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Voorwoord

Het Tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) biedt een
unieke kijk op de domeinen waarin mensen zich bewegen en op de manier waarop ver-
schillende activiteiten zich tot elkaar verhouden. De deelnemers aan het onderzoek hou-
den een hele week hun tijdsbesteding bij. Hierdoor zien we hoe zij het schaarse goed ‘tijd’
verdelen over domeinen als zorg, werk, onderwijs en vrije tijd. Het Tijdsbestedingsonder-
zoek is een van de langstlopende onderzoeken van het scp, waardoor het een uniek zicht
biedt op zowel de veranderingen als continuïteit in onze dagindeling. Het onderzoek loopt
al sinds 1975. Aangezien één minuut in 1975 niet langer of korter duurde dan in 2016, kan
de tijdsbesteding van toen – met een aantal kanttekeningen – relatief gemakkelijk worden
vergeleken met de tijdsbesteding van nu.

De onderwerpen in het onderzoek van het scp variëren van de arbeidsmarkt tot mantel-
zorg, de zorg voor kinderen, sport, scholing en media. De stapeling van activiteiten stelt
overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers steeds vaker voor uitda-
gingen. De combinatie en aaneenschakeling van activiteiten vormen het dagelijks leven en
geven het kleur, maar zorgen soms ook voor veel combinatiedruk. Dit rapport schetst onze
laatste inzichten in de tijdsbesteding van Nederlanders en de betekenis ervan voor onze
samenleving.

Graag zou ik professor Ignace Glorieux van de Vrije Universiteit Brussel hartelijk willen
danken voor zijn waardevolle bijdrage aan de leescommissie van dit rapport.

Prof. dr. K. Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting

S.1 Achtergrond

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft een lange traditie in tijdsbestedingsonder-
zoek. Dit is niet voor niets het geval: tijdsbestedingsdata geven zicht op het gedrag van
Nederlandse burgers op een tal van terreinen. Tijd is een schaars goed en hoe mensen hun
uren en minuten besteden zegt veel over hun interesses, mogelijkheden en beperkingen.
Cijfers over de tijdsbesteding van mensen geven ook een unieke doorkijk in maatschappe-
lijke veranderingen.
In dit rapport staat – net als in het overige scp-onderzoek – het perspectief van de burger
centraal. De onderwerpen die in dit rapport aan de orde komen, raken dan ook allemaal
aan de thema’s en domeinen waar het scp onderzoek naar doet. Het biedt echter ook een
groter plaatje en wel in twee opzichten. Allereerst is het Tijdsbestedingsonderzoek een van
de langstlopende dataverzamelingen van het scp, waardoor we meerdere decennia terug
in de tijd kunnen kijken. Om precies te zijn tot aan 1975. Afgaande op berichten uit de
media verandert het dagelijks leven in een razendsnel tempo en zijn we drukker dan ooit
(zie bijvoorbeeld ad/Groene Hart 2014; Kervezee 2015; Vrij Nederland 2015; Dinther 2018;
nos 2018; Vrouw 2018). Tegelijkertijd wordt er hierbij vaak uitgegaan van indrukken, signa-
len en verwachtingen; een duidelijke empirische onderbouwing ontbreekt soms. Daarom
weten we eigenlijk niet goed of we – zo aan het eind van het tweede decennium van de
21ste eeuw – inderdaad in een stroomversnelling zitten. De cijfers over tijdsbesteding kun-
nen hier meer zicht op geven.
Dit rapport biedt op nog een tweede manier zicht op ‘het grotere plaatje’. Het omvat
namelijk informatie over alle domeinen van het leven: arbeid, zorg, vrije tijd, scholing, vrij-
willigerswerk, enzovoort. Hierdoor is het mogelijk om de wisselwerking en raakvlakken
tussen deze domeinen te onderzoeken en kan worden nagegaan hoe al deze domeinen
samenkomen in het leven van individuele burgers.
Dit rapport is de hoofdrapportage van de meest recente data van het Tijdsbestedings-
onderzoek (tbo) die gedurende heel 2016 zijn verzameld. Het rapport beschrijft de tijdsbe-
steding van Nederlanders, maar analyseert deze ook door na te gaan welke sociale ver-
schillen er in de tijdsbesteding zijn en hoe de tijdsbesteding zich de afgelopen decennia
ontwikkeld heeft. In deze editie van het tijdsbestedingsrapport kijken we ook naar de kwa-
liteit van leven. We onderzoeken in hoeverre de manier waarop mensen hun tijd inrichten,
samenhangt met de waardering van hun leven. Concreet gaan we in dit rapport na of er
bepaalde tijdsbestedingspatronen zijn die samengaan met een grotere tevredenheid en
een hogere ervaren tijdsdruk.
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S.2 Het Tijdsbestedingsonderzoek

Ten behoeve van het Tijdsbestedingsonderzoek hebben in 2016 1.893 respondenten gedu-
rende een week een dagboek bijgehouden. Naast het dagboek hebben de deelnemers ook
een aparte vragenlijst ingevuld, waarin onder andere gevraagd is naar de beleving van tijd
en de kwaliteit van leven. De steekproef is getrokken met het doel een representatieve
afspiegeling te maken voor alle Nederlanders van 10 jaar en ouder (mensen die in instel-
lingen als verzorgingshuizen wonen, zijn buiten beschouwing gelaten).
Tussen 1975 en 2005 is dit onderzoek vijfjaarlijks op vergelijkbare wijze uitgevoerd en geeft
het zicht op de veranderingen in de tijdsbesteding in de voorbije decennia. In 2006 is het
tbo voor het eerst uitgevoerd conform de Europese richtlijn voor tijdsbestedingsonderzoek
(hetus). De invoering van deze richtlijn bracht bepaalde voordelen met zich mee. Zo is het
nu makkelijker de Nederlandse gegevens te vergelijken met die in Europa. Ook is het sinds
2006 mogelijk na te gaan met wie men de tijd doorbrengt. Tegelijkertijd bracht het invoe-
ren van deze richtlijn ook nadelen met zich mee. De belangrijkste is dat de vergelijkbaar-
heid door de tijd heen minder is geworden. Doordat de dataverzameling op meerdere pun-
ten afwijkt van die van vóór 2006, zijn de gegevens van voor en na dit jaar niet een-op-een
met elkaar te vergelijken.

S.3 Samenvatting van de bevindingen

S.3.1 Hoe besteden Nederlanders hun tijd?
In het onderzoek maken we onderscheid tussen ‘verplichte’ tijd, persoonlijke tijd en vrije
tijd. Met ‘verplichte’ tijd wordt verwezen naar betaald werk, maar ook naar zorgtaken (ook
wel ‘onbetaald werk’ genoemd) en scholing (Cloïn 2013). Onder persoonlijke tijd valt sla-
pen, maar ook eten en drinken, douchen, wassen, enzovoort. Vrije tijd wordt ruim gedefi-
nieerd: dit zijn vrijetijdsactiviteiten als sport en cultuur, sociale contacten, media, vrijwilli-
gerswerk en bijeenkomsten.
Nederlanders van 12 jaar en ouder besteden ongeveer evenveel tijd aan ‘verplichte’ activi-
teiten als aan vrije tijd: namelijk bijna 46 respectievelijk bijna 44 uur per week, wat neer-
komt op ongeveer 6,5 uur per dag. De meeste tijd gaat echter naar persoonlijke activitei-
ten: ruim 77 uur per week (11 uur per dag). De voornaamste reden hiervoor is dat er veel
wordt geslapen: op weekbasis brengen Nederlanders gemiddeld ongeveer 59 uur per week
in bed door (dit is ongeveer 8,5 uur per dag). Daarnaast wordt gedurende iets meer dan 11
uur gegeten en gedronken en besteden Nederlanders 7 uur per week aan douchen, aankle-
den, enzovoort.
Degenen die in de dagboekweek betaald werk verrichten, besteden hier gemiddeld 31 uur
per week aan. Voor scholing geldt dat degenen die dit op enig moment in de week rappor-
teerden, hier gemiddeld 14,5 uur per week aan besteden. Dit lijkt op het eerste oog wellicht
weinig, maar bij scholing kan het (naast algemeen vormend en beroepsonderwijs) ook om
hobbycursussen gaan. Aan huishoudelijk werk zijn degenen die dit oppakken (en dat is
bijna iedereen) iets minder dan 20 uur kwijt.
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Aan de zorg voor anderen besteden degenen met zorgtaken gemiddeld ongeveer 6 uur per
week. Dan gaat het bijvoorbeeld om de zorg voor thuiswonende kinderen. Overigens bren-
gen ouders van thuiswonende kinderen in totaal veel meer tijd met hun kinderen door. De
gemiddelde tijd die in het gezelschap van kinderen wordt doorgebracht is ongeveer 30 uur
per week voor vaders en 40 uur per week voor moeders.
Als naar de vrijetijdsbesteding wordt gekeken, blijkt de meeste tijd te gaan naar media-
gebruik (bijna 20 uur per week) en sociale contacten (iets meer dan 8 uur per week). Er is
ook een grote categorie ‘overig vrije tijd’, waaronder bijvoorbeeld sport, cultuur en hobby’s
vallen. Hier gaat hier ongeveer 14 uur per week naar toe. Ongeveer één op de drie Neder-
landers rapporteert op enig moment in de week vrijwilligerswerk en/of bijeenkomsten
(zoals kerkdiensten). Degenen die hieraan deelnemen, besteden hier ongeveer 4,5 uur per
week aan.
In dit rapport is niet alleen in kaart gebracht ‘hoe lang’ Nederlanders bezig zijn met ver-
schillende activiteiten, maar is ook gekeken naar ‘wanneer’. De tijdstippen waarop gewerkt
en ontspannen wordt, vallen nog altijd in de ‘traditionele’ tijdsvlakken. Werk valt met
name op de weekdagen en tijdens kantooruren en in de avonduren en weekenden
besteedt men veel tijd aan vrijetijdsactiviteiten. Van een 24/7-samenleving lijkt dan ook
nog geen sprake. Als we deze patronen vergelijken met die uit eerdere jaren (zie Cloïn
2013), valt ook op dat de timing van activiteiten amper verandert. De ‘starheid’ van deze
patronen wordt door Cloïn en Van den Broek (2013) toegeschreven aan een combinatie van
biologische en culturele factoren. We worden bijvoorbeeld ’s avonds moe en winkelen nog
altijd liever op een zaterdagmiddag dan op een woensdagavond.
De deelnemers aan het onderzoek zijn ook gevraagd naar hun kwaliteit van leven: in hoe-
verre ervaren zij bijvoorbeeld tijdsdruk? Onder de Nederlanders van 12 jaar en ouder gaf
36% aan dat zij zich op ten minste één van de dagboekdagen in de onderzoeksweek opge-
jaagd voelden. Ook heeft 54% weleens het gevoel het 'te druk' te hebben en voelt 39% zich
thuis of op het werk weleens tekortschieten. Deze gevoelens van tijdsdruk nemen niet weg
dat Nederlanders over het algemeen tevreden zijn met de kwaliteit van hun leven: gemid-
deld geven zij hun leven een 7,8 als rapportcijfer.

S.3.2 In hoeverre verschilt de tijdsbesteding van mannen en vrouwen, mensen in
verschillende levensfasen en mensen met verschillende opleidingsniveaus?

Mannen werken meer en vrouwen zorgen meer
Als de tijdsbestedingspatronen van mannen en vrouwen met elkaar worden vergeleken,
valt op dat mannen nog altijd meer werken en vrouwen nog altijd meer zorgen. Zo beste-
den mannen op weekbasis gemiddeld ongeveer 25,5 uur aan betaald werk en 17,5 uur aan
de zorg voor het huishouden en anderen. Voor vrouwen ligt de verhouding min of meer
andersom (16 uur betaald werk en 26,5 uur zorg).
De man-vrouwverschillen op de andere domeinen zijn veel kleiner. Mannen rapporteren
ongeveer 3 uur per week meer vrije tijd, maar hier staat tegenover dat vrouwen ongeveer
3 uur per week meer aan persoonlijke verzorging (slapen, wassen, eten en drinken) beste-
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den. Eerder onderzoek (bv. Ridgeway 2011) laat zien dat maatschappelijke verwachtingen
en verschillen in de opvoeding een belangrijke verklaring zijn voor de verschillen in de tijds-
besteding van mannen en vrouwen. Omdat de hoeveelheid vrije tijd en persoonlijke ver-
zorging min of meer gelijk is, is het – in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt – niet zo
dat vrouwen meer tijd besteden aan het totaal van betaald werk en zorgtaken dan man-
nen. In de levensfase met (thuiswonende) kinderen besteden de vaders hier zelfs iets meer
tijd aan dan moeders. Hier staat tegenover dat vrouwen (en moeders) wel meer tijdsdruk
ervaren dan mannen (en vaders).

De levensfase speelt belangrijke rol
Als de tijdsbesteding van mensen in verschillende levensfasen onderling vergeleken wordt,
zijn duidelijke verschillen zichtbaar. Kinderen, jongeren en alleenstaande volwassenen
besteden relatief veel tijd aan scholing, vrije tijd en persoonlijke verzorging. Dit zijn in veel
gevallen scholieren en studenten met weinig zorgtaken. Er wordt ook gewerkt – zeker
onder de alleenstaande volwassenen – maar in vergelijking met de samenwonende vol-
wassenen liggen de werkuren relatief laag.
Mensen die samenwonen en thuiswonende kinderen hebben, besteden (in vergelijking
met de andere groepen) relatief veel tijd aan arbeid en zorg. Zij bevinden zich vaak in het
midden van hun loopbaan, hebben kinderen thuis voor wie zij zorgen en (iets vaker dan de
jongeren) hulpbehoevende naasten (Bianchi en Milkie 2010; De Klerk et al. 2017). In deze
fase zijn de man-vrouwverschillen in arbeid en zorg ook het grootst. Na de pensioenleeftijd
is er vooral veel ruimte voor vrije tijd.
De hiervoor genoemde uitkomsten laten zien dat tijdsbestedingspatronen deels verbon-
den zijn met de leeftijd en levensfase van mensen. De rollen, verantwoordelijkheden en
mogelijkheden die mensen hebben, verschillen vaak per levensfase en dat heeft gevolgen
voor hoe de tijd wordt besteed (Bianchi en Milkie 2010). Tegelijkertijd is het niet zo, dat
enkel jongeren leren, er buiten de beroepsleeftijd om niet gewerkt wordt en zorgtaken zich
beperken tot de gezinsfasen. Er wordt in alle levensfasen geleerd, gewerkt en gezorgd. In
paragraaf S.3.4 wordt uitgebreider ingegaan op hoe de tijdsbesteding van kinderen en jon-
geren, ouders en ouderen eruitziet, en hoe dit samenhangt met de kwaliteit van leven.

Hogeropgeleiden ‘drukker’ dan lageropgeleiden
In lijn met eerder onderzoek laat dit rapport zien dat hogeropgeleiden meer tijd aan
betaald werk besteden en meer tijdsdruk ervaren dan lageropgeleiden. Ook participeren
hogeropgeleiden op een gemiddelde dag in een groter aantal activiteiten en multitasken zij
relatief veel. Verklaringen voor deze verschillen zijn niet direct onderzocht, maar eerder
onderzoek suggereert dat hogeropgeleiden vaker een (grotere) baan hebben en hogere
werkambities hebben en dat bij deze groepen drukte ook een zekere status met zich mee-
brengt (bv. Sullivan en Gershuny 2017).

1 0 s a m e n v a t t i n g



S.3.3 In hoeverre is de tijdsbesteding in Nederland door de tijd heen veranderd?

De tijden veranderen, maar veranderingen zijn klein
De tijd staat niet stil en de tijdsbestedingspatronen zijn in de afgelopen veertig jaar veran-
derd. Tussen 1975 en 2005 zijn mensen in Nederland van 12 jaar en ouder 3,5 uur per week
meer gaan besteden aan de som van betaald werk, zorg en scholing (de ‘verplichte’ tijd).
Deze extra tijd lijkt ten koste te zijn gegaan van de vrije tijd (een daling van 3 uur per week).
De persoonlijke tijd is gelijk gebleven. In de afgelopen tien jaar waren de veranderingen
kleiner. Gemiddeld is de tijdsbesteding aan persoonlijke verzorging met iets minder dan
2 uur per week toegenomen. Parallel hieraan zijn de tijdsbesteding aan de ‘verplichte’ en
vrijetijdsactiviteiten met elk 1 uur per week gedaald.
De veranderingen door de tijd zijn dus relatief klein en ze gaan langzamer dan vaak wordt
gedacht. Overigens verhullen de hoofdlijnen en algemene gemiddelden in sommige geval-
len ook grotere veranderingen. Zo is het gemiddelde aantal werkuren van vrouwen tussen
1975 en 2005 relatief sterk toegenomen (van bijna 7 tot ruim 14 uur per week) en heeft deze
toename in de afgelopen tien jaar doorgezet (van ruim 14 uur in 2006 tot bijna 16 uur in
2016).
Voor de beroepsbevolking is in meer detail naar meer recente ontwikkelingen in de tijdsbe-
steding gekeken. De nadruk lag hierbij op mogelijke indicatoren van drukte, zoals het com-
bineren van rollen en taken. Vergeleken met tien jaar geleden komt het wat vaker voor dat
mensen meerdere activiteiten op hetzelfde moment uitvoeren; soms wordt dat multi-
tasken genoemd. In 2006 deden mannen dat gedurende ongeveer 15% van hun tijd en
vrouwen gedurende ongeveer 17% van hun tijd. In 2016 was dit gestegen tot respectievelijk
19% en 23%. Het aantal activiteiten dat mensen op een gemiddelde dag uitvoeren, is niet
gestegen; daarmee lijkt het er niet op dat de tijdsbesteding in de afgelopen jaren meer ver-
snipperd is geraakt. Ook is men in de afgelopen tien jaar niet substantieel meer tijd gaan
besteden aan de som van betaald werk, zorg en scholing.
Er is ook naar verschuivingen in de ervaren tijdsdruk gekeken. Het aandeel mensen in de
beroepsleeftijd dat zich gedurende de dagboekweek weleens opgejaagd voelt, lag in 2016
8 procentpunten hoger dan in 2006. (Voor de bevolking in het algemeen is het verschil
ongeveer 6 procentpunten.) In 2011 lag dit aandeel echter nog iets hoger dan in 2016. Van
een duidelijke trend is dus geen sprake.

S.3.4 Waardoor wordt de tijdsbesteding van jeugdigen, ouders en ouderen gekenmerkt en
hoe hangt hun tijdsbesteding samen met hun kwaliteit van leven?

Jeugdigen: vrije tijd en nieuwe media
De tijdsbestedingspatronen van kinderen en jongeren (tussen de 10 en 18 jaar) worden
gekenmerkt door veel ruimte voor vrije tijd, zeker in vergelijking met volwassenen. Deze
vrije tijd wordt met name ingevuld met sport, spel en media-activiteiten. De gegevens uit
ons onderzoek bieden weinig ondersteuning voor de gedachte dat de vrije tijd van jeug-
digen onder druk zou staan.
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Dat neemt niet weg dat voor sommige jeugdigen de druk te hoog kan oplopen. Zo voelt
één op de vier jeugdigen zich weleens opgejaagd, en heeft bijna de helft het weleens 'te
druk'. Mogelijk speelt hier de druk die jongeren vanuit school ervaren een rol. Deze druk
lijkt de afgelopen jaren te zijn toegenomen; eerder representatief onderzoek laat zien dat
ruim een derde van de scholieren in het voortgezet onderwijs veel druk door schoolwerk
ervaart (Stevens et al. 2018).
De druk die jeugdigen ervaren, kan ook te maken hebben met het veelvuldige gebruik van
de nieuwe media. In ons onderzoek vonden we aanwijzingen dat het gebruik van nieuwe
communicatiemiddelen zowel positief als negatief kan zijn voor de kwaliteit van leven. Zo
hebben jeugdigen zelf de ervaring dat het gebruik van sociale media ontspannend kan zijn
maar ook onrustige gevoelens met zich mee kan brengen. En naarmate jeugdigen vaker
onlinecontact hebben, hebben zij ook eerder een opgejaagd gevoel en het gevoel dat het
‘te druk’ is.

De tijd met kinderen: spitsuur van het leven
De levensfase met thuiswonende kinderen wordt vaak aangeduid met de term ‘spitsuur
van het leven’. Het hoofdstuk dat ingaat op de tijdsbesteding van ouders met thuis-
wonende kinderen laat zien dat hier goede redenen voor zijn. De som van de tijd die wordt
besteed aan betaald werk, zorg voor kinderen en zorg voor het huishouden is in geen
enkele andere levensfase zo hoog. Er is dan ook relatief weinig ruimte voor vrije tijd, en in
iets mindere mate geldt dat ook voor persoonlijke verzorging.
De tijdsbesteding van ouders is niet alleen objectief druk, veel ouders voelen zich ook druk.
In de dagboekweek gaf ruim vier op de tien ouders aan zich op enig moment opgejaagd te
voelen en naar eigen zeggen heeft bijna zeven op de tien ouders het weleens ‘te druk’. In
geen van de andere onderzochte groepen liggen deze percentages zo hoog. Tegelijkertijd
zijn ouders naar eigen zeggen ongeveer even tevreden en gelukkig met hun leven als men-
sen zonder thuiswonende kinderen. Dat de gezinsfase als druk wordt ervaren, hoeft dus
niet te betekenen dat de kwaliteit van leven hier altijd onder lijdt.
Er is ook binnen de groep ouders gekeken naar verschillen in ervaren tijdsdruk en tevre-
denheid. Naarmate ouders meer tijd besteden aan betaald werk en de zorg voor hun
kinderen ervaren zij hun leven als drukker, maar tegelijkertijd voelen zij zich ook meer
tevreden met hun leven naarmate er meer gewerkt wordt. Dat het combineren van ver-
schillende rollen en taken druk en ingewikkeld kan zijn, maar ook als positief ervaren kan
worden – bijvoorbeeld omdat het verrijkend kan zijn – is ook bekend uit eerder onderzoek
(Gareis et al. 2009; Rantanen et al. 2013).

Ouderen: meer tijd voor het huishouden, media en sociale contacten
Mensen ouder dan 65 jaar richten hun tijd anders in dan jongere leeftijdsgroepen; dat
hoeft niet per se een minder actief leven te betekenen. Zo besteden ouderen minder tijd
aan de zorg voor anderen (zoals mantelzorg of zorg voor kinderen), maar weer meer tijd
aan vrijwilligerswerk. Ouderen sporten minder, maar besteden wel meer tijd aan wandelen
en fietsen. Verder besteden ouderen meer tijd aan de zorg voor het huishouden, media en
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hobby’s. Dat is ook niet zo vreemd, aangezien ouderen – na hun pensioen – vaak meer tijd
thuis doorbrengen en deze activiteiten vaak in en om het huis plaatsvinden.
Met betrekking tot het sociale leven van ouderen komt een gemengd beeld naar voren.
Enerzijds wordt er in deze levensfase meer tijd alleen doorgebracht. Deels kan dit gezien
worden als een gevolg van het feit dat ouderen niet meer werken en de kinderen het huis
uit zijn; sommigen hebben inmiddels ook hun partner verloren. Anderzijds is er wel meer
tijd gekomen voor sociale contacten: ouderen gaan vergeleken met jongere personen bij-
voorbeeld vaker op visite bij anderen.
Al met al zijn de ouderen in ons onderzoek even tevreden met hun leven als degenen jon-
ger dan 66 jaar, maar voelen zij zich wel vaker eenzaam. Naarmate ouderen meer tijd met
anderen doorbrengen, voelen zij zich minder eenzaam en zijn zij ook wat meer tevreden
met hun leven.

S.3.5 Hoe ziet de maatschappelijke participatie van Nederlanders eruit en hoeveel zorgen
zij voor anderen? En wat betekent de participatie in maatschappelijke activiteiten en
zorg voor de kwaliteit van leven?

Maatschappelijke participatie
Onder maatschappelijke participatie worden in dit rapport alle vormen van vrijetijdsbeste-
ding verstaan waarbij mensen (op wat voor manier dan ook) in contact staan met anderen
en de samenleving om hen heen. Hier vallen sociale contacten en vrijwilligerswerk onder,
maar ook media-activiteiten als lezen, luisteren en kijken en het bezoek aan bijeenkom-
sten, cultuur en sport (als deelnemer of toeschouwer).
Als wordt gekeken naar de participatie van Nederlanders op jaarbasis, dan is de deelname
aan media-activiteiten, vrijwilligerswerk, cultuur en sport het hoogst. Sommige activiteiten
daarvan doen mensen frequent (zoals lezen en sporten) en andere minder frequent. Dit
laatste geldt bijvoorbeeld voor de deelname aan cultuur: acht op de tien Nederlanders is in
het afgelopen jaar ten minste één keer naar een voorstelling of bezienswaardigheid
geweest, maar dat is niet iets wat mensen elke week doen; in de dagboekweek rappor-
teerde slechts 15% een dergelijke culturele activiteit.
Analyses laten zien dat er slechts op enkele punten sprake is van een samenhang met de
kwaliteit van leven. Voor geluk en tevredenheid blijkt het type activiteit waarin men parti-
cipeert er niet toe te doen. Het is plausibel dat mensen hun vrije tijd invullen met activitei-
ten die voor hen bijdragen aan geluk en tevredenheid – wat dat dan precies is, verschilt van
persoon tot persoon.
Wel is er een verband tussen participatie en eenzaamheid: mensen die vrijwilligerswerk
doen, sportwedstrijden bezoeken of cultuuruitingen bezoeken, zijn minder eenzaam dan
degenen die dat niet doen. Ook zijn mensen die meer vrije tijd met derden of buitenshuis
doorbrengen minder eenzaam. Het is echter niet vast te stellen of participatie eenzaam-
heid vermindert of dat het andersom zo is dat mensen die (om wat voor reden dan ook)
eenzaam zijn, minder in deze activiteiten participeren.
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Zorg voor anderen
Omdat we ons baseren op observaties gedurende één dagboekweek, kunnen we in kaart
brengen welke Nederlanders op weekbasis zorg verlenen aan kinderen en/of volwassenen.
Bij de zorg voor kinderen kan het gaan om de zorg voor en begeleiding van de eigen kinde-
ren, maar dit kan ook op andere kinderen (zoals kleinkinderen) van toepassing zijn. De zorg
voor volwassenen is gemeten door te kijken naar de verzorging van en hulp aan volwasse-
nen. Het kan hier om mantelzorg gaan, maar ook om een klusje voor een niet-ziek familie-
lid of vriend.
Eén op de tien Nederlanders geeft zorg aan zowel kinderen als volwassenen, één op de vier
zorgt enkel voor kinderen, en één op de zeven alleen aan volwassenen. Vergelijkbaar met
rapportages in ander onderzoek (Dykstra et al. 2006; Opree en Kalmijn 2012) zijn het met
name vrouwen die de zorg voor kinderen en volwassenen combineren. Maar (in tegenstel-
ling tot de dominante gedachte) vinden we dat het lang niet altijd om vrouwen van mid-
delbare leeftijd gaat; één op de vijf combineerders is namelijk de 65 jaar gepasseerd en een
kwart is jonger dan 35 jaar.
Hoewel mensen met zorgtaken over het algemeen minder tijd besteden aan betaald werk
en vrije tijd dan degenen zonder zorgtaken, geldt dit niet voor alle groepen zorgers. Zo
werken mensen die enkel voor kinderen zorgen net zoveel als niet-zorgers en besteden de
verzorgers van volwassenen evenveel tijd aan vrijetijdsactiviteiten.
De kwaliteit van leven van degenen die zorgen, is op veel aspecten vergelijkbaar met die
van degenen zonder zorgtaken. Dit is in lijn met eerder onderzoek, dat laat zien dat het
zorgen voor anderen zowel kosten (zoals stress) als baten (zoals een sterkere band met de
persoon voor wie wordt gezorgd) met zich meebrengt (Nelson et al. 2014; De Boer et al.
2015; Musick et al. 2016). Wel lijkt het zorgen voor anderen samen te gaan met meer tijds-
druk. De tijdsdruk onder zorgers is minder groot naarmate zij meer ruimte voor ontspan-
ning hebben en de zorg minder intensief is.

S.4 Conclusies

S.4.1 Terechte zorgen over (toenemende) tijdsdruk?
Zoals aan het begin van deze samenvatting is aangegeven, worden er de laatste tijd zorgen
geuit over toenemende tijdsdruk in Nederland. Op basis van onze bevindingen over (ont-
wikkelingen) in de tijdsbesteding van Nederlanders en de samenhang met de kwaliteit van
leven, kunnen we meer zeggen over de empirische basis van deze aannames en zorgen.

Veel Nederlanders voelen zich weleens druk
Allereerst lijkt een substantieel deel van de Nederlanders weleens tijdsdruk te ervaren.
Ruim een derde van de personen in ons onderzoek voelt zich namelijk op ten minste één
dag in de week opgejaagd. Daarnaast heeft ruim de helft weleens het gevoel dat zijn of
haar leven 'te druk' is. Het aandeel van de bevolking dat tijdsdruk ervaart, fluctueert. Van
een duidelijke trend is geen sprake; het aandeel mensen dat zich weleens opgejaagd voelt,
lag in 2016 wat hoger dan in 2006 maar weer iets lager dan in 2011.
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Tijdsbestedingspatronen zijn weinig veranderd
Als we naar de tijdsbestedingspatronen zelf kijken, vinden we geen eenduidig bewijs voor
een drukker bestaan. Over de afgelopen tien jaren laten onze gegevens bijvoorbeeld geen
substantiële toename in de tijd zien die naar verplichtingen gaat: de tijd die we aan betaald
werk, onbetaald werk en zorgen besteden, is nauwelijks veranderd. Dit overigens in tegen-
stelling tot de decennia ervoor, waarin we – met name in de jaren tachtig en negentig van
de vorige eeuw – wel een toename zagen in met name de tijd die besteed werd aan
betaald werk, vooral bij vrouwen.
Ook is de tijdsbesteding de afgelopen jaren niet meer versnipperd geraakt: het aantal acti-
viteiten waar men op een gemiddelde dag in participeert, is namelijk min of meer gelijk
gebleven. Wel zagen we dat, vergeleken met een aantal jaren geleden, mensen wat vaker
rapporteren dat zij in dezelfde tijd meerdere activiteiten uitvoeren. Dit kan duiden op
multitasken, en dat is iets waarvan we uit eerder onderzoek weten dat dit gevoelens van
tijdsdruk in de hand kan werken (Offer en Schneider 2011).

Sommige levensfasen zijn druk
Dat er in de laatste jaren geen grote verschuivingen zijn geweest in hoe mensen hun tijd
besteden, neemt niet weg dat een substantieel aandeel van de Nederlanders wel het
gevoel kent zich opgejaagd te voelen. Voor sommige groepen mensen kan het leven wel-
eens te druk zijn, zo komt uit ons onderzoek naar voren, en dat geldt vooral voor sommige
fasen in het leven. Ouders van thuiswonende kinderen voelen zich bijvoorbeeld niet alleen
druk, maar besteden ook de meeste tijd aan de optelsom van 'verplichte' activiteiten
(betaald werk, zorg en scholing). Ook multitasken zij relatief veel en is hun tijd relatief ver-
snipperd (dit betekent dat zij een groter aantal activiteiten per dag rapporteren).

S.4.2 Tijdsbesteding en kwaliteit van leven in het algemeen

Druk en tevreden
In het onderzoek was er enige ondersteuning voor de gedachte dat mensen met een actie-
vere en drukkere tijdsbesteding meer tevreden zijn met hun leven dan mensen die minder
druk zijn. Zo bleken mensen in de beroepsleeftijd tevredener te zijn naarmate zij (in totaal)
meer tijd besteden aan arbeid, zorg en scholing. Naarmate ouders van thuiswonende kin-
deren meer uren werken, zijn zij ook meer tevreden met hun leven. En ouderen die minder
tijd alleen doorbrengen, zijn meer tevreden en minder eenzaam.
Mogelijk zorgt een druk en actief leven voor positieve energie en ervaringen, waardoor
mensen met meer tevredenheid en waardering naar hun leven kunnen kijken. Het is ook
denkbaar dat drukke en actieve mensen meer waardering van hun omgeving voor hun
activiteiten krijgen, wat weer positief kan uitwerken op hoe zij zichzelf en hun leven zien.
Eerder onderzoek heeft bijvoorbeeld ook laten zien dat een actieve levensstijl nieuwe en
brede ervaringen en in sommige gevallen ook status met zich meebrengt (Gershuny 2005;
Greenhaus en Powell 2006; Treas et al. 2011). Het is ook denkbaar dat de oorzaak-gevolg-
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relaties andersom lopen en dat het de meest tevreden en gelukkige en de minst eenzame
mensen zijn, die de energie hebben er meer op uit te trekken.

Andere verklaringen
Over het algemeen bleek het verband tussen tijdsbestedingspatronen en de algemene
kwaliteit van leven echter minder sterk dan gedacht. Mogelijk komt dat doordat mensen
hun tijd op zo’n manier inrichten, dat dit aansluit bij hun persoonlijke voorkeuren, ambities
en interesses. En persoonlijke voorkeuren op dit gebied kunnen verschillen: waar de ene
persoon een voorkeur heeft voor een drukke levensstijl, verkiest de ander een meer rustige
manier van leven (zie bv. Hills en Argyle 2001). Een andere mogelijke reden is dat veel men-
sen over het algemeen tevreden zijn met hun leven en de variaties hierin beperkt zijn. Ook
andere onderzoeken vinden dat (Veenhoven 2002; Veenhoven 2018; Wennekers et al.
2018). Zelfs grote levensloopgebeurtenissen als de geboorte van een kind of het verlies van
een baan hebben vaak slechts tijdelijk een effect op het welzijn, doordat mensen hun ver-
wachtingen en referentiekaders bijstellen op hun nieuwe situatie (Veenhoven 1991;
Mandemakers 2011).

S.4.3 Tijdsbesteding en ervaren tijdsdruk

Druk en opgejaagd
Onze bevindingen ondersteunen het idee dat actieve en volle tijdspatronen mensen een
opgejaagd gevoel kunnen geven. Zo zeggen mensen vaker tijdsdruk te ervaren als zij meer
tijd besteden aan het totaal van betaald werk, zorg en scholing, en ook wanneer er sprake
is van een grotere mate van versnippering en multitasken. Hier kunnen verschillende
mechanismen aan ten grondslag liggen. Een gebruikelijke verklaring in onderzoek is dat
tijd, energie en aandacht eindig zijn en dat mensen die in meer activiteiten deelnemen
daardoor tegen de grenzen van deze hulpbronnen aanlopen en conflicten en afstemmings-
problemen kunnen ervaren (Greenhaus en Beutell 1985; Bianchi en Milkie 2010).

Andere mechanismen
Tegelijkertijd lijkt dit niet het hele verhaal te zijn. Hoe opgejaagd of hoe druk iemand zich
voelt, hangt niet alleen af van de objectieve hoeveelheid tijd die iemand besteedt aan een
bepaalde activiteit: psychologisch onderzoek suggereert bijvoorbeeld dat mensen in aan-
leg kunnen verschillen in hoe zij prikkels uit de omgeving verwerken en hierop reageren
(Aron 1997; Benham 2006). Bij eenzelfde hoeveelheid activiteiten zal iemand die gevoelig is
voor prikkels of het moeilijk vindt prikkels te verwerken, eerder het gevoel hebben over-
prikkeld of opgejaagd te zijn dan iemand die een dergelijke gevoeligheid niet kent.
Een ander punt is dat tijdsdruk niet alleen kan ontstaan door activiteiten die mensen wel
doen, maar ook juist door datgene wat zij niet doen maar wel graag hadden willen of moe-
ten doen. Dat laatste is natuurlijk erg lastig te onderzoeken. Maar het is wel plausibel dat
tijdsdruk juist ontstaat daar waar men te weinig tijd heeft om datgene te doen wat men
graag zou willen, waarvan men zelf of anderen in de omgeving vinden dat het gedaan zou
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moeten worden of wat men hierover heeft afgesproken met zichzelf of met anderen. Bij
eenzelfde hoeveelheid activiteiten zal iemand die vindt dat hij meer had moeten doen, eer-
der het gevoel hebben opgejaagd te zijn dan iemand die dat niet vindt. De eisen kortom die
personen zichzelf stellen of de eisen of normen waarmee mensen geconfronteerd worden
vanuit hun omgeving zullen hierbij een rol spelen.
Een laatste alternatieve bron van tijdsdruk kan het gebruik van (sociale) media zijn, om ver-
schillende redenen. Ten eerste vindt mediagebruik vaak tijdens of tussen andere activitei-
ten plaats, waardoor mensen in korte tijd met verschillende prikkels worden geconfron-
teerd. Daarnaast vragen berichten die mensen gedurende de dag (of nacht) krijgen via
sociale media vaak iets van mensen: om meteen of iets later te reageren. Mensen worden
dus verleid of genoodzaakt om hun plannen aan te passen en dat kan tot opgejaagde
gevoelens leiden. In het onderzoek onder de jeugdigen vonden we enige aanwijzingen dat
het veelvuldige gebruik van moderne communicatiemiddelen opgejaagde gevoelens zou
kunnen oproepen of versterken. Maar juist doordat veel mediagebruik naast andere vor-
men van tijdsbesteding plaatsvindt en vrij kort is, is dit minder goed te registreren in de
dagboekjes van het Tijdsbestedingsonderzoek.

S.4.4 Implicaties voor beleid en onderzoek

Vragen voor toekomstig onderzoek
Het beantwoorden van onderzoeksvragen leidt vaak tot nieuwe onderzoeksvragen. En dat
is hier niet anders. Een voorbeeld van een vervolgvraag is wat nu maakt dat objectieve
tijdsdruk zich vertaalt in ervaren tijdsdruk. Zijn er bepaalde hulpbronnen zoals inkomen,
sociale steun en ‘doenvermogen’ (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2017)
die het makkelijker maken meerdere ballen in de lucht te houden? Onder welke omstan-
digheden en bij wie leidt objectieve tijdsdruk tot schadelijke vormen van tijdsdruk (die bv.
ten koste gaan van iemands gezondheid)? En hoe zit dit voor meer positieve vormen van
tijdsdruk die verband houden met gunstigere uitkomsten zoals voldoening? Om dergelijke
vragen te beantwoorden moet in kaart gebracht worden welke kenmerken van individuen,
gezinnen, organisaties en samenlevingen mensen kunnen helpen en hinderen. Hierbij kan
zowel naar de rol van psychologische factoren worden gekeken (zoals iemands persoonlijk-
heid) als naar meer sociale en institutionele factoren (zoals de sociale steun die iemand
ontvangt en de invloed van beleid). Het zou ook interessant zijn om de rol van verwachtin-
gen te onderzoeken. Wat verwachten mensen van zichzelf en wat verwachten zij van
elkaar? Wat maakt dat sommige mensen hogere eisen stellen dan anderen en wat bete-
kent dit voor hun tijdsbesteding en kwaliteit van leven? Dergelijke vervolgvragen kunnen
meer zicht bieden op de complexe wisselwerking tussen gedrag, opvattingen en welzijn.

Een paar gedachten voor beleid
In eerste instantie lijkt er in Nederland geen beleid te zijn dat direct op de tijdsbesteding
stuurt. Hoe mensen hun tijd invullen, is immers een individuele keuze die grotendeels in de
privésfeer ligt. Als beter wordt gekeken, lijkt het Nederlandse overheidsbeleid echter wel
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degelijk op sommige aspecten van de tijdsbesteding te sturen (Cloïn 2013). Het arbeids-
markt- en emancipatiebeleid richt zich bijvoorbeeld deels op de combinatie van arbeid en
zorg (Portegijs en Van den Brakel 2016; tk 2016/2017; Roeters en Bucx 2018), het zorgbeleid
zet in op informele zorg (Feijten et al. 2017; Klerk et al. 2017) en het cultuur- en sportbeleid
stimuleert via verschillende wegen de deelname aan deze activiteiten (Roeters et al.
2017). Op al deze domeinen zet de overheid in op meer participatie. Beleidsmakers zouden
echter ook op andere manieren naar de tijdsbesteding van burgers kunnen kijken.
De overheid heeft de ambitie geformuleerd om in te zetten op brede welvaart (Rijksover-
heid 2017). Zij acht het dus niet alleen belangrijk dat het op economisch vlak goed gaat met
burgers, maar streeft ook naar een hoger welzijn en een goede kwaliteit van leven. Als
onderdeel van deze ambitie zou kunnen worden doordacht hoe de ervaren tijdsdruk bij
burgers kan worden verminderd. Dit rapport heeft laten zien dat een substantieel deel van
de Nederlanders tijdsdruk ervaart. De resultaten suggereren ook dat de tijdsdruk ‘piekt’ in
de gezinsfase met kinderen en ook relatief hoog is onder hogeropgeleiden en vrouwen.
Beleid zou kunnen doordenken hoe deze groepen meer ontlast zouden kunnen worden.
Mogelijke denkrichtingen zijn het uitbreiden van verlofmogelijkheden en kinderopvang en
het verder doordenken van sluitende dagarrangementen voor kinderen. Over deze beleids-
maatregelen en de mogelijke baten voor ouders en met name moeders wordt al langer
gesproken, maar dit rapport onderstreept de urgentie van het ontwikkelen van beleid dat
niet meer tijd van mensen vraagt, maar dat mensen meer tijd geeft.
Veel gewenste gedragsveranderingen in beleid vragen om nieuwe of grotere tijdsinveste-
ringen (Strazdins et al. 2011), terwijl met de mogelijke tijdsrestricties van burgers over het
algemeen weinig rekening wordt gehouden. Recent heeft ook de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (wrr) gewezen op het belang van realistische aannames over het
gedrag en de mogelijkheden van mensen achter beleid (Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid 2017). Zij pleitten ervoor dat bij iedere nieuwe beleidsmaatregel goed
wordt doordacht hoe ervoor gezorgd kan worden dat burgers de maatregel niet alleen
goed leren ‘kennen’, maar ook leren ‘kunnen’. Het zou goed zijn als er hierbij ook oog is
voor de tijdsbesteding en tijdsrestricties van mensen. Het lijkt bijvoorbeeld niet realistisch
om van mensen te verwachten dat zij meer gaan werken, meer gaan zorgen, meer gaan
leren en meer vrijwilligerswerk gaan doen (Putters 2015). Bij het ontwikkelen van nieuw
beleid zou daarom beter kunnen worden doordacht welke tijdsclaims beleid met zich mee
brengt en hoe realistisch het is dat burgers hieraan kunnen voldoen.
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1 Inleiding

Anne Roeters en Freek Bucx

1.1 The times they are a changing?

Een van de bekendste nummers van Bob Dylan is het nummer ‘The times they are a
changing’ uit 1964. Dit nummer staat vaak symbool voor de jaren zestig, waarin het Wes-
ten gekenmerkt werd door grote sociale veranderingen. Maar hoewel de jaren zestig voor
sommigen historisch gezien een unieke tijd waren (Thijssen 2012), was dit niet de eerste
keer dat veranderingen groter en sneller dan ooit leken (Gershuny 2003; Rosa 2003). En het
was ook zeker niet de laatste keer. Afgaande op berichten uit de media verandert ook nu
het dagelijks leven in een razendsnel tempo (Hollak 2018). De nieuwe technologische
mogelijkheden lijken oneindig en vaste kaders en instituties zouden verdwijnen. Volgens
veel mediaberichten zijn we tegenwoordig drukker dan ooit (zie bijvoorbeeld ad/Groene
Hart 2014; Kervezee 2015; Vrij Nederland 2015; Dinther 2018; nos 2018). Maar ook in rap-
porten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (rivm) en het Sociaal en
Cultureel Rapport van 2016 wordt de zorg geuit dat Nederlanders steeds meer worden
overvraagd (Van den Broek et al. 2016b; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(rivm) 2018).
Zitten we aan het eind van het tweede decennium van de 21ste eeuw inderdaad in een
stroomversnelling? Of lijken veranderingen misschien sneller te gaan dan harde cijfers aan-
geven en voelen we ons drukker dan we zijn? Maatschappelijke veranderingen kunnen op
verschillende manieren in kaart worden gebracht. Er kan bijvoorbeeld naar veranderende
opvattingen worden gekeken, zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) in de Emanci-
patiemonitor en het Continu Onderzoek Burgerperspectieven doet. Een andere manier om
naar maatschappelijke ontwikkelingen te kijken is te kijken naar (veranderingen in) de tijds-
besteding van mensen. Het is namelijk plausibel dat veranderende tijden zich in verande-
rende tijdsbestedingspatronen vertalen. Als de samenleving inderdaad zo sterk verandert,
zou je dit bijvoorbeeld terug moeten zien in een toename in maatschappelijke participatie
of in een groter aandeel Nederlanders dat arbeid en zorg combineert.
Er zijn grofweg drie redenen om te verwachten dat de tijdsbesteding van Nederlanders ver-
andert en mensen steeds drukker worden en zich steeds drukker voelen. Allereerst doet de
overheid een steeds groter beroep op de tijd van burgers (Putters 2015b). Zo streven
beleidsmakers op het gebied van de vrouwenemancipatie en de combinatie van arbeid en
zorg na, dat vrouwen meer werken en mannen meer zorgen (tk 2017/2018; Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018). Daarnaast streeft de overheid naar een participa-
tiesamenleving waarin mensen meer mantelzorg geven en een actieve rol spelen in het
maatschappelijk middenveld en bij de inrichting van de publieke ruimte (Rijksoverheid,
2017). Niet alleen de overheid doet een beroep op burgers. De kenniseconomie en (techno-
logische) veranderingen op de arbeidsmarkt vragen bijvoorbeeld om ‘een leven lang’ leren
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(Roeters et al. 2016a; ser 2016), waardoor mensen tijd in bij- en herscholing moeten inves-
teren.
Een tweede bron van zorg over een versnelling van de maatschappij zijn de vervagende
grenzen tussen levenssferen. Technologische ontwikkelingen maken het bijvoorbeeld
mogelijk om continu in contact te blijven met werk, familie en vrienden en de opkomst van
de op-afroep-economie betekent dat mensen op wisselende momenten wisselende klus-
sen doen. Deze nieuwe ‘tijdseisen’ maken het (dagelijks) leven dynamischer en kleurrijker,
maar kunnen ook tot meer afstemmingsproblemen en stress leiden (Roeters et al. 2016a;
Van der Geest 2018). Het is dus niet vanzelfsprekend wat eventuele veranderingen in tijds-
bestedingspatronen betekenen voor de kwaliteit van leven.
Ten slotte wordt vaak gesuggereerd dat individuen steeds meer van zichzelf en elkaar zijn
gaan verwachten (bv. Hollak 2017; rivm 2018). De samenleving zou meer op competitie en
prestaties gericht zijn en succes en falen zouden meer als een individuele verworvenheid of
mislukking worden gezien (de Volkskrant 2018; decorrespondent.nl). Naar ons weten is er
geen onderzoek dat deze aanname direct onder de loep heeft genomen.
Hoewel de mediaberichten soms anders suggereren, is er weinig bekend over hoe druk
Nederlanders zijn en in hoeverre dit is veranderd. Daarom bestaat er een risico dat we
vooral afgaan op indrukken en anekdotes (Hollak 2018; Van der Geest 2018) en is het
belangrijk om in kaart te brengen hoe burgers in Nederland hun tijd besteden en wat dit
betekent voor de kwaliteit van leven. Dit rapport heeft als doel om dit te doen.
Dit rapport is de hoofdrapportage van de data van het Tijdsbestedingsonderzoek (tbo) die
gedurende 2016 zijn verzameld. Met dit rapport bouwen we voort op eerdere rapportages
van de tijdsbesteding, zoals de rapportage over de gegevens uit 2011 (Cloïn 2013). Het
beschrijft de tijdsbesteding in Nederland, maar analyseert deze ook door na te gaan welke
sociale verschillen er in de tijdsbesteding zijn en hoe de tijdsbesteding zich de afgelopen
decennia ontwikkeld heeft. Ook wordt onderzocht in hoeverre tijdsbestedingspatronen
samenhangen met hoe burgers hun kwaliteit van leven waarderen. Hoe tevreden zijn zij
bijvoorbeeld met hun leven in het algemeen? En in hoeverre voelen zij zich opgejaagd?
Tevredenheid geeft een indruk van de algehele evaluatie van het leven, terwijl we verwach-
ten dat de gevoelens van opgejaagdheid een indruk geven van de ervaren tijdsdruk.

1.2 Tijdsbestedingsonderzoek in Nederland

Het scp heeft een lange traditie in tijdsbestedingsonderzoek. Al sinds de jaren zeventig
wordt om de vijf jaar aan mensen gevraagd om een week lang een zogenoemd tijdsdag-
boek bij te houden. In dit dagboek noteren zij aan welke activiteiten zij hun tijd besteden.
Vanaf 2006 worden er aanvullende vragen gesteld over eventuele nevenactiviteiten, de
aanwezigheid van anderen en de locatie waar iemand zich bevindt.

Een dwarsdoorsnede van het leven
Tijdsbestedingsdata bieden een schat aan informatie over het dagelijks leven. In het bij-
zonder waar het domeinen betreft die in economisch onderzoek vaak buiten beschouwing
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blijven. In Nederland wordt de economische ontwikkeling nauw gemonitord. We weten
bijvoorbeeld hoeveel zelfstandigen er zijn en hoeveel er gewerkt wordt. Maar het leven
omvat meer dan werk. Mensen kunnen ook buiten de arbeidsmarkt productieve activitei-
ten ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan het huishouden, de zorg voor kinderen en vrijwil-
ligerswerk. En daarnaast besteden mensen ook een groot deel van hun tijd aan vrijetijds-
activiteiten en persoonlijke verzorging zoals slaap. Door het meer informele karakter van
deze domeinen is er over dit type activiteiten veel minder bekend. Tijdsbestedingsonder-
zoek is een manier om deze kennislacune te vullen. Mensen worden immers naar al hun
activiteiten gevraagd. Bijkomend voordeel is dat naar de raakvlakken van deze domeinen
kan worden gekeken. Mensen bewegen zich in verschillende domeinen: ze werken, zorgen
voor kinderen en ouders, leren, doen vrijwilligerswerk en participeren in vrijetijdsactivitei-
ten. Het is vaak de combinatie van activiteiten die het dagelijks leven kleur geeft.

Een spiegel van sociale verschillen
Tijdsbestedingsonderzoek biedt ook inzicht in sociale verschillen in Nederland. Tijd is een
schaars goed en hoe mensen hun uren en minuten besteden, zegt veel over hun interesses,
mogelijkheden en beperkingen. Richt iemand zich bijvoorbeeld enkel op zijn of haar kinde-
ren, alleen op werk of worden arbeid en zorg gecombineerd? Er kan niet alleen worden
nagegaan hoeveel tijd men aan deze activiteiten besteedt, maar ook wanneer, met wie en
waar men dit doet. Eerder onderzoek heeft bijvoorbeeld laten zien dat mannen nog altijd
meer tijd aan betaald werk besteden dan vrouwen, terwijl vrouwen nog altijd het leeuwen-
deel van de zorgactiviteiten op zich nemen (Portegijs en Van den Brakel 2016; Bijl et al.
2017). Er bestaan verschillende verklaringen voor dit verschil. De samenleving verwacht bij-
voorbeeld nog altijd van vaders dat zij voor een goed inkomen voor het gezin zorgen, ter-
wijl een moeder (fysiek) beschikbaar moet zijn voor de kinderen (Portegijs en Van den Bra-
kel 2016; Roeters, Veerkamp en Jaspers, 2017). Deze schets van man-vrouwverschillen is
slechts een voorbeeld van de vaak complexe patronen die achter verschillen in tijdsbeste-
ding liggen.
Andere sociale verschillen die vaak zijn terug te zien in de tijdsbestedingsgegevens zijn ver-
schillen naar sociaal-economische status en levensfase (Gershuny 2003; Nomaguchi en
Bianchi 2004; Sayer 2005; Cloïn 2013). Eerder onderzoek naar sociaal-economische ver-
schillen laat zien dat groepen met een hoger opleidingsniveau of een hogere beroepsstatus
vaak meer werken en minder vrije tijd hebben (Gershuny 2003, 2009; Wolf 2013). Daar-
naast vullen deze groepen hun vrije tijd met meer actieve activiteiten die vaak ook meer
geld kosten (zoals een bezoek aan het theater) (Sullivan 2007). En in verschillende levensfa-
sen zijn er verschillende restricties en mogelijkheden. Onderzoek uit het buitenland sugge-
reert bijvoorbeeld dat er na de komst van kinderen minder ruimte over is voor werk en vrije
tijd (Nomaguchi en Bianchi 2004; Bianchi en Milkie 2010; Bianchi et al. 2012; Roeters et al.
2016b).
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Een historisch perspectief
De tijdsbestedingsdata maken het mogelijk om maar liefst veertig jaar terug te gaan. Deze
lange tijdsspanne is erg waardevol, omdat (in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht)
tijdsbestedingspatronen heel langzaam veranderen. Tijdsbestedingsdata zijn relatief goed
vergelijkbaar door de tijd heen. Stellingen over normen en houdingen kunnen bijvoorbeeld
verouderen, maar een minuut in 1975 duurde even lang als een minuut in 2016. Dat gezegd
hebbende moet er bij het vergelijken van de tijdsbesteding door de tijd heen wel rekening
worden gehouden met een grote verandering in de manier van data verzamelen die tien
jaar geleden is doorgevoerd. Door deze veranderingen zijn de gegevens van voor en na
2005 niet een-op-een met elkaar te vergelijken (zie kader 1.1).

Kader 1.1 tbo oude en nieuwe stijl
Tussen 1975 en 2005 is dit onderzoek vijfjaarlijks op vergelijkbare wijze uitgevoerd en daarmee
geeft het zicht op de veranderingen in de tijdsbesteding in de voorbije decennia. In 2006 is het tbo
voor het eerst uitgevoerd conform de Europese richtlijn voor tijdsbestedingsonderzoek (hetus).
De invoering van deze richtlijn bracht bepaalde voordelen met zich mee. Zo is het nu makkelijker
de Nederlandse gegevens te vergelijken met die in Europa (zie www.eurostat.eu voor geharmoni-
seerde tabellen). Ook is het sinds 2006 mogelijk na te gaan met wie men de tijd doorbrengt. Tege-
lijkertijd bracht het invoeren van deze richtlijn ook nadelen met zich mee. De belangrijkste is dat
de vergelijkbaarheid door de tijd heen minder is geworden. Doordat de dataverzameling op meer-
dere punten afwijkt van die van voor 2006, zijn de gegevens van voor en na dit jaar niet een-op-
een met elkaar te vergelijken. In dit rapport zal de lezer dan ook zien dat in tabellen en figuren die
een trend beschrijven er tussen 2005 en 2006 een knip is.
Een uitgebreide beschrijving en analyse van de verschillen tussen de oude en nieuwe stijl tbo is te
vinden in het rapport ‘tbo/nl en tbo/eu’ van Kamphuis et al. (2009). In een notendop zijn de
belangrijkste veranderingen dat:
– er met tijdsintervallen van 10 minuten in plaats van 15 minuten is gewerkt;
– informatie door het hele jaar heen is verzameld en niet enkel in een week in oktober;
– mensen is gevraagd wie er tijdens activiteiten aanwezig waren;
– alle nevenactiviteiten konden worden genoteerd en niet enkel nevenactiviteiten die met

media te maken hadden;
– deelnemers in eigen woorden hun activiteiten noteerden (en niet zelf een code in een lijst

moesten opzoeken).

Overigens is niet op alle punten met de hetus-richtlijn meegegaan. Zo beslaat het Neder-
landse Tijdsbestedingsonderzoek nog altijd zeven dagen, terwijl de richtlijn twee dagen
voorschrijft. Over het algemeen lijken de gevolgen van deze trendbreuk mee te vallen. In
vergelijking met het tbo oude stijl, wordt in de nieuwe stijl ongeveer 5% van de 168 uren
die in een week zitten, anders ingevuld. Ook bleek de nieuwe stijl het beter te doen op
kwaliteitsaspecten zoals de duur van het invullen en het detailniveau van de antwoorden.
Hoewel de jaren sinds de invoering van de hetus-richtlijn beter te vergelijken zijn, moet
ook hier een kanttekening worden geplaatst. In 2006 zijn de respondenten namelijk gese-
lecteerd uit de respondenten van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (mon). Analyses van
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de respons lieten zien dat de respons onder deze groep goed en representatief was. Tege-
lijkertijd wijkt deze manier van benaderen af van die in 2011 en 2016, toen het Centraal
Bureau voor de Statistiek (cbs) een steekproef uit de bevolking getrokken heeft. Het is dus
niet uit te sluiten dat hierdoor verschillen tussen de jaren zijn ontstaan (Cloïn 2013).

1.3 Tijdsbesteding en de kwaliteit van leven

De kwaliteit van leven vanuit een tijdsbestedingsperspectief
Het brede en abstracte begrip ‘kwaliteit van leven’ staat volop in de aandacht. Steeds vaker
komen er rapporten uit waarin wetenschappers en beleidsmakers pleiten voor benaderin-
gen waarin niet enkel naar economische effecten en economische welvaart wordt gekeken,
maar er ook oog is voor de leefomstandigheden van mensen en hun sociaalpsychologische
welzijn (Boelhouwer 2016; Planbureau voor de Leefomgeving et al. 2018). Er zijn verschil-
lende perspectieven die (variaties in) de kwaliteit van leven pogen te verklaren. Er is bij-
voorbeeld ‘geluksonderzoek’ dat kijkt naar de invloed van persoonlijkheidskenmerken en
landenkenmerken op tevredenheid en geluk (Garhammer 2002; Veenhoven 2002; Diener
et al. 2013; Veenhoven 2018). Een ander voorbeeld is het scp-onderzoek onder ouderen in
verpleeghuizen, waarin is nagegaan hoe het met hen gaat en waarin onder andere naar
eenzaamheid, geluk en psychisch welbevinden is gekeken (Van Campen en Verbeek-Oudijk
2017).
Dit rapport benadert de kwaliteit van leven vanuit een tijdsbestedingsperspectief. Dit betekent
dat we verschillen in de kwaliteit van leven koppelen aan de tijdsbestedingspatronen van
mensen. We stellen bijvoorbeeld de vraag of mensen met zorgtaken meer tijdsdruk erva-
ren dan mensen die geen zorg verlenen. Lange tijd zijn tijdsbestedingsonderzoekers ervan
uitgegaan dat bepaalde activiteiten of vormen van tijdsbesteding samengingen met een
hogere of lagere kwaliteit van leven. Er werd bijvoorbeeld aangenomen dat de kwaliteit
van leven hoger was voor mensen met meer vrije tijd (Bittman en Wajcman 2000;
Mattingly en Bianchi 2003). Deze aannames werden echter zelden empirisch onderzocht.
Meer recent wordt er wel voorbij deze aannames gekeken en is er steeds meer onderzoek
naar de vraag of er een verband is tussen tijdsbesteding en welzijn (Kahneman et al. 2004;
Kahneman en Krueger 2006; Mattingly en Sayer 2006; Musick et al. 2016; Meier et al. 2018;
Sayer et al. 2018). Dit rapport sluit hierbij aan.
In dit rapport kunnen we ons enkel baseren op zogenoemde ‘cross-sectionele data’: we
hebben de mensen in onze steekproef slechts eenmalig ondervraagd. Dit betekent dat we
voor dit ene moment kunnen nagaan hoe iemands tijdsbesteding eruitziet en hoe het met
hem of haar gaat, maar dat we niets over oorzaak-gevolgrelaties kunnen zeggen. Tijdsbe-
stedingspatronen kunnen de kwaliteit van leven beïnvloeden, maar het omgekeerde is ook
mogelijk. Iemand die besluit vaker te gaan sporten kan tevredener met het leven worden
doordat hij of zij (mentaal en fysiek) gezonder wordt. Maar het is ook denkbaar dat iemand
die een depressie krijgt, zijn of haar tijdsbesteding aanpast en door een gebrek aan energie
bijvoorbeeld minder vaak gaat sporten. Ook is niet uit te sluiten dat er andere omstandig-
heden zijn die zowel de tijdsbesteding als de kwaliteit van leven beïnvloeden. In onze for-
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muleringen zullen we daarom zo veel als mogelijk spreken over verbanden en niet over
oorzaken en gevolgen.
Verder gaan we niet uit van een enkel theoretisch raamwerk dat de mechanismen die tijds-
besteding en de kwaliteit van leven met elkaar verbinden beschrijft. Een dergelijk overkoe-
pelend raamwerk bestaat helaas niet in de (redelijk empirische) tijdsbestedingsliteratuur.
Wel zijn er voor specifieke domeinen van de tijdsbesteding nuttige theoretische uitgangs-
punten waar we ons op baseren. Zo wordt er in de literatuur over het combineren van
arbeid en zorg vaak gerefereerd aan de ‘conflict-’ en ‘verrijkingsbenaderingen’ (Greenhaus
en Beutell 1985; Greenhaus en Powell 2006; Treas et al. 2011). Deze benaderingen stellen
dat het participeren in meerdere rollen het welzijn schaadt dan wel bevordert (zie hoofd-
stukken 3 en 5).

Kwaliteit van leven in het algemeen en ervaren tijdsdruk
In dit rapport is er aandacht voor de subjectieve kwaliteit van leven. Dit betekent dat aan
de onderzoeksdeelnemers is gevraagd zelf een inschatting te maken van hun kwaliteit van
leven (Boelhouwer 2016; Bijl et al. 2017).
Twee aspecten van de kwaliteit van leven staan centraal. Allereerst hebben we mensen
gevraagd naar hun kwaliteit van leven in het algemeen. Hoe tevreden zijn zij bijvoorbeeld
met hun leven, hoe gelukkig voelen zij zich en voelen zij zich soms ook eenzaam? Op deze
manier verwachten we zicht te krijgen op de algemene balans tussen de goede en minder
goede punten in hun leven. Ten tweede kijken we naar ervaren tijdsdruk: zo is er voor elke
dag in de dagboekweek aan mensen gevraagd of zij zich opgejaagd voelen/hebben
gevoeld. Ook is hun gevraagd of zij het leven wel eens te druk vinden en of zij weleens het
gevoel hebben tekort te schieten. De informatie die we aldus hebben gekregen over de
ervaren tijdsdruk geeft meer een indruk van de kwaliteit van leven op een bepaalde dag en
is minder breed dan de kwaliteit van leven in het algemeen. De twee aspecten van de kwa-
liteit van leven die in dit rapport onderzocht worden, vullen elkaar hierdoor mooi aan.
Discussies rondom de kwaliteit van leven brengen al snel kwalificaties als ‘goed’ of ‘slecht’
met zich mee. Waar het de algemene kwaliteit van leven betreft, ligt het voor de hand om
aan te nemen dat mensen die meer tevreden en gelukkiger zijn een hogere kwaliteit van
leven ervaren (Diener et al. 1985; Veenhoven 2002). Voor eenzaamheid geldt het omge-
keerde: dat is iets wat meestal als iets negatiefs wordt beschouwd, als iets wat zo veel als
mogelijk moet worden voorkomen of verminderd.
Wat ervaren tijdsdruk betreft, biedt de literatuur een minder eenduidig antwoord op de
vraag in hoeverre dit de kwaliteit van leven ten goede komt. Hoewel de term tijdsdruk
negatieve connotaties heeft en in de populaire media vaak als iets problematisch wordt
gezien (Hollak 2018), laat onderzoek een genuanceerder beeld zien. Ervaren tijdsdruk heeft
namelijk zowel negatieve als positieve aspecten. Enerzijds gaat tijdsdruk samen met stress
en zijn er negatieve gezondheidseffecten, zoals depressieve klachten, slaapproblemen en
hoofdpijn (zie bijvoorbeeld Garhammer 2002; Roxburgh 2004; Höge 2009; Strazdins et al.
2011). Deze problemen lijken het grootst te zijn als er sprake is van chronische tijdsdruk
(Garhammer 2002). Ook lijken mensen onder tijdsdruk bepaalde ‘gezonde’ activiteiten te
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laten, wat hun kwaliteit van leven indirect schaadt (Strazdins et al. 2011). Zo is er onvol-
doende ruimte voor vrije tijd waarin men kan ontspannen en herstellen en worden onder
tijdsdruk zelf gekookte maaltijden en sport overgeslagen (Nomaguchi en Bianchi 2004;
Strazdins et al. 2011).
Anderzijds zijn er ook studies die aantonen dat een druk leven iets positiefs kan zijn
(Garhammer 2002). Als er veel gebeurt, zijn er ook veel prikkels die het leven interessant
maken (Csikszentmihalyi 2002 in: Garhammer 2002). En als er veel van iemand wordt ver-
wacht, brengt dit ook uitdagingen met zich mee die tot nieuwe prestaties, vaardigheden en
hulpbronnen kunnen leiden. Daarnaast kan druk zijn een zekere status met zich meebren-
gen (Gershuny 2005; Ingen et al. 2009; Hollak 2018). Of de effecten van tijdsdruk positief of
negatief uitvallen, hangt deels af van persoonlijkheidskenmerken en hulpbronnen zoals
inkomen en autonomie (Chun Chu en Choi 2005); Karasek 1998; Bakker en Demerouti
2007; Bakker et al. 2010)1.

1.4 De bouwstenen van dit rapport

Figuur 1.1 laat zien wat de centrale bouwstenen van dit rapport zijn. Vanzelfsprekend staat
de tijdsbesteding van Nederlanders centraal. De tijdsbestedingspatronen worden beschre-
ven, maar we onderzoeken ook in hoeverre deze samenhangen met de sociale context en
de kwaliteit van leven van individuen.

Figuur 1.1
De drie bouwstenen van het rapport

kwaliteit van leven

achtergrond en context

tijdsbesteding

sc
p.

nl

Achtergrond en context
Om te begrijpen hoe mensen hun tijd inrichten en welke vruchten zij hiervan plukken, is het
belangrijk oog te hebben voor variaties door de jaren heen en verschillen tussen sociale
groepen. Eerder onderzoek heeft bijvoorbeeld laten zien dat de hogere inkomensgroepen
een jaar of honderd geleden relatief veel vrije tijd hadden, terwijl zij nu juist relatief krap in
de vrije tijd zitten. Dit komt onder andere doordat veel vrije tijd vroeger een teken was dat
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er geen noodzaak was om te werken, terwijl drukte in sommige kringen nu juist een status-
symbool is geworden (Gershuny 2005; Hollak 2018). In dit rapport worden de verschillen
door de jaren heen en verschillen tussen mannen en vrouwen en lager- en hogeropgelei-
den in kaart gebracht. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de mensen in verschillende
levensfasen. Verschillende levensfasen brengen immers verschillende rollen, uitdagingen
en mogelijkheden met zich mee. Het dagelijks leven van iemand met kleine kinderen is bij-
voorbeeld in veel opzichten onvergelijkbaar met dat van een 75-jarige en daarom verdie-
nen deze levensfasen (ook) aparte aandacht.

Tijdsbesteding
We onderzoeken verschillende dimensies van de tijdsbesteding. We zijn vooral geïnteres-
seerd in de vraag wie er in bepaalde activiteiten participeert en hoeveel tijd mensen hier-
aan kwijt zijn. Bijvoorbeeld, welk aandeel van de Nederlanders combineert arbeid en zorg?
En slaapt de gemiddelde Nederlander bijvoorbeeld de aanbevolen acht uur per nacht?
Tijdsbestedingsdata bieden meer informatie dan enkel het gemiddelde aantal uren. Het is
bijvoorbeeld ook mogelijk om na te gaan wanneer mensen tijd aan bepaalde activiteiten
besteden. Dit stelt ons bijvoorbeeld in staat om na te gaan hoe gebruikelijk werk in
avonden, nachten en weekenden is. Daarnaast is informatie verzameld over de duur van
activiteiten, eventuele nevenactiviteiten en de aanwezigheid van anderen. Met deze infor-
matie is het mogelijk om te onderzoeken hoe versnipperd de tijd is (tijd is meer versnip-
perd als mensen in een groter aantal activiteiten participeren), hoeveel er gemultitaskt
wordt (het deelnemen aan twee activiteiten op hetzelfde moment) en hoeveel tijd Neder-
landers met anderen doorbrengen.

