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Voorwoord  

Ons land kende, meer dan elders, lange tijd de 
heldere verdeling volgens het kostwinnersmodel. 
De man zorgde voor de kost, de vrouw voor de 
kinderen en het huishouden. Dat had als voor-
deel dat er zich in de tijdsordening  weinig knel-
punten voordeden. Het was althans geen pro-
bleem om jonge kinderen in het gezin op te van-
gen, het was vanzelfsprekend dat schoolgaande 
kinderen tussen de middag en halverwege de 
middag naar huis kwamen en dat winkels en 
andere voorzieningen om 18.00 uur de deuren 
sloten. De roep om meer maatschappelijke ont-
plooiingskansen en economische zelfstandig-
heid voor de vrouw heeft dit model ondergraven. 
Steeds meer vrouwen werken buitenshuis; in 
steeds meer gezinnen hebben beide partners een 
betaalde baan. Bovendien noopt de naderende 
vergrijzing tot een verdere groei van de arbeids-
deelname van zowel mannen als vrouwen. 
Dat zette en zet de tijdsordening onder druk, 
ondanks het feit dat men in Nederland vaker koos 
voor het anderhalfverdienersmodel dan voor het 
voltijds tweeverdienersmodel. Met maatregelen 
als meer flexibele werktijden, ruimere openings-
tijden en royalere verlofregelingen is geprobeerd 
de druk op de tijdsordening te verlichten. 

In dit rapport verschaft het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) op verzoek van de Directie 
Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap inzicht in welke tijds-
knelpunten burgers ervaren. Wat levert hun 
tijdsdruk op? Wat weerhoudt hen ervan (meer) 
te werken? Waar ziet men aanknopingspunten 
voor een betere balans tussen werk en privé en 
waar ziet men mogelijkheden (meer) te gaan 
werken? Burgers denken dan vooral aan een 
betere afstemming van werk en privé door bij-
voorbeeld meer flexibiliteit in arbeidstijden en 
meer thuiswerken. Voor een belangrijk deel zien 
zij hun tijdsknelpunten echter als eigen verant-
woordelijkheid en het oplossen ervan ook. Veel 
animo om meer te gaan werken blijkt er niet te 
zijn. In de tegelijk met dit rapport verschijnende 
bundel essays, waarin deskundigen hun licht 
over de tijdsordening van morgen laten schijnen 
(Komt tijd, komt raad?) wordt het oplossen van die 
tijdsknelpunten overigens veel minder als een 
individuele verantwoordelijkheid gezien.

Prof. Dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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De overheid wil burgers zo veel mogelijk sti-
muleren om te participeren in de samenleving: 
maat schappelijk  maar ook in het werk. Vanwege 
een combinatie van motieven (vergrijzing en 
bevorderen van emancipatie) streeft de overheid 
na dat vrouwen vaker en meer uren betaald gaan 
werken. Met het oog op de vergrijzing zou de 
beroepsbevolking ook op wat verder gevorderde 
leeftijd meer in het arbeidsproces moeten blij-
ven ingeschakeld (grotere arbeids participatie, 
hogere pensioenleeftijd). Een en ander impli-
ceert mogelijk ook dat meer mensen tijdsdruk en 
tijdsknelpunten hebben. In dit rapport draaide 
het om vragen als in hoeverre men tijdsdruk 
en tijdsknelpunten ervaart, welke factoren op 
die ervaring van invloed zijn, in welke richting 
men mogelijkheden tot verbeterings ziet en in 
hoeverre gepercipieerde tijdsdruk mensen ervan 
weer houdt meer te werken dan ze nu doen. 

Overigens is de temporele inrichting van de 
samenleving de laatste jaren al veranderd. Door 
de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen 
en onder invloed van enkele overheidsmaatre-
gelen zijn sinds 1990 het aanbod en het gebruik 
van de kinderopvang sterk toegenomen. In 2009 
gebruikte 66% van de ouders voor een kind van 
0-3 jaar formele of informele kinderopvang. 
Van de kinderen van 4-12 jaar ging in 2009 46% 
naar de opvang. De verplichting voor scholen 
om voor-, tussen- en naschoolse opvang aan te 
bieden en de ontwikkeling van nieuwe school-
tijdenmodellen zijn pogingen om de temporele 
inrichting te verbeteren. In sommige sectoren 
hebben ruimere openingstijden ingang gevon-
den of wordt daar over nagedacht. Zijn dit ook de 
oplossingen voor tijdsknelpunten waar burgers 
heil in zien?

Allereerst is het bestaan van tijdsdruk en tijds-
knelpunten in kaart gebracht. Ruim de helft van 
de mensen van 20-65 jaar heeft meerdere keren 
per maand het gevoel het te druk te hebben en 
voelt zich meerdere keren per maand gejaagd, 
waarvan opnieuw de helft zelfs wekelijks. Zo’n 
40% van de men sen in die leeftijd heeft minstens 
eens per maand het gevoel thuis tekort te schie-
ten; ongeveer een kwart kent dat gevoel minstens 
eens per maand op het werk. Vrouwen rapporte-
ren meer gevoelens van tijdsdruk dan mannen. 
Vooral het hebben van een omvangrijke betaalde 

baan en overwerk veroorzaken dergelijke gevoe-
lens. Dat geldt in mindere mate ook voor het 
ouderschap van jonge kinderen en voor mantel-
zorg. Het anderhalfverdienersmodel, de meest 
voor komende arbeids verdeling onder paren, 
komt er in termen van de ervaren tijdsdruk 
niet of maar weinig beter vanaf dan de andere 
tweeverdieners modellen (twee keer voltijds en 
twee keer in deel tijd). Anderhalf verdieners rap-
porteren zelfs iets meer tijdsdruk dan tweever-
dieners. Wie het wel prettig vindt veel te doen te 
hebben, rapporteert minder tijdsdruk. Ook enige 
flexibiliteit in de werk situatie (on ver wacht vrij 
kunnen nemen) en steun van vrienden en beken-
den verminderen het gevoel van tijds druk.

De oplossing voor de tijdsknelpunten, in dit rap-
port opgevat als voorwaarden voor uitbreiding 
van de arbeidsdeelname en voor een betere 
werk-privébalans, zoeken mensen vooral in het 
aanpassen van  hun werktijden. Men verwacht 
vooral een betere werk-privébalans bij meer flexi-
biliteit en meer zeggenschap over de werktijden, 
en meer thuiswerken. In mindere mate verwacht 
men ook verbetering door ruimere openingstijden 
van voor zie ningen en dienstverleners. Dit laatste 
geldt vooral voor mensen die arbeid en zorg voor 
kinderen of anderen combi neren en voor mensen 
die veel werken (ook zonder kinderen). 

Ouders zoeken oplossingen voor tijdsknelpunten 
en voorwaarden voor meer arbeidsdeelname niet 
of nauwelijks bij andere tijden van kinderop-
vang en school. Zij heb ben amper behoefte aan 
opvang buiten kantooruren, en maar nauwelijks 
aan opvang met rui mere tijden en flexibelere 
dagdelen (anders dan voor noodgevallen). 
Nieuwe school tijdenregimes kunnen op enige 
enthousiasme rekenen, maar verder dan een 
brede school of een continu rooster (bv. een van-
7.00-tot-19.00-uurmodel) gaan de voorkeuren 
niet. Ouders zoeken de op lossing in aan passing 
van de eigen (werk)tijden of accepteren het feit 
dat de opvoeding van hun kinderen in combina-
tie met een baan gepaard gaat met tijdsdruk en 
ten koste gaat van de tijd voor zichzelf, el kaar en 
hun vrienden. Daar staat tegenover dat ouders 
wier kinderen naar een school met een ander dan 
een klassiek schooltijdenregime gaan, hierover 
wel erg tevreden zijn.

Samenvatting  
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Bij de voorwaarden die niet-werkenden noemen 
om wel betaald te gaan werken of die deeltijders 
noemen om meer uren betaald te gaan werken 
staan zeggenschap en vooral flexibiliteit om het 
werk te plooien rond privéleven en zorgtaken 
bovenaan. Van de ouders met kinderen zegt ook 
zo’n 40% (meer) te willen werken op de tijdstip-
pen dat de kinderen naar school zijn. Grotere 
flexibiliteit in het werk scoort hoger dan meer 
uitbesteding van zorg voor kinderen (aan partner, 
familie of formele kinder opvang). Gratis opvang 
noemt slechts een kwart van de niet of in deeltijd 
werkende ouders als een voorwaarde om (meer) 
te gaan werken.

Aan werkenden is over dezelfde voorwaarden 
gevraagd of het voldoen aan die voorwaarden 
zou bijdragen aan een verbetering van de werk-
privébalans. In hun antwoorden is het aandeel 
positieve reacties groter dan het aandeel posi-
tieve reacties onder niet-werkenden en deeltijd-
werkers op de vraag of men er voorwaarden in 
ziet om (meer) te gaan werken. Dit keer komen 
naast flexibeler arbeidstijden ook ruimere ope-
ningstijden nadrukkelijk als voorwaarde naar 
voren. Flexibelere arbeidstijden en ruimere ope-
ningstijden gelden sterker als een verbetering 
van de werk-privébalans dan als een stimulans 
om (meer) te gaan werken.

Overigens moet de animo om (meer) te gaan 
werken niet worden overschat. De verschillende 
voor waarden waaronder men dat zou willen 
doen, scoren afzonderlijk nooit hoger dan een 
flinke minder heid. Mensen met deeltijdwerk wil-
len niet in meerderheid meer uren werken, ter-
wijl om gekeerd net zo veel mensen met voltijds 
werk minder willen werken. Ter illustratie: van de 
vrouwen die wekelijks 12 tot 20 uur werken, wil 
43% meer werken (en 9% min der); van de vrou-
wen die wekelijks 35 uur of meer werken, wil 50% 
minder werken (en 8% meer).  

Werk en privé zijn bij de meeste mensen in 
balans. Vooral de vrije tijd heeft van tijdsdruk 
te lijden, meer dan de zorg voor de kinderen en 
de tijd met de partner. Mogelijke oplossingen 
voor tijdsknelpunten of verbetering in de werk-
privébalans zoekt men vooral bij zichzelf en in 
de eigen werktijden. Zo zijn flexibiliteit in en 
afstemming van de werktijden voor niet-werken-

den en in deeltijd werkenden belangrijke voor-
waarden waaronder ze (meer uren) willen werken 
en voor een verbetering van de werk-privébalans. 
In mindere mate zoekt men oplossingen in het 
uitbreiden van het aantal uren dat de kinderen 
naar de opvang of school gaan. 

Tot besluit van deze studie werd de blik op de 
toekomst gericht. Bekend is dat de overheid een 
arbeidsparticipatie van 80% nastreeft, maar dat 
burgers minder gericht zijn op het vergroten van 
de arbeidsdeelname dan op het verbeteren van 
de werk-privé balans, primair via deeltijdwerk 
en flexi bele werktijden. Dit hoeft elkaar niet in 
de weg te staan, maar sluit ook niet naadloos op 
elkaar aan. Wat valt er over de toekomstige ver-
houding tussen beleidsdoel en burgerperspectief 
te zeggen?
 
Desgevraagd geven burgers geen blijk van een 
grote aandrang om de huidige tijdsordening voor 
een andere te verruilen. In een enquête werd 
geen van de drie ge presen teer de alterna tieven 
en masse als een verbetering omarmd. Groeps-
gesprekken brachten ook geen welomlijnde toe-
komstbeelden aan het licht. Onduidelijk is of dit 
vooral als een relativering van het on ge noegen 
over de huidige knel  punten of als huiver voor 
een andere tijdsordening kan worden geïnterpre-
teerd. Hoe dan ook overwon blijkbaar het onge-
noegen over het bekende het niet van de eventu-
ele huiver voor het on bekende. Net zomin als een 
 duide lijke afkeer van de huidige tijdsorde leeft 
er een duidelijke voor keur voor een toekomst ige 
tijdsorde. Hieruit kan slechts de conclusie volgen 
dat de bevolking wisse lend en weifelend denkt 
over de vraag waar het met de tijdsordening naar 
toe moet. Voor zover men veran de ring wil, lijkt 
het een kwestie van ‘voor elk wat wils’. De wens 
van burgers over de toekomstige tijds ordening is 
daarmee zeker geen one size fits all, maar vooral 
dat men de vrijheid krijgt om daarin de eigen 
keuzes te kunnen maken. 

Wat de temporele doorwerking van maat schap- 
pelijke ontwikkelingen betreft ligt binnen de 
poten tiële beroepsbevolking (van 18-65 jaar) het 
zwaartepunt bij sociaal-culturele ontwikkelin-
gen. De ver grijzing van de potentiële beroeps- 
bevolking zelf lijkt betrekkelijk weinig temporele 
gevolgen te hebben, of het zou moeten zijn 
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dat ook mensen van 50-65 jaar vaker met taak-
combinatie te maken krijgen naarmate zij naast 
hun werk ook de zorg hebben voor hun kleinkin-
deren of de (mantel)  zorg voor partner of ouders. 

De temporele gevolgen van sociaal-culturele 
ontwikkelingen wijzen niet alle in dezelfde rich-
ting. Enerzijds zijn er redenen om te denken dat 
meer mensen (meer) betaald werk zullen gaan 
verrichten, omwille van financiële zelfredzaam-
heid, erkenning via het werk en de financiering 
van consumptieve behoeften (voortvloeiend 
uit individualisering en intensivering) en ook 
omdat informalisering en informatisering 
van werk afspraken een beter afstemming van 
betaald werk en privéleven mogelijk kunnen 
maken. Anderzijds kunnen individualisering en 
intensivering juist een rem zetten op een gro-
tere arbeidsinzet naarmate ambities buiten het 
werk en buiten con sump tie (waar immers voor 
gewerkt moet worden) aan belang winnen, zoals 
het hebben van hobby’s, zelf de kinderen opvoe-
den of tijd voor zichzelf reserveren. De doorwer-
king van de sociaal-culturele ontwikkelingen 
brengt realisatie van de beleids doelstelling van 
80% arbeidsparticipatie dus niet ‘als vanzelf’ een 
stap dichterbij.

Wel wijst de doorwerking van sociaal-culturele 
ontwikkelingen ondubbelzinnig op de betekenis 
van flexibele werktijden ter optimalisering van 
de werk-privébalans. Indivi du alisering, infor-
malisering en informatisering wijzen elk op de 
noodzaak van meer maatwerk bij de inpassing 
van werk in het leven. Dergelijk maatwerk lijkt 
een noodzakelijke voorwaarde voor een grotere 
arbeids participatie, maar biedt geen garantie op 
succes, want kan ook goeddeels als verbetering 
van de werk-privébalans geïncasseerd worden in 
plaats van tot meer werk aan te zetten.

