participatievormen.
Voor werkende vrouwen is nagegaan in hoeverre verschillen in vrijetijdsbesteding met
huisvrouwen in 1990 waren toe te schrijven aan het verschil in arbeidspositie wanneer de fase
van de gezinscyclus waarin zij zich bevinden, wordt gecontroleerd voor opleidingsniveau,
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leeftijd, en gezinsinkomen van de vrouwen. Uit de analyse komt naar voren dat met
betrekking tot slechts weinig vrijetijdsactiviteiten het verschil in arbeidspositie een rol speelt.
De invloed van de andere factoren is doorgaans groter. Wat betreft het leesgedrag zijn dat
leeftijd en opleidingsniveau, waar het gaat om het uitgaansgedrag zijn dat leeftijd en fase van
de gezinscyclus, terwijl ten aanzien van het onderhouden van sociale contacten opnieuw
leeftijd de zwaarst wegende factor vormt.

6.4.6 Verschillen naar leeftijd

Vergeleken met vijftien jaar daarvoor hadden in 1990 alle leeftijdsgroepen beneden de 50 jaar
het drukker gekregen. In het bijzonder gold dit de categorie van 35-39 jaar, die de
hoeveelheid tijd welke overschiet als aan alle verplichtingen is voldaan, zag gereduceerd met
5 uur per week. Het geboortecohort 1936-1940 beschikte in deze levensfase nog over 48 vrij
te besteden uren, voor het cohort 1951-1955 schoot in dezelfde levensperiode nog maar 43
uur over. Ook adolescenten en jongvolwassenen kregen het drukker: terwijl de
geboortejaargangen van 1956-1960 in de fase van 15-19 jaar op weekbasis nog over 46 uur
vrije tijd kon beschikken, resteerden bij het cohort 1966-1970 in deze levensjaren nog maar
43 uur. Anderzijds kregen Nederlanders van boven de 50 jaar tussen 1975 en 1990 juist de
beschikking over meer vrije tijd. Met name personen in de leeftijdsfase van 60-64 jaar zagen
hun aantal vrije uren toenemen, en wel met ruim 8 uur per week.

Voor drie leeftijdscategorieën onder de bevolking is nagegaan welke verschuivingen zich
sedert 1975 hebben voltrokken in de vrijetijdsbesteding. Dit is om te beginnen de categorie
van 20-29 jaar, corresponderend met de opbouwfase van huishouden, gezin en
maatschappelijke carrière. Vervolgens de periode tussen het vijfendertigste en
vierenveertigste levensjaar, de zogenoemde piekjaren van de gezinscyclus en de
beroepsloopbaan. Ten slotte als derde fase de periode van 55-69 jaar, die door de bank
genomen samenvalt met het lege-neststadium en waarin de overgang naar pensionering
plaatsvindt.
Uit hoofdstuk 3 was al bekend dat de opeenvolgende levensfasen een voor mannen en
vrouwen verschillend effect hebben op het activiteitenpatroon en het tijdbeslag van
bezigheden. Dat onderscheid treedt ook aan de dag ten aanzien van de vrijetijdsbesteding op
diverse wijzen. In de leeftijdscategorie 20-29 jaar beschikten vrouwen zowel in 1975 als in
1990 per week over ruim 2 uur minder vrije tijd dan mannen. Onder de twee overige
leeftijdscategorieën traden wel verschuivingen op. Bij de 35-44-jarigen groeiden de seksen
naar elkaar toe. Konden vrouwen in deze levensfase anno 1975 nog over bijna 5 uur minder
vrije tijd beschikken dan hun mannelijke leeftijdsgenoten, vijftien jaar later was dit verschil -
via een forse afname van het aantal vrije uren onder mannen - verdwenen. Onder de oudste
leeftijdsgroep, waar vergeleken met 1975 het percentage vervroegd gepensioneerde mannen
veel hoger is komen te liggen, nam het verschil daarentegen toe van 4,6 uur naar 8,2 uur
minder vrije tijd voor vrouwen.

Ten tijde van het eerste TBO vormden vrouwen van 35-44 jaar nog typisch een
bevolkingsgroep die veel vrije tijd thuis doorbracht. Vijftien jaar later was dit niet langer het
geval en bestond er dienaangaande ook nauwelijks nog enig verschil met mannen. Waaraan
werden die vrije uren besteed? De gegevens leren dat televisie kijken de hoofdvorm van in
huiselijke kring doorgebrachte vrijetijdsbesteding vormt en dat het tijdsbeslag ervan vooral
onder de jongste leeftijdsgroep zeer sterk is gegroeid. In alle leeftijdscategorieën keken
mannen ook bij de eerste peiling al meer televisie. Sindsdien nam de tijdsinvestering in
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televisiekijken onder mannen van de leeftijd 20-29 jaar en 35-44 jaar bovendien sterker toe
dan bij vrouwen van dezelfde leeftijd, zodat het verschil alleen nog maar groter werd.
Daarentegen gingen vrouwen in deze beide levensfasen een, vergeleken met hun mannelijke
leeftijdsgenoten, groter deel van hun vrije tijd reserveren voor lezen. In zowel 1975 als 1990
waren vrouwen onder alle leeftijdsgroepen beduidend vaker lid van een bibliotheek, leenden
zij daar ook meer boeken en gaven zij bovendien veel vaker dan mannen aan in de
voorgaande maand een of meerdere boeken te hebben uitgelezen.
Bij de uithuizig doorgebrachte vrije tijd valt vooral de bij mannen van 35-44 jaar de sterk
toegenomen tijd besteed aan sportbeoefening op. Onder de 35-44-jarigen (mannen zowel als
vrouwen) is het percentage regelmatige sporters sinds 1975 enorm toegenomen. Dit was
tevens bij mannen uit de oudste leeftijdscategorie het geval. Met name in de twee oudste van
de hier onderscheiden leeftijdsgroepen waren mannen in 1990 ook vaker lid van een
sportvereniging. Wat betreft andere buitenshuis gepraktiseerde vrijetijdsbezigheden deden
zich eveneens veranderingen voor. Mannen van 20-29 jaar gingen blijk geven van een
intensiever uitgaansgedrag. Vrouwen van deze leeftijdsklasse spendeerden al in 1975 een
kleiner percentage van hun vrije uren aan het uitgaansleven, maar het verschil met hun
mannelijke leeftijdsgenoten was in 1990 verviervoudigd. In beide jaren lag het gemiddelde
jaarlijkse aantal bezoeken van 20-29-jarige mannen aan horeca- en uitgaansgelegenheden
aanzienlijk boven dat van vrouwen uit deze leeftijdsklasse. Hetzelfde was in het eerste
steekproefjaar van toepassing op de bevolking van 35-44 jaar, maar door een aanzienlijke
stijging van het aantal vrouwelijke bezoeken was dit verschil in 1990 sterk verminderd.

6.5 De rolverdeling tussen partners in het huishouden

6.5.1 Veranderingen in de tijdsbesteding aan betaalde arbeid en huishouden

Ten slotte worden nog enkele uitkomsten betreffende de verdeling van taken en verplichtingen
tussen samenwonende partners genoemd. Daarop is in hoofdstuk 4 uitvoerig ingegaan. In
paragraaf 4.2 werd eerst een aantal algemene veranderingen die zich hebben voorgedaan in de
deelname van mannen en vrouwen aan arbeid en huishouden beschreven vanuit het
perspectief van cohort-, periode-, opleidingsverschillen en verschillen in de fase van de
gezinscyclus. Ten aanzien van de participatie en tijdsinvestering in een betaalde
beroepsloopbaan en in huishoudelijke taken, spelen periode- en opleidingseffecten een
geringe rol. Van veel meer gewicht bleken het geboortejaar van de respondenten en (met name
bij vrouwen) de gezinsfase. In figuur 6.1 is het tijdbeslag van betaalde arbeid en
huishoudelijke taken nog eens weergegeven voor dertien geboortecohorten en zes fasen
binnen de gezinscyclus.
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Figuur 6.1 Aantal uren per week dat werd besteed aan het verrichten van betaalde arbeid en het vervullen van
huishoudelijke taken, per geboortecohort en per fase in de gezinscyclus, 1975-1990

Bron: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

De onderscheiden gezinsfasen zijn:
fase 1 - inwonend bij de ouders en jonger dan 30 jaar
fase 2 - samenwonend met een partner, jonger dan 30 jaar en zonder kinderen
fase 3 - samenwonend, met kinderen, waarvan het jongste 0-5 jaar is
fase 4 - samenwonend, met kinderen, waarvan het jongste 6-14 jaar is
fase 5 - samenwonend, met kinderen, waarvan het jongste ouder dan 14 jaar is
fase 6 - samenwonend, ouder dan 50 jaar, zonder thuiswonende kinderen.

In de periode 1975-1990 was het gemiddelde aantal uren dat betaalde beroepsarbeid werd
verricht, het hoogst bij mannen uit de jaargangen tussen 1936 en 1955. Bij vrouwen doet zich
een duidelijk breuk in de beroepsloopbaan voor vanaf het moment dat kleine kinderen deel
gaan uitmaken van het huishouden. De tijdsinvestering in huishouden en gezin neemt in deze
fase zeer sterk toe. Bij mannen valt van een breuk niets waar te nemen, wel steken zij tijdens
de eerste levensperiode van hun kind(eren) wat meer tijd in huishoudelijke taken.