De samenhang met kwaliteit van leven
In dit rapport verwachten we dat de tijdsbestedingspatronen van mensen bepaalde dingen
kunnen opleveren (zoals plezier of voldoening), maar ook kosten met zich mee kunnen
brengen (zoals stress en conflict). Deze kosten en baten kunnen de kwaliteit van leven
beïnvloeden. Het is ook mogelijk dat de kwaliteit van leven de tijdsbestedingspatronen
beïnvloedt. Bijvoorbeeld doordat gezondheidsproblemen iemand beperken in zijn of haar
mogelijkheden. In paragraaf 1.3 is uitgebreider toegelicht wat met het abstracte begrip
‘kwaliteit van leven’ wordt bedoeld en hoe we het verband tussen tijdsbesteding en kwali-
teit van leven gaan onderzoeken. In de rest van deze paragraaf bespreken we kort de delen
van het rapport waarin de drie bouwstenen van het rapport op verschillende manieren
terugkomen.

Deel 1 Trends
In deel 1 van dit rapport (hoofdstukken 2 en 3) staan de trends in de tijdsbesteding centraal.
Figuur 1.2 geeft een schematisch overzicht van de thema’s en verbanden waar dit deel zich
op richt. Hoewel kwesties rondom de kwaliteit van leven wel aangestipt worden, ligt de
nadruk in dit deel op het beschrijven van de tijdsbesteding van Nederlanders en de varia-
ties hierin.
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Figuur 1.2
Focus van deel 1 van het rapport: trends
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verschillen tussen sociale groepen
o.a. sekse en opleiding

de hoeveelheid tijd die er aan bepaalde
activiteiten wordt besteed

de aard van de tijdsbesteding
o.a. versnippering, timing

hoofdstuk 2

hoofdstuk 3

In het eerste inhoudelijke hoofdstuk – hoofdstuk 2 – beschrijven we de tijdsbesteding van
Nederlanders op hoofdlijnen. Hoeveel tijd besteden Nederlanders gemiddeld aan persoon-
lijke verzorging, betaald werk, scholing, zorg, vrijwilligerswerk en vrije tijd? En in hoeverre
is dat anders dan enkele jaren geleden? Voor 2016 laten we ook zien hoe de tijdsbesteding
van mannen en vrouwen, mensen in verschillende levensfasen en mensen met verschil-
lende opleidingsniveaus verschilt. Daarnaast wordt in kaart gebracht wanneer deze activi-
teiten plaatsvinden, en wie er aanwezig was. Ook biedt hoofdstuk 2 het startpunt voor de
analyses van de kwaliteit van leven door in kaart te brengen hoe tevreden Nederlanders
zijn en hoeveel tijdsdruk zij ervaren.
Waar hoofdstuk 2 vooral naar de hoeveelheid tijd kijkt, maakt hoofdstuk 3 een verdie-
pingsslag door naar de aard van de tijdsbesteding te kijken. In het maatschappelijk debat
wordt vaak gesuggereerd dat mensen meer dan vroeger meerdere rollen en taken (moe-
ten) combineren en dat dit de tijdsdruk heeft verhoogd (ser 2016). Dit hoofdstuk gaat op
verschillende manieren na of Nederlanders inderdaad meer ‘onder tijdsdruk’ staan. Dit
doen we door na te gaan hoe vaak Nederlanders rollen en activiteiten combineren en hoe-
veel tijd zij aan de combinatie van activiteiten besteden. Ook onderzoeken we hoe vaak
Nederlanders multitasken en hoe versnipperd de tijd is. Deze kenmerken van de tijdsbeste-
ding zien we als indicatoren van de mate waarin tijd geïntensiveerd is en objectief ‘drukker’
is geworden. Daarnaast onderzoeken we de ‘subjectieve’ drukte: gevoelens van tijdsdruk.
We gaan na hoe druk men in 2016 is en of er de afgelopen tien jaar sprake is van een inten-
sivering van de tijd. Tenslotte onderzoeken we of er verschillen tussen sociale groepen
bestaan en gaan we na of mensen die objectief drukker zijn, ook meer tijdsdruk ervaren.
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Deel 2 Tijdsbesteding in verschillende levensfasen
Het tweede deel van dit rapport bestaat uit drie relatief korte hoofdstukken die drie
levensfasen bestrijken. Voor iedere levensfase worden zowel sociale verschillen als de
samenhang tussen tijdsbesteding en kwaliteit van leven in kaart gebracht (zie figuur 1.3
voor een schematisch overzicht).

Figuur 1.3
Focus van deel 2 van het rapport: levensfasen

levensfase: jongeren
in de leeftijd 10-17 jaar

levensfase: ouders
van thuiswonende kinderen

levensfase: ouderen
≥ 66 jaar

tijdsbestedingspatronen

tijdsbesteding

tijdsbestedingspatronen

tijdsbestedingspatronen

o.a.
- algemene kwaliteit van leven
- ervaren tijdsdruk

achtergrond en context

hoofdstuk 4

hoofdstuk 5

hoofdstuk 6

kwaliteit van leven

sc
p.

nl

o.a.
- algemene kwaliteit van leven
- ervaren tijdsdruk

o.a.
- algemene kwaliteit van leven
- ervaren tijdsdruk

In hoofdstuk 4 bekijken we hoe kinderen en jongeren (in de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar)
hun tijd besteden en onderzoeken we in hoeverre er op deze leeftijd (al) (tijds)druk wordt
ervaren. Er zijn soms geluiden dat tijdsdruk al op jonge leeftijd kan ontstaan (nos 2018;
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (rivm) 2018), maar empirisch bewijs is vaak
gefragmenteerd en onvolledig (Van der Geest 2018). De tijdsbestedingsdata maken het
mogelijk om na te gaan hoeveel tijdsdruk kinderen en jongeren ervaren en bij welke groe-
pen dit een meer en minder groot probleem is.
Hoofdstuk 5 gaat over de ouders van thuiswonende minderjarige kinderen: de gezinsfase. De fase
met thuiswonende kinderen wordt vaak als ‘het spitsuur’ van het leven aangeduid. In deze
periode zouden intensieve zorgtaken namelijk samenvallen met belangrijke loopbaanstap-
pen. Wat betekent dit voor de tijdsbesteding van ouders? Geldt dit voor alle ouders of voor
specifieke groepen en is dat in de afgelopen decennia veranderd? In welke mate ervaren
ouders tijdsdruk? En hoe hangt de tijdsbesteding van ouders samen met hoe tevreden zij
zijn met hun leven en met de tijdsdruk die zij ervaren?
In hoofdstuk 6 staat de levensfase na de pensioneringsleeftijd centraal: hoe besteden ouderen
hun tijd wanneer zij niet meer de zorg voor hun (thuiswonende) kinderen hebben en wan-
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neer er ook geen verplichtingen meer zijn van betaald werk? Net als in de rest van het rap-
port besteden we ook hier aandacht aan de kwaliteit van leven door te onderzoeken of
gevoelens van tevredenheid, eenzaamheid en tijdsdruk samenhangen met de manier
waarop ouderen hun tijd inrichten.

Deel 3 Twee domeinen uitgediept: maatschappelijke participatie en de zorg voor anderen
Waar deel 1 van het rapport een globaal overzicht van de tijdsbesteding geeft en deel 2
naar specifieke levensfasen kijkt, richt deel 3 zich op twee specifieke domeinen van tijds-
besteding: maatschappelijke participatie in de vrije tijd en de zorg voor anderen. Op beide
terreinen streeft de overheid naar een grotere participatie van burgers. Zij ziet graag dat
burgers een actieve rol in de samenleving spelen en voor elkaar zorgen. Maar hoeveel par-
ticiperen mensen nu eigenlijk? En wat betekent een grotere participatie voor de kwaliteit
van leven? Zoals figuur 1.4 laat zien, kijkt dit deel van het rapport zowel naar sociale ver-
schillen als naar de samenhang tussen tijdsbesteding en kwaliteit van leven.

Figuur 1.4
Focus van deel 3 van het rapport: twee domeinen uitgediept

sociaal-demografische kenmerken
o.a. sekse, levensfase, opleiding

maatschappelijke
participatie

tijdsbesteding

hoofdstuk 7
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algemene kwaliteit van leven
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hoofdstuk 8

Hoofdstuk 7 onderzoekt de vormen van tijdsbesteding die als maatschappelijke participa-
tie in de vrije tijd kunnen worden aangeduid. Hoeveel tijd besteedt men aan lezen, kijken,
sporten en het onderhouden van sociale contacten? En hoeveel tijd wordt besteed aan vrij-
willigers- en verenigingswerk en het bezoeken van bijeenkomsten? Ook bekijken we de
aard van deze tijdsbesteding: hoe divers is de vrijetijdsbesteding en hoeveel van de vrije
tijd wordt buitenshuis besteed en/of met derden? Dit alles plaatsen we daarna in het licht
van kwaliteit van leven. We beantwoorden de vraag of mensen die hun vrije tijd verschil-
lend invullen ook verschillen in de mate waarin zij zich tevreden, gelukkig of eenzaam voe-
len.
Hoofdstuk 8 richt zich op de zorg voor anderen. Waar vroeger zorgactiviteiten nog vooral
het domein van vrouwen was, participeren tegenwoordig zowel mannen als vrouwen in de
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zorg voor kinderen en hulpbehoevende volwassenen. Daarnaast is de kans dat werkenden
voor kinderen en volwassen hulpbehoevenden zorgen vergroot, doordat de pensioenleef-
tijd en levensverwachting stijgen en de overheid meer inzet op informele zorg. Nog niet
duidelijk is hoeveel mensen de zorg voor kinderen en volwassenen combineren en waar
een eventuele toename in zorgtaken ten koste van gaat. We gaan na wat de achtergrond-
kenmerken van verschillende groepen zorgers zijn en hoe hun tijdsbesteding eruitziet.
Daarnaast onderzoeken we hoe de verschillende vormen van zorgverlening en de combi-
natie ervan samenhangen met de ervaren tijdsdruk.
In de hoofdstukken 7 en 8 staat telkens één van de twee aspecten van de kwaliteit van
leven centraal. Het hoofdstuk over maatschappelijke participatie richt zich op de kwaliteit
van leven in het algemeen en niet op ervaren tijdsdruk; het hoofdstuk over zorg gaat wel
over tijdsdruk, maar niet over de kwaliteit van leven in het algemeen. Hier is voor gekozen,
omdat er in het beleids- en het wetenschappelijke debat rondom maatschappelijke partici-
patie vooral in termen van ‘verrijking’ van het leven wordt gesproken, terwijl in het debat
rondom het zorgen voor anderen juist vaak de nadruk wordt gelegd op vragen over over-
belasting.
Dit rapport sluit af met hoofdstuk 9, waarin de resultaten worden samengevat, algemene
conclusies worden getrokken en de implicaties voor beleid en vervolgonderzoek worden
geschetst.

Samenvattend: de onderzoeksvragen in dit rapport
De hiervoor genoemde elementen en delen van het rapport leiden samen tot de beant-
woording van vier onderzoeksvragen:
– Hoe besteden mensen in Nederland hun tijd?
– In hoeverre is de tijdsbesteding in Nederland door de tijd heen veranderd?
– In hoeverre verschilt de tijdsbesteding van mannen en vrouwen, hoger- en lageropge-

leiden en mensen in verschillende levensfasen?
– Hoe waarderen mensen hun leven, in welke mate ervaren zij tijdsdruk en in hoeverre

hangen deze twee aspecten van kwaliteit van leven samen met de manier waarop
mensen hun tijd besteden?

1.5 Informatie over het onderzoek

De onderzoeksopzet
Uitgebreide informatie over de dataverzameling is te vinden in de onderzoeksdocumenta-
tie van het cbs (zie de bijlage A op de website). In 2016 hebben ten behoeve van het tbo
1.893 respondenten gedurende een week een dagboek bijgehouden. Het onderzoek begon
in januari 2016 en eindigde in december 2016. Naast het dagboek hebben de deelnemers
ook een aparte vragenlijst ingevuld, waarin onder andere is gevraagd naar de beleving van
tijd en de kwaliteit van leven. De steekproef is getrokken met het doel een representatieve
afspiegeling te maken van alle Nederlanders van 10 jaar en ouder (mensen die in instel-
lingen als verzorgingshuizen wonen zijn buiten beschouwing gelaten). De respons was
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44,4%. In de analyses is met weegfactoren gecorrigeerd voor vertekeningen in de achter-
grondkenmerken die volgen uit ongelijkmatige respons onder alle groepen.
De potentiële deelnemers aan het onderzoek zijn aan huis benaderd. Dit bezoek werd aan-
gekondigd in een aanschrijfbrief. Indien deze persoon bereid was mee te doen, werd direct
een startvragenlijst afgenomen. Ook is bij dit gesprek het dagboek toegelicht en werden er
instructies gegeven. Het dagboek is vervolgens achtergelaten bij de respondent en door de
respondent op eigen gelegenheid ingevuld. Aan het einde van de dagboekweek is de inter-
viewer wederom langsgegaan bij de respondent. Bij dit bezoek werd de slotvragenlijst
afgenomen. De deelnemers aan het onderzoek hebben een kleine financiële tegemoetko-
ming ontvangen.

Informatie uit de vragenlijsten en dagboeken
De deelnemers aan het onderzoek hebben aan drie ‘deelvragenlijsten’ meegedaan: een
startvragenlijst aan het begin, de registratie van de tijdsbesteding in een tijdsdagboek en
een slotvragenlijst aan het eind. Van het tijdsdagboek zijn twee versies: een voor volwasse-
nen en een voor kinderen. De opzet van deze dagboeken is hetzelfde, maar de instructies
zijn aangepast aan de doelgroep. In het tijdsdagboek schrijven mensen in eigen woorden
op wat op ieder moment van de dag hun belangrijkste activiteit was. Naast deze zoge-
noemde hoofdactiviteit zijn ze gevraagd op te schrijven wat ze hiernaast deden (de ‘neven-
activiteit’) en of ze alleen waren of met een bekende. Deelnemers kregen ook de expliciete
instructie om bij verplaatsingen aan te geven welk vervoersmiddel ze gebruikten (bv. ‘naar
de winkel gegaan, te voet’). Aan het eind van iedere dagboekdag beantwoordde de res-
pondent nog een kort lijstje met vragen over die specifieke dag. Hierin werd onder andere
gevraagd of hij/zij zich die dag opgejaagd had gevoeld.
Nadat de dagboeken waren teruggestuurd naar het cbs, zijn daar codeurs aan de slag
gegaan met het omzetten van de zelf geregistreerde gegevens (in de woorden van de res-
pondent) in codes waarmee gerekend kan worden. Dit betekent onder andere dat aan de
hoofd- en nevenactiviteiten activiteitencodes zijn toegekend. Indien de benodigde infor-
matie beschikbaar was, gaven de codeurs voor ieder tijdsinterval eveneens aan wie er aan-
wezig was, waar de activiteit plaatsvond (binnen- of buitenshuis), wat bij verplaatsingen
het vervoersmiddel was en of het om een activiteit op een computer ging.
Het Tijdsbestedingsonderzoek is een intensief onderzoek, voor de deelnemers, maar ook
qua onderzoeksopzet. De tijdspanne van de start van de dataverzameling tot aan deze
publicatie is hierdoor relatief lang. De laatste deelnemer stuurde pas eind 2016 de dag-
boekjes en hierna was er tijd nodig om de dagboekgegevens om te zetten in analyseerbare
data en de data daadwerkelijk te analyseren.

Kader 1.2 Krijgen we met tijdsbestedingsonderzoek wel zicht op de drukke mensen?
Is het zo dat mensen die het drukker hebben of zich drukker voelen minder geneigd zijn om mee
te doen aan vragenlijstonderzoeken zoals het Tijdsbestedingsonderzoek? Hoewel er goede rede-
nen zijn om dit verwachten, is het korte antwoord op deze vraag ‘nee’.
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Zeker in Nederland is de deelname aan vragenlijstonderzoek over het algemeen beperkt (Stoop
2005). Er is veel onderzoek gedaan naar deze zogenoemde ‘non-respons’, ook waar het specifiek
tijdsbestedingsonderzoek betreft (Knulst en van den Broek 1998; Pääkkönen 1998; Abraham et al.
2006; Ingen et al. 2009; Vercruyssen et al. 2011; Vercruyssen et al. 2014). Als de non-respons hoog
is, zijn de schattingen die uit onderzoek volgen namelijk minder precies en is de kans groter dat
degenen die wel mee hebben gedaan een selectieve groep zijn. Dit laatste is met name problema-
tisch als de redenen waarom mensen niet meedoen, samenhangen met het onderwerp dat onder-
zocht wordt. Bij tijdsbestedingsonderzoek zou het bijvoorbeeld een probleem zijn als juist de
drukkere mensen minder vaak mee doen. Het is dan bijvoorbeeld niet uit te sluiten dat Nederlan-
ders in werkelijkheid meer tijd aan activiteiten als betaald werk besteden of meer tijdsdruk erva-
ren.
Er zijn goede redenen om te verwachten dat drukkere mensen minder vaak meedoen aan tijds-
bestedingsonderzoek dan mensen die het minder druk hebben (Ingen et al. 2009). Allereerst kan
het moeilijker zijn deze mensen te bereiken. Bij het tbo ontvangen mensen een brief en gaat er
vervolgens iemand langs. Interviewers zullen vaker voor een dichte deur staan als iemand werkt of
om andere redenen veel van huis is. Ten tweede wordt vaak aangenomen dat drukke mensen een
grotere drempel over moeten dan mensen met een rustiger leven. Mensen met weinig vrije tijd
zouden minder ‘gul’ zijn met hun tijd, omdat ze andere prioriteiten hebben.
Er zijn echter ook redenen om aan te nemen dat drukke mensen juist meer geneigd zijn om mee te
doen (Ingen et al. 2009). Voor drukke mensen biedt een onderzoek als het tbo een soort platform
om te laten zien hoe druk ze zijn. Hier kunnen ze een zekere status en trots uithalen. Mensen met
een hele lege agenda kunnen het daarentegen lastig vinden om dit op papier te zetten. Een andere
reden waarom drukkere mensen juist meer zouden kunnen meedoen, is dat juist het feit dat ze
het zo druk hebben een teken is dat ze veel activiteiten op kunnen en willen pakken. Een vragen-
lijst invullen hoort hier ook bij.
Maar wat zeggen de cijfers? Er is weinig tot geen bewijs voor de verwachting dat drukke mensen
minder meedoen. Zo bleken mensen die op basis van de startvragenlijst van het tbo druk waren
en zich druk voelden (bv. met een baan en jonge kinderen), een even grote kans hebben om mee
te doen aan het dagboek en de slotvragenlijst (Ingen et al. 2009). Dit is in lijn met eerder onder-
zoek en onderzoek uit het buitenland (o.a. Pääkkönen 1998; Abraham et al. 2006; Vercruyssen et
al. 2014). Geïnteresseerde lezers kunnen meer over deze kwestie lezen in de artikelen van Knulst
en van den Broek (1998), Ingen et al. (2009) en Vercruyssen et al. (2014).

Het categoriseren van activiteiten
Om de tijdsbesteding van Nederlanders te kunnen analyseren, moeten alle losse deelacti-
viteiten (zoals afwassen en een theaterbezoek) worden gecategoriseerd en gerubriceerd.
Meestal gaat de interesse namelijk uit naar overkoepelde categorieën zoals huishoudelijk
werk en cultuurdeelname. Het indelen van deelactiviteiten in categorieën is tot op zekere
hoogte willekeurig. De tijdsbesteding aan eten kan bijvoorbeeld als persoonlijke verzorging
worden gezien (omdat het noodzakelijk is om te overleven), maar bij een etentje met
vrienden past een andere categorie zoals sociaal contact wellicht beter (Mandemakers en
Roeters 2015). De zorg voor kinderen en hulpbehoevenden is een ander voorbeeld. Dit
wordt vaak onder huishoudelijk werk geschoven, maar heeft ook zeker een sociaal ele-
ment. De indeling die in dit rapport is aangehouden, is te vinden in bijlage B op
www.scp.nl. Een voorbeeld van een wijziging ten opzichte van het vorige tbo-rapport is dat
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klusjes in en om het huis, de verzorging van huisdieren en de informele hulp aan andere
huishoudens niet langer als vrije tijd, maar als de zorg voor het huishouden en anderen zijn
beschouwd. Dit is gedaan om beter aan te sluiten bij de internationale literatuur (bv. Bian-
chi et al. 2012). Als een gevolg hiervan komt de schatting voor de hoeveelheid vrije tijd
lager uit en zijn de man-vrouwverschillen in zowel vrije tijd als huishoudelijk werk kleiner
geworden.

De inhoud van de tabellen en figuren
In dit rapport beschrijven we de gemiddelde wekelijkse tijdsbesteding van mensen (tenzij
anders aangegeven). Hoewel er in het tbo naast hoofdactiviteiten ook gevraagd is naar
nevenactiviteiten, besteden we in dit rapport met name aandacht aan de hoofdactiviteiten.
Meestal betreft het gemiddelden over alle deelnemers, inclusief degenen die in de dag-
boekweek geen tijd aan de desbetreffende activiteit hebben besteed. Omdat dit soms een
vertekend beeld kan geven (bv. doordat er veel mensen zonder kinderen zijn, waardoor de
gemiddelde tijdsbesteding aan kinderen erg laag is), laten we op sommige punten in het
rapport ook zien welk aandeel van de deelnemers een bepaalde activiteit heeft genoteerd
en wat de gemiddelde tijdsbesteding van enkel de deelnemers was. De respondenten die
niet alle zeven dagboekdagen hebben ingevuld, zijn in dit rapport buiten beschouwing
gelaten. Ten slotte, tenzij anders is aangegeven, zijn alle analyses gewogen.

Noot

1 Chun Chu en Choi (2005) laten zien dat een deel van de mensen die uitstelgedrag vertonen door de
tijdsdruk verlamd worden, terwijl een ander deel bewust ‘te’ laat begint, omdat zij onder druk beter
presteren. De negatieve uitstellers worden onder andere gekenmerkt door weinig zelfvertrouwen en
een hogere mate van extrinsieke motivatie.
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2 Tijdsbesteding en de kwaliteit van leven in vogelvlucht

Anne Roeters m.m.v. Peteke Feijten en Marian de Voogd

2.1 Inleiding

Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk geeft een globaal overzicht van de tijdsbesteding van Nederlanders en hun
kwaliteit van leven. De tijdsbesteding wordt in kaart gebracht door drie vragen te beant-
woorden: wat doet de gemiddelde Nederlander gedurende de dag en week, welke trends
zijn er zichtbaar en welke sociale verschillen zijn er? De nadruk ligt hierbij op de hoeveel-
heid tijd die aan betaald werk, zorg, scholing, persoonlijke verzorging en vrije tijd wordt
besteed. In aanvulling hierop onderzoeken we welke patronen er gedurende de week en de
dag zichtbaar zijn en hoeveel tijd er samen met anderen wordt doorgebracht. In de laatste
paragraaf staan we kort stil bij de kwaliteit van leven in Nederland anno 2016. Hoe tevre-
den en gelukkig zijn Nederlanders? En in welke mate ervaren zij tijdsdruk?

Inbedding in het rapport en afbakening
Dit hoofdstuk brengt de tijdsbesteding van Nederlanders in hoofdlijnen in kaart. Dit bete-
kent dat we vooral veel cijfers laten zien. We onderscheiden drie typen activiteiten, name-
lijk ‘verplichte’ tijd, persoonlijke tijd en vrije tijd. Hierbinnen wordt weer een onderscheid
gemaakt naar centrale deelactiviteiten. Zo valt ‘verplichte’ tijd uiteen in betaald werk, de
zorg voor het huishouden, de zorg voor anderen en scholing. Bij het onderzoeken van de
sociale verschillen wordt gekeken naar man-vrouwverschillen, verschillen naar leeftijd en
levensfase en verschillen tussen opleidingsgroepen.

2.2 ‘Verplichte’ tijd, persoonlijke tijd en vrije tijd

De verhouding tussen werk en rust
Aan het begin van de twintigste eeuw en tijdens het hoogtepunt van de industriële revolu-
tie pleitte de socialistische beweging voor een dagindeling met ‘acht uur werken, acht uur
slapen en acht uur ontspannen’. Dit pleidooi stond aan de basis van de invoering van de
achturige werkdag. In het tijdsbestedingsonderzoek wordt een indeling aangehouden die
hier aardig bij in de buurt komt, namelijk die tussen ‘verplichte’, persoonlijke en vrije tijd.
Met ‘verplichte’ tijd wordt verwezen naar werk, maar ook naar zorgtaken (ook wel ‘onbetaald
werk’ genoemd) en scholing (Cloïn 2013). De term ‘verplicht’ is in eerste instantie opmerke-
lijk. Gelukkig wordt niemand in Nederland verplicht om wat dan ook te doen (vervelende
uitzonderingen daargelaten). De voornaamste reden waarom deze term toch wordt
gebruikt voor betaald werk, scholing en de zorg voor het huishouden en anderen te dui-
den, is dat er bij deze activiteiten minder vrijheidsgraden zijn dan bij de andere vormen van
tijdsbesteding (Cloïn et al. 2013). Iemand met een baan zal naar zijn of haar werk moeten
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en iemand die een opleiding volgt, zal lessen moeten volgen en voorbereiden. Ook in de
persoonlijke sfeer zijn er activiteiten met een zekere noodzaak. Om een huis bewoonbaar
te houden, moet er worden schoongemaakt en kinderen vragen om aandacht en moeten
bijvoorbeeld naar bed worden gebracht. Dit alles neemt niet weg dat er aan deze activitei-
ten vaak een keuze vooraf is gegaan. Mensen nemen de beslissing een baan te nemen, een
opleiding te volgen en een kind te krijgen. Daarbij is het ook zeker niet zo dat deze activi-
teiten niet plezierig kunnen zijn (Kahneman en Krueger 2006; Musick et al. 2016). Om deze
redenen vermijden we waar mogelijk de classificatie ‘verplicht’ en gebruiken we deze enkel
waar het helpt om kort en bondig te zijn.
Met persoonlijke tijd doelen we op activiteiten die betrekking hebben op het eigen lichaam:
slapen, wassen en aankleden en eten en drinken thuis. Vrije tijd is een brede categorie waar
vrijetijdsactiviteiten als sport en uitjes onder vallen, maar waar we in de traditie van eer-
dere rapporten ook media-activiteiten (tv-kijken, internetten) en vrijwilligerswerk, infor-
mele hulp en bijeenkomsten onder hebben geschaard.
In grote lijnen komt de tijdsbesteding van Nederland verrassend in de buurt van het ideaal
van de socialisten. In 2016 besteedden Nederlanders van 12 jaar en ouder ongeveer even-
veel tijd aan de ‘verplichte’ activiteiten als aan vrije tijd: namelijk bijna 46 respectievelijk
bijna 44 uur per week, wat neerkomt op ongeveer 6,5 uur per dag (zie tabel 2.1). De meeste
tijd gaat echter naar persoonlijke activiteiten: ruim 77 uur per week (11 uur per dag). Een
groot deel van deze persoonlijke tijd gaat naar slapen (60 uur per week).

Tabel 2.1
‘Verplichte’ tijd, persoonlijke tijd en vrije tijd,a personen van 12 jaar en ouder,b 2016 (in uren:minuten per
week en dagc)

 uren per week  uren per dag 
 
‘verplichte’ tijd 45:52 6:36
persoonlijke tijd 77:25 11:04
vrije tijd 43:50 6:16

a Onder ‘verplichte’ tijd vallen: betaald werk, de zorg voor het huishouden (incl. boodschappen),
kinderen en volwassen huisgenoten, informele hulp aan andere huishoudens en scholing. Onder
persoonlijke tijd vallen: bedrust, eten en drinken thuis en overige persoonlijke verzorging (bv.
douchen). Onder vrije tijd vallen: vrijwilligerswerk, bijeenkomsten, sociale contacten, media en overige
vrijetijdsactiviteiten.

b Sinds 2006 doen ook 10- en 11-jarigen mee aan het Tijdsbestedingsonderzoek. Omdat dit hoofdstuk
verder teruggaat dan 2006, worden de 10- en 11-jarigen buiten beschouwing gelaten.

c De activiteiten tellen niet precies op tot 168 uur per week. Dit komt doordat er ook een categorie
‘overige activiteiten’ is, waarin activiteiten vallen die moeilijk in te delen zijn (zoals het invullen van het
dagboek).

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens
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Verschillen naar dag van de week en levensfase
Niet iedere dag van de week is hetzelfde. Figuur 2.1 laat zien hoe de tijd op elke dag van de
week wordt besteed. Betaald werk en scholing vallen met name op de doordeweekse
dagen. In de weekenden is er meer ruimte voor vrije tijd. De zorg voor het huishouden en
voor anderen varieert weinig door de week heen.

Figuur 2.1
‘Verplichte’ tijd, persoonlijke tijd en vrije tijd per dag van de week, personen van 12 jaar en ouder, 2016 (in
uren per dag)
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Terug in de tijd
Als we terug in de tijd kijken (figuur 2.2) valt op dat Nederlanders van 12 jaar en ouder de
afgelopen tien jaar bijna 2 uur per week langer aan persoonlijke verzorging zijn gaan beste-
den. Parallel hieraan zijn de tijdsbesteding aan de ‘verplichte’ en vrijetijdsactiviteiten ieder
met 1 uur afgenomen. De verandering in persoonlijke verzorging is statistisch significant,
de andere twee veranderingen zijn dat niet.
We kunnen nog verder terugkijken. Het is hierbij wel belangrijk om voor ogen te houden
dat tussen 2005 en 2006 een grote verandering in de onderzoeksmethode is toegepast en
de cijfers van voor en na die tijd niet een-op-een te vergelijken zijn (zie hoofdstuk 1 en
kader 2.1). In de dertig jaar tussen 1975 en 2005 zijn mensen 3,5 uur per week meer aan de
som van betaald werk, zorg en scholing gaan besteden. Deze extra tijd lijkt ten koste te zijn
gegaan van de vrije tijd (een daling van 3,1 uur per week). De persoonlijke tijd is gelijk
gebleven.
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Kader 2.1 Het Tijdsbestedingsonderzoek voor en na 2005
Zoals in hoofdstuk 1 uitgebreid is besproken, is in 2006 een wijziging in de manier van dataverza-
meling doorgevoerd (Kamphuis et al. 2009). De cijfers van voor en na 2006 zijn daardoor niet een-
op-een met elkaar te vergelijken. In de tabellen en figuren in dit hoofdstuk is duidelijk aangegeven
dat er een knip is tussen de trend tot en met 2005 en de trend hierna. In sommige gevallen zijn de
verschillen tussen de periode voor en na de verandering in dataverzameling klein, in andere geval-
len zijn ze groter. Tabel 2.4 laat bijvoorbeeld zien dat in 2006 naar schatting 2 uur meer werd
besteed aan eten en drinken dan in 2005. Theoretisch kan het natuurlijk zo zijn dat mensen binnen
een periode van een jaar opeens langer zijn gaan tafelen. Maar omdat er vanaf 2006 meer in detail
naar de tijdsbesteding is gekeken, ligt het meer voor de hand dat hierdoor kortere activiteiten
zoals even snel een boterham eten beter gemeten zijn.

Figuur 2.2
‘Verplichte’ tijd, persoonlijke tijd en vrije tijd, personen van 12 jaar en ouder, 1975-2005 en 2006-2016 (in
uren per week)a
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a Het verschil tussen 2006 en 2016 is enkel voor persoonlijke tijd significant (p < 0,05). Voor de periode
1975-2005 zijn de toename in ‘verplichte’ tijd en de afname in vrije tijd significant (p < 0,05). Voor de
precieze indelingen, zie de noot bij tabel 2.1.

Bron: scp (tbo 1975-2005), scp (tbo’06) en scp/cbs (tbo’11 en ’16), gewogen gegevens

2.3 ‘Verplichte’ tijd: betaald werk, scholing en de zorg voor het huishouden en anderen

De situatie in 2016
In het onderzoek rapporteerden twee op de drie deelnemers dat ze op enig moment van
de week betaald werk verricht hadden (tabel 2.2). Degenen die werkten, deden dat gemid-
deld voor 20,5 uur per week. Het is goed op te merken dat dit gemiddelde niet overeen
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hoeft te komen met de formele arbeidsmarktstatus en contracturen. Mensen kunnen in de
dagboekweek toevallig vakantie hebben gehad of door omstandigheden relatief veel of
weinig gewerkt hebben.
Bijna een kwart van de Nederlanders van 12 jaar en ouder deed aan enige vorm van scho-
ling. Degenen die dit deden, besteedden hier gemiddeld 14,5 uur per week aan. Het is goed
voor ogen te houden dat scholing in het Tijdsbestedingsonderzoek niet alleen betrekking
heeft op algemeen vormend en beroepsonderwijs, maar ook op scholing in de vrije tijd
(zoals hobbycursussen).
Bijna alle deelnemers aan het onderzoek deden op enig moment van de week een huis-
houdelijke taak. Gemiddeld kwam dit voor de deelnemers op iets meer dan 19 uur per
week. Naar de zorg voor anderen gaat iets minder tijd: gemiddeld 3 uur per week.

Trends
Tabel 2.2 brengt ook de ontwikkelingen in de tijdsbesteding aan de zogenoemde ‘ver-
plichte’ activiteiten in kaart. Om de hoeveelheid informatie te beperken zijn voor de
periode van 1975-2005 alleen de cijfers per decennium gegeven. De percentages en de
tijdsbesteding schommelen door de jaren heen. De schommelingen in de afgelopen tien
jaar zijn vrij klein. Als we naar de periode vóór 2005 kijken, zijn de verschillen groter, maar
ook hier is van drastische verschuivingen geen sprake. Betaald werk is hier een belangrijke
uitzondering op. Tussen 1975 en 2005 is de tijdsbesteding aan betaald werk met meer dan
5 uur per week toegenomen. Deze toename is met name toe te schrijven aan de gelijktij-
dige stijging in het aandeel Nederlanders dat in de dagboekweek werkte. Deze toename
wordt met name gedreven door de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen (Porte-
gijs en Van den Brakel 2016). In tabel B2.1 van bijlage C (te vinden op de website) worden de
trends voor mannen en vrouwen apart getoond.
De toename in werkuren gaat samen met een daling in huishoudelijk werk. Het lijkt erop
dat de vrouwen die aan het werk zijn gegaan, hierop hebben bezuinigd. Dit geldt overigens
niet voor de zorg voor anderen. Het aandeel zorgers is afgenomen, maar de tijdsbesteding
niet. Dit patroon komt overeen met het patroon in het buitenland (Bianchi et al. 2012).
In tabel 2.2 vallen nog twee andere zaken op. Allereerst is 2006 een uitschieter met betrek-
king tot het aandeel Nederlanders dat zorg voor anderen rapporteerde. Gezien de cijfers in
jaren voor en na 2006, is het goed hier niet te veel waarde aan te hechten. Helaas is de
oorzaak van deze uitschieter niet te achterhalen. Aanvullende analyses suggereren dat het
verschil met name is toe te schrijven aan het aandeel van de respondenten dat heeft aan-
gegeven informele hulp aan andere huishoudens te geven. Ten tweede lijkt het aandeel
Nederlanders dat scholing volgt door de tijd heen te zijn afgenomen. Hier is niet direct een
verklaring voor, want ander onderzoek suggereert juist dat Nederlanders meer onderwijs
zijn gaan volgen (Vogels en Maslowski 2017).

4 4 t i j d s b e s t e d i n g  e n  d e  k w a l i t e i t  v a n  l e v e n  i n  v o g e l v l u c h t



Tabel 2.2
'Verplichte' tijd: de tijd besteed aan betaald werk, scholing en zorg voor het huishouden en voor anderen,
personen van 12 jaar en ouder, 1975-2005 en 2006-2016 (aandeel in procenten en tijdsbesteding in uren per
week)

 1975  1985  1995  2005  2006  2011  2016 
 
betaald werk
    aandeela 49,2 48,5 56,8 62,8 64,0 68,4 66,1
    tijdsbesteding (totaalb) 16,1 15,4 19,0 21,3 19,5 21,2 20,5
    tijdsbesteding deelnemersc 32,7 31,8 33,5 33,9 30,5 30,9 31,1
scholingd

    aandeel 32,9 39,7 38,9 35,6 22,4 24,1 22,7
    tijdsbesteding (totaal) 6,9 7,5 6,5 5,7 3,3 3,7 3,3
    tijdsbesteding deelnemers 20,9 19,0 16,6 16,0 14,8 15,5 14,6
zorg voor het huishoudene

    aandeel 96,9 98,3 98,1 97,9 99,8 99,4 99,5
    tijdsbesteding (totaal) 19,8 20,1 19,4 19,0 20,7 19,0 19,1
    tijdsbesteding deelnemers 20,4 20,5 19,8 19,4 20,8 19,2 19,2
zorg voor anderenf

    aandeel 60,6 54,9 53,8 53,3 60,8 46,6 47,5
    tijdsbesteding (totaal) 3,5 3,7 3,9 3,9 3,3 2,9 2,9
    tijdsbesteding deelnemers 5,8 6,7 7,3 7,3 5,4 6,2 6,1

Vet = verschil tussen 2006 en 2016 is significant (p < 0,05).
a Deze rijen geven weer welk aandeel van de respondenten in de dagboekweek op ten minste één

moment tijd aan deze activiteit heeft besteed.
b De gemiddelde tijdsbesteding van de hele bevolking. Dit betekent dat de respondenten die hier geen

tijd aan hebben besteed ook zijn meegenomen in de berekening.
c De gemiddelde tijdsbesteding van het deel van de bevolking dat in de dagboekweek op ten minste één

moment tijd aan deze activiteit heeft besteed. Dit betekent dat de respondenten die hier geen tijd aan
hebben besteed niet zijn meegenomen in de berekening.

d Onder scholing valt het algemeen vormend en beroepsonderwijs, maar ook scholing in de vrije tijd
(zoals een taalcursus).

e Huishoudelijke taken als schoonmaken, de was doen en administratieve taken. Boodschappen doen,
winkelen en het gebruik van diensten worden eveneens tot de zorg voor het huishouden gerekend.

f De zorg en begeleiding voor kinderen en de zorg voor en hulp aan volwassenen (binnen en buiten het
huishouden). In 2006 is de reistijd gerelateerd aan informele hulp aan andere huishoudens niet
meegenomen.

Bron: scp (tbo 1975-2005), scp (tbo’06), scp/cbs (tbo’11 en ’16), gewogen gegevens
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Sociale verschillen
De verschillen tussen mensen volgen een redelijk voorspelbaar patroon. Mannen besteden
per week gemiddeld 9,4 uur meer uren aan betaald werk dan vrouwen. Hier staat tegen-
over dat vrouwen 9,0 uur per week meer aan de zorg voor het huishouden en anderen
besteden.

Tabel 2.3
'Verplichte' tijd: de tijd besteed aan betaald werk, scholing, zorg voor het huishouden en voor anderen, per-
sonen van 12 jaar en ouder, naar achtergrondkenmerken, 2016 (in uren per week)

 betaald
werk

 
 scholing 

 zorg voor het
huishouden

  zorg voor
anderen

 
 totaalb 

 
sekse
    mannen 25,3 3,3 15,4 2,1 46,0
    vrouwen 15,9 3,3 22,8 3,7 45,7

* * *
leeftijd en levensfasea

    minderjarig thuiswonend kind 7,9 26,4 6,2 0,3 40,7
    meerderjarig thuiswonend kind 28,5 8,2 9,9 0,4 47,0
    18-65 jaar, geen partner of kind 24,8 3,2 16,3 0,9 45,2
    18-65 jaar, wel partner, geen kind 25,1 0,5 20,7 1,7 48,0
    18-65 jaar, partner en kind 28,7 0,9 21,0 7,5 58,2
    > 65 jaar, alleenstaand 1,2 0,4 24,2 1,4 27,2
    > 65 jaar, samenwonend 0,9 0,2 26,3 2,1 29,5

* * * * *
opleiding, alle leeftijden
    laag 11,1 7,5 18,4 2,1 39,1
    middelbaar 21,7 2,2 19,5 3,0 46,3
    hoog 26,1 1,6 19,3 3,4 50,4

* * * *
opleiding, 18-65 jaar
    laag 18,9 2,1 19,6 3,0 43,7
    middelbaar 26,2 2,6 18,3 3,3 50,3
    hoog 30,4 1,8 18,4 3,7 54,2

* *

* Het verschil tussen de groepen is significant (p < 0,05).
a Omdat het aantal alleenstaande ouders die deelnamen aan het onderzoek onder de 50 lag, zijn de

cijfers voor deze groep niet betrouwbaar. Zij zijn daarom buiten beschouwing gelaten. In hoofdstukken
4, 5 en 6 worden levensfasen soms iets anders gedefinieerd en afgebakend dan in hoofdstuk 2. Om die
reden kunnen de cijfers hierboven soms iets afwijken van de cijfers gepresenteerd in hoofdstukken 4, 5
en 6.

b Door afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de
afzonderlijke activiteiten.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens
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In de levensfase waarin mensen thuiswonende kinderen hebben, wordt er relatief veel
gezorgd en gewerkt: de totale tijd die mensen met een partner en thuiswonende kinderen
besteden aan betaald werk, zorg voor het huishouden en de zorg voor anderen is het
hoogst van alle groepen. Tijd voor scholing is er met name in de fase waarin mensen nog
thuis wonen of alleenstaand zijn (veel studenten zullen in deze laatste groep vallen). Tabel
B2.2a in bijlage C op de website laat voor mannen en vrouwen apart zien hoeveel tijd er in
de verschillende levensfasen aan arbeid, scholing en zorg wordt besteed.
Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer tijd er aan betaald werk wordt besteed. We zien
eenzelfde patroon bij de zorg voor het huishouden en anderen, maar bij deze laatste activi-
teiten zijn de opleidingsverschillen duidelijk kleiner. De opleidingsverschillen in de zorg
worden vooral gedreven door de hoger opgeleide mannen die in vergelijking met lager
opgeleide mannen relatief veel tijd besteden aan het huishouden en de zorg (zie tabel
B2.2b in de bijlage). Bij de vrouwen zijn er relatief weinig opleidingsverschillen in de tijds-
besteding aan zorg. Bij scholing zien we dat er meer wordt geleerd door lageropgeleiden.
Dit komt deels doordat zij nog een opleiding volgen en nog geen middelbaar of hoger
onderwijsdiploma hebben ontvangen.

Timing
De meeste activiteiten zijn aan specifieke momenten gebonden: weinig mensen zullen
’s nachts schoonmaken of op zondag naar school gaan. Er wordt soms geopperd dat deze
collectieve ritmes steeds meer vervagen. Technologische en economische ontwikkelingen
zouden de samenleving veranderen in een 24/7-uurssamenleving (bv. Cloïn 2013). Eerder
onderzoek heeft laten zien dat het met deze veranderingen wel meevalt (Cloïn 2013;
Glorieux et al. 2015). Maar hoe zit dat als we kijken naar de ‘verplichte’ activiteiten in 2016?
Betaald werk en scholing vallen (nog altijd) met name op de weekdagen (figuur 2.3). Alleen
op de vrijdag wordt er iets minder gewerkt en geleerd. Mogelijk is dit relatief vaak een
‘deeltijddag’ en wordt er die dag minder huiswerk gedaan. De tijd die aan de zorg voor het
huishouden en anderen wordt besteed, is redelijk stabiel door de week heen. Op de zater-
dag gaat er wel relatief veel tijd naar het huishouden. Mogelijk grijpen veel mensen een
vrije dag aan om naar de winkels te gaan en het huis schoon te maken. De zondag springt
eruit als rustdag.
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Figuur 2.3
'Verplichte tijd': de tijd besteed aan betaald werk, scholing en zorg voor het huishouden en voor anderen, per
dag van de week, personen van 12 jaar en ouder, 2016 (in uren per dag)
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Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Hoe zijn de ‘verplichte’ activiteiten verdeeld over de dag? Om dit inzichtelijk te maken
toont figuur 2.4 welk aandeel van de bevolking op welk moment van de dag tijd aan
betaald werk, scholing of zorg besteedt. We tonen dit voor één doordeweekse dag – name-
lijk de dinsdag en voor één weekenddag – de zondag (geïnteresseerde lezers kunnen de
figuren vergelijken met soortgelijke figuren uit eerdere edities van het tijdsbestedings-
rapport, zie bv. Cloïn et al. 2013). Op dinsdag gaan de eerste mensen rond een uur of zes
’s ochtends aan het werk, is er rond lunchtijd een klein dal te zien in de tijd voor betaald
werk en stopt men na 16:00 uur. Ook in de avonduren wordt er nog gewerkt, maar daar
gaat het om kleine percentages. Scholing vertoont min of meer eenzelfde patroon als
betaald werk.
De tijdsbesteding aan het huishouden valt met name overdag en (niet verrassend) rondom
het avondeten. Bij de zorg voor anderen zien we kleine pieken in de ochtend en op het
midden van de avond. Het is waarschijnlijk dat mensen met kinderen op deze momenten
hun kinderen uit bed halen en naar bed brengen. Ook is te zien dat er onder schooltijd iets
minder wordt gezorgd; hoogstwaarschijnlijk heeft dat ermee te maken dat veel kinderen
dan op school zitten.
Op zondag zijn de ‘verplichte’ activiteiten vrij gelijk over de hele dag verdeeld. Het huis-
houdelijk werk lijkt met name op het begin van de middag en rond het avondeten te val-
len.
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Figuur 2.4
Het aandeel personen dat tijd aan ‘verplichte’ activiteiten besteedt, op dinsdagen en zondagen, personen
van 12 jaar en ouder, 2016 (in procenten)
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2.4 Persoonlijke tijd: bedrust, eten en drinken, wassen en overige verzorging

De situatie in 2016
De activiteiten die onder persoonlijke tijd (of persoonlijke verzorging) vallen – slapen en
overige bedrust, thuis eten/drinken, wassen, aankleden, enzovoort – zijn duidelijk basis-
behoeften: bijna alle deelnemers hebben op enig moment in de week aangegeven dat ze
hier tijd aan hebben besteed. Om deze reden rapporteren we in tabel 2.4 geen deelname-
cijfers en maken we ook geen onderscheid tussen de tijdsbesteding van de hele bevolking
en van de deelnemers (zoals in de andere trendtabellen gebeurt). Nederlanders van 12 jaar
en ouder brengen ongeveer 8,5 uur per dag in bed door. Het is niet gezegd dat ze al die tijd
slapen, maar als we afgaan op wat mensen rapporteren, liggen ze nog geen 10 minuten per
dag wakker (of ziek) in bed.1 Nederlanders eten en/of drinken 1,5 uur per dag en besteden
ongeveer 1 uur per dag aan wassen en gerelateerde activiteiten.

Trends
Er zijn geen grote fluctuaties door de jaren heen (tabel 2.4). Als we teruggaan tot 2006
– het eerste moment na de verandering in de dataverzameling – zien we dat Nederlanders
tussen 2006 en 2016 iets meer tijd aan persoonlijke verzorging zijn gaan besteden. Aanvul-
lende analyses laten zien dat dit is toe te schrijven aan vooral een toename van de tijd die
wordt besteed aan wassen en overige persoonlijke verzorging. In de periode 1975-2005 zijn
er geen grote verschuivingen zichtbaar.

Tabel 2.4
Persoonlijke tijd: de tijd besteed aan bedrust, eten en drinken, wassen en overige verzorging, personen van
12 jaar en ouder, 1975-2005 en 2006-2016 (in uren per week)a

 1975  1985  1995  2005  2006  2011  2016 
 
bedrust 60,5 59,4 59,4 60,3 58,6 59,5 59,2
eten en drinken (thuis) 9,1 8,8 8,2 8,2 10,8 10,6 11,1
wassen en overige verzorging 5,7 5,9 6,2 6,6 6,2 6,2 7,1

Vet = verschil tussen 2006 en 2016 is significant (p < 0,05).
a Omdat bijna alle respondenten ten minste op één moment van de week in deze activiteiten

participeren, rapporteren we hier de deelnamecijfers en de gemiddelde tijdsbesteding van de
deelnemers niet.

Bron: scp (tbo 1975-2005), scp (tbo’06), scp/cbs (tbo’11 en ’16), gewogen gegevens

Sociale verschillen
Vrouwen besteden meer tijd aan persoonlijke verzorging dan mannen: 79 uur versus
75,8 uur per week (tabel 2.5). Voor iedere deelactiviteit is het verschil ongeveer 1 uur per
week. De thuiswonende kinderen slapen beduidend meer dan mensen in andere levensfa-
sen, vooral als ze minderjarig zijn. Ook de alleenstaande volwassenen en 65-plussers bren-
gen relatief veel tijd in bed door. De 65-plussers springen er ook uit als naar de tijdsbeste-
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ding aan eten en drinken wordt gekeken. Het verschil met de groepen die hier de minste
tijd aan besteden (de thuiswonende meerderjarige kinderen) is ongeveer 9 uur per week.
Ten slotte blijkt dat hoe hoger het opleidingsniveau is, hoe minder tijd er aan bedrust en
eten en drinken wordt besteed.

Tabel 2.5
Persoonlijke tijd: de tijd besteed aan bedrust, eten en drinken en overige persoonlijke verzorging, personen
van 12 jaar en ouder, naar achtergrondkenmerken, 2016 (in uren per week)

 bedrust  eten en drinken 
 overige persoonlijke
verzorging

 
 totaalb 

 
sekse
    mannen 58,8 10,6 6,4 75,8
    vrouwen 59,5 11,6 7,9 79,0

* * *
leeftijd en levensfasea

    minderjarig thuiswonend kind 67,0 8,3 6,6 81,9
    meerderjarig thuiswonend kind 62,9 7,6 6,9 77,5
    18-65 jaar, geen partner of kind 59,9 8,7 6,7 75,3
    18-65 jaar, wel partner, geen kind 57,9 11,4 7,4 76,6
    18-65 jaar, partner en kind 57,0 10,8 6,7 74,5
    > 65 jaar, alleenstaand 59,1 14,2 8,4 81,7
    > 65 jaar, samenwonend 58,6 16,9 7,8 83,3

* * * *
opleiding, alle leeftijden
    laag 61,6 12,4 7,4 81,4
    middelbaar 58,9 10,7 7,2 76,7
    hoog 57,7 10,7 6,9 75,3

* * *
opleiding, 18-65 jaar
    laag 60,1 11,6 7,3 80,0
    middelbaar 59,0 9,7 7,0 75,7
    hoog 57,5 10,0 6,7 74,2

* * *

* Het verschil tussen de groepen is significant (p < 0,05).
a Omdat het aantal alleenstaande ouders die deelnamen aan het onderzoek onder de 50 lag, zijn de

cijfers voor deze groep niet betrouwbaar. Zij zijn daarom buiten beschouwing gelaten. In hoofdstukken
4, 5 en 6 worden levensfasen soms iets anders gedefinieerd en afgebakend dan in hoofdstuk 2. Om die
reden kunnen de cijfers hierboven soms iets afwijken van de cijfers gepresenteerd in hoofdstukken 4, 5
en 6.

b Door afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de
afzonderlijke activiteiten.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

 

5 1 t i j d s b e s t e d i n g  e n  d e  k w a l i t e i t  v a n  l e v e n  i n  v o g e l v l u c h t



Timing
De tijd die aan persoonlijke verzorging wordt besteed, varieert weinig gedurende de week
(figuur 2.5). De enige deelcategorie waarin enige variatie zichtbaar is, is de bedrust. Met
name op zondag wordt er meer tijd in bed doorgebracht.

Figuur 2.5
Persoonlijke tijd: de tijd besteed aan bedrust, eten en drinken, wassen en overige verzorging, per dag van de
week, personen van 12 jaar en ouder, 2016 (in uren per dag)
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Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Nederlanders worden rond een uur of 6:00 wakker en gaan vanaf 22:00 uur weer naar bed
(figuur 2.6). Op zondag staat men iets later op en liggen er aan het eind van de ochtend ook
iets meer mensen nog in bed. Op dinsdagen laat de spreiding van de eet- en drinkactivitei-
ten drie duidelijke pieken zien: men ontbijt tussen 7:00 en 8:00 uur, luncht tussen 12:00 en
13:00 uur en eet tussen 18:00 en 19:00 de avondmaaltijd. Op zondagen lopen het ontbijt en
de lunch meer in elkaar over. Het wassen en de overige persoonlijke verzorging zijn duide-
lijk gekoppeld aan de bedtijden.
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Figuur 2.6
Het aandeel personen dat tijd aan persoonlijke tijd besteedt, op dinsdagen en zondagen, peronen van 12 jaar
en ouder, 2016 (in procenten)
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Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

2.5 Vrije tijd: media, sociale contacten, vrijwilligerswerk en bijeenkomsten

De situatie in 2016
De derde en laatste brede categorie van tijdsbesteding omvat de vrije tijd, het vrijwilligers-
werk en bijeenkomsten zoals religieuze diensten. Bijna iedereen besteedt op enig moment
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in de dagboekweek tijd aan media (bv. televisiekijken of gamen), sociale contacten (bv. een
bezoek aan vrienden) en overige vrije tijd (bv. het bezoeken van een sportwedstrijd)
(tabel 2.6). De meeste tijd gaat naar de media-activiteiten, bijna 20 uur per week (ongeveer
3 uur per dag). De categorie overige vrije tijd is ook groot, maar dit komt deels omdat hier
een groot aantal activiteiten onder valt: horeca, feestjes en uitgaan, uitstapjes, wandelen
en fietsen, sportdeelname, cultuurdeelname, hobby’s als schilderen en simpelweg ont-
spannen. De laatste categorie, vrijwilligerswerk en bijeenkomsten, omvat activiteiten die
meer dan de andere vrijetijdsactiviteiten ‘in dienst’ staan van anderen (Houwelingen en
Hart 2013; Houwelingen en Dekker 2017). Ook religieuze activiteiten vallen hieronder. Op
weekbasis onderneemt ongeveer een derde van de Nederlanders één of meer van deze
activiteiten. Degenen die dit doen besteden hier ongeveer 4,5 uur per week aan.

Tabel 2.6
Vrije tijd: de tijd besteed aan media,a sociale contacten,b overige vrijetijdsbestedingc en vrijwilligerswerk en
bijeenkomsten,d personen van 12 jaar en ouder, 1975-2005 en 2006-2016 (aandeel in procenten en tijdsbe-
steding in uren per week)

 1975  1985  1995  2005  2006  2011  2016 
 
mediagebruik
    aandeel 99,5 99,8 99,3 99,2 100,0 100,0 99,8
    tijdsbesteding (totaal) 18,5 19,0 18,8 17,7 19,8 21,7 19,6
    tijdsbesteding deelnemers 18,6 19,0 18,9 17,9 19,8 21,7 19,7
sociale contacten
    aandeel 97,7 97,2 97,0 96,8 98,9 97,0 96,9
    tijdsbesteding (totaal) 11,5 10,3 9,7 8,9 8,7 7,3 8,2
    tijdsbesteding deelnemers 11,8 10,6 10,0 9,2 8,8 7,5 8,4
overige vrije tijd
    aandeel 99,3 99,4 98,8 98,0 99,9 99,1 98,7
    tijdsbesteding 12,7 14,2 13,2 13,1 14,5 13,8 14,3
    tijdsbesteding deelnemers 12,8 14,3 13,3 13,3 14,5 13,9 14,5
vrijwilligerswerk en bijeenkomsten
    aandeel 41,6 40,6 40,7 33,3 33,6 36,9 36,3
    tijdsbesteding (totaal) 1,5 1,6 1,7 1,4 1,4 1,7 1,7
    tijdsbesteding deelnemers 3,6 3,9 4,1 4,3 4,2 4,6 4,6

Vet = verschil tussen 2006 en 2016 is significant (p < 0,05).
a Media: lezen en kijken, luisteren, gamen, internetten, computeren, overig massamedia.
b Sociale contacten: face-to-facecontact (bv. visite) en gemedieerd contact (bv. chatten).
c Overige vrijetijdsactiviteiten, sportdeelname, bezoek cultuuruitingen en sportwedstrijden,

amateurkunst, uitstapjes, individuele hobby’s, ontspanning, wandelen, fietsen, individuele hobby’s als
verzamelen, vissen en legpuzzels, ongespecificeerde vrije tijd en reistijd in verband met sociale
contacten en vrije tijd.

d Vrijwilligerswerk en bijeenkomsten: vrijwilligerswerk, vergaderingen en religieuze activiteiten.

Bron: scp (tbo 1975-2005), scp (tbo’06), scp/cbs (tbo’11 en ’16), gewogen gegevens
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Trends
Over het algemeen zijn in de vrijetijdsbesteding de afgelopen jaren – net als op de andere
terreinen – geen grote verschuivingen zichtbaar. In vergelijking met de schattingen uit de
periode ná de wijziging in de onderzoeksmethodologie lag vóór de nieuwe manier van data
verzamelen de tijdsbesteding aan vrije tijd ongeveer even hoog (voor sociale contacten en
vrijwilligerswerk, enz.) of iets lager (voor media en overige vrije tijd). In de jaren tussen
1975 en 2005 treedt de grootste verschuiving op bij de sociale contacten. Het gaat hier om
een daling van in totaal 2,5 uur. Na 2005 lijkt deze daling door te zetten, met 2011 als voor-
lopig dieptepunt.

Kader 2.2 Het vergelijken van media-activiteiten door de tijd heen
In tegenstelling tot wat veel mensen zullen verwachten, is het mediagebruik tussen 2011 en 2016
afgenomen met twee uur per week. Bij de media-activiteiten is het meer dan bij de andere activi-
teiten lastig om dit bij iedere editie van het onderzoek op dezelfde manier te meten. In 2000 had-
den bijvoorbeeld nog weinig huishoudens internet en vijf jaar geleden was er nog geen Netflix.
Een andere mogelijke verklaring is dat het tbo-onderzoek kortdurende activiteiten (van minder
dan 10 minuten) niet goed meet. Het is dus denkbaar dat Nederlanders wel degelijk meer bezig
zijn met (sociale) media, maar dat dit door de korte duur van activiteiten niet goed terug is te zien
in de gegevens. Het sturen van een kort bericht of het posten van een foto kost bijvoorbeeld wei-
nig tijd. Geïnteresseerde lezers kunnen in de rapporten van Wennekers en collega’s (Wennekers et
al. 2016; Wennekers en De Haan 2017; Wennekers et al. 2018) meer lezen over mediatijd en alter-
natieve bronnen van informatie.
Ten slotte, de cijfers over media laten ook zien dat er in 1975 relatief veel tijd naar deze activiteit
gaat. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het tbo-onderzoek in eerste instantie vooral op
mediagebruik was gericht. Dit heeft waarschijnlijk invloed gehad op de dataverzameling.

Sociale verschillen
In vergelijking met mannen besteden vrouwen minder tijd aan media en meer tijd aan
sociale contacten (tabel 2.7). De verschillen in overige vrije tijd en vrijwilligerswerk tussen
mannen en vrouwen zijn niet significant. Als alle vrijetijdsactiviteiten bij elkaar worden
opgeteld, komt de vrije tijd van mannen hoger uit dan die van vrouwen: iets meer dan
45 uur tegenover iets meer dan 42 uur.
De 65-plussers hebben de meeste vrije tijd. De levensfase met kinderen lijkt juist de minste
tijd voor vrijetijdsactiviteiten over te laten. Hogeropgeleiden besteden minder tijd aan
media-activiteiten dan lageropgeleiden, maar bij de andere deelactiviteiten zijn de oplei-
dingsverschillen niet significant.
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Tabel 2.7
Vrije tijd: de tijd besteed aan media, sociale contacten, vrijwilligerswerk en bijeenkomsten, personen van 12
jaar en ouder, naar achtergrondkenmerken, 2016 (in uren per week)a

 media 
 sociale
contacten

  overige
vrije tijd

  vrijwilligerswerk
en bijeenkomsten

 
 totaalb 

 
sekse
    mannen 21,5 7,4 14,8 1,6 45,3
    vrouwen 17,8 8,9 13,9 1,8 42,4

* * *
leeftijd en levensfasea

    minderjarig thuiswonend kind 15,8 8,8 19,0 0,8 44,3
    meerderjarig thuiswonend kind 16,5 8,0 17,5 0,8 42,8
    18-65 jaar, geen partner of kind 19,8 8,3 16,1 2,2 46,4
    18-65 jaar, wel partner, geen kind 19,4 8,2 13,4 1,6 42,5
    18-65 jaar, partner en kind 14,8 7,5 10,8 1,5 34,6
    > 65 jaar, alleenstaand 30,2 10,6 15,0 2,5 58,3
    > 65 jaar, samenwonend 28,5 7,7 15,8 2,3 54,2

* * * * *
opleiding, alle leeftijden
    laag 21,6 8,2 15,0 1,7 46,6
    middelbaar 19,9 8,3 14,3 1,7 44,1
    hoog 17,8 8,0 13,8 1,7 41,4

* *
opleiding, 18-65 jaar
    laag 20,9 7,8 13,9 2,0 44,5
    middelbaar 17,8 8,1 13,6 1,6 41,2
    hoog 15,7 7,8 13,7 1,4 38,6

* *

* Het verschil tussen de groepen is significant (p < 0,05).
a Omdat het aantal alleenstaande ouders die deelnamen aan het onderzoek onder de 50 lag, zijn de

cijfers voor deze groep niet betrouwbaar. Zij zijn daarom buiten beschouwing gelaten. In hoofdstukken
4, 5 en 6 worden levensfasen soms iets anders gedefinieerd en afgebakend dan in hoofdstuk 2. Om die
reden kunnen de cijfers hierboven soms iets afwijken van de cijfers gepresenteerd in hoofdstukken 4, 5
en 6.

b Door afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de
afzonderlijke activiteiten.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens
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Timing
In het weekend wordt iets meer tijd aan media-activiteiten besteed dan door de week,
maar de verschillen zijn niet groot (figuur 2.7). In het weekend wordt er eveneens meer tijd
aan sociale contacten besteed (bv. op visite gaan). Maar in het weekend gaat er vooral
meer tijd naar de overige vrijetijdsactiviteiten, dit zijn bijvoorbeeld hobby’s en uitstapjes.
De tijd besteed aan vrijwilligerswerk en bijeenkomsten is redelijk constant met een kleine
piek op de zondag.

Figuur 2.7
Vrije tijd: de tijd besteed aan media, sociale contacten, overige vrijetijdsactiviteiten, vrijwilligerswerk en bij-
eenkomsten, per dag van de week, personen van 12 jaar en ouder, 2016 (in uren per dag)
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Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Op welke momenten van de dag besteedt men tijd aan vrije tijd? Op de dinsdagen vallen
deze activiteiten met name in de avonduren (figuur 2.8). Op zondagen zijn de vrijetijdsacti-
viteiten meer over de dag verspreid, maar is er in de avonduren nog steeds een piek in de
media-activiteiten. Er is geen duidelijk patroon te zien waar het vrijwilligerswerk en bijeen-
komsten betreft.
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Figuur 2.8
Het aandeel personen dat tijd besteedt aan vrijetijdsactiviteiten, op dinsdagen en zondagen, personen van
12 jaar en ouder, 2016 (in procenten)

04
:0

0

04
:0

0

05
:0

0

06
:0

0

07
:0

0

08
:0

0

09
:0

0

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

19
:0

0

20
:0

0

21
:0

0

22
:0

0

23
:0

0

00
:0

0

01
:0

0

02
:0

0

03
:0

0

04
:0

0

04
:0

0

05
:0

0

06
:0

0

07
:0

0

08
:0

0

09
:0

0

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

19
:0

0

20
:0

0

21
:0

0

22
:0

0

23
:0

0

00
:0

0

01
:0

0

02
:0

0

03
:0

0

dinsdag

zondag

sc
p.

nl
sc

p.
nl

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

media sociale contacten vrije tijd overig vrijwilligerswerk en bijeenkomsten

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

2.6 Met wie brengen Nederlanders hun tijd door?

Op basis van de tijdsbestedingsdata is het mogelijk om na te gaan met wie Nederlanders
hun tijd doorbrengen. De deelnemers zijn namelijk gevraagd om in het dagboekje aan te
geven of ze tijdens de activiteiten die ze noteren alleen waren of samen waren met iemand
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die ze kenden.2 In de toelichting is gespecificeerd dat ‘samen’ niet hoeft te betekenen dat
ze de activiteit ook samen met deze persoon deden, maar dat hier ook mee bedoeld wordt
dat iemand op dezelfde plek of in dezelfde ruimte was. Dit betekent dat twee vrienden die
een spelletje doen tijd met iemand anders doorbrengen, maar dat dit ook geldt voor een
vader die aan het koken is terwijl zijn kind in dezelfde kamer televisie kijkt. De momenten
waarvoor de deelnemers helemaal niets hebben ingevuld, zijn buiten beschouwing gela-
ten.
Over de hele dagboekweek bezien geven mensen aan dat ze ongeveer de helft van de tijd
alleen doorbrengen. Er wordt ook veel tijd in het gezelschap van anderen doorgebracht
(een derde van de tijd). Tijd met mensen buiten het gezin is iets zeldzamer.
Sommige activiteiten worden vaker in gezelschap van anderen gedaan dan andere activi-
teiten. Iets meer dan de helft van de tijd die wordt besteed aan de zorg voor het huishou-
den en anderen, wordt alleen doorgebracht. Omdat er tijdens het zorgen voor anderen per
definitie iemand anders aanwezig is (degene voor wie gezorgd wordt), zullen de solitaire
activiteiten vooral huishoudelijke taken zijn. Een ander belangrijk deel (32%) gebeurt in
gezelschap van gezinsleden zoals de partner en/of het kind. Een kleiner deel wordt in
gezelschap van niet-gezinsleden (zoals een buurvrouw) doorgebracht. Het ontbijt, de lunch
en het avondeten zijn in veel sterkere mate sociaal. Zo wordt ruim de helft van de tijd die
aan eten en drinken wordt besteed, doorgebracht in het gezelschap van gezinsleden. Het
gezin speelt ook een grote rol in de vrije tijd van Nederlanders. Ongeveer een derde van de
vrije tijd wordt alleen doorgebracht.

Tabel 2.8
Het sociale karakter van de tijd: de aanwezigheid van anderen bij de verschillende vormen van tijdsbeste-
ding, aandeel van de totale tijdsbesteding aan de activiteit,a exclusief de tijd waarover niet is gerapporteerd,
personen van 12 jaar en ouder, 2016 (in procenten)

 alleen 
 met
gezinsleden

  met gezinsleden
en anderen

  met
anderen

 

 
totaal 47 35 3 15
de zorg voor het huishouden en anderen 57 32 2 9
eten en drinken (thuis) 32 53 6 9
vrije tijd 37 37 8 18

a De cijfers in de rijen tellen op tot 100%.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

2.7 Kwaliteit van leven

In dit rapport onderzoeken we hoe de tijdsbesteding van mensen samenhangt met hun
kwaliteit van leven. Dit werpt de vraag op hoe het überhaupt met Nederlanders gaat. In
deze paragraaf schetsen we daarom een beeld van het individueel welbevinden van de
gemiddelde Nederlander. We kijken hiervoor naar de aspecten van de kwaliteit van leven:
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kwaliteit van leven in het algemeen en meer specifiek naar de tijdsdruk die mensen ervaren. Zie
de meest recente De sociale staat van Nederland (Wennekers et al. 2018) voor een uitgebrei-
dere analyse van de kwaliteit van leven in Nederland).
Nederlanders zijn over het algemeen positief over hun algemene kwaliteit van leven
(tabel 2.9). Over het geheel genomen beoordelen zij hun leven met een 7,8 (op een schaal
die van 0 ‘volledig ontevreden’ tot 10 ‘volledig tevreden’ loopt). Het rapportcijfer voor
geluk ligt op ongeveer hetzelfde niveau. Tegelijkertijd geeft ongeveer één op de vier deel-
nemers aan zich (matig of ernstig) eenzaam te voelen.
Een substantieel aandeel van de Nederlanders zegt tijdsdruk te ervaren. Iets meer dan één
op de drie deelnemers aan het onderzoek gaf aan zich op één of meer dagboekdagen
opgejaagd te voelen. Op de meer algemene vraag of mensen zich weleens te druk voelen
antwoordt een groter deel bevestigend: ongeveer één op de twee. Ook geven bijna vier op
de tien mensen aan dat ze weleens het gevoel hebben thuis en/of op het werk tekort te
schieten.
Twee van de hiervoor genoemde indicatoren – tevredenheid met het leven en het gevoel
opgejaagd te zijn – zullen door het hele rapport heen terugkomen. De andere vier indicato-
ren krijgen daarnaast in sommige, maar niet alle hoofdstukken, aandacht.