Noch vanuit de temporele problemen en voor- 
keuren van burgers, noch vanuit de tempo rele 
gevolgen van sociaal-culturele ontwikkelingen 
bezien is realisatie van de 80%-arbeidsparticipatie  - 
doel stelling van de rijksoverheid een gelopen 
koers. Los van de eventuele effecten van nieuw 
beleid en van conjuncturele schommelingen – 
daarmee is hier geen rekening gehouden – staan 
lang niet alle seinen op groen voor een ontwikke-
ling naar een situatie waarin een groter aandeel 

van de bevolking van 20-65 jaar meer uren werkt. 
Afhankelijk van de mate waarin men de preferen-
ties van burgers als stabiel aanvaardt, zijn er twee 
interpretaties van deze situatie denkbaar. 

De preferenties van burgers als stabiel beschou-
wend, is er vanuit het beleidsoogpunt van ‘meer 
mensen werken meer uren’ sprake van een 
weerbarstige situatie. De voorkeur om meer te 
werken is niet groot, integendeel. Veel deeltijders 
willen niet meer uren werken (met uitzondering 
van de vrouwen in de kleinste deeltijdbanen), 
en een aanzienlijk deel van de voltijders wil juist 
minder uren werken. Achtergrond hiervan is 
bescherming van de eigen balans tussen werk en 
privé en de nadrukkelijke wens zelf aanwezig te 
zijn bij het opgroeien van de kinderen. Oplos-
singen van tijdsknelpunten zoekt men nadruk-
kelijk meer in de sfeer van het werk dan in de 
privésfeer; zo geniet flexibilisering van het werk 
de voorkeur boven meer opvang van de kinderen. 
Werk is geens zins de enige ambitie in het leven. 
Flexibilisering van werktijden geldt sterker als 
een voorwaarde voor een verbetering van de 
werk-privébalans dan als een garantie op grotere 
arbeidsdeelname.

De preferenties, of toch in ieder geval het gedrag 
van burgers als deels veranderbaar beschou wend, 
en tot op zekere hoogte beïnvloedbaar door 
beleid en de aanwezigheid van goede institu-
tionele voorzieningen, lijkt een andere mindset 
onder de burgers van beslissender invloed op 
vergroting van de arbeidsdeelname dan veran-
deringen in de tijdsordening. Ver betering van de 
voorwaarden om meer te werken zal weinig bete-
kenen wanneer er niet de wil is de betere kansen 
ook te benutten. Toch heeft het verleden geleerd 
dat veranderende omstandigheden geleidelijk tot 
andere opvattingen en voorkeuren en dus ook 
tot ander gedrag kunnen leiden. Het bestaan van 
andere mogelijkheden kan een proces van sociale 
acceptatie en gewenning in gang zetten. Zo gaan 
de groei en de acceptatie van het gebruik van 
formele kinder opvang goeddeels hand in hand. 
De overheid kan dus het voortouw nemen in het 
toch aanbieden van ruimere randvoorwaar den 
binnen de bestaande tijdsorde, waar burgers niet 
massaal om vragen, in de hoop dat mensen daar 
van lieverlee meer gebruik van gaan maken en 
dat er een gewenning aan en zelfs een waarde-
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ring voor die randvoorwaarden ontstaat. Moge-
lijk leidt verbetering van de tijdsordening ertoe 
dat ‘meer mensen meer gaan werken’, maar een 
gegarandeerde uitkomst is dat niet.
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Een centrale ambitie van de rijksoverheid is 
dat iedereen zo veel mogelijk parti ci peert in 
de samenleving. Het streven is in het bijzonder 
gericht op een grotere arbeidsdeelname, vooral 
van vrouwen, zowel in participatie als in uren. 
De overheid hecht er ook aan dat men klaarstaat 
voor andere mensen (zorg voor kinderen en 
mantelzorg voor ouders en anderen). Ook in de 
vrije tijd zijn er activiteiten waarvan de over-
heid de participatie bevordert. Het doel is dan 
vaak het bevorderen van de gezond heid (sport) 
of maatschappelijke binding en betrokkenheid 
(sport, cultuur, vrijwilligerswerk). Kortom, de 
over heid ziet graag dat burgers actief in het maat-
schappelijke leven participeren.  

Punt van aandacht daarbij is of mensen wel de 
tijd hebben om op al die verschillende terreinen 
te participeren. Men kan elk van de 168 weke-
lijkse uren nu eenmaal maar één keer besteden. 
Een passende mix van activiteiten vergt keuzes. 
Bij sommige mensen stapelt de tijd besteed aan 
verplichtingen zich op doordat ze betaald werk 
met zorgtaken combineren. Afgemeten aan de 
totale verplichtingen (betaald werk, zorgtaken, 
huishouden en onderwijs) heeft de gemiddelde 
Nederlander het de afgelopen decennia druk-
ker gekregen. Die drukte bestaat bij steeds meer 
mensen uit de combinatie van betaald werk en 
zorg taken (Van den Broek en Breedveld 2006; 
Cloïn en Souren 2009). Steeds meer mensen 
staan voor de vraag hoe ze betaald werk, zorg en 
vrije tijd zo goed mogelijk kunnen combineren. 
Wie lange dagen maakt op het werk, houdt 
minder tijd over voor zijn of haar vrienden, het 
gezin en zichzelf. Wie als alleenstaande voor het 
huishouden en de op voeding van de kinderen 
staat, heeft minder mogelijkheden om zich op de 
arbeids markt te ontplooien. Wie ervoor kiest veel 
te werken of veel taken te combineren, kan knel-
punten ervaren. Veel mensen die het druk heb-
ben, zullen de af en toe hectische gang van zaken 
in hun dagelijks leven als een zelf gekozen fact of 
life ervaren. Dat neemt niet weg dat zij mogelijk 
veelal tegen dezelfde kwesties aanlopen. Dat 
laatste duidt erop dat tijdsdruk niet alleen een 
individueel, maar ook een maatschappelijk pro-
bleem is. 

Bovendien zijn beslissingen over de eigen tijds-
besteding minder individueel dan ze wellicht 
aanvoelen. Die beslissingen zijn sterk beïnvloed 
door de manier waarop de samenleving is inge-
richt (Ester en Vinken 2001; Van den Broek en 
Breedveld 2006; Glorieux et al. 2006). De over-
heid speelt een belangrijke regisserende rol 
bij de indeling van de tijd. De overheid legt de 
bandbreedtes van schooltijden, openingstijden 
en arbeidstijden vast en draagt zorg voor voor-
zieningen en regelingen op het terrein van kin-
deropvang en verlof. De overheid streeft, net als 
individuele burgers, naar een goede tijdsorde. 
Als veel mensen vanwege tijdsdruk afhaken of 
voor een lagere versnelling kiezen, gaat dat ten 
koste van de nagestreefde participatie. Men kiest 
dan bijvoorbeeld voor een geringere deelname 
aan betaald werk, of voor minder vrijwilligers-
werk of mantel zorg. Ook de consequenties van 
problemen met de balans tussen werk en privé, 
met de combinatie van arbeid en zorg (tijdsdruk, 
stress, non-participatie) zijn daarmee niet louter 
individu ele pro blemen, maar minstens ten dele 
ook maat schappelijke.

1.1 
Andere tijdsbesteding, andere tijdsvraagstukken 
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Afgemeten aan het tijdsbeslag van verplichtin-
gen (betaald werk, zorgtaken, huishouden en 
onder wijs) heeft de gemiddelde Nederlander van 
20-65 jaar het de afgelopen decennia druk ker 
gekregen. Dat tijdsbeslag groeide van 43,5 uur 
per week in 1975 naar 48,5 uur per week in 2005 
(Van den Broek en Breedveld 2006). Zoals reeds 
aangehaald hebben mensen vaker dan voorheen 
te maken met een combinatie van arbeid en zorg-
taken. Volgens een gangbare definitie is iemand 
een ‘taakcombineerder’ als hij of zij per week 
minstens 12 uur besteedt aan betaald werk en ook 
12 uur of meer aan zorg en/of huis houden (Van 
den Broek en Breedveld 2006; Cloïn en Souren 
2009). Zo gedefinieerd steeg het aandeel taak-
combineerders onder mannen en vrouwen van 
20-65 jaar in een tijdsbestek van 30 jaar van 14% 
in 1975 tot 38% in 2005 (Van den Broek en Breed-
veld 2006). Vooral vanaf het begin van de jaren 
negentig steeg het aandeel taakcombineerders 
snel. Vrouwen zijn aanzienlijk vaker taakcombi-
neerder dan mannen: in 2005 gold dat voor 44% 
van de vrouwen en voor 32% van de mannen van 
20-65 jaar. 

Bij taakcombinatie denkt men vaak aan werkende 
ouder(s) met jonge kinderen. Taakcombineren 
is echter niet aan deze groep voorbehouden. 
Alleenstaanden die betaald werk met hun huis-
houden combineren, doen in dit opzicht nau-
welijks onder voor ouders met jonge kinderen 
(Breedveld en Van den Broek 2001). Het gaat bij 
taakcombineren evenmin uitsluitend om de 
combinatie van betaald werk en de zorg voor 
kinderen. Die zorg kan (tegelijkertijd) ook man-
telzorg betreffen: zorg voor hulpbehoevenden in 
de directe omgeving, zoals de partner, ouders, 
vrienden, kennissen of buren. 

Het toenemende tijdsbeslag van verplichtingen, 
het groeiend aandeel taakcombineerders en de 
on gelijke taakverdeling tussen vrouwen en man-
nen waren vanaf het begin van de jaren negentig 
aanleiding voor het nemen van een reeks initia-
tieven in het emancipatiebeleid. In het begin van 
de jaren negentig gold enige tijd het combinatie-
scenario (cthoa 1995) als richtsnoer in het eman-
cipatiebeleid. Binnen dat scenario zouden zowel 
vrouwen als mannen een substantiële baan heb-
ben (bv. een driekwart baan) en in gelijke mate de 
zorg voor huishouden en kinderen delen. In 1996 

besloot het toenmalige kabinet tot de installatie 
van de Commissie Dagindeling. Deze commis-
sie had tot doel te verkennen op welke wijze de 
combinatie van betaald werk en onbetaalde zorg-
taken (huishouden en kinderen) beter georgani-
seerd zou kunnen worden. In 1999 leidde dat tot 
de Stimuleringsmaatregel Dagindeling. Onder 
die noemer werd in een groot aantal projecten in 
het land geëxperimenteerd met oplossingen voor 
problemen bij het combi neren van arbeid en zorg, 
zoals een experiment met moedercontracten 
(werken tijdens schooltijden) en diverse experi-
menten met dagarrangementen met een door-
lopend aanbod van voor-, tussen- en naschoolse 
opvang. Veel experimenten waren wel gericht op 
het verbeteren van de combinatie van arbeid en 
zorg, maar expliciet op tijdsknelpunten gerichte 
projecten waren schaars (enkele uitzonderingen 
daargelaten zoals het experiment ‘Tijden van de 
stad’ in Amers foort, zie hoofdstuk 4).  

Naast het voeren van een dagindelingbeleid nam 
de overheid diverse andere maatregelen om de 
combinatie van arbeid en zorg te ondersteunen. 
Vanaf het begin van de jaren negentig is fors 
geïnvesteerd in de uitbreiding van de for mele 
kinderopvang (via diverse stimuleringsmaatre-
gelen). In 2005 trad de Wet kinderopvang in wer-
king; sindsdien is ook veel gaande rond (vooral) 
de financiering van de formele kinderopvang. 
Eind 2001 trad de Wet arbeid en zorg in werking, 
waarin bestaande en nieuwe verlofvormen (zoals 
het kortdurend zorgverlof ) werden onderge-
bracht. In 2006 is het langdurend zorgverlof ook 
in deze wet opgenomen. In de loop van de jaren 
negentig werd de regelgeving rond arbeidstijden 
en winkeltijden geflexibiliseerd, met als doel 
onder meer om individuen meer vrijheid te geven 
bij de indeling van hun tijd. Maar van een geïn-
tegreerd tijdbeleid is in Nederland nooit sprake 
geweest (Breedveld et al. 2002). 

Vanaf 2004/2005 blijft de wens om de tijdsorde 
te flexibiliseren gehoord worden. Uitgangspunt 
is dat niet uitsluitend het tijdsbeslag van en de 
mogelijkheden voor de combinatie van werk en 
privé belangrijk zijn, maar ook het tijdskader 
van de samenleving waarbinnen al deze verschil-
lende activiteiten (moeten) plaatsvinden. Om 
dat tijdskader aan de ‘randen van de dag’ wat 
te verruimen werd er door toenmalig minister 

1.2 
Tijd en beleid 
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De Geus gepleit voor een overgang van een van-
negen-tot-vijfsamenleving naar een van-zeven-
tot-zevensamenleving (De Geus 2004; szw 2006: 
32). Na een aankondiging in de emancipatienota 
van 2007 (tk 2007/2008a) werd dit streven in de 
jaren 2007-2009 onder de noemer Tijdbeleid 
geconcreti seerd in convenanten tijdbeleid met 
twee provincies (Drenthe en Zeeland) en dertien 
gemeen ten. Deze zogeheten koplopers dienen 
een regisserende rol op zich te nemen bij het 
organiseren van een flexibel aanbod van dienst-
verlening, onder meer door flexibilisering van 
openings tijden van dienstverleners. Niet alleen 
de openingstijden van de gemeenten zelf komen 
aan bod, maar ook die van de kinderdag opvang 
en de gezondheidszorg en de tijden van het open-
baar vervoer. Ter ondersteuning ontvingen de 
deelnemende provincies en gemeenten een sub-
sidie van de overheid van 50.000 euro (Staatsblad 
2010). Tijdbeleid heeft tot doel maatregelen te 
treffen die het voor mannen en vrouwen gemak-
kelijker maken om werk en privé te combineren 
(ocw 2010).1 

Het idee van het combinatiescenario, tegenwoor-
dig beter bekend als het ‘2 x 4-model’, kan vol-
gens de Emancipatienota van 2007 in het spitsuur 
van het leven nog altijd een model zijn om arbeid 

1    http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrouwen- 
emancipatie/tijdbeleid

en zorg gelijk(er) te verdelen tussen vrouwen en 
mannen. Het streven is echter primair gericht 
op het verhogen van de arbeidsdeelname van 
vrouwen, zowel in termen van participatie als in 
termen van het aantal gewerkte uren. Het streven 
naar een groter zorgaandeel thuis van mannen 
(tot 2007 was het streven gericht op een zorgaan-
deel van mannen van 40% in 2010) is losgelaten. 
In reactie op het door de Kamer ingediende Plan 
van de Man verscheen wel een beleidsbrief (tk 
2007/2008b). In deze brief wordt onder meer een 
herziening van het stelstel van verlofregelingen 
(vader- en ouderschapsverlof ) voorgesteld en is 
er aandacht voor de gezinsvriendelijkheid van 
werkgevers. Veel van de voornemens zijn echter 
weinig specifiek op mannen toegesneden. 
Wel concreet is het streven naar een grotere 
arbeidsdeelname. Vertaald in een streefcijfer 
moet in 2016 de bruto-arbeidsparticipatie (dus 
inclusief de werkzoekenden die op zoek zijn 
naar een baan van 12 uur of meer per week) 
van de bevolking van 20-65 jaar 80% bedragen. 
Toegespitst op vrouwen van 20-65 jaar bedraagt 
het streefcijfer 74% in 2016 (Merens en Hermans 
2009). Het streven is tevens dat vrouwen meer 
uren gaan werken. Hiervoor zijn echter geen 
streefcijfers geformuleerd.
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Centraal in deze studie staat de huidige tijdsorde 
of tijdsordening. Doel van dit onderzoek is om 
de huidige tijdsorde vanuit het perspectief van 
de burger te analyseren. Voor een belangrijk 
deel gaat het bij de tijdsordening om de timing 
van activiteiten, om de tijdstippen waarop acti-
viteiten plaats vinden. De activiteiten die men 
onderneemt, zijn niet willekeurig over de dag, 
de week, het jaar en de levensloop verdeeld, 
maar kennen zekere ritmes. Betaald werk ver-
richt men doorgaans op bepaalde uren van de 
dag en op bepaalde dagen van de week, terwijl 
men bepaalde perioden in het jaar juist niet 
werkt. Werk, slaap, zorg voor kinderen en/of 
huishouden, vrije uren op de dag, vrije dagen in 
de week (veelal in het weekend) en vrije weken 
in het jaar (vakantieperiodes) geven het verloop 
van de tijd een zekere vastigheid, zekere ritmes. 
Die structuur hangt deels samen met het dag-en-
nachtritme en de biologisch bepaalde behoefte 
aan rust. Anderzijds gaat het bij tijdsorde om 
de structurerende werking van afspraken en 
gewoontes in een samenleving. Der gelijke 
afspraken zijn niet enkel ‘van nature’ gegeven, 
maar ook historisch en cultureel bepaald. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de arbeidsduur en tijden 
van betaald werk, schooltijden en de openings-
tijden van winkels en voorzieningen (waaronder 
kinderopvang) (Breedveld et al. 2002).  