6.5.2 Het tweeverdienershuishouden: feiten en fictie

Vervolgens werd een aantal TBO-uitkomsten besproken die betrekking hadden op het
tweeverdienershuishouden waarin beide partners een volledige werkkring combineren met
huishoudelijke arbeid. Tussen 1980 en 1990 daalde onder alle leeftijdscategorieën vrouwen
het percentage met een traditionele rolverdeling (werkt zelf niet, partner werkt full-time), het
sterkst in de categorieën 25-29 jaar (-25%), 50-54 jaar (-26%) en 55-59 jaar (36%). In de
leeftijdsfasen tussen het dertigste en vijftigste levensjaar bevond ook in 1990 nog bijna de
helft van de vrouwen zich in een traditioneel huishouden. Bij de verbreiding van het
tweeverdienershuishouden spelen periode- en cohorteffecten wel een zekere rol, maar het
veruit sterkste effect gaat opnieuw uit van de fase van de gezinscyclus. Het zijn voornamelijk
jonge samenwonenden zonder kinderen die de sociale dragers vormen van dit
huishoudenstype. 
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Naar dominantie van een bepaald huishoudenstype, zien de achtereenvolgende fasen van de
gezinscyclus er als volgt uit. Van de mannen die verkeerden in de fase dat men jonger dan
dertig jaar is en samenwoont zonder kinderen, had zowel in 1980 als in 1990 bijna de helft
(47%) een symmetrische arbeidsrolverdeling met de partner. Ook onder vrouwen domineerde
in beide jaren deze huishoudensvorm in de betreffende fase, maar in 1990 toch veel meer dan
in 1980. Van de vrouwen bevond zich in 1980 39% in de tweeverdienerssituatie, maar tien
jaar later was dit percentage opgelopen tot 51%.
In de volgende fase, waarin men samenwoont met jonge kinderen, wordt bij beide seksen het
beeld bepaald door een traditionele rolverdeling (man werkt full-time, vrouw werkt niet), al
brokkelde de dominantie van dit rollenpatroon onder vrouwen wel af (van 63% in 1980 naar
54% in 1990). Die verschuiving kwam echter niet zozeer ten goede aan een grotere
populariteit voor het tweeverdienershuishouden, als wel aan dat waarin naast een full-time
werkende man een part-time werkende vrouw is te vinden (het anderhalfverdieners-
huishouden). Ook in de latere fasen speelt het tweeverdienershuishoudenstype (nog) geen
noemenswaardige rol; in die fasen neemt vooral de betekenis toe van een door man en vrouw
gezamenlijk verlaten van het arbeidsproces.
De variatie naar arbeidspositie valt onder de potentiële beroepsbevolking voornamelijk onder
vrouwen aan te treffen. Er is gekeken naar enkele factoren die mogelijk de arbeidsparticipatie
van vrouwen met een full-time werkende partner bepalen (geen participatie, part-time en
full-time participatie). Bij mannen speelt een combinatie van cohort-, levensfase- en
gezinsfase-effecten een belangrijke rol met betrekking tot de arbeidsdeelname van hun
vrouwelijke partner. Bij vrouwen leidt daarnaast het behaalde opleidingsniveau tot grote
verschillen.

In zowel 1980, als 1985, alsook 1990 bestonden er uitgesproken verschillen tussen mannen
die een meer symmetrische verdeling van betaalde arbeid hanteren en mannen met een
traditionele rolverdeling met hun partner. Bij de eerste groep raakten gaandeweg mannen met
een hoog scholingsniveau, buitenkerkelijken en niet-gelovigen oververtegenwoordigd. Verder
vielen daaronder in alle steekproefjaren relatief zeer veel samenwonenden of gehuwden
zonder kinderen aan te treffen, evenals personen met een voorkeur voor een politieke partij ter
linkerzijde van het politieke spectrum.

Aangenomen mag worden dat tweeverdieners naar verhouding veel gebruik zullen maken van
(betaalde) externe diensten, dat wil zeggen dat zij blijk zullen geven van een grotere
`monetarisering' van hun huishouden. Inderdaad werden door tweeverdieners, vooral als het
vrouwen betreft, in zowel 1985 als 1990 vaker maaltijden afgehaald en werd uit eten gegaan
dan door personen uit het traditionele huishoudenstype. Ook maakten tweeverdieners
frequenter gebruik van hulp in de huishouding.
De huishoudenstypen zijn op nog meer punten met elkaar vergeleken, waarbij de
afzonderlijke effecten van het type huishouden, naast die van het opleidingsniveau en het
inkomensniveau zijn uitgesplitst. In de eerste plaats is het tijdsbeslag van de combinatie van
taken voortvloeiende uit de betaalde en huishoudelijke arbeid bekeken. Bij vrouwen is hier de
arbeidspositie de zwaarst wegende factor, al is ten aanzien van de verrichting van strikt
huishoudelijk werk (excl. de zorg voor huisgenoten) de invloed van opleiding sinds 1980
toegenomen. Werkende vrouwen zijn sindsdien zo'n 3 à 4 uur per week minder tijd gaan
besteden aan het huishouden, alleen onder vrouwen met een volledige werkkring liep tevens
de tijd die zij staken in de verzorging van andere leden van het huishouden terug. Onder de
full-time werkende vrouwen nam ook het percentage dat wekelijks meer dan 10 uur
investeerde in huishoudelijke en zorgtaken af. Onder full-time werkende mannen met een
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part-time werkende partner steeg het percentage met een dergelijke forse tijdsbesteding aan
huishouden en gezin, ook wanneer wordt gecontroleerd voor opleiding en inkomen,
aanzienlijk (van 19% naar 40%).

Tevens zijn de verschillende huishoudenstypen vergeleken wat betreft hun leefpatroon en
enkele aspecten van de vrijetijdsbesteding. Dat leidt tot onder meer de volgende conclusies.
Vrouwen die evenals hun partner een volledige werkkring hebben, beschikten in 1990 op
weekbasis over ruim 6 uur minder vrije tijd dan niet-werkende vrouwen met een full-time
werkende partner en zij brachten een relatief groot deel van hun vrije uren buitenshuis door.
Hun vrijetijdsgedrag werd in 1980 nog gekenmerkt door duidelijk meer afwisseling, maar tien
jaar later was dit niet langer het geval. De arbeidspositie oefende een overheersende invloed
uit op het aantal vrij beschikbare uren; voor de mate van diversiteit in het vrijetijdsgedrag
was daarentegen vooral het opleidingsniveau bepalend.
In sommige opzichten heeft de arbeidspositie van de vrouwelijke partner een verschillend
effect op het gedrag van de twee seksen. Zo trekken mannen met een full-time werkende
partner naar verhouding veel tijd uit voor maatschappelijke participatie en het onderhouden
van sociale contacten, maar vrouwen in een vergelijkbare positie juist weinig. Daarentegen
geven zowel mannen als vrouwen met een tweeverdienershuishouden blijk van een intensiever
uitgaansgedrag. Dit alles blijft geldig wanneer wordt gecontroleerd voor opleidings- en
inkomensniveau. Wat het soort uitgaansdoelen betreft, zijn mannen en vrouwen die evenals
hun partner een volledige baan hebben, vooral vaker dan personen uit de andere
huishoudenstypen te vinden in cafés en restaurants en besteden zij meer tijd aan
sportbeoefening.
Met betrekking tot het kijk- en luistergedrag vormt het bereikte opleidingsniveau de
doorslaggevende factor en niet de arbeidspositie van de partners. Alleen bij mannen geldt dat
ook voor de hoeveelheid tijd die voor lezen wordt uitgetrokken (met name waar het boeken
betreft). Bij vrouwen spelen het huishoudenstype, de genoten opleiding en het
inkomensniveau alle drie een ongeveer even grote rol.
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6  Summary of main results

6.1 Subject matter

As in the previous three time budget survey (TBO) reports, this report takes a wide-ranging
look at the changes that have occurred in the activity pattern of various groups in society and
the time they spend on various kinds of activity. In this respect, it may serve as an update to
1990 on the various trends that the previous report Tijd komt met de jaren ("Time comes with
age") traced up to 1985 (Knulst & Van Beek 1990). This was possible because the authors
were able to use data gathered in a later time budget survey. More than Tijd komt met de
jaren, this report looks at developments that have been observed in leisure pursuits.

In the description of the habits of various population groups, differences by age and sex
occupy a special place in the present report. Differences between the sexes were examined in
detail in a number of areas of behaviour, particularly paid work outside the home, unpaid
work in the home and family, and leisure pursuits. A separate chapter (chapter 4) looks at the
division of roles between partners in terms of paid work and the rise of double-income
households. Here, and at other points in the report, the effects of stage of life and year of birth
have been analysed.

6.2 Implications of a number of social developments for participation in and time
spent on daily tasks

Chapter 2 describes some aspects of the transition in Dutch society to a post-industrial
production structure: changes in the production system and the structure of the working
population, increasing specialisation, longer educational careers and a rising level of
education. It highlights how young women have caught up with young men in terms of
participation in education. It also looks at the fall in the size of the average household, the
increase in the number of households and changes in attitudes to relationships with partners.
The chapter also examines the rise in geographical and social mobility since the war and the
mechanisation of housework. All these developments have affected the time budget of the
Dutch, participation in paid and unpaid work, the amount of free time they have and the way
in which they spend it, and its distribution among different categories of the population (men
and women, young and old, poorly and highly educated).

There have, for instance, been shifts which have been broadly categorised as 'the dilution of
households': the decrease in the average number of children in a family, the growing number
of single-parent families, the rise in the number of households consisting only of two adult
partners and the growth in the number of people living alone. This development has
implications for the way people spend their time, since it can be regarded as a loss of scale in
the production and consumption of domestic care. In 1960 there was an average of around 28
households to take care of every 100 Dutch people; in 1990 there were 42. Although there has
been a rise in the number of people with household duties, the number of people who benefit
from them has decreased. This reduction in scale would be insignificant if working hours in
the domestic sector were to rise entirely in proportion to the number of people per household.
However, this is not the case. Each household requires around 10 hours of work each week for
basic care (e.g. shopping, preparation of meals, cleaning). However, the rest is variable and
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depends on the size and composition of the household. This would mean that housework
required more effort per person the smaller the household. This might also explain why the
time spent by each individual on housework (including shopping etc.) has barely decreased
since the seventies, despite the fact that housework has become steadily more mechanised and
there has been a dramatic fall in the number of families with children at a stage where they
require a great deal of care (Knulst & Van Beek 1990; Batenburg & Knulst 1993).

Chapter 2 also describes a number of other relevant developments. The labour market has
opened up more to both sexes and professional work has come to occupy a more important
place in women's pattern of activities. Rising productivity and the change in the structure of
the labour system have led to more free time for workers. Young people have exchanged work
for education to a significant extent. Participation in the working process now requires more
preparation time, which has meant, among other things, that for a growing group of youths
and young adults, education forms the mainstay of their daily activities.

The ratio between the sexes in the education sector referred to above is more balanced than
that on the labour market, and in this respect education is way ahead of the labour market.
However, in the post-war generations, more and more women have taken higher
qualifications and built up a professional career, just like their male counterparts. This
development has to a great extent been made possible by technological innovations, such as
the advent of reliable contraceptives, increased attention for the ease of use of machines and
cars and, in connection with this, the transition to a woman-friendly post-industrial
production system, with more and more jobs in trade, services and information processing. In
a non-material sense, too, the circumstances have become more favourable. Women's rights
have gained a place high on the political agenda. The issue enjoys a great deal of support,
including among the general public and, among younger generations in particular, attitudes
have shifted in favour of equal opportunities for women, as can be seen from their opinions on
the rights and obligations of both sexes, which have been constantly redefined since the 1970s
(SCP 1994a: 543-547).