Tevredenheid en gevoelens van opgejaagdheid
We kijken nu iets meer in detail naar hoe mensen de tevredenheid met hun leven beoorde-
len en hun gevoel opgejaagd te zijn. Op een schaal die loopt van 0 ‘volledig ontevreden’ tot
en met 10 ‘volledig tevreden’ scoren de meeste mensen tussen de 7 en de 9 (figuur 2.9). Er
wordt ook nog af en toe een 6 en een 10 gegeven, maar cijfers onder de 6 zijn zeldzaam. Dit
betekent dat waar we in de rest van het rapport verschillen in ‘tevredenheid’ verklaren, we
eigenlijk vooral verschillen tussen tevreden en heel tevreden mensen aan het verklaren
zijn. Er zijn te weinig mensen die echt ontevreden zijn om goed te kunnen voorspellen wat
maakt dat iemand in deze groep valt.3
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Tabel 2.9
Ervaren kwaliteit van leven, personen van 12 jaar en ouder, 2016 (in gemiddelden en procenten)a, b

indicator  gemiddelde/percentage 
 
algemene kwaliteit van leven
    tevredenheid met het levenc (gemiddeld) 7,8
    gelukf (gemiddeld) 7,9
    ervaren eenzaamheide (%) 24
tijdsdruk
    voelt zich weleens opgejaagdd (%) 36
    voelt zich weleens te drukg (%) 54
    mate waarin het leven druk is (0-10)h 6,4
    voelt zich thuis en/of op het werk weleens tekortschieten (%)i 39

a De n varieert tussen 1713 (tekortschieten) en 1841 (opgejaagd).
b Gemeten op een schaal van 0 tot 10.
c De deelnemers aan het onderzoek (van 12 jaar en ouder) kregen de volgende vraag voorgelegd: ‘Kunt u

op een schaal van 0 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu
leidt. Een 0 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’

d Dit werd gemeten met de vraag ‘voelde u zich vandaag opgejaagd?’ die aan het einde van iedere
dagboekdag gesteld werd. Degenen deze vraag op één of meer dagen van de week met ‘ja’
beantwoordden, duiden we aan als ‘opgejaagd’ en de rest als ‘niet opgejaagd’.

e Aandeel dat zich matig of ernstig eenzaam voelt. Eenzaamheid is gemeten aan de hand van zes
stellingen, die tezamen de verkorte eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld en Van Tilburg (2006)
vormen. Er zijn vaste afkappunten voor ‘niet eenzaam’, ‘matig eenzaam’ en ‘ernstig eenzaam’.

f ‘Kunt u op een schaal van 0 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt.
Een 0 staat voor erg ongelukkig en 10 voor erg gelukkig?’

g Aandeel dat in de vragenlijst ‘ja’ antwoordde op de vraag ‘Heeft u wel eens het gevoel dat u het te druk
heeft?’

h ‘Kunt u op een schaal van 0 tot en met 10 aangeven in welke mate u vindt dat u een druk leven leidt.
Een 0 staat voor een helemaal niet druk leven en een 10 voor een zeer druk leven?’

i Aan de deelnemers van 16 jaar en ouder is gevraagd ‘Heeft u wel eens het gevoel thuis tekort te
schieten?’ (antwoordcategorieën ‘ja’, ‘nee’ en ‘weet niet’). Aan de deelnemers van 18 jaar en ouder is
hetzelfde gevraagd voor werk (bij de antwoordcategorieën konden deelnemers ook aangeven dat ze
geen werk hadden). Mensen die op een of beide vragen ‘ja’ antwoordden, vallen in de categorie ‘voelt
zich thuis en/of op het werk weleens tekortschieten’.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens
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Figuur 2.9
De antwoorden op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 0 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden
bent met het leven dat u nu leidt. Een 0 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’, perso-
nen van 12 jaar en ouder (in aantallen respondenten, n = 1723)
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Bron: scp/cbs (tbo’16)

Met betrekking tot de definitie van wanneer mensen zich weleens opgejaagd voelen wordt
in dit rapport de grens van één dag per week aangehouden. Figuur 2.10 laat zien wat het
totale aantal dagen is waarop men zich opgejaagd voelt. Van de mensen die zich opge-
jaagd voelen, voelt het grootste deel zich één dag in de week opgejaagd. In totaal geldt dit
voor één op de vijf Nederlanders. Twee dagen komt ook nog vrij veel voor (één op de tien),
maar het is zeldzamer dat mensen zich drie dagen of meer opgejaagd voelen. In aanvul-
lende analyses in de hoofdstukken is gekeken of de resultaten heel anders zijn als naar het
aantal dagen wordt gekeken in plaats van naar de maat die enkel tussen wel en niet opge-
jaagd differentieert. Dit blijkt niet of heel weinig uit te maken en daarom houden we de
meest simpele maat aan: de kans dat iemand zich in de dagboekweek ten minste één
keer/dag opgejaagd voelde.
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Figuur 2.10
Het aantal dagen waarop de respondent ‘ja’ antwoordde op de vraag ‘Voelde u zich vandaag opgejaagd?’,
personen van 12 jaar en ouder (in aantallen respondenten, n = 1835)
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Bron: scp/cbs (tbo’16)

Indicatoren kwaliteit van leven hangen met elkaar samen
De indicatoren van kwaliteit van leven hangen deels met elkaar samen. Tabel 2.10 laat zien
dat naarmate mensen meer tevreden zijn, zij ook gelukkiger zijn en minder vaak aangeven
dat ze eenzaam zijn. Meer tevreden mensen hebben ook minder vaak het gevoel opge-
jaagd te zijn of het weleens ‘te druk’ te hebben of tekort te schieten. Dit suggereert dat dit
negatieve vormen van tijdsdruk zijn. Waar termen als ‘opgejaagd’, ‘te druk’ en ‘tekortschie-
ten’ een negatieve lading hebben, is de vraag of mensen hun leven druk vinden een neu-
traler geformuleerde vraag naar tijdsdruk. Bij deze indicator van tijdsdruk zien we dan ook
een ander patroon. Mensen die hun leven als drukker ervaren, zijn namelijk tevredener en
gelukkiger. De samenhang tussen de indicatoren van kwaliteit van leven in het algemeen
onderling (tevredenheid, eenzaamheid en geluk) is hoger dan met de indicatoren van tijds-
druk (zoals de mate van opgejaagdheid).
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Tabel 2.10
Samenhang tussen de indicatoren van kwaliteit van leven onderling (correlatiecoëfficiënten)

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 
 
kwaliteit van leven – algemeen
1. tevredenheid (gem.) 1,00
2. geluk (gem.) 0,74* 1,00
3. ervaart eenzaamheid (%) -0,34* -0,32* 1,00
 
tijdsdruk
4. voelt zich opgejaagd (%) -0,11* -0,13* 0,07* 1,00
5. heeft het weleens te druk (%) -0,03* -0,01 0,00 0,21* 1,00
6. mate waarin het leven druk is (0-10) 0,08* 0,08* -0,07* 0,19* 0,35* 1,00
7. voelt zich weleens tekortschieten (%) -0,14* -0,12* 0,11* 0,21* 0,23* 0,23* 1,00

* p < 0,05.

Bron: scp/cbs (tbo’16)

Verschillen in kwaliteit van leven
Niet iedereen is even positief over zijn kwaliteit van leven of voelt even vaak tijdsdruk. Dat
is te zien in tabel 2.11 (voor tevredenheid en het hebben van een opgejaagd gevoel) en
tabel B2.3 in bijlage C op de website (voor de overige indicatoren van de kwaliteit van
leven). Mannen en vrouwen zijn even tevreden, maar vrouwen voelen zich vaker opgejaagd
dan mannen. Met betrekking tot leeftijd en levensfase zijn er voor iedere uitkomstmaat
(significante) verschillen te zien. Bij tevredenheid en geluk lijken de verschillen vooral
samen te hangen met de partnerstatus. Degenen met een partner zijn tevredener en geluk-
kiger dan degenen zonder partner. Met betrekking tot tijdsdruk zien we dat mensen in de
beroepsleeftijd zich het vaakst opgejaagd voelen. Zeker als ze kinderen hebben. Dit gaat
ook op voor de alternatieve indicatoren waarmee tijdsdruk is gemeten: zoals het gevoel te
druk te zijn en tekort te schieten (zie tabel B2.3 in bijlage C). De opleidingsverschillen, ten
slotte, zijn alleen bij de tijdsdrukmaten zichtbaar. Hogeropgeleiden ervaren meer tijdsdruk
dan lageropgeleiden.
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Tabel 2.11
Tevredenheid met het leven en ervaren opgejaagdheid, naar achtergrondkenmerken, personen van 12 jaar
en ouder, 2016 (in gemiddelden en procenten)

 tevredenheid met het leven
(gem.)

  ervaren opgejaagdheid
(%)

 

 
sekse
    mannen 7,8 32
    vrouwen 7,8 40
 *
leeftijd en levensfasea

    minderjarig thuiswonend kind 8,3 30
    meerderjarig thuiswonend kind 7,9 37
    18-65 jaar, geen partner of kind 7,4 42
    18-65 jaar, wel partner, geen kind 7,9 33
    18-65 jaar, partner en kind 7,9 43
    > 65 jaar, alleenstaand 7,6 23
    > 65 jaar, samenwonend 8,1 27
 * *
opleiding
    laag 7,9 30
    middelbaar 7,8 34
    hoog 7,8 42
 *
N 1728 1841

* Het verschil tussen de groepen is significant (p < 0,05).
a Omdat het aantal alleenstaande ouders die deelnamen aan het onderzoek onder de vijftig lag, zijn de

cijfers voor deze groep niet betrouwbaar. Zij zijn daarom buiten beschouwing gelaten. In hoofdstukken
4, 5 en 6 worden levensfasen soms iets anders gedefinieerd en afgebakend dan in hoofdstuk 2. Om die
reden kunnen de cijfers hierboven soms iets afwijken van de cijfers gepresenteerd in hoofdstukken 4, 5
en 6.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

2.8 Samenvatting en conclusies

Tijdsbestedingspatronen veranderen langzaam
Tijdsbestedingspatronen veranderen langzaam. Die conclusie – die in eerdere tijdsbeste-
dingsrapporten ook al getrokken is – is ook nu weer van toepassing. Als we tien jaar terug-
kijken, zien we hoogstens enkele kleinere veranderingen. Zo is de gemiddelde Nederlander
in deze periode iets minder tijd aan het huishouden en sociale contacten gaan besteden.
Hier staat tegenover dat de gemiddelde tijdsbesteding aan slaap, wassen, douchen en aan-
kleden wat is toegenomen. In de andere domeinen zijn de veranderingen zo klein, dat ze
binnen de marges van het toeval vallen.4
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Als we verder terugkijken, zijn er grotere veranderingen zichtbaar. In de periode tussen
1975 en 2005 (die qua dataverzameling niet een-op-een te vergelijken is met de periode na
2005), zien we dat de tijdsbesteding aan betaald werk gestegen is. Deze toename wordt
vooral gedreven door de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen. Op andere gebie-
den zien we een afname in de tijdsbesteding. Mensen zijn tussen 1975 en 2005 iets minder
tijd gaan besteden aan het huishouden en eten en drinken thuis. De hoeveelheid vrije tijd is
ongeveer gelijk gebleven.

Tijdsbestedingspatronen variëren met sekse, leeftijd en opleidingsniveau
In vergelijking met de beperkte variaties door de tijd heen, zijn de sociale verschillen sub-
stantiëler. De precieze verschillen variëren met de activiteit waarnaar gekeken wordt, maar
er komt een aantal algemene patronen naar voren. Zo besteden mannen (nog altijd) meer
tijd aan betaald werk en vrouwen (nog altijd) meer tijd aan zorg en het huishouden. De
man-vrouwverschillen in de andere domeinen zijn minder groot. Mannen hebben iets
meer vrije tijd dan vrouwen (3 uur per week), maar vrouwen besteden weer iets meer tijd
aan persoonlijke verzorging (ook ongeveer 3 uur per week). Met betrekking tot leeftijd en
levensfase valt op dat er in de periode waarin mensen thuiswonende kinderen hebben, er
relatief veel tijd naar betaald werk en zorgtaken gaat. Jongeren en ouderen hebben daar-
entegen meer vrije tijd. Hogeropgeleiden besteden meer tijd aan betaald werk dan lager-
opgeleiden en rapporteren minder persoonlijke verzorging. De hogeropgeleiden hebben
ook minder vrije tijd.

Weinig bewijs voor een 24/7-samenleving
In dit hoofdstuk is niet alleen in kaart gebracht ‘hoelang’ Nederlanders bezig zijn met ver-
schillende activiteiten, maar is ook gekeken naar ‘wanneer’. De tijdstippen waarop wordt
gewerkt, gezorgd en ontspannen, vallen nog altijd in de ‘traditionele’ tijdsvlakken. Van een
24/7-samenleving lijkt dan ook nog geen sprake. Als we deze patronen vergelijken met die
uit eerdere jaren (zie Cloïn 2013), valt ook op dat de timing van activiteiten amper veran-
dert. De ‘starheid’ van deze patronen wordt door Cloïn en Van den Broek (2013) toege-
schreven aan een combinatie van biologische en culturele factoren. We worden bijvoor-
beeld ’s avonds moe en winkelen nog altijd liever op een zaterdagmiddag dan op een
woensdagavond.

Hoge kwaliteit van leven in Nederland
In dit rapport speelt de kwaliteit van leven van Nederlanders – naast hun tijdsbesteding –
een belangrijke bijrol. Daarom is ook in kaart gebracht hoe het met de deelnemers aan het
onderzoek gaat. Zij vinden hun kwaliteit van leven over het algemeen hoog. Deze bevin-
ding komt overeen met de conclusies van De sociale staat van Nederland (Wennekers et al.
2018), waarin naar een breed scala van subjectieve en objectieve indicatoren van de kwali-
teit van leven wordt gekeken. Tegelijkertijd ervaren veel Nederlanders ook tijdsdruk. Meer
dan de helft vindt zijn of haar leven te druk en ongeveer één op de drie voelt zich op ten
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minste één dagboekdag opgejaagd. Ook hebben bijna vier op de tien Nederlanders het
gevoel dat ze thuis en/of op het werk weleens tekortschieten.
Zoals in de inleiding is aangestipt, kan dit hoofdstuk worden gezien als een springplank
voor de overige hoofdstukken in het rapport. In hoofdstuk 3 blijft de aandacht gericht op
ontwikkelingen door de tijd, maar wordt meer in detail gekeken naar objectieve en subjec-
tieve vormen van drukte. In deel 2 van het rapport (hoofdstukken 4 tot en met 6) wordt
uitgebreider naar een drietal levensfasen gekeken: kinderen/jongeren, ouders van thuis-
wonende kinderen en ouderen (66 jaar en ouder). Dit hoofdstuk liet zien dat de tijdsbeste-
dingspatronen van deze groepen op een aantal punten verschillen. In deel 2 van het rap-
port wordt verder op de achtergronden ingegaan en wordt voor iedere levensfase in kaart
gebracht hoe de tijdsbestedingspatronen samenhangen met de kwaliteit van leven. Ten
slotte is er in deel 3 van het rapport (hoofdstukken 7 en 8) ruimte voor verdieping van twee
domeinen van de tijdsbesteding: maatschappelijke participatie en de zorg voor anderen.

Noten

1 Het is natuurlijk ook denkbaar dat mensen de duur van het slapen overschatten, omdat ze niet weten
wanneer ze precies in slaap zijn gevallen of wakker zijn geworden, of nachtelijke momenten waarop ze
wakker waren niet rapporteren.

2 De precieze instructies die de deelnemers kregen, waren de volgende: ‘Was u alleen of met iemand die
u kent? Kruis voor iedere 10 minuten in de kolom “Was u alleen of met iemand die u kent?” aan of u
alleen was of samen met iemand die u kent. Samen betekent niet per se dat u samen dezelfde dingen
deed, maar dat u met iemand samen was (op dezelfde plek, in dezelfde ruimte). Als er meerdere men-
sen bij waren, kunt u ook meerdere kruisjes zetten. Als er mensen bijkwamen of weggingen, kan het
aantal kruisjes per 10 minuten veranderen, ook als u dezelfde activiteit bleef doen. Bij slapen hoeft u
geen kruisjes in deze kolom te zetten.’

3 Hetzelfde geldt voor het gemiddelde rapportcijfer dat mensen aan hun geluk geven: ook hier zijn de
scores scheef verdeeld, met weinig onvoldoendes.

4 We zien ook een verandering in de zorg voor anderen, maar zijn voorzichtig in de interpretatie, omdat
het hier om een uitschieter in de data lijkt te gaan. De cijfers suggereren dat in vergelijking met 2006, in
2016 een kleiner aandeel van de bevolking voor anderen zorgt, maar dat de tijdsbesteding van degenen
die op enig moment zorgen wel is gestegen. In vergelijking met vijf jaar geleden is er weinig veranderd.
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3 Intensivering van de tijd?

Anne Roeters en Jan Dirk Vlasblom

3.1 Inleiding

Zorgen over tijdsdruk
Als je de kranten leest, kan je de indruk krijgen dat tijdsdruk een nieuwe volksziekte aan
het worden is (Kervezee 2015; Vrij Nederland 2015; nrc 2017; Hollak 2018; nos 2018; Vermeu-
len 2018). Journalisten wijzen op de hoge burn-outcijfers en agenda’s die steeds voller zou-
den lopen met werk, zorg, sociale afspraken en sport (nos 2018; Vermeulen 2018). Sociolo-
gen Sullivan en Gershuny (2017) karakteriseren de (veronderstelde) toename in drukte als
een ontwikkeling naar een ‘speed-up society’: een samenleving waarin alles sneller gaat.
De zorgen over drukte in het dagelijks leven zijn niet nieuw. Bijna vijftien jaar geleden
bracht het scp het essay De veeleisende samenleving uit (Breedveld en Van den Broek 2004).
Hierin lieten de auteurs zien dat tussen 1975 en 2000 steeds meer Nederlanders arbeid en
zorg combineerden en dat zij hier steeds meer tijd aan kwijt waren. Ook beargumenteer-
den zij dat er steeds meer keuzes te maken waren in de vrije tijd. De nieuwe tijdsbeste-
dingsdata bieden een uitgelezen mogelijkheid om na te gaan wat de huidige situatie is. We
richten ons in het bijzonder op drie kwesties.

Drie onderzoeksvragen
De voorlaatste ronde van het tbo-onderzoek vond plaats in 2011. Dit waren de nadagen
van de economische crisis en dus een periode die in veel opzichten uniek was. Er waren
bijvoorbeeld relatief veel mensen die werkloos waren of minder uren konden werken dan
ze zouden willen. Tegelijkertijd hebben de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de terug-
trekkende beweging van de overheid de afgelopen jaren doorgezet (Putters 2015a; Van den
Broek et al. 2016a) en mogelijk betekent dit dat mensen tegenwoordig nog meer moeten
‘schakelen’ tussen rollen en activiteiten (Roeters et al. 2016a). Daarom gaan we in para-
graaf 3.2 na hoe druk mensen zijn en hoe druk zij zich voelen. We doen dit door naar vijf
aspecten van de tijdsbesteding te kijken: vier aspecten die meer objectieve indicatoren van
drukte zijn en een indicator die de subjectieve ervaring vangt. We kijken naar (i) het aan-
deel Nederlanders dat betaald werk, zorg en scholing combineert, (ii) de totale tijdsbeste-
ding aan betaald werk, zorg en scholing, (iii) de mate waarin de tijdsbesteding versnipperd
is, (iv) de mate waarin gemultitaskt wordt en (v) de ervaren tijdsdruk.
De tweede kwestie die we – in paragraaf 3.3 – bespreken, betreft de sociale verschillen in
de tijdsbesteding. Eerder tijdsbestedingsonderzoek heeft laten zien dat de verschillen tus-
sen sociale groepen vaak groter zijn dan de verschillen tussen jaren (Roeters 2017b; Sullivan
en Gershuny 2017). Omdat vaak wordt verondersteld dat de drukte het grootst is onder
mensen met jonge kinderen en hogeropgeleiden, kijken we naar levensfase en opleiding.
In paragraaf 3.4 gaan we voor drie van de indicatoren van drukte (versnippering, multi-
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tasken en ervaren tijdsdruk) na hoe mensen in verschillende levensfasen en met verschil-
lende opleidingsniveaus van elkaar verschillen.
De derde en laatste vraag die dit hoofdstuk beantwoordt, is hoe de daadwerkelijke tijds-
besteding en de ervaren tijdsdruk onderling samenhangen (in § 3.4). Eerder onderzoek
heeft laten zien dat objectief drukke groepen zich iets maar niet veel drukker voelen (Cloïn
2013; Bijl et al. 2017). Deze studies keken echter met name naar de totale tijdsbesteding van
mensen en hadden weinig oog voor de aard. Daarom gaan we na of de meer objectieve
indicatoren van drukte (combineren, totale tijd, versnippering en multitasken) een verkla-
ring kunnen bieden voor de tijdsdruk die mensen ervaren. Is het bijvoorbeeld zo dat men-
sen die meer multitasken en meer activiteiten op een dag combineren zich ook drukker en
minder tevreden voelen?

Inbedding in het rapport
Waar hoofdstuk 2 zich richtte op trends in de hoofdlijnen van de tijdsbesteding, gaat dit
hoofdstuk specifiek in op aspecten van de tijdsbesteding die iets zeggen over drukte en de
intensivering van tijd. Zo is er in dit hoofdstuk aandacht voor de versnippering van tijd en
nemen we naast de hoofdactiviteiten ook de nevenactiviteiten mee. Dit hoofdstuk wijkt op
nog twee manieren af van het voorgaande: het richt zich voornamelijk op mensen in de
beroepsleeftijd (18-65 jaar) en gaat over de periode 2006-2016. De cijfers in dit hoofdstuk
zijn daarom niet een-op-een te vergelijken met de cijfers uit hoofdstuk 2 (die betrekking
hebben op de bevolking van 12 jaar en ouder en alleen gebaseerd zijn op de hoofdactivitei-
ten). De voornaamste reden waarom er enkel naar de beroepsleeftijd wordt gekeken, is dat
de veronderstelde drukte vaak wordt toegeschreven aan activiteiten als werk en de zorg
voor kinderen (bv. ser 2016). Daarbij komt dat het niet mogelijk is om verder terug te gaan
dan 2006, omdat vóór die tijd geen (vergelijkbare) informatie beschikbaar is over het com-
bineren van activiteiten en de ervaren tijdsdruk (zie hoofdstuk 1).
Dit hoofdstuk geeft net als de rest van het rapport inzicht in het verband tussen tijdsbeste-
dingspatronen en de kwaliteit van leven. Het verband met de kwaliteit van leven wordt op
twee manieren gelegd. Ten eerste is de mate waarin mensen tijdsdruk ervaren een van de
dimensies van de kwaliteit van leven die in dit rapport onderzocht wordt (zie hoofdstuk 1).
We krijgen daarmee zicht op de vraag hoe deze dimensie van de kwaliteit van leven zich de
afgelopen jaren ontwikkeld heeft en welke sociale verschillen zichtbaar zijn. Ten tweede
onderzoeken we hoe de meer objectieve indicatoren van drukte samenhangen met gevoe-
lens van opgejaagdheid en de algehele tevredenheid met het leven. Hiermee geven we
zicht in de mogelijke bronnen van variaties in de kwaliteit van leven van Nederlanders.

3.2 Veranderingen door de tijd

3.2.1 Een kort overzicht van de literatuur
Het idee dat we steeds maar drukker worden is niet nieuw. Eerdere perioden van technolo-
gische en sociale veranderingen zoals de industriële revolutie, hebben altijd de interesse
van wetenschappers en intellectuelen gehad en de vraag opgeroepen of deze het leven
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drukker maken (Linder 1970; Sullivan en Gershuny 2017). Ondanks de aandacht is er van
wetenschappelijke consensus nog geen sprake. Aan de ene kant van het debat staan
wetenschappers die laten zien dat het dagelijkse leven intensiever en veeleisender wordt
en aan de andere kant staan wetenschappers die laten zien dat dit wel meevalt.

Waarom er wel sprake zou zijn van intensivering van de tijd
Technologische innovaties lijken samen te gaan met grote veranderingen in de manier
waarop we onze tijd organiseren en invullen. Er zijn bijvoorbeeld meerdere onderzoekers
die stellen en hebben laten zien dat sociale media de sociale interacties veranderen (Wajc-
man 2008, 2014; Roeters en Van Houdt 2016; Vermeij en Den Ridder 2016; Wacjman 2014).
Vroeger belden mensen vanaf hun vakantieadres hoogstens één keer naar huis. Tegen-
woordig kan je iedere bijzondere vakantie-ervaring direct delen. Volgens Wajcman (2014)
krijgen mensen hierdoor het gevoel altijd bereikbaar te moeten zijn en altijd ‘aan’ te moe-
ten staan. In de Nederlandse media wordt ook regelmatig op de keerzijde van constante
bereikbaarheid gewezen (bv. Strien 2016; Steenhuis 2017; Hollak 2018). En ook instituten
als het rivm en de Kinderombudsman stellen dat de toegenomen bereikbaarheid als
stressvol kan worden ervaren (De Kinderombudsman 2016; rivm 2018).
Een ander vaak gehoord argument is dat er vroeger in de avonden en weekenden veel
meer ruimte was om tot rust te komen. De meeste mensen werkten tijdens kantoortijd en
het was niet mogelijk om ’s avonds of op zondag nog boodschappen te doen. Technologi-
sche veranderingen en de verruiming van de openingstijden hebben dit veranderd. Wajc-
man (2014) stelt bijvoorbeeld dat de grenzen tussen werk en privé vervagen, doordat ict
het makkelijker maakt om thuis door te werken en op het werk in contact te blijven met
het thuisfront. Met laptops en smartphones is het bijvoorbeeld relatief makkelijk om thuis
nog door te werken. Als een bepaalde taak om 17:00 uur nog niet af is, is de drempel om dit
thuis af te maken hierdoor lager dan deze was in de tijd waarin er minder ict beschikbaar
was. Ook de vrije tijd zou intensiever worden, doordat we meer geld te besteden zouden
hebben en er meer opties zijn (Breedveld en Van den Broek 2004; Bijl et al. 2017). Er kan nu
bijvoorbeeld gekozen worden tussen online- en offlineactiviteiten en ook het aanbod van
sporten is nu veel groter dan een paar decennia geleden.

Waarom er geen sprake zou zijn van intensivering van de tijd
Zoals hoofdstuk 2 heeft laten zien, zijn er geen heel grote verschuivingen in de globale
tijdsbestedingspatronen van Nederlanders van 12 jaar en ouder. In de afgelopen tien jaar is
de tijd die wordt besteed aan de combinatie van betaald werk, zorg en scholing min of
meer gelijk gebleven. De periode tussen 1975 en 2005 werd wel gekenmerkt door een stij-
ging in de totale wekelijkse tijdsbesteding aan deze activiteiten, maar deze stijging was
beperkt. Ook laat een uitsplitsing van de vrije tijd zien dat de tijdsbesteding aan uitrusten
en luieren tussen 1990 en 2016 is toegenomen (Bijl et al. 2017, p. 240), terwijl dat op basis
van de intensiveringshypothese niet was te verwachten. Hoofdstuk 2 van dit rapport laat
ten slotte ook zien dat er van een 24/7-samenleving nog geen sprake is. De collectieve rit-
mes van de tijdsbesteding laten nog altijd zien dat we voornamelijk werken tussen 9 uur ’s

7 1 i n t e n s i v e r i n g  v a n  d e  t i j d ?



ochtends en 17 uur ’s middags en dat er ’s avonds en in de weekenden vooral veel ruimte
voor vrije tijd is. Onderzoek in Vlaanderen laat hetzelfde zien (Glorieux et al. 2015).
Een recent onderzoek met informatie uit het Verenigd Koninkrijk vindt eveneens weinig
bewijs voor de verwachte toename in de objectieve tijdsdruk (Sullivan en Gershuny 2017).
In dit artikel is niet alleen naar de totale tijdsbesteding gekeken, maar is ook in kaart
gebracht of tijd meer versnipperd is geraakt en er meer gemultitaskt wordt. Ook als naar
deze aspecten van de tijdsbesteding wordt gekeken, lijkt er geen sprake te zijn van grote
veranderingen.

3.2.2 Analyse
In deze paragraaf onderzoeken we of er bewijs is voor de verwachting dat Nederlanders
het drukker hebben gekregen. Dit doen we door naar vijf indicatoren van ‘drukte’ te kijken:
vier indicatoren die de ‘objectieve’ drukte moeten vangen en een indicator die de ‘subjec-
tieve’ of ervaren tijdsdruk moet vangen. De objectieve indicatoren zijn het aantal rollen dat
mensen combineren, de som van de tijdsbesteding aan deze activiteiten, multitasken en
versnippering. De subjectieve indicator is de mate van tijdsdruk die mensen naar eigen
zeggen ervaren. Deze indicatoren zijn gebaseerd op eerder onderzoek naar drukte (bv.
Breedveld en Van den Broek 2004; Mattingly en Sayer 2006; Bianchi en Milkie 2010; Offer
en Schneider 2011; Cloïn en Roeters 2016; Craig 2017; Sullivan en Gershuny 2017; Sayer et al.
2018). We kijken tien jaar terug: tot 2006.

Het combineren van rollen en taken
De eerste indicator is het aandeel van de Nederlanders dat meerdere rollen of taken com-
bineert. Mensen kunnen werken, voor kinderen en volwassenen zorgen en naar school
gaan. Het combineren van meerdere rollen kan verrijkend zijn, omdat iemand op meerdere
domeinen ervaringen opdoet, maar combineren betekent ook dat er geschakeld en afge-
stemd moet worden (Bianchi en Milkie 2010). Iemand zonder kinderen kan blijven zitten als
een vergadering uitloopt, maar iemand met kinderen moet naar huis gaan als de openings-
tijden van de kinderopvang het niet toestaan dat hij of zij blijft. Dit schakelen kan coördi-
natieproblemen met zich meebrengen en voor een tekort aan beschikbare tijd en energie
zorgen (Greenhaus en Beutell 1985; Kelly et al. 2014).
Of iemand combineert of niet, is bepaald op basis van de dagboekjes. In de eerste stap is
nagegaan wie er in de activiteiten betaald werk, zorg (voor kinderen en/of volwassenen) en
scholing participeert. Iemand participeert in een activiteit als diegene de desbetreffende
activiteit op enig moment van de dagboekweek genoteerd heeft. Dit betekent dat er geen
verschil wordt gemaakt tussen mensen die hier 10 minuten en 10 uur aan hebben besteed.
Hierbij is zowel naar de hoofd- als naar de nevenactiviteiten gekeken. Bij de afbakening
van de activiteiten zijn twee belangrijke keuzes gemaakt. Allereerst is – net als in hoofdstuk
2 - scholing onder werktijd als scholing en niet als werk gerekend. Dit is gedaan, omdat
scholing niet ophoudt bij het verkrijgen van een diploma. Nederlanders wordt bovendien
gevraagd om een leven lang te leren. Op de steeds dynamischer wordende arbeidsmarkt
wordt hier steeds meer waarde aan toegekend. Ten tweede hebben we zorg voor het huis-
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houden niet meegerekend. Bijna iedereen doet namlijk gedurende een week wel iets in het
huishouden (zie hoofdstuk 2).

Tabel 3.1
Het aandeel mensen dat betaald werk, de zorg voor anderen en scholing combineert, naar sekse, personen
van 18-65 jaar, 2006-2016 (in procenten)

 mannen
 

  vrouwen
 

 

 2006  2011  2016  2006  2011  2016 
 
combineert niet
    niets 5 6 7 5 7 8
    alleen betaald werk 22 34 34 14 22 21
    alleen zorgtaken 10 5 5 19 12 13
    alleen scholing 1 2 2 1 2 1
    totaal 38 47 48 39 43 43
 
combineert wel
    betaald werk + zorgtaken 39 31 32 39 35 31
    betaald werk + scholing 10 12 10 7 10 10
    zorgtaken + scholing 1 1 0 3 2 3
    betaald werk + zorgtaken + scholing 12 8 10 12 10 13
    totaal 62 53 52 61 57 57

Bron: scp/cbs (tbo’06-’16), gewogen gegevens

In 2016 combineert 52% van de mannen en 57% van de vrouwen twee of meer rollen en
taken (tabel 3.1). Het vaakst wordt betaald werk gecombineerd met zorgtaken. Ruim één
op de tien mannen en vrouwen combineert drie taken: betaald werk, zorg en scholing. De
niet-combineerders besteden in de meeste gevallen (al) hun tijd aan betaald werk; bij de
vrouwen zijn er daarnaast ook personen die zich toeleggen op zorgtaken.
Vijf jaar geleden waren er evenveel combineerders als in 2016. Het aandeel mensen dat in
de dagboekweek in alle drie de activiteiten heeft gerapporteerd lag wel een paar procent-
punten lager in 2011. Het is ook mogelijk om nog eens vijf jaar verder terug te gaan, naar
2006. Bij het analyseren van de tijdsbestedingsgegevens voor dit hoofdstuk (hoofdstukken
2 en 8) viel echter op dat er in 2006 opvallend veel gezorgd werd. Voor zowel mannen als
vrouwen lag het aandeel zorgers in dat jaar veel hoger dan in de jaren ervoor en erna. Dit is
ook terug te zien in de combinatiecijfers: in 2006 lag het aandeel combineerders opvallend
hoog en dat kwam met name doordat er veel informele zorg aan andere huishoudens werd
gerapporteerd. Het jaar 2006 loopt niet alleen uit de pas met de latere jaren van het onder-
zoek, maar ook met de eerdere jaren (Cloïn 2013). Omdat er in 2006 ook geen bijzondere
omstandigheden waren die een dergelijke uitschieter kunnen verklaren, vermoeden we dat
er dat jaar iets in de dataverzameling gebeurd is (mogelijk zijn de interviewers gevraagd
extra aandacht aan de zorgactiviteiten te besteden) en dat dit niet per se iets zegt over de
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daadwerkelijke trend. Om deze reden is het van belang voorzichtig te zijn met het interpre-
teren van de cijfers uit 2006.

De totale tijdsbesteding aan betaald werk, zorg en scholing
De tweede indicator van objectieve drukte is de totale tijdsbesteding aan betaald werk,
zorg en scholing. De eerste indicator maakte alleen een onderscheid tussen degenen die
wel en niet in een activiteit participeerden. Door naar de totale tijdsbesteding te kijken,
krijgen we ook zicht op de intensiteit van de deelname.
Halverwege de jaren negentig introduceerde de socioloog Arlie Hochshild de term ‘second
shift’: de tweede dienst (Hochschild 1989). Volgens Hochschild hield het ‘werk’ buiten
werktijd niet op, maar begonnen met name vrouwen thuis aan een tweede dienst: het
huishouden en de zorg voor anderen. Hoewel mensen zorg en het huishouden (net als
werk) ook plezierig kunnen vinden (Kahneman en Krueger 2006; Musick et al. 2016;
Roeters en Gracia 2016), worden deze activiteiten ook wel als ‘onbetaald werk’ aangeduid
en wordt aangenomen dat deze taken deels een verplichting zijn (Cloïn 2013; Cloïn en Roe-
ters 2016). Kinderen moeten eten krijgen en het huis moet worden schoongemaakt. Omdat
betaald en onbetaald werk als twee vormen van werk kunnen worden gezien, worden ze
vaak bij elkaar opgeteld om na te gaan hoe ‘objectief druk’ mensen het hebben (Bianchi,
Sayer, Milkie en Robinson 2012; Bittman en Wajcman 2000). Dit gebeurt met name in
onderzoeken naar man-vrouwverschillen die keer op keer concluderen dat vrouwen welis-
waar veel meer tijd aan onbetaald werk besteden en mannen meer betaald werk doen,
maar dat de som van onbetaald en betaald werk voor beiden ongeveer gelijk is (Cloïn 2013;
Bianchi, Sayer, Milkie, en Robinson 2012; Bittman en Wajcman 2000).
Ervan uitgaande dat de som van betaald en onbetaald werk inderdaad een indruk geeft
van de objectieve drukte, is het interessant om na te gaan of Nederlanders in dit opzicht
drukker zijn geworden. Bij het betaalde werk en onbetaalde werk (de zorg voor het huis-
houden en de zorg voor anderen) tellen we de tijdsbesteding aan scholing op. Ook scholing
wordt vaak aangeduid als een activiteit die – meer dan bijvoorbeeld vrije tijd en vrijwilli-
gerswerk – een verplicht karakter heeft. Zowel hoofd- als nevenactiviteiten worden mee-
genomen.

De tijdsbesteding aan betaald werk, onbetaald werk en scholing telt op tot ongeveer
49 uur per week bij de mannen en 46 uur per week bij de vrouwen (tabel 3.2). Het gaat hier
om de totale tijdsbesteding, inclusief nevenactiviteiten. Als enkel naar de hoofdactiviteiten
wordt gekeken komt de som ongeveer 5 uur per week lager uit (zie tabel B3.1 in bijlage C).
Mannen besteden meer tijd aan betaald werk dan vrouwen en vrouwen besteden meer tijd
aan onbetaald werk dan mannen (zie ook hoofdstuk 2). De som van betaald en onbetaald
werk is iets hoger voor de mannen dan voor de vrouwen. Vergeleken met 2006 besteden
Nederlanders per week iets meer tijd aan arbeid, zorg en scholing: ongeveer 30 minuten
voor de mannen en 18 minuten voor de vrouwen. Dit verschil valt echter binnen de marges
van toeval en is dus niet significant.
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Tabel 3.2
De totale tijdsbesteding aan betaald werk, de zorg voor het huishouden, de zorg voor anderen en scholing,
als hoofd- en nevenactiviteit, naar sekse, personen van 18-65 jaar, 2006-2016 (in uren per week)a

 mannen
 

  vrouwen
 

 

 2006  2011  2016  2006  2011  2016 
 
betaald werk 31,0 34,2 32,9 18,7 19,7 21,0
zorg voor het
huishouden

11,2 10,7 11,0 20,0 18,6 17,9

zorg voor anderen 3,5 2,9 2,7 5,4 5,0 5,1
scholing 2,7 2,9 2,3 1,8 2,4 2,3
totaal 48,4 50,7 48,9 46,0 45,7 46,3

a De uren tellen niet op tot totaal aantal uren per week, omdat zowel hoofd- als nevenactiviteiten geteld
zijn, de aangegeven activiteiten overlappen en er meer activiteiten per week zijn dan deze vier.

Bron: scp/cbs (tbo’06-’16), gewogen gegevens

Versnippering en multitasking
De derde en vierde indicator van de drukte in het dagelijks leven zijn de mate van versnip-
pering en de mate waarin mensen multitasken. Hoe meer versnipperd iemands tijd, hoe
vaker hij of zij tussen activiteiten wisselt en hoe korter activiteiten duren (Sullivan en
Gershuny 2017). Bij multitasken combineren mensen meerdere activiteiten op hetzelfde
moment. Ze bekijken bijvoorbeeld hun werkmail, terwijl ze televisiekijken.
Wetenschappelijk onderzoek veronderstelt dat mensen drukker zijn als hun tijdsbesteding
meer versnipperd is en ze vaker multitasken, dat wil zeggen meerdere activiteiten combi-
neren (bv. Mattingly en Bianchi 2003; Roeters et al. 2010; Sullivan en Gershuny 2017). Deze
mensen moeten meer schakelen tussen activiteiten en hun aandacht verdelen (Offer en
Schneider 2011; Roeters en Van Houdt 2016; Sullivan en Gershuny 2017). Het combineren
van activiteiten kan energie kosten en de kwaliteit van tijd verminderen. Eerder onderzoek
suggereert bijvoorbeeld dat vrije tijd minder ontspannend is als dit gecombineerd wordt
met andere activiteiten en dat kinderen minder van vader-kindtijd profiteren als vaders dit
combineren met werk (Portegijs et al. 2016; Roeters en Van Houdt 2016). Vergelijk bijvoor-
beeld iemand die op een zondagmiddag rustig zijn of haar boek uitleest, met iemand die
eveneens een boek aan het lezen is, maar tussendoor de afwasmachine uitruimt of aan-
dacht aan zijn of haar kinderen geeft. Beiden hebben op de zondagmiddag wellicht even
lang in hun boek gelezen, maar de eerste persoon heeft een rustigere middag gehad dan
de tweede. De persoon die zich voor langere tijd op zijn of haar boek heeft kunnen concen-
treren, heeft zijn of haar zondagmiddag waarschijnlijk als meer ontspannen ervaren dan
degene die constant onderbroken en afgeleid werd. Er wordt dan ook vaak van uitgegaan
dat de ‘kwaliteit’ van activiteiten hoger is naarmate deze minder versnipperd zijn en er
minder gemultitaskt worden (Bittman en Wajcman 2000; Mattingly en Bianchi 2003; Porte-
gijs et al. 2016).
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Op basis van de dagboekgegevens is na te gaan hoe versnipperd de tijd van Nederlanders
is en hoe vaak zij multitasken. Om een indruk van de versnippering te krijgen, tellen we het
totale aantal activiteiten in een dagboekweek. Hoe meer verschillende activiteiten, hoe
vaker iemand van activiteit gewisseld is. Als twee opeenvolgende activiteiten in dezelfde
hoofdcategorie vallen (zoals betaald werk), beschouwen we ze niet als twee losse activitei-
ten. Hier is voor gekozen, omdat we verwachten dat het schakelen tussen activiteiten het
meeste van mensen vraagt als het om heel andere activiteiten gaat.1 Het multitasken is
gemeten door te analyseren hoe groot het aandeel van de tijd is, waarin een hoofdactivi-
teit wordt gecombineerd met een nevenactiviteit (exclusief de perioden waarin men
slaapt).

Tabel 3.3
De aard van de tijdsbesteding, naar sekse, personen van 18-65 jaar, 2006-2016 (in aantal activiteiten per
week en in procenten)

 mannen
 

  vrouwen
 

 

 2006  2011  2016  2006  2011  2016 
 
het aantal activiteiten in een weeka 185 157 156 235 202 190
het aandeel van de tijd waarin gemultitaskt
wordt (excl. slaaptijd)b

15 18 19 17 21 23

a Twee opeenvolgende activiteiten worden als losse activiteiten beschouwd als ze niet onder dezelfde
deelcategorie vallen. Hierbij is uitgegaan van een indeling in 56 deelcategorieën.

b Aandeel van de niet-bedrusttijd waarin geldt dat er een verschillende hoofd- en nevenactiviteit is
opgegeven. (Hierbij is uitgegaan van de viercijferige activiteitencodes. De activiteiten kunnen dus wel
in dezelfde deelcategorie vallen.)

Bron: scp/cbs (tbo’06-’16), gewogen gegevens

In een gemiddelde dagboekweek rapporteren mannen bijna 160 hoofdactiviteiten (onge-
veer 23 per dag) en vrouwen 190 activiteiten (ongeveer 27 per dag). Als je in ogenschouw
neemt dat de activiteit ‘slaap’ over het algemeen lang duurt, betekent dat dat de wakkere
uren goed gevuld zijn. Er wordt ook regelmatig gemultitaskt. Nederlanders combineren
ongeveer een vijfde van hun tijd twee (of meer) activiteiten. In lijn met de algemene aan-
name multitasken vrouwen meer dan mannen. Het verschil is niet groot, maar wel signifi-
cant.
Als er naar de versnippering wordt gekeken, lijkt er bij mannen noch vrouwen sprake te zijn
van een intensivering van de tijd. Eerder het omgekeerde. In 2006 rapporteerden mensen
namelijk meer activiteiten dan in 2011 en 2016. De sterke daling tussen 2006 en 2011 moet
voorzichtig geïnterpreteerd worden. Hoewel de basis van de dataverzameling hetzelfde
bleef en de codelijst in 2006 en 2011 grotendeels gelijk was, heeft het cbs de dataverzame-
ling in 2011 overgenomen. Het is dus mogelijk dat er op een andere manier gecodeerd is.
Bij de vrouwen is er ook tussen 2011 en 2016 een daling zichtbaar. De trend in multitasken
laat iets anders zien. Tussen 2006 en 2016 zijn mensen een groter deel van hun tijd gaan
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multitasken. De verandering is niet groot, maar wel significant. Het man-vrouwverschil is
in die tien jaar tijd ook iets groter geworden.

Ervaren tijdsdruk
Een laatste manier om te onderzoeken hoe druk mensen zijn, is om het ze zelf te vragen.
Aan het einde van iedere dagboekdag is de deelnemers van het onderzoek gevraagd of zij
zich die dag opgejaagd hadden gevoeld. Tabel 3.4 geeft aan welk aandeel deze vraag op
ten minste één dagboekdag met ‘ja’ beantwoordt. Ongeveer een derde van de mannen en
meer dan vier van de tien vrouwen heeft zich naar eigen zeggen op enig moment in de
week opgejaagd gevoeld. Het aandeel personen dat zich opgejaagd voelt, schommelde de
afgelopen jaren. Het niveau lag in 2016 significant hoger dan in 2006. Maar tussen 2006 en
2011 was er sprake van een (significante) toename, terwijl er tussen 2011 en 2016 sprake
was van een (significante) afname.

Tabel 3.4
Aandeel mensen dat zich op ten minste één van de dagboekdagen opgejaagd voelt, personen van 18-65 jaar,
naar sekse, 2006-2016a (in procenten)

 2006  2011  2016 
 
mannen 29 38 35
vrouwen 33 48 43
totaal 31 43 39

a Voor alle jaren geldt dat de kans dat mannen tijdsdruk rapporteren significant lager is dan de kans dat
vrouwen dit doen. En voor zowel vrouwen als mannen geldt dat de kans in 2011 significant hoger was
dan in de andere jaren. Ook was de kans op tijdsdruk (voor mannen en vrouwen) in 2016 significant
hoger dan in 2006.

Bron: scp/cbs (tbo’06-’16), gewogen gegevens

Tabel 3.4 heeft enkel betrekking op mensen in de leeftijd van 18 tot en met 65 jaar. Als deze
leeftijdsgrens wordt losgelaten, ligt het aandeel mensen dat zich opgejaagd voelt iets lager
(36% in 2016). Het verschil tussen 2006 en 2016 is dan ook iets kleiner (een verschil tussen
30% en 36%), maar nog steeds significant. De precieze cijfers zijn te vinden in bijlage C
(tabel B3.2).
Omdat de meetmethode van voor 2006 niet goed vergelijkbaar is met de meetmethode in
eerdere jaren, is het lastig de gevoelens van tijdsdruk van nu te vergelijken met die van
lang geleden (Cloïn 2013). Toch is het interessant om te benoemen dat de cijfers in het eer-
der genoemde essay ‘De veeleisende samenleving’ suggereren dat het aandeel Nederlan-
ders dat ten minste één opgejaagde dag rapporteerde, in 2000 hoger lag dan in 2016:
43% van de mannen en 50% van de vrouwen rapporteerde dit toen (Breedveld en Van den
Broek 2004).
Helaas was het niet mogelijk om voor de andere indicatoren van tijdsdruk (die in hoofd-
stuk 2 naar voren kwamen) terug in de tijd te gaan. Of mensen hun leven té druk vinden, is
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pas vanaf 2011 opgenomen en de vraag of mensen het gevoel hebben tekort te schieten is
pas in 2016 voor het eerst gevraagd. Op de vraag of mensen het gevoel hebben dat het
leven te druk is, antwoorden mannen in 2016 iets minder vaak ‘ja’ dan in 2011. Vrouwen
antwoorden hier in 2016 juist vaker ‘ja’ op. Het gaat echter om kleine verschuivingen die
binnen de marges van het toeval vallen.

3.3 Sociale verschillen

In de vorige paragraaf lieten we zien dat vrouwen meer tijdsdruk ervaren, vaker multi-
tasken en meer activiteiten ondernemen dan mannen. Dit bevestigt de uitkomsten van
onderzoek met oudere tijdsbestedingsdata (Portegijs et al. 2016). Mannen en vrouwen ver-
schillen dus van elkaar. Maar zijn er ook verschillen tussen mensen in verschillende levens-
fasen en hoger- en lageropgeleiden? Dit gaan we na voor drie van de vijf indicatoren van
‘drukte’ die in de vorige paragraaf besproken zijn: de mate van versnippering, multitasken
en de ervaren tijdsdruk (tabel 3.5).

Er zijn duidelijke verschillen tussen de levensfasen zichtbaar. Vergeleken met mensen in de
beroepsleeftijd ervaren de thuiswonende kinderen relatief weinig tijdsdruk (tabel 3.5).
Maar al met al voelt ruim een kwart van de jongens zich weleens opgejaagd en ruim een
derde van de meisjes. Het aantal activiteiten is bij de thuiswonenden relatief laag: mogelijk
omdat veel jongeren een groot deel van de dag op school zitten of studeren. Jonge vrou-
wen multitasken echter niet minder dan de andere vrouwen. In de beroepsleeftijd valt op
dat ouders relatief veel activiteiten rapporteren, maar niet meer multitasken dan mensen
in de beroepsleeftijd zonder kinderen.
Wordt het leven rustiger na de pensioenleeftijd? Ouderen ervaren minder tijdsdruk dan de
jongere leeftijdsgroepen. Toch is het niet zo dat ouderen een minder versnipperde tijds-
besteding hebben. Integendeel. Met name de vrouwen rapporteren in deze fase juist vrij
veel activiteiten. Een voor de hand liggende verklaring – die niets met ervaren druk of
drukte te maken heeft – is dat er in deze periode niet gewerkt wordt en werk bij uitstek een
activiteit is die lang duurt. Het zou ook kunnen dat ouderen in meer detail het dagboek
hebben ingevuld. Na de pensioenleeftijd wordt er wel beduidend minder gemultitaskt dan
in de beroepsleeftijd.
Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter het aantal activiteiten in een week en hoe
meer er gemultitaskt wordt. Een nadere analyse laat zien dat het vooral de hogeropgelei-
den zijn die van de lager- en middelbaar opgeleiden verschillen. Hogeropgeleiden ervaren
ook meer tijdsdruk.

7 8 i n t e n s i v e r i n g  v a n  d e  t i j d ?



Tabel 3.5
Het aantal activiteiten in een week, het aandeel van de tijd waarin gemultitaskt wordt (excl. bedrust, in pro-
centen van de bestede tijd) en ervaren tijdsdruk, naar levensfase en opleidingsniveau, personen van 10 jaar
en ouder, 2016

 aantal activiteiten
 

  multitaskena (%)
 

 

 aandeel dat zich in
de dagboekweek
opgejaagd voelt (%)
 

 

 mannen  vrouwen  mannen  vrouwen  mannen  vrouwen 
 
leeftijd en levensfaseb

    thuiswonend kind, alle leeftijden 133 159 15 22 29 35
    thuiswonend kind ≥ 18 jaar 136 158 19 28 33 42
    18-65 jaar, alleen zonder kind 152 179 18 24 38 46
    18-65 jaar, paar zonder kind 159 183 21 21 29 36
    18-65 jaar, paar met kind 164 211 18 22 38 48
    ≥ 66 jaar, alleen 162 195 17 15 24 23
    ≥ 66 jaar, paar 173 200 16 17 21 34
 
naar opleiding, alle leeftijden
    laag 141 178 14 19 28 30
    midden 154 191 18 21 31 38
    hoog 169 194 21 24 35 50
naar opleiding, 18-65 jaar
    laag 142 185 17 20 31 28
    midden 152 188 19 22 33 41
    hoog 167 193 21 24 38 52
 
totaal, alle leeftijden 156 188 18 21 31 39
totaal, 18-65 jaar 156 190 19 23 35 43

a Aandeel van de niet-bedrusttijd waarin geldt dat er een verschillende hoofd- en nevenactiviteit is
opgegeven.

b Het aantal alleenstaande ouders is zo klein, dat hier geen betrouwbare uitspraken over gedaan kunnen
worden.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Het zijn met name de hoger opgeleide vrouwen die veel tijdsdruk ervaren: bijna de helft
voelt zich weleens opgejaagd. Dit betekent ook dat de opleidingsverschillen bij de vrouwen
groter zijn dan bij de mannen. Onderzoek laat vaker zien dat de verschillen tussen hoger en
lager opgeleide vrouwen groter zijn dan die tussen mannen en vrouwen (Roeters 2017a).
Ten slotte, voor alle gevonden patronen maakt het niet uit of we naar de hele bevolking of
enkel naar de beroepsbevolking kijken.
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3.4 Tijdsbesteding en kwaliteit van leven

In de vorige paragrafen is nagegaan hoe druk mensen objectief zijn en hoe druk zij zich
voelen. In deze paragraaf gaan we na of er ook een samenhang is tussen twee ‘dimensies’
van drukte. Is het bijvoorbeeld zo dat degenen die meer activiteiten ondernemen zich ook
vaker opgejaagd voelen? Zoals in hoofdstuk 1 is uiteengezet, kan de ervaren tijdsdruk als
een deelaspect van de kwaliteit van leven worden beschouwd. In de analyses bekijken we
ook de tweede indicator van de kwaliteit van leven die in dit rapport terugkomt: de mate
waarin men tevreden is met het leven. Waar het bij de gevoelens van opgejaagdheid voor
de hand ligt dat mensen met meer rollen, een vollere agenda en meer versnipperde en
parallelle activiteiten zich drukker voelen, ligt dit bij tevredenheid met het leven minder
voor de hand. Uit de literatuur zijn grofweg twee mogelijke voorspellingen te halen.
Enerzijds is er de ‘conflictbenadering’ die stelt dat het combineren van activiteiten de kwa-
liteit van leven vermindert doordat het voor conflicten en stress zorgt (Greenhaus en
Beutell 1985). De achterliggende aanname is hier dat tijd, energie en aandacht schaarse
goederen zijn die maar één keer kunnen worden uitgegeven. Anderzijds is er de ‘verrijk-
ingsbenadering’ die stelt dat het participeren in meerdere rollen het leven juist verrijkt
(Greenhaus en Powel 2006). Bijvoorbeeld omdat er in de ene rol ervaringen en vaardighe-
den worden opgedaan die in een andere rol van nut zijn (een leraar met kinderen kan zich
tijdens een oudergesprek wellicht beter in de ouders inleven). Positieve ervaringen in een
rol kunnen ook een buffer vormen voor negatieve ervaringen in een andere. Iemand die na
een stressvolle ochtend met de kinderen in een interessante werkbespreking rolt, kan de
stress van de ochtend bijvoorbeeld snel weer kwijtraken. Deze twee benaderingen worden
in een iets andere vorm soms ook als ‘role conflict’ (rolconflict) en ‘role expansion’ (roluit-
breiding) of enrichment (verrijking) aangeduid (Greenhaus en Beutell 1985; Greenhaus en
Powell 2006; Treas et al. 2011; Opree en Kalmijn 2012).

Het eerste model (de linkerkolom van tabel 3.6) verklaart de kans dat mensen zich ten min-
ste op één dagboekdag opgejaagd voelen. Er zijn weinig verschillen tussen de mensen die
geen enkele werk-, zorg- of scholingsrol vervulden en mensen die dat wel deden. De groe-
pen verschillen ook weinig van elkaar waar het gaat om de tevredenheid met het leven (de
rechterkolom van tabel 3.6).

We kijken ook naar de totale tijdsbesteding aan zorg, scholing, het huishouden en werk. In
lijn met het onderzoek van Gershuny en Sullivan (2016) en de andere hoofdstukken in dit
rapport, gaan we hierbij uit van de hoofdactiviteiten. Dit betekent dat we (in tegenstelling
tot § 3.2 met de beschrijvende analyses) de nevenactiviteiten buiten beschouwing laten.
Degenen die in totaal meer tijd aan deze activiteiten besteden, rapporteren relatief vaak
gevoelens van opgejaagdheid en zijn meer tevreden met hun leven. De mate van versnip-
pering en de mate waarin gemultitaskt wordt, hangen samen met gevoelens van opge-
jaagdheid, maar vertonen geen samenhang met de tevredenheid met het leven.
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Tabel 3.6
Multivariate modellena ter verklaring van opgejaagde gevoelens (de kans dat iemand zich op ten minste één
dagboekdag opgejaagd voelde, logit-model) en tevredenheid met het leven (multivariate lineaire regressie),
personen van 18-65 jaar, 2016 (ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)

 gevoelens van opgejaagdheid  tevredenheid 
 
combinaties
    geen (ref.) (ref.)
    alleen betaald werk -0,03 0,01
    alleen zorg -0,26 0,29
    alleen scholing -0,26 -0,24
    betaald werk en zorg 0,11 0,08
    betaald werk en scholing 0,37 -0,34
    zorg en scholing -0,59 -0,05
    betaald werk, zorg en scholing 0,14 0,12
 
totale tijd per week aan zorg/scholing/
huishouden/werk (/168)

2,01*** 2,25***

 
aantal activiteiten/dag 0,24* -0,09
% tijd multitasking 0,88** 0,12
constante -1,67*** 7,08***
R2 0,05 0,05b

N 1261 1252

* p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01
a In het model is gecontroleerd voor leeftijd, opleidingsniveau en de aanwezigheid van (jonge) kinderen.
b Pseudo R2.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

In aanvullende analyses (niet in de tabel) is nagegaan of er man-vrouw- en opleidings-
verschillen zijn in de effecten. Het model dat de tevredenheid verklaart, gaat in dezelfde
mate op voor mannen en vrouwen. In het model dat de opgejaagdheid verklaart, vinden
we echter een paar opvallende verschillen. Het effect van de totale tijd blijkt enkel voor
mannen te gelden, terwijl de effecten van versnippering en multitasking juist alleen bij de
vrouwen optreden. Als er naar de opleidingsverschillen wordt gekeken, komt er geen een-
duidig patroon naar voren.

3.5 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk zijn we nagegaan of de tijdsbesteding van Nederlanders de afgelopen tien
jaar intensiever en drukker is geworden. Ook hebben we onderzocht wat een eventuele
intensivering betekent voor de kwaliteit van leven. Op beide vragen is geen eenduidig ant-
woord te geven: er zijn enkele aanwijzingen dat het dagelijks leven drukker is geworden en
dat dit kan doorwerken op de kwaliteit van leven. Maar tegelijkertijd is er zeker geen
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sprake van een eenduidige trend en maakt het voor de uitkomsten uit hoe drukte gemeten
wordt.

Weinig bewijs voor de verwachting dat Nederlanders steeds drukker worden
In vergelijking met tien jaar geleden gaat er nu niet meer tijd naar de som van betaald
werk, onbetaald werk en scholing. Ook is de tijdsbesteding niet meer versnipperd geraakt,
maar is er juist sprake van minder versnippering. Wel zijn mensen in Nederland meer gaan
multitasken. In het geval van de ervaren tijdsdruk schommelen de percentages door de
jaren. Zo is de tijdsdruk in 2016 bijvoorbeeld hoger dan in 2006, maar lager dan in 2011.
Kortom, er is weinig bewijs dat de tijd intensiveert en dat Nederlanders de afgelopen jaren
drukker zijn geworden.

Sommige groepen zijn drukker dan andere
Dit hoofdstuk liet zien dat vrouwen en hoger opgeleiden meer tijdsdruk ervaren dan man-
nen en lager opgeleiden. Soms wordt aangenomen dat vrouwen zich drukker voelen dan
mannen omdat zij in totaal meer tijd aan betaald werk en de zorg voor kinderen en het
huishouden besteden. Voor deze aanname is echter weinig bewijs. Vrouwen besteden wel
meer tijd aan het huishouden en zorg, maar ze werken ook minder uren. De verklaring voor
het man-vrouwverschil lijkt meer in de aard van de tijdsbesteding en de ervaren verant-
woordelijkheid te liggen. Vrouwen multitasken vaker dan mannen en rapporteren een gro-
ter aantal activiteiten. In dit hoofdstuk vinden we ook vinden we ook dat mensen die meer
multitasken en een meer versnipperde tijdsbesteding hebben meer tijdsdruk ervaren. Dus
dit zou een deel van de verklaring voor het man-vrouwverschil zijn. Een andere veelge-
hoorde verklaring voor de hoge ervaren tijdsdruk onder vrouwen is dat hun vrije tijd min-
der ontspanning biedt dan de vrije tijd van mannen. Dit zou onder andere komen doordat
zij zich meer verantwoordelijk voelen voor anderen. Het rapport Lekker vrij!? (Portegijs et al.
2016) gaat uitgebreid op de man-vrouwverschillen in de vrije tijd in.
Een mogelijke verklaring voor de bevinding dat hoger opgeleiden meer tijdsdruk ervaren
dan lager opgeleiden is dat de hoger opgeleiden meer tijd aan betaald werk besteden (zie
hoofdstuk 2). Voor de mannen geldt daarnaast ook dat de hoger opgeleiden meer tijd aan
het huishouden en de zorg voor kinderen besteden dan de lager opgeleiden. Een andere
mogelijke verklaring is dat juist bij de hogeropgeleiden drukte een zeker statussymbool is
(Gershuny 2005, 2009). Iemand die aangeeft het druk te hebben, geeft hiermee aan dat hij
of zij een actief leven leidt.

Objectieve drukte en de kwaliteit van leven
De kans dat mensen zich opgejaagd voelen, is groter als mensen meer tijd aan het totaal
van betaald werk, zorg en scholing besteden en vaker multitasken en als hun activiteiten
meer versnipperd zijn. Het combineren van meerdere rollen in de dagboekweek deed er
echter niet toe. Ook bleek dat mensen die vaker activiteiten combineren en afwisselen niet
minder tevreden zijn dan mensen die dit minder vaak doen. In het geval van de totale tijds-
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besteding aan betaald werk, zorg en scholing zijn zij zelfs meer tevreden dan mensen die
het rustiger hebben.
Een mogelijke verklaring voor de bevinding dat de kwaliteit van leven van mensen die
meer rollen combineren niet hoger of lager is dan die van mensen die dit niet of minder
doen, is dat mensen rollen en taken stapelen en combineren tot waar hun belastbaarheid
reikt. Mensen die veel oppakken, doen dat omdat ze veel aankunnen. Tegelijkertijd sugge-
reert dit hoofdstuk ook dat rolconflicten en verrijking naast elkaar bestaan. Deze conclusie
is niet nieuw. Onderzoek in binnen- en buitenland heeft laten zien dat mensen op hetzelfde
moment voor- en nadelen kunnen ervaren van het combineren van rollen (Bakker en
Demerouti 2007; Rantanen et al. 2013; Boz et al. 2016). Zoals hoofdstuk 1 liet zien, wordt
drukte nog vaak als iets negatiefs gezien (Strazdins en Loughrey 2008; Craig 2017, zie ook
hoofdstuk 1). Dit hoofdstuk laat zien dat de werkelijkheid minder zwart-wit is. Een leven
waarin veel gecombineerd en geschakeld wordt, kan mensen het gevoel geven opgejaagd
te zijn. Maar drukte brengt ook afwisseling en uitdagingen met zich mee.

Vragen voor toekomstig onderzoek
Dit hoofdstuk biedt dus verschillende goede redenen om de veelgehoorde veronderstelling
dat het leven steeds sneller gaat kritisch te bekijken. Tegelijkertijd zou het ook interessant
zijn als toekomstig onderzoek verder zou kunnen kijken dan dit hoofdstuk. Allereerst is het
denkbaar dat als we verder terug in de tijd hadden kunnen gaan of andere maten hadden
kunnen gebruiken, we meer veranderingen hadden opgepikt. Mogelijk lag de grootste ver-
andering vóór 2006. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de dynamiek van het dagelijks leven
sterk veranderd is in de jaren tachtig en negentig toen veel vrouwen op de arbeidsmarkt
instroomden. Helaas is het met de beschikbare data niet goed mogelijk om naar de
periode vóór 2006 te kijken.
Ten tweede vangen de maten die gebruikt zijn een deel maar niet alle aspecten van de
mogelijk veranderende tijdsbesteding. Met tijdsdagboeken is het bijvoorbeeld moeilijk om
kortdurende activiteiten te vangen (omdat mensen gevraagd is wat ze in een periode van
10 minuten deden). Dit betekent dat het bijvoorbeeld mogelijk is dat de activiteiten van
Nederlanders in 2016 vaker door kortdurende gebeurtenissen als binnenkomende berich-
ten, pushberichten zijn onderbroken. Of dat zij vaker tussendoor hun mails of het nieuws
bekijken. Dergelijke korte onderbrekingen hebben we met deze manier van data verzame-
len moeilijk kunnen vangen, maar zouden een mogelijke verklaring voor de vele signalen
van tijdsdruk kunnen zijn.
Een laatste mogelijke verklaring, die moeilijk te onderzoeken is, is dat de standaarden en
normen van mensen de laatste jaren aan het veranderen zijn. Gevoelens van opgejaagd-
heid zijn subjectief en zullen afhangen van het referentiekader dat iemand heeft. Mogelijk
zou toekomstig onderzoek wel direct aan mensen kunnen vragen wat zij onder opgejaagd-
heid verstaan en wat hun standaarden en verwachtingen zijn.
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Noot

1 Dit neemt overigens niet weg dat mensen binnen de hoofdcategorieën van tijd ook meer of minder
activiteiten kunnen ondernemen. Een werkdag kan bijvoorbeeld uit een enkele klus of uit tientallen
kleine klusjes bestaan.
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4 De kindertijd: de tijdsbesteding van jeugdigen

Freek Bucx en Anne Roeters

4.1 Weinig vrije tijd, veel druk?

Er zijn de laatste tijd verschillende signalen dat stress en tijdsdruk soms al op jonge leeftijd
ontstaan ( Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (rivm) 2018; Stevens et al. 2018).
Veel jongeren geven bijvoorbeeld aan dat zij op school stress ervaren: door de grote hoe-
veelheden huiswerk, de examens en de toetsen (1V-Jongerenpanel 2014; De Kinder-
ombudsman 2016). Ook spelen de hoge verwachtingen van ouders, leraren en van jeug-
digen zelf mogelijk een rol; jeugdigen zouden ook zelf het hoogst haalbare uit hun school-
loopbaan willen halen (zie bijvoorbeeld 1V-Jongerenpanel 2014; De Kinderombudsman
2016; Oberst et al. 2017; Elffers 2018; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (rivm)
2018; Van der Geest 2018).
Mede door de stress die soms ervaren wordt op school is vrije tijd in deze levensfase erg
belangrijk. Is er op school vaak een strak schema en structuur, de vrije tijd na schooltijd kan
kinderen een moment van rust bieden. In de vrije tijd kunnen zij zelf de baas zijn over hun
tijd en kunnen zij via activiteiten als hobby’s en sport interesses en vaardigheden ont-
plooien die op school geen of weinig aandacht krijgen.
Er zijn echter signalen dat juist de vrije tijd onder druk staat, door het vele huiswerk en de
tijd die jongeren hiernaast aan bijbaantjes besteden (De Kinderombudsman 2016). Daar-
naast kunnen buitenschoolse activiteiten ook voor stress zorgen als deze om veel tijd vra-
gen of moeilijk gecombineerd kunnen worden met school. Bovendien is een deel van de
vrije tijd ook gepland en brengt dit verplichtingen met zich mee. Als je bijvoorbeeld sport
bij een vereniging, wordt er ook van je verwacht dat je aanwezig bent en actief meedoet.
En verder kan het gebruik van moderne communicatiemiddelen in de vrije tijd naast ont-
spanning ook voor stress zorgen, bijvoorbeeld doordat men druk voelt om mee te doen en
altijd bereikbaar te zijn (Hop en Delver 2012; Oberst 2017).
Hoewel verschillende prominente partijen de noodklok luiden over stress en tijdsdruk bij
kinderen en jongeren (De Kinderombudsman 2016; rivm 2018), wordt ook geconstateerd
dat het empirisch bewijs gefragmenteerd en onvolledig is (Van der Geest 2018). Veel cijfers
zijn bijvoorbeeld anekdotisch of afkomstig uit mediapanels die niet direct als doel hebben
om wetenschappelijk van aard te zijn. Ook lijkt er veel aandacht uit te gaan naar studenten
en is er minder oog voor middelbare scholieren, laat staan basisschoolleerlingen (rivm
2018). Om die reden is het belangrijk om deze signalen naast grootschaliger onderzoek
onder een grote groep kinderen en jongeren te zetten. Het Tijdsbestedingsonderzoek stelt
ons in staat dit te doen.
In dit hoofdstuk staat de tijdsbesteding van jeugdigen in de leeftijd van 10 tot en met
18 jaar centraal. Net als volwassenen hebben ook jeugdigen gedurende een week een dag-
boek bijgehouden en hebben zij enkele vragenlijsten ingevuld. In paragraaf 4.2 onderzoe-
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ken we hoe jeugdigen in het algemeen hun tijd besteden. In paragraaf 4.3 gaan we meer in
detail in op de vrije tijd. Paragraaf 4.4 gaat over hoe jeugdigen hun kwaliteit van leven
ervaren: hoe tevreden zijn jeugdigen met hun leven en in hoeverre ervaren zij tijdsdruk?1 In
paragraaf 4.5 leggen we een verband tussen de tijdsbesteding van jeugdigen aan de ene
kant en hun kwaliteit van leven aan de andere kant.
Bij het weergeven van de tijdsbesteding van jeugdigen richten we ons in dit hoofdstuk op
de activiteiten die op een specifiek moment de zogenoemde ‘hoofdactiviteit’ waren (zie bv.
Altinas (2016)). Dit zijn de activiteiten die volgens de respondent het belangrijkst waren. De
tijd die aan bepaalde activiteiten wordt besteed, kan hierdoor echter onderschat worden;
activiteiten die ‘erbij worden gedaan’ – zogenoemde ‘nevenactiviteiten’ – nemen we
namelijk niet mee. Verder schetsen we in dit hoofdstuk vooral het huidige beeld, en – in
tegenstelling tot andere hoofdstukken – nauwelijks trends door de tijd heen; de mogelijk-
heden om dat laatste te doen, zijn namelijk voor deze leeftijdsgroep beperkt.2 Naast het
algemene beeld besteden we ook aandacht aan verschillen tussen jongens en meisjes en
de rol van leeftijd.