Zonder de vastigheid van afspraken en gewoon-
tes zou iedereen op elk moment opnieuw voor 
de beslissing staan wat te doen en hoe dat met 
anderen af te stemmen. Dit zou alleen al extreem 
vermoeiend zijn vanwege de voortdurende coör-
dinatievragen die men dan dient op te lossen (zie 
Huijer en Sabelis (2010) in de tegelijk met dit rap-
port verschenen essaybundel Komt tijd, komt raad?, 
Van den Broek en Cloïn 2010). Ritmes hebben dus 
zeker een functie. Maar ritmes kunnen ook gaan 
knellen wanneer de logica van het ene ritme 
botst op de logica van een ander ritme of erlangs 
begint te schuren. Wat in de ene situatie functio-
neel is, kan in een gewijzigde situatie disfunctio-
neel worden. Dat laatste lijkt aan de orde nu meer 
mensen betaald werk verrichten en het kostwin-
nersmodel onder paren definitief zijn dominante 
positie in de Nederlandse samenleving heeft 
verloren aan het tweeverdienersmodel, of beter 
gezegd het anderhalfverdienersmodel.  

De Nederlandse tijdsorde was lange tijd toege-
sneden op het kostwinnersmodel, waarin de man 
zich toelegde op betaald werk en de vrouw op de 
zorg voor kinderen en het huishouden. Schooltij-
den, werktijden en openingstijden waren geënt 
op een gezinsmodel waarin de vrouw zorgt voor 
het huishouden en de kinderen. Kinderopvang 
was er nauwelijks: vrouwen werkten immers niet 
buitenshuis en zorgden voor het huishouden en 
gezin, terwijl de man werkte. Daarom was het 
geen probleem dat kinderen in het basisonder-
wijs tussen de middag thuis aten en halverwege 
de middag naar huis kwamen, en op woens dag 
zelfs de hele middag vrij waren. Evenmin leverde 
het knelpunten op dat kinderen tot hun vierde 
levensjaar veelal thuis waren en dat winkels en 
diensten alleen door de week overdag open waren.  

Door demografische en sociaal-culturele ont-
wikkelingen ging de bestaande tijdsorde echter 
knellen. Met een groeiend aandeel werkende 
vrouwen (meer werkende paren, meer werkende 
ouders) en werkende alleenstaanden werd het 
on handig dat precies aan het eind van de werkdag 
ook winkels en diensten sloten. Voor ouders met 
kinderen op de basisschool kan het flink laveren 
zijn als kinde ren tussen de middag en halver-
wege de middag uit school komen, en dat geldt 
ook voor dagen waarop kinderen door ziekte of 
overleg van hun onder wijzers onverwacht vrij 
hebben. Kortom: wanneer steeds meer mensen 
met de combinatie van werk en zorg te maken 
hebben, is het niet langer vanzelfsprekend dat er 
altijd iemand overdag beschikbaar is om zaken 
thuis en voor het gezin op te pakken. 

Gaandeweg zijn er in de tijdsorde veranderingen 
opgetreden. Er zijn echter wel faseverschillen te 
onderkennen ten opzichte van de veranderin-
gen in de samenleving. Winkels mochten eerst 
tot 18.30 uur open blijven; pas in 1995 werden 
de openingstijden veel verder geliberaliseerd. 
Ook de arbeidstijden werden vrijer, al kan die 
flexibilisering voor degenen met betrekkelijk 
weinig autonomie op het werk ook betekenen 
dat men ‘geflexibiliseerd’ wordt (Elchardus 1996). 
Vanaf het begin van de jaren negentig werden 
de dagopvang voor kinderen tot 4 jaar, de voor-, 
tussen- en naschoolse opvang voor basisschool-
kinderen en de verlofregelingen gestaag uitge-

1.3 
Tijdsorde: feiten en wensen
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breid, al kwam die ontwikkeling pas jaren later 
op gang dan de groeiende arbeids deel name. Dit 
faseverschil betekende (en betekent) mogelijk 
een botsing tussen het ritme van de arbeidsmarkt 
en ritmes van zorg thuis, tussen werk en privé 
in het algemeen en tussen werk en zorg in het 
bijzonder. Dit soort fricties tussen verschillende 
ritmes staan in dit rapport centraal. Bij het op 
deze manier in kaart brengen van tijdsknel-
punten zijn enkele opmerkingen op zijn plaats. 
Mensen hebben zich immers mogelijk aan de 
huidige werk- en openings tijden aangepast, of 
althans een strategie gevonden om ermee om 
te gaan, bijvoorbeeld door in deeltijd te werken. 
Die strategie kan afdoende zijn, maar bestendigt 
daarmee onbedoeld wel het probleem dat aan 
die strategie ten grondslag lag. Rond fricties in 
de tijdsordening heeft men noodverbanden aan-
gelegd, maar het succes van die noodverbanden 
houdt de onderliggende fricties in stand, omdat 
de urgentie om die fricties weg te nemen is ver-
minderd (vgl. Plantenga 2010 in de gelijktijdig 
ver schenen essaybundel, Van den Broek en Cloïn 
2010). Toch ligt een logisch vertrekpunt bij een 
analyse van de tijdsorde bij de burgers: hoe staat 
het met de tijdsdruk die zij ervaren, hoe en waar-
mee manifesteren tijds knelpunten zich in het 
dagelijks leven en welke wensen en oplossingen 
zien zij zelf voor het ver minderen hiervan?  

In de analyse van de tijdsorde in deze studie gaat 
de aandacht in het bijzonder uit naar de onder-
linge relatie tussen de ritmes van werktijden, 
schooltijden en openingstijden van winkels en 
voor zie ningen, waaronder kinderopvang. Welke 
knelpunten ervaart men in de huidige tijdsorde 
en welke wensen leven er voor een betere tempo-
rele ordening? Om deze vragen te kunnen beant-
woorden, moet eerst een aantal andere vragen 
worden beantwoord: Waaraan besteden mensen 
hun tijd? Wanneer onderneemt men welke activi-
teiten? In hoeverre ervaart men tijdsdruk en wie 
ervaren die vooral? Wat veroor zaakt gevoelens 
van tijdsdruk en welke concrete tijdsknelpunten 
ervaart men?  

Bij de analyse van de tijdsorde in deze studie is 
de focus op de balans tussen werk en privé in het 
algemeen (zowel zorg als vrije tijd) en die tussen 
werk en zorg in het bijzonder. De nadruk ligt op 
de eventuele ervaren dis balans vanuit het per-
spectief van de burger, de tijdsdruk en de tijds-
knelpunten die mensen bij de com binatie van 
werk en privé ervaren, alsook om gepercipieerde 
tijdsknelpunten die hen er mogelijk van weer-
houden meer (uren) betaald te werken. Dit per-
spectief is relevant, daar de over heid streeft naar 
een grotere arbeidsdeelname van de (potentiële) 
beroepsbevolking.
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In een analyse van de tijdsorde is het allereerst 
van belang een beeld te hebben van de feitelijke 
tijden in de samenleving. De eerste onderzoeks-
vraag in dit rapport is dan ook hoe het huidige 
tem porele beeld er uitziet. Om dit in kaart te 
brengen gaat de aandacht ten eerste uit naar de 
besteding van de tijd en de timing van activitei-
ten. Wanneer heeft men welke bezigheden? Hoe 
druk heeft men het daarmee? Naast de objec tieve 
tijdsdruk – het tijdsbeslag van verplichtingen aan 
betaald werk, zorg, huishouden en onderwijs – is 
het ook van belang in welke mate mensen sub-
jectieve tijdsdruk ervaren. Vooral de ervaring van 
temporele problemen – het gevoel het te druk 
te hebben, tekort te schieten en gejaagd te zijn – 
kan immers duiden op problemen met de huidige 
tijdsorde. Vanzelfsprekend zal worden bezien of 
objectieve en subjectieve tijdsdruk hand in hand 
gaan en of de ervaring daarvan zich al dan niet 
binnen bepaalde bevolkingsgroepen concen-
treert.  

Wat  de huidige tijden betreft: niet alleen de 
tijdsbesteding en de tijd stippen van bezigheden 
zijn van belang, maar ook de tijden in de samen-
leving waar mensen in hun dagelijks leven mee 
te maken hebben, zoals werktijden, de tijden 
waarop men bij de kinder opvang terechtkan, 
schooltijden en de openingstijden van voor-
zieningen. Van deze tijden (d.w.z. werktijden, 
kinder opvang- en schooltijden en openingstij-
den) zullen we, voor zover de beschikbaarheid 
van gegevens dat toe staat, in kaart te brengen 
binnen welke tijdsvensters men open mag zijn 
en wanneer men daadwerkelijk open is.  

De tweede onderzoeksvraag betreft de mate waarin 
de feitelijke tijden aansluiten op de gewenste 
tijden. Welke wensen leven er rond (zeggen-
schap over) werktijden, kinderopvang(tijden), 
openingstijden en schooltijden? Is er behoefte 
aan ruimere tijden, aan meer flexibiliteit? Door 
ver volgens de gewenste tegen de huidige tijden af 
te zetten, ontstaat een beeld van de mate waarin 
er sprake is van een discrepantie daartussen. 
Mogelijk bestaat er behoeft e aan opvang buiten 
de tijden waarop de opvang gewoonlijk wordt 
aangeboden of zouden mensen graag zien dat 
diensten vaker geopend zijn op tijden dat zij niet 
aan het werk zijn.  

De derde onderzoeksvraag betreft de mate waarin 
mensen in hun dagelijks leven tijdsknelpunten 
ervaren. Wanneer, hoe en bij wie manifesteert 
tijdsdruk zich in het leven van alledag? Is dat bij 
be paalde bezigheden (bv. het halen of brengen 
van kinderen), is dat wanneer men in de privé-
sfeer toch ook met het werk bezig is (of vice 
versa), of is dat vooral wanneer zich onverwachte 
gebeurte nissen voordoen (een kind dat vanwege 
een zieke onderwijzer onverwacht thuis is)? Aan 
de orde komt ook ten opzichte van wie men knel-
punten ervaart: kinderen, partner, vrienden of 
zichzelf? Bij het in kaart brengen van de concrete 
knelpunten die men in de tijdsordening ervaart, 
wordt onder scheid gemaakt in de levensfase 
waarin men verkeert, met bijzondere aandacht 
voor ouders van jonge kinderen (hoofdstuk 3).   
Deze eerste drie onderzoeksvragen komen per 
aspect van de tijdsorde aan bod. In hoofdstuk 
2 zijn dat de werktijden, in hoofdstuk 3 kinder-
opvang- en school tijden en in hoofdstuk 4 de 
openingstijden van publieke en private dienst-
verleners. 

Na de feitelijke en gewenste tijden en de ervaren 
tijdsknelpunten gaat de aandacht uit naar moge-
lijke oplossingen van tijdsknelpunten. Het oplos-
sen van die knelpunten is een doel op zich, maar 
kan ook een middel zijn om de van rijkswege 
nagestreefde grotere arbeidsdeelname te realise-
ren. Daartoe dient eerst de vraag beantwoord te 
worden welke knelpunten het meest nijpend zijn 
en de hoogste prioriteit verdienen. Dit antwoord 
hangt af van de focus. Hier is dat het verbeteren 
van de balans tussen werk en privé in het alge-
meen en de combinatie van betaald werk en zorg-
taken in het bij zonder, mede in het licht van het 
streven van de overheid naar een grotere arbeids-
deelname. De vierde onderzoeksvraag (hoofdstuk 5) 
luidt dan ook in welke voorwaarden men een ver-
betering van de werk-privébalans ziet en onder 
welke voorwaarden men meer (uren) betaald wil 
werken.  

De laatste onderzoeksvraag in dit rapport luidt 
welke knelpunten zich in de toekomst zullen 
voordoen (hoofdstuk 6). Hierbij ligt het minder 
voor de hand op meningen van burgers te koer-
sen. Waar men wel in staat zal zijn aan te geven 
waar de tijdsorde soms knelt, is het moeilijker 

1.4 
Onderzoeksvragen
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om zich – gegeven de huidige tijdstructuur – een 
betere toekomstige temporele inrichting van 
de samenleving voor te stellen. Al was het maar 
omdat velen een modus hebben gevonden om 
binnen de huidige tijdsorde arbeid en zorg te 
combineren, en een bepaald evenwicht tussen 
werk en privé aan te brengen. Toch is wel naar 
toekomstbeelden van de temporele ordening 
gevraagd. Ook is in groepsgesprekken gepoogd 
om burgers zonder de huidige restricties over een 
betere tijdsordening te laten nadenken. Maar 
los daarvan is op basis van demo grafische en 
sociaal-culturele ontwikkelingen bezien welke 
toekomstige ontwikkelingen zich mogelijk rond 
tijdsknelpunten zullen voordoen. En dan is er 
met de overheids doelstelling van 80% arbeids-
participatie van de potentiële beroepsbevolking 
rekening gehouden.
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Bij de samenstelling van dit rapport zijn 
bestaande gegevens gebruikt, maar ook nieuwe 
gegevens verzameld. De analyse van de tijds-
besteding en tijdsordening van de bevolking 
berust op het Tijdsbestedings onderzoek (tbo), 
waarin mensen gedurende een oktoberweek hun 
bezig heden in een dagboek bijhouden. Omdat 
dit onderzoek sinds 1975 vijfjaarlijks gedaan is, 
bestaat er zicht op de ontwikkelingen in de tijds-
besteding in de voorbije decennia. Een op een 
andere leest geschoeid Tijdsbestedingsonderzoek 
uit 2006, waarin gedurende het hele jaar peilin-
gen verricht zijn, maakt het tevens mogelijk om 
jaarritmes weer te geven. Het Tijdsbestedings-
onderzoek verschaft gedetailleerde informatie 
over de feitelijke besteding van de tijd, maar 
bevat helaas slechts weinig informatie over de 
beleving van de tijd. Daarom is eind 2009 aanvul-
lend onderzoek naar beleving en knelpunten 
gedaan: ‘Tijdsknelpunten In de Samen leving’ 
(hierna aangeduid als tis’09). Anders dan voor-
noemde Tijdsbestedingsonderzoeken berust 
tis’09 niet op een steekproef uit de Nederlandse 
bevolking, maar op een steekproef onder men-
sen van 20-65 jaar uit het Consumer Jury Panel 
van GfK. Bij onder zoek onder een panel is geen 
sprake van een representatieve steekproef. Om 
het panel zo represen tatief mogelijk te maken, 
werft GfK respondenten via verschillende wegen. 
Niettemin is niet bekend of het behoren tot het 
panel wel helemaal losstaat van het ervaren van 
tijdsknelpunten. Daarom zijn de resultaten wel 
indicatief, maar niet representatief en spreken 
we bij de uitkomsten van tis’09 over ondervraag-
den of respondenten, niet over de Nederlandse 
bevolking.  