The women's rights movement focused on numerous sectors and has affected many of them
(Oudijk 1983). The key issues have always been equal opportunities for personal development
in education and work and the redistribution of unpaid domestic work. These are rightly seen
as essential prerequisites for economic independence. Against this background, the
relationship between the sexes in education, work, the domestic sector and leisure pursuits
also serves in this report as a criterion for establishing the level of equality.

The rapid rise in the number of women (including married women) from the post-war
generations in the labour market has left its mark on the time budget. The percentage of
married women among the female working population has undergone a continuous increase
(Hooghiemstra & Niphuis-Nell 1993), which is the reason why women have mainly gone for
part-time work. Expressed in terms of working-years, the inequality between the sexes has
remained considerable, despite the fact that the percentage of men with full-time jobs has
fallen in recent years. This difference in full-time and part-time work means that the
proportion of paid working time accounted for by women is still smaller than that accounted
for by men, but in 1975 the difference was much greater. In connection with this shift, the
amount of unpaid work done in the home by women has decreased, while that done by men
has increased. The proportion of a woman's time budget taken up by domestic duties at
different stages of the family cycle and the rate of redistribution of those duties would appear
to have had a greater effect on positions on the labour market than developments in education.
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Some of the main outcomes of this study are summarised below, with the emphasis on any
differences in sex, stage of family development or life, and level of education.

6.3 Differences in participation in and time spent on education, work and domestic
duties

6.3.1 General picture

Compared with 1975, the amount of time spent by men on education in 1990 had decreased,
while that spent by women had increased. The average number of hours women spent on paid
work had also increased. The amount of time men invested in housework had risen, but not
enough to compensate for the fall among women, which occurred during the 1980s. In the
second half of the eighties, both sexes - and especially men - experienced a loss of free time.

In the period described here (1975 -1990), young people began to spend significantly more
time on education. There was a similar increase among older generations, albeit much less
spectacular. The strongest growth in the number of hours spent on paid work in the period
under analysis occurred among the 35-49 age group, while the greatest fall was observed
among the over-50s. It was mainly individuals in the 20-34 age group who spent less time on
home and family. The amount of free time available decreased significantly for all age groups
under 50.

In terms of level of education, only the highly-educated came to spend more time on education
in the period 1975-1990. The amount of time spent on education each week by the most
poorly educated declined dramatically. This is the main reason why they experienced by far
the steepest rise in the number of free hours per week. Dutch people with secondary or
secondary vocational education began to spend significantly more hours on paid work.

6.3.2 Education

Closer analysis of the information that successive TBOs have unearthed with regard to
participation in education has given rise to the following conclusions. In the 12-16 age group,
virtually everyone attends daytime education and, in 1990, spent an average of almost 40
hours a week in this way. This does not apply to those above 17 years of age. It was in this age
group in particular that women lagged behind in terms of participation in education in the
mid-seventies. Five years later, they had virtually caught up. Participation in courses and
other educational activities by Dutch under-18s rose in the second half of the seventies,
stabilised up to the second half of the eighties, and then fell. The higher the level of education
achieved, the more predisposed people will be in later life to participate in continuing
education, although this connection would appear to have weakened during the eighties
(particularly in the case of men). Nevertheless, 28% of men with senior secondary general
qualifications or higher were spending at least one hour a week on some kind of course, as
opposed to less than 11% of men with junior secondary general qualifications or lower.

People can also continue with their education in a variety of other ways, including in-
company training and distance learning. Compared with 1975, the percentage of people
taking part in one or more courses of this type in 1990 was higher in all age groups, and the
time spent on these activities had also increased. The proportion of over-65s engaged in this
type of activity rose more than any other (from 4% to 12%).
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6.3.3 Work

A number of aspects of paid work, too, have been examined in greater detail. For instance, the
study looks at the amount of time spent by the working population each week on various
aspects of work. Besides normal work, this includes various forms of overtime, extra jobs,
waiting times before or after work and time spent commuting. The amount of time taken up
by paid work in relation to that taken up by other obligations was also analysed. The
percentage of Dutch people who can concentrate fully on their work, free of other activities,
has fallen since 1975. A large majority of both part-timers and full-timers now combine paid
work with 5 hours or more of unpaid work in the home.

Compared with fifteen years earlier, in 1990 the percentage of men who gave paid work as
their main daily activity had fallen among all age groups in the potential working population.
The only exception was the 35-49 age group, of whom around 93% were in paid work. The
biggest fall occurred among men between 20 and 34 years of age (from 90% to 77%) and 50-
64 years of age (from 79% to 52%). This decline has been accompanied by a rise in the
number of unemployed, job-seekers and invalids. Among the younger age group mentioned
here, there was a rise in the percentage who gave educational obligations as their main
activity, and in the older group, the percentage of retirees (early or otherwise) had risen.

In contrast to the male population, by 1990 the proportion of Dutch women who concentrated
mainly on paid work had risen significantly in all age groups between 20 and 65. This applied
particularly to women in the 20-34 and 35-49 age groups, where greater participation in the
labour market had led to a sharp decline in the proportion of full-time housewives.

6.3.4 Care for home and family

Various elements of domestic work have been examined in relation to the male and female
population. A one-sided focus on domestic work has become an unattractive option for more
and more women in the potential working population. In the 20-34 age group, the proportion
of full-time housewives had more than halved since 1975. In the 35-49 age group the
proportion of housewives fell from 78% to 48%, and in the 50-64 age group from 84% to
76%.

The study looks in detail at how much time men and women spent on separate aspects of
domestic work in successive years. Strictly domestic duties were distinguished from care of
children and other members of the household. The amount of time spent by men on the
former category of activity increased continuously until the mid-eighties and stabilised
thereafter at around 10 hours a week. Among women, there was a steady decrease during the
1980s, to reach 27 hours a week by 1990, a reduction which manifested itself in virtually all
aspects of domestic work.

The greater participation by men was limited mainly to domestic activities (such as
preparation of meals and shopping) and was not sufficient to compensate for the decreased
time spent by women on such duties, so that on balance the population as a whole now spends
less time on household duties. The percentage of both sexes spending 10-20 hours a week on
housework has risen, while among women, the greatest reduction has occurred in the group
that spent the most time on domestic duties (40-50 hours). By 1990, these developments
resulted in a situation whereby, in an average household where two partners lived together,
the woman still did the lion's share of the housework, while the male partner was mainly
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involved in odd jobs in and around the home, contributed most to the household's income, and
might take responsibility for transporting the children to and from school. Child care now
involves both partners, as does management of financial affairs, a task which has recently
become the exclusive responsibility of a growing proportion of women.

As with paid work, the state of affairs with regard to combining housework and other tasks
and responsibilities (education, paid work) has also been examined. The percentage of the
Dutch population that concentrates exclusively on domestic work clearly decreased over the
fifteen years under review. By way of contrast, the number of people combining major
domestic responsibilities (taking 20 hours or more) with a substantial task in one or both of
the other areas increased.

Finally, the study looks at the effect of role division between partners in terms of paid work
and the time spent on domestic duties. By way of illustration, table 6.1 shows some of the data
presented in table 3.18.

Table 6.1 Time spent on housework each week by sex, and participation in the labour force of the
respondent and his/her partner (living in the same household), 1975-1990 (in hours per week)

housework, care of other members separately
of household and shopping

housework and shopping

1975 1980 1985 1990 1975 1980 1985 1990

man works, partner also
works 8 9 10 10 7 7 8 8
woman works, partner
also works 32 31 29 28 27 27 24 23

man works, partner
does not 9 9 10 10 6 6 8 8
woman does not work,
partner does 41 41 41 40 34 33 33 31

man does not work,
partner does . 14 22 20 . 13 20 17
woman works, partner
does not . 27 20 17 . 25 19 16

neither man nor partner
works 14 13 16 16 13 12 15 15
neither woman nor
partner works 34 35 30 28 32 31 29 26

Source: SCP (TBO'75, '80, '85, '90)

Among women living with a partner (whether or not they are married), domestic activities
accounted for by far the majority of their time budget if they had no paid job, but their partner
did. In 1990 this amounted to 40 hours in total, with 31 spent on looking after other members
of the household. Working women with a non-working partner spend the least time on
housework and/or the family (17 hours in 1990; excl. care of other members of household, 16
hours). The number of hours spent on domestic work had declined significantly since 1980
among both categories of women, and most rapidly among working women with a non-
working partner. Women with a working partner who work themselves are in an intermediate
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category as regards time spent on domestic work (23 hours in 1990).

The time women invest in their home and family contrasts sharply with that of men who bear
an equal burden of earning responsibility. Among working men it appears to be virtually
irrelevant whether the partner is in paid employment; in both cases they spend around 8 hours
a week on domestic duties, with another 2 hours on care of other members of the household.
Men who do not work spend twice as much time on the home and family, and this rises even
further if their partner is in paid employment. Only in this situation, incidentally, does the
time spent by men on household activities approach the level of the group of women who
spend the least time on housework: working women with a non-working partner.

6.3.5 Combining education, work and housework

Section 3.6 looks in further detail at the phenomenon of task combination. The proportion of
the population that has to combine two or three obligations of 5 hours or more per week
clearly rose in the second half of the eighties, and now covers almost half the Dutch
population. Most recently, this greater variety of responsibilities led to a significant increase
in the total time spent on such activities. People in paid employment came to have the busiest
schedules, particularly if there were young children in their household.

6.3.6 The impact of the family cycle

Section 3.7 gives an impression of the extent to which participation in activities is related to
the stage of the family cycle in which respondents find themselves. Seven stages are
distinguished, from the period when people still live with their parents, to the stage at which
their own children leave the parental home. The transition from one stage to the next has a
very different effect on men and women in terms of participation in paid and domestic work.
The pattern of activities of the two sexes are most similar at the beginning of the cycle, before
they set up their own household. Once this has occurred, paid employment soon begins to
dominate the activities of the male population, and this remains so until they reach the end of
their working life.

Among women, too, albeit to a lesser extent, paid employment generally dominates, until they
have their first child. After that their range of duties is dominated by care of the home and
family. And although paid employment becomes more significant after the 'child dip', i.e.
once their children have passed the first stage of life (0-5 years), work in the home and family
continues to play the dominant role. In the course of the eighties this pattern remained
remarkably stable, despite the influx of young childless women and women with older
children into the labour market.