4.2 Tijd van kinderen

Waaraan besteden jeugdigen hun tijd? We maken onderscheid tussen aan de ene kant acti-
viteiten die een verplichtend karakter hebben, zoals scholing en werk (uit bijbaantjes) en
aan de andere kant activiteiten die over het algemeen een minder verplichtend karakter
hebben en/of meer voor ontspanning kunnen zorgen, zoals vrije tijd en slapen. Als we naar
de verplichtende activiteiten kijken, wordt verreweg de meeste tijd besteed aan school:
ongeveer 25 uur per week (tabel 4.1). Bijna 5 uur per week gaat er gemiddeld naar betaald
werk; in de meeste gevallen zal het hier gaan om een bijbaan of een stage.3 Jeugdigen
besteden ten slotte nog bijna 6 uur per week aan zorg voor het huishouden, zoals oprui-
men, eten koken of de afwas doen, en de zorg voor anderen. In het algemeen zijn er weinig
verschillen met hoe jeugdigen in eerdere jaren (2006, 2011) hun tijd besteedden (niet in
tabel).

Vergeleken met volwassenen besteden jeugdigen meer tijd aan activiteiten die een minder
verplichtend karakter hebben en/of meer voor ontspanning kunnen zorgen. De jeugdigen
besteden de meeste tijd aan persoonlijke verzorging: ruim twaalf uur per etmaal. Dan gaat
het bijvoorbeeld om eten en drinken, wassen, aankleden, maar vooral om slapen. Gemid-
deld slapen de jeugdigen bijna 10 uur per etmaal (niet in tabel). De kinderen en jongeren
besteden eveneens meer tijd dan gemiddeld aan vrije tijd: gemiddeld ruim 6 uur per dag.
Die tijd gaat vooral naar hobby’s en media. In paragraaf 4.3 besteden we meer aandacht
aan de activiteiten waarmee de vrije tijd wordt ingevuld.
Er zijn enkele verschillen tussen meisjes en jongens in hoe zij hun tijd besteden. Jongens
hebben op weekbasis wat meer vrije tijd dan meisjes. Meisjes besteden wat meer uren aan
de zorg voor het huishoudelijk werk en voor anderen. Daaronder valt ook informele hulp,
bijvoorbeeld in de vorm van mantelzorg aan een familielid of vriend; ook dat doen meisjes
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vaker dan jongens (niet in tabel). Zie voor meer informatie: tabel B4.1 in bijlage C op
www.scp.nl.

Tabel 4.1
De totale tijdsbesteding van jeugdigen van 10-17 jaar, 2016 (in uren per week)a

activiteiten met een verplichtend karakter
    betaald werk 4,7
    scholing 25,4
    zorg voor het huishouden en anderen 5,7

45,7
andere activiteiten
    vrije tijdb    

     persoonlijke verzorging 85,5

a Het totale aantal uren telt niet precies op tot 168 uur per week, omdat er nog een kleine restcategorie
is van activiteiten die niet konden worden ingedeeld (zoals het invullen van het dagboek), n = 230.

b Inclusief vrijwilligerswerk en bijeenkomsten.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Hoe jeugdigen hun tijd besteden, hangt ook af van hun leeftijd (figuur 4.1). De tijd die aan
school wordt besteed, bereikt een piek bij de 13- en 14-jarigen met gemiddeld ongeveer
30 uur per week en duikt onder de 20 uur per week bij de 17-jarigen. De afname in uren
scholing gaat samen met een toename in de uren betaald werk: 17-jarigen besteden name-
lijk ook ongeveer 20 uur per week aan betaald werk. Tijd aan huishoudelijk werk en zorg
voor anderen neemt iets toe met de leeftijd, van ruim 4 uur bij de 10-jarigen tot meer dan
6 uur per week bij de 17-jarigen.

De vrije tijd van jeugdigen neemt wat af naarmate zij ouder zijn en dat geldt ook voor de
tijd aan persoonlijke verzorging. Dat laatste komt voor een deel doordat de slaaptijd
afneemt met de leeftijd. Slapen 10-jarigen gemiddeld ruim 10 uur per etmaal, bij de 17-jari-
gen is dit gedaald tot ongeveer 9 uur (niet in figuur). Dit verklaart voor een deel de afname
in de tijdsbesteding aan persoonlijke verzorging. Daarnaast besteden jeugdigen ook min-
der tijd aan eten en drinken naarmate zij ouder zijn.
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Figuur 4.1
De totale tijdsbesteding van jeugdigen van 10-17 jaar, naar leeftijd, 2011/2016 (in uren per week)a
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a Het gaat hier om de gemiddelden voor afzonderlijke leeftijdsgroepen (van 10-jarigen, 11-jarigen etc.);
om die reden is er tussen de verschillende leeftijdsgroepen een onderbroken streep-stippellijn getrok-
ken en geen doorgetrokken lijn. Vanwege de relatief kleine N per leeftijdsgroep per jaargang zijn jaar-
gangen 2011 en 2016 samengenomen (n = 492). Aanvullende analyses voor alleen jaargang 2016 (niet
getoond) laten vergelijkbare patronen zien.

Bron: scp/cbs (tbo’11-’16), gewogen gegevens

4.3 Vrije tijd

We constateerden dat jeugdigen relatief veel ‘vrije tijd’ hebben: tijd waar zij voor een groot
deel zelf kunnen kiezen hoe deze te besteden. Maar hoe geven zij invulling aan deze vrije
tijd?

Meeste vrije tijd naar hobby’s, uitjes en media
Bijna de helft van hun vrije tijd besteden kinderen en jongeren aan ‘sport en spel’ (tabel
4.3): dan gaat het bijvoorbeeld om het bezoeken van feestjes, musea of sportwedstrijden,
zelf sporten of het uitoefenen van een andere hobby, of het doen van spelletjes met familie
of vrienden. Ook een groot deel van de vrije tijd gaat naar het gebruik van media: vooral
televisie (ongeveer 10 uur per week, maar ook radio, internet en gamen. (meer informatie
over deze verschillende activiteiten: tabel B4.2 in bijlage C op www.scp.nl).
Verder blijven er gemiddeld 7 uur per week over voor sociale contacten: afspraken met
vriendjes of vriendinnetjes bijvoorbeeld, of zogenoemd gemedieerd contact: bellen,
sms’en, chatten of gebruik van sociale media. Relatief weinig tijd wordt besteed aan vrij-
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willigerswerk (meer informatie over deze verschillende activiteiten: tabel B4.2 in bijlage C
op www.scp.nl).

Tabel 4.2
Vrije tijd: tijd besteed aan sport en spel, media, sociale contacten en vrijwilligerswerk, jeugdigen van 10-17
jaar, 2016 (in uren per week)a

 
sport en spel 22,1
media 16,0
sociale contacten 7,0
vrijwilligerswerk 0,6

a n = 230.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Meisjes besteden meer tijd aan sociaal contact, jongens aan media
Jongens en meisjes verschillen in het soort activiteiten dat zij in hun vrije tijd doen (tabel
B4.3 in bijlage C op www.scp.nl). Jongens besteden wat meer uren aan media en meisjes
meer uren aan sociale contacten en vrijwilligerswerk. Niet alleen het soort activiteit ver-
schilt tussen jongens en meisjes, ook de activiteiten zelf verschillen. Qua hobby’s besteden
jongens meer tijd aan sport en (gezelschaps)spelletjes en gamen dan meisjes; meisjes doen
weer meer aan cultuur en creatieve hobby’s (zie tabel B4.2 in bijlage C op www.scp.nl). Als
het om mediagebruik gaat, kijken jongens iets langer televisie dan meisjes, maar verschil-
len zijn vooral groot bij gamen: jongens doen dat gemiddeld 4 uur in de week en meisjes
bijna 1 uur. Vergeleken met jongens hebben meisjes zowel meer face-to-facecontact met
vriendjes en vriendinnetjes als meer ‘gemedieerd contact’. Dergelijke verschillen zijn er ook
vaak nog op latere leeftijd (zie bv. hoofdstuk 7 van dit rapport).

Met de leeftijd meer tijd voor sociaal contact
Hoe de vrije tijd wordt ingedeeld, hangt ook van de leeftijd af (figuur 4.2). De tijd voor
sport en spel neemt af naarmate jeugdigen ouder zijn: 10-jarigen besteden gemiddeld nog
bijna 30 uur per week hieraan, 17-jarigen nog bijna 20 uur. Dat jeugdigen minder aan sport
gaan doen naarmate zij ouder worden, is bekend uit ander onderzoek (Breedveld en Ties-
sen-Raaphorst 2006; Pulles en Wendel-Vos 2018 ). Op twaalfjarige leeftijd zijn scholieren
bijvoorbeeld nog vaak lid van een sportvereniging, maar dat neemt daarna in snel tempo
af.
De tijd voor sociale contacten neemt juist toe met de leeftijd: van gemiddeld 4 uur per
week voor de 10-jarigen tot ongeveer 8 uur voor de 17-jarigen. In het gebruik van media is
geen eenduidig patroon te ontdekken, het aantal uren schommelt tussen de leeftijden. De
tijd aan vrijwilligerswerk is in alle leeftijdsgroepen vrij laag.
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Figuur 4.2
Vrije tijd: tijd besteed aan sport en spel, media, sociale contacten en vrijwilligerswerk, jeugdigen van 10-17
jaar, naar leeftijd, 2011/2016 (in uren per week)a
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a Het gaat hier om de gemiddelden voor afzonderlijke leeftijdsgroepen (van 10-jarigen, 11-jarigen etc.);
om die reden is er tussen de verschillende leeftijdsgroepen een onderbroken streep-stippellijn getrok-
ken en geen doorgetrokken lijn. Vanwege de relatief kleine N per leeftijdsgroep per jaargang zijn jaar-
gangen 2011 en 2016 samengenomen (n = 492). Aanvullende analyses voor alleen jaargang 2016 (niet
getoond) laten vergelijkbare patronen zien.

Bron: scp/cbs (tbo’11-’16), gewogen gegevens

Sociaal contact: offline en online
Sociaal contact kan zowel face-to-face als gemedieerd plaatsvinden, zowel offline als
online. Hier hebben we in de vragenlijst jeugdigen naar gevraagd. Acht op de tien jeug-
digen spreekt ten minste wekelijks met vrienden af, thuis of bij de ander thuis (tabel 4.3).
Men is over het algemeen heel tevreden over het persoonlijke contact met vrienden: ze
geven dit een dikke 8,5.

De jeugdigen in ons onderzoek staan ook online veelvuldig met elkaar in verbinding. Onge-
veer twee derde verstuurt dagelijks berichten (via chat, sms of WhatsApp) en de helft
maakt dagelijks gebruik van sociale media. Het aandeel dat dagelijks e-mails bekijkt, leest
en verstuurt, is kleiner, maar nog altijd een kwart van hen doet dat. Bijna één op de vijf
jeugdigen ten slotte belt dagelijks met zijn of haar mobiele telefoon of via de vaste lijn.
Ook over het onlinecontact is men heel tevreden; men geeft dit bijna een 8,5. Ongeveer
acht op de tien jeugdigen hebben een smartphone. Voor deze jeugdigen ligt het onlinecon-
tact vanzelfsprekend hoger dan voor degenen die geen smartphone bezitten (tabel 4.3).
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Tabel 4.3
Aandeel jeugdigen, 10-17 jaar, met offline- en onlinecontact (in procenten) en tevredenheid hierover (gemid-
delde), 2016a

 alle 10-17-
jarigen

  enkel degenen
met smartphones

 

 
offline/persoonlijk contact
    heeft ten minste wekelijks contact met vrienden (thuis of bij de
    ander thuis)

80 79

    tevredenheid met contact met vrienden 8,6 8,6
 
online/gemedieerd contactb

    heeft een smartphone 80,4 100
    belt dagelijks (vaste of mobiele telefoon) 18 22
    stuurt dagelijks berichten (via chat, sms, WhatsApp) 65 80
    bekijkt, leest of verstuurt dagelijks e-mails 25 32
    gebruikt dagelijks sociale media (zoals Facebook, Twitter, LinkedIn) 49 65
    tevredenheid met onlinecontact (telefoon, internet) 8,4 8,5

a Het onlinecontact van jeugdigen wordt mogelijk beperkt weergegeven door de manier waarop
hiernaar is gevraagd in het onderzoek. Dagelijks gebruik was namelijk vaak de hoogste
antwoordcategorie; respondenten konden niet aangeven hoe vaak zij op een dag onlinecontact
hadden. n = 216 (alle 10-17-jarigen) en 185 (enkel degenen met smartphones).

b Dat het onlinecontact wat lager is dan in eerder onderzoek onder jeugdigen (Wennekers et al. 2016;
Stevens et al. 2018) heeft deels met de jongere leeftijdsopbouw te maken. Ruim de helft van de 10- en
11-jarigen in ons onderzoek heeft bijvoorbeeld geen smartphone, terwijl bijna alle jeugdigen van
12 jaar en ouder wel een smartphone bezit.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

De jeugdigen uit ons onderzoek zijn dus vaak online actief, al lijkt de mate waarin dit het
geval is iets minder te zijn dan in eerder onderzoek (Wennekers et al. 2016; Stevens et al.
2018). Deels heeft dit ermee te maken dat de jeugdigen in ons onderzoek wat jonger zijn;
een groot deel van de 10- en 11-jarigen heeft bijvoorbeeld geen smartphone (zie noot in
tabel 4.3). Voor bijna alle vormen van contact geldt overigens dat jeugdigen dit vaker
onderhouden naarmate zij ouder zijn: dan is de kans groter dat zij met vrienden afspreken,
dagelijks berichten sturen, en e-mail en sociale media gebruiken (niet in tabel). Verder
spreken meisjes vaker met vrienden/vriendinnen (wekelijks) af dan jongens en dat geldt
ook voor het gebruik van sociale media (zie tabel B4.4 in bijlage C op www.scp.nl).

4.4 Kwaliteit van leven

De Nederlandse jeugd komt standaard zeer gunstig uit internationale vergelijkingen (zie bv.
unicef 2013; World Health Organization 2016). Tegelijkertijd zijn er ook zorgen, bijvoor-
beeld over de mentale druk op kinderen en jongeren (rivm 2018). Welk beeld komt er uit
ons onderzoek naar voren?
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Over het algemeen zijn kinderen en jongeren tevreden en gelukkig met hun leven
(tabel 4.4). Op een schaal van heel ontevreden tot heel tevreden geven zij hun tevreden-
heid ongeveer een 8. Ook het geluksgevoel wordt (eveneens op een schaal van 0 tot en
met 10) met een cijfer van rond de 8 beoordeeld. Daarmee voelen de jeugdigen zich zelfs
nog iets tevredener en gelukkiger dan de Nederlandse burgers in het algemeen (zie hoofd-
stuk 1 en 2).
Een groot deel van de jeugd ervaart zijn of haar leven als druk. We vroegen hun namelijk
aan te geven of zij een druk leven hebben: op een schaal van 0 tot 10 waarbij een hoge
score staat voor een druk leven. Ruim de helft geeft dan een 6 of hoger, een kwart geeft
zelfs een 8 of hoger.
Soms is hun leven ook te druk, aldus de jeugdigen. Bijna de helft van de kinderen en jonge-
ren zegt weleens het gevoel te hebben het te druk te hebben (tabel 4.4). In aanvulling op
deze algemene indruk, is op iedere dagboekdag gevraagd of de deelnemer aan het onder-
zoek zich op die specifieke dag opgejaagd had gevoeld. Op basis van deze vragen bleek
ruim een kwart van de jeugdigen op ten minste één dagboekdag gevoelens van opgejaagd-
heid te hebben ervaren. Het beeld is ongeveer hetzelfde als in eerdere jaren (2006, 2011;
niet in tabel).

Tabel 4.4
Ervaren kwaliteit van leven, jeugdigen van 12-17 jaar, 2016 (gemiddelde resp. in procenten)a

 
tevredenheid: gemiddelde op een schaal van 0-10 8,3
geluk: gemiddelde op een schaal van 0-10 8,2
druk leven: gemiddelde op een schaal van 0-10b 5,9
 
aandeel dat zegt het weleens te druk te hebbenc 48
aandeel dat zegt zich weleens opgejaagd te voelend 27

a n varieert van 168 (tevredenheid, geluk, druk leven) tot 230 (te druk, opgejaagd).
b De vraag luidde: ‘Kunt u op een schaal van 0 tot en met 10 aangeven in welke mate u vindt dat u een

druk leven leidt? Een 0 staat voor een helemaal niet druk leven en een 10 voor een zeer druk leven.’
c Antwoordde ‘ja’ op de vraag ‘Heeft u wel eens het gevoel dat u het te druk heeft?’
d Op ten minste één dagboekdag.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

De ervaren kwaliteit van leven hangt samen met de sekse en de leeftijd. Er zijn geen ver-
schillen in tevredenheid en geluk, maar vergeleken met jongens geven meisjes vaker aan
dat zij een druk leven hebben, dat het weleens te druk is en dat ze zich weleens opgejaagd
voelen (tabel B4.5 in bijlage C op www.scp.nl).
Naarmate kinderen ouder zijn, voelen zij zich minder gelukkig (zie figuur B4.1 in bijlage C op
www.scp.nl). De ervaren tijdsdruk lijkt juist wat toe te nemen met de leeftijd: naarmate
kinderen ouder zijn, hebben zij vaker het gevoel een druk leven te hebben en het gevoel
dat het te druk is, en ook voelen zij zich vaker opgejaagd (zie figuur B4.1 in bijlage C op
www.scp.nl).
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4.5 Kwaliteit van leven: de rol van tijdsbesteding en moderne communicatiemiddelen

Er zijn verschillende mogelijke bronnen voor gevoelens van (tijds)druk onder kinderen en
jongeren (De Kinderombudsman 2018; rivm 2018). Zo zouden gevoelde verplichtingen
– bijvoorbeeld schoolwerk – kunnen bijdragen aan gevoelens van stress. Kinderen en jon-
geren zouden hier veel tijd aan kwijt zijn en daarom te weinig tijd overhouden voor ont-
spanning. Ook zou het gebruik van moderne communicatiemiddelen voor druk kunnen
zorgen: men voelt bijvoorbeeld druk om mee te doen, altijd bereikbaar te zijn of het tele-
foontje te checken om te kijken of er nieuwe berichten zijn.
Onze gegevens bieden ons de mogelijkheid om de verbanden tussen kwaliteit van leven
van jeugdigen aan de ene kant en de manier waarop zij hun tijd verdelen en het gebruik
van nieuwe media aan de andere kant te onderzoeken. Het is niet mogelijk om op basis
van deze uitkomsten uitspraken te doen over oorzaak-gevolgrelaties. Deels heeft dit
ermee te maken dat we – vanwege het relatief kleine aantal jeugdigen in onze data –
slechts in beperkte mate kunnen controleren voor andere factoren.
Er zijn slechts weinig aanwijzingen dat de kwaliteit van leven van jeugdigen afhangt van de
tijd aan verplichtingen. Tabel 4.5 laat zien dat er ten aanzien van de meeste aspecten van
kwaliteit van leven geen relatie is met de tijdsbesteding van jeugdigen. Er is alleen een rela-
tie met de kans dat jeugdigen hun leven ‘te druk’ vinden: die kans is namelijk groter naar-
mate jeugdigen meer tijd besteden aan de zorg voor het huishouden en anderen.
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Tabel 4.5
Regressie op vijf indicatoren van kwaliteit van leven, op basis van de (relatieve) tijd besteed aan verschil-
lende activiteiten, gecorrigeerd voor kenmerken van kind en gezin, jeugdigen van 12-17 jaar, 2011/2016
(ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)a

 tevredenheidc  gelukc  opgejaagdd  te drukd  druk levenc 
 
relatieve tijd besteed aan
    scholing -1,70 -0,33 2,11 3,75 0,68
    betaald werk -1,31 -1,38 -1,72 2,27 -3,50
    zorg voor huishouden en anderen -2,53 2,55 2,01 11,41* 5,12
    vrije tijd -0,40 -0,15 1,52 3,61 -3,41
    persoonlijke verzorgingb

* p < 0,05.
a Berekend is de relatieve tijd besteed aan diverse activiteiten: door het aantal uren voor elke activiteit

te delen door het totaalaantal uren per week (168). Vanwege de relatief kleine N per leeftijdsgroep per
jaargang zijn jaargangen 2011 en 2016 samengenomen. Er is gecontroleerd voor: leeftijd, sekse en
opleidingsniveau van de jeugdigen en of de jeugdige in een eenoudergezin woont. n varieert van 352
(tevredenheid, geluk, druk leven) tot 369 (te druk, opgejaagd). De volledige uitkomsten zijn te vinden
in tabel B4.6 van bijlage C op www.scp.nl.

b De tijd die niet aan scholing, betaald werk, zorg en vrije tijd wordt besteed, wordt aan persoonlijke
verzorging besteed. Daarmee wordt de tijd aan deze laatste activiteit perfect voorspeld door de tijd
aan de hiervoor genoemde activiteiten, en om deze reden niet in het model opgenomen.

c Multivariate regressie. Scores op tevredenheid zijn scheef verdeeld (zie ook hoofdstuk 2) en dat geldt
ook voor geluk; er zijn weinig mensen die een onvoldoende geven. Om die reden zijn aanvullende
analyses uitgevoerd met alleen degenen die een voldoende hebben gegeven; inhoudelijk komen de
resultaten uit deze laatste modellen in grote lijnen overeen met de resultaten voor de totale groep.

d Logistische regressie.

Bron: scp/cbs (tbo’11-’16), gewogen gegevens

Voor de gedachte dat het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen een negatieve uit-
werking kan hebben op de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren, vinden we enkele
aanwijzingen (tabel 4.6). Er is geen relatie tussen de mate van onlinecontact en hoe tevre-
den jeugdigen zijn met hun leven, en hoe gelukkig zij zijn. Wel zijn er relaties met hoe druk
jeugdigen zich voelen: naarmate jeugdigen vaker onlinecontact hebben, hebben zij een
grotere kans om zich opgejaagd te voelen en het gevoel te hebben dat het ‘te druk’ is. Ook
ervaren jeugdigen hun leven als drukker naarmate zij vaker ‘online’ zijn.
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Tabel 4.6
Regressie op vijf indicatoren van kwaliteit van leven op basis van mate van onlinecontact, jeugdigen van
12-17 jaar, 2016 (ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)a

 tevredenheidc  gelukc  opgejaagdd  te drukd  druk levenc 
 
mate van onlinecontactb -0,22 -0,16 0,33* 0,44** 1,15***

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
a Eerdere jaargangen bevatten geen vragen over onlinecontact; daarom was het niet mogelijk eerdere

jaargangen samen te nemen. De n voor 2016 is daardoor klein en de statistische power daarmee
beperkt, en om die reden hebben we ervoor gekozen niet te controleren voor andere factoren.
n varieert van 168 (tevredenheid, geluk, opgejaagd gevoel, druk leven) tot 215 (te druk).

b Onlinecontact is berekend door het gemiddelde te berekenen van de antwoorden van respondenten
op vier vragen: over bellen (via vaste of mobiele telefoon), het sturen van berichten (via chat, sms,
WhatsApp), het bekijken, lezen of versturen van e-mails en het gebruik van sociale media (zoals
Facebook, Twitter, LinkedIn). Antwoordcategorieën waren telkens (1) zelden of nooit, (2) minder dan
1 keer in de twee weken, (3) 1 keer in de twee weken, (4) 1 keer in de week of vaker, (5) dagelijks.

c Multivariate regressie. Scores op tevredenheid zijn scheef verdeeld (zie ook hoofdstuk 2) en dat geldt
ook voor scores op geluk; er zijn weinig mensen die een onvoldoende geven. Om die reden zijn
aanvullende analyses uitgevoerd met alleen degenen die een voldoende hebben gegeven; inhoudelijk
komen de resultaten uit deze laatste modellen in grote lijnen overeen met de resultaten voor de totale
groep.

d Logistische regressie.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

De rol van moderne communicatiemiddelen volgens jeugdigen zelf
We zagen hiervoor dat jeugdigen hun leven eerder als druk ervaren naarmate zij meer
onlinecontact hebben. We hebben ook aan de jeugdigen zelf gevraagd hoe zij het gebruik
van nieuwe media ervaren (tabel 4.7). Twee derde van de jeugdigen vindt dat het gebruik
van sociale media ontspannend is. Slechts 6% vindt het stressvol om altijd bereikbaar te
zijn, 13% wordt er onrustig van wanneer men niet direct kan reageren op een e-mail of
bericht.

De nieuwe media kunnen echter ook soms tot onrust leiden, aldus de jeugd. Ongeveer een
kwart tot een derde van de kinderen en jongeren zegt zich namelijk onrustig te voelen op
het moment dat zij geen telefoon bij zich hebben of geen toegang tot internet hebben. Ook
zegt ongeveer één op de drie jeugdigen dat zij meer e-mails ontvangen dan zij zouden wil-
len.
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Tabel 4.7
Mening over moderne communicatiemiddelen, jeugdigen van 12-17 jaar, 2016 (in procenten: [helemaal] mee
eens)a

 
ik vind het gebruik van sociale media ontspannend 66
ik vind het stressvol om via mobiele communicatiemiddelen altijd bereikbaar te zijn 6
ik ontvang meer e-mails dan ik zou willen 35
 
ik word onrustig als ik een sms of bericht via bijvoorbeeld e-mail of WhatsApp ontvang en
niet direct kan reageren

13

ik word onrustig als ik mijn telefoon niet bij me heb 25
ik word onrustig als ik geen toegang tot internet heb 30

a n = 203.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

4.6 Samenvatting en conclusies

Meisjes besteden meer tijd aan sociale contacten, jongens aan televisie en gamen
Jeugdigen brengen relatief veel uren door in zogenoemde ‘vrije tijd’: tijd waar zij in principe
de baas over zijn en waar zij zelf over kunnen beslissen hoe ze deze besteden. Gemiddeld
hebben zij daar ruim 6 uur per dag de tijd voor. Die tijd gaat vooral naar hobby’s en media.
In hun vrije tijd besteden jongens wat meer uren aan televisie en gamen dan meisjes. Meis-
jes geven meer aandacht aan sociale contacten: offline en ook online, via sociale media.
Als het gaat over activiteiten die een verplichtend karakter hebben, gaat het grootste deel
van de tijd naar school: gemiddeld zo’n 25 uur per week. Bijna 6 uur per week gaat naar
huishoudelijk werk en zorg voor anderen. Betaald werk in de vorm van een bijbaantje is
vooral iets voor jeugdigen als zij wat ouder zijn; gemiddeld gaat daar bijna 5 uur per week
naartoe.
Jeugdigen maken veelvuldig gebruik van de nieuwe media en dat is ook bekend uit eerder
onderzoek (Wennekers et al. 2016). Zo bleek recent dat ruim drie op de tien leerlingen in
het voortgezet onderwijs gedurende de hele dag contact hebben met anderen op sociale
media; bij 7% is er sprake van ‘problematisch gebruik’ (Stevens et al. 2018). De jeugdigen in
ons onderzoek zijn over het algemeen heel tevreden over het onlinecontact en ook lijkt dit
niet ten koste te gaan van het persoonlijke contact: men spreekt ook vaak offline met
elkaar af.

Voor bijna de helft van de jeugdigen is het weleens te druk
De gegevens uit ons onderzoek bieden weinig ondersteuning voor de gedachte dat de vrije
tijd van jeugdigen onder druk zou staan en dat er te weinig tijd zou zijn voor ontspanning.
In deze levensfase is er namelijk – zeker in vergelijking met volwassenen – juist relatief veel
tijd voor vrije tijd; ze zijn minder tijd kwijt aan verplichtende activiteiten. En verreweg de
meeste jeugdigen zijn ook redelijk tevreden en gelukkig met hun leven. Ook vonden we
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weinig aanwijzingen dat de kwaliteit van leven van jeugdigen lijdt onder de tijd die gaat
naar verplichtingen op school of thuis.
Dat neemt niet weg dat voor sommige jeugdigen de druk hoog kan oplopen. Ook al liggen
de aandelen wat lager dan voor de gehele bevolking in Nederland (zie bv. hoofdstuk 2),
toch voelt één op de vier jeugdigen zich weleens opgejaagd, en heeft bijna de helft het wel-
eens 'te druk'. Dat kan met verschillende dingen te maken hebben. Mogelijk speelt hier de
druk die zij vanuit school ervaren een rol. Deze druk lijkt de afgelopen jaren te zijn toege-
nomen; eerder representatief onderzoek laat zien dat ruim een derde van de scholieren in
het voortgezet onderwijs veel druk door schoolwerk ervaart (Stevens et al. 2018).

Druk en sociale media
De druk die jeugdigen ervaren kan ook te maken hebben met het veelvuldige gebruik van
de nieuwe media. In ons onderzoek vonden we aanwijzingen dat het gebruik van nieuwe
communicatiemiddelen zowel positief als nadelig kan zijn voor de kwaliteit van leven. Zo
hebben jeugdigen zelf de ervaring dat het ontspannend kan zijn om (veel) te e-mailen, te
whatsappen en te internetten, maar ook dat het onrust met zich mee kan brengen. Onge-
veer een kwart tot een derde zegt zich onrustig te voelen zonder telefoon of internet.
Met name intensief gebruik van sociale media lijkt voor onrust te kunnen zorgen. Naar-
mate jeugdigen vaker onlinecontact hebben, hebben zij namelijk eerder een opgejaagd
gevoel en het gevoel dat het ‘te druk’ is. Wat oorzaak en wat gevolg is, is op basis van onze
gegevens echter niet duidelijk: een hoog gebruik van de nieuwe media kan gevoelens van
stress oproepen of versterken, maar gevoelens van stress zouden net zo goed ertoe kun-
nen leiden dat jeugdigen vaker hun toevlucht nemen tot de nieuwe media.

Noten

1 Kwaliteit van leven is alleen gevraagd aan 12-17-jarigen.
2 Met de beschikbare data is het slechts in beperkte mate mogelijk zicht te krijgen op trends. Dat heeft

met twee zaken te maken. Ten eerste is het aantal waves waarin de tijdsbesteding van jeugdigen in
kaart is gebracht, klein, namelijk (afhankelijk van het onderwerp) twee of drie. Ten tweede is het aantal
jeugdigen dat per wave heeft meegedaan relatief klein.

3 Kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar zijn leerplichtig. Voor de 16- en 17-jarigen geldt een kwalifica-
tieplicht. Dit betekent dat zij volledig dagonderwijs moeten volgen en nog geen voltijdbaan mogen
hebben. Alleen mbo-leerlingen die een zogenoemde ‘beroepsbegeleidende leerweg’ volgen, mogen
wel leren en werken combineren.
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5 De gezinsagenda

Freek Bucx en Anne Roeters

5.1 In de spits

De fase met kinderen wordt niet voor niets het spitsuur van het leven genoemd, zo zagen we
ook in hoofdstuk 2. In vergelijking met mensen zonder kinderen besteden ouders bijvoor-
beeld niet alleen meer tijd aan zorgtaken, maar wordt er ook nog altijd veel gewerkt. Hier-
door blijft er minder tijd over voor persoonlijke verzorging en vrije tijd (hoofdstuk 2). Ook
ervaren ouders relatief vaak tijdsdruk (hoofdstuk 3). Voldoende reden dus om specifiek
naar deze levensfase te gaan kijken.
In dit hoofdstuk staat de tijd die ouders met hun kinderen doorbrengen centraal. Het gaat
dan om ouders van thuiswonende minderjarige kinderen (leeftijd 0 tot en met 17 jaar). In
paragraaf 5.2 kijken we allereerst naar de tijd die ouders besteden aan de zorg en begelei-
ding van hun kinderen: bijvoorbeeld luiers verschonen of helpen bij het huiswerk. Niet alle
tijd met kinderen is echter gericht op zorg of begeleiding. In dezelfde paragraaf kijken we
daarom ook naar de tijd die ouders – in totaal – in gezelschap van hun kinderen doorbren-
gen: bijvoorbeeld samen sporten, op bezoek gaan bij familie of boodschappen doen.
In paragraaf 5.3 plaatsen we de tijd voor kinderen in perspectief. We vergelijken de tijdsbe-
stedingspatronen van ouders van nu met ouders van veertig jaar geleden. Ook kijken we
hoe de tijd voor kinderen zich verhoudt tot de tijd die ouders aan andere activiteiten beste-
den, zoals betaald werk en vrije tijd. Waar is er sprake van concurrerende activiteiten en
waar gaan activiteiten juist samen?
Omdat er grote verschillen kunnen zijn in de omstandigheden waarin ouders hun kind
grootbrengen, brengt paragraaf 5.4 sociale verschillen in kaart. Hierbij kijken we vooral
naar gezinskenmerken (bv. hoe oud zijn de kinderen en zijn er twee ouders?) en naar baan-
kenmerken (bv. werkt de ouder deeltijd of voltijd?).
In paragraaf 5.5 onderzoeken we ten slotte de kwaliteit van leven van ouders. Hoe tevre-
den en gelukkig voelen zij zich en hoeveel (tijds)druk ervaren zij? En hoe hangt dit samen
met de manier waarop zij hun tijd besteden?

5.2 Tijd voor en met kinderen

Tijd voor kinderen: zorg en begeleiding
Om de vraag te beantwoorden hoeveel tijd ouders aan kinderen besteden, kijken we aller-
eerst naar de tijd die ouders besteden aan de verzorging en begeleiding van kinderen. Deze
benadering is het meest gebruikelijk in de literatuur (zie bijvoorbeeld Bianchi et al. 2006;
Cloïn 2013; Altinas 2016). Onder verzorging vallen verzorgende activiteiten voor (meestal
kleine) kinderen die vaak fysiek van aard zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het geven van
een flesje of het naar bed brengen. De begeleiding betreft activiteiten waarbij de ouder het
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kind helpt of met hem of haar speelt. In vergelijking met verzorgende activiteiten zijn
begeleidende activiteiten minder urgent en meer interactief (Roeters et al. 2009). Onder-
zoek laat dan ook zien dat ouders hier meer plezier uit halen (Musick et al. 2016; Roeters en
Gracia 2016).
Mensen kunnen meerdere dingen op hetzelfde moment doen; mensen ‘multitasken’ (Offer
en Schneider 2011; Portegijs et al. 2016, zie ook hoofdstuk 3). Iemand kan bijvoorbeeld
koken en ondertussen met zijn of haar kind over de dag praten (zie Offer en Schneider
(2011) voor meer voorbeelden over het multitasken van ouders). Het meeste tijdsbeste-
dingsonderzoek erkent dit, maar richt zich vooral op de activiteiten die op een specifiek
moment de zogenoemde ‘hoofdactiviteit’ waren (zie bv. Altinas (2016) en Cloïn (2013)). Dit
zijn de activiteiten die volgens de respondent het belangrijkst waren, bijvoorbeeld omdat
ze de meeste aandacht vragen. De tijd die aan bepaalde activiteiten wordt besteed, kan
hierdoor echter onderschat worden; activiteiten die ‘erbij worden gedaan’ – zogenoemde
‘nevenactiviteiten’ – worden dan immers niet meegenomen. Tijdens het koken of eten
kunnen er bijvoorbeeld belangrijke gesprekken worden gevoerd. Als er enkel naar de
hoofdactiviteiten wordt gekeken, wordt de totale tijd met kinderen dus onderschat. Ook
als de aandacht verdeeld is, kan er namelijk worden geïnteracteerd.
Het Tijdsbestedingsonderzoek maakt het mogelijk meer zicht te krijgen op deze onder-
schatting. Er wordt namelijk ook naar deze nevenactiviteiten gevraagd,1 waarmee de totale
tijd die ouders besteden aan de zorg en begeleiding van hun kinderen in kaart kan worden
gebracht. Hoewel dit theoretisch beter zicht geeft op de totale tijdsbesteding met kinde-
ren, worden er soms vraagtekens gezet bij de kwaliteit van de data. Respondenten noteren
relatief weinig nevenactiviteiten (Kamphuis et al. 2009; Cloïn 2013). Dit kan betekenen dat
er weinig gemultitaskt wordt, maar het is ook denkbaar dat mensen het dagboek onzorg-
vuldig invullen. Een tijdsdagboek is erg tijdsintensief en het is daarom verleidelijk om
details weg te laten. Niettemin is het interessant om na te gaan hoeveel tijd ouders aan
hoofd- en nevenactiviteiten met kinderen rapporteren.
Figuur 5.1 laat zien hoeveel tijd ouders aan de verzorging en begeleiding van kinderen
besteden. We maken hierbij onderscheid tussen de hoofdactiviteiten en nevenactiviteiten.
In totaal besteden vaders ongeveer 6 uur per week aan de verzorging en begeleiding van
kinderen. Deze tijd is ongeveer gelijk verdeeld over verzorging en begeleiding. Het grootste
deel van deze tijd is als hoofdactiviteit gerapporteerd. In vergelijking met de verzorgings-
activiteiten, worden de begeleidingsactiviteiten vaker als nevenactiviteit genoemd. Bij de
moeders is dit verschil er niet. Voor zowel de verzorging als de begeleiding rapporteren zij
ongeveer 1 uur per week als nevenactiviteit. Bij de moeders valt daarnaast op dat zij relatief
veel tijd aan de verzorging van kinderen besteden. Dit geldt zowel in vergelijking met de
vaders (6,1 uur versus 2,8 uur) als in vergelijking met de begeleidende activiteiten (6,1 uur
versus 3,8 uur). De figuur laat zien dat door enkel naar de hoofdactiviteiten te kijken de tijd
met kinderen inderdaad onderschat wordt. Ook valt op dat de verschillen tussen moeders
en vaders groter worden als de nevenactiviteiten worden meegenomen.
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Figuur 5.1
Tijd besteed aan de verzorging en begeleiding van kinderen, als hoofd- en nevenactiviteit, vaders en moe-
ders van thuiswonende kinderen 0-17 jaar, 2016 (uren per week)a
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a n = 427.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Als op meer detailniveau naar de deelactiviteiten wordt gekeken (tabel 5.1), is te zien dat
vaders en moeders op een aantal punten helemaal niet zoveel van elkaar verschillen. Zeker
bij de begeleidende activiteiten zijn de verschillen klein. Het grootste verschil is zichtbaar
bij de verzorging en de fysieke verzorging in het bijzonder. Dit betreft onder andere het
wassen en voeden van kinderen. Hier besteden moeders drie keer zoveel tijd aan als
vaders.
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Tabel 5.1
Tijd besteed aan de verzorging en begeleiding van kinderen, als hoofd- en nevenactiviteit, vaders en moe-
ders van thuiswonende kinderen 0-17 jaar, 2016 (uren per week)a

 hoofdactiviteit  nevenactiviteit  totale tijd 
 
vaders
    totaal 4,8 1,1 6,0
    verzorging 2,5 0,3 2,8
        naar bed brengen 1,3 0,1 1,4
        fysieke verzorging 1,2 0,2 1,4
    begeleiding 2,4 0,7 3,1
        hulp met school 0,1 0,0 0,1
        spelen, voorlezen, enz. 1,6 0,6 2,1
        kind vergezellen 0,6 0,1 0,7
        overig 0,1 0,0 0,1
 
moeders
    totaal 7,9 1,9 9,9
    verzorging 5,2 0,9 6,1
        naar bed brengen 2,0 0,2 2,2
        fysieke verzorging 3,2 0,7 3,9
    begeleiding 2,7 1,1 3,8
        hulp met school 0,2 0,0 0,3
        spelen, voorlezen, enz. 1,5 1,0 2,5
        kind vergezellen 0,8 0,1 0,9
        overig 0,1 0,0 0,1

a n = 427. Door afronding kan het voorkomen dat de weergegeven totale tijd niet overeenstemt met de
som van de hoofd- en nevenactiviteiten.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Tijd samen met kinderen
Ook als de hoofd- en nevenactiviteiten samen worden genomen, geeft de tijd die ouders
besteden aan de verzorging en begeleiding van kinderen nog geen volledig beeld van de
totale tijd die ouders en kinderen samen doorbrengen. Activiteiten zoals een gezamenlijk
avondmaal of een voetbalwedstrijd die samen wordt bezocht, zijn geen ‘verzorging’ of
‘begeleiding’ van kinderen, maar vormen toch een belangrijk onderdeel van het dagelijkse
gezinsleven. Op basis van het Tijdsbestedingsonderzoek is het mogelijk om ook vanuit dit
perspectief naar de tijd met kinderen te kijken. We kunnen namelijk in kaart brengen hoe-
veel tijd ouders samen met hun kind doorbrengen: respondenten konden voor iedere acti-
viteit aangeven of zij deze uitvoerden in het gezelschap van hun kind of niet. Dat is helaas
alleen gevraagd voor kinderen van 9 jaar of jonger. We weten dus niet hoeveel tijd ouders
in aanwezigheid van oudere kinderen hebben doorgebracht.
De vaders geven aan gemiddeld bijna 30 uur door te brengen in gezelschap van hun kind
en moeders bijna 40 uur (tabel 5.2). Dit is de totale tijd in de dagboekweek waarvoor de
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ouders aangaven dat er ten minste één kind jonger dan 9 jaar aanwezig was. We zijn ook
voor 2011 nagegaan hoeveel tijd ouders in gezelschap van hun kinderen doorbrengen. In
dat jaar was dit respectievelijk ongeveer 23 en 37 uur voor vaders en moeders.
Ouders kunnen in deze tijd verschillende dingen doen. Ze kunnen bijvoorbeeld samen met
hun kind koken, samen naar de dierentuin gaan of samen eten en drinken. Daarom laat
tabel 5.2 ook zien wat de gezamenlijke tijd is als naar drie deelactiviteiten wordt gekeken.
Samen eten en drinken gebeurt gemiddeld gedurende iets meer dan vijf uur per week. Uit
eerder onderzoek (Cloïn en Schols 2011) is bekend dat in 2006 ouders gemiddeld iets meer
dan vijf van de zeven avonden in gezinsverband aan tafel doorbrachten. Daarnaast valt op
dat vaders en moeders ongeveer evenveel vrije tijd samen met hun kinderen doorbrengen.

Tabel 5.2
Tijd doorgebracht in gezelschap van een kind van 9 jaar of jonger, vaders en moeders van thuiswonende
kinderen 0-9 jaar, 2016 (in uren per week)a

 tijd in gezelschap
van kind

 

 ter vergelijking: tijdsbesteding van ouders
met een kind < 10 jaar
 

 

 hoofdactiviteit verzorging
en begeleiding

  totale tijd verzorging
en begeleiding

 

 
vaders
    totaal 29,6 7,4 9,0
        tijdens eten en drinken thuis 5,2
        tijdens vrijetijdsactiviteitenb 9,2
        tijdens huishoudelijk werkc 4,3
 
Moeders
    Totaal 39,0 11,7 14,5
        tijdens eten en drinken thuis 6,4
        tijdens vrijetijdsactiviteitenb 10,0
        tijdens huishoudelijk werkc 8,3

a Slechts enkele deelactiviteiten worden weergegeven: de som van de tijd met kinderen gedurende deze
deelactiviteiten komt daarom niet overeen met de weergegeven totale tijd.

b Inclusief sociale contacten en media.
c Exclusief de zorg voor en begeleiding van kinderen.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Tijd voor en tijd met kinderen vergeleken
We keken eerder naar de tijd die ouders besteden aan de verzorging en begeleiding van
hun kinderen. Hoe verhoudt deze tijd zich tot de tijd die ouders in totaal samen met hun
kinderen doorbrengen? Aangezien we dit laatste alleen weten voor kinderen van 9 jaar en
jonger, laten we in tabel 5.2 (kolommen 3 en 4) ook zien hoeveel tijd er gaat naar de verzor-
ging en begeleiding van deze leeftijdsgroep. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid tijd die
ouders in totaal samen met hun kinderen doorbrengen, duidelijk groter is dan de tijd die
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(alleen) naar verzorging en begeleiding gaat, namelijk – afhankelijk of het om alleen om de
hoofdactiviteiten gaat of ook om de nevenactiviteiten – ongeveer 3 tot bijna 4 keer zo veel.
In de rest van het hoofdstuk rapporteren we vooral over de tijdsbesteding aan de verzor-
ging en begeleiding van kinderen als hoofdactiviteit. De voornaamste reden hiervoor is we
onder andere naar veranderingen door de tijd heen kijken en informatie over de aanwezig-
heid van anderen en nevenactiviteiten pas sinds 2006 verzameld zijn. Wel houden we in dit
hoofdstuk voor ogen dat we door te kijken naar de hoofdactiviteiten, slechts gedeeltelijk
zicht krijgen in de tijd die met kinderen wordt doorgebracht en dat we de totale tijdsbeste-
ding met kinderen hierdoor onderschatten.

5.3 De verzorging en begeleiding van kinderen in perspectief

Tijd voor kinderen door de jaren heen
De vraag of ouders door de tijd heen meer of minder tijd met hun kinderen zijn gaan door-
brengen, heeft vooral in het buitenland veel aandacht gekregen (Bianchi 2000; Gauthier et
al. 2004; Altinas 2016). Lange tijd was de directe aanleiding om dit te onderzoeken de zorg
dat de toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen voor een tekort aan tijd zou hebben
gezorgd (Bianchi et al. 2006). Recent wordt deze zelfde vraag echter vanuit een hele andere
hoek benaderd. Familieonderzoekers spreken over de opkomst van een zogenoemde ‘ideo-
logie’ van ‘intensief ouderschap’ (intensive parenting) (Hays 1998; Badinter 2012; Altinas
2016). De term ideologie klinkt zwaar, maar beschrijft een veronderstelde verandering in
opvattingen, waarbij ouders zich steeds meer verantwoordelijk gaan voelen voor het
levensgeluk en succes van hun kind en om deze reden bereid zijn veel tijd, geld en aan-
dacht in hun kinderen te ‘investeren’ (Dotti Sani en Treas 2016). Deze trend zou met name
zichtbaar zijn waar het de begeleiding van kinderen betreft (Altinas 2016).
Bij het bespreken van de ontwikkeling door de jaren heen maken we onderscheid tussen
de periode voor en na 2006. Zoals in hoofdstuk 1 is besproken, zijn er in dat jaar een aantal
wijzigingen in de dataverzameling doorgevoerd, waardoor we voorzichtig moeten zijn bij
het vergelijken van de periode daarvoor en de periode daarna.
De tijd die ouders aan de verzorging en begeleiding van hun kinderen besteden, lijkt door
de tijd heen wat te schommelen, maar over het geheel genomen is er vooral sprake van
stabiliteit (tabel 5.3). Vaders besteedden in 2005 niet (significant) meer of minder tijd aan
de zorg en begeleiding van kinderen dan in 1985, en ook tussen 2006 en 2016 zijn er geen
(statistisch significante) verschillen. Moeders besteedden in 2005 een halfuur minder aan
de begeleiding van kinderen dan in 1985 en die daling zet na 2006 door (met een uitschie-
ter in 2011). Waar het de zorg en de totale tijd met kinderen betreft, zien we echter geen
(significante) verschillen, noch tussen 1985 en 2006, noch tussen 2006 en 2016.
Al met al zien we voor de situatie in Nederland weinig aanwijzingen voor een daling of een
stijging in de tijd die gaat naar de verzorging en begeleiding van kinderen. Het valt echter
niet uit te sluiten dat de tijd die ouders in totaal in het gezelschap van hun kinderen door-
brengen – dus inclusief activiteiten die niet direct met de verzorging of begeleiding van kin-
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deren hebben te maken – wel is veranderd in de loop van de tijd. Helaas geven de beschik-
bare gegevens hier geen zicht op.

Tabel 5.3
Tijd besteed aan de verzorging en begeleiding van kinderen, vaders en moeders van thuiswonende kinderen
0-17 jaar, 1985-2016 (als hoofdactiviteit, in uren per week)a

 jaar  verschilb 

 1985  1990  1995  2000  2005  2006  2011  2016 
 1985-
2005

  2006-
2016

 

 
vaders
    verzorging 1,3 1,5 1,5 1,8 1,7 2,8 2,3 2,5
    begeleiding 1,9 1,9 2,4 1,8 2,2 2,3 2,4 2,4
    totaal 3,2 3,4 3,9 3,6 3,9 5,1 4,7 4,9
moeders
    verzorging 5,1 4,7 4,6 4,2 4,7 5,5 4,4 5,2
    begeleiding 4,0 4,8 5,5 2,8 3,5 3,3 3,9 2,7 * *
    totaal 9,1 9,5 10,1 7,0 8,2 8,8 8,3 7,9

* p < 0,05.
a Tussen 2005 en 2006 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen in de methode van dataverzameling

doorgevoerd (Kamphuis et al. 2009). Om deze reden kunnen de cijfers van voor en na dit breekpunt niet
een-op-een met elkaar vergeleken worden. Voor 1985-1995 is het niet mogelijk ouders uit te sluiten die
geen thuiswonende kinderen hebben. Voor 2000-2016 was dit wel mogelijk. Voor de laatste jaren is
daarom deze extra selectie toegepast.

Bron: scp/cbs (tbo 1985-2016), gewogen gegevens

Tijd voor andere activiteiten
De meeste ouders besteden slechts een beperkt deel van hun tijd aan de verzorging en
begeleiding van kinderen, hoe belangrijk kinderen ook zijn. Veel ouders hebben bijvoor-
beeld een baan en ook met kinderen is er ruimte voor vrije tijd en moet er geslapen en
gedoucht worden. Maar hoe verhoudt de tijd die ouders besteden aan de zorg en begelei-
ding van kinderen zich tot de tijd die ouders aan andere activiteiten besteden? Om hier
zicht op te krijgen maken we onderscheid tussen aan de ene kant activiteiten die een ver-
plichtend karakter hebben, zoals betaald en huishoudelijk werk, en andere activiteiten die
meer voor ontspanning kunnen zorgen, zoals vrije tijd en persoonlijke verzorging.
We kijken ook hier naar vaders en moeders apart. Eerder zagen we dat moeders meer tijd
aan activiteiten met kinderen besteden dan vaders. Wat betekent dit voor de andere activi-
teiten in de levens van vaders en moeders? Waar gaat deze ‘extra tijd’ van moeders ten
koste van? Vaders besteden gemiddeld 4 uur per week minder aan persoonlijke verzorging
dan moeders (figuur 5.2). Het lijkt er dus niet op dat vaders uitslapen, terwijl de moeders
voor de kinderen zorgen. Er lijkt ook geen ongelijkheid in de vrije tijd te zijn. Zowel vaders
als moeders besteden daar in een week ongeveer 35 uur aan.
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Figuur 5.2
Tijd besteed aan andere activiteiten dan verzorging en begeleiding van kinderen, als hoofdactiviteit, vaders
en moeders van thuiswonende kinderen 0-17 jaar, 2016 (uren per week, n = 427)a
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a Het totaal telt niet precies op tot 168 uur per week omdat een drietal activiteiten niet is meegenomen:
de verzorging en begeleiding van kinderen, scholing en overige activiteiten (die niet in te delen waren).
Vrije tijd is inclusief vrijwilligerswerk, sociale contacten en media.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Als we naar de verplichtingen kijken, zien we wel duidelijke verschillen. Waar vaders
gemiddeld ongeveer 16 uur aan huishoudelijk werk besteden, doen moeders dat met
26 uur duidelijk meer. Vaders besteden gemiddeld weer meer uren aan betaald werk dan
moeders, ongeveer 18 uur per week meer. Het lijkt er dus vooral op dat er in gezinnen een
soort ‘uitruil’ van betaald en onbetaald werk plaatsvindt. Waar vaders gemiddeld ongeveer
twee keer zo veel uren aan betaald werk besteden dan moeders, geldt het omgekeerde
voor huishoudelijk werk en zorg en begeleiding van kinderen.
Soms wordt de suggestie gewekt dat bij vrouwen de zorg voor het huishouden en kinderen
bovenop hun werk komt, terwijl mannen na het werk thuis makkelijk kunnen ontspannen.
Dit wordt ook wel ‘de tweede dienst’ genoemd. Als we naar de totale tijdsbesteding aan
betaald werk, huishoudelijk werk én zorg voor en begeleiding van kinderen kijken en al
deze activiteiten bij elkaar optellen – valt op dat de optelsom bij de vaders wat hoger uit-
komt dan bij de moeders: ruim 59 uren per week tegenover bijna 55 uren voor de moeders.
Zijn er door de tijd heen veranderingen in de tijdsbestedingspatronen te zien? Bij de vaders
zien we dat in de periode 1985 tot 2005 de zorg voor het huishouden en anderen is toege-
nomen en vrije tijd iets is afgenomen (tabel 5.4). Tussen 2006 en 2016 zien we geen ver-
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schuivingen. Bij de moeders is er juist sprake van een afname van zorg voor het huishou-
den, tussen 1985 en 2005, maar ook recent tussen 2006 en 2016. De tijd aan betaald werk
is tussen 1985 en 2005 toegenomen en ook tussen 2006 en 2016. In 1985 werkten moeders
gemiddeld 6 uur per week, in 2016 besteedden zij ruim 20 uur per week aan werk. (Deze
gemiddelden zijn berekend over de moeders die werkten en die niet werkten.) Ten slotte is
net als bij vaders ook bij moeders de vrije tijd tussen 1985 en 2005 afgenomen en daarna
gelijk gebleven. De tijd aan persoonlijke verzorging is voor zowel vaders als moeders de
afgelopen dertig jaar gelijk gebleven.

Tabel 5.4
Tijd besteed aan andere activiteiten dan verzorging en begeleiding van kinderen, als hoofdactiviteit, vaders
en moeders van minderjarige kinderen, 1985-2016 (uren per week, n = 427)a

 jaar  verschil 

 1985  1990  1995  2000  2005  2006  2011  2016 
 1985-
2005

  2006-
2016

 

 
vaders
    betaald werk 37,8 41,8 40,9 40,9 41,0 38,1 42,4 38,3
    zorg voor huishou-
    den en anderenb

14,1 12,8 15,0 14,5 15,3 16,6 14,3 15,9 *

    vrije tijdb 40,2 38,4 36,9 35,7 35,4 36,3 34,5 34,9 ***
    persoonlijke verzor-
    ging (incl. slaap)

69,3 68,2 68,2 70,5 69,6 70,2 70,7 72,0

 
moeders
    betaald werk 5,8 7,8 10,5 14,4 17,0 16,8 17,9 20,2 *** *
    zorg voor huishou-
    den en anderenb

36,2 33,8 32,7 31,9 31,9 29,9 27,2 26,6 *** ***

    vrije tijdc 40,7 39,5 37,9 36,9 33,4 35,4 37,3 35,1 ***
    persoonlijke verzor-
    ging (incl. slaap)

73,3 73,3 73,2 74,9 74,0 75,3 76,1 76,6

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
a Het totaal telt niet precies op tot 168 uur per week, omdat een drietal activiteiten niet is meegenomen: de

verzorging en begeleiding van kinderen (zie daarvoor figuur 5.1), scholing en overige activiteiten (die niet in te
delen waren). Aan de laatste twee typen activiteiten werd per week minder dan 1 uur besteed. Tussen 2005 en
2006 is er een aantal belangrijke wijzigingen in de methode van dataverzameling doorgevoerd (Kamphuis et
al. 2009). Om deze reden kunnen de cijfers van voor en na dit breekpunt niet een-op-een met elkaar
vergeleken worden. Zie hoofdstuk 1 voor een uitgebreide toelichting. Voor 1985-1995 is het niet mogelijk
ouders uit te sluiten die geen thuiswonende kinderen hebben. Voor 2000-2016 was dit wel mogelijk. Voor de
laatste jaren is daarom deze extra selectie toegepast.

b Exclusief de zorg voor en begeleiding van kinderen, inclusief de zorg voor volwassenen.
c Inclusief vrijwilligerswerk, sociale contacten en media.

Bron: scp/cbs (tbo 1985-2016), gewogen gegevens
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5.4 Verschillen tussen ouders

Er kunnen grote verschillen zijn in de omstandigheden waarin ouders hun kind grootbren-
gen en dat kan doorwerken in de tijdsbesteding. Bepaalde omstandigheden kunnen bij-
voorbeeld restricties vormen die het moeilijker of juist makkelijker voor ouders kunnen
maken om tijd met hun kinderen door te brengen. Tegelijkertijd kunnen er zowel thuis als
op het werk ook hulpbronnen zijn die ouders meer ruimte geven in de manier waarop zij
hun tijd inrichten. Een (deeltijdwerkende) partner kan bijvoorbeeld zorgtaken overnemen
en het zo mogelijk maken te gaan sporten. In deze paragraaf staan deze verschillen cen-
traal. Om zicht te krijgen op verschillen tussen ouders kijken we naar kenmerken van de
kinderen (leeftijd en aantal), de ouder (opleidingsniveau en baan) en het gezin en de part-
ner (is er een partner en zo ja, hoeveel werkt hij of zij).
We verwachtten dat in gezinnen met jongere en een groter aantal kinderen meer gezorgd
moet worden. Deze verwachting wordt vooral bevestigd voor de leeftijd van het kind (tabel
5.5). Hoe jonger het kind, hoe meer tijd ouders aan de verzorging en begeleiding besteden.
De moeders met ten minste één kind dat nog niet naar school gaat, besteden 15 uur per
week meer aan de verzorging en begeleiding van kinderen dan de moeders van kinderen in
de middelbareschoolleeftijd. Bij de vaders is het verschil kleiner, maar nog altijd 8,5 uur per
week. Er is eenzelfde patroon zichtbaar waar het de tijd in gezelschap van het kind betreft.
Het aantal kinderen doet er voor vaders niet toe. Bij de moeders zijn er wel verschillen
zichtbaar, maar na controle voor de andere achtergrondkenmerken verdwijnen deze. Dit
komt doordat het aantal kinderen samenhangt met de leeftijd van de jongste. In de gezin-
nen met één kind is dit kind vaak nog een jong kind dat (vooral bij moeders) veel tijd
vraagt. Hieruit kan worden afgeleid dat ouders latere kinderen inpassen in het tijdschema
van de eerdere.
Er wordt over het algemeen aangenomen dat de ‘intensieve ouderschaps’-ideeën met
name populair zijn bij hoger opgeleide ouders. Dit onder meer omdat zij ook de hulpmid-
delen hebben om tijd en geld vrij te maken voor activiteiten met kinderen (Lareau 2003;
Altinas 2016; Dotti Sani en Treas 2016). Deze verwachting komt uit voor de vaders, maar
niet voor de moeders. Het verschil bij de vaders is het duidelijkst bij de verzorging en bege-
leiding van kinderen.
Er waren te weinig alleenstaande vaders om deze groep goed te kunnen vergelijken met de
samenwonende vaders. Bij de moeders zijn de verschillen tussen de alleenstaande en
samenwonende moeders niet significant.
Vanuit de simpele gedachte dat meer werkuren minder beschikbare tijd betekent, ver-
wachtten we dat ouders met grotere banen minder tijd met hun kinderen doorbrengen.
Omdat eerder onderzoek heeft laten zien dat het aantal werkuren van de partner er ook
toe kan doen (Roeters et al. 2009) nemen we dit eveneens mee. Het Nederlandse ander-
halfverdienersmodel blijkt zo dominant onder de respondenten, dat we voorzichtig moe-
ten zijn in onze uitspraken. Er zijn namelijk heel weinig ouders zonder betaald werk, heel
weinig deeltijdwerkende mannen en heel weinig voltijdwerkende vrouwen. Met zo’n lage
celvulling kunnen er geen sterke conclusies worden getrokken.
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De werkuren van de partner doen er noch voor moeders noch voor vaders toe. De eigen
werkuren doen er voor moeders, maar niet voor vaders toe. Voltijdwerkende moeders
besteden minder tijd aan hun kinderen dan de andere moeders. Het verschil tussen de
niet-werkende en deeltijdwerkende moeders is heel klein en niet significant. Huisvrouwen
en andere vrouwen zonder baan besteden de tijd die ze niet aan werk besteden dus niet
een-op-een aan hun kinderen, mogelijk omdat de kinderen een deel van de tijd op school
zitten en niet-werkende vrouwen veel tijd aan andere activiteiten als het huishouden en
vrijwilligerswerk besteden (Bianchi 2000).
Voor de vaders maakt het niet uit hoeveel ze werken. We hadden voor de vaders wel een
samenhang verwacht. De voornaamste reden hiervoor is dat inmiddels ongeveer de helft
van de vaders van jonge kinderen aangeeft één dag per week of meer thuis is terwijl de
partner werkt (Roeters en Bucx 2018, p. 72). We verwachtten dat deze vaders vaak in deel-
tijd zouden werken én relatief veel tijd aan hun kinderen zouden besteden. Mogelijk wer-
ken deze vaders formeel niet in deeltijd, maar werken ze bijvoorbeeld vier keer negen uur
of zijn ze thuis terwijl hun partner een avonddienst heeft.

Tabel 5.5
Tijd besteed aan de verzorging en begeleiding van kinderen (als hoofdactiviteit) en tijd doorgebracht in
gezelschap van een kind van 9 jaar of jonger, naar kind-, ouder- en gezinskenmerken, vaders en moeders van
thuiswonende kinderen 0-9 jaar, 2011/2016 (in uren per week)a

 verzorging en begeleiding  tijd in gezelschap van kind 
 vaders  moeders  vaders  moeders 

 
totaal 4,8 8,1 26,3 39,2
 
leeftijd jongste
    0-3 jaar 9,4d 16,4d 28,9 49,2
    4-11 jaar 4,3 7,4 - -
    12-17 jaar 0,8 1,4 - -

* *
    4-9 jaar 24,0 32,9

* *
aantal kinderen
    1 5,5 9,9 25,8 37,9
    2 4,2 6,9 26,1 37,2
    ≥ 3 5,1d 8,8d 27,6 46,2

*
hoogste opleidingsniveau ouders
    laag/midden 3,7 7,9 24,3 39,2
    hoog 5,9 8,5 27,7 39,5

* +
gezinssamenstelling
    tweeoudergezin 5,0 8,2 26,7 40,3
    eenoudergezin  b 7,6d  b 32,2d
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Tabel 5.5
(Vervolg)

 verzorging en begeleiding  tijd in gezelschap van kind 
 vaders  moeders  vaders  moeders 

 
baantype
    geen of deeltijdc 4,7 - 24,9 -
    geen - 9,6 46,6
    deeltijd - 8,0 36,7
    voltijd 4,8 4,7d 30,3 28,9

* *
baantype partner
    geen of deeltijdc - 7,7 - 39,3
    geen 5,0d - 27,5 -
    deeltijd 4,9 - 26,5 -
    voltijd 5,2d 8,4 32,2 38,8

+ p < 0,10, * p < 0,05.
a Vanwege de relatief kleine N per groep of categorie zijn gegevens uit 2011 en 2016 samengenomen.

Tijd in gezelschap kind: alleen vaders en moeders van thuiswonende kinderen 0-9 jaar.
b Er zijn zo weinig alleenstaande vaders in de data, dat we hier geen uitspraken over doen.
c Omdat er weinig vaders met geen of een deeltijdbaan zijn, hebben we beide groepen samengevoegd.
d De celvulling is hier laag, dus deze resultaten moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Bron: scp/cbs (tbo’11-’16), gewogen gegevens

5.5 Kwaliteit van leven en de rol die de tijdsbesteding daarin speelt

Hoe ervaren ouders de kwaliteit van hun leven en hoe hangt dit samen met de manier
waarop zij hun tijd inrichten? We beginnen onze analyse door te kijken hoe de ouders in
ons onderzoek zich voelen.

Tevreden maar tegelijkertijd ook vaak (te) druk
Ouders zijn over het algemeen redelijk tevreden en gelukkig met hun leven (tabel 5.6). Op
een schaal die loopt van 0 ‘heel ontevreden’ tot 10 ‘heel tevreden’ schatten zij hun tevre-
denheid net iets lager dan een 8. Het geluksgevoel wordt met een cijfer van gemiddeld een
8 beoordeeld. Daarmee zijn ouders ongeveer even tevreden en gelukkig met hun leven als
mensen zonder thuiswonende kinderen. En vergeleken met mensen van ongeveer dezelfde
leeftijd maar zonder (minderjarige, thuiswonende) kinderen zijn mensen met kinderen
zelfs iets gelukkiger en tevredener met hun leven, al zijn de verschillen vrij klein (zie tabel
B5.1 in bijlage C op www.scp.nl).
Tegelijkertijd ervaart een groot deel van de ouders zijn of haar leven ook als druk. Gevraagd
om aan te geven hoe druk hun leven is – op een schaal van 0 tot 10 waarbij een hoge score
staat voor een druk leven – geven de ouders gemiddeld een 7 (tegenover mensen zonder
kinderen een 6,5). Bijna drie kwart van de ouders geeft een 6 of hoger en ruim de helft
geeft zelfs een 8 of hoger.
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Tabel 5.6
Ervaren kwaliteit van leven, vaders en moeders van thuiswonende kinderen van 0-17 jaar, 2016 (gemiddelde
resp. in procenten)a

 totaal  vaders  moeders 
 
tevredenheid: gemiddelde op een schaal van 0-10 7,8 7,8 7,9
geluk: gemiddelde op een schaal van 0-10 8,0 7,9 8,1
druk leven: gemiddelde op een schaal van 0-10b 7,0 7,1 7,0
 
aandeel dat zegt het weleens te druk te hebbenc 69 67 71
aandeel dat in dagboek aangaf opgejaagd te zijnd 44 38 49
 
aandeel dat weleens het gevoel heeft thuis tekort te schieten 51 50 52
aandeel dat weleens het gevoel heeft op het werk tekort te schietene 36 35 37

a N varieert van 414 (tevredenheid, geluk, druk leven) tot 446 (te druk). Verschillen tussen vaders en
moeders zijn niet statistisch significant, met één uitzondering: moeders hebben – na correctie voor
andere kenmerken – vaker het gevoel opgejaagd te zijn (zie tabel B5.3 in bijlage C op www.scp.nl).

b De vraag luidde: ‘Kunt u op een schaal van 0 tot en met 10 aangeven in welke mate u vindt dat u een
druk leven leidt? Een 0 staat voor een helemaal niet druk leven en een 10 voor een zeer druk leven.’

c Antwoordde ‘ja’ op de vraag ‘Heeft u wel eens het gevoel dat u het te druk heeft?’
d Op ten minste één dagboekdag.
e Alleen gevraagd aan respondenten met betaald werk.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Voor bijna zeven op de tien ouders is het leven ook weleens te druk (tegenover bijna zes op
de tien mensen zonder kinderen). In aanvulling op deze algemene indruk, is op iedere dag-
boekdag gevraagd of de deelnemer aan het onderzoek zich op die specifieke dag opge-
jaagd had gevoeld. Op basis van deze vragen bleek ruim vier op de tien ouders op ten min-
ste één dagboekdag gevoelens van opgejaagdheid te hebben ervaren. Bij de mensen zon-
der kinderen komen dergelijke gevoelens in ongeveer één op de drie gevallen voor.
Veel ouders ervaren hun leven dus als druk en stressvol, en het is daarom ook niet vreemd
dat ongeveer de helft van de ouders het idee heeft dat zij thuis weleens tekortschieten. Op
het werk komt dit volgens één op de drie werkende ouders weleens voor. Het gevoel thuis
tekort te schieten komt bij mensen zonder kinderen duidelijk minder vaak voor (bij onge-
veer drie op de tien mensen).
Vergeleken met vijf of tien jaar geleden zijn er nauwelijks verschillen. Wel is het aandeel
ouders dat zich opgejaagd voelt, vergeleken met tien jaar geleden gestegen van ruim drie
op de tien tot nu ruim vier op de tien (zie tabel B5.2 in bijlage C op www.scp.nl).
Er zijn weinig (statistisch significante) verschillen tussen vaders en moeders; wel geven
moeders vaker dan vaders aan een opgejaagd gevoel hebben (na correctie voor andere
kenmerken: zie tabel B5.3 in bijlage C op www.scp.nl). Verder voelen hoger opgeleide
ouders zich meer tevreden met hun leven dan lager of middelbaar opgeleide ouders, maar
zij hebben ook vaker een opgejaagd gevoel, het gevoel dat het druk is en het gevoel dat zij
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tekortschieten thuis en op het werk. Het gevoel tekort te schieten wordt ook vaker gerap-
porteerd door ouders met drie of meer thuiswonende kinderen dan door ouders met min-
der kinderen (zie tabel B5.3 in bijlage C voor deze resultaten).