Over de feitelijke openingstijden van private en 
publieke dienstverleners in Nederland is weinig 
bekend. Daarom is ten behoeve van dit rapport 
een eerder door het scp uitgevoerde studie 
naar de openingstijden van diensten in Gouda 
herhaald (Knulst en Schoonderwoerd 1983; 
Breedveld et al. 2002). Dit maakt het mogelijk 
een beeld te schetsen van de ontwikkeling in de 
openingstijden door de jaren heen, een beeld dat 
uiteindelijk echter slechts beperkt is tot die ene 
stad. Om iets te kunnen zeggen over de verschil-
len in Nederland, zijn aanvullend de openings- 
tijden van voorzieningen in twee kleine, niet-
Randstedelijke plaatsen geïnven tariseerd. Tevens 

is bij koepelorganisaties informa tie verzameld 
over openingstijden in diverse branches, vari-
erend van tandartsen, makelaars en winkels 
tot zwembaden. Dit is tien jaar geleden even-
eens gedaan (Breedveld et al. 2002), zodat ook 
hier enige ver ge lijking door de tijd mogelijk 
is. Ook zijn her en der gegevens gebruikt van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek en van 
onderzoeks bureaus (bv. over het gebruik van 
kinderopvang). Tot slot is geput uit de twee 
groeps gesprekken met burgers die ten behoeve 
van dit onderzoek zijn gehouden (Swinkels 
et al. 2010).

1.5 
Gebruikte gegevens





2
Tijdsbesteding, tijdsdruk
en de invloed van thuis 

en werkfactoren



           betaalde arbeid           zorg voor kinderen           huishouden





����

����

����

����

��

��,�

��,�

��,�





� �� �� �� �� ��

•  Het aandeel vrouwen en mannen dat zegt minder uren te willen 
    werken (daarbij in acht nemend dat de verdiensten ook veranderen) 
    is groter dan het aandeel dat zegt meer te willen werken.
•  Vrouwen met een baan van 20-27 uur per week zijn het meest 
    tevreden met hun arbeidsduur. Vrouwen met deeltijdbanen van 
    1-11 uur willen per week gemiddeld viereneenhalf uur meer 
    werken.

Tijd besteed aan betaalde arbeid, zorg voor kinderen en huishouden

tijd besteed aan 
betaalde arbeid 

(inclusief reistijd), 
zorg voor kinderen 

en huishouden, 
vrouwen en mannen 

van 20-65 jaar
 (in uren per week)

totale tijd besteed 
aan betaalde arbeid

(inclusief reistijd), 
zorg voor kinderen 

en huishouden. 
vrouwen en mannen 

van 20-65 jaar
(in uren per week)

opmerkingen



•  De eigen arbeidsduur en de arbeidsverdeling met de partner zijn 
    belangrijke voorspellers voor gevoelens van tijdsdruk. Naarmate er 
    meer gewerkt wordt, komen dergelijke gevoelens meer voor. Ook 
    overwerken en een lange reistijd verergeren gevoelens van tijdsdruk. 
•  Mensen die het graag druk hebben, ervaren minder snel tijdsdruk en 
    tijdsdruk wordt ook verzacht door de mogelijkheid om onverwachts 
    vrij te nemen op het werk.
•  Vrouwen en mannen met jonge kinderen (0-3 jaar en 4-12 jaar) ervaren 
    meer tijdsdruk dan mensen met wat oudere kinderen (13-17 jaar) en 
    zonder jonge kinderen. Het zorgen voor kinderen is echter zeker niet 
    de belangrijkste veroorzaker van gevoelens van tijdsdruk.

te druk gejaagd
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Gevoelens van tijdsdruk 

gevoel te druk of 
gejaagd te zijn, 
vrouwen en 
mannen van 
20-65 jaar, 2009
(in procenten, 
n = 2565)

kunt u binnen 
grenzen zelf de 
begin- en eindtijden 
bepalen op uw 
werk?
(werkende vrouwen 
en mannen, 2009, 
in procenten, 
n = 1918)

opmerkingen
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2.1 
Wat, wanneer en hoe ?

Bij tijdsdruk of tijdsknelpunten gaat het om het 
tijdsbeslag van verplichtingen en vooral ook 
om de timing van die activiteiten: het plooien 
of combineren van meerdere activiteiten in de 
loop van dag, de week en het jaar en zelfs over de 
levensloop. De opening van deze studie bestaat 
daarom uit een beschrijving van precies deze 
twee aspecten van de tijdsbesteding. Als eerste 
volgt een beschrijving van de verdeling van de 
wekelijkse 168 uur over onderwijs, arbeid, zorg-
taken, slaap, persoonlijke verzorging en vrije tijd 
(§ 2.2). Daarbij komen tevens veranderingen in 
de tijds besteding door de jaren heen aan de orde, 
evenals verschillen in de tijdsbesteding naar 
gelang de levensfase waarin iemand verkeert. De 
verschillende activiteiten zijn niet willekeurig 
over die 168 uur verspreid, integen deel. Zoals zal 
blijken, kent de timing van die activiteiten enkele 
duidelijke patronen (§ 2.3).
 
De groei van het tijdsbeslag en de combinatie van 
diverse verplichtingen kan leiden tot het gevoel 
van tijdsdruk en het ervaren van tijdsknelpunten. 
Gegevens over (de ontwikkeling in) gevoelens van 

tijdsdruk zijn voor Nederland nauwelijks voor-
handen. Daarom gaan we in dit hoofdstuk dieper 
in op de mate waarin gevoelens van tijdsdruk 
voorkomen en in welke tijdsknelpunten in het 
dagelijks leven zich dat uit leidt (§ 2.4 ), alsook 
op de oorzaak van dergelijke gevoelens, uitge-
splitst naar de situatie thuis (§ 2.5 ) en op het 
werk (§ 2.6). Bij de situatie thuis gaat het, naast 
individuele kenmerken als geslacht en oplei-
dingsniveau, onder meer om het hebben van 
een (werkende) partner en (jonge) kinderen. Bij 
de werksituatie ligt het accent op zaken als over-
werk, zeggenschap over arbeidstijden en de steun 
die men ervaart bij het combineren van arbeid en 
zorgtaken. Op basis van deze analyses is vast te 
stellen welke kenmerken van de situatie thuis en 
op het werk het meeste gewicht in de schaal leg-
gen. Daarna komen de wensen ten aanzien van 
de arbeidstijden (afgemeten in de mate waarin 
men meer of minder wil werken of tevreden is 
met de arbeidsduur) en de behoefte aan zeggen-
schap en flexibiliteit in werktijden aan bod (§ 2.7).
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2.2 
Tijdsbesteding

Verreweg de meeste tijd besteedden Nederlan-
ders in 2006 aan slapen, eten en persoonlijke 
ver zorging. Bijna de helft (gemiddeld 80 uur per 
week) van de beschikbare tijd per week, gaat hier-
aan op. Ruim 40 uur per week is bestemd voor 
verplichtingen: onderwijs, betaalde arbeid, huis-
houden en zorgtaken. Dan resteert er nog zo’n 
49 uur per week die besteed wordt als vrije tijd. 
Let wel, het gaat hier om de gemiddelde tijds-
besteding van de gehele bevolking, waaronder 
kinderen en ouderen, inclusief vakanties.

Het voorgaande verhult enkele grote verschillen 
in de tijdsbesteding: het tijdsbestedingspatroon 
verandert nogal gedurende de levensloop (figuur 
2.1). Zeer voorspelbaar besteden vooral jongeren 
relatief veel tijd aan onderwijs. Rond het veer-
tiende of vijftiende levensjaar beginnen jongeren 
met werken, vaak in de vorm van een baantje 
naast hun opleiding of een zomerbaantje. Naar-
mate jongeren ouder worden, gaan ze meer 
werken en minder naar school. Na het einde van 
de school- en jeugdfase volgen al snel de drukke 
jaren van het spitsuur van het leven (Knulst en 
Figuur 2.1: Tijdsbesteding naar leeftijd (in uren per week; totaal = 168 uur)

slapen/eten/persoonlijke verzorging
vrije tijd
onderwijs
huishouden/zorgtaken
betaalde arbeid
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Schoonderwoerd 1983). In die periode, voor de 
meesten in de leeftijd van 25-55 jaar, is het tijds-
beslag van verplich tingen het grootst, gemiddeld 
(ruim) boven de 40 uur per week, zelfs oplopend 
tot ruim boven de 50 uur tussen het vijfendertig-
ste en vijfenveertigste levensjaar (Glorieux en 
Van Tienoven 2009). Na dat spitsuur daalt de 
arbeidsdeelname geleidelijk en groeit de vrije 
tijd. De 65-plussers hebben de meeste vrije tijd, 
maar besteden ook veel tijd aan het huishouden 
en aan zorgtaken.

Met het oog op de thema’s tijdsdruk en tijds-
knelpunten ligt in de verdere beschrijving van de 
tijdsbesteding en de tijdstippen waarop uiteen-
lopende activiteiten plaatsvinden het accent op 
bezigheden met een verplicht karakter: betaalde 
arbeid, huis houdelijke taken, zorg taken en 
onderwijs. De nadruk ligt om dezelfde reden op 
vrouwen en mannen van 20-65 jaar. Betaalde 
arbeid en de combinatie van arbeid en zorg zijn 
voor ouderen op voorhand immers minder van 
toepassing.

Figuur 2.1
Tijdsbesteding naar leeftijd (in uren per week, totaal is 168 uur), 2006

Bron: scp (tbo’06)
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Vrouwen en mannen hebben het even druk, maar besteden hun tijd verschillend

Ook Nederlanders van 20-65 jaar besteedden veel 
tijd aan slapen, persoonlijke ver zorging, eten en 
drinken (figuur 2.2). Aan verplichtingen waren 
zowel vrouwen en mannen van die leeftijd in 
2006 rond de 47 uur per week kwijt (onderwijs, 
betaalde arbeid, huishouden en zorg taken, vgl. 
Van den Broek en Breedveld 2006). Mannen lijken 
het een fractie drukker te hebben dan vrouwen, 
maar dat verschil is niet significant. Wel verschilt 
de mix van verplichtingen tussen de seksen. 
Vrouwen zijn twee keer zo veel tijd in de weer 
met huishouden en zorgtaken dan mannen, 
mannen bijna twee keer zo veel tijd met betaalde 
arbeid dan vrouwen. De grootste verplichting is 
voor mannen betaald werk en voor vrouwen de 
zorg voor huishouden en kinderen.

Figuur 2.2: Tijd besteed aan betaalde arbeid, huishouden en zorgtaken van 20-64 jaar naar geslacht, 1975 – 2005 (in uren per week; totaal = 168 uur)
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Ondanks de nagenoeg gelijke omvang van ver-
plichtingen hebben vrouwen wat minder vrije 
tijd dan mannen. Dat komt doordat ze wekelijks 
bijna drie uur langer slapen en wat meer tijd 
besteden aan lichamelijke verzorging. Nederland 
is hierin geen uitzondering, ook in andere lan-
den slapen vrouwen wat meer en hebben man-
nen wat meer vrije tijd (Glorieux en Van Tienoven 
2009; oecd 2009).

In de afgelopen decennia deden zich grote ver- 
schuivingen voor in de tijdsbesteding van vrouwen 
(figuur 2.3): in die periode is de hoeveelheid tijd 
die zij aan betaald werk hebben besteed gestaag 
gegroeid. Vooral hun arbeidsparticipatie nam sterk 
toe. Veel vrouwen die (zijn gaan) werken, doen 

Figuur 2.2
Tijdsbesteding van vrouwen en mannen van 20-65 jaar (in uren per week), 2006 a

a   Inclusief reistijd

Bron: scp (tbo’06)

Figuur 2.3
Tijd besteed aan betaalde arbeid,a zorg voor kinderen en huishouden, vrouwen en mannen van 20-65 jaar 
1975–2005 (in uren per week)

a   Inclusief reistijd

Bron: scp (tbo’75-’05)
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Figuur 2.3: Tijd besteed aan betaalde arbeid, huishouden en zorgtaken van 20-64 jaar naar geslacht, 1975 – 2005 (in uren per week; totaal = 168 uur)
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(Figuur 2.3)

dat in deeltijdbanen, waarbij er nauwelijks sprake 
is van een toename in het aantal uren dat zij 
gemiddeld per week werken (Van den Bosch et 
al. 2008; Portegijs en Keuzenkamp 2008). De 
hoeveelheid tijd die vrouwen besteden aan het 
huishouden nam vanaf 1975 af. 

Bij mannen fluctueerde de hoeveelheid betaald 
werk enigszins, met een dip in de laagconjunc-
tuur in de jaren tachtig. Het algemene beeld van 
de tijdsbesteding van mannen is echter stabieler 
dan bij vrouwen. Op het terrein van huishou-
delijke taken zijn de veranderingen bij mannen 
klein: zij trokken hier door de jaren heen slechts 
mondjesmaat meer tijd voor uit. Sinds 1995 is het 
aandeel van mannen in onbetaalde taken thuis 
onveranderd (Cloïn en Souren 2009). Ondanks 
het toegenomen tijdsbeslag van betaald werk is 
de tijd voor kinderen niet afgenomen, maar licht 
toe genomen. Betaald werk en zorg voor kinderen 
hangen dus niet noodzakelijkerwijs negatief met 
elkaar samen (Ten Brummelhuis 2009).