6.4 Changes in leisure pursuits

6.4.1 General developments

In this study, free time is defined as "the amount of time left over after all daily obligations
(education, work, housework, personal care) have been fulfilled". In this sense, most
population groups have less free time than they did in the mid-seventies. However, they have
come to use it in a greater variety of ways.

There has also been a shift from time-intensive to capital-intensive leisure pursuits. In
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comparison with expenditure on other forms of consumption, family households now spend a
great deal more on electronic equipment (colour televisions, video recorders, CD players,
Walkmans etc.).

There has been little change in the extent to which people go out during their free time. The
percentage of free time spent away from home has remained virtually the same since 1975
(35%-37%). The number of journeys made for leisure purposes fell in the second half of the
seventies, only to increase again in the first half of the eighties. The use of the car for leisure
journeys also increased during this period.

The study also looks at the type of activities people engage in during their free time. The
percentage of free time devoted to them by different population groups can been seen as a
measure of priority accorded these activities. Although the study describes a broad range of
leisure pursuits, it emphasises three in particular: audiovisual entertainment and reading;
social participation (which for the purposes of this report encompasses participation in
political, social or professional organisations, membership of associations, church activities
and voluntary work); and going out.

6.4.2 Audiovisual entertainment and reading

It was found that men reserve more of their free time for use of electronic media than women.
Youngsters between the ages of 12 and 19 spent most time on these activities, and the contrast
with older age groups had become greater since 1975. As in 1975, those with a lower level of
education spent more time on these pursuits that those who were highly educated. However,
the latter came to invest more time in use of electronic media (particularly between 1975 and
1985), so the differences in terms of level of education had clearly decreased.

Among young people, more intense use of audiovisual equipment has been accompanied by
relatively little time for reading. This is not the case among older people; they devote a
relatively large amount of time to both. Among the post-war birth cohorts, each new cohort
has spent less time on reading (from the 1946 -1950 cohort, to the 1951-1955 and 1956-1960
cohorts, from these to the 1961-1965 cohort and finally to the youngest cohort, born between
1966 and 1970).

When it comes to use of electronic media differences in education play a role in combination
with the birth and study year. For instance, the difference in time spent on electronic media
since 1980 between members of the pre-war generation and later generations has been limited
mainly to the better educated section of the population. The intergenerational differences are
relatively small among people with secondary general qualifications or lower. In the mid-
seventies, the better educated spent significantly less time in front of the television or listening
to the radio or hi-fi. This difference had virtually disappeared a decade later.

Similarly, the increase in the amount of time spent reading which ran almost parallel to the
use of audiovisual media was confined, among the pre-war generation, to the highly educated.

6.4.3 Social participation

For the purposes of this report, social participation is taken to mean participation in political,
social or professional organisations, membership of associations, church activities and
voluntary work. Participation rates in various forms of social participation have been analysed
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and the report examines whether the social profile of the participants changed between 1975
and 1990. The proportion of free time reserved for some form of social participation declined
significantly between 1975 and 1990 among young people and the highly educated. In
contrast, pensioners, who in 1975 spent relatively little time on this kind of activity, had
begun to spend relatively more time in this way by the beginning of the 1990s.

Among the population as a whole, there has been a decline in social participation since 1975.
There are however population groups where this decline has been dramatic: young people
(particularly 12-19-year-olds, schoolchildren and students) and highly educated people. The
latter category mainly concerns people with higher qualifications (professional or university),
a group which, in the mid-seventies, was by far the most involved in social participation.
Furthermore, the percentage of participants among the male working population has declined.
In contrast, the unemployed and people classified as unfit for work, who fifteen years earlier
participated least of all, joined the ranks of the most involved population groups.

The decline in social participation among young people and the highly educated can mainly
be traced to a sharp decline in motivation to participate in care and voluntary work.
Unemployed people and invalids, on the other hand, have shown a sharp increase in
willingness to participate. They have also become more involved in political, social and trade
organisations. The rise among pensioners was mainly as a result of their becoming more
involved in association work.

6.4.4 Going out

A profile of people who go out to various venues and events was drawn up on the basis of the
TBOs from 1975 and 1990. Going out as a whole dominates the leisure pursuits of young
people, both in 1975 and in 1990. Pensioners were at the other extreme in both years,
spending the least time on going out. In the intervening period, the steepest rise in the
proportion of free time spent on going out occurred among people living alone, people with
young children and the highly educated, although in all three cases the change only set in
after 1980. Dutch people with lower than secondary qualifications reserved less and less of
their free time for going out.

Youngsters, schoolchildren and students spend a relatively large proportion of their free time
going out; however, the percentage going out within this population group is more or less the
same as the national average. Pensioners were clearly below the national average in both 1975
and 1990. The proportion of poorly educated people who go out reduced dramatically in those
fifteen years. The same applies to a lesser extent to housewives, the unemployed and those
unfit for work.

As with social participation, individual activities were examined to established whether
differences arose between certain current population groups over the period discussed in the
report. In terms of the social composition of the patrons, the greatest changes occurred in
visitors to bars and dance clubs, and in cultural participation. Elderly people, women and
people with secondary or primary qualifications, in particular, came to frequent bars and clubs
less often after 1975. The popularity of these activities rose among those with higher levels of
education. Cultural participation has experienced an unmistakable decline among the
youngest generation, pensioners and all levels of education except the highest. Like visits to
bars and dance clubs, attendance of plays, concerts, museums, exhibitions and the like is more
frequent among the best educated members of the Dutch population than it was in the
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seventies.

6.4.5 Differences according to employment status

The final sections of chapter 5 take a separate look at differences in leisure pursuits among
working and non-working Dutch people and between different age groups. The main
conclusions as regards employment status are as follows.

If we take as the criterion for a full-time job a working week of more than 20 hours, Dutch
men in full paid employment have over 23 hours fewer to spend freely than their retired,
unemployed or invalid counterparts. Working men are more likely to spend their free time
away from the home, and in a variety of ways. The extra hours that pensioners, the
unemployed and invalids have because they are not in paid employment cannot, incidentally,
all be regarded as free time. They spend significantly more time on household tasks and
personal care than people with a full-time job.

In both 1975 and 1990, men with a full-time job spent more time on going out and
maintaining social contacts  (e.g. visiting friends or receiving guests) than those who were
professionally non-active. Retired men spent a relatively large proportion of their free time on
hobbies involving care of the home (e.g. odd jobs, gardening, care of plants and animals) and
reading. Their unemployed or invalid counterparts spent more of their free time watching
television or listening to music or the radio. The study looks at the extent to which these
leisure activities were directly linked to differences in employment status in 1990. Any
correlation with the level of education, age and family income was also examined, as well as
the stage of the family cycle in which they found themselves at the time of the study. It would
appear that non-working men's greater involvement in social participation is mainly due to
age effects. The same applies to working individuals who spend a great deal of time reading.
In contrast, the greater proportion of time working men spend going out is mainly linked to
the family cycle. Only in terms of the greater amount of free time that non-working men spent
using electronic media was there found to be a strong direct link with employment status.

As regards differences between working and retired men, the results show that the greater
priority that working men accord going out is mainly determined by whether they live alone
or with a partner. And that time spent using audiovisual equipment is not so much a question
of employment status, as of (in this case) level of education. The fact that retired men are
greater readers is affected to a predominant extent by employment status, although the level of
education is also relevant.

Compared with housewives, in 1990 women with a full-time job had twelve hours less free
time; they had 15 hours less than non-working women and as much as 18 hours less than
retired women. Even more than working men, they tended to spend their free time away from
the home, in which respect they differed substantially from their counterparts who were not in
paid employment. While retired women spent some 31%, housewives 32% and unemployed
or invalid women 40% of their free time away from the home in 1990, the figure for full-time
working members of the female population was 45%. Working women with a full-time job,
unemployed women and retired women all engaged in a wider variety of leisure pursuits than
their male counterparts. In contrast to men, the pattern of leisure activities of unemployed
women showed the most variety.

Full-time working women spend a higher proportion of their free time going out than their
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non-working counterparts. Retired women spend a relatively high proportion of their free
time watching television or using other electronic media, women who are unemployed or
invalids devote a relatively large amount of time to social participation.

The study examines the extent to which the difference between the way working women and
housewives spent their time in 1990 could be accounted for by the difference in employment
status, if the stage of the family cycle were corrected for level of education, age and family
income. The analysis shows that the difference in employment status has a bearing on only a
few leisure pursuits. The influence of the other factors is generally greater. As far as reading
is concerned, age and level of education are the main factors; in terms of going out, age and
the stage in the family cycle are crucial while, in terms of maintaining social contacts, age is
again the most important factor.

6.4.6 Differences according to age

Compared with fifteen years earlier, in 1990 all age groups below 50 had busier schedules.
This applied particularly to those in the 35-39 age group, who had seen the amount of time
they had left over after fulfilling all their obligations reduced by five hours a week. At this
stage of life, the 1936-1940 birth cohort had 48 hours of free time, while the 1953-1955
cohort had only 43 hours by the time they had reached this age. Adolescents and young adults
have also become busier: whereas the birth cohort from 1956-1960 had more than 46 hours of
free time at the age of 15-19, the 1966-1970 cohort had only 43. In contrast, Dutch over-50s
acquired more free time between 1975 and 1990, particularly those between the ages of 60
and 64, who gained an extra eight hours a week.

Three age groups were examined to ascertain what shifts had taken place in the way they
spent their free time since 1975. The first was the 20-29 age group, who are building a home,
family and social career. The second was those between 35 and 44, in the peak years of the
family cycle and their professional career. Finally, 55-69-year-olds were examined; people in
this age group are generally at the 'empty nest' stage, and about to enter into retirement.

It was already clear from chapter 3 that the different stages of life have a different effect on
the pattern of activities of men and women, and the amount of time they spend on certain
pursuits. This difference also occurs with regard to various forms of leisure pursuit. In the 20-
29 age group, women had more than 2 hours less free time than men in both 1975 and 1990.
Shifts occurred in the other two age groups. Among 35-44-year-olds, the difference between
the sexes diminished. Whereas, in 1975, a woman in this age group had almost 5 hours less
free time than her male counterparts, fifteen years later this difference had disappeared,
thanks to a drastic fall in the amount of free time enjoyed by men. Among the oldest age
group where, compared with 1975, the proportion of men taking early retirement was much
higher, the difference increased from 4.6 hours to 8.32 hours less free time for women.