Kwaliteit van leven en tijdsbesteding
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de gevoelens van druk die veel ouders ervaren
te maken hebben met hun volle agenda. In paragraaf 5.3 zagen we dat er in deze fase van
het leven niet alleen veel tijd naar de zorg voor kinderen gaat, maar dat het werk en het
huishouden eveneens veel tijd kosten. Mogelijk dragen deze verplichtingen ook bij aan ver-
minderde gevoelens van tevredenheid. Onze gegevens bieden de mogelijkheid te onder-
zoeken in hoeverre de kwaliteit van leven van ouders samenhangt met de manier waarop
zij hun tijd besteden. De precieze balans tussen de activiteiten van ouders kan bij verschil-
lende ouders anders uitvallen. Sommige ouders zullen bijvoorbeeld relatief veel werken en
daardoor weinig ruimte voor ontspanning hebben, terwijl andere ouders meer prioriteit
aan ontspanning zullen (kunnen) geven.
Over de mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van leven wordt in de literatuur verschillend
gedacht. De zogenoemde conflictbenadering gaat ervan uit dat meer verplichtende activi-
teiten een wissel trekken op de beschikbare energie van mensen en drukkere mensen min-
der tijd hebben om te herstellen en ontspannen. Dit zou leiden tot een vermindering van
de kwaliteit van leven (zie bv. Treas et al. 2011). Er zijn echter ook benaderingen (zoals de
verrijkings- en ‘role expansion’-benadering) die stellen dat meer drukte ook positieve
aspecten heeft. Drukkere mensen zouden een uitdagender leven hebben met meer posi-
tieve ervaringen en daarom juist een hoger welzijn ervaren (Greenhaus en Powell 2006;
Treas et al. 2011).
Wat zegt eerder onderzoek over het verband tussen de tijd met kinderen en het welzijn van
ouders? Onderzoek uit het buitenland laat zien dat tijd met kinderen gekenmerkt wordt
door een combinatie van negatieve emoties (als stress) én positieve emoties (als voldoe-
ning) (Kahneman et al. 2004). Het kan vermoeiend en stressvol zijn om kinderen eten te
geven, in bad te krijgen en met huiswerk te helpen. Maar als ouders tijd met hun kinderen
doorbrengen, kunnen zij ook samen leuke dingen meemaken, hun onderlinge band ver-
sterken, dingen in elkaar herkennen, van elkaar leren en elkaar beter leren kennen. Al deze
gebeurtenissen brengen doorgaans voldoening en plezier met zich mee (Musick et al. 2016;
Roeters en Gracia 2016; Meier et al. 2018).
We onderzoeken de samenhang met de tijdsbesteding door te kijken naar de relatieve tijd
die ouders aan de volgende activiteiten besteden: betaald werk, zorg en begeleiding van
kinderen, de zorg voor het huishouden en anderen, vrije tijd, andere activiteiten en per-
soonlijke verzorging. Relatief betekent hier: in verhouding tot de totale tijd per week.
Tabel 5.7 presenteert de resultaten van de regressieanalyses voor een viertal uitkomsten:
de tevredenheid met het leven, de mate waarin respondenten hun leven druk vinden, de
kans dat respondenten het leven te druk vinden en de kans dat de respondent zich ten
minste op één dagboekdag opgejaagd voelde.

1 1 5 d e  g e z i n s a g e n d a



Tabel 5.7
Regressie (samenhang) op vier indicatoren van de kwaliteit van leven, op basis van de (relatieve) tijd besteed
aan verschillende activiteiten, gecorrigeerd voor kenmerken van ouder en gezin, ouders van thuiswonende
kinderen 0-17 jaar (ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten), 2011/ 2016a

 tevredenheide  druk levene  te drukf  opgejaagdf 
 
relatieve tijd besteed aan
    betaald werk 2,31* 6,74*** 5,25*** 1,97
    zorg en begeleiding van kinderenb -1,34 4,47* 2,84 3,92
    zorg voor huishouden en anderenc 1,95 3,58 3,54 0,89
    vrije tijd 0,88 -2,70 0,52 0,14
    andere activiteiten (incl. scholing) -1,67 2,23 5,28 1,19
    persoonlijke verzorging (incl. slaap)d

(n) 823 824 869 869

* p < 0,05, *** p < 0,001.
a Berekend is de relatieve tijd besteed aan diverse activiteiten: door het aantal uren voor elke activiteit

te delen door het totaalaantal uren per week (168). Vanwege de relatief kleine N per leeftijdsgroep per
jaargang zijn de jaargangen 2011 en 2016 samengenomen. Er is gecontroleerd voor kenmerken van
ouder (sekse, opleidingsniveau), gezin (samenstelling, leeftijd jongste kind, aantal kinderen) en jaartal.
De volledige uitkomsten zijn te vinden in tabel B5.4 van bijlage C op www.scp.nl.

b Verzorging en begeleiding als hoofdactiviteit.
c Exclusief zorg en begeleiding van kinderen.
d De uren die niet aan betaald werk, zorg van kinderen, zorg voor huishouden, vrije tijd, scholing en

andere activiteiten worden besteed, worden aan persoonlijke verzorging besteed. Daarmee wordt de
tijd aan deze laatste activiteit perfect voorspeld door de tijd aan de hiervoor genoemde activiteiten, en
om deze reden niet in het model opgenomen.

e Multivariate regressie. Scores op tevredenheid zijn scheef verdeeld (zie ook hoofdstuk 2); er zijn weinig
mensen die een onvoldoende geven. Om die reden zijn aanvullende analyses uitgevoerd met alleen
degenen die een voldoende hebben gegeven; inhoudelijk komen de resultaten uit deze laatste
modellen in grote lijnen overeen met de resultaten voor de totale groep.

f Logistische regressie.

Bron: scp/cbs (tbo’11-’16), gewogen gegevens

De tijd die besteed wordt aan betaald werk, blijkt het meeste samen te hangen met hoe
ouders hun leven waarderen. Naarmate ouders meer tijd besteden aan betaald werk, zijn
zij meer tevreden met hun leven, maar ervaren zij hun leven ook als drukker, en is ook de
kans groter dat zij het leven als ‘te druk’ beschouwen. Verder schatten ouders de drukte in
hun leven hoger in naarmate zij meer tijd besteden aan de zorg en begeleiding van kinde-
ren. We vonden geen verband tussen de ervaren kwaliteit van leven en de tijd aan andere
activiteiten. In aanvullende analyses bleek het gevoel dat men tekortschiet (thuis of op het
werk) niet overtuigend af te hangen van tijdsbestedingspatronen (niet in tabel).
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5.6 Samenvatting en conclusies

Een volle agenda
Voor veel ouders met thuiswonende kinderen is de agenda behoorlijk vol. De combinatie
van de verzorging en begeleiding van kinderen, betaald werk en huishoudelijk werk neemt
veel tijd in beslag. Er is relatief weinig tijd voor ontspannende activiteiten en vrije tijd; de
tijd die ouders voor zichzelf hebben, lijkt er dus soms bij in te schieten. De levensfase met
kinderen lijkt daarbij zelfs iets drukker te zijn voor mannen dan voor vrouwen en dat is in
lijn met eerder onderzoek (Bianchi en Milkie 2010; Cloïn 2013; zie ook hoofdstuk 2).

Ouders voelen zich druk én tevreden…
Als wordt afgegaan op de tijdsbestedingspatronen van ouders, is de levensfase met kinde-
ren dus druk en dat wordt door veel ouders ook zo ervaren. Naarmate ouders meer tijd
besteden aan de zorg voor kinderen en aan betaald werk, neemt ook het gevoel toe dat het
leven druk is.
Dat de gezinsfase als druk wordt ervaren, hoeft echter niet te betekenen dat de kwaliteit
van leven hier altijd onder lijdt. Ouders zijn naar eigen zeggen ongeveer even tevreden en
gelukkig met hun leven als mensen zonder thuiswonende kinderen.
Er is ook binnen de groep ouders gekeken naar verschillen in ervaren tijdsdruk en tevre-
denheid. Ouders voelen zich zelfs meer tevreden naarmate zij meer tijd besteden aan
betaald werk. Dat het combineren van verschillende rollen en taken druk en ingewikkeld
kan zijn, maar ook als positief ervaren kan worden – bijvoorbeeld omdat het verrijkend kan
zijn – is ook in lijn met eerder onderzoek (zie bv. Gareis et al. 2009; Rantanen et al. 2013;
Kluwer 2017). De drukte die de levensfase met kinderen kenmerkt, is dus niet enkel positief
of negatief. Onze uitkomsten suggereren dat ouders zich ondanks of wellicht juist dankzij
de drukke agenda tegelijkertijd druk én tevreden kunnen voelen.

… maar het is ook weleens ‘te druk’
Het drukke gezinsleven kan ook een keerzijde hebben, namelijk wanneer het leven ‘te druk’
is. Volgens zeven op de tien ouders is dat weleens het geval en ruim vier op de tien ouders
voelen zich weleens opgejaagd. Verder heeft de helft van de ouders weleens het gevoel
thuis te kort te schieten en één op de drie op het werk.
De drukke gezinsagenda lijkt dus niet per definitie een wissel op de kwaliteit van leven van
ouders te trekken, maar de gevoelens van tijdsdruk onder ouders zijn wel een punt van
aandacht. Toekomstig onderzoek zou kunnen onderzoeken in welke situaties de druk voor
ouders te hoog oploopt, hoe deze druk verlicht zou kunnen worden, op welke manier
ouders verder ondersteund kunnen worden bij het combineren van arbeid en zorg.

Niet minder tijd naar kinderen…
Ondanks dat de arbeidsparticipatie van moeders in de afgelopen decennia en ook de laat-
ste jaren toegenomen is, lijkt dit niet ten koste te zijn gegaan van de tijd voor kinderen.
Moeders zijn hier dus niet op gaan bezuinigen. Deze bevinding komt overeen met onder-
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zoek uit het buitenland. Een gebruikelijke verklaring is dat moeders de tijd met kinderen zo
belangrijk vinden, dat ze deze tijd sterk beschermen en liever op andere activiteiten bezui-
nigen (Bianchi 2000; Bianchi en Milkie 2010; Roeters et al. 2010). We zien dat ook hier
terug. De vrije tijd van moeders is (met name tussen 1985 en 2005) gedaald en moeders
zijn wat minder tijd aan de zorg voor het huishouden gaat besteden. Mogelijk stofzuigen
Nederlandse moeders nu minder dan vroeger en wordt er meer uitbesteed. Multitasken is
een andere manier waarop ouders – met name moeders – aan de verplichtingen voort-
vloeiend uit de combinatie van arbeid en zorg proberen te voldoen, zo is bekend uit eerder
onderzoek (zie bijvoorbeeld Cloïn en Schols 2011; Craig en Brown 2016).

… maar ook niet meer?
Onderzoek in het buitenland suggereert dat ouders zich de laatste jaren steeds meer ver-
antwoordelijk lijken te voelen voor het levensgeluk van hun kind en om die reden bereid
zijn meer tijd in hun kinderen te ‘investeren’ (Dotti Sani en Treas 2016). Een dergelijke stij-
gende trend hebben we in ons onderzoek niet waargenomen. Dat dit niet zichtbaar wordt
in ons onderzoek hoeft overigens niet te betekenen dat de betrokkenheid van ouders met
hun kinderen niet ook in Nederland is toegenomen: ouders zijn mogelijk meer dingen voor
hun kinderen gaan regelen of hebben vaker kort contact met hun kinderen om te kijken
hoe het met ze gaat of waar ze zijn. Omdat dergelijke activiteiten vaak kort duren, zullen zij
niet altijd geregistreerd worden. Onderzoek naar de betrokkenheid van ouders vraagt dus
om meer dan een (globaal) tijdsbestedingsonderzoek.
In dit hoofdstuk hebben we helaas slechts beperkt naar de verschillen tussen tweeouder-
gezinnen en andere gezinsvormen kunnen kijken. Het ligt echter voor de hand dat als
ouders niet (meer) samenwonen en in verschillende huishoudens de zorg voor kinderen
moeten delen, dit een stempel op de tijdsbesteding van zowel de ouders als het kind drukt.
Eerder onderzoek van Van der Heijden en collega's (2016) laat bijvoorbeeld zien dat co-
ouderschap de tijdsdruk van moeders verlaagt en die van vaders verhoogt. Een voor de
hand liggende verklaring is dat moeders van een deel van hun zorgtaken worden ontlast
terwijl vaders juist een grotere zorgrol krijgen.

Noot

1 De deelnemers aan het onderzoek maken zelf het onderscheid tussen hoofd- en nevenactiviteiten. In
het papieren dagboekje geven zij in de eerste kolom aan wat de belangrijkste activiteit was en in de
tweede wat ze nog meer deden. De codeurs hebben de activiteit in de eerste kolom vervolgens als
hoofdactiviteit gelabeld en de activiteit in de tweede kolom als nevenactiviteit.

Literatuur

Altinas, E. (2016). The widening education gap in developmental child care activities in the United States,
1965–2013. Journal of Marriage and Family, jg. 78, nr. 1, p. 26-42.

Badinter, E. (2012). The conflict: How modern motherhood undermines the status of women. New York: Metropolitan
Books.

1 1 8 d e  g e z i n s a g e n d a



Bianchi, S.M. en M.A. Milkie (2010). Work and family research in the first decade of the 21st century. Journal of
Marriage and Family, jg. 72, nr. 3, p. 705-725.

Bianchi, S.M., J.P. Robinson en M.A. Milkie (2006). Changing rhythms of American family life. New York: Russell
Sage Foundation.

Bianchi, S.M. (2000). Maternal employment and time with children: Dramatic change or surprising conti-
nuity? Demography, jg. 37, nr. 4, p. 401-414.

Cloïn, M. (red.) (2013). Met het oog op de tijd. Een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders. Den Haag: Sociaal en
Cultureel Planbureau.

Cloïn, M. & M. Schols (2011). De gezinsagenda. In F. Bucx (red.), Gezinsrapport 2011. Een portret van het gezinsleven
in Nederland (p. 100-128). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Craig, L. en J. Brown (2016). The multitasking parent: Time penalties, dimensions, and gender differences. In:
Kalenkoski C.M. en G. Foster G. (red.). The Economics of Multitasking (p. 33-59): New York: Palgrave Mac-
millan.

Dotti Sani, G.M. en J. Treas (2016). Educational gradients in parents’ child-care time across countries, 1965–
2012. Journal of Marriage and Family, jg. 78, nr. 4, p. 1083-1096.

Gauthier, A.H., T.M. Smeeding en F.F. Furstenberg Jr (2004). Are parents investing less time in children?
Trends in selected industrialized countries. Population and development review, jg. 30, nr. 4, p. 647-672.

Gareis, K. C., R.C. Barnett, K. A. Ertel en L.F. Berkman (2009). Work-family enrichment and conflict: Additive
effects, buffering, or balance? Journal of Marriage and Family, jg. 71, nr. 3, p. 696-707.

Greenhaus, J.H. en G.N. Powell (2006). When work and family are allies: A theory of work-family enrichment.
Academy of management review, jg. 31, nr. 1, p. 72-92.

Hays, S. (1998). The cultural contradictions of motherhood. New Haven: Yale University Press.
Heijden, F. van der, A.R. Poortman en T. van der Lippe (2016). Children's postdivorce residence arrangements

and parental experienced time pressure. Journal of Marriage and Family, jg. 78, nr. 2, p. 468-481.
Kahneman, D., A.B. Krueger, D.A. Schkade, N. Schwarz en A.A. Stone (2004). A survey method for character-

izing daily life experience: The day reconstruction method. Science, jg. 306, nr. 5702, p. 1776-1780.
Kamphuis, C., R. van den Dool, A. van den Broek, I. Stoop, P. Adelaar en J. de Haan (2009). tbo/eu en tbo/nl.

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Kluwer, E. (2017). Autonomie in verbondenheid. Het hoe en waarom van duurzame relaties. (oratie). Nijmegen: Rad-

boud Universiteit.
Lareau, A. (2003). Unequal childhoods: Class, race, and family life. Berkeley: University of California Press.
Meier, Ann, Kelly Musick, Jocelyn Fischer en Sarah Flood (2018). Mothers’ and Fathers’ Well-Being in Parent-

ing Across the Arch of Child Development. Journal of Marriage and Family, jg. 80, nr. 4, p. 922-1004.
Musick, K., A. Meier en S. Flood (2016). How parents fare: Mothers’ and fathers’ subjective well-being in time

with children. American Sociological Review, jg. 81, nr. 5, p. 1069-1095.
Offer, S. en B. Schneider (2011). Revisiting the gender gap in time-use patterns multitasking and well-being

among mothers and fathers in dual-earner families. American Sociological Review, jg. 76, nr. 6, p. 809-833.
Portegijs, W., M. Cloïn, R. Roodsaz en M. Olsthoorn (2016). Lekker vrij!? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de

arbeidsduur van vrouwen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Rantanen, J., U. Kinnunen, S. Mauno en S. Tement (2013). Patterns of conflict and enrichment in work-family

balance: A three-dimensional typology. Work & Stress, jg. 27, nr. 2, p. 141-163.
Roeters, A. en F. Bucx (2018). Kijk op kinderopvang. Hoe ouders denken over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en

kwaliteit van kinderopvang. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Roeters, A. en P. Gracia (2016). Child Care Time, Parents’ Well-Being, and Gender: Evidence from the Ameri-

can Time Use Survey. Journal of Child and Family Studies, jg. 25, nr. 8, p. 2469-2479.
Roeters, A., T. van der Lippe en E.S. Kluwer (2009). Parental work demands and the frequency of child-relat-

ed routine and interactive activities. Journal of Marriage and Family, jg. 71, nr. 5, p. 1193-1204.

1 1 9 d e  g e z i n s a g e n d a



Roeters, A., T. van der Lippe en E.S. Kluwer (2010). Work characteristics and parent-child relationship quality:
The mediating role of temporal involvement. Journal of Marriage and Family, jg. 72, nr. 5, p. 1317-1328.

Treas, J., T. van der Lippe en T.C. Tai (2011). The happy homemaker? Married women’s well-being in cross-
national perspective. Social Forces, jg. 90, nr. 1, p. 111-132.

1 2 0 d e  g e z i n s a g e n d a



6 Ouderen

Anne Roeters en Freek Bucx

6.1 Inleiding

Met de toegenomen levensverwachting is de groep ouderen in Nederland toegenomen. In
dit hoofdstuk gaan we na hoe het dagelijkse leven van ouderen eruitziet en welke sociale
verschillen er bestaan. Hoe richten zij hun tijd in, in een fase waarin arbeid en de zorg voor
de eigen kinderen niet (meer) centraal staat? In hoeverre participeren zij in de maatschap-
pij en hoe ziet hun vrije tijd eruit? Net als in de rest van het rapport stellen we ook de vraag
hoe de tijdsbesteding van ouderen samenhangt met hun kwaliteit van leven.
Momenteel staat de kwaliteit van leven van ouderen volop in de aandacht. Op 8 maart
heeft een netwerk van onder andere gemeenten, verzekeraars, zorggevers, samen met de
rijksoverheid in het zogenoemde ‘Pact voor de Ouderenzorg’ afgesloten (Ministerie van
Volksgezondheid 2018b). In dit pact onderschrijven de ondertekenaars hun ‘gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven van ouderen en verbinden [zij zich] aan
het meedenken en meedoen met concrete plannen en acties.’ (Ministerie van Volks-
gezondheid 2018b, p. 1). Om dit doel te bereiken is en wordt een scala aan maatregelen
ontwikkeld, waaronder het actieplan ‘Een tegen eenzaamheid’ (Ministerie van Volks-
gezondheid 2018a) en het programma ‘Langer thuis’ (Ministerie van Volksgezondheid
2018d).
Hoewel maatregelen zich zelden expliciet op de tijdsbesteding van ouderen richten, kan
wel gesteld worden dat de tijdsbesteding een bijrol speelt in het beleid. Op haar website
schrijft de overheid bijvoorbeeld dat zij ouderen graag ziet deelnemen in de maatschappij
en ernaar streeft dat zij ‘ondanks een eventuele lichamelijke of geestelijke beperking, net
als ieder ander mensen kunnen ontmoeten, contacten kunnen onderhouden, boodschap-
pen kunnen doen en aan maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen’ (Ministerie van
Volksgezondheid 2018c). Daarnaast wordt er met beleid dat eenzaamheid moet bestrijden
naar gestreefd dat ouderen minder vaak alleen thuis zijn, er meer op uitgaan en met ande-
ren in contact staan (Ministerie van Volksgezondheid 2018a).
Tijdsbestedingsonderzoek onder de groep ouderen is schaars. Dit is zonde, omdat we hier-
mee kunnen onderzoeken hoe actief ouderen daadwerkelijk zijn en hoe dit in verband
staat met hun kwaliteit van leven. Is het bijvoorbeeld inderdaad zo dat actievere ouderen
een hogere kwaliteit van leven ervaren? Dit hoofdstuk zet een eerste stap in de richting van
het beantwoorden van dit type vragen.
In dit hoofdstuk komen veel van de thema’s uit eerdere hoofdstukken terug. We kijken
naar de gemiddelde tijdsbesteding en sociale verschillen. Ook onderzoeken we het ver-
band tussen de tijdsbesteding en kwaliteit van leven. Dit doen we door – net als in de rest
van het rapport – te kijken naar hoe tevreden mensen met hun leven zijn en of zij zich wel-
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eens opgejaagd voelen. Daarnaast staan we in dit hoofdstuk uitgebreid stil bij de gerap-
porteerde eenzaamheid van de deelnemers aan het tijdsbestedingsonderzoek.

6.2 Actieve senioren?

6.2.1 Een globaal beeld van de tijdsbesteding van ouderen
Hoe besteden ouderen hun tijd? Tabel 6.1 toont de tijdsbesteding voor een selectie aan
activiteiten. Als referentiekader is de gemiddelde tijdsbesteding van degenen jonger dan
66 jaar ook opgenomen. Er is een grof onderscheid gemaakt tussen vier typen activiteiten.
Allereerst wordt er gekeken naar activiteiten die veel in en om het huis plaatsvinden, rela-
tief passief zijn en op de persoon zelf gericht zijn, zoals huishoudelijk werk en hobby’s. Een
tweede groep activiteiten die onder de loep wordt genomen, bestaat uit activiteiten die
vaak buitenshuis plaatsvinden, relatief actief zijn en meer op anderen gericht zijn, zoals
zorgen voor anderen, vrijwilligerswerk en sport. Het gaat om een grof en globaal onder-
scheid tussen ‘binnen’ en ‘buiten’-activiteiten en er zijn dus zeker uitzonderingen denk-
baar. Hobby’s kunnen bijvoorbeeld ook samen met anderen worden gedaan en ouderen
kunnen thuis aan ochtendgymnastiek doen. Ten derde kijken we naar de breedte van de
maatschappelijke participatie. Dit doen we door voor een selectie van maatschappelijke
activiteiten na te gaan aan hoeveel van deze activiteiten mensen hebben deelgenomen. De
selectie van maatschappelijke activiteiten is gebaseerd op hoofdstuk 7. Ten vierde kijken
we los naar sociale contacten.
Voor ieder van de ‘naar binnen gerichte’ activiteiten geldt dat mensen ouder dan 66 jaar
hier meer tijd aan besteden dan degenen jonger dan 66 jaar (tabel 6.1). Ouderen besteden
met name meer tijd aan huishoudelijk werk en media. Aan de ‘naar buiten gerichte’ activi-
teiten besteden de ouderen in totaal wat minder tijd dan de jongere groep, maar het ver-
schil is klein. Bovendien hangt het ervan af naar welke specifieke activiteit wordt gekeken.
Ouderen besteden minder tijd aan de zorg voor anderen in hun omgeving (bv. mantelzorg),
maar weer meer tijd aan vrijwilligerswerk. Mogelijk is hier sprake van een substitutie: nu de
kinderen het huis uit zijn en eigen ouders meestal niet meer leven, gaat die tijd nu ook naar
activiteiten die de omgeving ten goede kunnen komen, maar nu meer een breder (maat-
schappelijk) belang dienen. Van een dergelijk ‘substitutie-effect’ kan eveneens sprake zijn
als het gaat om sport en bewegen: ouderen sporten minder – mogelijk vanwege krachtver-
lies en fysieke ongemakken – maar besteden wel meer tijd aan wandelen en fietsen.
De maatschappelijke participatie van ouderen is iets veelzijdiger dan die van degenen jon-
ger dan 66 jaar. Zij rapporteren een gemiddelde van 2,9 verschillende activiteiten per week,
tegenover een gemiddelde van 1,6 voor degenen jonger dan 66 jaar.
De gegevens over de sociale contacten laten een gemengd beeld zien. Ouderen besteden
op weekbasis 1 uur meer aan activiteiten die als ‘sociale contacten’ worden beschouwd
(zoals op visite gaan). Als het praten met huisgenoten buiten beschouwing wordt gelaten,
is het verschil tussen de oudere en jongere leeftijdsgroep nog iets groter. Tegelijkertijd
brengen ze wel meer tijd alleen door dan mensen jonger dan 66 jaar.
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Tabel 6.1
De gemiddelde tijdsbesteding aan een selectie van activiteiten, naar leeftijd, personen van 12 jaar en ouder,
2016 (in uren per week)

 65 jaar en jonger  66 jaar en ouder 
 
‘naar binnen’ gerichte activiteiten
    huishoudelijk werk 16,9 25,5
    media 17,3 29,1
    hobby’s 2,8 4,1
    totaal 37,0 58,7
 
‘naar buiten’ gerichte activiteiten
    zorg voor anderen 3,0 1,9
    vrijwilligerswerk en bijeenkomsten 1,0 1,4
    sport 1,9 1,4
    beweginga 0,9 1,6
    uitstapjes en cultuurdeelnameb 1,3 0,9
    totaal 8,1 7,2
 
aantal maatschappelijke activiteitenc 1,6 2,9
 
sociale contactend 7,8 8,8
sociale contacten exclusief praten met huisgenoten 7,0 8,3
totale tijd alleen 70,0 75,4
totale tijd alleen exclusief slaap 41,7 50,4
(n) 1496 397

Vet = gemiddelde wijkt significant af van de respondenten jonger dan 66 jaar (p < 0,05). Cursief = het
verschil is marginaal significant (p < 0,10).
a Recreatief wandelen en fietsen.
b Exclusief recreatief wandelen en fietsen (in hoofdstuk 2 is dit wel onder uitstapjes geschaard).
c Deze maat is gebaseerd op de afbakening van maatschappelijke participatie in hoofdstuk 7. Hiervoor is

voor zeven activiteiten nagegaan aan hoeveel van deze activiteiten de deelnemer in de dagboekweek
deelgenomen heeft. Deze activiteiten zijn (i) lezen, (ii) sporten, (iii) een sportwedstrijd bezoeken,
(iv) cultuurdeelname, (v) het bezoeken van een bijeenkomst, (vi) het doen van vrijwilligerswerk en (vii)
het geven van zorg of hulp aan kinderen of volwassenen. Een waarde van 3 betekent dus dat de
deelnemer aan het onderzoek drie van deze activiteiten heeft gerapporteerd.

d Face-to-face, online of telefonisch contact met huisgenoten, familieleden en anderen. Onder deze
categorie valt bijvoorbeeld het bezoeken van vrienden, gesprekken met huisgenoten en feestjes.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens
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Kader 6.1 Een selectieve groep ouderen?
Door de opzet van de steekproef van het tbo hebben alleen ouderen die zelfstandig wonen mee-
gedaan aan het onderzoek. We kunnen dus geen uitspraken doen over ouderen die in verzorgings-
huizen wonen. Waarschijnlijk betekent dit dat met name bij de oudste leeftijdsgroepen de deelne-
mers aan dit onderzoek een selectieve groep zullen zijn. Het zijn de meest vitale (en daardoor
waarschijnlijk ook de meest actieve) ouderen die op zichzelf kunnen blijven wonen. Los daarvan is
het ook waarschijnlijk dat ouderen die zelfstandig wonen maar zeer kwetsbaar zijn niet aan het
onderzoek hebben meegedaan. Aanvullende analyses (niet getoond) ondersteunen deze verwach-
ting. De 75-plussers die hebben deelgenomen aan het onderzoek rapporteren meer gezondheids-
problemen en zijn vaker alleen dan de jongere groepen, maar de verschillen tussen de 66- tot en
met 74-jarigen en de 75-plussers zijn kleiner dan op basis van eerder onderzoek te verwachten is.
Geïnteresseerden in de kwaliteit van leven van de groep ouderen in verzorgingshuizen kunnen
terecht in andere scp-rapporten waaronder het recente rapport ‘Kwetsbaar en eenzaam?’ (Van
Campen et al. 2018) en het rapport ‘Gelukkig in een verpleeghuis?’ (Van Campen en Verbeek-Oud-
dijk 2017).

6.2.2 Ontwikkelingen door de tijd
Ziet de tijdsbesteding van de huidige generatie ouderen er anders uit dan die van de oude-
ren vroeger? Als we terug in de tijd gaan, zien we enkele verschillen, maar geen van deze
verschillen is erg groot (tabel 6.2). Ook lijken de grootste veranderingen vóór 2006 te heb-
ben plaatsgevonden. De tijdsbesteding aan sociale contacten is hier illustratief voor. Tus-
sen 1975 en 2005 daalde de tijdsbesteding hieraan met 6 uur per week. De afgelopen tien
jaar is hier nog 1 uur vanaf gegaan, maar deze afname is slechts marginaal significant. Tus-
sen 1975 en 2005 zijn ouderen meer tijd aan vrijwilligerswerk en bijeenkomsten, sport en
uitstapjes gaan besteden. In de afgelopen tien jaar heeft echter alleen de trend voor sport
doorgezet. Helaas kunnen we voor de breedte van de maatschappelijke participatie en de
tijdsbesteding in het gezelschap van anderen geen inschatting maken die door de jaren
heen goed vergelijkbaar is.
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Tabel 6.2
De gemiddelde tijdsbesteding aan een selectie van activiteiten, personen van 66 jaar en ouder, 1975-2016
(in uren per week)

 1975  1985  1995  2005  2006  2011  2016 
 
‘naar binnen’ gerichte activiteiten
    huishoudelijk werk 26,7 26,5 28,0 27,2 27,0 24,5 25,5
    media 25,0 27,3 27,2 26,7 27,5 30,5 29,1
    hobby’s 4,5 8,3 7,0 4,8 4,9 4,7 4,1
‘naar buiten’ gerichte activiteiten
    zorg voor anderen 2,0 1,8 1,9 2,4 1,8 1,9 1,9
    vrijwilligerswerk en
bijeenkomsten

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

    sport 0,1 0,6 0,9 1,0 0,7 1,4 1,4
    uitstapjes en cultuurdeelnamea 1,3 2,0 2,0 2,4 2,4 2,4 2,5
 
sociale contacten 14,9 11,7 10,6 9,0 9,7 8,6 8,8

Vet = verschil tussen 2006 en 2016 is significant (p < 0,05).
Cursief = verschil tussen 2006 en 2016 is marginaal significant (p < 0,10). De verschillen tussen 1975 en 2005
zijn significant voor vrijwilligerswerk, sport, uitstapjes en sociale contacten.
a Inclusief recreatief wandelen en fietsen.

Bron: scp/cbs (tbo 1975-2016), gewogen gegevens

6.2.3 Sociale verschillen
De eerdere hoofdstukken van dit rapport hebben laten zien dat de tijdsbestedingspatronen
sterk samenhangen met levensfase, sekse en opleidingsniveau. Dit komt onder andere
doordat hogeropgeleiden in het algemeen meer uren aan betaald werk besteden dan lager-
opgeleiden en mannen meer uren (betaald) werken dan vrouwen. Maar wat blijft er van
deze verschillen over na het pensioen: als er dus niet meer gewerkt wordt? Wordt de ver-
deling van huishoudelijke en zorgtaken tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld gelijker
als beide partners meer thuis zijn? Of zijn vrouwen meer dan mannen geneigd om in deze
levensfase mantelzorg te geven of op de kleinkinderen te passen? We onderzoeken de
sociale verschillen voor de activiteiten die meer naar binnen en meer naar buiten gericht
zijn. Een analyse van de verschillen in de sociale contacten volgt in paragraaf 6.3.
Over de hele linie zijn de sociale verschillen beperkt (tabellen 6.3a en 6.3b), ook in vergelij-
king met de sociale verschillen die in hoofdstuk 2 onderzocht zijn. De oudere vrouwen
besteden bijvoorbeeld meer uren aan huishoudelijk werk dan de oudere mannen. Maar dit
man-vrouwverschil is kleiner dan bij de gemiddelde bevolking (6,2 tegenover 7,4 uur per
week1; zie tabel 2.3 in hoofdstuk 2). Dit komt vooral doordat oudere mannen meer tijd aan
huishoudelijke taken besteden dan jongere mannen (in 2016 bijna 9 uur per week meer).
Bij de zorg voor anderen (waar de zorg voor kleinkinderen en mantelzorgtaken onder valt)
is er bij de ouderen zelfs geen (significant) verschil tussen mannen en vrouwen. Dit sugge-
reert dat als betaald werk wegvalt, onbetaald werk gelijker wordt verdeeld.
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De man-vrouwverschillen in mediagebruik lijken bij mensen ouder dan 65 jaar juist relatief
groot te zijn. Uit hoofdstuk 2 bleek het gemiddelde over alle mannen van 12 jaar en ouder
21,5 uur per week te zijn. Bij de oudere mannen ligt dit gemiddelde boven de 31 uur per
week. Ook oudere vrouwen besteden meer tijd aan media dan jongere vrouwen, maar dit
verschil is kleiner dan bij de mannen. Bij de overige vrijetijdsactiviteiten en het vrijwilligers-
werk zijn de man-vrouwverschillen in de oudere levensfase enigszins maar niet opvallend
veel kleiner dan in de levensfasen ervoor.
Opleidingsverschillen zijn er bij de ouderen eigenlijk niet. Als enkel naar de patronen wordt
gekeken valt op dat een lager opleidingsniveau bij de ouderen samengaat met minder tijd
aan media en overige vrije tijd. Voor de hele bevolking geldt het omgekeerde.
Een vergelijking van de ‘jongere’ en ‘oudere’ ouderen (van onder en boven de 74 jaar) laat
zien dat de eerste groep meer tijd aan de zorg voor anderen en vrijwilligerswerk en bijeen-
komsten besteedt. Op de andere domeinen verschillen de groepen niet (significant) van
elkaar. Er zijn eveneens weinig verschillen tussen de ouderen met en zonder een (mentale
of fysieke) beperking. Wel besteden ouderen met een beperking minder tijd aan bewegen,
uitstapjes en cultuur vergeleken met ouderen zonder beperking.
Ouderen die samenwonen met een partner besteden meer tijd aan hobby’s, sport en
beweging. Het is mogelijk dat partners deze activiteiten vaak samen oppakken.2 Daarnaast
is het zo dat ouderen die één of meer kinderen hebben meer tijd besteden aan het huis-
houden, de zorg voor anderen en vrijwilligerswerk. Mogelijk is hun netwerk groter en wor-
den zij hierdoor wellicht vaker gevraagd om bijvoorbeeld op te passen of vrijwilligerswerk
te doen.
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Tabel 6.3a
Tijd (in uren per week) besteed aan huishoudelijk werk, media en hobby’s, personen van 66 jaar en ouder,
naar achtergrondkenmerken, 2011/2016a (n varieert tussen de 619 en 652)

 huishoudelijk werk  media  hobby’s 
 
sekse
    mannen 21,7 33,7 4,4
    vrouwen 27,9 26,4 4,4

* *
opleiding
    laag 25,9 28,1 4,2
    middelbaar 25,3 30,4 5,0
    hoog 23,0 31,7 3,9
 
leeftijd
    66-74 jaar 26,2 28,8 4,2
    ≥ 75 jaar 23,1 31,4 4,7
 
gezinssituatie
    geen partner/gescheiden 23,2 33,7 3,2
    verweduwd 24,7 29,3 4,4
    getrouwd/partnerschap 25,5 29,1 4,6

+ *
    geen kinderenb 22,6 33,8 4,4
    één kind of meer (uitwonend) 25,3 29,5 4,5

* +
beperkingc

    nee 26,2 28,1 4,4
    ja 24,9 30,3 3,9

* Verschillen tussen de groepen zijn significant (p < 0,05).
a Omdat we binnen de groep ouderen naar deelgroepen willen kijken en de omvang van deze groepen

soms erg klein wordt, is besloten 2011 en 2016 samen te nemen. Zoals de vorige paragraaf liet zien, is
er van grote verschuivingen tussen deze jaren geen sprake. Toch is het bij het interpreteren van de
gegevens goed om voor ogen te houden dat het hier niet enkel om recente data gaat.

b N = 83, de resultaten moeten daarom voorzichtig geïnterpreteerd worden.
c Ja indien de respondent heeft aangegeven dat hij of zij last heeft van een langdurige ziekte,

lichamelijke beperking of psychische klachten. Enkel voor 2016.

Bron: scp/cbs (tbo’11/’16), gewogen gegevens
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Tabel 6.3b
Tijd (in uren per week) besteed aan zorg voor anderen, vrijwilligerswerk en bijeenkomsten, sport, bewegen
en uitstapjes en cultuur, personen van 66 jaar en ouder, naar achtergrondkenmerken, 2011/2016 (n varieert
tussen de 619 en 652)

 zorg voor
anderen

 
 vrijwilligers-
werk en
bijeenkomsten

 

 sport  bewegen 

 uitstapjes en
cultuur-
deelname

 

 
sekse
    mannen 1,9 1,7 1,8 1,9 0,8
    vrouwen 1,9 1,4 1,0 1,3 1,0

* *
opleiding
    laag 2 1,4 1,1 1,4 0,8
    middelbaar 1,7 1,7 1,4 1,6 0,8
    hoog 1,9 1,6 1,8 1,8 1,2

+
leeftijd
    66-74 jaar 2,3 1,7 1,5 1,6 1,0
    ≥ 75 jaar 1,3 1,2 1,2 1,5 0,8

* *
gezinssituatie
    geen partner/gescheiden 1,3 1,2 1,0 1,2 0,7
    verweduwd 1,2 1,5 1,1 1,2 0,9
    getrouwd/partnerschap 2,3 1,7 1,6 1,9 1,0

+ * *
    geen kinderena 1,0 0,9 1,3 1,9 1,0
    één kind of meer
    (uitwonend)

2,0 1,6 1,4 1,6 0,9

* *
beperking
    nee 2 1,5 1,7 2,2 1,2
    ja 1,7 1,2 1,2 1,2 0,7

+ * *

a N = 83, de resultaten moeten daarom voorzichtig geïnterpreteerd worden.
* Verschillen tussen de groepen zijn significant (p < 0,05).
+ Verschillen tussen de groepen zijn marginaal significant (p < 0,10).

Bron: scp/cbs (tbo’11/’16), gewogen gegevens

6.3 Tijd met anderen

In deze paragraaf wordt meer in detail ingegaan op de tijd die ouderen in Nederland met
anderen doorbrengen. Dit gebeurt in twee stappen. Allereerst onderzoeken we welk deel
van de wekelijkse tijd naar activiteiten gaat die als ‘sociale contacten’ worden betiteld.
Onder deze categorie valt onder andere het praten met huisgenoten, het gaan op en ont-

1 2 8 o u d e r e n



vangen van visite. Het kan gaan om face-to-facecontact, onlinecontact en telefonisch con-
tact. Naast de tijd die ouderen hieraan besteden, laten we ook zien hoe ouderen dit waar-
deren en hoe tevreden ze zijn met hun offline- en onlinecontacten. In de tweede stap bren-
gen we in kaart hoeveel tijd ouderen in het gezelschap van anderen doorbrengen. Hiervoor kij-
ken we naar de informatie in het dagboek over de aanwezigheid van anderen. Ook buiten
de sociale activiteiten om kunnen mensen namelijk samen tijd doorbrengen. Denk bijvoor-
beeld aan een stel dat een middag samen in de tuin zit. Als de één een boek leest terwijl de
ander aan het tuinieren is, brengen ze wel degelijk samen tijd door, ook al zijn ze niet (of
niet geheel) op elkaar gericht.

6.3.1 Sociale contacten
Bijna alle ouderen rapporteren op ten minste één moment in de dagboekweek dat ze tijd
aan sociale contacten hebben besteed (tabel 6.4). Gemiddeld komt dit uit op bijna 9 uur
per week. Dat is 1 uur meer dan mensen jonger dan 66 jaar (zie tabel 6.1). De rapportcijfers
die aan de kwaliteit van sociale contacten worden gegeven, liggen allemaal hoog: het
(offline) contact met vrienden en met familie wordt met een ruime 8 beoordeeld. Over het
algemeen is men iets tevredener met het offlinecontact dan met het onlinecontact.

Tabel 6.4
Sociale contacten, personen van 66 jaar en ouder, naar achtergrondkenmerken, 2011/2016 (n=652) (in per-
centages en in uren per week)a

 tijdsbesteding  tevredenheid 

 aandeel
deel-
nemersb (%)

 
 tijds-
besteding
sociale
contactenc

 

 online-
contactd

 
 offline-
contact
vrienden

  offline-
contact
familie

 

 
totaal 98 8,7 7,6 8,1 8,1
 
leeftijdsgroep
    66-74 jaar 98 8,7 7,5 8,5 8,1
    ≥ 75 jaar 99 8,6 7,7 7,6 8,1
 
sekse
    mannen 96 7,9 7,5 8,4 8,0
    vrouwen 99 9,3 7,7 7,9 8,2

*c *
 
gezinssituatie
    geen partner/gescheiden 97 9,6 7,4 9,7 7,6
    verweduwd 99 10,3 7,7 8 8,3
    getrouwd/partnerschap 98 7,7 7,6 7,8 8,1

* *
    geen kinderen 92 8,6 7,6 9,8 7,6
    één kind of meer (uitwonend) 99 8,6 7,6 7,9 8,1

*
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Tabel 6.4
(Vervolg)

 tijdsbesteding  tevredenheid 

 aandeel
deel-
nemersb (%)

 
 tijds-
besteding
sociale
contactenc

 

 online-
contactd

 
 offline-
contact
vrienden

  offline-
contact
familie

 

 
beperkinge

    nee 95 8,2 7,7 8,6 8,2
    ja 99 9,0 7,5 7,7 8,0

*
opleiding
    laag 98 8,8 7,5 7,6 8,0
    middelbaar 98 8,6 7,6 8,9 8,1
    hoog 98 8,6 7,8 7,8 8,2

* De groepsverschillen zijn significant (p < 0,5), bivariaat getest.
a Om een betrouwbaar onderscheid tussen deelgroepen te kunnen maken, zijn de jaren 2011 en 2016

samengenomen voor de berekening van de cijfers.
b Aandeel dat in de dagboekweek sociale contacten rapporteerde.
c Berekend over degenen die wel en degenen die geen sociale contacten hebben gerapporteerd.
d Niet gespecificeerd of het hier om contact met familie en/of vrienden gaat.
e Alleen voor 2016.

Bron: scp/cbs (tbo’11/’16), gewogen gegevens

Er zijn geen grote of opvallende sociale verschillen in de sociale contacten en de tevreden-
heid hiermee. De (zelfgerapporteerde) beperkingen lijken bijvoorbeeld niet samen te han-
gen met het sociale contact. Ook lijkt het niet zo te zijn dat de intensiteit en kwaliteit van
sociaal contact afneemt met de leeftijd. Vrouwen zijn in hun tijdsbesteding meer op sociaal
contact gericht, maar ze zijn niet meer (of minder) tevreden met de kwaliteit van hun con-
tacten. Ook valt op dat mensen die samenwonen met een partner op weekbasis minder
tijd aan sociale activiteiten besteden. Het is lastig dit verschil te verklaren, zeker omdat het
praten met huisgenoten ook onder sociale contacten valt. Mogelijk rapporteren samenwo-
nende ouderen deze gesprekken niet als losse activiteiten en zoeken ouderen zonder part-
ner actiever het contact met anderen op, omdat ze zich thuis alleen voelen.

6.3.2 Het gezelschap van anderen
Een alternatieve manier van kijken naar de sociale component van tijdsbesteding is te
onderzoeken hoeveel tijd mensen al dan niet in het gezelschap van anderen doorbrengen.
Het is bijvoorbeeld denkbaar dat ouderen (of bepaalde groepen ouderen) wel relatief veel
tijd en gelegenheid hebben om sociale contacten te onderhouden, maar dat zij toch een
groot deel van de week alleen zijn, omdat hun partner is overleden en ze niet meer werken.
Figuur 6.1 brengt in kaart hoe de 168 uren in een week verdeeld zijn over tijd alleen, tijd
met de partner en tijd met anderen (de partner kan hier al dan niet bij aanwezig zijn). Ook
hier zijn de jaren 2011 en 2016 samengenomen. Op weekbasis wordt bijna 60 uur met
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(enkel) de partner doorgebracht en 35 uur in gezelschap van anderen (al dan niet met de
partner).

Figuur 6.1
De tijd die alleen, in het gezelschap van enkel de partner en in gezelschap van anderen wordt doorgebracht,
totaal en naar achtergrondkenmerken, 2016 (in uren per week)a
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a De precieze cijfers en de resultaten van de significantietoetsen staan in bijlage C (tabel B6.1).

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Als naar de sociale verschillen wordt gekeken, valt op dat de variaties niet zozeer zitten in
de tijd die met anderen buiten de partner wordt doorgebracht. Dit varieert rond de 35 uur
per week. Er zijn wel verschillen zichtbaar in de verhouding tijd alleen en tijd met alleen de
partner, hoewel de verschillen die optreden voor de hand liggen: mensen die samenwonen
besteden meer tijd met een partner. De niet-samenwoners rapporteren ook tijd met een
partner, dit zijn de mensen met een lat-relatie. Er zijn geen leeftijds- of opleidingsverschil-
len. Een opvallende bevinding is het man-vrouwverschil. Vrouwen rapporteren veel meer
tijd alleen en veel minder tijd met enkel de partner dan mannen. Dit verschil valt echter
weg als er rekening wordt gehouden met de burgerlijke staat: vrouwen wonen vaker alleen
(doordat ze gemiddeld langer leven) en dit verklaart waarom ze meer tijd alleen doorbren-
gen.
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6.4 Kwaliteit van leven

6.4.1 Degenen ouder en jonger dan 66 jaar vergeleken
Door naar de tevredenheid met sociale contacten te kijken, is al een eerste inkijkje gegeven
in de kwaliteit van leven van ouderen. In deze paragraaf diepen we dit verder uit door naar
de algemene indicatoren van de kwaliteit van leven te kijken (tevredenheid en eenzaam-
heid) en naar ervaren tijdsdruk (gevoelens van opgejaagdheid). Ook vergelijken we de kwa-
liteit van leven van degenen die ouder zijn dan 65 jaar met die van degenen die jonger zijn
dan 66 jaar.
Het gemiddelde rapportcijfer waarmee ouderen de tevredenheid met hun leven samen-
vatten, ligt tegen de 8 (tabel 6.5); de ouderen verschillen in dat opzicht niet van de jongere
leeftijdsgroepen in dit onderzoek. Bij de ouderen (66-plussers) rapporteert één op de vier
op ten minste één dagboekdag dat hij/zij zich opgejaagd heeft gevoeld. Bij jongere leef-
tijdsgroep (65 jaar of jonger) komt dat vaker voor, namelijk bij ruim één op de drie.
Tegelijkertijd voelt bijna een derde van de ouderen in ons onderzoek zich eenzaam. De
schattingen van de mate van eenzaamheid liggen lager dan de schattingen uit andere
recente onderzoeken (zie voor een overzicht: Van Campen et al. 2018: 19). Dit kan erop wij-
zen dat meer kwetsbare en eenzame ouderen in het tbo-onderzoek niet goed bereikt zijn.
Mogelijk vinden deze groepen het niet prettig om over hun tijdsbesteding te rapporteren
of spelen er problemen in hun leven waardoor ze niet in staat of bereid zijn deel te nemen
aan onderzoek. In het tbo-onderzoek geven ouderen vaker aan eenzaam te zijn dan men-
sen jonger dan 66 jaar. Als er een verdere uitsplitsing tussen matige eenzaamheid en ern-
stige eenzaamheid wordt gemaakt, blijkt het verschil enkel bij de matige eenzaamheid op
te treden. De bevinding dat een hogere leeftijd samengaat met meer eenzaamheid – en dat
dit met name is toe te schrijven aan een toename in matige eenzaamheid – komt overeen
met eerder onderzoek (Van Campen et al. 2018).

Tabel 6.5
Ervaren kwaliteit van leven naar leeftijd, 2016 (rapportcijfer en percentages)

 65 jaar en jonger  66 jaar en ouder 
 
tevredenheid met leven (0-10) 7,8 7,9
voelt zich op ten minste één dagboekdag opgejaagd (%) 38 26
voelt zich eenzaam (%):a 23 31
    matig eenzaam (%) 19 27
    ernstig eenzaam (%) 4 4

Vet = gemiddelde of de kans wijkt significant af van de respondenten jonger dan 66 jaar (p < 0,05).
a Eenzaamheid is gemeten aan de hand van zes stellingen, die tezamen de verkorte eenzaamheidsschaal

van Jong Gierveld en Tilburg (2006) vormen. Er zijn vaste afkappunten voor ‘niet eenzaam’, ‘matig
eenzaam’ en ‘ernstig eenzaam’.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens
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6.4.2 Verwachtingen over de rol van tijdsbestedingspatronen
In de rest van deze paragraaf gaan we na of variaties in de kwaliteit van leven samenhan-
gen met de tijdsbestedingspatronen. Dit doen we in twee stappen. In de eerste stap beant-
woorden we de vraag of ouderen die meer tijd met anderen doorbrengen, meer tijd beste-
den aan de ‘naar buiten gerichte activiteiten’ (het zorgen voor anderen, vrijwilligerswerk en
bijeenkomsten, sport, beweging, uitstapjes en cultuur) en in een groter aantal maatschap-
pelijke activiteiten participeren, een hogere kwaliteit van leven ervaren. In de tweede stap
gaan we na of de verschillen in kwaliteit van leven tussen degenen ouder en jonger dan
66 jaar wellicht deels zijn toe te schrijven aan verschillen in de tijdsbestedingspatronen.
Hierbij kijken we eveneens naar de tijd met anderen, de mate waarin het tijdsbestedings-
patroon actief is en de breedte van de maatschappelijke participatie.
Hierna wordt eerst kort toegelicht waarom we verwachten dat juist deze aspecten van de
tijdsbesteding relevant zijn voor de kwaliteit van leven. Voor ieder aspect van de tijdsbe-
steding geldt dat de oorzaak-gevolgrelaties met kwaliteit van leven twee kanten op kun-
nen lopen. De tijdsbestedingspatronen kunnen het welzijn schaden en bevorderen, maar
het is ook plausibel dat de oorzaak-gevolgrelaties ook andersom lopen en dat mensen die
een hogere kwaliteit van leven ervaren vaker anderen opzoeken en vaker en meer naar bui-
ten gerichte en maatschappelijke activiteiten oppakken (zie ook hoofdstuk 7).

Tijd alleen
Eerder onderzoek heeft laten zien dat de belangrijkste voorspellers van eenzaamheid met
verlies te maken hebben: met verlies van werk, een partner, netwerk of de gezondheid (Van
Campen et al. 2018). Mogelijk vertalen dergelijke verliezen zich deels in een toename van
tijd alleen en vinden we daarom dat ouderen die meer tijd alleen doorbrengen zich eenza-
mer voelen. Het ligt ook voor de hand dat mensen die weinig tijd in gezelschap van ande-
ren doorbrengen, minder sociale bindingen ervaren en minder prikkels krijgen. Dit zou tot
gevoelens van eenzaamheid en een lagere tevredenheid met het leven kunnen leiden. Met
betrekking tot de ervaren tijdsdruk zou het kunnen zijn dat mensen met een kleiner net-
werk minder tijdsdruk ervaren. Er wordt dan mogelijk minder van hen verwacht en zij hoe-
ven hun eigen activiteiten niet aan te passen aan die van anderen. Om de invloed van de
tijd die alleen wordt doorgebracht te onderzoeken is gekeken naar het aantal uren dat de
respondent alleen doorbrengt.

Tijdsbesteding aan naar buiten gerichte activiteiten
We verwachten dat mensen die meer in de zorg voor anderen, vrijwilligerswerk en bijeen-
komsten, sport, beweging, cultuur en uitstapjes participeren een hogere kwaliteit van
leven rapporteren. Een tijdsbestedingspatroon dat op deze vlakken actiever is, brengt meer
uitdagingen en prikkels met zich mee en is – naar onze verwachting – ook beter voor
iemands gezondheid. Sport en beweging bieden ouderen bijvoorbeeld de gelegenheid om
anderen te ontmoeten en beweging levert over het algemeen gezondheidswinst op
(Tiessen-Raaphorst 2015).
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Maatschappelijke participatie
Er wordt vaak van uitgegaan dat maatschappelijke participatie het leven verrijkt. Hoofd-
stuk 7 gaat hier uitgebreid op in. In wetenschap en beleid gericht op ouderen wordt er
eveneens vaak van uitgegaan dat maatschappelijke participatie naast maatschappelijke
baten ook baten voor het individu met zich meebrengt, omdat het ouderen een gevoel van
eigenwaarde zou geven als ze iets voor anderen kunnen betekenen. Voor mensen die via
de Wmo zelf hulp ontvangen, zou maatschappelijke participatie bijvoorbeeld een manier
zijn ‘om iets terug te doen’ (tk 2013/2014; Feijten et al. 2017). Dit in ogenschouw nemende
verwachten we dat ouderen die in een groter aantal maatschappelijke activiteiten partici-
peren een hogere kwaliteit van leven ervaren.

6.4.3 Analyse: tijdsbesteding en de kwaliteit van leven van ouderen
Tabel 6.6 laat zien hoe de tijdsbestedingskenmerken samenhangen met de indicatoren van
de kwaliteit van leven. Meer tijd alleen gaat samen met een lagere tevredenheid en een
grotere kans op eenzaamheid. Aanvullende analyses (niet in tabel) laten zien dat meer tijd
die met anderen wordt doorgebracht (de partner of anderen) samengaat met meer tevre-
denheid en een kleinere kans op eenzaamheid. Er is geen samenhang tussen tijd alleen res-
pectievelijk samen met anderen en de ervaring van een opgejaagd gevoel. In tegenstelling
tot onze verwachting is er geen verband tussen de mate waarin het tijdsbestedingspatroon
naar ‘buiten gericht’ is en de (door ons onderzochte indicatoren van) kwaliteit van leven.
Bij de maatschappelijke participatie vinden we voor een van de indicatoren van kwaliteit
van leven een samenhang: hoe breder de maatschappelijke participatie, hoe groter de kans
dat ouderen zich opgejaagd voelen. De verklarende kracht van het model dat tevredenheid
verklaart, is overigens beperkt: we verklaren slechts 6% van de variantie.

Aanvullende analyses voor de deelnemers tussen de 18 en 65 jaar laten zien dat de verban-
den tussen de kenmerken van de tijdsbesteding en de indicatoren van kwaliteit van leven
bij deze groep lijken op die bij de ouderen (zie tabel B6.2 in bijlage C). De verbanden zijn
dus niet uniek voor de ouderen. Hier is één uitzondering op. Bij degenen jonger dan 66 jaar
is het namelijk niet zo dat een bredere maatschappelijke participatie samengaat met een
grotere kans dat iemand zich opgejaagd voelt. Zoals figuur 6.2 laat zien, gaat enkel voor de
ouderen een bredere maatschappelijke participatie samen met tijdsdruk. Hierdoor wordt
het verschil in de kans op tijdsdruk tussen de ouderen en de jongeren kleiner naarmate het
aantal maatschappelijke activiteiten toeneemt.
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Tabel 6.6
Modellen ter verklaring van tevredenheid met het levena (multivariate lineaire regressie), opgejaagde gevoe-
lens (de kans dat iemand zich op ten minste één dagboekdag opgejaagd voelde, logistische regressie) en de
kans op matige of ernstige eenzaamheid (logistische regressie), personen van 66 jaar en ouder, 2016 (onge-
standaardiseerde regressiecoëfficiënten)

 tevredenheid  opgejaagd gevoel  eenzaamheid 
 
aantal uren alleenb -0,01*** -0,00 0,01*
‘naar buiten’ gerichte activiteitenc 0,28 -1,51 -0,53
breedte maatschappelijke participatie 0,12 0,46** 0,11
 
sekse
   man (ref.)
   vrouw -0,07 0,31 0,08
 
opleiding
   laag (ref.)
   middelbaar 0,01 -0,27 0,23
   hoog 0,08 -0,46 -0,27
 
constante 8,09*** -1,74*** -1,54***
N 374 395 395
R2 0,06 0,05d 0,04d

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
a Scores op tevredenheid zijn scheef verdeeld (zie ook hoofdstuk 2); er zijn weinig mensen die een

onvoldoende geven. Om die reden zijn aanvullende analyses uitgevoerd met alleen degenen die een
voldoende hebben gegeven; inhoudelijk komen de resultaten uit deze laatste modellen in grote lijnen
overeen met de resultaten voor de totale groep. Er is echter één uitzondering. De samenhang tussen
de hoeveelheid tijd alleen en tevredenheid is niet langer significant als de ontevredenen niet mee
worden genomen.

b Inclusief slaap. Als er naar de tijd exclusief slaap wordt gekeken, is de samenhang met eenzaamheid
marginaal significant (p = 0,08). Aanvullende analyses (niet in tabel) laten zien dat meer tijd die met
anderen wordt doorgebracht (de partner of anderen) samengaat met meer tevredenheid en een
kleinere kans op eenzaamheid.

c Als aandeel van de totale wekelijkse tijd (168 uur).
d Pseudo R2 (ongewogen).

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens
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Figuur 6.2
De interactie tussen leeftijd en het aantal maatschappelijke participatieactiviteiten (in procenten, gebaseerd
op logistisch regressiemodellen en gecontroleerd voor sekse, opleiding, tijd alleen en de mate waarin activi-
teiten 'naar buiten' zijn gericht)
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Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

6.4.4 Analyse: tijdsbesteding en de verschillen tussen 66-minners en 66-plussers
Het begin van dit hoofdstuk liet zien dat ouderen – in vergelijking met degenen jonger dan
66 jaar – meer tijd alleen doorbrengen en minder in de naar buiten gerichte activiteiten
participeren. In de laatste analyses van dit hoofdstuk gaan we na of dit een gedeeltelijke
verklaring is voor de beperkte tijdsdruk en de hoge eenzaamheid onder deze groep.
Mogelijk voelen de ouderen zich minder druk en meer eenzaam omdat zij meer tijd alleen
doorbrengen en een minder actief tijdsbestedingspatroon hebben. Aanvullende analyses
(niet getoond) bieden weinig ondersteuning voor deze verwachting. De verschillen in kwa-
liteit van leven tussen degenen ouder en jonger dan 66 jaar blijven even groot als er reke-
ning wordt gehouden met de verschillende tijdsbestedingspatronen van deze groepen.
Daarom kan – op basis van deze analyse – niet gesteld worden dat ouderen zich minder
druk en meer eenzaam voelen dan mensen jonger dan 66 jaar, omdat ze meer tijd alleen
doorbrengen en een minder actief tijdsbestedingspatroon hebben.

6.5 Samenvatting en conclusies

Meer tijd voor het huishouden, media en sociale contacten
We vinden weinig ondersteuning voor de gedachte dat mensen op oudere leeftijd minder
actief worden. Wel zien de tijdsbestedingspatronen van mensen ouder dan 65 jaar er in
sommige opzichten wat anders uit dan die van mensen jonger dan 66 jaar. Zo besteden
ouderen meer tijd aan de zorg voor het huishouden, media en hobby’s. Dat is ook niet zo
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vreemd, aangezien ouderen – na hun pensioen – vaak meer tijd thuis doorbrengen en deze
activiteiten vinden vaak in en om het huis plaats.
In vergelijking met de jongere leeftijdsgroep besteden ouderen minder tijd aan de zorg
voor anderen, maar meer tijd aan vrijwilligerswerk. En hoewel ouderen minder sporten,
besteden ze meer tijd aan wandelen en fietsen. Over het algemeen is de maatschappelijke
participatie van ouderen daarbij iets veelzijdiger dan die van degenen jonger dan 66 jaar.
Wel wordt er in deze levensfase relatief veel tijd alleen doorgebracht. Deels kan dat een
gevolg zijn van het feit dat ouderen niet meer werken en de kinderen het huis uit zijn; som-
migen hebben inmiddels ook hun partner verloren. Hier staat tegenover dat ouderen meer
sociale activiteiten rapporteren dan jongeren. Ouderen gaan bijvoorbeeld vaker op visite
bij anderen.

Verschillen in tijdsbesteding tussen mannen en vrouwen lijken bij ouderen kleiner dan in
andere leeftijdfasen
Binnen de groep ouderen is gekeken naar verschillen tussen mannen en vrouwen, mensen
met en zonder beperkingen en mensen met verschillende privésituaties. Over de hele linie
bleken de sociale verschillen beperkt te zijn. Ook was er geen duidelijk patroon te herken-
nen in de sociale verschillen die wel zichtbaar waren. Wel viel op dat de man-vrouwver-
schillen kleiner waren dan in de andere levensfasen en er – onder de ouderen – geen ver-
schillen tussen lager-, middelbaar en hogeropgeleiden bestonden.
Er zijn ten minste twee mogelijke oorzaken voor de bevinding dat de man-vrouw- en oplei-
dingsverschillen beperkt zijn bij de ouderen. Allereerst is het denkbaar dat het opleidings-
niveau en sekse voor de oudere generatie altijd al minder bepalend is geweest voor hun
leefstijl. In andere woorden: mogelijk zijn de verschillen bij dit cohort altijd klein geweest.
(Dit type verklaring wordt als ‘cohorteffect’ aangeduid.) Deze verklaring lijkt niet heel plau-
sibel, omdat genderrollen vroeger eerder traditioneler dan progressiever waren en de toe-
gang naar hoger onderwijs vroeger selectiever was (Portegijs en Van den Brakel 2016; Bijl et
al. 2017).
Een tweede mogelijkheid is dat er bij deze generatie een aantal jaren geleden wel degelijk
opleidings- en man-vrouwverschillen waren, maar dat deze zijn verdwenen. (Dit type ver-
klaring wordt ook wel een ‘leeftijdseffect’ genoemd.) Dit lijkt een plausibelere verklaring. In
de beroepsbevolking werken mannen en hogeropgeleiden relatief veel uren. Na de pensi-
oenleeftijd valt dit weg. Hierdoor wordt de beschikbare vrije tijd van de hogeropgeleiden
gelijk getrokken met die van de lageropgeleiden en hebben mannen en vrouwen evenveel
tijd beschikbaar om bijvoorbeeld aan het huishouden te besteden. De laatste bevinding
wordt ondersteund door een Duitse studie die stellen rondom de pensioenleeftijd gevolgd
heeft en liet zien dat mannen en vrouwen hun gedrag aanpassen aan het wegvallen van de
werkuren (Leopold en Skopek 2015).

Meer tijd met anderen gaat samen met minder eenzaamheid
Ouderen zijn niet meer of minder tevreden met hun leven dan jongere personen maar voe-
len zich wel vaker eenzaam; zij brengen ook meer tijd alleen door. Naarmate ouderen meer
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tijd met anderen doorbrengen, voelen zij zich minder vaak eenzaam en zijn zij ook wat
meer tevreden met hun leven. In tegenstelling tot onze verwachting was het niet zo dat
ouderen die meer in de zorg voor anderen, vrijwilligerswerk, sport, uitstapjes en cultuur
participeren een hogere (of lagere) kwaliteit van leven rapporteerden. Het lijkt dus vooral
relevant te zijn dat men tijd met anderen doorbrengt en het lijkt er minder toe te doen wat
men precies doet.
We vonden ook dat de kans dat ouderen zich opgejaagd voelden groter was als zij in een
groter aantal maatschappelijke activiteiten participeerden. Mogelijk betekent dit dat een
vollere agenda het welzijn van ouderen niet altijd ten goede komt. Hoewel dit een punt van
zorg kan zijn, heeft hoofdstuk 1 laten zien dat tijdsdruk niet altijd slecht of schadelijk hoeft
te zijn. Het zou interessant zijn als toekomstig onderzoek direct aan ouderen zou vragen
aan welke activiteiten en tijdsbestedingspatronen zij positieve ervaringen (zoals uitdaging
en voldoening) en negatieve ervaringen (zoals stress en spanning) ontlenen.

Vervolgvragen
Er zijn meer interessante vervolgvragen die uit de bevindingen volgen. In dit hoofdstuk is
vanuit een tijdsbestedingsperspectief naar de kwaliteit van leven van ouderen gekeken. Dit
is – naar ons weten – in Nederland nog niet eerder gedaan. Dit betekent ook dat dit slechts
een eerste stap is en er nog veel vervolgvragen open liggen. Het tbo-onderzoek richt zich
niet specifiek op ouderen, maar op de hele Nederlandse bevolking. Met een beperkte
steekproef is het moeilijker is om subtielere verschillen aan het licht te brengen. Toekom-
stig onderzoek met een grotere steekproef zou meer in detail naar verschillen binnen de
groep ouderen kunnen kijken. Ook zou het mooi zijn als toekomstig onderzoek een beter
onderscheid kan maken tussen vitale en niet-vitale ouderen. Binnen de groep ouderen zijn
er grote gezondheidsverschillen: ouderdom komt immers met gebreken (Van Campen
2011). Omdat er geen nauwkeurige maten van de gezondheid beschikbaar waren, konden
de gezondheidsverschillen onvoldoende in beeld worden gebracht. Ten slotte zou het inte-
ressant zijn als er in de toekomst ook naar de tijdsbesteding van niet-zelfstandig wonende
ouderen zou worden gekeken. Het tijdsbestedingsonderzoek richt zich enkel op mensen
die zelfstandig wonen, waardoor we geen zicht hebben gekregen op de groep ouderen die
niet meer zelfstandig woont. Het is plausibel dat de tijdsbestedingspatronen meer door
hun gezondheidssituatie worden bepaald en dat juist bij deze groep ouderen de kwaliteit
van leven beperkter is. De kwaliteit van leven van deze ouderen is al uitgebreid onderzocht
(Van Campen en Verbeek-Oudijk 2017), maar het zou interessant zijn als toekomstig onder-
zoek naar deze groep ook naar hun tijdsbesteding zou kijken.