Vrouwen en mannen zijn qua tijdsbesteding meer 
op elkaar gaan lijken. Dat komt echter vooral 
doordat vrouwen meer buitenshuis gingen wer-
ken en minder tijd in het huishouden gingen ste-
ken, en niet doordat mannen meer zijn gaan doen 
in het huishouden. De verschuivingen in de tijds-
besteding in de af ge lopen decennia hebben dan 
ook niet geresulteerd in een gelijke verdeling van 
taken: de rol verdeling is nauwelijks veranderd. 

Vrouwen en mannen van 20-65 jaar hebben het 
tussen 1975 en 2005 rond de vijf uur per week 
drukker gekregen (figuur 2.3). De tijd die mensen 
inruimen voor slapen, rusten, eten en persoon-
lijke verzorging is door de jaren heen vrij con-
stant, waardoor de vrije tijd afnam (Knulst 2005; 
Van den Broek en Breedveld 2006; oecd 2009). 
Of vrouwen of mannen het het drukst hebben, 
wisselt door de decennia heen: in de jaren tachtig 
waren vrouwen meer tijd kwijt aan verplichtin-
gen (onder invloed van de laagconjunctuur die 
met name mannen trof ), in de jaren negentig 
hadden mannen het drukker en in 2005/2006 
hadden zij het nagenoeg even druk (Cloïn en 
Souren 2009).
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Figuur 2.3: Tijd besteed aan betaalde arbeid, huishouden en zorgtaken van 20-64 jaar naar geslacht, 1975 – 2005 (in uren per week; totaal = 168 uur)
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Samenstelling van het huishouden

Er bestaan dus grote verschillen in de tijdsbeste-
ding van vrouwen en mannen. De omvang van 
die verschillen hangt mede af van of men alleen-
staand is of een partner heeft, en of men (jonge) 
kinderen (tot en met 17 jaar) heeft om voor te 
zorgen. In figuur 2.4 gaat de aandacht daarom 
eerst uit naar de tijdsbesteding van vrouwen en 
mannen zonder jonge kinderen (zowel alleen-
staand als met een partner), en in figuur 2.5 naar 
degenen met kinderen tot en met 17 jaar. 

Het huishouden kost alleenstaande jonge vrou-
wen (dus zonder kinderen en partner) met ruim 
14 uur per week gemiddeld al bijna twee uur per 
week meer dan alleenstaande jonge mannen 
(figuur 2.4). Tussen (al of niet gehuwd) samen- 
wonende vrouwen en mannen bedraagt dat ver-
schil bijna 8 uur per week. Ook op latere leeftijd 
(40-plus) steken alleenstaande mannen minder 
tijd in hun eigen huishouden dan vrouwen in 
dezelfde leefsituatie. Mogelijk laten mannen een 
aantal taken liggen of besteden ze taken uit (huis-
houdelijke hulp, kant-en-klaarmaaltijden enz.). 

Jonge alleenstaande en samenwonende of 
getrouwde vrouwen zonder jonge kinderen 
werken respectievelijk 31 en 25 uur per week. 
Daarmee besteden ze gemiddeld al beduidend 
minder uren aan betaald werk dan jonge man-
nen. Vrouwen ouder dan 40 jaar zonder jonge 
kinderen besteden rond de dertien uur per week 
aan be taald werk. Dat is een stuk minder dan de 
jongere vrouwen. Dit komt overeen met ander 
onder zoek waaruit blijkt dat vrouwen vaak niet 
zonder meer hun arbeidsduur opschroeven als zij 
uit de kleine kinderen zijn, en dat oudere vrou-
wen die geen kinderen hebben ook vaak in deel-
tijd werken (Portegijs et al. 2008). Dat vrouwen 
minder betaald werken dan mannen heeft dus 
niet uitsluitend te maken met de zorg voor jonge 
kinderen. In onderzoek waarin is gevraagd naar 
de redenen van vrouwen om in deeltijd te wer-
ken, geven zij aan dat voornamelijk te doen om 
het huis op orde te kunnen houden en om tijd 
voor zichzelf, hun hobby’s en een sociaal leven 
over te houden (Cloïn 2008).

alleenstaand
> 40 jaar

lid van een paar
<= 40 jaar

alleenstaand
<= 40 jaar

lid van een paar
> 40 jaar

           betaalde arbeid           zorg voor kinderenc           huishouden           totaal

Tabel 2.1: Tijd besteed aan betaalde arbeid en zorgtaken, vrouwen en mannen zonder kinderen <= 17 jaar, 20-64 jaar, 2006 (in uren per week; totaal = 168 uur)
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Figuur 2.4
Tijd besteed aan betaalde arbeid, a zorg voor kinderen en huishouden, vrouwen en mannen zonder 
kinderen ≤ 17 jaar, 20-65 jaar,b 2006 (in uren per week)

a Inclusief reistijd.
b Exclusief studenten.
c Mensen zonder kinderen kunnen wel zorg voor kinderen rapporteren, bv. zorg voor (stief)kinderen die in principe elders wonen of voor 

kinderen waar men op past.

Bron: scp (tbo’06)
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Figuur 2.5
Tijd besteed aan betaalde arbeid, a zorg voor kinderen en huishouden, vrouwen en mannen van 
20-65 jaar b met minderjarige kinderen, 2006 (in uren per week)

a Inclusief reistijd.
b Exclusief studenten.

Bron: scp (tbo’06)

Vrouwen en mannen met jonge kinderen (van 
0-3 jaar) zijn met respectievelijk 56 en 58 uur 
per week de meeste tijd kwijt aan de combinatie 
van betaalde arbeid, huishouden en kinderzorg 
(figuur 2.5). Bij mannen verandert het vader-
schap niet zo veel aan de tijd die zij besteden aan 
betaald werk en het huishouden. Het feit dat zij 
het zo druk hebben in deze levensfase komt door 
de 10,7 uur kinderzorg per week bovenop de blijk-
baar min of meer vaste tijdsinvestering in betaald 
werk en huishouden. Vrouwen met kinderen tot 
4 jaar daarentegen verrichten tien uur per week 
minder betaalde arbeid dan jonge vrouwen zon-
der kinderen. Vrouwen brengen hun arbeidsduur 
vaak terug op het moment dat zij (een) kind(eren) 
krijgen (Cloïn en Souren 2009). Hoewel steeds 
minder vrouwen dan helemaal stoppen met 
werken, heeft de komst van eerste kind nog altijd 
veel invloed op de wekelijkse arbeidsduur van 
vrouwen (o.a. Blau en Kahn 2007; Mol 2008). 
Daarentegen heeft het vaderschap nauwelijks 
invloed op de arbeidsdeelname van mannen. 
Naarmate de kinderen ouder worden, neemt bij 
zowel vrouwen als mannen het tijdsbeslag van de 
zorg voor kinderen sterk af. Kinderzorg speelt in 

een korte periode in het leven een omvangrijke 
rol. Bij vrouwen gaat de afname in die tijd voor 
kinderverzorging gepaard met een lichte toe-
name van de tijd voor huishoudelijke taken. Bij 
mannen is dat niet het geval en blijft het volume 
van de overige verplichtingen ongeveer bij het 
oude. Anders dan vrouwen gaan mannen niet 
méér aan het huis houden doen naarmate de kin-
deren ouder worden.

Taakcombinatie en mantelzorg 

Zoals al is benadrukt, is de laatste decennia het 
aandeel taakcombineerders – mensen van 20-64 
jaar met ten minste 12 uur betaald werk en ten 
minste 12 uur zorg voor huishouden en kinderen 
per week – sterk toegenomen. Hun aandeel steeg 
van 14% in 1975 naar 38% in 2005. Tot 1985 ging de 
toename bij vrouwen en mannen ongeveer gelijk 
op. Vanaf 1990 combineren echter meer vrouwen 
dan mannen arbeid en zorg, en vooral de afgelo-
pen jaren stijgt het aandeel vrouwelijke taakcom-
bineerders in rap tempo. In 2005 combineerde 
44% van de vrouwen en 32% van de mannen 
taken (Van den Broek en Breedveld 2006; 

           betaalde arbeid           zorg voor kinderen           huishouden           totaal

ouder
jongste kind 13-17 jaar

ouder
jongste kind 4-12jaar

ouder
jongste kind 0-3 jaar

Tabel 2.2: Tijd besteed aan betaalde arbeid, huishouden en de zorg voor kinderen, vrouwen en mannen 20-64 jaar met minderjarige kinderen, 2006 (in uren per week)
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Tabel 2.1: Tijd besteed aan betaalde arbeid en zorgtaken, vrouwen en mannen zonder kinderen <= 17 jaar, 20-64 jaar, 2006 (in uren per week; totaal = 168 uur)
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Cloïn en Souren 2009). Het is echter belangrijk 
om te bedenken dat taakcombineerders niet uit-
sluitend tweeverdieners met jonge kinderen zijn: 
ook eenpersoonshuishoudens, tweeverdieners 
zonder kinderen, werkende mantelzorgers en 
alleenstaande ouders met een baan combineren 
hun werk met zorgtaken en het huishouden.

Tijdsbestedingcijfers over mantelzorg laten zien 
dat de tijd die vrouwen en mannen van 20-65 jaar 
hier aan besteden tussen 1975 en 2005 nauwelijks 
is veranderd: vrouwen van deze leeftijd besteden 
hier gemiddeld één uur per week aan, mannen 
0,6 uur (Cloïn en Hermans 2006). Ken merkend 
voor mantelzorg is echter dat het, als men er mee 
te maken heeft, om een intensieve en vaak lang-
durige zorgsituatie gaat. Zo gaf in 2008 22% van 
de Nederlandse mannen en 34% van de Neder-
landse vrouwen van 20-65 in het jaar voorafgaand 
aan een onderzoek mantelzorg (niet-beroepsma-
tige hulp aan zieke of gehandicapte familieleden, 
kennissen of buren). Van die mantelzorgers bood 
40% meer dan 8 uur per week hulp (Oudijk et al. 
2010). 

Het aandeel mannen en vrouwen dat mantel-
zorg verricht, ligt bij de ondervraagden in ons 
onderzoek iets lager (respectievelijk 11% en 20%, 
zie tabel 2.1). Dat komt waarschijnlijk doordat 

hier gevraagd is naar de mantelzorg in de voor-
afgaande maand in plaats van in de loop van een 
jaar. Van de onder vraag de mantelzorgers had een 
derde geen betaalde baan; de rest combineerde 
mantelzorg met betaald werk (vgl. Keuzenkamp 
en Dijkgraaf 2009). Vrouwelijke mantelzorgers 
werken vaker niet of hebben een kleine deeltijd-
baan. De helft van de mannelijke mantelzorgers 
combineert de zorg met een vol tijdbaan. Hoewel 
meer vrouwen mantelzorg bieden, verschilt 
het aantal uren dat mannen en vrouwen er per 
maand aan besteden nauwelijks (24 uur per 
maand) (vgl. De Boer en Keuzenkamp 2009).

Werkenden die kort- dan wel langdurend man-
telzorg bieden, kunnen een beroep doen op 
verlofregelingen. Toch wordt van deze mogelijk-
heid relatief weinig gebruikgemaakt: in 2009 
maakte 16% van de mantelzorgers gebruik van 
een zorgverlofregeling. Mannen (18%) deden dat 
iets vaker dan vrouwen (14%). Een oorzaak van 
dit verschil is mogelijk dat vrouwen minder uren 
betaald werk verrichten dan mannen en daardoor 
minder genoodzaakt zijn verlof op te nemen. Van 
de zorgende mannen en vrouwen gaf 20% aan 
geen gebruik te hebben gemaakt van zorgverlof, 
terwijl zij dat wel graag hadden gewild. Een veel-
genoemde oorzaak is dat het werk dit niet toe liet 
(cbs 2010c).Tabel 2.3: Mate waarin mannen en vrouwen mantelzorg verrichten, naar arbeidsduur (in procenten; n = 390) 

% dat in afgelopen maand mantelzorg verrichte

van wie

niet werkzaam

1-19 uur per week werkzaam

20-34 uur per week werkzaam

35 uur of meer per week werkzaam

gemiddeld aantal uren de afgelopen maand

vrouwen

mannen

totaal

�� �� ��

�� �� ��

�� �� ��

�� �� ��

�� �� ��

��,� ��,� ��,�

Tabel 2.1
Mate waarin mannen en vrouwen van 20-65 jaar mantelzorg bieden, naar arbeidsduur
 (in procenten; n = 390)

Leesvoorbeeld:
van de mannen die mantelzorg 
verleenden, had 51% voltijds 
betaald werk (35 uur of meer 
per week). 

Bron: scp (tis’09)
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Een ander perspectief op de tijd is dat van de 
timing of tijdsindeling. Wanneer werken, zorgen 
en slapen we, en wanneer hebben we vrije tijd? 
Op welke uren van de dag of welke dagen van de 
week zijn daarin pieken en dalen zichtbaar? In 
de loop van de jaren zijn er meer vrijheidsgraden 
ontstaan in de tijdsindeling. De arbeidstijden- en 
winkeltijdenwet laten individuen meer vrijheid 
in de tijdstippen waarop men kan en mag werken 
en winkelen. Door gebruik te maken van verlof-
regelingen (bv. ouderschaps- en zorgverlof ) kun-
nen werknemers tijdelijk meer tijd aan zorgtaken 
besteden en zo arbeid en zorgtaken combi neren. 
Ze kunnen ook via de levensloopregeling sparen 
om onbetaald verlof te financieren. Binnen het 
huishouden en op het werk zijn de tijdstippen 
waarop taken kunnen plaatsvinden veranderd. 
Zo is het huishouden veelal niet langer een dag-
taak verricht door huis vrouwen, maar wordt het 
er meer ‘bijgedaan’ aan de randen van de dag of 
in het weekend. De opmars van ict in het werk 
en de digitalisering van het arbeidsproces maken 
dat er meer speelruimte is in plaats en tijdstip 
waarop men werkt (Attema et al. 2007). Deze en 
andere ontwikkelingen geven aanleiding om te 
verwachten dat werk, zorg en vrije tijd tegen-
woordig meer zijn uitgesmeerd over de dag en de 
week dan voorheen.