At the time of the first TBO, women in the 35-44 age group still typically spent a lot of their
free time at home. Fifteen years later this was no longer the case and in this respect they
barely differed from men. What did they spend their free time on? The data show that
watching television is the main leisure activity pursued at home, and that the time spent on
this has grown, especially among the youngest age group. In all age groups men already
watched more television at the time of the first survey. Since then, the time spent watching
television by men in the 20-29 and 35-44 age groups has increased more than among women
of the same age, with the result that the difference has become greater. In contrast, women in
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both these age groups reserved more of their free time for reading, compared to their male
counterparts. In both 1975 and 1990, women in all age groups were significantly more likely
to be a member of a library, borrowed more books and were more likely than men to have read
one or more books in the previous month.

In the case of leisure pursuits outside the home, the large increase in time spent playing sports
by men in the 35-44 age group is a particularly striking development. Among this age group,
the percentage of both men and women who regularly play sport has increased enormously.
This was also the case with men in the oldest age group. In the two oldest categories, in
particular, men were more likely to be a member of a sports club in 1990. Changes also
occurred in other forms of leisure activity outside the home. Men in the 20-29 age group went
out more and more frequently. Women in this age group already spent a smaller proportion of
their free time going out in 1975, but the difference with their male counterparts had
quadrupled by 1990. In both years the average number of visits by 20-29-year-old males to
bars and clubs was well above that of women in the same age group. The same applied to the
35-44 age group at the time of the first study, but a sharp rise in the number of visits by
women had brought about a sharp reduction in the difference by 1990.

6.5 Division of roles between partners in a household

6.5.1 Changes in time spent on paid work and housework

Finally, the report presents a number of results concerning the division of tasks and
responsibilities between partners living together. Section 4.2 describes a number of general
changes in participation by men and women in paid work and housework from the point of
view of differences in cohort, period, education and family cycle. Period and education effects
play only a minor role in participation and time invested in paid professional work and
domestic duties. The respondent's year of birth and the family cycle were found to weigh more
heavily (the latter particularly in the case of women). Figure 6.1 shows the amount of time
spent on paid work and housework for thirteen birth cohorts and 20 stages within the family
cycle.

Figure 6.1 Number of hours per week spent on paid work and housework, by birth cohort and phase in family
cycle, 1975-1990
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The different stages in the family cycle are:
Stage 1 - under 30, living with parents
Stage 2 - under 30, no children, living with partner
Stage 3 - living with partner, children, youngest of whom is 0-5 years
Stage 4 - living with partner, children, youngest of whom is 6-14 years
Stage 5 - living with partner, children, youngest of whom is over 14
Stage 6 - living with partner, over 50, no children at home

In the period 1975-1990, men from the cohorts between 1936 and 1955 spent the highest
number of hours, on average, on paid work. In the case of women, there is a clear career break
from the moment that the household includes young children. The time they invest in the
home and family increases dramatically during this stage. Such a break cannot be discerned
among men, although they do spend more time on domestic duties during the early stages of
their children's lives.

6.5.2 The double-income household: fact and fiction

The report then discusses a number of TBO results concerning double-income households,
where both partners combine full-time work with household duties. Between 1980 and 1990,
among women in all age groups, the proportion who took on a traditional role (staying at
home while their partner went to work) fell most noticeably in the 25-29 age group (- 25%),
the 50-54 age group (-26%) and the 55-59 age group (-36%). Almost half of women between
the ages of thirty and fifty still lived in a traditional household in 1990. While period and
cohort effects played a certain role in the identified rise of the double-income household, once
more the family cycle has by far the strongest impact. It is mainly young partners without
children who live in this type of household.

In terms of dominance of a particular type of household, the successive stages in the family
cycle are as follows. Almost half (47%) of men under thirty living with their partner, with no
children, divided the working role equally with their partner in both 1980 and 1990. Women
in this situation, too, were most likely to live in this type of household, but much more so in
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1990 than in 1980. In 1980, 39% of women lived in a double-income household, a figure that
had risen to 51% ten years later.

At the next stage, when partners live together and have young children, both partners tend to
take on traditional roles (men working full-time, women staying at home), although the
dominance of this pattern is declining in the case of women (from 63% in 1980 to 54% in
1990). However, this shift has not led so much to a further rise in the double-income
household, as to a situation where men tend to work full-time, while women worked part-time
(the 'one-and-a-half income household'). At later stages, too, the double-income household
type does not yet play any major role; at this time, the most common development is for both
the man and woman to leave the labour process.

Variation in employment status among the potential working population is found mainly
among women. The study looks at a number of factors that might determine labour
participation (no participation, part-time and full-time participation) among women with a
partner in full-time work. From the point of view of men, a combination of cohort, life stage
and family cycle effects have a major impact on labour participation by their female partner.
In the case of women, level of education also leads to major differences.

In 1980, 1985 and 1990 there were pronounced differences between men with a more
symmetrical division of paid work and men who had a traditional division of roles with their
partner. Men with a high level of education, non-churchgoers and non-believers were
overrepresented among the first group. In all survey years, this group also included a lot of
cohabiting and married couples without children, and people with a preference for political
parties on the left of the political spectrum.

We may assume that double-earners will make relatively more use of external services, i.e.
that there will be a greater 'monetarisation' of their household. And indeed, double-earners,
particularly women, were found to be more likely to eat take-away food or eat out than people
in a traditional household. Double-earners were also more likely to have a domestic help.

The different types of household were compared in other ways, and the separate effects of
household type, as well as those of education and income, were also identified. Firstly, the
report looks at the time taken up by the combination of tasks arising from paid work and
housework. In the case of women, employment status is the weightiest factor here, although
the effect of education on the performance of strictly domestic duties (excluding care of other
members of the household) has increased since 1980. Since then, working women have come
to spend three to four hours less each week on housework, although the time spent on care of
other members of the household decreased only among women with a full-time job. The
proportion of full-time working women who spent more than ten hours a week on care of the
home and family also fell. There was a considerable rise in the number of full-time working
men with a part-time working partner investing a similar amount of time in the home and
family, even after correction for education and income (from 19% to 40%).

The lifestyle and leisure pursuits of different types of household were also compared. The
conclusions were as follows. In 1990, women who, like their partners, worked full-time, had
more than six hours less free time each week than non-working women with a full-time
working partner, and spent a relatively large proportion of their free time away from the
home. In 1980 their leisure pursuits were more varied, but ten years later this was no longer
the case. Employment status defined the number of free hours; the variety of leisure pursuits,
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on the other hand, was determined mainly by level of education.

In some respects the employment status of the female partner has a different effect on the
behaviour of the two sexes. Men whose partner works full-time spend more time on social
participation and maintaining social contacts, while women in the same position spend very
little time on such activities. In contrast, both men and women in double-income households
go out more frequently. Both these statements still apply, even after correction for education
and income. Men and women who, like their partner, work full-time are more likely to go to
bars and restaurants and to play sport than people in other types of household.

Level of education is the decisive factor when it comes to use of audiovisual equipment. Only
in the case of men does the same apply to the amount of time spent reading (particularly as
regards books). In the case of women, type of household, level of education and income all
play an equal role.
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Bijlage A   Deelname en tijdsbesteding aan alle bezigheden voor mannen
en vrouwen en voor de hele steekproef

Net als in bijlage C van het vorige SCP/TBO rapport Tijd komt met de jaren wordt in deze
bijlage een compleet overzicht gegeven van de tijd die door de respondenten aan de
verschillende activiteiten werd besteed in de dagboekweek, alsmede het percentage
deelnemers aan die activiteiten. In de genoemde bijlage van Tijd komt met de jaren staan de
uitkomsten voor de jaren 1975, 1980 en 1985. In de onderhavige is deze reeks aangevuld met
cijfers die op 1990 betrekking hebben. Dat is gedaan voor mannen, voor vrouwen en voor de
totale steekproef van het betreffende onderzoeksjaar.

Per bezigheid worden per onderzoeksjaar twee soorten gegevens gepresenteerd. In de eerste
plaats de tijd (in minuten) die door de respondenten aan een bepaalde bezigheid werd besteed.
In de tweede plaats het percentage respondenten dat in de onderzoeksweek minimaal één
kwartier aan deze bezigheid heeft besteed. 
Eerst worden per type activiteit de uitkomsten gegeven voor de hoofdcategorieën waartoe de
bezigheden vallen samen te vatten (b.v.: `betaalde arbeid'). In de volgende tabel staan de
uitkomsten voor elk van de afzonderlijke activiteiten die tot deze hoofdcategorie vallen te
rekenen (b.v.: `werk buitenshuis', `werk thuis', `overwerk' enz.).
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Hoofdcategorieën van activiteiten

categorie mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

betaalde arbeid 1975 1425 64 363 30 889 47

1980 1326 63 369 34 841 48

1985 1298 60 406 33 845 46

1990 1470 65 526 39 994 52

huishoudelijk werk 1975 246 75 1204 98 730 87

1980 289 86 1219 98 759 92

1985 345 87 1142 99 750 93

1990 345 88 1028 97 690 93

verzorging huisgenoten 1975 93 45 239 62 167 54

1980 93 41 258 59 176 50

1985 83 33 235 52 160 43

1990 91 34 250 50 171 42

boodschappen 1975 175 81 326 97 251 89

1980 174 85 296 96 236 90

1985 187 86 317 97 253 91

1990 189 85 312 96 251 90

persoonlijke behoeften 1975 324 99 347 99 335 99

1980 332 100 374 100 354 100

1985 332 100 365 99 349 100

1990 341 100 369 99 355 99

eten en drinken 1975 630 100 601 99 615 100

1980 660 100 599 99 629 99

1985 622 100 584 99 603 99

1990 626 100 563 99 595 99

slapen, rusten 1975 3584 100 3673 100 3629 100

1980 3595 100 3659 100 3627 100

1985 3535 100 3595 100 3565 100

1990 3507 100 3650 100 3579 100

onderwijs, cursussen e.d. 1975 457 34 353 30 404 32

1980 484 42 392 40 438 41

1985 476 41 394 37 434 39

1990 428 37 402 40 415 38

participatie 1975 146 47 130 50 138 49

1980 148 51 127 48 137 49

1985 162 46 143 48 152 47

1990 160 43 142 46 151 44
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categorie mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