Noten

1 Het verschil is iets kleiner bij de 75-plussers (5,9 uur per week) dan bij de 66-74-jarigen (6,6 uur per
week). Als enkel naar de samenwonende mannen en vrouwen wordt gekeken, is het verschil groter
(8,3 uur per week), maar nog altijd kleiner dan bij de samenwonende mannen en vrouwen jonger dan
66 jaar (9,9 uur per week).
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2 De tijdsbestedingsdata stellen ons niet in staat te onderzoeken wat er in de tijdsbesteding verandert op
het moment dat iemands leefsituatie verandert en diegene bijvoorbeeld een partner verliest. We heb-
ben immers enkel informatie over een moment in de tijd.
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7 Maatschappelijke participatie en ervaren kwaliteit van leven

Peteke Feijten, Andries van den Broek, Jos de Haan, Ine Pulles en Annemarie
Wennekers

7.1 Maatschappelijke participatie en ervaren kwaliteit van leven

Maatschappelijke participatie in de vrije tijd houdt verband met de ervaren kwaliteit van
leven. De onderliggende relatie kent twee richtingen. Enerzijds kan een lage kwaliteit van
leven een belemmering vormen voor deelname aan het maatschappelijk leven. Zo kunnen
een slechte gezondheid of een gebrek aan sociale contacten deelname in de weg staan.
Anderzijds staat maatschappelijke participatie te boek als iets dat de ervaren kwaliteit van
leven kan verhogen. Zo zouden sporten en musiceren een gunstig effect hebben op de
kwaliteit van leven die de deelnemers ervaren. De oorzaak-gevolgverhouding in het ver-
band tussen de ervaren kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie is dus niet
ondubbelzinnig.
In dit hoofdstuk houden we enkele vormen van deelname aan het maatschappelijke leven
in de vrije tijd tegen het licht: het onderhouden van sociale contacten, lezen, kijken, sport-
beoefening, sportwedstrijdbezoek, amateurkunstbeoefening, cultuurbezoek, vrijwilligers-
werk, bezoek aan een gebedshuis en bezoeken van bijeenkomsten. Deze selectie komt
voor een aanzienlijk deel overeen met de ‘vrije tijd’, behandeld in paragraaf 2.5. We
beschrijven hier hoeveel mensen eraan deelnemen, met welke intensiteit, en in hoeverre
en hoe die deelname gerelateerd is aan hun persoonskenmerken. En we beschrijven, zon-
der in termen van oorzaak en gevolg te spreken, welke samenhang deze vormen van maat-
schappelijke participatie vertonen met ervaren kwaliteit van leven.
Waar mogelijk analyseren we de hoeveelheid tijd die men in een week besteedt aan vor-
men van maatschappelijke participatie. Dit doen we voor sociaal contact, lezen, kijken en
sportbeoefening. De hoeveelheid tijd die iemand ergens in de loop van een week aan
besteedt, is echter niet voor alle activiteiten een goede graadmeter. Zelfs een fanatiek ope-
raliefhebber bezoekt hooguit enkele uitvoeringen per jaar. Daarop biedt de waarnemings-
periode van een week geen goed zicht. In plaats daarvan gebruiken we bij de analyse van
sportwedstrijdbezoek, amateurkunstbeoefening, cultuurbezoek, vrijwilligerswerk en
gebedshuisbezoek geen (of niet alleen) weekgegevens uit het dagboek, maar (ook) jaarge-
gevens uit de enquête, waarin mensen gevraagd is hoe vaak ze die activiteiten in de loop
van de afgelopen twaalf maanden gedaan hadden.
Lidmaatschappen van maatschappelijke organisaties, uiteenlopend van politieke partijen
en muziekverenigingen tot meer fluïde verbanden als bewonerscollectieven of informele
wielergroepen, worden ook wel tot uitingen van maatschappelijke participatie gerekend.
Vanwege het hier gekozen perspectief van de tijdsbesteding aan activiteiten blijven der-
gelijke administratieve blijken van participatie buiten beschouwing. Een tweede inperking
van wat we tot maatschappelijke participatie rekenen berust op pragmatische gronden.
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Breed opgevat omvat maatschappelijke participatie nagenoeg alle activiteiten in de uren
dat men niet slaapt, inclusief onderwijs, zorg en betaald werk. Betaald werk, huishoudelijk
werk en mantelzorg komen al in andere hoofdstukken aan de orde. Hier concentreren we
ons op vormen van maatschappelijke participatie in de vrije tijd.
De ervaren kwaliteit van leven kan behalve met losse vormen van maatschappelijke parti-
cipatie eveneens met de algemene vormgeving van de vrije tijd te maken hebben. Om daar
zicht op te bieden komen ook enkele ‘structuurkenmerken’ van de vrije tijd aan de orde:
het totaal aan vrije tijd alsmede de sociabiliteit, uithuizigheid en diversiteit van de vrije-
tijdsbesteding. Zodoende zijn in latere analyses samenhangen van de ervaren kwaliteit van
leven met concrete vormen van maatschappelijke participatie te scheiden van de samen-
hangen met deze structuurkenmerken. De impliciete gedachte hierachter is dat de mate
waarin men de vrije tijd met anderen, buiten de deur en gevarieerd besteedt een zelfstan-
dig verband kan houden met kwaliteit van leven, los van specifieke activiteiten. We ver-
wachten dat deze structuurkenmerken positief samenhangen met kwaliteit van leven. Bij-
voorbeeld dat degenen die meer vrije tijd hebben, meer toekomen aan zelfontplooiing en
ontspanning (Roeters et al. 2017a). En dat degenen die een groter deel van hun vrije tijd in
het gezelschap van anderen en buitenshuis doorbrengen meer gevoel van verbondenheid
en stimulering ervaren dan degenen die meer tijd alleen doorbrengen. ‘Happy people make
friends more easily than others, and friends, in turn, make people more happy’ (Lane 2000:
329). Lane vestigt hiermee de aandacht op het belang van sociabiliteit voor kwaliteit van
leven. Mensen hebben behoefte aan ‘sociale relaties, sociale netwerken, emotionele steun
en sociale integratie’ (Elchardus en Smits 2007: 126). Van diversiteit van de vrijetijdsbeste-
ding verwachten we ook een stimulerende werking en dus een gunstig verband met kwali-
teit van leven. Overigens kan ook hier de richting van het verband niet vastgesteld worden
en is het ook denkbaar dat een lagere kwaliteit van leven de structuurkenmerken van de
vrije tijd beïnvloedt.
Na een beschrijving van de deelname aan voornoemde activiteiten (§ 7.3) en van enkele
structuurkenmerken van de vrije tijd (§ 7.4) komt de samenhang tussen maatschappelijke
participatie en ervaren kwaliteit van leven aan de orde (§ 7.5). Ervaren kwaliteit van leven
meten we in dit hoofdstuk langs drie dimensies: tevredenheid met het leven, geluk en een-
zaamheid. De betekenis van deze begrippen is uitgelegd in de paragrafen 1.3 en 2.7. Daar
worden ook nog andere aspecten van kwaliteit van leven behandeld, die we hier niet mee-
nemen, omdat er vanuit de theorie minder verbanden te verwachten zijn met maatschap-
pelijke participatie. In de volgende paragraaf gaan we allereerst in kort bestek in op de the-
oretische achtergrond van de eventuele samenhang tussen maatschappelijke participatie
en ‘onze’ drie aspecten van de ervaren kwaliteit van leven.

7.2 Verwachtingen omtrent het verband tussen maatschappelijke participatie en ervaren
kwaliteit van leven

Op de vraag hoe kwaliteit van leven te ervaren, zoekt eenieder in het persoonlijk leven zijn
of haar eigen antwoord. Die individuele zoektocht daarnaar is historisch gezien een betrek-
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kelijk recent fenomeen en de individuele verantwoordelijkheid daarvoor is een potentiële
bron van frustratie en rusteloosheid (McMahon 2005; Pleij 2017). Bekend is dat gezond-
heid, financiële middelen en het liefdesleven een rol spelen (Veenhoven 2002).
Hier beperken we ons tot de vraag welke rol maatschappelijke participatie in de vrije tijd
speelt in het bereiken van kwaliteit van leven. Theoretisch gezien is het antwoord daarop
in essentie dat het ondernemen van een activiteit voorkómt dat men zich verveelt (Sci-
tovsky 1976). Er zijn echter ook positievere formuleringen. Een bekende daarvan berust op
het concept ‘flow’: men kan een staat van flow bereiken door dingen te doen die een
zekere uitdaging met zich meebrengen, maar die wel behapbaar zijn: ‘Flow tends to occur
when a person’s skills are fully involved in overcoming a challenge that is just about mana-
geable’ (Csikszentmihalyi 1997). Dan kan men op het moment zelf volledig in zo’n activiteit
opgaan en er achteraf voldaan op terugkijken. Iets anders geformuleerd zou het gaan om
het opdoen van vitale ervaringen, wat te bereiken zou zijn door deelname aan activiteiten
als ‘playing tennis, singing in a choir, painting a picture, watching football, writing a book
or making love’ (Layard 2005). Kwaliteit van leven zou schuilen in het ‘actief betrokken zijn
bij een uitdagende taak’ (Elchardus en Smits 2007: 167).
Van passief doorgebrachte uren zoals televisiekijken kunnen we de hiervoor geschetste
effecten niet verwachten. Toch bestuderen we ook het verband van passieve tijdsbesteding
met kwaliteit van leven, om meerdere redenen. Ten eerste is het toetsen van de verwach-
ting dat meer televisiekijken samengaat met een lagere kwaliteit van leven evenveel waard
als het toetsen van de verwachting dat actievere vormen van participatie samengaan met
een hogere kwaliteit. Ten tweede is televisiekijken van belang, omdat het voor velen – in
tijd uitgedrukt – de toonaangevende vorm van vrijetijdsbesteding is. Daar komt bij dat
televisiekijken weliswaar een betrekkelijk passieve vorm van tijdsbesteding is, maar
mogelijk wel een voorwaarde of hulpmiddel om maatschappelijk te participeren, evenals
lezen. Immers, media zijn bronnen waaruit men kennis kan nemen over maatschappelijke
kwesties en ‘zo is er een basis voor eigen meningsvorming en voor maatschappelijke parti-
cipatie van de burger in het publiek domein’, aldus de wrr (2005). Lezen is, net als beeld-
scherm kijken, fysiek weinig actief, maar vergt wel mentale inspanning en verbeeldings-
kracht. Van deze vorm van mediagebruik wordt daarom juist een positieve samenhang met
de ervaren kwaliteit van leven verwacht. Daarmee zijn de verwachtingen over deze twee
vormen van mediagebruik qua richting van het verband met ervaren kwaliteit van leven
aan elkaar tegengesteld.

Het verband tussen geluk en tevredenheid en tijdsbesteding is aan de orde geweest in
paragraaf 1.3 en de andere hoofdstukken in dit rapport. Een ander belangrijk aspect van
ervaren kwaliteit van leven is eenzaamheid, of beter gezegd: niet eenzaam zijn. Daarop
gaan we hier wat dieper in. Onder eenzaamheid wordt in de literatuur verstaan ‘het subjec-
tief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde
sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten geringer is dan men wenst. Het kan
ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft bij de wensen’ (Van Til-
burg en De Jong Gierveld 2007). Naar verwachting ervaart men minder eenzaamheid naar-
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mate men meer maatschappelijk participeert en dat meer met andere mensen doet. Bij de
bestrijding van eenzaamheid kan maatschappelijk participeren ook nuttig zijn, doordat
participatie het zelfbeeld verbetert. Broese-Van Groenou (2007) vond dat maatschappelijke
participatie (in dat geval gedefinieerd als belangeloze inzet voor anderen in georganiseerd
verband) gevoelens van eenzaamheid kan verminderen. ‘Mensen hebben hierbij namelijk
niet alleen de mogelijkheid om sociale contacten op te doen en hiermee te oefenen, maar
voelen zich ook nuttig en gewaardeerd. De negatieve cirkel van vereenzaming kan hiermee
doorbroken worden, omdat het het zelfbeeld en vertrouwen vergroot’ (Van de Maat 2013).
Ook de overheid ziet deze dubbele positieve kant aan participatie en acht participatiebe-
vordering een nuttig instrument voor gemeenten die te maken krijgen met eenzaamheid
onder Wmo-cliënten:
‘De cliënt die maatschappelijke ondersteuning ontvangt, kan […] ook “iets terugdoen” en
dat geeft mensen een sterker gevoel van eigenwaarde dan wanneer men alleen “ontvangt”
– hoe noodzakelijk dat ook is. Zo kan het mes “aan twee kanten snijden”: de maatschappe-
lijke participatie van de betrokkene neemt toe en draagt bij aan het oplossen/beperken van
een maatschappelijk probleem’ (tk 2013/2014: 29).

Kader 7.1 Data en methode
 
Data
In dit hoofdstuk gebruiken we dagboekdata en de slotvragenlijstdata over 2016 van tbo-deelne-
mers van 12 jaar en ouder. De data zijn op dezelfde manier behandeld als in de rest van dit rapport
(zie § 1.5).
 
Variabelen
In dit hoofdstuk wordt tijdsbesteding aan maatschappelijke participatie onderverdeeld in sociaal
contact, lezen, kijken, sportdeelname, sportwedstrijdbezoek, deelname aan amateurkunst, cul-
tuuruitingen bezoeken, vrijwilligerswerk, bijeenkomsten bezoeken en gebedshuis bezoeken. Dit
overlapt gedeeltelijk met de categorieën van vrije tijd uit hoofdstuk 2 (§ 2.5) (mediagebruik,
sociale contacten, vrijwilligerswerk en bijeenkomsten en overige vrije tijd). Omdat hoofdstuk 7 is
ingestoken vanuit een vraag over maatschappelijke participatie en hoofdstuk 2 vanuit een vraag
hoe mensen hun tijd over de week verdelen, zijn er verschillende keuzes gemaakt bij de categori-
sering. Dat betekent dat de cijfers in hoofdstuk 2 en 7 vaak niet onderling vergelijkbaar zijn. De
belangrijkste verschillen lichten we hier toe.

categorieën hoofdstuk 2 categorieën hoofdstuk 7 verschillen 
 
sociale contacten sociale contacten h7: excl. praten met huisgenoten, incl.

uitgaan, horeca bezoeken en feestjes
bezoeken

mediagebruik kijken, lezen h2: incl. luisteren, gamen, computeren en
overige massamedia
h2 en h7: incl. internetten

vrijwilligerswerk vrijwilligerswerk h7: incl. diverse participatorische
activiteiten en incl. religieuze activiteiten
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(Vervolg)
categorieën hoofdstuk 2 categorieën hoofdstuk 7 verschillen 
 
bijeenkomsten bezoeken bijeenkomstenbezoek h2: samengenomen met vrijwilligerswerk
overige vrije tijd h2: incl. feesten en vieringen bezoeken

en uitgaan (zit in h7 bij ‘sociale
contacten’), cultuurbezoek, wandelen/
fietsen, amateurkunstbeoefening

sportbeoefening h7: excl. recreatief wandelen en fietsen
sportwedstrijdbezoek
amateurkunstbeoefening
cultuurbezoek
gebedshuisbezoek

Methode
We analyseerden de data met behulp van gemiddelden, percentages, kruistabellen, correlatiema-
ten en regressietechnieken. Bivariate verbanden zijn getoetst en worden alleen vermeld in de
tekst wanneer ze significant waren (p < 0,05). Om voor de regressieanalyse het juiste analyseont-
werp te kiezen, is vooraf een aantal diagnostische toetsen uitgevoerd die inzicht gaven in de nor-
maliteit van de geobserveerde waarden en de residuen; de heteroscedasticiteit van de residuen;
de lineariteit van de predictoren en de multicollineariteit van de predictoren. De geobserveerde
waarden en de schattingsresiduen bleken niet normaal verdeeld te zijn, waardoor regressiemodel-
len voor geluk en tevredenheid niet op alle data geschat konden worden. Dit is opgelost door de
waarnemingen met lage geluks- en tevredenheidsscores van de analyse uit te sluiten (dit waren er
enkele tientallen). De resterende dataselectie was voldoende normaal verdeeld, met voldoende
heteroscedastische residuen. De regressiemodellen voor geluk en tevredenheid hebben hierdoor
alleen betrekking op mensen die hun geluk of tevredenheid met een 6 of hoger waardeerden. De
predictoren bleken lineair te zijn en geen multicollineariteit te vertonen, wat de keuze voor Ordi-
nary Least Square-regressie heeft bepaald.

7.3 Maatschappelijke participatie in beeld: deelname en spreiding

Hoe staat het met de maatschappelijke participatie van Nederlanders in hun vrije tijd?
Welk deel van de bevolking heeft met welke intensiteit deel aan welke vormen van maat-
schappelijke participatie? Als vermeld is niet elke vorm van maatschappelijke participatie
zinvol te vangen in termen van het aantal uren dat mensen daar in de loop van een week
aan besteed hebben. Dit geldt wel voor activiteiten die mensen in het dagelijks leven met
regelmaat aan de dag leggen, zoals sociale contacten met derden, lezen, beeldscherm kij-
ken en sporten. Over deze vormen van maatschappelijke participatie zijn op basis van de
dagboekjes drie gegevens te presenteren: gemiddelde deelname in uren per week, het
aandeel deelnemers in het bestek van een week en de tijd die deelnemers er in een week
aan besteden.1

Bijna iedereen heeft in de loop van de week enige vorm van sociaal contact. Gemiddeld
besteedt men daar circa 10 uur per week aan (tabel 7.1).2 Het merendeel daarvan (7,8 uur)
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vindt face-to-face plaats (niet in tabel). Hieronder vallen verschillende onderdelen van het
sociale leven, zoals visites, feesten of partijen, en etentjes bij andere mensen of in horeca-
gelegenheden. Ruim zeven op de tien Nederlanders onderhoudt sociale contacten via de
telefoon of internet. Zij besteden daar zo’n 3 uur per week aan.

Tabel 7.1
Tijdsbesteding gemiddeld (in uren per week), aandeel deelnemers (in procenten) en tijdsbesteding onder
deelnemers (in uren per week) aan vrijetijdsactiviteiten, personen van12 jaar en ouder (n=1841), 2016

 tijdsbesteding  aandeel deelnemers  tijdsbesteding deelnemers 
 
sociale contacten 10,1 98 10,3
lezen 3,4 72 4,8
kijken 14,1 98 14,4
sportbeoefening 1,7 49 3,5
sportwedstrijdbezoek 0,1 6 2,3
amateurkunstbeoefening 0,4 15 2,8
cultuurbezoek 0,4 14 2,7
vrijwilligerswerka 1,1 32 3,5
bijeenkomstenbezoek 0,6 17 3,3

a Inclusief ongespecificeerd en reistijd voor vrijwilligerswerk en bijeenkomsten.

Bron: scp/ cbs (tbo’16), gewogen gegevens

De meeste tijd besteden Nederlanders aan de media-activiteit kijken. In de loop van de
week kijkt vrijwel iedereen naar televisie of ‘on demand’, gemiddeld doet men dat ruim
14 uur per week. Aan het lezen van boeken, kranten, tijdschriften, folders of informatie of
nieuws via internet wordt aanzienlijk minder tijd besteed, namelijk zo’n 3,5 uur per week.
Degenen die dat wel doen (bijna driekwart van de bevolking) besteden daar bijna 5 uur per
week aan. Volgens de dagboekregistraties sport ongeveer de helft van de bevolking weke-
lijks (recreatief wandelen of fietsen niet meegerekend). De tijd die Nederlanders gemiddeld
aan sporten besteden is 1,7 uur per week. Sporters besteden er zo’n 3,5 uur per week aan.
De tijd die per week aan het bezoek van sport en cultuur, amateurkunstbeoefening, vrijwil-
ligerswerk en gebedshuisbezoek wordt besteed, ligt aanzienlijk lager: dit varieert van
0,4 uur per week tot 1,1 uur per week.
Op basis van de vragenlijsten van het Tijdsbestedingsonderzoek weten we welk deel van
de bevolking een activiteit in de voorafgaande twaalf maanden ondernomen had, soms
ook de aandelen incidentele en frequente deelnemers (tabel 7.2). Een persoon wordt tot de
frequente deelnemers gerekend als hij/zij maandelijks of vaker een bepaalde vrijetijds-
activiteit beoefent en tot de incidentele deelnemers als hij/zij dat een of enkele keren per
jaar doet.
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Tabel 7.2
Deelname aan vrijetijdsactiviteiten: incidenteel, frequent en totaal, personen van 12 jaar en ouder (in pro-
centen) (n=1841), 2016

 deelnemers 
 incidentele
deelnemersa

  frequente
deelnemersb

 

 
amateurkunstbeoefening 33 - -
    bespelen muziekinstrument 16 - -
    lid van zangkoor/-groepje 4 - -
    schilderen of tekenen 17 - -
    boetseren of pottenbakken 2 - -
    toneelspelen, musical of ballet 3 - -
cultuurbezoek 82 37 44
    toneel, concert, musical, cabaret 63 55 9
    bezienswaardigheid (museum, monument,
    historische locatie)

68 58 10

    theater- of muziekfestival 52 47 6
sportwedstrijdbezoek 47 23 24
vrijwilligerswerk 40 - -
gebedshuisbezoek (kerk, synagoge, moskee of andere
godsdienstige bijeenkomst)

21 7 15

a Een of enkele keren per jaar.
b Maandelijks, wekelijks of dagelijks.

Bron: scp/ cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Bezoek aan cultuur heeft van deze vrijetijdsactiviteiten het grootste bereik. Zoals gemeten
in de enquête van het tijdsbestedingsonderzoek bezoeken ruim acht op de tien Nederlan-
ders van 12 jaar en ouder jaarlijks enige vorm van cultuur. Ruim de helft doet dat maande-
lijks of vaker. Sportwedstrijden kennen een kleiner bereik, ongeveer de helft van de bevol-
king bezoekt wel eens een sportwedstrijd, in gelijke mate verdeeld over incidentele en fre-
quente bezoekers.
In de voorafgaande twaalf maanden hadden vier op de tien Nederlanders vrijwilligerswerk
verricht. Het gaat hierbij om bestuurlijke werkzaamheden en andere activiteiten voor orga-
nisaties of verenigingen. Sport is de grootste vrijwilligerssector (niet in tabel). Ook zetten
vrijwilligers zich in voor scholen, jeugdverenigingen, levensbeschouwelijke organisaties en
in verzorging en verpleging (cbs 2017). De bevraagde vormen van amateurkunst (theater,
muziek en beeldende kunst) zijn door circa een derde van de bevolking beoefend, waarbij
zich een voorkeur voor beeldende disciplines en muziek aftekent. Met één op de vijf Neder-
landers is het bezoek aan een kerk, synagoge, moskee of godsdienstige bijeenkomst de
vrijetijdsactiviteit met het kleinste bereik. Het aandeel frequente bezoekers is hier hoger
dan het aandeel incidentele bezoekers.
Niet iedereen legt elke vorm van maatschappelijke participatie in gelijke mate aan de dag.
We staan kort stil bij de meest in het oog springende verschillen (tabellen 7.3 en 7.4). Zo
besteden vrouwen wat meer tijd aan sociaal contact dan mannen (10,6 versus 9,5 uur).
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Mannen daarentegen besteden meer tijd aan televisiekijken of ‘on demand’ kijken (het kij-
ken van programma’s op een zelfgekozen moment, zoals het volgen van een serie op Net-
flix) (15,6 versus 12,7 uur). Het aandeel vrouwen dat amateurkunst beoefent, cultuur
bezoekt of gebedshuizen bezoekt, is groter dan het aandeel mannen. Voor sportbezoek
geldt het tegenovergestelde, dat doen mannen meer dan vrouwen (53% versus 41%). Zij
besteden ook iets meer tijd aan sporten, maar deze verschillen zijn aanzienlijk kleiner dan
bij sociaal contact en kijken.

Tabel 7.3
Deelname aan vrijetijdsactiviteiten, naar achtergrondkenmerken, personen van 12 jaar en ouder (gemiddeld
aantal uren per week) (n=1841), 2016

 sociale contacten  lezen  kijken  sportbeoefening 
 
totaal 10,1 3,4 14,1 1,7
 
sekse
    man 9,5 3,2 15,6 1,9
    vrouw 10,6 3,6 12,7 1,5
 
leeftijd
    12-19 jaar 11,4 1,1 11,3 3,1
    20-34 jaar 10,5 1,2 11,4 1,8
    35-49 jaar 9,1 2,4 12,3 1,5
    50-64 jaar 9,9 4,0 15,1 1,5
    ≥ 65 jaar 10,3 7,3 19,2 1,4
 
opleidingsniveau
    laag 10,1 2,8 16,4 1,5
    midden 10,2 3,3 14,4 1,7
    hoog 9,9 4,1 12,1 1,9
 
huishoudenssamenstelling
    thuiswonend kind 11,2 1,1 11,9 2,6
    alleenstaand, geen thuiswonend kind 11,6 4,2 16,5 1,7
    paar, geen thuiswonend kind 9,7 4,8 15,7 1,6
    paar met thuiswonend kind 8,3 2,3 11,1 1,4
    alleenstaand met thuiswonend kinda 10,7 1,3 12,4 1,4

a Dit is een kleine groep (minder dan 2%), maar wordt toch apart getoond, vanwege een
onderscheidend tijdsbestedingspatroon aan maatschappelijke participatie.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Ouderen (65 jaar en ouder) besteden relatief veel tijd aan lezen en kijken. Ouderen beste-
den gemiddeld zo’n 5 uur per week meer aan lezen dan jongeren. Voor sportdeelname
geldt het tegenovergestelde: jongeren sporten het meest. Ouderen bezoeken het meest
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een gebedshuis. Amateurkunstbeoefening, cultuurbezoek en sportwedstrijdbezoek liggen
op hogere leeftijd lager.

Hogeropgeleiden besteden meer tijd aan het lezen van een boek, tijdschrift of krant dan
lageropgeleiden, die meer tijd besteden aan televisiekijken. In mindere mate verschillen zij
ook in de tijdsbesteding aan sportdeelname. Hogeropgeleiden zetten zich vaker in als vrij-
williger, doen vaker aan amateurkunst en brengen vaker een cultuurbezoek dan lageropge-
leiden. Met name bij dit laatste zijn de verschillen groot.
Alleenstaanden zonder thuiswonende kinderen besteden de meeste tijd aan sociaal con-
tact. Ook kijken zij het meest naar de televisie en andere beeldschermen. Mensen met een
partner en één of meer thuiswonende kinderen besteden hier de minste tijd aan. Thuiswo-
nende kinderen besteden naar verhouding meer tijd aan sport, alleenstaanden met kinde-
ren besteden gemiddeld de minste tijd aan sporten. De inzet voor vrijwilligerswerk is het
grootst onder mensen met partner en thuiswonend(e) kind(eren) (tabel 7.4). Ouders zetten
zich vaak in als vrijwilliger op de school of op de sportvereniging van hun kind (cbs 2017).
Ook voor het bezoek aan sportwedstrijden geldt dat ouders met thuiswonende kinderen
dat het meest (60%) en alleenstaande ouders dat het minst doen (38%).

Tabel 7.4
Deelname aan vrijetijdsactiviteiten, naar achtergrondkenmerken, personen van 12 jaar en ouder (in procen-
ten) (n=1841), 2016

 sport-
wedstrijd-
bezoek

  amateur-
kunst-
beoefening

 
 cultuur-
bezoek

  vrijwilligers-
werk

 
 gebeds-
huis-
bezoek

 

 
sekse
    man 53 30 79 38 18
    vrouw 41 36 84 42 24
 
leeftijd
    12-19 jaar 61 44 83 34 17
    20-34 jaar 50 36 84 36 20
    35-49 jaar 54 32 87 43 19
    50-64 jaar 45 30 79 40 19
    ≥ 65 jaar 33 28 76 43 32
 
opleidingsniveau
    laag 44 27 65 32 21
    midden 48 30 83 39 22
    hoog 48 41 93 47 21
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Tabel 7.4
(Vervolg)

 sport-
wedstrijd-
bezoek

  amateur-
kunst-
beoefening

 
 cultuur-
bezoek

  vrijwilligers-
werk

 
 gebeds-
huis-
bezoek

 

 
huishoudenssamenstelling
    thuiswonend kind 58 41 83 29 19
    alleenstaand, geen thuiswonend kind 39 37 79 44 23
    paar, geen thuiswonend kind 40 29 80 38 20
    paar met thuiswonend kind 60 31 85 46 25
    alleenstaand met thuiswonend kinda 38 27 83 35 6

a Dit is een kleine groep (minder dan 2%), maar wordt toch apart getoond vanwege een onderscheidend
tijdsbestedingspatroon aan maatschappelijke participatie.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

7.4 Vormgeving van de vrije tijd

De totale omvang van de gehele vrije tijd bedraagt gemiddeld bijna 44 uur in de week. Dit
betreft zaken als mediagebruik, sociale contacten, hobby’s, sport, uitstapjes en uitrusten.
Van de vrije tijd brengen mensen een kwart in het gezelschap van niet-gezinsleden door (al
dan niet ook samen met gezinsleden). Ruim een kwart van de vrije uren besteedt men
elders dan thuis (eigen huis of bij anderen thuis). Gemiddeld ondernam men op jaarbasis 8
van de 25 activiteiten waarnaar in de enquête werd gevraagd.

Tussen mannen en vrouwen tekenen zich enkele geringe verschillen af in de structuurken-
merken van hun vrijetijdsbesteding. Vrouwen leggen een wat grotere diversiteit aan activi-
teiten in wat minder vrije tijd aan de dag.
Naar leeftijd laat omvang van de vrije tijd een kromlijnig verband zien dat zich in termen
van levensfase laat duiden. In de leeftijd tussen 20 en 50 jaar, door Knulst en Van Beek
(1990) ‘het spitsuur van het leven’ genoemd, heeft men de minste vrije uren. Bij sociabili-
teit en uithuizigheid is er veeleer een rechtlijnig verband: ouderen trekken er minder op uit
en brengen minder vrije tijd met derden door dan jongeren. Diversiteit hangt niet erg sterk
met leeftijd samen, maar is wel lager onder gepensioneerden (terwijl die juist wel veel vrije
uren hebben).3

Hogeropgeleiden hebben wat minder vrije tijd, waarin ze meer uithuizigheid en diversiteit
aan de dag leggen. Ouderschap gaat samen met minder vrije tijd (daarbinnen is er geen
verschil tussen alleenstaanden en paren met kinderen). Mensen met een partner brengen
minder tijd met derden door en zijn wat minder uithuizig in hun vrije tijd.
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Tabel 7.5
Structuurkenmerken van (vrije)tijdsbesteding naar persoonskenmerken (in uren, procenten en aantallen),
personen van 12 jaar en ouder (n=1841), 2016

 omvang vrije
tijd (in uren)

 

 aandeel vrije
tijd met
derden (in
procenten)

  aandeel
uithuizige
vrije tijd (in
procenten)

 
 diversiteit
(in aantal
activiteiten)

 

 
sekse
    man 45,3 24 26 7,9
    vrouw 42,4 25 27 8,5
 
leeftijd
    12-19 jaar 44,6 36 33 8,3
    20-34 jaar 39,4 30 33 8,8
    35-49 jaar 37,2 23 27 8,5
    50-64 jaar 43,8 23 24 8,2
    ≥ 65 jaar 55,6 19 21 7,2
 
opleidingsniveau
    laag 46,6 25 25 6,7
    midden 44,1 24 26 8,3
    hoog 41,4 26 30 9,2
 
huishoudenssamenstelling
    thuiswonend kind 43,4 35 31 8,3
    alleenstaand, geen thuiswonend kind 50 28 28 8,3
    paar, geen thuiswonend kind 46,5 21 24 8,1
    paar met thuiswonend kind 34,6 22 26 8,3
    alleenstaand met thuiswonend kinda 38,5 28 32 7,7

a Dit is een kleine groep (minder dan 2%), maar wordt toch apart getoond vanwege een onderscheidend
tijdsbestedingspatroon aan maatschappelijke participatie.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

7.5 Samenhang tussen maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven

Een deel van de vormen van participatie vertoont samenhang met de indicatoren van kwa-
liteit van leven, een deel ook niet (tabel 7.6). Bovendien kan een vorm van participatie wel
met de ene maar niet met een andere kwaliteitsindicator samenhangen. Het gaat in deze
om samenhangen, zonder dat we uitspraken over de causale richting kunnen of willen
doen. Geen van de samenhangen is overigens als bijzonder sterk te karakteriseren, terwijl
er in circa de helft van de gevallen helemaal niet van een (statistisch significante, niet op
toeval berustende) samenhang sprake is.
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Tabel 7.6
Samenhang van participatie met geluk, tevredenheid en eenzaamheid, in correlatiecoëfficiënten, personen
van 12 jaar en ouder, 2016a

 geluk  tevredenheid  eenzaamheid 
 
sociaal contact < 0,00 -0,01 -0,03
    face-to-face 0,02 0,01 -0,06***
    gemedieerdb -0,04* -0,04** 0,05**
lezen -0,04* -0,02 0,08***
kijken -0,11*** -0,09*** 0,09***
sportbeoefening 0,07** 0,09** -0,08***
sportwedstrijdbezoek 0,09*** 0,10*** -0,15***
amateurkunstbeoefening -0,03 -0,03 0,02
cultuurbezoek 0,06** 0,08*** -0,10***
vrijwilligerswerk 0,02 0,04 -0,05**
gebedshuisbezoek 0,03 0,04 < 0,00
bijeenkomstenbezoek 0,05** 0,04 -0,04*

* p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01.
a n varieert van 1728 (geluk, tevredenheid) tot 1841 (eenzaamheid).
b bellen, sms’en, chatten of gebruik van sociale media.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Lezen en beeldscherm kijken hangen samen met meer eenzaamheid. Dit zijn dan ook
typisch solistische activiteiten: eenzame mensen besteden daar meer tijd aan. Maar of dat
de oorzaak of het gevolg is van hun eenzaamheid is niet te zeggen. Meer beeldscherm kij-
ken hangt daarnaast samen met minder gevoelens van geluk en tevredenheid. Sporten en
het bezoeken van sportwedstrijden en van cultuuruitingen gaan juist samen met meer
geluk, meer tevredenheid en minder eenzaamheid. Tot slot gaat het bezoeken van bijeen-
komsten samen met wat meer geluk en tevredenheid. Bij de overige participatievormen
bestaat geen samenhang met de kwaliteit van leven. Met name de afwezigheid van een
verband tussen sociaal contact en eenzaamheid is op het eerste gezicht frappant. Wanneer
we echter sociaal contact uiteenleggen in face-to-facecontact en gemedieerd contact, dan
is er wel een significant verband: face-to-facecontact gaat samen met minder eenzaam-
heid en gemedieerd contact met méér eenzaamheid.
Om te bezien of deze verbanden inderdaad directe verbanden tussen variabelen zijn of dat
de samenhang eigenlijk door een andere variabele verklaard wordt (dat straten nat worden
en mensen een paraplu opsteken hangt alleen maar met elkaar samen omdat het twee
gevolgen zijn van regen) analyseren we in een volgende stap het verband tussen de partici-
patievormen tegelijkertijd met ieder van de uitkomstindicatoren, in lineaire regressie-
modellen (tabel 7.7). Om dezelfde reden voegen we de structuurkenmerken van de vrije tijd
toe. In een tweede stap houden we eveneens rekening met enkele persoonskenmerken
waarvan we verwachten dat ze verband houden met geluk, tevredenheid en eenzaamheid
(leeftijd, sekse, opleidingsniveau en huishoudenssamenstelling). De uitkomsten van de
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regressiemodellen zijn uitgedrukt in bèta’s, zodat de grootte van de coëfficiënten onder-
ling vergelijkbaar is. Bij de auteurs zijn dezelfde modellen maar dan met ongestandaardi-
seerde coëfficiënten op te vragen.
Statistische toetsen4 lieten zien dat de relatie van geluk met participatievormen en struc-
tuurkenmerken van de vrije tijd een andere vorm heeft voor ongelukkige mensen dan voor
(matig) gelukkige mensen (zie ook kader 7.1 in § 7.2). Daarom kunnen deze relaties niet
voor gelukkigen en ongelukkigen tegelijk in één model geschat worden. Om die reden zijn
de modellen alleen uitgevoerd op de mensen die een 6 of hoger gaven aan hun geluk
(modellen 1-2). Hetzelfde gaat op voor (on)tevredenheid (modellen 3-4). Dat mensen hun
geluk of tevredenheid met een cijfer onder de 6 beoordeelden, kwam relatief weinig voor
(zie § 2.7) en deze groepen waren dan ook te klein van omvang om zelfstandige modellen
op te schatten. Zij blijven in de multivariate analyses daarom buiten beschouwing. In de
eenzaamheidsmodellen (modellen 5-6) speelde deze kwestie niet, dus daarin zijn wel alle
respondenten meegenomen.
Regressiemodellen 1, 3 en 5, waarin verschillende participatievormen en structuurkenmer-
ken van de vrije tijd als voorspellers zijn opgenomen, geven in grote lijnen dezelfde resulta-
ten te zien als de bivariate analyses uit tabel 7.6. Bij geluk (model 1) en tevredenheid
(model 3) zijn enkele verschillen te zien. Dit is ten dele toe te schrijven aan het ontbreken
van geluks- en tevredenheidsscores onder de 6 in de regressiemodellen (zie vorige alinea).5

Bij eenzaamheid zien we dat lezen en kijken geen verband meer hebben met eenzaamheid
en dat tijd doorbrengen met derden eenzaamheid vermindert. Dat heeft met elkaar te
maken: mensen die veel kijken of lezen, brengen vaak minder tijd door met anderen. Hou-
den we daar rekening mee, zoals in dit model, dan blijkt dat lezen en kijken geen recht-
streeks verband hebben met eenzaamheid.
Bij geluk zien we dat de verbanden van geluk met sport en bezoeken zijn weggevallen. Dit
schrijven we toe aan de toevoeging van ‘vrije tijd doorgebracht met derden’ aan het model.
Het geluksverhogende effect zit hem er dus vooral in dat men zulke activiteiten vaak met
anderen onderneemt. Bij tevredenheid doet zich eenzelfde patroon voor.
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Tabel 7.7
Modellen: gecontroleerde samenhang tussen participatiesoorten, structuurkenmerken van de vrije tijd en
kwaliteit van leven (geluk,a tevredenheidb en eenzaamheid), gecontroleerd voor persoonlijke achtergrond-
kenmerkenc (in gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten), personen van 12 jaar en ouder, 2016

 geluk (schaal 0-10) 
 tevredenheid
(schaal 0-10)

  eenzaamheid
(schaal 0-6)

 

 model 1  model 2  model 3  model 4  model 5  model 6 
 
participatiesoorten
    sociaal contact (in uren) -0,08 -0,07 -0,05 -0,04 0,03 0,01
    lezen (in uren) -0,04 -0,06 -0,02 -0,04 0,02 -0,02
    kijken (in uren) -0,06 -0,04 -0,02 0,01 0,01 -0,03
    sporten (in uren) 0,05 0,04 0,02 0,01 -0,02 -0,00
    sportwedstrijdbezoek (ja/nee) 0,03 0,02 0,03 0,02 -0,09** -0,06*
    amateurkunstbeoefening (ja/nee) -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 0,04 0,05
    cultuurbezoek (ja/nee) -0,01 -0,01 0,01 0,01 -0,08* -0,07*
    vrijwilligerswerk (ja/nee) -0,00 0,01 0,01 0,02 -0,06* -0,07*
    gebedshuisbezoek (ja/nee) 0,07* 0,07* 0,05 0,05 -0,03 -0,02
    bijeenkomstenbezoek (ja/nee) 0,03 0,02 0,02 0,01 -0,01 -0,01
structuurkenmerken van de vrije tijd
    vrije tijd totaal (in uren) -0,02 -0,03 -0,02 -0,05 0,10 0,11*
    vrije tijd doorgebracht met derden
    (in uren)

0,02 0,04 0,02 0,04 -0,11** -0,11**

    vrije tijd doorgebracht buitenshuis
    (in uren)

-0,01 0,01 0,03 0,05 -0,06 -0,08*

    diversiteit van de vrije tijd 0,04 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02
huishoudenssamenstelling
    thuiswonend kind 0,17** 0,16** -0,13**
    alleenstaand zonder kinderen (ref.) 0,00 0,00 0,00
    paar zonder thuiswonende kinderen 0,23*** 0,25*** -0,13**
    paar met thuiswonende kinderen 0,19*** 0,17*** -0,16***
    alleenstaand met thuiswonende kinderen -0,01 -0,01 0,03
n 1691 1686 1664 1659 1728 1723
R2 0,03 0,07 0,01 0,06 0,06 0,09

* p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01.
a Selectie van respondenten met gelukscore 6 of hoger (model 1-2).
b Selectie van respondenten met tevredenheidsscore 6 of hoger (model 3-4).
c Sekse, leeftijd, opleidingsniveau en huishoudenssamenstelling. Omdat de eerste drie genoemde geen verband

hielden met geluk, tevredenheid of eenzaamheid, zijn de effecten niet in de tabel getoond.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

In de modellen 2, 4 en 6 zijn de achtergrondkenmerken sekse, leeftijd, opleidingsniveau en
huishoudenssamenstelling toegevoegd. Daaruit blijkt dat thuiswonende kinderen en men-
sen met een partner significant gelukkiger, tevredener en minder eenzaam zijn dan alleen-
staanden (al dan niet met kinderen). Dat bevestigt resultaten uit andere onderzoeken
(Boelhouwer et al. 2018; Van Campen et al. 2018). Maar het is vooral interessant om te zien
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of het rekening houden met deze persoonlijke kenmerken de effecten van participatie
wegneemt. Dat blijkt niet het geval: het positieve verband tussen gebedshuisbezoek en
geluk blijft bestaan, evenals het eenzaamheidsverlagende verband met vrijwilligerswerk,
bezoek aan sportwedstrijden en cultuuruitingen, en het doorbrengen van vrije tijd buitens-
huis en/of met derden. Om de gevonden verbanden te illustreren tonen we hierna enkele
grafieken van de voorspelde gemiddelde eenzaamheidsscore (o.b.v. model 6) van de res-
pondenten met verschillende waarden op de significante variabelen.6 We zien in figuur 7.1
dat als iedereen in het afgelopen jaar wel eens sportwedstrijden zou hebben bezocht, men
gemiddeld waarde 0,77 zou scoren op de eenzaamheidsschaal (die loopt van 0 tot 6). Als
men nooit naar sportwedstrijden zou gaan, zou men gemiddeld 1,12 scoren. Evenzo zouden
mensen, als ze cultuuruitingen zouden bezoeken, minder eenzaam zijn (gemiddelde een-
zaamheidsscore 0,89) dan als ze dat nooit deden (1,25) (figuur 7.2).

Figuur 7.1
Geschatte eenzaamheidsscorea en 95%-betrouwbaarheidsintervallen naar sportwedstrijdbezoek (o.b.v.
model 6, tabel 7.7), personen van 12 jaar en ouder (n=1723), 2016
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a Eenzaamheidsschaal loopt van 0 tot 6.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens
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Figuur 7.2
Geschatte eenzaamheidsscorea en 95%-betrouwbaarheidsintervallen naar cultuurbezoek (op basis van
model 6, tabel 7.7), personen van 12 jaar en ouder (n=1723), 2016
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a Eenzaamheidsschaal loopt van 0 tot 6.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Figuur 7.3
Geschatte eenzaamheidsscorea en 95%-betrouwbaarheidsintervallen naar aantal uren vrijetijdsbesteding
met derden (op basis van model 6, tabel 7.7), personen van 12 jaar en ouder (n=1723), 2016
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a Eenzaamheidsschaal loopt van 0 tot 6.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens
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In figuur 7.3 is te zien dat mensen zich minder eenzaam voelen naarmate ze meer uren in
de vrije tijd doorbrengen met anderen (buiten het eigen huishouden). Stel dat responden-
ten geen enkel uur van hun vrije tijd met anderen zouden doorbrengen, dan zouden zij 1,12
scoren op de eenzaamheidsschaal en als zij 10 uren met anderen zouden doorbrengen 0,97
(figuur 7.3). De geschatte scores voor uiteenlopende uren vrijetijdsbesteding buitenshuis
lijken sterk op die in figuur 7.3 en worden daarom niet apart getoond.
Mensen zeggen vaak te verlangen naar meer vrije tijd, maar deze analyses bevestigen niet
dat dat hen ook werkelijk goed doet. Eenzaamheid lijkt er zelfs door te worden versterkt
(model 6). Mogelijk duidt veel vrije tijd op de afwezigheid van bevredigende participatie-
vormen als een baan, studie of zorgtaak. Om dat te testen voegden we een variabele
‘maatschappelijke positie’ aan het model toe en een interactieterm daarvan met hoeveel-
heid vrije tijd (niet in tabel). Daarmee konden we zien of veel vrije tijd een verschillend
effect heeft voor mensen met verschillende maatschappelijke posities. Dit bood echter
geen aanvullende verklaring. Hetzelfde deden we met leeftijd, vanuit de gedachte dat vrije
tijd voor jongeren extra waardevol is en voor ouderen juist een gevoel van leegte kan
oproepen, maar ook voor deze hypothese vonden we geen steun in de data.

7.6 Samenvatting en conclusies

Maatschappelijke participatie in de vrije tijd: breedte en intensiteit
Nederlanders besteden de meeste tijd aan het kijken naar televisie of ‘on demand’, gemid-
deld doet men dat ruim 14 uur per week. Voor de andere media-activiteit lezen geldt dat
daar aanzienlijk minder tijd aan wordt besteed, namelijk zo’n 3,5 uur per week. Ook leest
een kleiner deel van de bevolking. Van de circa 10 uren die per week aan sociaal contact
besteed worden, vindt het merendeel (7,8 uur) face-to-face plaats. Ruim zeven op de tien
Nederlanders onderhouden hun sociale contacten via de telefoon of internet.
Gemiddeld sporten Nederlanders 1,7 uur per week, sporters doen dit zo’n 3,5 uur per week.
De tijd die per week aan het bezoek van sport en cultuur, amateurkunstdeelname, vrijwilli-
gerswerk en deelname aan religieuze bijeenkomsten wordt besteed, ligt aanzienlijk lager.
Van deze activiteiten heeft cultuurbezoek het grootste bereik: ruim acht op de tien Neder-
landers bezoeken jaarlijks enige vorm van cultuur en ruim de helft doet dat maandelijks of
vaker. Het bereik van sportwedstrijden is een stuk kleiner, ongeveer de helft van de bevol-
king bezoekt wel eens een sportwedstrijd. Vier op de tien Nederlanders verrichten vrijwilli-
gerswerk en een derde van de bevolking beoefent amateurkunst. Met één op de vijf Neder-
landers is het bezoek aan een kerk, synagoge, moskee of godsdienstige bijeenkomst de
vrijetijdsactiviteit met het kleinste bereik.
Gemiddeld hadden Nederlanders in een week in 2016 bijna 44 uur vrije tijd, waarvan een
kwart in gezelschap van anderen (buiten het eigen huishouden) werd doorgebracht en
ruim een kwart uithuizig (elders dan thuis of bij anderen thuis). Ook hebben we gekeken
naar de diversiteit van de vrije tijd: op jaarbasis ondernamen Nederlanders gemiddeld 8
van de 25 activiteiten waarnaar in de enquête werd gevraagd.
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Het complexe verband tussen maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven
Op basis van de hier onderzochte gegevens blijkt er slechts een zwakke samenhang te
bestaan tussen de diverse vormen van maatschappelijke participatie en kwaliteit van
leven. Dit geldt vooral voor geluk en tevredenheid en eens te meer wanneer tegelijkertijd
ook persoonskenmerken en structuurkenmerken van de vrijetijdsbesteding in ogenschouw
genomen worden. Bij eenzaamheid zien we wel een meerwaarde van participatie. Wie de
deur uitgaat om sport of cultuur te bezoeken, vrijwilligerswerk doet of veel tijd met ande-
ren of buitenshuis doorbrengt, is iets minder eenzaam. Veruit de sterkste relatie met kwali-
teit van leven is aangetroffen bij alleenstaand zijn. Alleenstaanden (al dan niet met thuis-
wonende kinderen) zijn minder gelukkig, minder tevreden en vaker eenzaam dan mensen
met een partner en dan thuiswonende kinderen.
Welke conclusies kunnen we hieruit trekken? Betekenen activiteiten in de vrije tijd dan
niets voor de ervaren kwaliteit van leven? Die conclusie is voorbarig. Zo begint het er al
mee dat eenieder op zijn of haar eigen manier kwaliteit van leven ervaart, dankzij de door
hem of haar gekozen vormen van maatschappelijke participatie. Wanneer die kwaliteit
voor de één gelegen is in stilletjes een boek lezen, een tweede graag met anderen op pad
gaat en een derde volop geniet van sport of cultuur, is er eigenlijk ook geen reden om
sterke samenhangen te verwachten: mensen kiezen precies díe vrijetijdsbesteding die hun
het beste bevalt. De vrijheid om dat te doen is een inherent kenmerk van de vrij te beste-
den tijd. En die autonomie draagt op zichzelf bij aan de kwaliteit van leven. Dit blijkt ook
uit de bevinding van Boelhouwer (2017), dat ‘ervaren regie over het eigen leven’ positief
samenhangt met tevredenheid met het leven. Wat mensen precies doen om verveling voor
te blijven, vitale ervaringen op te doen, ‘flow’ te ervaren of eenzaamheid te voorkomen is
dus minder belangrijk dan dat de door hen ondernomen activiteiten die functie voor hen
vervullen. Er is geen kant-en-klare handleiding voor het bereiken van kwaliteit van leven,
veeleer geldt in deze het aloude ‘zoveel zielen, zoveel zinnen’. Vele factoren spelen daarin
een rol, zoals ook al blijkt uit de definitie van kwaliteit van leven van Van Campen en
Kerkstra (1995): ‘Een oordeel van een persoon over zijn of haar ervaren autonomie, ervaren
veiligheid en ervaren zintuiglijk, fysiek, psychisch en sociaal functioneren.’ Dat oordeel is
bovendien gerelateerd aan de individuele wensen en verwachtingen van een persoon ten
aanzien van zijn kwaliteit van leven.

Kanttekeningen en vervolgvragen
De relatie tussen kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie onderzochten we
hier op basis van tijdsbestedingsdata. Dit gaf een rijk inzicht in de vrijetijdsbesteding van
Nederlanders en bood een indruk van het verband daarvan met kwaliteit van leven. Maar
enkele methodische en datagerelateerde beperkingen maakten dat we hier slechts een
tipje van de sluier konden oplichten. Zo is bekend dat geluk en tevredenheid moment-
bepaald zijn en vanuit dat opzicht voldoen de hier beschikbare metingen van geluk, tevre-
denheid en eenzaamheid minder goed om fluctuaties in pieken en dalen zichtbaar te
maken. Geluk en tevredenheid zijn ‘achteraf’ gemeten in een vragenlijst, niet op de
momenten in de week waarin men in een dagboekje de tijdsbesteding registreerde en nog
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minder in de loop van de voorafgaande twaalf maanden waarnaar het gerapporteerde
gedrag in de enquête verwijst. Op het moment dat iemand een zelfgekozen aangename
bezigheid doet, waarin men volledig opgaat, kan dat het geluk en de tevredenheid op dat
moment verhoogd hebben, zonder dat dit in een algemene vraag achteraf te vangen is. Er
zijn andere meetinstrumenten nodig die wel de ervaring van een activiteit op het moment
zelf kunnen vangen (experience sampling; zie ook § 9.5). Daarnaast speelt het gebrek aan
detail van sommige activiteiten (in ieder geval mediagebruik) waarschijnlijk een rol. Voor
lezen zijn bijvoorbeeld allerlei positieve effecten van fictie gevonden (bv. Dijkstra et al.
2015; Kidd en Castano 2013), maar hier is dat op een hoop geveegd met alle andere soorten
lezen.
Daarnaast is er de mogelijkheid dat het fenomeen selectie-effect voorkómt dat er sterke
verbanden tussen vormen van maatschappelijke participatie en aspecten van de kwaliteit
van leven gevonden worden. Wie met enigerlei activiteit een leemte in zijn of haar leven
weet te voorkomen, creëert daarmee niet zozeer een hogere kwaliteit, maar voorkomt een
mindere. Het ‘effect’ daarvan is dan niet zozeer een extra dosis geluk of tevredenheid
bovenop het gangbare niveau, maar dat het gangbare niveau dankzij die activiteit bereikt
wordt. Om het concreet te maken: iemand die gaat sporten of een instrument gaat bespe-
len omdat hij of zij nu eenmaal graag actief bezig is en anders onrustig en daarmee onge-
lukkig en ontevreden wordt, ontleent aan dat sporten of musiceren niet zozeer een additi-
onele kwaliteit van leven, maar heeft dat nodig om een gangbare kwaliteit van leven te
bereiken. Idem voor het sociale aspect c.q. eenzaamheid. Iemand die graag dingen met
anderen doet of die vreest anders te weinig anderen te zien, zal ervoor kiezen in een team
te sporten of in een ensemble of bandje muziek te maken in plaats van solo te sporten of
te musiceren. Die activiteit is dan eerder een manier om een zekere kwaliteit van leven te
bereiken dan een bonus bovenop de al bereikte kwaliteit. Onderzoek dat mensen volgt in
de tijd en mensen daarbij dichter op de huid zit, is geboden om hier meer inzicht in te ver-
krijgen.
Dit onderzoek maakte duidelijk dat er weliswaar aanzienlijke verschillen zijn in de manier
waarop mensen hun vrije tijd invullen en deelnemen aan de maatschappij, maar dat dat
voor hun overall ervaren kwaliteit van leven weinig verschil maakt. Kwaliteit van leven
schuilt dus niet in zoveel van activiteit A en zoveel van activiteit B, maar in een persoonlijke
mix van activiteiten waarmee men verveling voorkomt, genoegen ervaart en met anderen
in contact komt. Participatievormen buitenshuis en met anderen samen lijken daarbij
beschermend te werken tegen eenzaamheid.

Noten

1 Hier dient bij opgemerkt te worden dat de fervente lezer die toevallig een week niet gelezen heeft niet
als deelnemer wordt meegeteld, terwijl degene die doorgaans weinig leest maar toevallig wel die week,
wel wordt meegeteld. Dit veroorzaakt een zekere mate van ruis.

2 Dit is meer dan de 8,2 uur die werd gerapporteerd in hoofdstuk 2 (tabel 2.6). In dit hoofdstuk benade-
ren we sociale contacten vanuit het maatschappelijk participatie-perspectief. Daartoe rekenen we ook
uitgaan, horeca bezoeken en feestjes bezoeken (zie ook kader 7.1). Dit verklaart het hogere aantal uur
besteed aan sociale contacten, in vergelijking met hoofdstuk 2.
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3 Deze uitkomst wijkt af van één van de uitkomsten in hoofdstuk 6. Dit heeft te maken met de manier
waarop diversiteit is geoperationaliseerd. In hoofdstuk 9 zal dit worden besproken.

4 Normaliteitscontrole van residuen (in Stata: kdensity en pnorm) en homoscedasticiteitscontrole van
residuen (rvfplot). Controles op lineariteit van de predictoren (acprplot) en multicollineariteit van de
predictoren (vif) wezen geen problemen uit.

5 Ter controle zijn de correlaties uit tabel 7.6 voor geluk en tevredenheid ook berekend op dezelfde res-
pondentselecties als in tabel 7.7, d.w.z. respondenten met een geluk- resp. tevredenheidsscore van 6 of
hoger. In die selectie bleek er, net als in regressiemodel 1, een positief verband te zijn tussen geluk en
gebedshuisbezoek en géén verband tussen geluk en cultuurbezoek. Bij tevredenheid bleken er in de
selectie geen verbanden te zijn tussen tevredenheid en gemedieerd contact en cultuurbezoek, net als in
regressiemodel 3.

6 De waarde van alle andere variabelen in het model zoals geobserveerd (Stata margins, average margi-
nal effects).
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8 De zorg voor anderen

Debbie Verbeek-Oudijk, Anne Roeters en Alice de Boer m.m.v. Marian de Voogd

8.1 Inleiding

De zorg die mensen aan anderen geven is een centraal onderdeel van het dagelijks leven
en heeft belangrijke implicaties voor de kwaliteit van leven. Het geven van zorg is niet
alleen van belang voor degenen die de zorg ontvangen, maar ook voor degene die de zorg
geeft. Bijvoorbeeld, mantelzorgers kunnen naasten in een moeilijke tijd ondersteunen en
een goed gevoel ervaren door het helpen, maar er ook door (over)belast raken (De Boer en
De Klerk 2017). En ouders kunnen ervoor zorgen dat hun kind zich goed en gezond ontwik-
kelt en hier veel plezier uit halen, maar er ook veel stress door beleven (Milkie et al. 2015;
Musick et al. 2016). Omdat het zorgen voor naasten en kinderen om tijd, aandacht en ener-
gie vraagt, kan het ook belangrijke gevolgen voor andere levensdomeinen hebben. Eerder
onderzoek heeft bijvoorbeeld laten zien dat een deel van de ouders en werkende mantel-
zorgers moeite heeft met het combineren van arbeid en zorg (Josten en De Boer 2015;
Roeters en Bucx 2018). Ook lijkt de zorg voor anderen ten koste te gaan van de tijd die er
aan werk en vrijetijdsactiviteiten kan worden besteed(Nomaguchi en Bianchi 2004; De
Boer en De Klerk 2017; Sayer et al. 2018). Dit kan vervolgens doorwerken op de kwaliteit
van leven, bijvoorbeeld omdat men minder kan ontspannen (Roeters et al. 2016).
Het geven van zorg is niet alleen interessant omdat het de kwaliteit van leven raakt, het is
ook interessant vanuit een beleidsoogpunt. De formele gezondheidszorg staat onder druk
door de vergrijzing en de overheid verwacht daarom van burgers dat zij zelf meer informele
zorg geven (Putters 2015; van den Broek et al. 2016; De Boer 2017). Op het gebied van de
zorg voor kinderen trekt de overheid juist meer verantwoordelijkheid naar zich toe door de
combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken met nieuwe investeringen in kinderop-
vang en verlof (Portegijs et al. 2015; Roeters en Bucx 2018).
Zorg is ook een interessant domein omdat te verwachten is dat er de komende jaren meer
van mensen zal worden gevraagd. Althans, waar het mantelzorg betreft. We krijgen name-
lijk te maken krijgen met een groeiende groep hulpbehoevende ouderen en een afne-
mende groep potentiële mantelzorgers (Van Campen et al. 2016; De Jong en Kooiker 2018).
Hoewel er geen redenen zijn om aan te nemen dat er op het gebied van de zorg voor kin-
deren ook meer van Nederlanders gevraagd zal worden, kan dit wel betekenen dat meer
mensen de zorg voor kinderen met mantelzorg zullen gaan combineren (van den Broek et
al. 2016). In het licht van deze veranderingen is het nodig te onderzoeken of de ervaren
tijdsdruk van mensen met zorgtaken hoger is dan bij anderen en of er verschillen zijn op
andere aspecten van kwaliteit van leven.
Eerder onderzoek vergelijkt vaak mensen die zorg geven met degenen die dat niet doen.
Het is minder gebruikelijk om verschillende typen zorgers met elkaar te vergelijken. De zorg
voor kinderen en de zorg voor hulpbehoevende naasten worden bijvoorbeeld zelden in
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combinatie onderzocht. Dit is een lacune in het onderzoek, waarbij de overeenkomsten en
verschillen tussen deze vormen van zorg ons beter kunnen doen begrijpen wat het geven
van zorg voor mensen betekent. Ook houden studies naar de zorg voor kinderen vaak geen
rekening met eventuele extra zorgtaken voor naasten en vice versa. Het is echter mogelijk
dat zorgtaken samenvallen en dat iemand bijvoorbeeld voor een zieke ouder zorgt, maar
ook nog kleine kinderen heeft. De groep mensen waarbij de zorg voor kinderen en mantel-
zorg samenvallen, wordt ook wel de ‘sandwichgeneratie’ genoemd. Hoewel eerder onder-
zoek suggereert dat het hier om een kleine groep gaat en zeker niet om een hele generatie
(Dautzenberg 2000; Dykstra et al. 2006; De Boer et al. 2015), is het interessant om naar de
combineerders te kijken, omdat juist bij deze groep zorgers de knelpunten waarschijnlijk
het grootst zullen zijn.

Het doel van dit hoofdstuk is inzicht te bieden in het geven van zorg aan de hand van infor-
matie over de tijdsbesteding van Nederlanders en de sociale verschillen tussen groepen
daarin. Om meer zicht te krijgen op de situatie van verschillende typen zorgers vergelijken
we in dit hoofdstuk vier groepen: mensen zonder zorgtaken, mensen die alleen voor (min-
derjarige) kinderen zorgen, mensen die alleen zorg en hulp aan volwassenen geven en
mensen die beide zorgtaken combineren. Beide vormen van zorg zijn breder dan de fysieke
zorg, zoals een kind eten geven of wassen van een hulpbehoevende partner en omvatten
ook begeleidende activiteiten zoals hulp bij de maaltijden bereiden of samen boodschap-
pen doen.1 Om beter te begrijpen wie er zorgt in Nederland en wat dit betekent, gaan we
na wat de achtergrondkenmerken van de verschillende groepen zorgenden zijn en hoeveel
tijd zij besteden aan de zorg voor kinderen en volwassenen. Omdat deze activiteiten
mogelijk ten koste gaan van andere activiteiten, onderzoeken we ook hoeveel tijd deze
zorgenden aan betaald werk, vrijwilligerswerk en activiteiten voor zichzelf besteden en of
ze hierin van elkaar verschillen. Vervolgens gaan we na wat het al dan niet combineren van
deze zorgrollen en taken betekent voor de tijdsdruk die men ervaart en de kwaliteit van
leven. Dat brengt ons tot de volgende drie onderzoeksvragen:
1. Welk aandeel van de bevolking combineert de zorg voor kinderen met de zorg voor en

hulp aan volwassenen en welke kenmerken hebben zij?
2. In hoeverre verschillen typen zorgers in hun tijdsbesteding aan betaald werk, vrijwilli-

gerswerk en vrije tijd?
3. Verschilt de ervaren tijdsdruk tussen typen zorgers? En zijn er verschillen op andere

aspecten van kwaliteit van leven?

We presenteren in dit hoofdstuk de stand van zaken in het jaar 2016 en zullen alleen in de
tekst de vergelijking maken met de situatie in 2011. De verschillen tussen de jaren en tussen
de groepen zijn telkens op significantie getoetst. Verschillen tussen de groepen worden
alleen in de tekst genoemd wanneer deze significant zijn. We selecteren in dit hoofdstuk de
volwassen respondenten van 18 jaar of ouder.
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8.2 Het geven van zorg in Nederland

Vier typen zorgers
We identificeren de verschillende groepen zorgers aan de hand van de tijdsbesteding in de
week die zij zelf hebben gerapporteerd in het dagboekje. Er wordt zorg gedragen voor een
kind wanneer er in de dagboekweek tijd is besteed aan de verzorging van kinderen (het
naar bed brengen, eten geven, wassen, aankleden, enz.), de begeleiding (helpen met huis-
werk, voorlezen, samen spelen, het kind begeleiden naar een activiteit, enz.) of het passen
op kinderen in een ander huishouden.2 Het geven van zorg of hulp aan volwassenen valt
uiteen in de zorg voor een volwassen huisgenoot (bv. persoonlijke verzorging van een zieke
partner) of het geven van informele hulp aan andere huishoudens (maaltijden bereiden,
klussen, een boodschap doen).
Ruim de helft van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder heeft in 2016 geen zorg-
taken, een kwart zorgt voor kinderen, één op de zeven (14%) geeft zorg of hulp aan volwas-
senen en één op de elf Nederlanders combineert beide vormen van zorg (tabel 8.1). Het
totale aandeel dat in 2016 zorg of hulp aan volwassenen geeft (14% + 9%) komt, onder
andere door een verschil in definitie en steekproef, aanzienlijk lager uit dan andere scp-
cijfers (één op de drie) (De Klerk 2017).3 Het aandeel dat de zorg voor kinderen en volwas-
senen combineert, ligt daarentegen iets hoger dan eerder onderzoek naar ‘de sandwich-
generatie’ suggereert (Dautzenberg 2000; Dykstra et al. 2006; Boer et al. 2015). De ver-
deling tussen de zorggroepen is tussen 2011 en 2016 iets verschoven. In 2011 was het aan-
deel dat alleen voor kinderen zorgde 4 procentpunten groter en het aandeel dat alleen zorg
droeg voor volwassenen 4 procentpunten kleiner.

Tabel 8.1
Typen zorgers, personen van 18 jaar en ouder, 2016 (in procenten; n=1662)

   geen zorgtaken 
 enkel zorg voor
kinderen

  enkel zorg voor/hulp
aan volwassenen

  beide vormen
van zorg

 

 
aandeel in de bevolking 51 26 14 9

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Kader 8.1 Mantelzorg: vergelijkingen tussen tijdsbestedingsdata en andere databronnen
Het tijdsdagboek (zie hoofdstuk 1) is niet de enige manier waarop tijdsinvesteringen worden
gemeten. Respondenten kunnen ook gevraagd worden om zelf in te schatten hoeveel tijd ze (bv.
op weekbasis) aan een bepaalde activiteit besteden. Dergelijke schattingen zijn niet een-op-een
met de tijdsbestedingsmaten te vergelijken (Bianchi et al. 2006; Kan 2008; Kan en Pudney 2008).
Dit blijkt ook als de resultaten uit dit hoofdstuk vergeleken worden met eerder onderzoek naar
mantelzorg dat gebaseerd is op schattingen (bv. Klerk et al. 2017). In het onderzoek dat naar schat-
tingen kijkt, lijkt zowel het aandeel zorgers als de tijd die zij aan zorg besteden hoger te liggen dan
in tijdsbestedingsonderzoek. Er zijn verschillende verklaringen voor deze discrepantie.
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Allereerst varieert de periode waarnaar wordt gekeken: in mantelzorgonderzoek is dat een jaar
tijd, terwijl in tijdsbestedingsonderzoek een week tijd wordt bestudeerd. Tijdsbestedingsonder-
zoek onderschat hierdoor (zorg)activiteiten die weinig voorkomen. Het is bijvoorbeeld denkbaar
dat iemand ver bij een zieke ouder vandaan woont en om de week of een keer per maand een hele
dag gaat om te helpen. Als deze persoon in de dagboekweek toevallig niet gaat, wordt deze sub-
stantiële tijdsinvestering dus gemist.
Ten tweede zijn schattings- en frequentiematen gevoeliger voor sociale wenselijkheid. Er zijn
sociale verwachtingen die ervoor kunnen zorgen dat mensen de tijd die zij aan de zorg voor ande-
ren besteden overschatten. Dagboekgegevens zijn minder gevoelig voor sociale wenselijkheid,
omdat respondenten direct opschrijven wat ze gedaan hebben (Kan 2008).
Waar de twee hiervoor genoemde redenen algemene verklaringen zijn voor verschillen tussen
tijdsbestedingsonderzoek en ander onderzoek, is er ook een verklaring die specifiek voor mantel-
zorg opgaat. We verwachten namelijk dat bepaalde mantelzorgactiviteiten in tijdsbestedings-
onderzoek relatief vaak abusievelijk worden gemist. Waar onderzoeken naar mantelzorg de res-
pondenten vaak expliciet instrueren dat ze aan de zorg voor anderen moeten denken, doen dag-
boekjes dat niet. Het is dus mogelijk dat bepaalde activiteiten die iemand voor een ander doet
‘per ongeluk’ in een andere tijdsbestedingscategorie verdwijnen. Bijvoorbeeld, als iemand bood-
schappen heeft gedaan en ook een pak melk voor de zieke buurvrouw meeneemt, is de kans groot
dat dit als ‘huishoudelijk werk’ wordt gerekend.
Alleen als de respondent expliciet zou opschrijven dat het om boodschappen voor de buurvrouw
zou gaan, zouden de codeurs weten dat ze deze activiteit als hulp aan andere huishoudens moe-
ten beschouwen. Het is ook denkbaar dat bepaalde vormen van mantelzorg onder vrije tijd wor-
den gerekend. Een bezoekje aan een zieke ouder kan namelijk zowel als mantelzorg als sociale
contacten worden beschouwd.
In dit hoofdstuk maken we gebruik van de kracht van het tijdsbestedingsonderzoek, waarbij een
breed scala aan zorgactiviteiten bij verschillende groepen burgers in kaart wordt gebracht. Gespe-
cialiseerd onderzoek naar het geven van mantelzorg kan meer detail over de zorgsituatie, de typen
en intensiteit en duur van de geboden hulp tonen. Daarvoor is het tijdsbestedingsonderzoek min-
der geschikt.