2.3 
Tijdsindeling

Trendgegevens over de tijdstippen waarop men 
werkt, laten echter zien dat Nederlanders nog 
altijd vooral op doordeweekse dagen tussen 9.00 
uur en 18.00 uur aan het werk zijn (figuur 2.6). 
Op zaterdag wordt er iets meer gewerkt dan op 
zondag, maar nog altijd stukken minder dan op 
doordeweekse dagen. Men werkt niet almaar 
meer buiten de ‘normale’ kantooruren. Er is 
hoogstens sprake van een toenemend aandeel 
werkenden dat geen lunchpauze meer neemt, 
en in recente jaren is een kleine uitloop naar het 
begin van de avond zichtbaar, vooral onder man-
nen. De vraag is waarom men er, ondanks de ver-
ruimde mogelijkheden om op andere tijdstippen 
te werken, zo sterk aan vasthoudt door de week 
tussen 9.00 uur en 18.00 uur te werken. Buiten 
het feit dat flexibiliteit en zeggen schap over de 
arbeidstijden niet voor iedereen zijn weggelegd, 
spelen hierbij ook biologische en sociale ritmes 
een rol. Bekend is dat mensen hechten aan rit-
mes, aan bepaalde indelingen van dag en week 
(Breedveld en Van den Broek 2001; Breedveld et 
al. 2002). Velen wezen er in dat kader al op dat 
van een ontwikkeling richting een 24-uurs- 
economie, waarin de grenzen tussen dag en 
nacht vervagen, geen sprake is (Van den Broek 
en Breedveld 2006; Glorieux en Heyman 2007).
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Figuur 2.4: Tijdstippen waarop betaald werk plaatsvindt, vrouwen en mannen 20-64 jaar, dagen van de week, 1975-2005 (in procenten)

          1975           1985           1995           2005           1975           1985           1995           2005
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Figuur 2.6
Tijdstippen waarop betaald werk wordt verricht, vrouwen en mannen van 20-65 jaar, dagen van de week, 
1975-2005 (in procenten)

Bron: scp (tbo’75–’05)

Het tijdsvenster van betaald werk verschilt niet 
sterk voor vrouwen en mannen, al werken man-
nen wat vaker in de (vroege) avonduren dan vrou-
wen (figuur 2.6). Het valt vooral op dat, binnen 
dezelfde tijdvakken, minder vrouwen aan het 
werk zijn dan mannen. Op de tijdstippen waarop 

de meeste vrouwen aan het werk zijn (de dinsdag- 
en donderdagochtend) is tegen de 40% van de 
vrouwen van 20-65 jaar aan het werk, tegenover 
ruim 60% van de mannen. Vooral op de woens-
dagmiddag en de vrijdag zijn er minder vrouwen 
dan mannen aan het werk.
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Figuur 2.4: Tijdstippen waarop betaald werk plaatsvindt, vrouwen en mannen 20-64 jaar, dagen van de week, 1975-2005 (in procenten)

          1975           1985           1995           2005           1975           1985           1995           2005
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Figuur 2.5: Tijdstippen waarop het huishouden en zorgtaken plaatsvinden, vrouwen en mannen 20-64 jaar, dagen van de week (in procenten)
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Figuur 2.7
Tijdstippen waarop het huishouden en zorgtaken worden gedaan, vrouwen en mannen van 20-65 jaar, 
dagen van de week (in procenten)

Bron: scp (tbo’75–’05)

Huishoudelijk werk is tussen 1975 en 2005 wat 
verschoven van de ochtend naar de vroege avond, 
vooral tussen 1990 en 1995 (figuur 2.7). Rond de 
klok van zes uur ’s avonds is er een duidelijke 
piek zichtbaar: dat is het tijdstip waarop wordt 
gekookt. Die piek is ook in 2005 nog onvermin-
derd zicht baar. In het weekend, en dan vooral 

op zaterdagochtend, wordt er door mannen wat 
meer gezorgd dan op doordeweekse ochtenden. 
Op zondag zijn vooral vrouwen wat minder met 
het huishouden en kinderzorg in de weer dan op 
andere dagen. Bij mannen verschilt de zondag, 
anders dan bij vrouwen, qua zorgtaken niet van 
de doordeweekse dagen.

De timing van huishoudelijke taken en zorgtaken
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Figuur 2.5: Tijdstippen waarop het huishouden en zorgtaken plaatsvinden, vrouwen en mannen 20-64 jaar, dagen van de week (in procenten)
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(Figuur 2.7)

Wat betreft de verschillen tussen vrouwen en 
mannen geeft de tijdsindeling van huishouden 
en zorgtaken het tegenovergestelde beeld van 
betaalde arbeid. Vrouwen zijn consequent vaker 
in de weer met het huishouden en zorgtaken dan 
mannen. Zowel bij vrouwen als mannen ligt het 
zwaarte punt wat betreft zorgtaken bij de vroege 

avond. Door de jaren heen daalde op doorde-
weekse dagen het aandeel vrouwen dat overdag 
in het huishouden actief was (het spiegelbeeld 
van hun vermeer derde deelname aan betaalde 
arbeid). Mannen stelden daar een veel geringere 
groei in deelname in het huishouden tegenover.
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2.4 
Tijdsdruk

Het tijdsbestedingonderzoek is een goede bron 
om de feitelijke tijds besteding en tijdsindeling 
in kaart te brengen, maar zegt weinig over hoe 
mensen hun tijdsbesteding ervaren. Sinds 2000 
is in het tijdsbestedingonderzoek gevraagd naar 
gevoelens van gejaagdheid. In het jaar 2000 
voelde bijna de helft van de bevolking van 20 tot 
65 jaar zich in de onderzoeksweek één of meer-
dere dagen gejaagd (Breed veld en Van den Broek 
2001). Vijf jaar later was het aandeel mensen dat 
zich gejaagd voelde, ondanks het toegenomen 
tijdsbeslag van verplichtingen, niet toegenomen 
(Van den Broek en Breedveld 2006). Opvallend 
was dat de drukst bezette mensen zich slechts 
iets vaker gejaagd voelden dan mensen met 
minder verplichtingen. Gevoelens van tijdsdruk 
hangen dus niet één op één samen met een grote 
objectieve tijdsdruk (Moens 2003; Knulst 2005; 
Van den Broek en Breedveld 2006).

In deze paragraaf komt aan de orde wie er 
tijdsdruk ervaren. In de eerste plaats moeten 
we daartoe een goede maat hebben voor het in 
kaart brengen van tijdsdruk. In het aanvullend 
onderzoek is hier over een aantal vragen gesteld. 
Ervaart u wel eens dat u het te druk heeft? En zo 
ja: hoe vaak? Voelt u zich in het dagelijks leven 
wel eens gejaagd? Hebt u wel eens het gevoel 
thuis tekort te schieten? En op het werk? De 
antwoordmogelijkheden variëren van nooit tot 
minstens een keer per week.

60% van de vrouwen en 52% van de mannen 
heeft meerdere malen per maand of per week het 
gevoel het te druk te hebben, en 57% van de vrou-
wen en bijna de helft van de mannen voelt zich 
meerdere malen per maand of per week gejaagd 
(figuur 2.8). Minstens de helft van de responden-
ten voelt zich dus minstens één keer per maand 
te druk of gejaagd. Omgekeerd heeft meer dan 
een derde van de respondenten nooit of bijna 
nooit het gevoel het te druk te hebben of last van 
gevoelens van gejaagdheid.

Verder dan gevoelens van drukte of gejaagdheid 
gaan gevoelens van tekortschieten en niet aan de 
eigen verwachtingen of aan die van anderen kun-
nen voldoen (Vinken en Ester 2001). Dergelijke 
gevoelens komen minder vaak voor dan gevoe-
lens van drukte en gejaagdheid, al ondervindt 
nog altijd bijna de helft van de vrouwen minstens 
één keer per maand het gevoel thuis tekort te 
schieten (figuur 2.8). Zowel vrouwen als mannen 
voelen zich op het thuisfront eerder tekortschie-
ten dan op het werk (Cloïn et al. 2009). Figuur 2.8 
heeft betrekking op alle ondervraagden, maar 
toegespitst op de werkenden geeft gemiddeld 
40% van de vrouwen en mannen aan nooit het 
gevoel te hebben tekort te schieten op het werk 
(niet in figuur). De meerderheid van de onder-
vraagden zegt zelden (enkele keren per jaar) tot 
nooit last te hebben van gevoelens van tekort-
schieten thuis of op het werk. Problemen doen 

           1 of meerdere keren per week             1 of meerdere keren per maand           1 of meerdere keren per jaar           nooit





Figuur 2.6: Gevoelens van tijdsdruk (te druk, gejaagd, tekortschieten thuis en op het werk) vrouwen en mannen 20-64 jaar, 2009 (n = 2565; in procenten)
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Figuur 2.8
Gevoelens van tijdsdruk (te druk, gejaagd, tekortschieten thuis en op het werk),  vrouwen en 
mannen van 20-65 jaar, 2009 (in procenten, n = 2565)

Bron: scp (tis’09)
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zich dus sterker thuis (of breder: in het privéleven) 
voor dan op het werk. Deze bevinding stemt over-
een met onderzoek waaruit blijkt dat de work to 
home interference, ofwel het van werk-naar-privé-
conflict, sterker is dan de home to work interference, 
het privé-naar-werkconflict (Van Rijswijk 2006; 
Valgaeren en Van Aerschot 2007).

Voorkeuren voor drukte

De tijdsbesteding van mensen varieert sterk. 
Dat zegt echter nog niets over hoe druk men het 
eigen leven ervaart. De één kan een dag met een 
bepaalde tijdsbesteding en -indeling als zeer 
gehaast ervaren, terwijl een ander van een verge-
lijkbare dag mogelijk het gevoel heeft voldoende 
tijd te hebben. Door ver schillen in de beleving 
kan dezelfde objectieve tijdsbesteding uiteen- 
lopend ervaren worden, mensen kunnen immers 
verschillen in hun perceptie en beleving van de 
tijd (Moens 2003, 2004), in de mate waarin zij het 
graag druk hebben en met drukte om kunnen 
gaan (Knulst 2005). 

Omdat de mate waarin iemand al of niet van 
drukte houdt van invloed kan zijn op zijn of haar 
gevoelens van tijdsdruk, is in het aanvullend 
onderzoek geïnformeerd naar de mate waarin 
men het graag druk heeft of juist van rust houdt 
en in hoeverre men het prettig vindt om op een 
dag veel te doen te hebben. Het beeld dat de 
respondenten op dit vlak over zichzelf geven, is 
afgezet tegen hun geslacht, het soort huishou-
den waarin ze leven en hun arbeidsdeelname 
(tabel 2.2).

Ongeveer de helft van de responden ten houdt 
wel van enige of veel drukte; de andere helft 
prefereert rust. Vrouwen en mannen verschillen 
hierin niet van elkaar. Ook de huishoudenssitu-
atie maakt geen verschil, maar de arbeidsduur 
wel. Respondenten die aangeven het graag druk 
te hebben, werken meer uren. Deze relatie ligt 
echter zeer voor de hand: wie het graag druk 
heeft, zal ook eerder veel werken. Meer mannen 
dan vrouwen vinden het prettig om veel te doen 
te hebben. Het graag druk hebben gaat samen 
met een langere werk week.

48 53

51 60

49 65

49 60

43 51

53 58

50 61

52 51

42 51

52 56

40 45

52 58

44 54

51 54

52 62

55 64

geslacht

vrouwen

mannen

huishoudsamenstelling

alleenstaand zonder kind(eren) ≤40 jaar

paar zonder kind(eren) ≤ 40 jaar)

paar, jongste kind 0-3 jaar

paar, jongste kind 4-12 jaar

paar, jongste kind 13-17 jaar

alleenstaand, jongste kind 0-17 jaar

alleenstaand zonder kind(eren) > 40 jaar

paar, zonder kind(eren) > 40 jaar

arbeidsdeelname /-duur

niet-werkzaam

1-11 uur per week

12-19 uur per week

20-27 uur per week

28-34 uur per week

35 uur of meer per week

Ik houd van een beetje / veel drukte

Ik vind het prettig om veel te doen te 
hebben op een dag

Tabel 2.4: Voorkeuren voor drukte: mate waarin men het graag druk heeft naar geslacht, huishoudsamenstelling en arbeidsduur, vrouwen en mannen 20-64 jaar, 
2009 (in procenten; n = 2565)

Tabel 2.2
Voorkeuren voor drukte: mate waarin men het 
graag druk heeft, naar samenstelling van het 
huishouden en arbeidsduur, vrouwen en mannen 
van 20-65 jaar, 2009 (in procenten (geheel) mee 
eens; n = 2565)

Bron: scp (tis’09)
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Figuur 2.6: Gevoelens van tijdsdruk (te druk, gejaagd, tekortschieten thuis en op het werk) vrouwen en mannen 20-64 jaar, 2009 (n = 2565; in procenten)
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Een maat voor tijdsdruk

Om te kunnen analyseren waar de oorzaak van 
gevoelens van tijdsdruk ligt, is het nuttig om tot 
één maat voor ervaren tijdsdruk te komen. Hier-
toe zijn de meningen over het te druk hebben, 
over gejaagd heid en over tekortschieten (thuis en 
op het werk) samengenomen in één dimensie.1 
De scores op deze stellingen zijn omgezet naar 
een schaal, waarin een lagere score staat voor 

1    De antwoorden op deze stellingen vertonen onderling 
voldoende samenhang om ze gezamenlijk als uitdrukking van 
ervaren tijdsdruk te beschouwen. Dit is geanalyseerd door 
middel van een factoranalyse (Cronbach’s alpha = 0,80). De stel-
lingen zijn ook afzonderlijk bezien (d.m.v. ordered probit-model-
len voor ordinale variabelen) om na te gaan of steeds dezelfde 
kenmerken invloed hebben op respectievelijk het gevoel het te 
druk te hebben, gevoelens van gejaagdheid en gevoelens van 
tekortschieten thuis en op het werk. De modellen bleken 

weinig tijdsdruk, een hogere score voor veel tijds-
druk. Door het opdelen van de schaal in drieën 
kan bekeken worden hoe groepen afwijken van 
elkaar in de mate van tijdsdruk die zij ervaren. 
Zo blijkt dat vrouwen meer tijdsdruk ervaren 
dan mannen (figuur 2.9), zoals in figuur 2.8 in de 
afzonder lijke stellingen af te lezen is.


��

��

��

          veel tijdsdruk           gemiddeld           weinig tijdsdruk
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Figuur 2.7: Mate waarin men tijdsdruk ervaart in drie categorieën (weinig, gemiddeld, veel), vrouwen en mannen 20-64 jaar, 2009 (in procenten; n= 2565)

Figuur 2.9
Mate waarin men tijdsdruk ervaart in drie categorieën (weinig, gemiddeld, veel), 
vrouwen en mannen van 20-65 jaar, 2009 (in procenten; n = 2565)

Bron: scp (tis’09)

vergelijkbaar, op twee verschillen na: bij thuis tekortschieten is 
de aanwezigheid van een kind van 13-17 jaar significant (naast de 
aanwezigheid van een jongste kind in de leeftijd 0-3 jaar en 4-12 
jaar) en bij op het werk tekortschieten is de aanwezigheid van 
kinderen niet significant. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan 
op de tijdsdruk in relatie tot het hebben van kinderen.