sociale contacten 1975 619 97 733 98 676 98

1980 610 96 710 98 661 97

1985 525 95 677 99 602 97

1990 512 95 663 97 588 96

uitgaan 1975 362 88 283 88 322 88

1980 305 85 271 85 287 85

1985 354 87 296 87 325 87

1990 353 87 310 85 331 86

sport, hobby's, spelletjes 1975 291 77 325 84 308 81

1980 340 79 424 88 382 83

1985 364 80 450 90 408 85

1990 351 82 367 86 359 84

tuinieren, huisdieren verz. 1975 212 68 155 85 184 77

1980 213 73 142 85 177 79

1985 229 73 153 84 190 78

1990 220 68 150 79 184 74

recreatie buiten 1975 78 40 39 35 58 38

1980 56 32 35 30 45 31

1985 87 40 50 36 68 38

1990 55 30 38 26 47 28

tv, radio, audio 1975 828 98 661 98 744 98

1980 835 98 621 97 727 98

1985 910 99 713 98 810 98

1990 877 98 708 98 792 98

lezen 1975 359 96 372 96 366 96

1980 358 95 312 95 334 95

1985 327 92 313 95 320 94

1990 292 90 324 93 308 91

ontspannen 1975 81 63 76 68 78 66

1980 58 54 63 60 60 57

1985 69 57 63 64 66 60

1990 71 56 69 61 70 58

overige tijdsbesteding 1975 170 91 200 87 185 89

1980 200 90 202 91 201 90

1985 175 85 181 88 178 87

1990 191 90 207 92 199 91
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Afzonderlijke activiteiten

mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

betaalde arbeid 1975 1425 64 363 30 889 47

1980 1326 63 369 34 841 48

1985 1298 60 406 33 845 46

1990 1470 65 526 39 994 52

werk buitenshuis 1975 1053 54 282 21 664 37

1980 985 55 272 24 624 39

1985 970 52 308 25 634 39

1990 1083 56 385 30 731 43

werk thuis 1975 88 12 13 5 50 8

1980 61 9 20 5 41 7

1985 88 14 28 7 58 11

1990 88 14 40 7 64 11

overwerk 1975 21 11 3 3 12 7

1980 14 5 2 1 8 3

1985 10 6 3 2 6 4

1990 22 9 3 3 13 6

per auto tbv werk 1975 60 13 2 2 31 7

1980 54 16 5 4 30 10

1985 25 16 3 3 25 10

1990 26 17 6 4 26 10

per brfiets tbv werk 1975 0 0 0 0 0 0

1980 0 0 0 0 0 0

1985 1 1 0 0 1 0

1990 0 0 0 0 0 0

fietsen, lopen tbv werk 1975 3 4 2 2 3 3

1980 4 5 3 5 4 5

1985 2 5 1 2 2 4

1990 4 6 3 5 4 5

per opnbvv tbv werk 1975 3 3 1 1 3 2

1980 5 3 1 1 5 2

1985 4 2 1 1 4 1

1990 3 3 0 1 3 2

wachttijd tijdens werk 1975 8 6 0 1 4 3

1980 3 5 1 2 2 3

1985 7 7 1 2 4 4

1990 5 6 1 2 3 4

betaalde nevenbaan 1975 30 8 22 6 26 7

1980 29 7 20 6 25 6

1985 21 6 11 4 16 5

1990 34 8 20 5 27 7

mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.
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op werk buiten werktijd 1975 16 18 4 4 10 11

1980 41 15 11 6 26 10

1985 14 14 6 6 10 10

1990 28 20 15 10 21 15

van-naar werk per auto 1975 76 35 9 9 42 22

1980 72 31 14 9 43 20

1985 47 36 18 13 47 24

1990 44 34 18 12 44 23

van-naar werk per brfiets 1975 10 6 3 3 7 4

1980 3 3 1 1 2 2

1985 1 2 0 1 1 2

1990 1 2 1 1 1 2

v-n werk fietsen, lopen 1975 22 21 14 14 22 17

1980 20 19 11 11 20 15

1985 20 19 15 13 20 16

1990 24 20 18 17 24 18

v-n werk per openbvv 1975 25 10 8 5 16 7

1980 11 6 7 5 9 6

1985 13 16 9 11 17 13

1990 19 7 11 5 15 6

HUISHOUDELIJK WERK 1975 246 75 1204 98 730 87

1980 289 86 1219 98 759 92

1985 345 87 1142 99 750 93

1990 345 88 1028 97 690 93

maaltijden bereiden 1975 59 41 307 88 184 65

1980 74 50 316 90 196 70

1985 93 56 308 92 203 74

1990 93 59 282 90 188 75

tafeldekken, afruimen, afwas 1975 80 54 323 96 202 76

1980 38 43 161 83 100 63

1985 39 44 136 81 88 63

1990 40 45 115 74 78 60

stoffen, stofzuigen 1975 31 26 193 86 113 56

1980 25 29 168 87 97 59

1985 35 35 161 87 99 61

1990 25 35 144 85 85 60

ramen zemen, deuren soppen 1975 4 7 38 49 21 28

1980 3 5 32 50 18 28

1985 4 8 29 46 17 27

1990 3 6 22 39 12 22
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mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

vloeren, wc, badkamer doen 1975 5 7 35 60 20 34

1980 4 7 36 62 20 35

1985 5 10 40 61 23 36

1990 5 10 36 60 21 36

meubels, vloeren in de was 1975 5 5 8 18 6 12

1980 1 2 8 17 4 10

1985 1 2 7 15 4 9

1990 1 2 5 11 3 7

bed opmaken, verschonen 1975 9 13 78 81 43 47

1980 8 15 72 79 40 47

1985 7 15 58 76 33 46

1990 7 16 48 73 28 45

karweitjes buiten 1975 22 25 20 38 21 32

1980 21 23 17 33 19 28

1985 38 29 18 32 28 30

1990 32 27 20 32 26 30

wassen, was ophangen 1975 7 8 78 75 42 42

1980 5 9 70 74 38 42

1985 8 15 74 76 41 46

1990 10 17 68 75 39 46

strijken, was opruimen 1975 3 5 61 69 33 37

1980 3 6 64 70 34 38

1985 5 9 70 72 38 41

1990 6 12 66 71 37 42

herst. kleding, schoenpoetsen 1975 3 6 39 48 21 27

1980 2 6 26 38 14 22

1985 2 5 19 31 10 18

1990 1 4 14 26 8 15

organiseren huish werk 1975 12 26 20 44 16 35

1980 10 23 14 39 12 31

1985 10 24 18 44 14 34

1990 11 25 18 45 15 35

bezoek wasserette 1975 1 2 1 2 1 2

1980 1 1 1 2 1 1

1985 0 1 1 1 1 1

1990 0 1 0 1 0 1

auto, motor, huish werk 1975 2 6 2 5 2 6

1980 10 17 10 18 10 17

1985 4 8 5 10 5 9

1990 8 11 4 7 6 9
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mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

bromfiets, huish wrk 1975 0 0 0 0 0 0

1980 1 2 0 1 1 1

1985 0 1 0 0 0 0

1990 0 1 0 0 0 0

fietsen, lopen huish wrk 1975 3 5 3 6 3 6

1980 9 12 12 22 11 17

1985 4 6 6 11 5 8

1990 5 7 9 15 7 11

openbvv, huish wrk 1975 1 2 1 1 1 1

1980 1 2 4 6 3 4

1985 1 3 1 5 2 4

1990 2 1 1 1 2 1

VERZORGING HUISGENOTEN 1975 93 45 239 62 167 54

1980 93 41 258 59 176 50

1985 83 33 235 52 160 43

1990 91 34 250 50 171 42

babyverzorging 1975 11 5 47 9 29 7

1980 8 5 42 7 25 6

1985 8 5 52 8 30 6

1990 10 5 45 7 28 6

verzorging andere kinderen 1975 10 11 55 27 33 19

1980 13 11 54 24 33 18

1985 19 13 51 22 35 17

1990 17 11 51 22 34 17

hulp bij huiswerk 1975 6 8 8 12 7 10

1980 9 8 7 11 8 10

1985 4 6 5 9 5 7

1990 4 5 8 11 6 8

voorlezen kinderen 1975 11 14 28 28 20 21

1980 12 14 27 25 20 20

1985 10 13 24 22 17 17

1990 10 13 29 24 20 18

binnenspelen met kind 1975 19 21 22 23 20 22

1980 21 17 20 21 20 19

1985 12 12 16 17 14 15

1990 15 14 22 21 18 17

wandelen met kind 1975 9 9 13 13 11 11

1980 5 6 8 9 7 8

1985 7 7 13 13 10 10

1990 5 5 13 12 9 8
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mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

medische verzorging kind 1975 1 1 4 7 2 4

1980 1 2 3 4 2 3

1985 1 2 4 5 2 3

1990 1 2 3 6 2 4

oppassen op kinderen 1975 9 6 6 8 7 7

1980 6 4 15 12 10 8

1985 6 5 14 9 10 7

1990 7 5 18 12 12 8

ov. huisgenoten verzorgen 1975 10 16 36 39 23

1980 11 16 60 36 36

1985 7 12 27 30 17

1990 14 13 24 25 19

auto, motor kind 1975 3 3 6 9 4 6

1980 4 8 7 9 6 9

1985 5 8 10 11 7 9

1990 5 7 9 10 7 8

bromfiets kind 1975 0 0 0 0 0 0

1980 0 0 0 0 0 0

1985 0 0 0 1 0 1

1990 0 0 0 0 0 0

fietsen, lopen kind 1975 4 4 14 12 9 8

1980 3 3 15 11 9 7

1985 3 5 19 13 11 9

1990 3 4 26 15 15 10

openbvv kind 1975 0 0 1 2 1 1

1980 0 0 1 1 0 1

1985 0 3 0 9 7 6

1990 0 1 1 1 1 1

BOODSCHAPPEN 1975 175 81 326 97 251 89

1980 174 85 296 96 236 90

1985 187 86 317 97 253 91

1990 189 85 312 96 251 90

grootwinkelbedrijf, levensm 1975 19 34 59 69 39 52

1980 28 40 53 65 41 52

1985 32 47 61 70 47 59

1990 32 46 59 72 45 59

andere levensm.winkel 1975 22 34 53 71 37 53

1980 22 32 59 68 41 50

1985 20 34 48 68 34 51

1990 19 32 44 62 32 47
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mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