Op basis van de zorgrelatie kunnen de volgende vier groepen worden beschreven (zie
tabel 8.2). De eerste groep – de niet-zorgers – hebben minder vaak dan de andere groepen
een partner of (thuiswonende jonge) kinderen. De kans dat zij voor iemand moeten zorgen
is hierdoor klein. Deze groep is niet bijzonder jong of oud: het gaat om zowel jongeren als
volwassenen van verschillende leeftijden, maar ze zijn wel vaker man. Qua arbeidspartici-
patie en opleidingsniveau zijn de niet-zorgers een gemêleerde groep. Wat opvalt, is dat
een deel van de niet-zorgers wel minderjarige kinderen heeft. Dit kunnen bijvoorbeeld
alleenstaande ouders zijn waarvan het kind tijdens het invullen van de dagboekweek bij de
andere ouder verbleef en zij dus die week geen zorgtaak hadden.
De tweede groep zorgers – die enkel voor kinderen zorgt – bestaat uit relatief jonge vol-
wassenen met vaak kleine kinderen – de jonge gezinnen – maar ook uit opa’s en oma’s die
gedurende de week enkele uren voor jonge kinderen zorgen. Deze groep is relatief actief
op de arbeidsmarkt en vaak hoog opgeleid, ook na correctie voor de relatief jongere leef-
tijd van deze groep en gezinssamenstelling.
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Tabel 8.2
Kenmerken van typen zorgers, personen van 18 jaar en ouder, 2016 (in procenten; n=1662)

  
 geen
zorgtaken

  enkel zorg voor
kinderen

 
 enkel zorg voor/
hulp aan
volwassenen

  beide
vormen
van zorg

 

 totaal 
 
sekse
man 55 46 45 33 49
vrouw 45 54 55 67 51
 
leeftijdscategorie
    18-34 jaar 33 18 23 18 27
    35-49 jaar 16 49 10 32 25
    50-64 jaar 26 19 40 28 26
    ≥ 65 jaar 25 15 27 23 22
 
gemiddelde leeftijd 48 47 53 51 49
 
partner (ja) 51 86 56 85 64
 
leeftijd jongste kind
    geen thuiswonende kinderen 89 30 91 50 70
    0-3 jaar 0 22 0 14 7
    4-11 jaar 2 35 1 25 13
    12-17 jaar 9 13 8 11 10
 
arbeidsdeelname
    betaalde baan 46 62 42 50 50
    geen betaalde baan 13 18 19 22 16
    scholier 16 5 12 6 12
    gepensioneerd
    (≥ 65 jaar)

25 15 27 23 22

 
opleidingsniveau
    laag 23 11 28 21 20
    middelbaar 45 45 41 48 45
    hoog 32 44 32 31 35
 
N 839 438 239 147 1662

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

De groep die enkel voor volwassenen zorgt – de derde groep – zijn (relatief) vaak ouderen
van wie de kinderen al uit huis zijn. Zij zorgen waarschijnlijk voor hulpbehoevende ouders,
schoonouders of hun partner (De Klerk et al. 2017). De groep lijkt qua kenmerken opvallend
veel op de groep niet-zorgers, met als uitzondering dat ze iets vaker vrouw zijn. De relatief
hoge leeftijd van deze groep doet vermoeden dat ze relatief vaak personen kennen die
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hulp nodig hebben; uit eerder onderzoek bleek namelijk dat ouderen vaker dan jongeren
hulpbehoevenden in hun sociale omgeving hebben (zie bv. De Klerk et al. 2017).
De groep combineerders, ten slotte, bestaat uit degenen die nog thuiswonende kinderen
hebben, maar ook zorg dragen voor andere, waarschijnlijk hun hulpbehoevende
(schoon)ouders. Deze groep zit qua kenmerken meestal tussen de overige groepen zorgers
in. Het zijn wel relatief vaak vrouwen met kinderen. Hoewel eerder onderzoek naar de
combinatie van de zorg voor kinderen en ouders zich vooral op mensen in de middelbare
leeftijd richt (Dykstra et al. 2006), laat de tabel zien dat er ook in de jongere leeftijdsgroe-
pen gecombineerd wordt. De helft van de mensen die de zorg voor kinderen en volwasse-
nen combineert, heeft daarnaast ook een betaalde baan. Overigens wordt er in deze groep
ook relatief vaak niet gewerkt.
De hiervoor geschetste verschillen tussen de groepen zorgers zijn in 2016 vrijwel hetzelfde
als in 2011. Opvallend verschil is dat de groep die zorg draagt voor kinderen in 2016 vaker
uit 65-plussers en niet-werkenden bestaat, wat doet vermoeden dat de oppasopa’s en
-oma’s in aantal toegenomen zijn. Ook blijken zij in 2016 iets vaker hoog opgeleid dan vijf
jaar eerder, wat in lijn is met het gemiddelde stijgende opleidingsniveau, vooral bij de jon-
gere generaties.

8.3 De tijdsbesteding aan zorgtaken

Deelname en de hoeveelheid tijd
Hoeveel tijd besteden de drie groepen ‘zorgers’ op weekbasis aan de zorgactiviteiten? Als
we afgaan op de informatie uit de dagboekjes, zien we dat de groep die enkel voor kinde-
ren zorgt hier op weekbasis iets meer dan 7 uur aan besteedt, waarvan 4 uur aan de verzor-
ging van kinderen, 2,5 uur aan begeleiding en 0,8 uur aan het oppassen in een ander
huishouden (tabel 8.3). De intensiteit van de zorg is minder groot voor degenen die enkel
volwassenen helpen: 3 uur per week, waarvan de meerderheid wordt besteed aan zorg-
handelingen (2,5 uur) en de minderheid aan klusjes (0,4 uur). De zorgcombineerders beste-
den in totaal iets meer dan 8 uur aan zorgtaken, waarvan 5,5 uur aan de verzorging van
kinderen en 2,6 uur aan de zorg en hulp aan volwassenen. Als we de tijdsbesteding van
deze groep vergelijken met die van de groep die enkel voor kinderen zorgt, valt op dat zij
minder tijd aan de zorg voor kinderen besteden. Dit geldt zowel voor de tijd die aan de
verzorging van kinderen wordt besteed als die wordt besteed aan begeleiding. Er wordt
echter meer tijd besteed aan oppassen op kinderen in een ander huishouden. De zorgcom-
bineerders besteden ook iets minder tijd aan de zorg en hulp voor volwassenen dan de
groep die alleen deze zorg geeft. De hoeveelheid uren die aan zorg voor kinderen of zorg
en hulp aan volwassenen wordt besteed, is in 2016 niet anders dan in 2011.
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Tabel 8.3
Deelname en tijdsbesteding aan zorg- en hulpactiviteiten, personen van 18 jaar en ouder, 2016 (als hoofdac-
tiviteit, in uren per week; n=448, n=237, n=153)

 enkel zorg voor
kinderen

 
 enkel zorg
voor/hulp aan
volwassenen

 

 beide vormen 
 
totaal zorg voor kinderen, waarvan: 7,3 - 5,5
    verzorging van kinderen 4,0 - 2,3
    begeleiding van kinderen 2,5 - 1,6
    oppassen in ander huishouden 0,8 - 1,6
 
totaal zorg voor en hulp aan volwassenen, waarvan: - 2,9 2,6
    klusjes - 0,4 0,5
    zorgactiviteiten waaronder mantelzorg - 2,5 2,1
 
totaal zorgtaken (zorg voor kinderen en voor
volwassenen)

7,3 2,9 8,1

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

De timing van zorgactiviteiten
Met de tijdsbestedingsdata is niet alleen na te gaan hoeveel tijd Nederlanders aan zorg
besteden, maar ook wanneer zij dit doen. Vallen deze activiteiten vooral in het weekend
omdat er door de week wordt gewerkt? En op welke tijdstippen wordt het meest gezorgd?
Figuur 8.1 laat voor iedere dag van de week zien hoeveel tijd de verschillende groepen aan
de zorgactiviteiten besteden. Over de hele linie zijn de schommelingen klein. De mensen
die enkel voor kinderen zorgen, besteden hier iedere dag ongeveer 1 uur aan. Op de zater-
dag wordt hier iets meer tijd aan besteed, maar van een groot verschil tussen de week- en
weekenddagen is niet te spreken.
Dit geldt ook voor de groep die hulp aan volwassenen geeft. De dinsdag en zaterdag lijken
hier populaire dagen voor te zijn, maar het gaat om zeer kleine verschillen van enkele
minuten. In vergelijking met de andere twee groepen zorgers schommelt de tijdsbesteding
van de combineerders relatief veel. Het verschil tussen de drukste dag (de woensdag, iets
meer dan 1,5 uur) en de rustigste dag (de zondag, bijna 1 uur) is 0,5 uur. Het is verrassend
dat er door de combineerders in het weekend minder wordt gezorgd dan door de week.
Hierdoor zijn zij door de week drukker dan degenen die alleen voor kinderen zorgen, maar
is er in het weekend eigenlijk weinig verschil.
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Figuur 8.1
Tijdsbesteding aan zorgactiviteiten per dag van de week, per zorggroep, personen van 18 jaar en ouder, 2016
(in uren per dag, n=448, n=237, n=153)

ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

zorg voor kinderen

alleen zorg kind alleen zorg volwassenen beide vormen van zorg

zorg voor volwassenen

sc
p.

nl

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

De tijdsbestedingsdata maken het ook mogelijk om naar variaties gedurende de dag te kij-
ken. Figuur 8.2 laat (wederom voor ieder van de drie groepen) zien welk aandeel van de
mensen hier op ieder moment van de dag in participeert. We hebben de dinsdag, woens-
dag en zondag4 eruit gelicht.
De zorg voor kinderen neemt vanaf een uur of zes een vlucht (figuur 8.2a). De weekend-
dagen zijn hier geen uitzondering op. Maar waar er op de weekdagen tussen 7:00 en
8:00 uur een piek te zien is in de tijd met kinderen, bouwt het aandeel mensen dat voor
kinderen zorgt op de weekenddagen langzaam op. In de ochtenduren loopt de tijdsbeste-
ding op de week- en weekenddagen duidelijk uit elkaar, maar gedurende de rest van de
dag zijn er geen grote verschillen te zien. Halverwege de middag neemt de deelname aan
zorg voor kinderen langzaam toe en in de vroege avond is er een duidelijke piek. Dit komt
overeen met de bekende ‘spits’ die jonge gezinnen ervaren rond etenstijd, douchen en de
rituelen rondom het slapen gaan: een typisch moment voor gezinstijd. Vanaf 20.00 uur lij-
ken de kinderen naar bed te gaan (dit zal variëren, maar de data laten ons niet toe om los
naar leeftijdsgroepen te kijken).
Het patroon voor de groep zorgers die enkel voor volwassenen zorgt, ziet er anders uit
(figuur 8.2b). Deze zorgactiviteiten vinden over de hele linie minder vaak plaats. Er is een
duidelijke concentratie overdag. Dit geldt voor zowel de week- als de weekenddagen. Op
de weekdagen wordt wel iets langer door gezorgd.
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De laatste groep zijn degenen die de zorg voor volwassenen en kinderen combineren
(figuur 8.2c). Opvallend is dat de zorgtypen ook op verschillende momenten van de dag
gecombineerd worden en elkaar niet lijken af te wisselen. Verder is het patroon voor de tijd
die wordt besteed aan zorg voor kinderen en aan zorg voor volwassenen zeer vergelijkbaar
met het patroon dat zichtbaar is bij de andere groepen zorgers. Zo zien we een duidelijk
ochtend- en avondspits bij de zorg voor kinderen op de doordeweekse dagen. De piek bij
de zorg voor kinderen halverwege de ochtend op zondag zien we echter niet bij de combi-
neerders. Bij hen zien we dan juist een piek bij de zorg voor volwassenen.

Figuur 8.2a
Het aandeel van de bevolking dat gedurende de dag voor kinderen zorgt en hen begeleidt, naar dag van de
week, mensen die enkel voor kinderen zorgen, personen van 18 jaar en ouder, 2016 (in procenten, n=448)
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Figuur 8.2b
Het aandeel van de bevolking dat gedurende de dag voor volwassenen zorgt of hulp geeft, naar dag van de
week, mensen die enkel voor volwassenen zorgen, personen van 18 jaar en ouder, 2016 (in procenten, n=237)
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Figuur 8.2c
Het aandeel van de bevolking dat gedurende de dag voor kinderen of volwassenen zorgt (incl. hulp en bege-
leiding), naar dag van de week, mensen die voor zowel kinderen als volwassenen zorgen, personen van 18
jaar en ouder, 2016 (in procenten, n=153)

04
:0

0

04
:0

0

05
:0

0

06
:0

0

07
:0

0

08
:0

0

09
:0

0

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

19
:0

0

20
:0

0

21
:0

0

22
:0

0

23
:0

0

00
:0

0

01
:0

0

02
:0

0

03
:0

0

zorg voor kinderen: 
woensdag

zorg/hulp volwassenen: 
woensdag

zorg voor kinderen: 
zondag

zorg/hulp volwassenen: 
zondag

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

sc
p.

nl

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

8.4 De bredere tijdsbesteding van verschillende groepen zorgers

Het zorgen voor anderen kan een groot beslag op iemands tijd leggen en zo gevolgen heb-
ben voor de tijd die aan andere activiteiten kan worden besteed. Iemand die zijn of haar
zaterdag moet verdelen tussen een zwemles van de kinderen en het zorgen voor een zieke
ouder, zal bijvoorbeeld weinig tijd over hebben om rustig een boek te lezen. Eerder onder-
zoek heeft voor zowel mantelzorg als zorg voor kinderen laten zien dat mensen met inten-
sievere zorgtaken minder tijd aan betaald werk en vrijetijdsactiviteiten besteden (Nomagu-
chi en Bianchi 2004; Bianchi en Milkie 2010; De Boer 2017; Jacobs et al. 2017; Sayer et al.
2018).5 In Nederland wordt dit beeld deels bevestigd. In vergelijking met de andere groe-
pen besteden de mensen zonder zorgtaken relatief veel tijd aan betaald werk en vrije tijd
(tabel 8.4). Wat betreft betaald werk is het verschil tussen de niet-zorgers en de zorgers
voor kinderen echter niet statistisch significant. Ook is er wat vrije tijd betreft geen verschil
tussen de niet-zorgers en degenen die zorg en hulp aan (enkel) volwassenen geven. Het is
dus niet zo dat zorg en andere taken per definitie met elkaar concurreren. Mogelijk komt
dit doordat we ook de minder intensieve vormen van zorg hebben meegenomen. Mensen
met een zorgtaak – zowel voor kinderen als voor volwassenen – rapporteren wel minder
uren slaap in de week dan niet-zorgers.
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Er zijn ook activiteiten die volgens de literatuur juist vaak samengaan met de zorg voor
anderen. Internationaal onderzoek laat zien dat de hoeveelheid tijd die aan huishoudelijk
werk en sociale contacten wordt besteed juist kan stijgen naarmate de hoeveelheid zorg-
taken toeneemt (Jacobs et al. 2017; Sayer et al. 2018). Kinderen maken bijvoorbeeld rom-
mel en er moet voor ze worden gekookt. En de persoonlijke relatie tussen (mantel)zorger
en hulpbehoevende gaat uiteraard gepaard met onderlinge sociale contacten tussen gever
en ontvanger. Daarnaast is er rondom de zorgtaken die worden verleend natuurlijke ruimte
om ook ‘gewoon’ sociaal contact met elkaar te hebben. Voor de zorg voor kinderen heeft
eerder onderzoek laten zien dat het hebben van kinderen de sociale integratie van mensen
vergroot. Mensen met kinderen zijn meer betrokken bij de gemeenschap en breiden hun
netwerk uit doordat ze andere ouders ontmoeten (Knoester en Eggebeen 2006). Ook wor-
den familiebanden met de komst van kinderen vaak aangetrokken (Bucx et al. 2008). De
Nederlandse cijfers laten zien dat de zorgers iets meer tijd aan het huishouden besteden
dan degenen die geen zorgactiviteiten rapporteren (tabel 8.4). De tijdsbesteding aan
sociale contacten varieert niet tussen de groepen.

Als er naar de verschillen tussen de verschillende groepen zorgers wordt gekeken, zien we
dat degenen die zorg en hulp aan volwassenen geven, wekelijks meer tijd besteden aan
vrijetijdsactiviteiten, het huishouden en persoonlijke verzorging (exclusief slaap) dan de
groep die zorg draagt voor kinderen of beide vormen van zorg combineert. Ook gecorri-
geerd voor de demografische kenmerken, arbeidsparticipatie en gezinssamenstelling (in
aanvullende analyses; niet in tabel) blijven deze verschillen overeind. Het verschil in tijds-
besteding is dus niet te verklaren doordat helpers van volwassenen vaker wat ouder zijn.
Ten slotte brengen we in kaart hoe de activiteiten met een meer verplichtend en minder
vrijblijvend karakter (in de bovenste rijen van de tabel lopend van zorg tot persoonlijke ver-
zorging exclusief slaap) zich verhouden tot de activiteiten die over het algemeen meer met
rust en ontspanning worden geassocieerd (de activiteiten in de onderste rijen lopend van
slaap tot en met anders). De eerste groep activiteiten duiden we voor het gemak aan met
de term ‘verplichtingen’, hoewel het hier om een bredere afbakening gaat dan bij de ‘ver-
plichte’ activiteiten in hoofdstuk 2. Dit zijn activiteiten die meestal niet vrijblijvend zijn,
omdat ze afhangen van de behoeften van anderen (zoals zorg), eerder gemaakte afspraken
(zoals een arbeidscontract) en lichamelijke behoeften. Als we kijken naar de verhouding
tussen de tijd die aan rust en ontspanning wordt besteed en de tijd die aan de relatief ver-
plichte taken wordt besteed, zien we een aantal verschillen tussen de groepen. Tegenover
elk uur dat niet-zorgers aan ‘verplichte’ taken besteden, staat 2,1 uur aan rust en ontspan-
ning. Deze verhouding ligt lager bij de groep die zorgt voor kinderen (1,5) en de combineer-
ders (eveneens 1,5). De verhouding tussen rust/ontspanning en verplichtingen is bij de
zorgverleners aan volwassenen niet anders dan bij de niet-zorgers.
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Tabel 8.4
Tijdsbesteding als hoofdactiviteit, naar type zorgers van personen van 18 jaar en ouder, 2016 (in uren per
week; n = 1662)

 geen
zorgtaken

  alleen zorg voor
kinderen

  alleen zorg/hulp
volwassenen

 
 beide
vormen
van zorg

 

 totaal 
 
zorg kind 7 6 2
zorg volwassene 3 3 1
 
werk 22 23 18 16 21
onderwijs 3 1 1 1 2
vrijwilligerswerk 1 1 1 1 1
huishouden 36 40 40 45 38
persoonlijke verzorging (excl.
slaap)

18 18 19 20 19

 
slaap 60 57 58 57 59
vrije tijd 37 29 35 28 34
sociale contacten 8 8 9 9 8
anders 2 2 3 3 2
 
totaal 168 168 168 168 168
 
verhouding uren
rust:verplichtingena

2,1 1,5 1,9 1,5 1,8

a Aantal uren vrijetijdsbesteding, slaap en sociale contacten gedeeld door overige tijdsbesteding
waaronder uren zorg, werk, opleiding, vrijwilligerswerk, eten en drinken en wassen en aankleden. Hoe
hoger de verhouding, hoe meer uren er naar verhouding aan ontspanning worden besteed.

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Aanvullende analyses (niet getoond) laten zien dat er weinig verschillen zijn in de tijds-
besteding in 2016 ten opzichte van vijf jaar eerder. De groep zorgers die beide vormen van
zorg verleent, besteedt in 2016 gemiddeld bijna 5 uur in de week minder aan vrijetijds-
activiteiten dan in 2011. De verhouding tussen momenten van rust/ontspanning en ver-
plichtingen is in 2016 (verhouding 1,5) dan ook lager dan vijf jaar eerder (1,8). Ook slapen zij
gemiddeld twee uur minder in de week. Deze vrijgekomen uren worden echter niet signifi-
cant vaker aan een bepaalde andere activiteit besteed, maar verspreid over meerdere vor-
men van tijdsbesteding. De groep die alleen voor kinderen zorgt, besteedt in 2016 weke-
lijks iets meer dan een uur extra aan het onderhouden van de sociale contacten. Ook deze
toename gaat niet ten koste van een specifieke andere activiteit.
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8.5 Verschillen in kwaliteit van leven van verschillende groepen zorgenden

Het zorgen voor anderen vraagt tijd, energie en aandacht. Dit kan het dagelijks leven
stressvol maken of betekenen dat er minder tijd, energie en aandacht overblijft voor
andere belangrijke zaken, zoals de partner of sport (de Boer et al. 2012a). Tegelijkertijd kan
het zorgen voor anderen ook iets opleveren. Het versterkt de band met degene voor wie
gezorgd wordt en zorgen kan een gevoel van voldoening en betekenis geven (Kahneman
en Krueger 2006; de Boer et al. 2012b; Musick et al. 2016). In deze paragraaf gaan we na of
er verschillen zijn in de kwaliteit van leven van de verschillende groepen zorgers. Mogelijk
vraagt en biedt zorg voor volwassenen bijvoorbeeld iets anders dan de zorg voor kinderen.

Tabel 8.5
Ervaren kwaliteit van leven van typen zorgers van 18 jaar en ouder, 2016 (in procenten, n=1662)

  
 geen
zorgtaken

  alleen zorg voor
kinderen

 
 alleen zorg/hulp
aan volwassenen

 beide
vormen
van zorg

 

 totaal 
 
heeft weleens een opgejaagd
gevoel (%)

35 42 33 42 37

tevredenheid met leven (0-10) 7,7 7,9 7,8 8 7,8
vindt het weleens te druka (%) 49 61 56 54 54
ervaren gezondheid (zeer) goed
(%)

76 79 75 89 78

eenzaam (%) 30 18 28 19 25
mate van geluk (0-10) 7,8 8 7,9 8,2 7,9

a Aandeel dat in de vragenlijst ‘ja’ antwoordde op de vraag ‘Heeft u weleens het gevoel dat u het te druk
heeft?’

Bron: scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Een opgejaagd gevoel hebben en een gevoel van te druk zijn worden het vaakst ervaren
door de groep die alleen zorg draagt voor kinderen (42% voelt zich opgejaagd en 61% vindt
het weleens te druk; tabel 8.5). In vergelijking met deze groep ervaren de combineerders
het leven iets minder vaak als te druk (54%). Dit zal deels te verklaren zijn doordat de aan-
wezige kinderen gemiddeld ouder zijn en de zorg minder vaak met betaald werk wordt
gecombineerd. Waar het gevoelens van gejaagdheid betreft, zien we een kloof tussen de
groepen die voor kinderen zorgen (al dan niet in combinatie met de zorg voor volwasse-
nen) en degenen die enkel voor volwassenen of helemaal niet zorgen.
Ook bij de ervaren gezondheid en eenzaamheid zien we een aantal opmerkelijke verschil-
len. De twee groepen die zorgen voor kinderen zeggen het vaakst over een goede of zeer
goede gezondheid te beschikken (resp. 79% en 89%). Dit valt deels te verklaren door de
relatief jonge leeftijd van beide groepen en doet daarnaast vermoeden dat het combineren
van zorgtaken wordt opgepakt door degenen die dat qua gezondheid het beste aankun-
nen. Ook ligt het aandeel eenzamen lager onder de verzorgers van kinderen dan onder
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degenen die enkel voor volwassenen of helemaal niet zorgen. Qua tevredenheid met leven
en mate van geluk zien we nauwelijks verschillen tussen de verschillende groepen. Het
geven van zorg lijkt dus wel samen te hangen met het gevoel van drukte op het moment,
maar er is geen samenhang met de algehele kwaliteit van leven in termen van tevreden-
heid en geluk.
Er zijn weinig veranderingen in de ervaren kwaliteit van leven tussen 2011 en 2016. De uit-
zondering betreft de groep die de zorg voor kinderen combineert met de zorg en hulp aan
volwassenen: zij ervaren in 2016 (veel) vaker een goede gezondheid (89% vs. 75%) en zijn
iets gelukkiger dan in 2011.

Zoals gezegd lijkt het geven van zorg vooral samen te hangen met grotere ervaren tijds-
druk en gevoelens van gejaagdheid gedurende de week. Om meer inzicht te krijgen in
welke factoren het risico hierop vergroten en of dit verschillend uitwerkt voor de verschil-
lende typen zorgers is een multivariate analyse voor verschillende groepen respondenten
uitgevoerd (tabel 8.6). In de modellen is het aantal uren per week dat aan zorgtaken wordt
besteed opgenomen evenals de verhouding tussen momenten van rust en verplichtingen
(zie ook tabel 8.3). De modellen zijn gecorrigeerd voor demografische kenmerken, gezins-
samenstelling en arbeidsparticipatie. Tabel B8.1 in de bijlage (te vinden op www.scp.nl)
toont het volledige model inclusief de resultaten voor de controlevariabelen.
De verhouding tussen tijd besteed aan rust en ontspanning en aan ‘verplichte’ taken hangt
voor bijna alle groepen samen met het risico op gevoelens van opgejaagdheid. Hoe meer
tijd er in verhouding aan ontspanning besteed kan worden (hoe positiever de balans
wordt), hoe lager de kans om tijdsdruk te ervaren. De samenhang lijkt iets sterker te zijn
voor degenen met zorgtaken voor kinderen dan voor degenen zonder zorgtaken. Daar-
naast valt op dat er bij de groep die enkel voor volwassenen zorgt, geen verband bestaat
tussen de verhouding rust/verplichtingen enerzijds en de ervaren tijdsdruk anderzijds. Voor
de zorgcombineerders geldt dat een hogere intensiteit van de zorgtaken samenhangt met
een hogere ervaren tijdsdruk. Een dergelijk verband vinden we niet voor degenen die enkel
voor kinderen of enkel voor volwassenen zorgen.

De bevindingen met betrekking tot de controlevariabelen (resultaten gerapporteerd in
tabel B8.1 in de bijlage) zijn op een aantal punten eveneens interessant. Bij de meeste
groepen zorgers lijken de werkenden minder tijdsdruk te ervaren dan de niet-werkenden en
scholieren. Hoewel dit in eerste instantie tegen-intuïtief is (betaald werk wordt immers
vaak met druk geassocieerd), zou het zo kunnen zijn dat werk een zekere regelmaat aan de
week geeft en mogelijk zelfs een rustpunt biedt. Scholieren zullen bijvoorbeeld vaker roos-
ters hebben die van dag tot dag verschillen en zullen op bepaalde piekmomenten moeten
presteren. Mogelijk is dit moeilijk te combineren met zorg. De kans dat combineerders
tijdsdruk ervaren, is kleiner wanneer er een partner aanwezig is. Dit kan erop wijzen dat de
partner een belangrijke hulpbron is voor mensen die op meerdere vlakken zorg moeten
verlenen. De aanwezigheid en leeftijd van kinderen doet er over het algemeen weinig toe.

1 7 6 d e  z o r g  v o o r  a n d e r e n



Tabel 8.6
Multivariate modellen ter verklaring van opgejaagdheid (de kans dat iemand zich op ten minste één dag-
boekdag opgejaagd voelde) (gewogen logistische regressies per type zorger), 2011/2016 (ongestandaardi-
seerde regressiecoëfficiënten)a, b

 model 1:
totale
bevolking
18 jaar en
ouder

 
 model 2:
de groep
zonder
zorgtaken

 
 model 3:
de groep
met alleen
zorg voor
kinderen

  model 4:
de groep
met alleen
zorg/hulp aan
volwassenen

  model 5:
de groep
met beide
vormen
van zorg

 
 model 6:
alle
zorgenden
tezamen

 

 
uren zorgtakenc

    0 uur ref. . . . .
    1-8 uur (ref.) 0,07 .
    9 uur of meer 0,41 . -0,28 0,88 1,26 0,34
 
verhouding uren
rust:verplichtingend, e

-0,29 -0,25 -0,49 -0,10 -0,87 -0,36

 
vrouw 0,45 0,44 0,59 0,69 0,25 0,48
2011 (ref.)
2016 0,02 -0,03 0,06 0,25 -0,26 0,05
 
N 3201 1586 927 408 280 1615
ongewogen pseudo
R2

0,13 0,15 0,14 0,13 0,14 0,11

a Vet = deze coëfficiënten zijn significant op het 5%-niveau. Een puntje betekent dat de betreffende variabele
ontbreekt.

b Bij deze analyse maken we gebruik van de gecombineerde gegevens uit 2011 en 2016 om zo voldoende
respondenten per groep te hebben. Dit is mogelijk omdat uit het voorgaande blijkt dat de verschillen tussen
2011 en 2016 klein zijn. Er is gecontroleerd voor leeftijd, de aanwezigheid van kinderen, opleidingsniveau en
werk. Zie tabel B8.1 in de bijlage voor het volledige model.

c Het totaal aan zorguren voor kinderen en volwassenen.
d Aantal uren vrijetijdsbesteding, slaap en sociale contacten gedeeld door overige tijdsbesteding, waaronder

uren zorg, werk, opleiding, vrijwilligerswerk, eten en drinken en wassen en aankleden. Hoe hoger de
verhouding, hoe meer uren er naar verhouding aan ontspanning worden besteed.

e In hoofdstuk 4 en 5 wordt naar het aandeel niet-verplichte tijd in de totale tijdsbesteding gekeken. Ter
controle hebben we de effecten van deze maat vergeleken met de maat voor de verhouding tussen niet-
verplichte en ‘verplichte’ taken. De gevonden relaties zijn zeer vergelijkbaar.

Bron: scp/cbs (tbo’11/’16), gewogen gegevens

8.6 Samenvatting en conclusies

Substantiële groep burgers van 18 jaar en ouder verleent zorg
Op basis van het tijdsbestedingsonderzoek is er een onderscheid gemaakt tussen vier
groepen zorgers. Hierbij is uitgegaan van de tijd die zij aan zorg besteden. 26% gaf (ten
minste éénmaal gedurende de dagboekweek) alleen zorg aan kinderen, 14% verzorgt/helpt
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alleen volwassenen en 9% biedt beide vormen van zorg. De vierde groep heeft in deze
week geen tijd besteed aan zorg.
De profielen van de groepen zorgers zijn verschillend en divers. De groep niet-zorgers
bestaat uit zowel jongeren als volwassenen zonder (thuiswonende) kinderen of partner. Zij
hebben niet vaak te maken met een hulpbehoevende in hun omgeving of hoeven niet te
zorgen, omdat anderen in hun omgeving de zorgtaak oppakken. De groep die enkel voor
kinderen zorgt, bestaat uit relatief jonge volwassenen met kleine kinderen – de jonge
gezinnen – maar ook uit een oudere generatie van oppas-opa’s en -oma’s. De groep die
enkel zorgt voor volwassenen zijn (relatief) vaak ouderen met waarschijnlijk een hulpbe-
hoevende partner of hulpbehoevende (schoon)ouders, van wie de kinderen vaak al uit huis
zijn.
De zorgcombineerders zijn degenen die nog thuiswonende kinderen hebben en ook zorg
dragen voor vermoedelijk hun hulpbehoevende (schoon)ouders. Omdat onder de zorg
voor kinderen ook de zorg voor kleinkinderen is gerekend, vallen hier ook oppas-oma’s en
-opa’s onder die naast het oppassen bijvoorbeeld nog mantelzorg geven. De helft van deze
groep combineert de zorgtaken eveneens met betaald werk. Deze groep wordt ook wel de
‘sandwichgeneratie’ genoemd. Hoewel de term het wel suggereert, gaat het hier niet om
een losse generatie, maar om een groep mensen die vaak zorgen voor een jongere en een
oudere generatie dan waar zij zelf toe behoren.
De rol van vrijwilligerswerk bij verschillende groepen zorgers is klein; ongeveer 1% heeft
naast de zorgtaak vrijwilligerswerk als hoofdactiviteit genoemd.

In het weekend niet meer tijd besteed aan zorgtaken dan doordeweeks
De zorgcombineerders besteden gemiddeld 8 uur per week aan de zorgtaken, waarvan
twee derde aan de zorg voor kinderen. Dat is iets minder dan de tijd die de groep die alleen
zorgt voor kinderen hieraan besteedt; zij besteden gemiddeld 7 uur per week aan deze
zorg. De groep die zorgt voor volwassenen is hier gemiddeld 3 uur per week mee kwijt. Er
zijn weinig schommelingen als we kijken naar de verdeling van deze tijd over de week. Over
het algemeen wordt er in het weekend niet meer gezorgd dan doordeweeks. Wel is de
groep combineerders vooral door de week drukker dan degenen die alleen voor kinderen
zorgen. In het weekend is er weinig verschil tussen deze groepen zorgers.

Tijd voor rust en ontspanning blijft achter
Naarmate er meer tijd aan zorg wordt besteed, wordt er minder tijd aan rust en ontspan-
ning besteed. Dit kan erop wijzen dat het een ten koste van het andere gaat. Tegenover elk
uur dat niet-zorgers aan ‘verplichte’ taken besteden, staat iets meer dan 2 uur aan rust en
ontspanning. Deze verhouding ligt met name lager bij de groepen die voor kinderen zorgen
(al dan niet in combinatie met de zorg voor volwassenen), met 1,5 uur aan rust/ontspan-
ning bij elk uur besteed aan verplichtingen. Dit kan belangrijke implicaties hebben, vooral
wanneer mensen deze rustmomenten echt nodig hebben om weer op te laden. Daartegen-
over staat dat het hebben van relatief veel verplichtingen en taken niet door iedereen als
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iets negatiefs wordt ervaren. Zo zijn er ook mensen die graag bezig zijn en hier juist veel
energie en voldoening uit halen (Garhammer et al. 2002).

Weinig verschillen in algemene kwaliteit van leven, maar hoge tijdsdruk voor verzorgers
van kinderen en zorgcombineerders
Als we kijken naar een aantal aspecten van kwaliteit van leven, constateren we verschillen
tussen de groepen. Het valt met name op dat het aandeel dat aangeeft het te druk te heb-
ben hoog is onder de groep die zorgt voor kinderen – de jonge gezinnen. Daartegenover
staat dat de ervaren gezondheid over het algemeen het hoogst is en het aandeel eenzamen
het laagst is onder degenen die zorgen voor kinderen. Op algemene maatstaven van kwali-
teit van leven zoals tevredenheid met het leven en geluk verschillen de zorgenden niet van
elkaar en niet van de niet-zorgers. Dit doet vermoeden dat het geven van zorg samenhangt
met de gemoedstoestand op het moment zelf, maar niet leidt tot een andere beoordeling
van de algehele kwaliteit van leven. Opvallend is dat werkenden over het algemeen een
lagere tijdsdruk ervaren dan niet-werkenden – ook wanneer het werk met de zorg wordt
gecombineerd. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat werkenden terughoudender zijn
met toezeggingen voor andere verplichtingen. Uit ander onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat
mensen die veel uren werken iets minder geneigd zijn een mantelzorgtaak op te pakken
(Josten en De Boer 2015).

Risico op langdurige periode met zorgtaken neemt toe
We hebben in dit onderzoek geen informatie over de duur van de zorgsituatie. Bij de zorg
van kinderen kunnen we ervan uitgaan dat dit vooral voor de ouders een lange periode zal
betreffen, maar voor de oppas-opa’s en -oma’s van kortere duur zal zijn. Ook mantelzorg-
situaties kunnen lang standhouden. Zo blijkt uit eerder onderzoek dat de gemiddelde man-
telzorger vijf jaar lang zorg geeft (De Klerk et al. 2017). Het is niet ondenkbaar dat een lange
periode van relatief hoge ervaren tijdsdruk wel gevolgen zal hebben op verschillende
aspecten van het leven van de zorgenden. Het risico op hoge ervaren tijdsdruk is het
hoogst wanneer de verhouding aan tijd die wordt verdeeld tussen rustmomenten en ver-
plichtingen scheef is en komt vooral voor wanneer er zorg wordt gedragen voor (jonge)
kinderen.
Omdat mensen op steeds latere leeftijd kinderen krijgen en de overheid een appel doet op
de burger om meer te zorgen voor anderen, zal de groep die de zorg voor kinderen combi-
neert met de zorg voor volwassenen vermoedelijk groter worden. Het is echter onduidelijk
in welke mate dit zal zijn en of het degenen zijn met jonge kinderen die de extra zorgtaken
op zich zullen nemen. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat mantelzorgers steeds langer in
een zorgsituatie zitten, met name omdat ouderen steeds langer leven en bovendien langer
zelfstandig blijven wonen. Al met al bestaat het risico dat er een steeds grotere groep,
steeds langer, tijdsdruk ervaart waarbij (voldoende) rust en ontspanning er vaak bij
inschiet. Aangezien een hoge mate van tijdsdruk samenhangt met slaapproblemen,
depressie en hoofdpijnklachten (zie hoofdstuk 1), heeft dit mogelijk negatieve gevolgen
voor hun participatie op andere domeinen. Belangrijk is om de ontwikkelingen in ervaren
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kwaliteit van leven van zorgenden in de gaten te houden – vooral wanneer er ook sprake is
van zorg voor jonge kinderen – en mogelijkheden te creëren waarbij respijt van de zorg op
tijd kan worden ingezet, zodat situaties van (over)belasting kunnen worden voorkomen.

Noten

1 De definitie van zorg voor volwassenen verschilt hiermee van de definitie van informele hulp zoals
gebruikelijk in ander scp-onderzoek waar bijvoorbeeld ook vrijwilligers in zorg en ondersteuning onder
vallen (De Klerk et al. 2017).

2 Zie hoofdstuk 5 voor een meer gedetailleerde indeling en bespreking van de tijd die ouders met hun
kinderen doorbrengen.

3 Naast een verschil in definitie en steekproef wordt in het tbo de activiteit gedurende een week bijge-
houden, terwijl in ander onderzoek betrokkenheid bij informele hulp over de twaalf maanden vooraf-
gaand aan het interview wordt uitgevraagd (De Klerk et al. 2017).

4 Qua tijdsbesteding gedurende de dag is het patroon op de zaterdag zeer vergelijkbaar met dat op de
zondag. Om de figuren overzichtelijk te houden hebben we ervoor gekozen alleen de zondag weer te
geven. Vanwege dezelfde reden tonen we bij de combineerders in figuur 8.2c alleen de woensdag en
zondag. Het patroon gedurende de woensdag lijkt voor deze groep zeer op dat van dinsdag.

5 Overigens varieert de mate waarin zorgactiviteiten ten koste gaan van werk en vrije tijd tussen indivi-
duen en contexten (Jacobs et al. 2017). Internationaal en nationaal onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat
vrouwen vaak meer tijd aan de zorg voor anderen besteden dan mannen en dat dit samengaat met een
beperkter aantal werkuren en soms ook met minder vrije tijd (Portegijs en Van den Brakel 2016).
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9 Conclusie

Anne Roeters en Freek Bucx

Het dagelijks leven bestaat uit een aaneenschakeling van activiteiten en mensen bewegen
zich tussen verschillende domeinen: er wordt gewerkt, gezorgd, vrijwilligerswerk gedaan,
gesport, enzovoort. Vaak richt onderzoek (maar ook beleid) zich op een van deze domei-
nen, waardoor het totaalplaatje mist. Het Tijdsbestedingsonderzoek van het scp biedt een
mooie mogelijkheid om de activiteiten van mensen in de volledige breedte te beschouwen.
Dit levert interessante informatie op. Hoe mensen hun schaarse uren en minuten beste-
den, zegt bijvoorbeeld veel over hun interesses, mogelijkheden en beperkingen. Ook is het
mogelijk om naar de combinaties van activiteiten en raakvlakken tussen domeinen te kij-
ken.
Dit rapport is de hoofdrapportage van de meest recente data van het Tijdsbestedingson-
derzoek die gedurende 2016 verzameld zijn. Het rapport beschrijft de tijdsbesteding van
Nederlanders, maar analyseert ook de achtergronden. De nadruk in het rapport ligt op de
samenhang tussen tijdsbesteding en de kwaliteit van leven en de verschillen tussen men-
sen in verschillende levensfasen.

9.1 Een korte terugblik op de resultaten

9.1.1 Hoe besteden Nederlanders hun tijd?
In het onderzoek maken we onderscheid tussen ‘verplichte’ tijd, persoonlijke tijd en vrije
tijd. Met ‘verplichte’ tijd wordt verwezen naar werk, maar ook naar zorgtaken (ook wel
‘onbetaald werk’ genoemd) en scholing (Cloïn 2013). Onder persoonlijke tijd valt slapen,
maar ook eten en drinken, douchen, wassen, enzovoort. Vrije tijd wordt ruim gedefinieerd,
dit zijn vrijetijdsactiviteiten als sport en cultuur, sociale contacten, media, vrijwilligerswerk
en bijeenkomsten.
Nederlanders van 12 jaar en ouder besteden ongeveer evenveel tijd aan de ‘verplichte’ acti-
viteiten als aan vrije tijd: namelijk bijna 46 respectievelijk bijna 44 uur per week, wat neer-
komt op ongeveer 6,5 uur per dag. De meeste tijd gaat echter naar persoonlijke activitei-
ten: ruim 77 uur per week (11 uur per dag). De voornaamste reden hiervoor is dat er veel
wordt geslapen: op weekbasis brengen Nederlanders gemiddeld ongeveer 59 uur per week
in bed door (dit is ongeveer 8,5 uur per dag). Daarnaast wordt per week gedurende iets
meer dan 11 uur gegeten en gedronken en besteden Nederlanders 7 uur per week aan dou-
chen, aankleden, enzovoort.
Degenen die in 2016 in de dagboekweek betaald werk verrichtten, besteedden hier gemid-
deld 31 uur per week aan. Voor scholing geldt dat degenen die dit op enig moment in de
week rapporteerden, hier gemiddeld 14,5 uur per week aan besteden. Dit lijkt op het eerste
oog wellicht weinig, maar bij scholing kan het (naast algemeen vormend en beroepsonder-
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wijs) ook om hobbycursussen gaan. Aan huishoudelijk werk zijn degenen die dit oppakken
(en dat is bijna iedereen) iets minder dan 20 uur kwijt.
Aan de zorg voor anderen besteden degenen met zorgtaken gemiddeld ongeveer 6 uur per
week. Dan gaat het bijvoorbeeld om de zorg voor thuiswonende kinderen. Overigens bren-
gen ouders van thuiswonende kinderen in totaal veel meer tijd met hun kinderen door. De
gemiddelde tijd die in het gezelschap van kinderen wordt doorgebracht is ongeveer 30 uur
per week voor vaders en 40 uur per week voor moeders.
Als naar de vrijetijdsbesteding wordt gekeken, blijkt de meeste tijd te gaan naar media-
gebruik (bijna 20 uur per week) en sociale contacten (iets meer dan 8 uur per week). Er is
ook een grote categorie ‘overig vrije tijd’, waaronder bijvoorbeeld sport, cultuur en hobby’s
vallen. Hier gaat ongeveer 14 uur per week naartoe. Ongeveer één op de drie Nederlanders
rapporteert op enig moment in de week vrijwilligerswerk en/of bijeenkomsten (zoals kerk-
diensten). Degenen die hieraan deelnemen, besteden hier ongeveer 4,5 uur per week aan.
In dit rapport is niet alleen in kaart gebracht ‘hoelang’ Nederlanders bezig zijn met verschil-
lende activiteiten, maar is ook gekeken naar ‘wanneer’. De tijdstippen waarop gewerkt en
ontspannen wordt, vallen nog altijd in de ‘traditionele’ tijdsvlakken. Werk valt met name
op de weekdagen en tijdens kantooruren en in de avonduren en weekenden besteedt men
veel tijd aan vrijetijdsactiviteiten. Van een 24/7-samenleving lijkt dan ook nog geen sprake.
Als we deze patronen vergelijken met die uit eerdere jaren (zie Cloïn 2013), valt ook op dat
de timing van activiteiten amper verandert. De ‘starheid’ van deze patronen wordt door
Cloïn en Van den Broek (2013) toegeschreven aan een combinatie van biologische en cultu-
rele factoren. We worden bijvoorbeeld ’s avonds moe en winkelen nog altijd liever op een
zaterdagmiddag dan op een woensdagavond.
De deelnemers aan het onderzoek zijn ook gevraagd naar hun kwaliteit van leven: in hoe-
verre ervaren zij bijvoorbeeld tijdsdruk? Onder de Nederlanders van 12 jaar en ouder gaf
36% aan dat zij zich op ten minste één van de dagboekdagen in de onderzoeksweek opge-
jaagd voelden. Ook heeft 54% weleens het gevoel het 'te druk' te hebben en voelt 39% zich
thuis of op het werk weleens tekortschieten. Deze gevoelens van tijdsdruk nemen niet weg
dat Nederlanders over het algemeen tevreden zijn met de kwaliteit van hun leven: gemid-
deld geven zij hun leven een 7,8 als rapportcijfer.

9.1.2 In hoeverre verschilt de tijdsbesteding van mannen en vrouwen, mensen in
verschillende levensfasen en mensen met verschillende opleidingsniveaus?

Mannen werken meer en vrouwen zorgen meer
Als de tijdsbestedingspatronen van mannen worden vergeleken met die van vrouwen, valt
op dat mannen nog altijd meer werken en vrouwen nog altijd meer zorgen. Hoofdstuk 2
liet bijvoorbeeld zien dat mannen op weekbasis gemiddeld ongeveer 25,5 uur aan betaald
werk en 17,5 uur per week aan de zorg voor het huishouden en anderen besteden. Voor
vrouwen lag de verhouding min of meer andersom (16 uur betaald werk en 26,5 uur zorg).
De man-vrouwverschillen op de andere domeinen zijn veel kleiner. Mannen rapporteren
ongeveer drie uur per week meer vrije tijd, maar hier staat tegenover dat vrouwen onge-
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veer drie uur per week meer aan persoonlijke verzorging (slapen, wassen, eten en drinken)
besteden. Eerder onderzoek (bv. Ridgeway 2011) laat zien dat maatschappelijke verwach-
tingen en verschillen in de opvoeding een belangrijke verklaring zijn voor de verschillen in
de tijdsbesteding van mannen en vrouwen. Omdat de hoeveelheid vrije tijd en persoonlijke
verzorging min of meer gelijk is, is het – in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt – niet
zo dat vrouwen meer tijd besteden aan het totaal van betaald werk en zorgtaken dan man-
nen. In de levensfase met (thuiswonende) kinderen besteden de vaders hier zelfs iets meer
tijd aan dan moeders. Hier staat tegenover dat vrouwen (en moeders) wel meer tijdsdruk
ervaren dan mannen (en vaders).

De levensfase speelt belangrijke rol
Als de tijdsbesteding van mensen in verschillende levensfasen onderling vergeleken wordt,
zijn duidelijke verschillen zichtbaar. Kinderen, jongeren en alleenstaande volwassenen
besteden relatief veel tijd aan scholing, vrije tijd en persoonlijke verzorging. Dit zijn in veel
gevallen nog scholieren en studenten met weinig zorgtaken. Er wordt ook gewerkt – zeker
onder de alleenstaande volwassenen – maar in vergelijking met de samenwonende vol-
wassenen liggen de werkuren nog relatief laag.
Mensen die samenwonen en thuiswonende kinderen hebben, besteden (in vergelijking
met de andere groepen) relatief veel tijd aan arbeid en zorg. Zij bevinden zich vaak in het
midden van hun loopbaan, hebben kinderen thuis voor wie zij zorgen en (iets vaker dan de
jongeren) hulpbehoevende naasten (Bianchi en Milkie 2010; De Klerk et al. 2017). In deze
fase zijn de man-vrouwverschillen in arbeid en zorg ook het grootst. Na de pensioenleeftijd
is er vooral veel ruimte voor vrije tijd.
De hiervoor genoemde uitkomsten laten zien dat tijdsbestedingspatronen deels verbon-
den zijn met de leeftijd en levensfase van mensen. De rollen, verantwoordelijkheden en
mogelijkheden die mensen hebben, verschillen vaak per levensfase en dat heeft gevolgen
voor hoe de tijd wordt besteed (Bianchi en Milkie 2010). Tegelijkertijd is het ook niet zo dat
enkel jongeren leren, er buiten de beroepsleeftijd om niet gewerkt wordt en zorgtaken zich
beperken tot de gezinsfasen. Er wordt in alle levensfasen geleerd, gewerkt en gezorgd. In
paragraaf 9.1.4 wordt uitgebreider ingegaan op hoe de tijdsbesteding van kinderen en jon-
geren, ouders en ouderen eruitziet en hoe dit samenhangt met de kwaliteit van leven.

Hogeropgeleiden ‘drukker’ dan lageropgeleiden
In lijn met eerder onderzoek liet dit rapport zien dat hogeropgeleiden meer tijd aan betaald
werk besteden en meer tijdsdruk ervaren dan lager opgeleiden. Ook participeren hogerop-
geleiden op een gemiddelde dag in een groter aantal activiteiten en multitasken zij relatief
veel. Verklaringen voor deze verschillen zijn niet direct onderzocht, maar eerder onderzoek
suggereert dat hogeropgeleiden vaker een (grotere) baan hebben en hogere werkambities
hebben en dat bij deze groepen drukte ook een zekere status met zich meebrengt (bv. Sulli-
van en Gershuny 2017).
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9.1.3 In hoeverre is de tijdsbesteding in Nederland door de tijd heen veranderd?

De tijden veranderen, maar veranderingen zijn klein
De tijd staat niet stil en de tijdsbestedingspatronen zijn in de afgelopen veertig jaar veran-
derd. Tussen 1975 en 2005 zijn mensen in Nederland van 12 jaar en ouder 3,5 uur per week
meer gaan besteden aan de som van betaald werk, zorg en scholing (de ‘verplichte’ tijd).
Deze extra tijd lijkt ten koste te zijn gegaan van de vrije tijd (een daling van 3 uur per week).
De persoonlijke tijd is gelijk gebleven. In de afgelopen tien jaar waren de veranderingen
kleiner. Gemiddeld is de tijdsbesteding aan persoonlijke verzorging met iets minder dan
2 uur per week toegenomen. Parrallel hieraan zijn de tijdsbesteding aan de ‘verplichte’ en
vrijetijdsactiviteiten ieder met 1 uur per week gedaald.
De veranderingen door de tijd zijn dus relatief klein en ze gaan langzamer dan vaak wordt
gedacht. Overigens verhullen de hoofdlijnen en algemene gemiddelden in sommige geval-
len ook grotere veranderingen. Zo is het gemiddelde aantal werkuren van vrouwen tussen
1975 en 2005 relatief sterk toegenomen (van bijna 7 tot ruim 14 uur per week) en heeft deze
toename in de afgelopen tien jaar doorgezet (van ruim 14 uur in 2006 tot bijna 16 uur in
2016).
Voor de beroepsbevolking is in meer detail naar meer recente ontwikkelingen in de tijdsbe-
steding gekeken. De nadruk lag hierbij op mogelijke indicatoren van drukte, zoals het com-
bineren van rollen en taken. Vergeleken met tien jaar geleden komt het wat vaker voor dat
mensen meerdere activiteiten op hetzelfde moment uitvoeren; soms wordt dat multi-
tasken genoemd. In 2006 deden mannen dat gedurende ongeveer 15% van hun tijd en
vrouwen gedurende ongeveer 17% van hun tijd. In 2016 was dit gestegen tot respectievelijk
19% en 23%. Het aantal activiteiten dat mensen op een gemiddelde dag uitvoeren, is niet
gestegen; daarmee lijkt het er niet op dat de tijdsbesteding in de afgelopen jaren meer ver-
snipperd is geraakt. Ook is men in de afgelopen tien jaar niet substantieel meer tijd gaan
besteden aan de som van betaald werk, zorg en scholing.
Er is ook gekeken naar verschuivingen in de ervaren tijdsdruk. Het aandeel mensen in de
beroepsleeftijd dat zich gedurende de dagboekweek weleens opgejaagd voelt, lag in 2016
8 procentpunten hoger dan in 2006. (Voor de bevolking in het algemeen is het verschil
ongeveer 6 procentpunten). In 2011 lag dit aandeel echter nog iets hoger dan in 2016.

9.1.4 Waardoor wordt de tijdsbesteding van jeugdigen, ouders en ouderen gekenmerkt en
hoe hangt hun tijdsbesteding samen met hun kwaliteit van leven?

Jeugdigen: vrije tijd en nieuwe media
De tijdsbestedingspatronen van kinderen en jongeren (tussen de 10 en 18 jaar) worden
gekenmerkt door veel ruimte voor vrije tijd, zeker in vergelijking met volwassenen. Deze
vrije tijd wordt met name ingevuld met sport, spel en media-activiteiten. De gegevens uit
ons onderzoek bieden weinig ondersteuning voor de gedachte dat de vrije tijd van jeug-
digen onder druk zou staan.
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Dat neemt niet weg dat voor sommige jeugdigen de druk te hoog kan oplopen. Zo voelt
één op de vier jeugdigen zich weleens opgejaagd, en heeft bijna de helft het weleens 'te
druk'. Mogelijk speelt hier de druk die jongeren vanuit school ervaren een rol. Deze druk
lijkt de afgelopen jaren te zijn toegenomen; eerder representatief onderzoek laat zien dat
ruim een derde van de scholieren in het voortgezet onderwijs veel druk door schoolwerk
ervaart (Stevens et al. 2018).
De druk die jeugdigen ervaren, kan ook te maken hebben met het veelvuldige gebruik van
de nieuwe media. In ons onderzoek vonden we aanwijzingen dat het gebruik van nieuwe
communicatiemiddelen zowel voordelig als nadelig kan zijn voor de kwaliteit van leven. Zo
hebben jeugdigen zelf de ervaring dat het gebruik van sociale media ontspannend kan zijn
maar ook onrustige gevoelens met zich mee kan brengen. En naarmate jeugdigen vaker
onlinecontact hebben, hebben zij ook eerder een opgejaagd gevoel en het gevoel dat het
‘te druk’ is.

De tijd met kinderen: spitsuur van het leven
De levensfase met thuiswonende kinderen wordt vaak aangeduid met de term ‘spitsuur
van het leven’. Het hoofdstuk dat ingaat op de tijdsbesteding van deze groep laat zien dat
hier goede redenen voor zijn. De som van de tijd die aan betaald werk, zorg voor kinderen
en zorg voor het huishouden wordt besteed, is in geen enkele andere levensfase zo hoog.
Er is dan ook relatief weinig ruimte voor vrije tijd, en in iets mindere mate geldt dat ook
voor persoonlijke verzorging.
De tijdsbesteding van ouders is niet alleen objectief druk, veel ouders voelen zich ook druk.
In de dagboekweek gaf ruim vier op de tien ouders aan zich op enig moment opgejaagd te
voelen en naar eigen zeggen heeft bijna zeven op de tien ouders het weleens ‘te druk’. In
geen van de andere onderzochte groepen liggen deze percentages zo hoog. Tegelijkertijd
zijn ouders naar eigen zeggen ongeveer even tevreden en gelukkig met hun leven als men-
sen zonder thuiswonende kinderen. Dat de gezinsfase als druk wordt ervaren, hoeft dus
niet te betekenen dat de kwaliteit van leven hier altijd onder lijdt.
Er is ook binnen de groep ouders gekeken naar verschillen in ervaren tijdsdruk en tevre-
denheid. Naarmate ouders meer tijd besteden aan betaald werk en de zorg voor hun
kinderen ervaren zij hun leven als drukker, maar tegelijkertijd voelen zij zich ook meer
tevreden met hun leven naarmate er meer gewerkt wordt. Dat het combineren van ver-
schillende rollen en taken druk en ingewikkeld kan zijn, maar ook als positief ervaren kan
worden – bijvoorbeeld omdat het verrijkend kan zijn – is ook bekend uit eerder onderzoek
(Gareis et al. 2009; Rantanen et al. 2013).

Ouderen: meer tijd voor het huishouden, media en sociale contacten
Mensen ouder dan 65 jaar richten hun tijd anders in dan jongere leeftijdsgroepen; dat
hoeft niet per se een minder actief leven te betekenen. Zo besteden ouderen minder tijd
aan de zorg voor anderen (zoals mantelzorg of zorg voor kinderen), maar weer meer tijd
aan vrijwilligerswerk. Ouderen sporten minder, maar besteden wel meer tijd aan wandelen
en fietsen. Verder besteden ouderen meer tijd aan de zorg voor het huishouden, media en
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hobby’s. Dat is ook niet zo vreemd, aangezien ouderen – na hun pensioen – vaak meer tijd
thuis doorbrengen en deze activiteiten vaak in en om het huis plaatsvinden.
Met betrekking tot het sociale leven van ouderen komt een gemengd beeld naar voren.
Enerzijds wordt er in deze levensfase meer tijd alleen doorgebracht. Deels kan dit gezien
worden als een gevolg van het feit dat ouderen niet meer werken en de kinderen het huis
uit zijn; sommigen hebben inmiddels ook hun partner verloren. Anderzijds is er wel meer
tijd gekomen voor sociale contacten: ouderen gaan vergeleken met jongere personen bij-
voorbeeld vaker op visite bij anderen.
Waar het de maatschappelijke participatie van ouderen betreft, lieten de resultaten in
hoofdstuk 6 zien dat ouderen gemiddeld op iets meer terreinen van maatschappelijke par-
ticipatie actief zijn dan degenen onder de 66 jaar. Hierbij is naar een zevental terreinen
gekeken, waaronder sporten, cultuurdeelname en vrijwilligerswerk. In de verdiepende ana-
lyse van het domein maatschappelijke participatie (in hoofdstuk 7) werd nader ingezoomd
op de diversiteit aan activiteiten binnen de terreinen van maatschappelijke participatie
(dus bijvoorbeeld museum bezoeken, schilderen, toneelspelen etc. binnen het terrein ‘cul-
tuurdeelname’; 25 activiteiten in totaal). Uit die analyse bleek de bandbreedte onder oude-
ren juist relatief klein te zijn. Hoewel ouderen dus op meer verschillende maatschappelijke
terreinen participeren, is de totale waaier van verschillende activiteiten die zij doen kleiner.
Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat mensen op oudere leeftijd meer in
vaste structuren en afspraken zijn gerold en minder behoefte hebben aan afwisseling.
Al met al zijn de ouderen in ons onderzoek even tevreden met hun leven als degenen die
jonger zijn dan 66 jaar, maar zij voelen zich wel vaker eenzaam. Naarmate ouderen meer
tijd met anderen doorbrengen, voelen zij zich minder eenzaam en zijn zij ook wat meer
tevreden met hun leven.

9.1.5 Hoe ziet de maatschappelijke participatie van Nederlanders eruit en hoeveel zorgen
mensen voor anderen? En wat betekent de participatie in maatschappelijke
activiteiten en zorg voor de kwaliteit van leven?

Maatschappelijke participatie
Onder maatschappelijke participatie worden in dit rapport alle vormen van vrijetijdsbeste-
ding verstaan waarbij mensen (op wat voor manier dan ook) in contact staan met anderen
en de samenleving om hen heen. Hier vallen sociale contacten en vrijwilligerswerk onder,
maar ook media-activiteiten als lezen, luisteren en kijken en het bezoek aan bijeenkom-
sten, cultuur en sport (als deelnemer of toeschouwer).
Als wordt gekeken naar de participatie van Nederlanders op jaarbasis, dan is de deelname
aan media-activiteiten, vrijwilligerswerk, cultuur en sport het hoogst. Sommige activiteiten
daarvan doen mensen frequent (zoals lezen en sporten) en andere minder frequent. Dit
laatste geldt bijvoorbeeld voor de deelname aan cultuur: acht op de tien Nederlanders is in
het afgelopen jaar ten minste één keer naar een voorstelling of bezienswaardigheid
geweest, maar dat is niet iets wat mensen elke week doen; in de dagboekweek rappor-
teerde slechts 15% een dergelijke culturele activiteit.
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Analyses laten zien dat er slechts op enkele punten sprake is van een samenhang met de
kwaliteit van leven. Voor geluk en tevredenheid blijkt het type activiteit waarin men parti-
cipeert er niet toe te doen. Het is plausibel dat mensen hun vrije tijd invullen met activitei-
ten die voor hen bijdragen aan geluk en tevredenheid – wat dat dan precies is, verschilt van
persoon tot persoon.
Wel is er een verband tussen participatie en eenzaamheid: mensen die vrijwilligerswerk
doen, sportwedstrijden bezoeken of cultuuruitingen bezoeken, zijn minder eenzaam dan
degenen die dat niet doen. Ook zijn mensen die meer vrije tijd met derden of buitenshuis
doorbrengen minder eenzaam. Het is echter niet vast te stellen of participatie eenzaam-
heid vermindert of dat het andersom zo is dat mensen die (om wat voor reden dan ook)
eenzaam zijn, minder in deze activiteiten participeren.

Zorg voor anderen
Omdat we ons baseren op observaties gedurende één dagboekweek, kunnen we in kaart
brengen welke Nederlanders op weekbasis zorg verlenen aan kinderen en/of volwassenen.
Bij de zorg voor kinderen kan het gaan om de zorg voor en begeleiding van de eigen kinde-
ren, maar kan dit ook op andere kinderen (zoals kleinkinderen) van toepassing zijn. De zorg
voor volwassenen is gemeten door te kijken naar de verzorging van en hulp aan volwasse-
nen. Het kan hier om mantelzorg gaan, maar ook om een klusje voor een niet-ziek familie-
lid of vriend.
Eén op de elf Nederlanders geeft zorg aan zowel kinderen als volwassenen, één op de vier
zorgt enkel voor kinderen en één op de zeven alleen aan volwassenen. Vergelijkbaar met
rapportages in ander onderzoek (Dykstra et al. 2006; Opree en Kalmijn 2012) zijn het met
name vrouwen die de zorg voor kinderen en volwassenen combineren. Maar (in tegenstel-
ling tot de dominante gedachte) vinden we dat het lang niet altijd gaat om vrouwen van
middelbare leeftijd; één op de vijf combineerders is namelijk ouder dan 65 jaar en een
kwart is jonger dan 35 jaar.
Hoewel mensen met zorgtaken over het algemeen minder tijd besteden aan betaald werk
en vrije tijd dan degenen zonder zorgtaken, geldt dit niet voor alle groepen zorgers. Zo
werken mensen die enkel voor kinderen zorgen net zoveel als niet-zorgers en besteden de
verzorgers van volwassenen evenveel tijd aan vrijetijdsactiviteiten.
De kwaliteit van leven van degenen die zorgen, is op veel aspecten vergelijkbaar met die
van degenen zonder zorgtaken. Dit is in lijn met eerder onderzoek dat laat zien dat het zor-
gen voor anderen zowel kosten (zoals stress) als baten (zoals een sterkere band) met zich
meebrengt (Nelson et al. 2014; De Boer et al. 2015; Musick et al. 2016). Wel lijkt het zorgen
voor anderen samen te gaan met meer tijdsdruk en gevoelens van gejaagdheid. De tijds-
druk onder zorgers is minder groot naarmate zij meer ruimte voor ontspanning hebben en
de zorg minder intensief is.
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9.2 Tijdsbestedingspatronen en kwaliteit van leven

In dit rapport is onderzocht of de tijdsbestedingspatronen van mensen samenhangen met
de ervaren kwaliteit van leven. In de diverse hoofdstukken van dit rapport was hier aan-
dacht voor, steeds vanuit een ander perspectief.1 Maar welk beeld komt er naar voren als al
deze perspectieven naast elkaar worden gezet? Op die vraag proberen we in deze para-
graaf antwoord te geven.