Tijdsknelpunten in het dagelijks leven

Hoe en bij wie manifesteert tijdsdruk zich in het 
leven van alledag? In antwoord op de eerste vraag 
(hoe manifesteert tijdsdruk zich) blijkt men ver-
schillende tijdsknelpunten te ervaren (tabel 2.3). 
Het gevoel te weinig tijd te hebben voor familie 
en vrienden wordt door zowel vrouwen als man-
nen het vaakst genoemd, door vrouwen wat 
vaker dan door mannen. Ook het gevoel het (te) 
druk te hebben op het werk is een veelgenoemd 
probleem, maar nu noemen juist mannen dit 
probleem vaker. Mannen noemen überhaupt wat 

meer werkgerelateerde knelpunten dan vrouwen 
(in vrije tijd bezig met werk, woon-werkverkeer). 
Ook veelgenoemd zijn problemen veroorzaakt 
door de onverwachte klussen. Dit beeld komt 
overeen met de eerdere bevinding dat vooral 
onverwachte gebeurtenissen en calamiteiten 
roet in het eten kunnen gooien en stress kunnen 
veroorzaken (Breedveld en Van den Broek 2003; 
Cloïn en Wennekers 2006). Voor vrouwen is het 
begin van de avond meer dan voor mannen een 
spitsuurmoment dat stress oplevert.
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Tabel 2.3
Mate waarin mensen in de afgelopen 3 maanden problemen hebben gehad, tijdsknelpunten 
hebben ervaren, vrouwen en mannen van 20-65 jaar, 2009 (in procenten; n = 2565)

a Inclusief mensen zonder kinderen.
b Inclusief mensen die geen baan hebben. 

Bron: scp (tis’09)

Knelpunten gerelateerd aan de combinatie van
werk en privé worden vaker genoemd dan knel-
punten die specifiek betrekking hebben op de 
zorg voor kinderen. Dat beeld verandert wel 
enigszins als we uitsluitend de ouders met jonge 

tijdstippen

(te) druk begin van de avond (17:00-20:00)

(te) druk ’s ochtends 

familie / privé / kinderen

(te) weinig tijd voor familie/vrienden

onverwachte klussen (zoals garagebezoek, reparaties etc. )

(te) weinig tijd om boodschappen te doen

te weinig aandacht kunnen geven aan kind(eren)a

kind zieka

kind(eren) naar sportactiviteiten brengena

oproepen van de school om te helpen bij activiteitena

kind(eren) onverwacht extra vrije dag van schoola

incidenteel of structureel gebrek aan plaats op kinderopvanga

werkb

(te) druk op werk

in vrije tijd bezig met werk

tegenvallende reistijd/file

partner is (te) druk met werk

anders

vrouwen

mannen

totaal

Mate waarin mensen in de afgelopen 3 maanden problemen hebben gehad, tijdsknelpunten hebben ervaren, vrouwen en mannen 20-64 jaar, 2009 
(n=2565; in procenten)

weinig als knelpunt genoemd                                     veel als knelpunt genoemd

2 1 16 19

13 8 10

38 32 35

21 28 25

16 14 15

11 9 10

9 5 7

5 3 4

5 2 4

3 2 2

0 1 1

27 35 31

17 21 19

14 22 18

16 12 14

24 18 21

kinderen (van 0-12 jaar) bezien (zie tabel 3.11), 
maar ook toegespitst op ouders zijn te weinig tijd 
hebben voor familie/vrienden en het te druk heb-
ben op het werk de meest genoemde knel punten.
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Zowel de werk- als de thuissituatie kunnen op 
gevoelens van tijdsdruk van invloed zijn en tijds-
knelpunten opleveren (Van der Lippe 2007). De 
zorg voor kinderen vergt bijvoorbeeld veel tijd en 
het tijdsbeslag van huishoudelijke taken hangt 
samen met het hebben van een partner. Daar-
naast kunnen de eigen arbeidsduur en die van de 
partner effect hebben op de ervaren tijdsdruk. 
Naarmate men meer werkt, is er immers minder 
tijd over voor zorgtaken en vrije tijd.

Om zicht te krijgen op de invloed van kenmer-
ken van de thuissituatie (de kenmerken van de 
werk situatie volgen in § 2.6) is een multivariate 
analyse uitgevoerd (figuur 2.10).1 Zoals al bleek, 
ervaren vrouwen meer tijdsdruk dan mannen. 
Dat verschil blijft bestaan, ook na controle voor 
andere ken merken (waar onder arbeidsduur). Dat 
dit verschil bestaat, verwijst er naar dat tijdsdruk 
dus niet uitsluitend bepaald wordt door de objec-
tieve tijdsbesteding, maar wellicht ook door hoe 
de tijd verdeeld is over verschillende domeinen. 
Wie in meer domeinen actief is, heeft niet alleen 
te maken met een opeenstapeling van activitei-
ten, maar ook met uiteenlopende verwachtingen 
en verplichtingen in de verschillende domeinen 
(Hochschild 1989) waartussen men moet scha-
kelen. Iemand die taken combineert, heeft meer 
aan het hoofd dan iemand die zich voorname-
lijk op één taak toelegt. In dat kader wordt ook 
gewezen op de meer versnipperde tijdsbesteding 
van vrouwen ten opzichte van mannen (Knulst 
1989; Kraaykamp et al. 1996). Dat vrouwen meer 
tijdsdruk ervaren dan mannen zou ermee te 
maken kunnen hebben dat zij vaker taken com-
bineren (Van der Lippe et al. 2004). Ook in meer 
praktische zin leidt het combineren van taken 
mogelijk tot meer tijds knelpunten: werktijden 
moeten immers worden afgestemd op kinderop-
vangtijden, schooltijden en openingstijden, en 
tussen deze bestemmingen moet vaak ook nog 
gereisd worden. Bovendien zouden vrouwen zich 
ondanks hun toegenomen arbeidsdeelname nog 
altijd primair verantwoordelijk voelen voor het 
huis houden en zorgtaken, terwijl mannen zich 
primair verantwoordelijk voelen voor betaald 
werk en inkomen (Hochschild 1989; Koelet 2005).

1    Lineare regressieananalyse met de tijdsdrukschaal (0-100) als 
afhankelijke variabele.

2.5 
Tijdsdruk en de situatie thuis

Naast geslacht heeft het genoten opleidings-
niveau invloed op de ervaren tijdsdruk: hoger 
opgeleiden ervaren meer tijdsdruk dan mensen 
met een lager opleidingsniveau. Wat betreft de 
invloed van de arbeidsdeelname op tijdsdruk 
blijkt dat tweeverdieners meer tijdsdruk ervaren 
dan vrouwen en mannen in kostwinnershuis-
houdens.2 Van de tweeverdieners rapporteren 
de ‘twee-keer-deeltijders’ relatief de minste 
tijdsdruk, maar nog altijd wel meer dan vrouwen 
en mannen in het kostwinners model. De ander-
halfverdieners (hij voltijds, zij in deeltijd) rap-
porteren op hun beurt wat meer tijdsdruk dan de 
dubbelverdieners (beiden voltijds). Het in Neder-
land zo veel voorkomende anderhalfverdieners-
model komt er in termen van ervaren tijdsdruk 
dus tamelijk slecht vanaf. Mogelijk zijn de taken 
in kostwinnersgezinnen en in huishoudens 
waarin beide partners even veel werken duide-
lijker ver deeld, waardoor er minder gemakkelijk 
fricties ontstaan. Werkende alleen staanden 
ervaren meer tijdsdruk dan kostwinners, maar 
wat minder dan twee verdieners. Paren waarvan 
beide partners niet werken ervaren de minste 
tijdsdruk. 

Ouders met jonge kinderen (van 0-3 jaar) zijn 
verhoudingsgewijs veel tijd kwijt aan (de combi-
natie van) betaald werk en zorgtaken (vgl. figuur 
2.5). Zij ervaren wat meer tijdsdruk dan mensen 
zon der kinde ren in die leeftijdscategorie, maar 
het is zeker niet de sterkste determinant. An dere 
factoren, zoals tweeverdienerschap, hebben een 
sterkere invloed. Ook kinderen van 4-12 jaar bren-
gen wat meer tijdsdruk met zich mee, oudere 
kinderen (van 13-17 jaar) niet. Mensen die mantel-
zorg bieden, ervaren meer tijdsdruk dan degenen 
zonder mantelzorgtaken.

2    Een aantal weinig voorkomende arbeidsverdelingen (bv. 
paren met een vrouwelijke kostwinner en een niet of in deeltijd-
werkende partner) zijn wel in de analyse betrokken als ‘overige 
arbeidsverdelingen’ maar hier vanwege de uiteenlopendheid 
van deze groepen en de kleine aantallen niet gepresenteerd. 
De analyse is ook uitgevoerd met de eigen arbeidsduur (in 
plaats van de arbeidsverdeling met de partner). Hieruit blijkt 
dat gevoelens van tijdsdruk toenemen met de arbeidsduur: 
vanaf 20 uur per week wordt er al significant meer tijdsdruk 
gerapporteerd ten opzichte van niet-werkenden. Naarmate de 
arbeidsduur toeneemt, neemt ook de ervaren tijdsdruk toe. 
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Degenen die van (enige) drukte houden en die 
graag veel te doen hebben, ervaren minder tijds-
druk dan degenen die meer aan rust hechten of 
het liever rustig aan doen (figuur 2.10). Dit effect 
geldt ongeacht de arbeidsduur, de huishoudens-
samenstelling, het geslacht, het opleidings-
niveau et cetera. Voor een deel hangt de mate 
waarin men tijdsdruk ervaart dus samen met 

Figuur 2.8: De invloed van een aantal factoren op de tijdsdruk die men ervaart (gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten; n = 2565) 

  -�.�� -�.�� -�.�� -�.�� -�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

weinig tijdsdruk veel tijdsdruk

vrouw (man= ref.)

opleiding laag (ref.)

opleiding middelbaar

opleiding hoog

alleenstaand, niet-werkzaam

alleenstaand, deeltijd werkend

alleenstaand, voltijd werkend

paar, beide niet werkzaam

paar,  voltijd,  niet werkend (ref.)

paar, beide deeltijd werkend

paar,  voltijd,  deeltijd werkend

paar, beide voltijd werkend

mantelzorg (geen mantelzorg= ref.)

jongste kind 0-3

jongste kind 4-12

jongste kind 13-17

niet tot weinig  stedelijk gebied

matig stedelijk gebied

sterk tot zeer sterk stedelijk gebied

houd van beetje / veel drukte

prettig om veel te doen te hebben

           significant (p<0.05)           niet significant

de voorkeur of tolerantie voor drukte en met de 
verschillen in spankracht die hier mogelijk mee 
samenhangen. Of men in een grote stad of in een 
kleine (plattelands)gemeente woont, maakt voor 
de ervaren mate van tijdsdruk niet uit. Het is dus 
niet zo dat het leven in een stad als drukker wordt 
ervaren dan het leven in een dorp.

Figuur 2.10
De invloed van een aantal factoren op de tijdsdruk die men ervaart (gestandaardiseerde regressie- 
coëfficiënten; n = 2565)

deeltijd = 1-34 uur per week         voltijds = ≥ 35 uur per week 

Bron: scp (tis’09)
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Naast de arbeidsduur kunnen ook de organisa-
tie en aard van het werk van invloed zijn op de 
ervaren tijdsdruk. Mogelijk ervaart men meer 
tijdsdruk naarmate men minder ruimte heeft 
om zelf de tijd in te delen. Ook overwerk is met 
gevoelens van tijdsdruk, stress en problemen 
met de werk-privébalans in verband gebracht 
(Van Echtelt 2007; Peters en Van der Lippe 2007). 
Overwerk komt vrij veel voor: 37% van de in het 
vervolgonderzoek ondervraagde werkenden 
werkt wekelijks over boven op de ‘contracttijd’ 
(tabel 2.4). Dat aandeel komt overeen met cijfers 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) 
(Beckers en Siermann 2005; Souren 2010). Man-
nen werken wat vaker over dan vrouwen en wer-
ken vaker dan vrouwen op onregelmatige tijden:

2.6 
Tijdsdruk en de situatie op het werk

overwerk: werkt u weleens over?

zelden / nooit

maandelijks

wekelijks

thuiswerken: werkt u weleens thuis?

ja

nee, werkgever staat niet toe

nee, geen behoefte aan 

nee, andere reden

onregelmatige werktijden (% een of meerdere keren per week /maand)

’s avonds (tussen 19:00 uur en 00:00 uur)

’s nachts (tussen 00:00 uur en 06:00 uur)

in het weekend (zaterdag en/of zondag)

vertragingen woon-werkverkeer

zelden / nooit

maandelijks

wekelijks

vrouwen

mannen

totaal

Kenmerken van het werk (overwerk, thuiswerk, onregelmatig werk en vertraging in woon-werkverkeer), naar geslacht, 2009 (n = 1918; in procenten)

43

20

37

38

12

18

32

44

11

40

70

10

19

47

22

31

33

13

17

37

38

8

36

77

12

13

39

19

42

42

11

20

27

50

13

45

64

11

24

’s avonds, in het weekend of ’s nachts (Beckers 
2004). Ook het woon-werkverkeer kan stress ver-
oorzaken, vooral bij vertragingen (Harms 2008). 
Twee derde van de onder vraagden geeft aan nooit 
vertraging te ondervinden tussen huis en werk. 
Deze groep bestaat vooral uit mensen die met 
de fiets of te voet naar het werk gaan. Degenen 
die wel regelmatig vertraging ondervinden, zijn 
automobilisten en mensen die met het openbaar 
vervoer reizen.

Tabel 2.4
Kenmerken van het werk (overwerk, thuiswerk, onregelmatig werk en vertraging in woon-
werkverkeer), werkende vrouwen en mannen van 20-65 jaar, 2009 (in procenten; n = 1918)

Bron: scp (tis’09)



45

Tabel 2.5
Thuiswerken en belangrijkste reden om thuis te werken naar geslacht,
 werkende vrouwen en mannen van 20-65 jaar (in procenten; n = 1918/735)

Flexibiliteit kan behalve op de werktijden (ook) 
betrekking hebben op de werkplek. Door thuis 
te werken kan men reistijd vermijden en zelf 
meer de regie voeren over de eigen dagindeling. 
Een belangrijkere reden om thuis te werken is 
inderdaad het verminderen van de reistijd en het 
ver mijden van drukte in het verkeer (tabel 2.5). 
Voor bijna een op de vijf ondervraagde man-
nen die wel eens thuiswerken, is dit een reden 
om vanuit huis te werken. Vrouwen noemen de 
zorg voor de kinderen vaker als motief om thuis 
te werken dan mannen, maar over het geheel 
bezien komt thuiswerken in verband met de 
zorg voor kinderen niet zo veel voor. De meeste 
ondervraagden geven ‘een andere reden’ op om 
thuis te werken. Daarbij gaat het voor een deel 

% mensen dat wel eens thuis werkt

waarvan (belangrijkste reden)

verminderen / vermijden (drukte) verkeer / reistijd

zeggenschap over eigen dagindeling

zorg voor kinderen

gezondheidsredenen zelf / familie

andere reden

vrouwen

mannen

totaal

Tabel 2.7: thuiswerken en belangrijkste reden om thuis te werken naar geslacht, werkenden 20-64 jarigen (in procenten; n = 735)

38

16

13

9

4

58

33

11

10

13

3

63

42

19

15

6

5

55

om weinig genoem de redenen zoals dat er op 
het werk geen werkplek beschikbaar is (bv. door 
drukte of omdat werk nemers werkplekken moe-
ten delen), maar voor het overgrote deel zijn deze 
andere redenen onbekend. Ter controle is nage-
gaan of de mensen die aangeven om een andere 
reden thuis te werken vaak overwerken. Hoewel 
bij de vraag naar thuiswerk werd aangegeven dat 
het niet om overwerk ging, hebben zij mogelijk 
de vraag over thuiswerken met het overwerk in 
gedachten in gevuld. Echter, het gaat bij andere 
redenen niet om mensen die thuis overwerken. 
Dit is dus geen verklaring voor het hoge aandeel 
mensen dat zegt om andere dan de voorgelegde 
redenen thuis te werken.