markt 1975 11 19 21 34 16 26

1980 7 14 16 31 12 22

1985 7 14 19 33 13 24

1990 9 15 16 29 12 22

warenhuis 1975 17 25 30 40 24 33

1980 14 22 22 36 18 29

1985 12 21 21 37 17 29

1990 11 19 22 33 17 26

kleding, schoenenzaak 1975 9 17 24 38 16 28

1980 8 14 22 36 15 25

1985 9 14 24 37 17 26

1990 10 17 24 35 17 26

doe-het-zelf zaak 1975 4 13 3 8 3 10

1980 6 15 3 9 4 12

1985 5 13 3 9 4 11

1990 6 13 3 10 4 11

huish art, woninginrzk 1975 6 11 4 11 5 11

1980 3 7 4 10 3 9

1985 3 8 5 12 4 10

1990 3 8 5 13 4 11

ander type winkel 1975 11 25 14 34 12 29

1980 10 23 13 32 11 27

1985 12 28 14 33 13 31

1990 11 23 17 37 14 30

inkopen elders 1975 5 10 4 10 4 10

1980 4 8 4 9 4 9

1985 4 8 5 12 4 10

1990 4 8 4 11 4 9

pers verz buitenshuis 1975 3 8 14 16 9 12

1980 4 8 11 14 8 11

1985 4 7 12 15 8 11

1990 4 7 11 14 7 11

bezoek postkant, bank, 1975 9 26 10 37 10 32

gemeentehuis 1980 4 17 6 27 5 22

1985 4 18 7 28 6 23

1990 4 19 6 26 5 22

onderhoudsdienst 1975 4 11 2 7 3 9

1980 7 12 2 8 5 10

1985 5 11 2 8 3 9

1990 3 9 2 8 3 8
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mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

ov goederen en diensten 1975 5 10 4 12 4 11

1980 4 9 5 11 5 10

1985 4 9 4 10 4 9

1990 5 10 4 10 5 10

wachten, in de rij staan 1975 5 13 7 21 6 17

1980 3 11 6 19 4 15

1985 3 10 6 18 5 14

1990 4 12 6 21 5 16

auto, motor boodsch 1975 23 34 25 36 24 35

1980 24 34 24 39 24 36

1985 27 40 30 44 29 42

1990 23 34 18 27 21 30

bromfiets, boodsch 1975 1 3 1 3 1 3

1980 1 2 1 2 1 2

1985 1 2 1 2 1 2

1990 1 1 0 1 0 1

fietsen, lopen boodsch 1975 18 30 42 56 30 43

1980 15 27 24 43 19 35

1985 20 30 39 53 30 42

1990 22 33 39 52 31 42

openbvv boodsch 1975 3 8 11 16 7 12

1980 3 6 7 12 5 9

1985 4 19 8 39 17 29

1990 5 6 6 9 6 7

PERSOONLIJKE BEHOEFTEN 1975 324 99 347 99 335 99

1980 332 100 374 100 354 100

1985 332 100 365 99 349 100

1990 341 100 369 99 355 99

pers verzorging, opstaan 1975 274 99 309 99 291 99

1980 290 99 321 99 306 99

1985 282 99 324 99 304 99

1990 289 99 326 99 307 99

andere pers behoeften 1975 50 43 38 41 44 42

1980 42 45 54 48 48 47

1985 49 45 41 45 45 45

1990 52 40 43 44 48 42

ETEN EN DRINKEN 1975 630 100 601 99 615 100

1980 660 100 599 99 629 99

1985 622 100 584 99 603 99

1990 626 100 563 99 595 99
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mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

eten op werk 1975 51 38 16 13 33 26

1980 54 39 13 12 33 25

1985 57 40 15 13 35 26

1990 65 44 17 16 41 30

koffie, theepauze op werk 1975 55 41 19 17 37

1980 61 39 21 20 41

1985 56 39 19 19 37

1990 61 41 21 21 41

thuis eten, drinken 1975 525 100 565 99 545 100

1980 544 100 565 99 555 99

1985 510 99 550 99 531 99

1990 501 99 526 99 513 99

SLAPEN, RUSTEN 1975 3584 100 3673 100 3629 100

1980 3595 100 3659 100 3627 100

1985 3535 100 3595 100 3565 100

1990 3507 100 3650 100 3579 100

nachtrust 1975 3452 100 3539 100 3496 100

1980 3458 100 3528 100 3493 100

1985 3412 100 3484 100 3449 100

1990 3390 100 3508 100 3450 100

slapen overdag 1975 46 12 30 16 38 14

1980 38 14 36 14 37 14

1985 39 12 29 11 34 12

1990 29 12 35 14 32 13

rusten, dutje doen 1975 86 51 104 56 95 53

1980 98 51 96 53 97 52

1985 83 49 83 49 83 49

1990 88 51 107 46 97 49

SCHOLEN, CURSUSSEN e.d. 1975 457 34 353 30 404 32

1980 484 42 392 40 438 41

1985 476 41 394 37 434 39

1990 428 37 402 40 415 38

op school, universiteit 1975 271 18 207 15 239 17

1980 268 20 219 17 244 19

1985 258 20 216 17 237 19

1990 229 18 210 17 219 17

studie tbv dagopleiding 1975 100 18 68 14 84 16

1980 106 20 90 17 98 19

1985 99 20 88 17 93 19

1990 80 16 81 17 81 17
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mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

deelname bedrijfsopleiding 1975 5 2 1 0 3 1

1980 8 2 4 1 6 2

1985 7 2 1 1 4 1

1990 9 2 5 1 7 2

studie voor bedrijfsopleiding 1975 5 3 1 1 3 2

1980 6 2 2 1 4 2

1985 5 3 1 1 3 2

1990 6 2 2 1 4 2

bijeenkomst schriftelijk 1975 1 1 1 0 1 1

onderwijs 1980 0 0 1 0 0 0

1985 2 1 0 0 1 1

1990 0 0 0 0 0 0

studie tbv schrift ond 1975 8 2 6 2 7 2

1980 4 2 3 2 4 2

1985 10 3 3 1 7 2

1990 6 2 4 2 5 2

cursus van andere instelling 1975 9 5 15 9 12 7

1980 20 10 15 11 17 11

1985 16 8 19 12 18 10

1990 17 7 19 11 18 9

huiswerk tbv vorige 1975 7 2 9 5 8 4

1980 12 6 10 7 11 6

1985 9 5 8 5 8 5

1990 11 4 13 7 12 6

doorn teleac-cursus materiaal 1975 0 0 0 0 0 0

1980 1 1 1 1 1 1

1985 0 0 0 0 0 0

1990 0 0 0 0 0 0

politieke scholingscursus 1975 4 3 2 4 3 3

1980 1 2 2 1 1 1

1985 0 0 0 0 0 0

1990 0 0 0 0 0 0

bezoek lezing 1975 2 2 1 1 2 2

1980 1 1 2 1 1 1

1985 3 2 3 2 3 2

1990 3 2 1 1 2 1

auto, motor studie 1975 5 5 3 6 4 6

1980 12 12 4 9 8 10

1985 10 10 6 10 8 10

1990 6 6 6 9 6 7
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mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

bromfiets, studie 1975 5 5 3 2 4 4

1980 2 1 1 1 2 1

1985 2 2 2 1 2 2

1990 3 2 2 1 3 1

fietsen, lopen, studie 1975 31 18 26 17 28 17

1980 23 16 24 19 23 18

1985 32 19 31 21 31 20

1990 28 17 29 21 29 19

openbvv, studie 1975 5 4 10 6 7 5

1980 10 5 9 4 10 4

1985 9 17 10 18 28 17

1990 13 5 14 5 13 5

PARTICIPATIE 1975 146 47 130 50 138 49

1980 148 51 127 48 137 49

1985 162 46 143 48 152 47

1990 160 43 142 46 151 44

leiden soc pol organisatie 1975 5 3 3 1 4 2

1980 6 4 3 2 4 3

1985 4 2 3 2 3 2

1990 5 3 1 2 3 2

belangenbehartiging en 1975 10 4 2 1 6 2

politiek 1980 6 3 4 2 5 2

1985 7 3 2 1 4 2

1990 6 3 4 2 5 3

akt tbv ov verenigingen 1975 33 9 20 10 26 9

1980 38 12 20 14 29 9

1985 31 11 21 12 26 10

1990 31 12 21 13 26 10

vrijwilligerswerk 1975 21 11 26 15 23 13

1980 24 12 25 15 25 13

1985 36 15 36 18 36 16

1990 21 9 36 15 28 12

akt voor kerk, levensb 1975 9 6 8 5 9 6

organisatie 1980 13 7 10 6 12 6

1985 12 6 14 8 13 7

1990 22 6 15 8 18 7

kerkgang 1975 23 25 29 22 26 28

1980 24 24 25 23 25 24

1985 22 20 25 18 24 22

1990 24 20 23 20 23 21
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mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

akt tbv ondernemingsraad 1975 1 1 1 1 1 1

1980 3 1 0 0 2 1

1985 1 1 0 0 1 1

1990 . . . . . .

familiehulp e.d. 1975 24 12 21 10 23 11

1980 15 10 22 12 19 11

1985 27 11 20 12 24 12

1990 . . . . . .