Tijdsbesteding en kwaliteit van leven in het algemeen
Door heel het rapport heen was er aandacht voor de relatie tussen tijdsbesteding en de
kwaliteit van leven in het algemeen. Hierbij werd met name gekeken naar de mate van
tevredenheid met het leven, maar was er ook aandacht voor geluk en eenzaamheid. Zo
bleken mensen in de beroepsleeftijd tevredener te zijn naarmate zij (in totaal) meer tijd
besteden aan arbeid, zorg en scholing (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 5, waarin de ouders cen-
traal stonden, bleek ook dat ouders die meer uren werkten, meer tevreden waren. In het
hoofdstuk over ouderen (hoofdstuk 6) vonden we dat ouderen die minder tijd alleen door-
brachten, aangaven meer tevreden en minder eenzaam te zijn. Dit gold overigens ook voor
degenen jonger dan 66 jaar. Ten slotte bleek uit de analyse van maatschappelijke participa-
tie in de vrije tijd (hoofdstuk 7) dat mensen die vrijwilligerswerk doen, sportwedstrijden
bezoeken of cultuuruitingen bezoeken minder eenzaam zijn dan degenen die dat niet
doen. Ditzelfde hoofdstuk vond dat mensen die meer vrije tijd met derden of buitenshuis
doorbrengen minder eenzaam zijn.
De hiervoor genoemde bevindingen zouden erop kunnen wijzen dat mensen met een
actievere en drukkere tijdsbesteding meer tevreden zijn met het leven dan mensen die
minder druk zijn. Mogelijk zorgt een druk en actief leven voor positieve energie en ervarin-
gen, waardoor mensen met meer tevredenheid en waardering naar hun leven kunnen kij-
ken. Het is ook denkbaar dat drukke en actieve mensen meer waardering van hun omge-
ving voor hun activiteiten krijgen, wat weer positief kan uitwerken op hoe zij zichzelf en
hun leven zien. Eerder onderzoek heeft bijvoorbeeld ook laten zien dat een actieve levens-
stijl nieuwe en brede ervaringen en in sommige gevallen ook status met zich meebrengt
(Gershuny 2005; Greenhaus en Powell 2006; Treas et al. 2011). Het is ook denkbaar dat de
oorzaak-gevolgrelaties andersom lopen en dat het de meest tevreden en gelukkige en
minst eenzame mensen zijn die de energie hebben om er meer op uit te trekken.
Er waren ook meer(dere) punten in het rapport waarop we geen bewijs vonden voor de
door ons verwachte samenhang tussen tijdsbesteding en de algemene kwaliteit van leven.
Voor de kinderen en jongeren vonden we voor geen enkel van de onderzochte aspecten
van de tijdsbesteding een samenhang met tevredenheid. Bij de ouders bleek het er ook
niet toe te doen hoeveel tijd zij aan de verzorging en begeleiding van hun kinderen
besteedden. Ook was het niet zo dat ouders met meer vrije tijd tevredener waren. Ten
slotte bleken de activiteiten die vaak onder de noemer ‘maatschappelijke participatie’ val-
len wel samen te hangen met eenzaamheid, maar niet met de mate van tevredenheid. Ver-
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der waren de gevonden verbanden in ons onderzoek niet erg sterk. Door naar de tijdsbe-
steding te kijken konden we soms kleine variaties verklaren.
Er zijn ten minste drie mogelijke verklaringen waarom het verband tussen de tijdsbeste-
dingspatronen en de algemene kwaliteit van leven minder sterk was dan gedacht. Aller-
eerst zijn mensen over het algemeen tevreden met hun leven en zijn de variaties hierin
beperkt. Daardoor is het ook lastig om verschillen in tevredenheid te verklaren. Zoals
hoofdstuk 1 liet zien, beoordelen mensen de tevredenheid met het leven gemiddeld met
een rapportcijfer 8 en is de spreiding rondom dit gemiddelde beperkt. Ook andere onder-
zoeken vinden dat mensen over het algemeen tevreden met hun leven zijn (Veenhoven
2002; Wennekers et al. 2018a). Zelfs grote levensloopgebeurtenissen als de geboorte van
een kind of het verlies van een baan hebben vaak slechts tijdelijk een effect op het welzijn,
doordat mensen hun verwachtingen en referentiekaders bijstellen op hun nieuwe situatie
(Veenhoven 1991; Mandemakers 2011).
Ten tweede worden in dit rapport hele concrete gebeurtenissen in de dagboekweek aan
een vrij algemene maat van de kwaliteit van leven gekoppeld. Mogelijk is de afstand tussen
beide te groot en is de impact van variaties in het dagelijks leven daardoor klein. Op de
korte termijn verrijken of schaden bepaalde activiteiten de kwaliteit van leven wellicht wel.
Onderzoek uit het buitenland laat bijvoorbeeld zien dat als je op het moment dat een acti-
viteit plaatsvindt aan mensen vraagt hoe zij zich voelen, er duidelijke patronen in hun emo-
ties te ontdekken zijn (Kahneman et al. 2004; Kahneman en Krueger 2006). Mogelijk zou-
den we dus duidelijkere verbanden tussen de tijdsbesteding en kwaliteit van leven vinden
als er naar tevredenheid over de dag of een specifieke activiteit zou worden gevraagd. Voor
eenzaamheid zou iets soortgelijks kunnen gelden.
Een derde verklaring voor het zwakke verband tussen tijdsbesteding en de algemene kwa-
liteit van leven is dat mensen hun tijd zo inrichten, dat zij hun welzijn maximaliseren. Over
het algemeen worden tijdsbestedingspatronen niet opgelegd, maar richten mensen hun
tijdsbesteding op zo’n manier in, dat dit aansluit bij hun persoonlijke voorkeuren, interes-
ses en ambities. En persoonlijke voorkeuren op dit gebied kunnen verschillen: waar de één
een voorkeur heeft voor een drukke levensstijl, verkiest de ander een meer rustige manier
van leven (zie bv. Hills en Argyle 2001). Daarom kunnen twee mensen met hele verschil-
lende tijdsbestedingspatronen beiden heel tevreden zijn. Als iemand die heel geïnteres-
seerd is in cultuur vaak naar het theater gaat, terwijl zijn of haar buurman die sterk gericht
is op sport een groot deel van de week in de sportschool doorbrengt, zullen beiden tevre-
den zijn. Dit betekent echter niet dat hun tijdsbesteding niet belangrijk voor hen is. Als de
cultuurliefhebber opeens niet meer naar het theater zou kunnen gaan, zou dit de kwaliteit
van zijn leven bijvoorbeeld waarschijnlijk wel verarmen. Voor eenzaamheid zou eenzelfde
mechanisme kunnen opgaan. Mogelijk zoeken mensen met een grote behoefte aan sociaal
contact dit op in hun werk of vrije tijd, terwijl mensen die hier minder waarde aan hechten
dit niet doen. Deze verklaring is – hoe plausibel ook – met de tijdsbestedingsdata moeilijk
te toetsen. We kunnen namelijk enkel individuen met verschillende interesses en ambities
vergelijken.
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Tijdsbesteding en ervaren tijdsdruk
Naast kwaliteit van leven in het algemeen hebben we gekeken naar het verband tussen
tijdsbesteding van mensen en hun ervaren tijdsdruk. In het bijzonder was er aandacht voor
de vraag of mensen met actievere en drukkere tijdsbestedingspatronen zich ook vaker
opgejaagd voelen. Voor een dergelijk verband vonden we inderdaad verschillende aanwij-
zingen. Allereerst blijkt dat mensen vaker tijdsdruk zeggen te ervaren als zij meer tijd aan
het totaal van betaald werk, zorg en scholing besteden en ook wanneer er sprake is van
een grotere mate van versnippering en multitasken (hoofdstuk 3). Ten tweede vonden we
dat mensen die voor anderen zorgen meer tijdsdruk ervaren dan mensen die dat niet doen.
Deze ‘zorgers’ ervaren daarnaast meer tijdsdruk naarmate de zorg intensiever is en naar-
mate de verhouding tussen ‘verplichte’ en andere activiteiten meer naar de verplichtingen
neigt (hoofdstuk 8). Verder zagen we dat onder ouderen een bredere maatschappelijke
participatie samengaat met meer ervaren tijdsdruk (hoofdstuk 6).
Deze bevindingen ondersteunen het idee dat actieve en volle tijdspatronen voor tijdsdruk
kunnen zorgen en mensen een opgejaagd gevoel kunnen geven. Hier kunnen verschillende
mechanismen aan ten grondslag liggen. Een gebruikelijke verklaring in onderzoek is dat
tijd, energie en aandacht eindig zijn en dat mensen die in meer activiteiten deelnemen
daardoor tegen de grenzen van deze hulpbronnen aanlopen en conflicten en afstemmings-
problemen kunnen ervaren (Greenhaus en Beutell 1985; Bianchi en Milkie 2010).
Op een aantal punten waren de bevindingen ook niet in lijn met de verwachting dat objec-
tief drukkere tijdsbestedingspatronen zich vertaalden in tijdsdruk. We vonden bijvoorbeeld
niet dat het aantal rollen waarin mensen participeerden samenhing met de ervaren tijds-
druk (hoofdstuk 3). Voor jeugdigen bleek er ook geen verband te bestaan tussen de intensi-
teit van de sociale contacten en de verplichtingen enerzijds en de tijdsdruk anderzijds
(hoofdstuk 4). Voor de ouders vonden we dat de kans dat zij zich opgejaagd voelden niet
groter was als ze meer tijd met hun kinderen doorbrachten (hoofdstuk 5).
Mogelijk is het verband tussen tijdsdruk en vrije tijd en activiteiten zoals het verzorgen en
begeleiden van kinderen zwak, omdat deze activiteiten op hetzelfde moment zowel stress-
vol, vermoeiend, leuk als betekenisvol kunnen zijn (Larson et al. 1997; Bittman en Wajcman
2000; Musick et al. 2016; Portegijs et al. 2016). Mogelijk wegen deze positieve en negatieve
emoties tegen elkaar op en zijn er daarom weinig verschillen tussen mensen met verschil-
lende tijdsbestedingspatronen te zien. Hoewel de ervaring van (vrije) tijd met name onder
volwassenen is onderzocht, is het denkbaar dat ook jongeren in hun vrije tijd veel sociale
druk ervaren en hierdoor weinig tot rust komen (Van der Geest 2018).
Een andere mogelijke verklaring waarom de tijdsbestedingspatronen van mensen niet
altijd samenhangen met gevoelens van tijdsdruk is dat mensen het waarschijnlijk niet per
definitie vervelend vinden om het druk te hebben. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de
drukke groepen het normaal vinden dat ze het druk hebben. Een vader van jonge kinderen
vindt een zaterdag gevuld met boodschappen, voetbal, een kinderfeestje en een etentje
wellicht normaal. Andere groepen kunnen weer andere referentiekaders hebben. Een
85-jarige kan het wellicht al druk vinden als er op een dag iemand op bezoek komt. Het zou
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interessant zijn als kwalitatief onderzoek zou kunnen achterhalen hoe verschillende men-
sen tijdsdruk evalueren en duiden.
Een gerelateerde verklaring is dat drukte op hetzelfde moment kosten en baten met zich
meebrengt. Hoewel termen als ‘opgejaagd’ en ‘tijdsdruk’ vaak een negatieve connotatie
hebben en in de media en de wetenschap ook vaak als schadelijk worden gezien, zijn er
ook aanwijzingen dat drukte zowel stressvol als uitdagend en stimulerend kan zijn (zie de
literatuurbespreking in hoofdstuk 1). Dit bleek ook uit de analyse van de samenhang tussen
tevredenheid met het leven enerzijds en de verschillende indicatoren van tijdsdruk ander-
zijds (hoofdstuk 2). Mensen die meer tevreden met het leven waren, gaven relatief vaak
aan een druk leven te hebben. Maar tegelijkertijd was het ook zo dat gevoelens van
gejaagdheid en het gevoel het ‘te druk’ te hebben juist samengingen met minder tevreden-
heid. Overigens was de samenhang niet sterk, wat er ook op wijst dat de bestudeerde
aspecten van de kwaliteit van leven op zichzelf staande dimensies of deelaspecten zijn en
ook los bestudeerd moeten worden.
Het is ook denkbaar dat tijdsdruk andere bronnen heeft die in dit rapport onderbelicht zijn
gebleven. Hoe opgejaagd of hoe druk iemand zich voelt, hangt niet alleen af van de objec-
tieve hoeveelheid tijd die iemand besteedt aan een bepaalde activiteit: psychologisch
onderzoek suggereert bijvoorbeeld dat mensen in aanleg kunnen verschillen in hoe zij prik-
kels uit de omgeving verwerken en hierop reageren (Aron 1997; Benham 2006). Bij een-
zelfde hoeveelheid activiteiten zal iemand die gevoelig is voor prikkels of het moeilijk vindt
om prikkels te verwerken, eerder het gevoel hebben overprikkeld of opgejaagd te zijn dan
iemand die een dergelijke gevoeligheid niet kent. Ook blijkt er een verschil te bestaan tus-
sen mensen die arbeid en zorg liever scheiden (‘segmentators’) en mensen die het prettig
vinden als deze activiteiten door elkaar lopen (‘integrators’) (Kreiner et al. 2009).
Het is ook mogelijk dat tijdsdruk niet zozeer veroorzaakt wordt door dat wat mensen wél
doen, maar eerder door dat wat mensen niet doen. In ons onderzoek hebben we alleen kun-
nen kijken naar de activiteiten die mensen wel hebben gedaan en niet naar dat wat zij niet
hebben gedaan maar wel hadden willen of moeten doen. Dat laatste is natuurlijk erg lastig
te onderzoeken. Maar het is wel plausibel dat tijdsdruk juist ontstaat daar waar men te wei-
nig tijd heeft om dat te doen wat men graag zou willen doen, waarvan men zelf of anderen
in de omgeving vinden dat het gedaan zou moeten worden of wat men hierover heeft
afgesproken met zichzelf of met anderen. Bij eenzelfde hoeveelheid activiteiten zal iemand
die vindt dat hij meer had moeten doen, eerder het gevoel hebben opgejaagd te zijn dan
iemand die dat niet vindt. De eisen kortom die personen zichzelf stellen of de eisen of nor-
men waarmee mensen geconfronteerd worden vanuit hun omgeving zullen hierbij een rol
spelen.
Een laatste alternatieve bron van tijdsdruk betreft het gebruik van (sociale) media. Het
gebruik van sociale media kan om verschillende reden tot opgejaagde gevoelens leiden.
Ten eerste vindt mediagebruik vaak tijdens of tussen andere activiteiten plaats, waardoor
mensen in korte tijd met verschillende prikkels worden geconfronteerd. Daarnaast vragen
berichten die mensen gedurende de dag krijgen via sociale media vaak iets van mensen:
om meteen of iets later te reageren. Mensen worden dus verleid of genoodzaakt om hun
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plannen aan te passen en dat kan tot opgejaagde gevoelens leiden. In het onderzoek onder
de jeugdigen vonden we enige aanwijzingen dat het veelvuldige gebruik van moderne
communicatiemiddelen opgejaagde gevoelens zou kunnen oproepen of versterken. Maar
juist doordat veel mediagebruik naast andere vormen van tijdsbesteding plaatsvindt en vrij
kort is, is dit minder goed geregistreerd in de dagboekjes van het Tijdsbestedingsonder-
zoek. Ook is er mogelijk onvoldoende zicht verkregen op de extremen. We weten bijvoor-
beeld welk aandeel van de jongeren dagelijks sociale media gebruikt, maar niet hoe vaak
per dag dit is.

‘Verplichte’ tijd en vrije tijd, en kwaliteit van leven
Vaak wordt aangenomen dat er bepaalde activiteiten zijn die energie vragen, terwijl er
anderen zijn die energie geven. Zo wordt bijvoorbeeld vaak verondersteld dat een groot
deel van de dagelijkse stress kan worden toegeschreven aan hard werken en wordt vol-
doende ruimte voor rust en vrije tijd als medicijn voor tijdsdruk gezien (Cloïn 2013;
Groenendijk 2018; Hollak 2018). Deze veronderstelling komt ook terug in de terminologie
die traditioneel in het Tijdsbestedingsonderzoek wordt gebruikt. Werk, scholing en zorg
worden vaak als ‘verplichte’ activiteiten aangeduid, wat impliceert dat mensen hier niet
vrijwillig voor kiezen en er daardoor ook weinig uit halen. De term vrije tijd, daarentegen,
impliceert dat mensen dit naar eigen inzicht en voorkeuren kunnen inzetten. Dit rapport
laat zien dat de werkelijkheid (zoals vaak) complexer is. In sommige gevallen hangen acti-
viteiten met een verplichtend karakter samen met een betere kwaliteit van leven en lijkt
vrije tijd ook drukte en stress met zich mee te brengen.
Een voorbeeld van een ‘verrijkende verplichting’ is betaald werk voor ouders. Hoewel we
geen uitspraken over oorzaak-gevolgrelaties kunnen doen, liet hoofdstuk 5 zien dat ouders
die meer uren werken meer tevreden met hun leven zijn. Hoewel dit in eerste instantie
contra-intuïtief lijkt, komt dit overeen met de wetenschappelijke literatuur over het combi-
neren van arbeid en zorg. Dit onderzoeksveld laat zien dat werkende ouders veel voldoe-
ning, sociale contacten en hulpbronnen uit hun werk kunnen halen (Gareis et al. 2009;
Roeters et al. 2009; Ten Brummelhuis en Bakker 2012; Cooklin et al. 2015). Dit alles kan niet
alleen nieuwe energie geven, maar het ook gemakkelijker maken om eventuele sores thuis
even te vergeten of te relativeren (Greenhaus en Powell 2006).
Er zijn ook indicaties dat vrije tijd niet altijd ontspannend is. We vonden bijvoorbeeld niet
dat meer vrije tijd samen ging met meer tevredenheid en minder tijdsdruk. Mogelijk komt
dit doordat mensen hun vrije tijd combineren met andere activiteiten zoals werk; vrije tijd
kan versnipperd zijn en vrije tijd kan vol worden gepland en met hoge verwachtingen
samengaan (zie ook Portegijs et al. 2016). Het zou interessant zijn als toekomstig onder-
zoek hier meer in detail naar zou kunnen kijken.

9.3 Is tijdsdruk een probleem en zo ja, is er sprake van een sociaal probleem?

Soms wordt de suggestie gewekt dat tijdsdruk een nieuw en groot sociaal probleem is (zie
bijvoorbeeld ad/Groene Hart 2014; Kervezee 2015; Vrij Nederland 2015; Dinther 2018; nos
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2018; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (rivm) 2018; Van der Geest 2018). Tege-
lijkertijd erkennen sommigen ook dat we nog altijd te weinig weten om hier al te stellig in
te zijn (Hollak 2018; Van der Geest 2018). Het beeld dat uit dit rapport naar voren komt, lijkt
genuanceerder te zijn. In deze paragraaf kijken we terug op de bevindingen van dit rapport
en gerelateerde studies om een antwoord te geven op de vraag of er inderdaad sprake is
van een sociaal probleem en zo ja hoe nieuw dit is.
Bij het beantwoorden van deze vraag gaan we uit van vier criteria die bepalen of iets een
sociaal probleem is en die los gebaseerd zijn op die van Schuyt (1997). Deze criteria stellen
dat een fenomeen een sociaal probleem is als (i) er sprake is van ‘persoonlijk letsel’, (ii) het
een substantieel deel van de bevolking raakt, (iii) er sprake is van een toename door de tijd,
(iv) het probleem sociale oorzaken en gevolgen heeft. Achter deze opbouw zit een soort
tweetrapsraket. Met het eerste criterium wordt nagegaan of we het überhaupt over een
probleem hebben. Met de laatste drie gaan we na of eventuele persoonlijke problemen
zich ook vertalen in een sociaal of maatschappelijk probleem (‘public issues’).

Tijdsdruk is schadelijk, maar niet voor iedereen
Het eerste criterium van Schuyt is dat het moet gaan om ‘persoonlijk letsel’. Dit is een
zware term, maar kan ook op verschillende gevolgen voor het welzijn wijzen, zoals stress
en een slechtere gezondheid. Dit rapport heeft niet gekeken naar de mentale en fysieke
gevolgen van tijdsdruk. We kunnen echter wel afgaan op eerder onderzoek. Zoals in hoofd-
stuk 1 is besproken, laat onderzoek zien dat tijdsdruk negatieve gevolgen heeft voor zowel
de fysieke als mentale gezondheid van mensen, bijvoorbeeld doordat mensen op sport
gaan bezuinigen (Strazdins et al. 2011a). Ander onderzoek onderstreept dat tijdsdruk niet
per se negatief hoeft te zijn. Sommige mensen werken bijvoorbeeld beter onder tijdsdruk.
Daarnaast laat psychologisch onderzoek naar ervaringen op het werk zien dat mensen
naast werkstress ook werk-’flow’ kunnen ervaren. In een dergelijke ‘flow’ kan het werk-
tempo ook heel hoog liggen, maar is de werkende heel geconcentreerd, voelt hij/zij zich
uitgedaagd en haalt hij/zij veel voldoening uit het werk. Dit is een hele positieve ervaring
die als een soort positieve variant van tijdsdruk kan worden gezien (Garhammer 2002;
Csikszentmihalyi en Hunter 2003; Peters en Wildenbeest 2010).
Betekent het bestaan van een dergelijke positieve variant van tijdsdruk dat tijdsdruk geen
probleem is? Dit hoeft niet zo te zijn. De positieve kanten en negatieve kanten kunnen
naast elkaar bestaan. Garhammer (2002) beredeneert iets soortgelijks als hij stelt dat de
bevinding dat tevredenheid en tijdsdruk samen kunnen gaan, niet betekent dat tijdsdruk
geen probleem is. Hij stelt dat mensen in welvarende westerse landen tevreden zijn
ondanks de hoge tijdsdruk, maar dat dit er niet aan af doet dat tijdsdruk een negatief
neveneffect is van de toegenomen mogelijkheden.
Hoe de balans tussen de positieve en negatieve kanten van tijdsdruk uitpakt, zal variëren
met de omstandigheden. Bij piek-tijdsdruk zullen de positieve effecten waarschijnlijk
domineren, terwijl bij chronische tijdsdruk de kans groter wordt dat de tijdsdruk vooral
schadelijk is. Daarnaast zullen de positieve én negatieve kanten groter zijn voor bepaalde
groepen en individuen. Deze verschillen kunnen samenhangen met verschillen in persoon-
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lijkheden, normen en verwachtingen en hulpbronnen. De empirische kennis over dergelijke
verschillen is naar ons weten echter nog erg beperkt. Dit biedt verschillende aanknopings-
punten voor toekomstig onderzoek.
Samenvattend is het antwoord op de vraag of tijdsdruk schadelijk kan zijn voor individuen:
ja. Tijdsdruk kan schadelijk zijn, hoewel niet voor iedereen en hoewel er ook positieve
effecten zijn. Er moet dus voor gewaakt worden om tijdsdruk enkel en alleen als iets pro-
blematisch te beschouwen, maar tegelijkertijd kunnen we het ook niet bagatelliseren.

Het probleem betreft een aanzienlijk deel van de bevolking
De term ‘aanzienlijk’ is relatief. Maar aangezien ruim een derde van de Nederlanders zich
ten minste één dag per week opgejaagd voelt, kan op zijn minst van een substantieel aan-
deel worden gesproken. Daarnaast vindt ruim de helft van de Nederlanders zijn of haar
leven weleens ‘te druk’. Bij sommige groepen en levensfasen ligt de ervaren tijdsdruk dui-
delijk hoger, met name bij de mensen met thuiswonende kinderen. Maar ook in andere
levensfasen waarin mensen objectief gezien minder druk zijn met betaald werk en zorg
– zoals de jeugd en de ouderen – komt tijdsdruk voor.

Weinig bewijs voor een toename in tijdsdruk
Hoewel we helaas maar terug kunnen gaan tot 2006, lijkt het aandeel van de bevolking dat
zich weleens opgejaagd voelt, sindsdien wat gestegen.
Hier moeten echter belangrijke kanttekeningen bij worden gemaakt. Allereerst lag het
niveau van tijdsdruk in 2011 hoger dan in 2016. Van een trend is dus (nog) geen sprake. Ten
tweede wijzen de tijdsbestedingspatronen zelf niet op een duidelijke verandering. Over de
afgelopen tien jaren laten deze gegevens namelijk geen substantiële toename zien in de
tijd aan verplichtingen, zoals we hiervoor constateerden. Ook is de tijdsbesteding de afge-
lopen jaren niet meer versnipperd geraakt: het aantal activiteiten waar men op een gemid-
delde dag in participeert, is namelijk min of meer gelijk gebleven. Wel zagen we dat er ver-
geleken met een aantal jaren geleden, mensen wat meer rapporteren dat zij multitasken;
men lijkt dus vaker in dezelfde tijd meerdere activiteiten uit te voeren. Al met al is er geen
eenduidig bewijs voor de vaak gehoorde bewering dat het leven alsmaar drukker wordt.

Het probleem heeft sociale of ‘bovenpersoonlijke’ oorzaken…
Problemen die enkel hun wortels hebben in individuele kenmerken of omstandigheden zijn
geen sociale problemen. Een relatiecrisis die volgt uit botsende karakters is bijvoorbeeld
een individueel en geen sociaal probleem. Maar als er in een bepaald gebied of land heel
veel stellen uit elkaar gaan en dit maatschappelijke oorzaken heeft, zoals sociale normen of
grote armoede, is er wel sprake van een sociaal probleem. Tijdsdruk lijkt op het eerste oog
iets heel persoonlijks. We kennen allemaal wel iemand die met het grootste gemak meer-
dere ballen in de lucht houdt en iemand die een enkele afspraak in het weekend al veel
vindt. Toch suggereren de sociale verschillen en patronen in dit rapport dat een deel van de
oorzaken van tijdsdruk op een (in de woorden van Schuyt) ‘bovenpersoonlijk’ niveau lig-
gen. Verschillende sociale groepen hebben immers verschillende mogelijkheden, beperkin-
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gen en verwachtingen. Dus als sommige sociale groepen meer tijdsdruk ervaren dan ande-
ren, is het plausibel dat dit hier deels naar terug te leiden is. Tijdsdruk wordt bijvoorbeeld
meer ervaren door vrouwen en de toename onder vrouwen is ook sterker. Ook lijkt tijds-
druk vooral een probleem van hogeropgeleiden te zijn. Dit is interessant, omdat de groep
hogeropgeleiden in de meeste onderzoeken juist naar voren komt als een groep met een
hoge kwaliteit van leven en veel hulpbronnen en mogelijkheden. Mogelijk is de ervaren
tijdsdruk een keerzijde van deze medaille.
Soms worden de oorzaken van tijdsdruk deels bij beleidsmakers en bredere maatschappe-
lijke ontwikkelingen gelegd (Groenendijk 2018; Hollak 2018; nos 2018; Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (rivm) 2018; Vinkers 2018). Zoals in hoofdstuk 1 al werd aange-
stipt, vragen beleidsmakers van burgers dat zij meer werken, leren, zorgen en participeren
in besluitvorming (Putters 2015b). En naar verwachting zullen mogelijke toekomstige
maatschappelijke ontwikkelingen zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt en nieuwe
technologische mogelijkheden de tijdsdruk eerder vergroten dan verkleinen (van den
Broek et al. 2016b; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (rivm) 2018).

... en gevolgen
Leidt tijdsdruk tot problemen op andere domeinen? Sociologisch en psychologisch onder-
zoek laat zien dat de gevolgen van ervaren werkstress en conflicten tussen werk en privé
zich niet tot individuen beperken, maar ook door kunnen werken op familieleden (Danner-
Vlaardingerbroek et al. 2013; Kluwer 2017; Ten Brummelhuis en Greenhaus 2018). In gezin-
nen waar de vader zijn aandacht meer tussen de kinderen en zijn werk verdeelt, lijken kin-
deren bijvoorbeeld meer problemen te ervaren (Roeters en Van Houdt 2016). Mogelijk is dit
een reactie op een ervaren gebrek aan aandacht.
Maar dragen de effecten van tijdsdruk ook verder dan het gezin? Hoewel deze vraag weinig
onderzocht is (en ook in dit rapport niet expliciet aan de orde is gekomen) stelt de Australi-
sche sociologe en gezondheidsonderzoeker Strazdins van wel. Zij stelt dat tijdsdruk
gezondheidsverschillen kan versterken en de verduurzaming van de samenleving in de weg
kan staan (Strazdins en Loughrey 2008; Strazdins et al. 2011b). Iemand met weinig tijd zal
bijvoorbeeld eerder de auto dan de fiets pakken, terwijl deze keuze zowel ongezond als
slecht voor het milieu is. Daarnaast beredeneert Strazdins dat beleid weinig effectief zal
zijn wanneer het een tijdsinvestering vraagt van mensen die deze tijd niet hebben. Het is
ook denkbaar dat gevoelens van tijdsdruk vrouwen ervan weerhouden om meer uren te
werken. Portegijs et al. (2016) suggereren bijvoorbeeld dat doordat vrouwen in hun vrije
tijd minder kunnen ontspannen dan mannen, zij minder gemotiveerd zijn om hun werk-
uren uit te breiden.
Ten slotte, in de scp-toekomstverkenning uit 2016 wordt erop gewezen dat in een steeds
dynamischere en veeleisendere samenleving, rollen en taken mogelijk moeilijker te combi-
neren zijn (Roeters et al. 2016a). Een mogelijk onbedoeld gevolg hiervan is dat mensen zich
gaan specialiseren en er dus vaker voor kiezen om zich op slechts een rol te richten. Dit kan
bijvoorbeeld betekenen dat vrouwen de prioriteit vaker bij de zorg leggen en mannen
vaker bij werk. Ook is het denkbaar dat het onder dergelijke omstandigheden voor kapi-
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taalkrachtige mensen gemakkelijker is een deel van hun taken uit te besteden dan voor
mensen die minder geld hebben. Hierdoor zal het voor hen makkelijker zijn te blijven com-
bineren en worden sociale ongelijkheden mogelijk versterkt.

Samenvattend
We begonnen met de vraag of tijdsdruk een sociaal probleem is. Deze vraag kan op dit
moment niet eenduidig met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord worden. Enerzijds zijn er aanwijzingen
dat er sprake is van een sociaal probleem: zo zagen we dat tijdsdruk bij een substantieel
deel van de Nederlanders een rol speelt, dat eerder onderzoek laat zien dat tijdsdruk het
mentale en fysieke welzijn van mensen kan schaden en dat er enkele redenen zijn om aan
te nemen dat tijdsdruk gevolgen kan hebben voor andere maatschappelijke domeinen.
Anderzijds zijn er aanwijzingen die het bestaan van een sociaal probleem tegen lijken te
spreken: zo is er weinig bewijs voorhanden om van een toename door de tijd te spreken en
bovendien hoeft tijdsdruk niet altijd en voor iedereen problematisch te zijn.
Het is daarom op dit moment voorbarig om te spreken van een sociaal probleem. Het lijkt
passender om tijdsdruk te zien als een medaille met verschillende kanten: positieve en
meer problematische kanten. Meer inzicht in de problematische kanten en de wissel-
werking met de maatschappelijke context is nodig en het lijkt daarom goed wanneer
wetenschappers, beleidsmakers en de media tijdsdruk op hun agenda’s zetten of houden.
Tegelijkertijd is het beeld niet zo zwart-wit als vaak gesuggereerd wordt en is het belangrijk
kritisch naar aannames over tijdsdruk en veranderingen te blijven kijken.2

9.4 Beleidsimplicaties

Beleid gaat deels over tijd
In eerste instantie lijkt er in Nederland geen beleid te zijn dat direct op de tijdsbesteding
stuurt. Hoe mensen hun tijd invullen, is immers een individuele keuze die grotendeels in de
privésfeer ligt. Als beter wordt gekeken, lijkt het Nederlandse overheidsbeleid echter wel
degelijk op sommige aspecten van de tijdsbesteding te sturen (Cloïn 2013). Er is een aantal
voorbeelden. Allereerst richt het arbeidsmarkt- en emancipatiebeleid zich deels op de
combinatie van arbeid en zorg. Beleidsmaatregelen als verlof en kinderopvang en campag-
nes als ‘Hoe werkt Nederland’ van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben onder
andere als doel de combinatie van arbeid en zorg te faciliteren en de verdeling van arbeid
en zorg tussen mannen en vrouwen gelijker te trekken (Portegijs en Van den Brakel 2016;
tk 2016/2017; Roeters en Bucx 2018).
Ten tweede zet zorgbeleid in Nederland in op informele zorg. Mensen wordt dus gevraagd
een (groter) deel van hun tijd aan zieke en hulpbehoevende naasten te besteden (Feijten et
al. 2017; Klerk et al. 2017). Ten derde is er in toenemende mate aandacht voor de maat-
schappelijke participatie van mensen die zelf hulpbehoevend zijn. Het Wmo-beleid en de
Participatiewet willen deze participatie bevorderen vanuit de gedachte dat dit de kwaliteit
van leven van deze mensen verhoogt en hun afhankelijkheid van overheidsbeleid vermin-
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dert (Feijten et al. 2017). Een vierde en laatste voorbeeld is het cultuur- en sportbeleid dat
via verschillende wegen de deelname aan deze activiteiten stimuleert (Roeters et al. 2017).
Omdat het zo’n breed scala aan beleidskwesties en maatregelen betreft, is het lastig om op
basis van een (ook heel divers) rapport duidelijke lessen te trekken. We hopen wel dat het
rapport voor actoren in het beleidsveld een naslagwerk kan zijn dat zicht geeft op verschil-
len tussen sociale groepen en de verbanden met kwaliteit van leven. En er zijn drie alge-
mene gedachten die we in ieder geval mee willen geven.

Drie gedachten voor beleid

Het ontlasten van burgers
De overheid heeft de ambitie geformuleerd om in te zetten op brede welvaart (Rijksover-
heid 2017). Zij acht het dus niet alleen belangrijk dat het op economisch vlak goed gaat met
burgers, maar streeft ook naar een hoger welzijn en een goede kwaliteit van leven. Als
onderdeel van deze ambitie zou kunnen worden doordacht hoe de ervaren tijdsdruk bij
burgers kan worden verminderd. Dit rapport heeft laten zien dat een substantieel deel van
de Nederlanders tijdsdruk ervaart. De resultaten suggereren ook dat de tijdsdruk ‘piekt’ in
de gezinsfase met kinderen en ook relatief hoog is onder hogeropgeleiden en vrouwen.
Beleid zou kunnen doordenken hoe deze groepen meer ontlast zouden kunnen worden.
Voorbeelden van beleidsinstrumenten die hierop gericht zijn, zijn verlofmogelijkheden en
sluitende dagarrangementen voor kinderen. Dergelijke beleidsinstrumenten vragen niet
om tijdsinvestering, maar geven mensen juist meer tijd.

Realistische aannames over tijd
Veel gewenste gedragsveranderingen vragen om nieuwe of grotere tijdsinvesteringen
(Strazdins et al. 2011a). Sportbeleid streeft ernaar dat mensen meer tijd vrij maken om te
sporten, zorgbeleid wil dat mensen ruimte in hun agenda reserveren voor de zorg voor
anderen, enzovoort. Volgens Strazdins et al. (2011) maken beleidsmakers de tijdsclaims en
de mogelijke beperkingen van mensen echter zelden expliciet en denken ze deze zelden
goed door. In een interessante exercitie heeft de Amerikaanse onderzoeker de benodigde
tijdsbesteding van een grote gezondheidsinterventie berekend (Rose 2007). Dit bleek om
een investering van meer dan 2 uur per dag per persoon te gaan (die onder andere besteed
werd aan koken en gezonde boodschappen doen). De doelgroep van de interventie
bestond echter uit een groep mensen die in de Amerikaanse literatuur als ‘time poor’
(tijdsarm) wordt gekwalificeerd: mensen met een laag inkomen die weinig tijd hebben,
omdat ze het openbaar vervoer moeten nemen en bijvoorbeeld niet de luxe hebben om
een schoonmaker in te huren. Het is daarom niet waarschijnlijk dat juist deze groep 2 uur
per dag vrij kan maken.
Een positief voorbeeld dat Strazdins et al. (2011a) hier tegenover zetten, is een succesvolle
(eveneens Amerikaanse) interventie op het gebied van opvoeden die gericht een aantal
tijdsrestricties van ouders wegnam (Dumka et al. 1997), bijvoorbeeld door transport en
kinderopvang te regelen voor de deelnemers aan de interventie. Recent heeft ook de wrr

1 9 8 c o n c l u s i e



gewezen op het belang van realistische aannames achter beleid (Wetenschappelijke Raad
voor Regeringsbeleid 2017). Zij pleitten ervoor dat bij iedere nieuwe beleidsmaatregel goed
wordt doordacht hoe ervoor gezorgd kan worden dat burgers de maatregel niet alleen
goed leren ‘kennen’ maar ook leren ‘kunnen’. Het zou goed zijn als er hierbij ook oog is
voor de tijdsbesteding en tijdsrestricties van mensen.

Over de grenzen van domeinen
Een derde en laatste les die beleidsmakers mee zouden kunnen nemen, is dat verschillende
beleidsterreinen niet losstaan van elkaar, maar samenkomen in de levens van burgers. Dit
betekent dat het hier ook kan botsen en dat er conflicten kunnen optreden. Iemand kan
vanuit de Wmo gevraagd worden een grotere rol in de zorg voor een zieke ouder op zich te
nemen, maar tegelijkertijd (in lijn met de overheidsambitie dat er een leven lang geleerd
wordt) een aanvullende opleiding moeten volgen om bij te blijven op het werk. Het is in
zo’n situatie maar de vraag of deze persoon in staat zal zijn aan beide verwachtingen van
de overheid tegemoet te komen. Tijdsrestricties in een domein kunnen beleidsuitkomsten
in een ander domein dus hinderen. (In het scp-rapport ‘De toekomst tegemoet’ uit 2016
worden verschillende mogelijke knelpunten geschetst.) Maar beleid dat mensen op een
domein ontlast, kan ook ruimte creëren voor andere domeinen. De oecd (2016) stelt bij-
voorbeeld dat vaders die na de geboorte van hun kinderen ouderschapsverlof krijgen,
meer betrokken raken bij de opvoeding van hun kinderen. En hoewel het empirisch bewijs
hiervoor minder hard is, zou dit indirect moeders thuis vrijspelen en ze zo meer ruimte
geven om op de arbeidsmarkt te participeren. Door rekening te houden met de raakvlak-
ken tussen domeinen en de mogelijke conflicten, kan beleid beter aansluiten op de leefwe-
reld van burgers en is het waarschijnlijker dat beleid de (voor burgers en de overheid)
gewenste effecten heeft. Alleen dan kan worden toegewerkt naar een toekomst waarin
mensen op een duurzame en gezonde manier rollen en taken kunnen combineren.

9.5 Kanttekeningen en vervolgvragen

Kanttekeningen
Zoals bij ieder onderzoek het geval, is het ook hier goed om de resultaten kritisch te bekij-
ken en na te denken over de vragen die nog openliggen. Onderzoeksvragen over verschil-
len tussen levensfasen en oorzaak-gevolgrelaties worden idealiter beantwoord met zoge-
noemd ‘longitudinaal onderzoek’. Bij dit type onderzoek worden mensen door de tijd heen
gevolgd. Hierdoor kan worden nagegaan of een levensloopgebeurtenis (zoals het krijgen
van een kind of het bereiken van de pensioenleeftijd) tot een verandering in de tijdsbeste-
ding en/of kwaliteit van leven leidt. Wereldwijd is dergelijk onderzoek waarin ook informa-
tie over de tijdsbesteding wordt verzameld echter heel erg zeldzaam. (Het Australische
‘Longitudinal Study of Australian Children’-onderzoek (Sanson et al. 2002) is een mooi
voorbeeld van een studie die dit wel combineert.) De voornaamste reden waarom deze
typen onderzoeken zelden samengaan, is dat beide heel intensief zijn en veel van deelne-
mers vragen. Bij een longitudinaal onderzoek moeten mensen op meerdere momenten
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een vragenlijst invullen en bij tijdsbestedingsonderzoek moeten ze in veel detail over hun
tijdsbesteding rapporteren. Bij onderzoekers bestaat daarom de angst dat het moeilijk is
deelnemers te vinden voor een onderzoek dat mensen vaak vraagt om veel informatie te
geven.
Wat betekent het dat de resultaten in dit rapport gebaseerd zijn op informatie over één
moment in de tijd? Dit betekent onder andere dat we niet zeker kunnen zijn van de oor-
zaak-gevolgrelaties. Het leidende theoretische kader van dit rapport gaat ervan uit dat ver-
schillende omstandigheden (bv. doordat mensen zich in een verschillende levensfase
bevinden) de tijdsbesteding vormen en dat de tijdsbesteding gevolgen heeft voor de kwali-
teit van leven. Bijvoorbeeld: iemand die een veeleisende baan met een druk sociaal leven
combineert, ervaart zowel conflicten als verrijking. Het is echter niet uit te sluiten dat dege-
nen die dit combineren een selectieve groep zijn. Mogelijk zijn het juist de actieve mensen
die veel drukte aankunnen die hun agenda zo vol plannen. De volle agenda is dan dus geen
‘pure’ oorzaak van de tijdsbesteding en de kwaliteit van leven. Dit betekent dat we de oor-
zaak-gevolgrelaties mogelijk overschatten.3

Een tweede beperking van ons onderzoek is dat de meer gedetailleerde maten over de
aard van de tijdsbesteding niet verder teruggaan dan 2006. Hierdoor was het niet mogelijk
om te onderzoeken hoe versnipperd de tijdsbesteding vóór die tijd was, hoeveel er werd
gemultitaskt en hoeveel tijd er alleen werd doorgebracht. Ook is er pas sinds 2006 op een
eenduidige manier naar ervaren tijdsdruk gevraagd. Daarnaast waren de maten voor de
kwaliteit van leven ook niet ideaal. Idealiter zouden we meer gedetailleerde informatie
hebben gehad. Zo zou het bijvoorbeeld interessant zijn geweest om een maat van (chroni-
sche) stress of burn-outklachten mee te kunnen nemen.
Ten slotte, hoewel we in 2016 informatie over bijna 1900 mensen hadden, bleek deze
steekproefomvang bij meer deelanalyses soms te kort te schieten. Dit komt doordat
bepaalde subgroepen (zoals oudere mantelzorgers) klein zijn en de absolute aantallen van
deze groepen daarom te klein waren om analyses op uit te voeren. Kleine steekproefgroot-
tes maken het moeilijker om statistische verbanden te vinden, ook als er in werkelijkheid
wel verbanden zijn. Ter illustratie, in hoofdstuk 3 over de intensivering van tijd, gaan we na
of eerdere bevindingen van een Engelse studie (Sullivan en Gershuny 2017) ook voor
Nederland opgaan. Op een aantal punten vinden we dat verbanden die in de Engelse data
wel te vinden zijn, in de Nederlandse data niet te vinden zijn. De Engelse steekproef is ech-
ter ongeveer tien keer zo groot als de Nederlandse en hierdoor zou het zo kunnen zijn dat
we simpelweg de statistische kracht niet hadden om verbanden te vinden. (Of andersom,
dat de statistische kracht van de Engelse studie zo groot was, dat ze effecten hebben
gevonden die weliswaar significant maar klein zijn.) In dit rapport hebben we dit probleem
deels opgelost door in een aantal hoofdstukken respondenten uit 2011 en 2016 samen te
voegen. Deze oplossing is echter niet ideaal.

Vervolgvragen
Het beantwoorden van onderzoeksvragen leidt vaak tot nieuwe onderzoeksvragen. En dat
is ook hier niet anders. Een voorbeeld van een vervolgvraag is wat nu maakt dat objectieve
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tijdsdruk zich vertaalt in ervaren tijdsdruk. Zijn er bepaalde hulpbronnen zoals inkomen,
sociale steun en ‘doenvermogen’ (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid 2017) die
het makkelijker maken meerdere ballen in de lucht te houden? Onder welke omstandighe-
den en bij wie leidt objectieve tijdsdruk tot schadelijke vormen van tijdsdruk die bijvoor-
beeld ten koste gaan van iemands gezondheid? En hoe zit dit voor meer positieve vormen
van tijdsdruk die verband houden met gunstigere uitkomsten zoals voldoening? Om der-
gelijke vragen te beantwoorden moet in kaart gebracht worden welke kenmerken van indi-
viduen, gezinnen, organisaties en samenlevingen mensen kunnen helpen en hinderen.
Hierbij kan zowel naar de rol van psychologische factoren worden gekeken (zoals iemands
persoonlijkheid) als naar meer sociale en institutionele factoren (zoals de sociale steun die
iemand ontvangt en de invloed van beleid).
Het zou ook interessant zijn om de rol van verwachtingen te onderzoeken. Wat verwachten
mensen van zichzelf en wat verwachten zij van elkaar? Wat maakt dat sommige mensen
hogere eisen stellen dan anderen en wat betekent dit voor hun tijdsbesteding en kwaliteit
van leven? Dergelijke vervolgvragen kunnen meer zicht bieden op de complexe wisselwer-
king tussen gedrag, opvattingen en welzijn.
Er zijn nog andere manieren denkbaar waarop onderzoek meer zicht kan krijgen op het
verband tussen tijdsbesteding en de kwaliteit van leven. Het is bijvoorbeeld mogelijk om
na te gaan wat mensen op verschillende momenten in de week doen en hoe zij zich tijdens
of vlak na deze activiteiten voelen. Een voordeel van deze methode is dat veranderingen in
de tijdsbesteding direct gekoppeld kunnen worden aan veranderingen in welzijn. Er wordt
dan ook automatisch rekening gehouden met achtergrondkenmerken die gedurende de
week constant blijven zoals iemands sekse en persoonlijkheidskenmerken. De zoge-
noemde ‘experience sampling method’ (esm) biedt de mogelijkheid om variaties in welzijn
gedurende de week (of een dag) te onderzoeken. Bij deze methode krijgt de respondent op
random momenten gedurende de dag/week de vraag voorgelegd wat hij/zij op dat
moment doet en hoe hij/zij zich voelt (Kahneman et al. 2004; Kahneman en Krueger 2006).
Over het algemeen wordt dit voor meerdere momenten gedaan en worden verschillende
typen emoties voorgelegd (bv. hoe gelukkig of gestrest iemand was). Onderzoek uit het
buitenland heeft deze informatie bijvoorbeeld gebruikt om te onderzoeken hoe ouders
activiteiten met kinderen ervaren en onder welke omstandigheden en bij wie deze ervarin-
gen positiever zijn (Meier et al. 2018).

Noten

1 In dit rapport is in het deel over levensfasen ook naar aspecten van de tijdsbesteding gekeken die voor
de desbetreffende levensfase van belang zijn (sociale media voor de kinderen en jongeren, tijd met kin-
deren voor de ouders en tijd alleen voor de ouderen). Omdat deze conclusies – gezien de specifieke
vragen – in de hoofdstukken zelf al voldoende zijn geduid, laten we deze aspecten in deze paragraaf
buiten beschouwing.

2 Deze inschatting lijkt te worden gedeeld door de stakeholders die het rivm in het kader van de Volks-
gezondheid Toekomst Verkenning 2018 (vtv-2018) over het thema ‘Mentale druk op jongeren’ hebben
gesproken. In het verslag van deze bijeenkomst staat de volgende constatering ‘Bij deze opgave heb-
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ben we eigenlijk nog niet helder wat de aard en omvang van het probleem zijn’ (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (rivm) 2018, p. 8).

3 Longitudinale data die afgaan op schattingen van de tijdsbesteding suggereren overigens wel dat de
komst van een kind wel degelijk samengaat met een verschuiving in de tijdsbesteding en kwaliteit van
leven (Pollmann-Schult 2014; Roeters et al. 2016b).
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Summary

The art of juggling

Time use in the Netherlands and its relationship with quality of life

S.1 Background

The Netherlands Institute for Social Research (scp) has a long tradition in time use
research. That is no coincidence: time use data provide an insight into the behaviour of
Dutch citizens in all kinds of areas of life. Time is a scarce commodity, and the way people
spend the hours and minutes they have available says a lot about their interests, opportu-
nities and constraints. Information on people’s time use also offers a unique perspective
on societal changes.
As with other scp research, the main emphasis in this report is on the perspective of the
citizen. As a result, the topics addressed in the report all impinge on the themes and
domains on which scp carries out research. However, the report also offers a broader per-
spective in two respects. First, the Time Use Survey (tbo) is one of the longest-running data
series held by scp, making it possible to look back in time over several decades – as far
back as 1975, to be precise. According to reports in the media, daily life is changing at a
dizzying pace and we are busier than ever before (see e.g. ad/Groene Hart 2014; Kervezee
2015; Vrij Nederland 2015; Dinther 2018; nos 2018; Vrouw 2018). At the same time, those
reports are often based on impressions, signals and expectations, sometimes without any
clear empirical substantiation. The consequence is that we do not know with any certainty
whether today, around the end of the second decade of the 21st century, the pace of life in
the Netherlands is indeed faster than in the past. Data on time use can shed some light on
this.
This report throws the ‘bigger picture’ into sharper relief in a second way, too, by incorpo-
rating information on all areas of life: work, care, leisure time, school, volunteering, and so
on. This makes it possible to investigate the interaction and interfaces between these
domains and to explore how they all come together in the lives of individual citizens.
This publication is the main report of the most recent data from the Time Use Survey (tbo),
which were collected throughout 2016. The report describes how the Dutch spend their
time, but also carries out analyses by examining social differences in people’s time use and
exploring trends in time use over recent decades. In this edition of the Time Use Report we
also look at quality of life, investigating to what extent the way people configure their time
is related to how they rate their quality of life. Specifically, in this report we examine
whether particular time use patterns can be detected which coincide with a high level of
satisfaction and higher perceived time pressure.
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S.2 The Time Use Survey (tbo)

For this edition of the Time Use Survey, 1,893 respondents kept a diary detailing their activ-
ities during one week in 2016. As well as keeping the diary, respondents also completed a
separate questionnaire, with questions on how they experienced their time use and on
their quality of life. The drawing of the sample was aimed at achieving a representative
reflection of all Dutch citizens aged 10 years and older (people living in institutions such as
residential care homes were left out of consideration).
This survey was carried out using a consistent methodology every five years between 1975
and 2005, and provides an impression of changes in time use over recent decades. In 2006,
for the first time the tbo was carried out in accordance with the Harmonised European
Time Use Survey (hetus) guidelines. Switching to this method brought several advantages,
such as making it easier to compare Dutch data with data from elsewhere in Europe. It has
also been possible since 2006 to ascertain who people spend time with. At the same time,
the introduction of the new guidelines had some disadvantages. The most important of
these is the reduced comparability over time: as the data collection method differs in sev-
eral respects from that used prior to 2006, the data gathered before and after that year
cannot be compared on a one-to-one basis.

S.3 Summary of findings

S.3.1 How do the Dutch spend their time?
The study distinguishes between ‘obligatory’ time, personal time and leisure time. ‘Obliga-
tory’ time refers to time spent on paid work, but also on care tasks (also referred to as
‘unpaid work’) and education (Cloïn 2013). Personal time includes time spent sleeping, eat-
ing and drinking, showering, washing, and so on. Free time is defined broadly, to include
leisure activities such as sport and culture, social contacts, time spent consuming media,
volunteering and attending gatherings.
Dutch citizens aged 12 years and older devote roughly the same amount of time to ‘obliga-
tory’ activities as to leisure activities: almost 46 hours and 44 hours respectively per week,
equivalent to some 6.5 hours per day. However, the most time is spent on personal activi-
ties: over 77 hours per week (11 hours per day). The main reason for this is that these activi-
ties include a lot of time spent sleeping: the Dutch spend an average of 59 hours per week
in bed (more than 8.5 hours per day). They also spend just over 11 hours per week eating
and drinking and spend 7 hours per week showering, getting dressed, etc.
Those who performed paid work during the diary week spend an average of 31 hours per
week on this activity. Respondents who reported spending time on education at any point
during the week spend an average of 14.5 hours per week on this activity. This may not
appear to be a lot of time at first sight, but in addition to general and vocational education,
‘educational’ activities can include pursuing courses connected with hobbies. Those who
perform household work (which is almost everyone) spend just under 20 hours per week
on this activity.
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Those carrying out care tasks spend around 6 hours per week on average doing so. This
might entail looking after children living at home, for example, though in reality the total
time spent with their children by parents with children living at home is much higher than
this, averaging around 30 hours per week for fathers and 40 hours per week for mothers.
If we look at leisure time use, we find that most time is spent consuming media (almost
20 hours per week) and on social contacts (just over 8 hours per week). There is also a large
category ‘other leisure time’, which includes activities such as sport, culture and hobbies;
these activities account for around 14 hours per week. Roughly one in three Dutch citizens
report that they spend part of the week volunteering and/or attending gatherings (such as
church services). Those who participate in these activities spend an average of 4.5 hours
per week doing so.
This report not only describes how long the Dutch engage in various activities, but also
when they do so. The times when people work and relax still fall into the ‘traditional’ time
slots. Work is carried out mainly on weekdays and during office hours, while people devote
a lot of time in the evenings and at weekends to leisure activities. There thus appears to be
no sign as yet that the Netherlands has become a ‘24/7 society’. If we compare these pat-
terns with earlier years (see Cloïn 2013), we find strikingly little change in the timing of
activities. The ‘rigidity’ of these patterns is ascribed by Cloïn en Van den Broek (2013) to a
combination of biological and cultural factors. For example, we become tired in the eve-
ning and still prefer to do our shopping on a Saturday afternoon rather than on a Wednes-
day evening, for example.
The participants in the survey were also asked about their quality of life, for example to
what extent they feel under time pressure. 36% of respondents aged 12 and over reported
that they felt harried on at least one of the ‘diary days’ during the survey week; addition-
ally, 54% feel that their lives are too busy and 39% feel they sometimes come up short at
home or at work. Despite these feelings of being under time pressure, the Dutch are gener-
ally satisfied with their quality of life, awarding an average score of 7.8 out of 10.

S.3.2 How much variation is there in the time use of men and women, people in different
phases of life and people with different educational levels?

Men work more, women provide more care
Comparing the time use patterns of men and women, we see that men still work more
while women still spend more time providing care. This report shows that men spend an
average of around 25.5 hours per week on paid work and 17.5 hours looking after the
household and others. The proportion for women is more or less the reverse of this
(16 hours paid work and 26.5 hours on care).
The gender differences in other domains are much smaller. Men report around 3 hours per
week more leisure time, while women spend around 3 hours per week more on personal
care (sleeping, washing, eating and drinking). Earlier research (e.g. Ridgeway 2011) shows
that societal expectations and differences in upbringing provide an important explanation
for gender differences in time use. Contrary to what is often assumed, the fact that the
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amount of leisure time and the time spent on personal care are roughly equal suggests that
women do not spend more time on the total of paid work and care tasks than men. In fact,
during the phase of life with children (living at home), fathers actually spend slightly more
time on this than mothers. On the other hand, women (and mothers) experience more
time pressure than men (and fathers).

Phase of life plays an important role
Comparing the time use of people in different phases of life reveals clear differences. Chil-
dren, adolescents and single adults spend a relatively large amount of time on education,
leisure activity and personal care. In many cases they are pupils and students with few care
tasks. Some of them – especially the single adults – also work, but their working hours are
relatively low compared with cohabiting adults.
People living with a partner and with children living at home devote a relatively large
amount of time (compared with the other groups) to work and care tasks. They are often in
the middle of their careers, are looking after children at home and (slightly more often than
younger people) have loved ones in need of care (Bianchi & Milkie 2010; De Klerk et al.
2017). This is also the phase when the gender differences in time spent on work and care
are greatest. After retirement age, there is an increase particularly in the amount of availa-
ble leisure time.
The above results show that time use patterns are to some extent linked to people’s age
and phase of life. People’s roles, responsibilities and opportunities often change with their
phase of life, and this has an impact on how they spend their time (Bianchi & Milkie 2010).
It is however not the case that only young people are learning, that people not of working
age do not work and that care tasks are limited to the phase of life with a family: people
learn, work and provide care in all phases of life. Section S.3.4 looks in more detail at the
time use of children and adolescents, parents and older people, and how this relates to
their quality of life.

Highly educated people ‘busier’ than the lower educated
In line with earlier research, this report shows that more highly educated people spend
more time on paid work and experience more time pressure compared to lower educated
people. Those who are higher educated also participate in more activities on an average
day and multitask relatively often. Explanations for these differences were not investigated
directly, but earlier research suggests that people with a higher education level more often
have a (larger) job and loftier career ambitions and that being busy also carries a certain
status for these groups (e.g., Sullivan en Gershuny 2017).

S.3.3 How much has time use in the Netherlands changed over time?

Times are changing, but the changes are small
Time does not stand still, and time use patterns have changed over the last 40 years.
Between 1975 and 2005, the amount of time spent by Dutch citizens aged 12 years and
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older on paid work, care and education (‘obligatory’ time) increased by 3.5 hours per week
This increase appears to have taken place at the expense of leisure time, which fell by
3 hours per week over the same period. Personal time remained unchanged. The changes
have been less marked over the last ten years. On average, time spent on personal care has
increased by just under 2 hours per week. In parallel with this, time spent on obligatory
activities has increased by 1 hour per week, as has time spent on leisure activities.
The changes over time are thus relatively small and happen more slowly than is often
assumed – though the overall trends and general averages sometimes also mask larger
changes. For example, the average number of hours worked by women increased relatively
sharply between 1975 and 2005 (from just under 7 hours to just over 14 hours per week),
and this upward trend has continued over the last ten years (from just over 14 hours per
week in 2006 to almost 16 hours in 2016).
This study looked in more detail at changes in time use in the labour force. The emphasis
was on potential indicators of time pressure, such as combining roles and tasks. Compared
with ten years ago, it is slightly more common for people to be performing several activi-
ties at the same time, sometimes called multitasking. In 2006, men spent around 15% of
their time multitasking and women around 17%; in 2016 these figures had risen to 19% and
23%, respectively. The number of activities people perform on an average day has not
increased, suggesting that time use has not become more fragmented in recent years.
There has also not been a substantial increase in the total time spent on paid work, care
and education.
The study also looked at changes in perceived time pressure. The share of people of work-
ing age who sometimes feel harried during the diary week was 8 percentage points higher
in 2016 than in 2006 (compared with 6 percentage points for the population as a whole).
However, this share was slightly higher in 2011 than in 2016. There is thus no clear discerni-
ble trend.

S.3.4 What are the characteristics of the time use of young people, parents and older
people, and how does their time use relate to their quality of life?

Young people: leisure time and new media
The time use patterns of children and adolescents (aged between 10 and 18 years) are char-
acterised by ample time for leisure activities, especially compared with adults. This leisure
time is mainly filled with sport, play and media activities. The data from our study offer
little support for the notion that the leisure time of young people is under pressure.
Yet some young people’s lives can become very busy; one in four young people in our
study sometimes feel harried, and almost half of them report that they are sometimes ‘too
busy’. The time pressure that young people experience at school may play a role here. This
pressure appears to have increased over recent years: earlier representative research
shows that more than a third of secondary school pupils experience significant pressure
due to their school work (Stevens et al. 2018).
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The pressure experienced by young people may also be related to their frequent use of
new media. We found indications in our study that use of new communication resources
can have both positive and negative effects on quality of life. For example, young people
themselves find that it can be both relaxing and stressful to spend (lots of) time online; and
the more online contact young people have, the more likely they are to feel harried and
have the sense of being ‘too busy’.

The phase with children: the ‘rush hour’ of life
The phase of life when children are living at home is often described as the ‘rush hour of
life’. The chapter of this report which describes the time use of parents with children at
home shows that there are good reasons for this. The total time spent on paid work, look-
ing after children and running the household is higher during this phase than in any other
phase of life. There is also relatively little time for leisure activity and personal care in this
phase of life.
Parents are not only objectively busy, but in many cases they also feel busy. During the diary
week, more than four out of ten reported that at a certain point they felt harried, and
almost seven out of ten reported that they are sometimes ‘too busy’. These percentages
are higher than in any of the other groups studied. At the same time, parents report that
they were roughly just as happy with their lives as people without children. The fact that
the family phase is experienced as busy need therefore not mean that it always has a nega-
tive impact on quality of life.
Differences in perceived time pressure and satisfaction among parents were also investiga-
ted. The more time parents spend on paid work and looking after their children, the busier
they feel their lives are, but at the same time they also feel greater satisfaction with their
lives the more they work. The finding that, whilst it can be busy and complex, combining
different roles and tasks can also be seen as a positive experience – for example because it
can be enriching – echoes the findings of earlier research (Gareis et al. 2009; Rantanen
et al. 2013).

Older people: more time for the household, media and social contacts
The time use patterns of people aged over 65 differ in some respects from those of people
aged under 66 years. For example, older people spend less time caring for others (e.g. pro-
viding informal care), but they devote more time to volunteering. And while older people
participate less in sport, they spend more time walking and cycling. Furthermore, older
people spend more time looking after the household, consuming media and pursuing hob-
bies. That is hardly surprising, given that these activities often take place in and around the
home and that older people – after retirement – often spend more time at home.
Our findings yield a mixed picture of the social life of older people. People in this phase of
life do spend more time alone. In part, this can be seen as a result of the fact that older
people are no longer working and their children have left home; some of them have also
lost their partner. They do have much more time for social contacts, and older people
spend more time visiting others, for example, than younger age groups.
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All in all, the older persons in our study are just as satisfied with their lives as those aged
under 66 years, but do more often feel lonely. The more time they spend with others, the
less lonely they feel and the more satisfied they are with their lives.

S.3.5 How is the social participation of the Dutch and how much time do they spend
caring for others? And how does participating in social activities and providing care
affect their quality of life?

Social participation
In this report, social participation includes all forms of leisure activity in which people are in
contact in any way with others and with the community around them. This includes social
contacts and volunteering, but also media consumption such as reading, listening and
watching and attending gatherings, cultural and sporting events (as participants or specta-
tors).
If we look at the participation of Dutch citizens on an annualised basis, it is highest in
media activities, volunteering, culture and sport. Some of these activities are carried out
frequently (such as reading and playing sport), others less so. That applies for participation
in culture, for example: eight out of ten Dutch people have attended a performance or cul-
tural attraction in the past year, but that is not something that people do every week; dur-
ing the diary week, only 15% of participants reported a cultural activity of this kind.
Analysis shows that there is only a limited relationship with quality of life. The type of
activity in which people engage is found to make no difference to their happiness and sat-
isfaction. It is plausible that people fill their leisure time with activities that contribute to
their happiness and satisfaction, but precisely what those activities are varies from person
to person.
There is by contrast a relationship between participation and loneliness: people who vol-
unteer, attend sporting events or visit cultural events are less lonely than those who do not
do this. Similarly, people who spend more of their leisure time with other people or outside
the home are less lonely. It is however not possible to determine whether participation
reduces loneliness or whether it is the other way round and that people who are lonely (for
whatever reason) participate less in these activities.

Caring for others
Since our data are based on observations during a single diary week, we are able to identify
which Dutch citizens provide care to children and/or adults on a weekly basis. Caring for
children can include looking after and supervising one’s own children, but also other chil-
dren (e.g. grandchildren). Caring for adults was measured by looking at the time spent pro-
viding care and help to adults. This may include informal care, but also performing odd
jobs for a family member or friend who is not ill.
One in ten Dutch people provide care to both children and adults; one in four provide care
only to children; and one in seven provide care only to adults. In line with findings reported
from other research (Dykstra et al. 2006; Opree & Kalmijn 2012), it is mainly women who
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combine caring for children and adults. Contrary to the dominant view, however, these are
by no means always women in middle age; one in five ‘task-combiners’ are aged over 65,
and a quarter are younger than 35.
Although people with care tasks generally spend less time on paid work and leisure activi-
ties than those without care tasks, this does not apply for all groups of carers. For example,
people who are only caring for children spend just as much time working as non-carers,
while those who care for adults spend the same amount of time on leisure activities as
those who do not.
The quality of life of those who provide care is comparable in many respects to that of peo-
ple without care tasks. This is in line with earlier research, which shows that caring for oth-
ers entails both costs (such as stress) and benefits (such as a stronger bond) (Nelson et al.
2014; Boer et al. 2015; Musick et al. 2016). Caring for others does appear to be associated
with more time pressure, though this time pressure is lower for carers who have more time
for relaxation or who are providing less intensive care.

S.4 Conclusions

S.4.1 Justified concerns about (growing) time pressure?
As commented at the start of this summary, concerns have been expressed recently about
growing time pressure in the Netherlands. Based on our findings on (changes in) the time
use of the Dutch and the relationship with quality of life, we are able to say something
more about the empirical basis for those assumptions and concerns.

Many Dutch people sometimes feel under time pressure
First, a substantial proportion of the Dutch population sometimes experience time pres-
sure. More than a third of the respondents in our study feel harried on at least one day in
the week. In addition, more than half sometimes feel that their life is ‘too busy’. The share
of the population who experience time pressure fluctuates, with no clear discernible trend:
the share of people who feel harried was slightly higher in 2016 than in 2006, but slightly
lower than in 2011.

Little change in time use patterns
If we look at time use patterns themselves, we find no unambiguous evidence that life in
the Netherlands is busier. For example, over the last ten years our data show no substantial
increase in the time spent by the Dutch on obligatory activities: the time spent on paid
work, unpaid work and care has hardly changed. This contrasts with previous decades
– and especially the 1980s and 90s – when we did see an increase, especially in the time
spent on paid work, and especially among women.
Time use has also not become more fragmented in recent years: the number of activities in
which a person engages on an average day has remained broadly unchanged. Our study
does however show that, compared with a few years ago, people report slightly more
often that they are performing several activities at the same time. This could be an indica-
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tion of multitasking, and that is something which we know from earlier research can exac-
erbate feelings of time pressure (Offer & Schneider 2011).

Some phases of life are busy
The fact that no major changes have taken place in recent years in the way people spend
their time does not alter the fact that a substantial proportion of Dutch people do some-
times feel harried. Our study shows that, for some groups of people, life can sometimes be
too busy, especially in certain phases of life. Parents with children living at home, for exam-
ple, not only feel under time pressure, but also devote the most time in total to obligatory
activities (paid work, care and education). They also relatively frequently multitask and
their time is relatively fragmented (which means they report a higher number of activities
per day).

S.4.2 Time use and quality of life in general

Busy and content
Our study found some support for the idea that people with more active and busy time use
are more satisfied with their lives than people who are less busy. People of working age
were for example found to be more satisfied when they devoted more time (in total) to
work, care and education. And the more hours parents with children living at home spend
working, the more satisfied they are with their lives. Similarly, older people who spend less
time alone are more satisfied and less lonely.
Having a busy and active life may be a source of positive energy and experiences, enabling
people to view their lives with more satisfaction and appreciation. It is also plausible that
busy and active people receive more appreciation from those around them for their activi-
ties, which in turn can have a positive effect on how they see themselves and their lives.
Earlier research has for example also shown that an active lifestyle can lead to new, broad
experiences and in some cases to a certain status (Gershuny 2005; Greenhaus & Powell
2006; Treas et al. 2011). It is also possible that cause and effect operate in the other direc-
tion, and that people who are the most satisfied and happiest and the least lonely have the
energy to do more.

Other explanations
Broadly speaking, however, we found the relationship between time use patterns and gen-
eral quality of life to be weaker than expected. This could be because people structure their
time in such a way that it matches their personal preferences, ambitions and interests. Per-
sonal preferences in relation to time use can also vary, with some preferring a busy lifestyle
whilst others prefer a quieter life (see e.g. Hills & Argyle 2001). Another possible reason is
that many people are generally satisfied with their lives and the variations in this respect
are limited. This is also echoed in other studies (Veenhoven 2002; Veenhoven 2018; Wen-
nekers et al. 2018). Even major life course events such as the birth of a child or losing one’s
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job often have only a temporary impact on well-being, because people adjust their expect-
ations and frames of reference to the new situation (Veenhoven 1991; Mandemakers 2011).

S.4.3 Time use and perceived time pressure

Busy and harried
Our findings support the idea that active and full time use patterns can give people a sense
of being harried. People more often say they experience time pressure when they devote
more time to the combination of paid work, care and education, and also when their time
use is characterised by a higher degree of fragmentation and multitasking. There may be
different underlying mechanisms at work here. A commonly proffered explanation in
research is that time, energy and attention are finite resources and that people who partici-
pate in more activities consequently run up against the buffer of these resources and may
experience conflicts and coordination problems (Greenhaus & Beutell 1985; Bianchi &
Milkie 2010).

Other mechanisms
That does not appear to be the whole story, however. How harried or how busy someone
feels depends not only on the objective amount of time they spend on a particular activity:
psychological research, for example, suggests that there may be variation in people's apti-
tude to process and respond to stimuli from their environment (Aron 1997; Benham 2006).
Given the same number of activities, a person who is sensitive to stimuli or who finds it
difficult to process them will more readily develop a feeling of being overstimulated or har-
ried than someone who does not have this sensitivity.
Time pressure can moreover arise not just because of the activities that people do, but also
because of the things they do not do but would have liked to or feel they should have done.
This latter aspect is of course very difficult to study, but it is plausible that time pressure
can arise where people have too little time to do what they would like to do, what they or
others around them think they should do or what people have arranged to do, alone or
with others. For the same amount of activities, someone who feels that they should have
done more is more likely to feel harried than someone who does not feel this. In short, the
demands which people impose on themselves or the demands or norms which are
imposed on them by those around them will play a role here.
A final alternative source of time pressure can be use of social and other media; there are
several reasons for this. First, media consumption often takes place during or between
other activities, which means people are confronted with a range of different stimuli within
a short space of time. In addition, messages which people receive during the day (or night)
via social media often demand something from them, namely a response, either immedi-
ately or within a short space of time. People are thus tempted or pressured to adjust their
plans, and this can cause them to feel harried. In our study of children and adolescents we
found some indications that frequent use of modern communication resources could elicit
or exacerbate feelings of being harried. However, precisely because a lot of media use
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takes place alongside other forms of time use and is of fairly short duration, this is less easy
to capture in the diaries used in the Time Use Survey.

S.4.4 Implications for policy and research

Questions for future research
Answering research questions often spawns new research questions, and that is no differ-
ent here. An example of a follow-up question is what causes objective time pressure to
translate into perceived time pressure. Are there specific resources such as income, social
support and ‘do-ability’ (Netherlands Scientific Council for Government Policy (wrr) 2017),
which make it easier to master the art of juggling time? Under what circumstances and for
which people does objective time pressure lead to harmful forms of time pressure (harmful
to health, for example)? And what about the more positive forms of time pressure which
are associated with more favourable outcomes such as a sense of satisfaction? To answer
questions such as these, it is necessary to identify which characteristics of individuals, fam-
ilies, organisations and societies can help and hinder people. This can be done both by
exploring the role of psychological factors (such as someone’s personality) and the more
social and institutional factors (such as the social support someone receives and the influ-
ence of policy). It would also be interesting to examine the role of expectations: what do
people expect of themselves and of each other? Why is it that some people set higher
demands than others, and what does this mean for their time use and their quality of life?
Follow-up questions such as these can shed more light on the complex interaction
between behaviour, opinions and well-being.

A few considerations for policy
At first glance, there appears to be no policy in the Netherlands aimed directly at influenc-
ing time use; how people fill their time is after all an individual choice which is situated
largely in the personal sphere. If we look more closely, however, Dutch government policy
does appear to seek to influence some aspects of time use (Cloïn 2013). Labour market pol-
icy and emancipation policy, for example, focus in part on facilitating the combination of
work and can tasks (Portegijs & Van den Brakel 2016; tk 2016/2017; Roeters & Bucx 2018);
care policy seeks to stimulate informal care (Feijten et al. 2017; Klerk et al. 2017); and cul-
ture and sports policy uses various methods to encourage participation in these activities
(Roeters et al. 2017). The government's aim in all these areas is to increase participation.
Policymakers could however also view the time use of citizens in other ways.
The Dutch government has formulated the ambition of focusing on welfare in a broad
sense (Rijksoverheid 2017). This suggests that the government not only regards the eco-
nomic prosperity of citizens as important, but is also committed to increasing general well-
being and ensuring good quality of life. As part of this ambition, consideration could be
given to ways of reducing people’s perceived time pressure. This report has shown that a
substantial proportion of Dutch citizens experience time pressure, with the results suggest-
ing that this time pressure ‘peaks’ in the family phase when there are children, and is also
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relatively high among the highly educated and women. Policy could explore ways of reduc-
ing the time pressure for these groups. Possible ways of achieving this could be to increase
the opportunities for leave and childcare and giving more thought to comprehensive day-
time arrangements for children. These policy measures and their potential benefits for
parents and especially mothers have been spoken about for some time, but this report
underlines the urgency of developing policy that does not demand more time from people,
but rather gives time to them.
Many of the behavioural changes considered desirable by policymakers demand new or
greater time investments (Strazdins et al. 2011), while little account is generally taken of the
possible time constraints experienced by citizens. The Netherlands Scientific Council for
Government Policy (wrr) recently highlighted the importance of policy being based on
realistic assumptions about people’s behaviour and capacity (Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid 2017), and called for careful consideration to be given when
developing every new policy measure to ways of ensuring that citizens not only understand
the measure but are also able to apply it. It would be helpful if account was also taken of
people’s time use and time constraints. For example, it seems unrealistic to expect people
to work more hours, provide more care, learn more and volunteer more (Putters 2015). It
would therefore be better when developing new policy to think about what demands on
people’s time a particular policy entails and how realistic it is to expect citizens to be able
to meet those demands.
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2017-12 Dorpsleven tussen stad en land. Slotpublicatie Sociale Staat van het Platteland (2017). Anja Steenbekkers,

Lotte Vermeij en Pepijn van Houwelingen. isbn 978 90 377 0830 1 (pdf)
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2017-26 Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2016 (2017). Lisa Putman, Debbie Verbeek-Oudijk en
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Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt jaarlijks zijn Werkprogramma vast. De tekst van het lopende pro-

gramma is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl.
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