auto, motor participatie 1975 11 18 8 15 9 16

1980 9 15 8 13 9 14

1985 13 17 10 15 11 16

1990 14 15 4 7 9 11

bromfiets, participatie 1975 2 2 0 1 1 2

1980 0 1 0 1 0 1

1985 0 1 0 0 0 0

1990 0 1 0 0 0 1

fietsen, lopen, 1975 6 11 9 19 7 15

participatie 1980 7 15 7 15 7 15

1985 7 12 10 18 8 15

1990 7 13 9 18 8 15

openbvv, participatie 1975 1 2 2 3 2 3

1980 1 2 2 3 2 2

1985 1 7 2 12 5 10

1990 2 2 2 2 2 2

SOCIALE CONTACTEN 1975 619 97 733 98 676 98

1980 610 96 710 98 661 97

1985 525 95 677 99 602 97

1990 512 95 663 97 588 96

op visite 1975 312 83 368 87 340 85

1980 291 82 335 87 313 84

1985 274 79 314 86 294 83

1990 253 78 315 85 285 82

visite ontvangen 1975 128 60 197 73 163 66

1980 137 58 191 75 165 67

1985 116 56 185 75 151 65

1990 114 52 178 70 146 61

UITGAAN 1975 362 88 283 88 322 88

1980 305 85 271 85 287 85

1985 354 87 296 87 325 87

1990 353 87 310 85 331 86
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mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

bezoek sportwedstrijd 1975 28 13 12 17 20 9

1980 31 16 16 21 24 12

1985 34 15 18 19 26 11

1990 28 14 15 18 22 11

bijwonen revue, show 1975 1 1 3 2 2 1

1980 1 2 3 2 2 2

1985 2 1 2 1 2 1

1990 1 1 2 1 2 1

bijwonen optocht 1975 1 1 0 1 0 1

1980 1 1 1 1 1 1

1985 1 1 1 1 1 1

1990 0 0 1 1 1 1

bioscoopbezoek 1975 14 9 7 6 10 7

1980 6 5 7 5 7 5

1985 5 3 4 3 5 3

1990 4 3 4 3 4 3

bezoek toneel, concert 1975 6 4 8 5 7 5

1980 7 4 8 6 8 5

1985 8 5 7 5 8 5

1990 7 5 9 5 8 5

bez museum, tentoonstelling 1975 7 5 6 6 6 5

1980 8 5 7 6 7 5

1985 6 5 9 6 7 5

1990 8 6 12 8 10 7

feest, etentje 1975 57 27 51 29 54 25

1980 56 27 51 29 54 26

1985 54 25 53 24 54 26

1990 57 27 61 26 59 28

bezoek cafe, dancing 1975 96 43 55 37 75 40

1980 66 35 57 33 62 34

1985 91 39 52 33 71 36

1990 101 40 52 31 77 36

andere evenementen 1975 11 9 20 14 16 11

1980 15 9 14 8 14 9

1985 16 11 16 11 16 11

1990 11 8 18 11 14 9

eten in restaurant 1975 23 21 14 15 18 18

1980 20 15 16 16 18 15

1985 22 17 15 15 18 16

1990 30 21 18 18 24 19
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mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

auto, motor uitgaan 1975 73 58 58 51 65 55

1980 57 54 50 50 54 52

1985 72 59 67 57 69 58

1990 47 46 23 27 35 36

bromfiets, uitgaan 1975 6 8 3 4 5 6

1980 2 3 1 2 1 2

1985 2 3 1 2 1 2

1990 1 2 0 1 1 2

fietsen, lopen, uitgaan 1975 26 39 27 42 27 41

1980 21 29 19 34 20 32

1985 26 33 28 43 27 38

1990 26 35 25 40 26 37

openbvv, uitgaan 1975 15 11 20 17 18 14

1980 10 9 18 16 14 12

1985 12 21 19 27 16 24

1990 13 11 23 14 18 13

SPORT, HOBBY'S, 1975 291 77 325 84 308 81

SPELLETJES 1980 340 79 424 88 382 83

1985 364 80 450 90 408 85

1990 351 82 367 86 359 84

sportbeoefening 1975 56 26 32 28 44 24

1980 74 30 40 35 57 26

1985 95 35 53 38 74 32

1990 89 38 57 39 73 36

knutselen, handwerken 1975 42 24 150 55 96 40

1980 72 28 228 66 150 47

1985 54 21 234 64 150 43

1990 42 18 138 46 90 32

creatieve bezigheden 1975 14 7 9 7 11 7

1980 18 9 11 6 14 8

1985 19 8 14 9 16 8

1990 6 3 7 5 7 4

musiceren, toneelspelen 1975 17 9 21 14 19 12

1980 28 13 21 14 24 13

1985 26 11 18 12 22 12

1990 24 11 24 12 24 12

gezelschapsspelletjes doen 1975 20 16 14 16 17 16

1980 17 12 20 17 19 14

1985 18 13 17 14 18 13

1990 17 12 24 17 20 15
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mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

denksport 1975 56 26 41 22 48 24

1980 52 21 36 19 44 20

1985 37 17 41 17 39 17

1990 38 15 28 13 33 14

kruiswoordpuzzelen 1975 19 16 21 22 20 19

1980 23 15 24 23 24 19

1985 30 15 24 22 27 19

1990 25 15 34 28 29 22

legpuzzelen 1975 5 4 7 5 6 4

1980 3 2 9 4 6 3

1985 4 2 4 3 4 3

1990 3 1 5 3 4 2

buiten spelen (kind) 1975 14 5 6 4 10 4

1980 10 4 4 2 7 3

1985 14 4 6 3 10 3

1990 10 3 3 2 6 2

binnen spelen (kind) 1975 9 7 4 6 7 6

1980 5 4 4 3 5 4

1985 3 2 2 3 2 2

1990 4 3 3 2 4 3

auto, motor sport e.d. 1975 13 20 10 14 11 17

1980 22 26 15 19 18 23

1985 26 31 15 23 21 27

1990 18 23 10 14 14 19

bromfiets, sport e.d. 1975 2 3 1 2 1 3

1980 1 2 0 1 1 1

1985 1 2 0 1 1 1

1990 1 1 0 0 0 1

fietsen, lopen, sport e.d. 1975 10 18 9 21 10 19

1980 11 17 8 16 10 16

1985 16 21 13 22 14 22

1990 15 22 11 22 13 22

openbvv, sport e.d. 1975 3 3 2 3 2 3

1980 3 3 3 3 3 3

1985 3 17 4 16 10 16

1990 5 3 5 5 5 4

TUINIEREN, HUISDIEREN 1975 212 68 155 85 184 77

VERZORGEN 1980 213 73 142 85 177 79

1985 229 73 153 84 190 78

1990 220 68 150 79 184 74
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mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

ander huisonderhoud 1975 94 38 33 31 66 35

1980 87 39 27 24 54 31

1985 94 41 33 26 66 33

1990 89 38 39 26 66 32

huisdieren verzorgen 1975 42 26 45 38 42 32

1980 51 32 52 41 54 37

1985 60 32 55 42 60 37

1990 53 27 52 37 54 32

zorg voor kamerplanten 1975 11 22 51 74 30 48

1980 9 19 41 72 24 46

1985 7 16 35 68 18 42

1990 6 14 27 62 18 39

RECREATIE BUITEN 1975 78 40 39 35 58 38

1980 56 32 35 30 45 31

1985 87 40 50 36 68 38

1990 55 30 38 26 47 28

vissen, jagen 1975 20 3 0 6 10 0

1980 13 2 1 4 7 1

1985 18 3 1 5 10 1

1990 10 2 0 4 5 0

wandelen, fietstochten maken 1975 54 35 38 34 46 35

1980 42 28 30 28 36 28

1985 59 35 42 33 51 34

1990 41 26 30 23 35 24

dieren, recreatiepark 1975 4 2 1 2 2 2

1980 1 2 4 3 3 2

1985 9 4 7 4 8 4

1990 5 3 8 4 6 3

TV, RADIO, AUDIO 1975 828 98 661 98 744 98

1980 835 98 621 97 727 98

1985 910 99 713 98 810 98

1990 877 98 708 98 792 98

radio luisteren 1975 105 53 64 61 85 46

1980 87 45 50 51 68 40

1985 72 41 47 45 60 37

1990 59 38 31 43 45 34

televisie kijken 1975 660 94 566 96 612 92

1980 698 96 546 96 621 96

1985 807 98 650 98 727 98

1990 782 97 662 96 721 97
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mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

platen, cassettes draaien 1975 63 37 31 40 47 33

1980 50 34 26 38 38 29

1985 31 24 15 29 23 20

1990 36 24 15 29 26 18

LEZEN 1975 359 96 372 96 366 96

1980 358 95 312 95 334 95

1985 327 92 313 95 320 94

1990 292 90 324 93 308 91

boeken lezen voor 1975 82 49 112 43 97 56

ontspanning 1980 87 48 101 43 94 53

1985 68 44 93 36 81 52

1990 66 44 113 34 90 54

kranten lezen 1975 173 80 131 82 152 78

1980 173 78 109 83 140 73

1985 162 75 114 78 138 72

1990 149 71 116 74 132 69

tijdschriften lezen 1975 104 84 130 81 117 87

1980 98 80 102 76 100 83

1985 98 79 106 76 102 81

1990 78 72 94 68 86 77

ONTSPANNEN 1975 81 63 76 68 78 66

ontspannen, mediteren 1980 58 54 63 60 60 57

1985 69 57 63 64 66 60

1990 71 56 69 61 70 58

OVERIGE TIJDSBESTEDING 1975 170 91 200 87 185 89

1980 200 90 202 91 201 90

1985 175 85 181 88 178 87

1990 191 90 207 92 199 91

medische verz 1975 15 12 31 20 24 16

buitenshuis 1980 17 17 14 22 18 19

1985 15 17 13 19 12 18

1990 19 15 18 23 18 19

medische verz thuis 1975 8 11 5 13 7 12

1980 5 8 17 13 11 10

1985 4 6 7 8 5 7

1990 5 8 8 11 6 9

auto, motor, pers 1975 13 15 7 12 10 14

behoeften 1980 31 35 25 31 28 33

1985 16 19 11 14 13 16

1990 12 16 12 16 12 16
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mannen vrouwen totaal

tijd deeln. tijd deeln. tijd deeln.

bromfiets pers behoeften 1975 4 4 0 2 2 3

1980 3 2 1 3 2 2

1985 1 2 1 1 1 1

1990 9 13 9 13 9 13

lopen, fietsen, pers behoeften 1975 12 15 7 13 9 14

1980 26 24 24 30 25 27

1985 13 12 10 15 11 14

1990 15 19 15 19 15 19

openbvv pers behoeften 1975 5 4 6 5 5 4

1980 7 6 12 11 9 9

1985 3 3 6 4 5 4

1990 8 6 8 6 8 6

andere bezigh ivm opleiding 1975 9 9 17 10 13 10

1980 20 12 17 13 18 12

1985 26 13 24 13 25 13

1990 18 8 18 10 18 9

bibliotheekbezoek 1975 1 3 1 3 1 3

1980 5 9 6 14 5 12

1985 5 9 7 15 6 12

1990 5 9 7 16 6 13

brieven, kaarten schrijven 1975 8 16 13 25 10 21

1980 7 11 10 20 8 16

1985 11 15 14 26 13 21

1990 9 17 9 17 9 17

tijdbestedingsdagboek 1975 73 65 77 66 75 66

1980 79 65 73 64 76 65

1985 80 68 89 70 84 69

1990 75 67 75 67 75 67

onbekend 1975 17 18 33 16 26 17

1980 0 0 2 0 1 0

1985 0 0 0 0 0 0

1990 1 1 1 2 1 2
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