Bron: scp (tis’09)

Enige flexibiliteit en vrijheid in begin- en eind-
tijden, de mogelijkheid om af en toe flexibel met 
de werktijden en verlofmogelijkheden om te 
gaan en om onverwacht vrij te kunnen nemen, 
verzacht mogelijk de ervaren tijdsdruk ten 
gunste van de werk-privébalans (Van der Lippe 
2003). Binnen bepaalde bandbreedtes kan 40% 

van de ondervraagden meestal zelf de begin- en 
eindtijden van het werk bepalen (figuur 2.11; vgl. 
Portegijs et al. 2008). De helft van de werkenden 
geeft aan in overleg met de werkgever meestal 
wel wat later te kunnen beginnen, eerder weg te 
kunnen of plotseling vrij te kunnen nemen als de 
situatie daarom vraagt.
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Naast de potentiële voordelen van flexibiliteit is 
erop gewezen dat flexibele werkschema’s juist 
ook een bedreiging kunnen vormen voor het 
bewaken van de grenzen tussen werk en privé 
(Van der Lippe et al. 2003; Kossek en Lambert 
2005; Peters en Van der Lippe 2007; De Man 
2007). Het is dus niet zonder meer duidelijk 
of flexibiliteit in de vorm van thuiswerken en 
zeggenschap nu gevoelens van tijdsdruk helpt 
beperken of juist verergert. Hetzelfde geldt voor 
onregelmatig werk. Dat laatste biedt immers 
mogelijkheden om werk en privé flexibel te kun-
nen combineren, maar bemoeilijkt tegelijk de 
deelname aan een ‘normaal’ gezins- of sociaal 
leven (Peters et al. 2008).

Naast flexibiliteit en zeggenschap kan onder-
steuning van anderen – op het werk van leiding-
gevenden en/of collega’s, in de privésfeer van 
partner en/of familie – invloed hebben op de 
ervaren balans tussen werk en privé (Eby et al. 
2005; Valgaeren en Van Aerschot 2007; Den Dulk 
en Spenke link 2009). Uitgangspunt is dat wie een 
beroep kan doen op een ondersteunend netwerk 

Tabel 2.8: Zeggenschap over arbeidstijden, werkende vrouwen en mannen, 2009 (in procenten; n totaal= 1918)

kunt u onverwachts wat later 
beginnen  of wat eerder weggaan 
als er thuis iets is?

totaal

kunt u binnen grenzen zelf 
begin- en eindtijden bepalen?

kunt u onverwacht een dag vrij 
nemen als er thuis iets is?
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����

��

��
��

��
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��

 

ja, meestal                ja, soms               nee

Figuur 2.11
Zeggenschap over arbeidstijden onder werkende vrouwen en mannen 20-65 jaar, 2009
 (in procenten; n totaal = 1918)

of onder steunende cultuur, gemakkelijker werk 
en privé kan combineren en via die weg mogelijk 
minder tijdsdruk ervaart. Desgevraagd zeggen 
werkenden ongeveer evenveel steun te ervaren 
van hun leidinggevenden en collega’s als vanuit 
hun privénetwerk (familie, partner, vrienden). 
Verschillen in de mate waarin vrouwen en man-
nen steun ervaren van hun leidinggevenden en 
van collega’s zijn er niet; wel geven vrouwen wat 
vaker dan mannen aan steun te ondervinden van-
uit het privénetwerk (tabel 2.6).

Welke werkgerelateerde factoren zijn van invloed 
op de ervaren tijdsdruk? In de analyse om dit te 
achterhalen (figuur 2.12) is gecontroleerd voor 
de individuele kenmerken en kenmerken van de 
thuissituatie uit figuur 2.10. Het gaat dus in figuur 
2.12 om de invloed van werkfactoren gegeven de 
huishoudenssamenstelling, de arbeidsduur en 
alle andere kenmerken die in figuur 2.10 aan bod 
komen.

Bron: scp (tis’09)
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Tabel 2.6
Personen op wie werkende mannen en vrouwen 20-65 jaar bij onverwachte gebeurtenissen, zoals ziekte 
van kind, partner, ouders of andere calamiteiten thuis of op het werk, kunnen rekenen voor praktische 
steun (in procenten; n totaal = 1918)

Van de werkkenmerken blijkt overwerk een 
belangrijke voorspeller te zijn voor de ervaren 
tijdsdruk, zelfs de belang rijkste van de onder-
zochte factoren: maandelijks, maar vooral weke-
lijks overwerken heeft een grote invloed op de 
ervaren mate van tijdsdruk. Onregelmatig werk 
(minstens eens per maand ’s avonds, ’s nachts of 
in het weekend werken) hangt niet (statistisch 
significant) met meer of minder tijdsdruk samen.
Van de ‘zeggenschapkenmerken’ heeft alleen het 
onverwacht vrij kunnen nemen een tijdsdruk-
reducerend effect. Zeggenschap over begin- en 
eindtijden hangt daar niet mee samen. Er is op 
gewezen dat de voorspelbaarheid van het einde 
van de werkdag hier mogelijk een rol bij speelt, 
omdat die voorspelbaarheid als positief wordt 
ervaren (Glorieux et al. 2003). Men weet immers 
wanneer men geacht wordt te beginnen en ein-
digen met werken, terwijl zeggenschap de kans 
vergroot dat mensen keuzes maken op basis van 
het afmaken van taken (Van Echtelt 2007). Thuis- 
werken staat los van de mate waarin men tijds-
druk ervaart. Ander onderzoek wijst erop dat 
er alleen bij mensen die meer dan één dag per 

collega’s

leidinggevende

familie

partner

vrienden

vrouwen

mannen

totaal

Tabel 2.9: Bij onverwachtse gebeurtenissen, zoals ziekte van kind, partner, ouders of andere calamiteiten thuis of op het werk, kan ik rekenen op praktische steun van.., 
naar geslacht (in procenten; n totaal r)1918)

79

73

75

74

70

80

72

79

73

73

78

73

73

73

67

Bron: scp (tis’09)

week thuiswerken een positief effect uitgaat op 
de ervaren werk-privébalans (Peters et al. 2008). 
Zoals eerder opgemerkt maakt thuiswerken ook 
dat de grenzen tussen werk en privé vervagen 
(o.a. De Man 2007). Mogelijk spelen deze effecten 
tegelijkertijd, waardoor er per saldo noch een 
positief, noch een negatief effect uitgaat van 
thuiswerken op ervaren tijdsdruk. Vertragingen 
onderweg leiden wel tot tijdsdruk onder forensen.

Invloed van werkfactoren op gevoelens van tijdsdruk
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Opvallend is dat de ervaren steun voor de com-
binatie van werk en privé uit het netwerk vrijwel 
geen effect heeft op de tijdsdrukervaring. Alleen 
steun van vrienden heeft een tijdsdrukverminde-
rend effect, maar steun van ouders, van de part-
ner en van de leidinggevende en collega’s niet. 
Om terug te komen op de gevonden effecten van 
individuele kenmerken en privéfactoren zoals 
geslacht, huishoudenssamenstelling, de arbeids-
verdeling met de partner en voorkeuren voor 
drukte (figuur 2.10): deze blijven onveranderd van 
invloed op de ervaren tijdsdruk. Alleen het eer-
der gevonden effect van een hoog opleidingsni-
veau verdwijnt als met overwerk rekening wordt 
gehouden. Hoogopgeleiden werken vaker over 
dan lageropgeleiden; dat is de reden dat zij vaker 
tijdsdruk ervaren, niet het opleidingsniveau zelf.

Figuur 2.9: Werkfactoren die van invloed zijn op de ervaren tijdsdruk van werkenden, 20-64 jaar (n = 1918; gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)

           significant (p<0.05)           niet significant

overwerk (zelden / nooit) (ref.)

overwerk (wekelijks)

overwerk (maandelijks)

onverwachts vrij kunnen nemen

onverwachts later beginnen /eerder weg

zeggenschap begin/eindtijden werk

onregelmatig werk (avond/nacht/weekend)

thuiswerken

vertraging woon/werkverkeer (nooit) (ref.)

vertraging woon/werkverkeer (wekelijks)

vertraging woon/werkverkeer (maandelijks)

steun leidinggevende

steun collega's 

steun partner

steun familie/ouders

steun vrienden/bekenden/buren

  -�.�� -�.�� -�.�� -�.�� -�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

weinig tijdsdruk veel tijdsdruk

Figuur 2.12
Werkfactoren die van invloed zijn op de ervaren tijdsdruk van werkenden van 20-65 jaar (gestandaardi-
seerde regressiecoëfficiënten,a n = 1918)

a Gecontroleerd voor alle variabelen uit figuur 2.10: geslacht, opleiding, huishoudenssamenstelling en arbeidsverdeling, leeftijd jongste 
kind, mantelzorg, stedelijkheidsgraad en de mate waarin men het graag druk heeft. 

Bron: scp (tis’09)
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Welke wensen ten aanzien van de arbeidstijden 
(afgemeten in de mate waarin men meer of min-
der wil werken of tevreden is met de arbeidsduur) 
hebben mensen? Eerder onderzoek wijst uit dat 
werken den wat vaker de wens uitspreken om 
wat minder uren te werken (Baaijens 2006; De 
Vries 2010). Volgens recent onderzoek is de grote 
meerderheid (84%) van alle werkenden te vreden 
met de huidige arbeidsduur (De Vries 2010). De 
voor dit rapport verzamelde gegevens wijken 
van dit beeld af: van de ondervraagden is slechts 
iets minder dan de helft (48%) tevreden met het 
aantal uren dat men werkt (figuur 2.13). Mogelijk 
is dit het gevolg van het feit dat het cbs vrouwen 
die minder dan 12 uur per week werken niet mee-
rekent, terwijl juist deze vrouwen relatief vaak de 
wens blijken te hebben om de arbeidsduur uit te 
breiden (Cloïn 2008, Keuzenkamp 2009). 

De gegevens in figuur 2.13 komen wel overeen 
met andere bronnen in zoverre dat het aandeel 
mensen dat zegt minder uren te willen werken 
(daarbij in acht nemend dat de verdiensten ook 
veranderen) groter is dan het aandeel dat zegt 
meer te willen werken. Van de ondervraagde vrou-
wen wil 32% minder werken, van de mannen 35%. 
De wens om meer uren te werken komt minder 
vaak voor, maar wel vaker onder de vrouwen (24%) 
dan onder de mannen (13%). Ander recent onder-
zoek wees uit dat slechts 11% van de vrouwen in 

2.7 
Wensen voor andere arbeidstijden en behoefte aan flexibiliteit
en zeggenschap

kleine deeltijdbanen graag meer uren wil wer-
ken, en nog eens 20% dat eventueel zou willen 
(Keuzenkamp 2009). 

De wens om meer of minder uren te werken staat 
niet los van de huidige arbeidsduur (figuur 2.14). 
Hoe minder men werkt, hoe groter de wil is om 
meer te werken. Die wens komt het meest voor 
onder vrouwen met een kleine deeltijdbaan. 
Daarentegen wil de helft van de voltijds werkende 
vrouwen juist minder uren werken. Vrouwen met 
een baan van 20-27 uur per week zijn het meest 
tevreden met hun arbeidsduur (Cloïn 2008; Van 
Echtelt en Hoff 2008). Ook mannen met grote 
deeltijdbanen zijn het meest tevreden met hun 
arbeidsduur, terwijl mannen die minder dan 28 
uur per week werken in meerderheid meer uren 
willen werken. Onder mannelijke deeltijders is 
de behoefte om meer uren te werken groter dan 
onder vrouwelijke deeltijders (vgl. De Vries 2010).

Figuur 2.13
Werkende vrouwen en mannen van 20-65 jaar die meer of minder uren willen werken of tevreden zijn 
met de arbeidsduur,a (in procenten; n = 1918)

          wil meer uren werken           wil geen verandering in arbeidsduur           wil minder uren werken

Tabel 2.10: Werkende vrouwen en mannen 20-64 jaar die meer, respectievelijk minder uren wil werken of tevreden zijn met de arbeidsduur (in procenten; n=1918)
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totaal

a Gevraagd is hoeveel uren men werkt en hoeveel uren men zou willen werken, aannemende dat de verdiensten mee veranderen. Door 
de gewenste uren met de werkelijke wekelijkse arbeidsduur te vergelijken, is vast te stellen of men meer of minder wil werken dan men 
feitelijk doet, of dat men geen verandering wil en dus tevreden is met de arbeidsduur.

Bron: scp (tis’09)
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           wil meer uren werken           wil geen verandering in arbeidsduur           wil minder uren werken 

Tabel 2.11: Werkende vrouwen en mannen 20-64 jaar naar arbeidsduur die meer, respectievelijk minder uren wil werken of tevreden zijn met de arbeidsduur (in procenten; n=1918)
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Figuur 2.14
Werkende vrouwen en mannen van 20-65 jaar naar arbeidsduur die meer of minder uren willen werken of 
tevreden zijn met de arbeidsduur (in procenten; n = 1918)

a Gevraagd is hoeveel uren men werkt en hoeveel uren men zou willen werken, aannemende dat de verdiensten mee veranderen. Door de 
gewenste uren met de werkelijke wekelijkse arbeidsduur te vergelijken, is vast te stellen of men meer of minder wil werken dan men feite-
lijk doet, of dat men geen verandering wil en dus tevreden is met de arbeidsduur. Er zijn maar weinig mannen die tussen de 1 en 27 uur per 
week werken, per arbeidsduurklasse respectievelijk 30 (1-11u p/w), 32 (12-19 u p/w) en 53 (20-27 u p/w). Om toch iets over de arbeidsduur-
wensen van mannen in kleinere deeltijdbanen te kunnen zeggen, zijn ze hier samengenomen.

Bron: scp (tis’09)
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Tabel 2.12: Feitelijke en gewenste wekelijkse arbeidsduur van werkende vrouwen en mannen naar arbeidsduur (in uren per week, n= 1918)

��,�

���

��,�

��,�

��,�

�-�� uur

�-�� uur ��-�� uur ��-�� uur ��-�� uur ≥�� uur totaal��-�� uur

Figuur 2.15
Feitelijke en gewenste wekelijkse arbeidsduur van werkende vrouwen en mannen van 20-65 jaar, naar 
arbeidsduur (in uren per week, n = 1918)

Bron: scp (tis’09)

Wat zou het voor de totale arbeidsduur betekenen 
als iedereen deze arbeidsduurwens zou realise-
ren? Vooral de arbeidsduur van vrouwen en man-
nen in kleinere deeltijdbanen zou wat toenemen. 
Vrouwen met deeltijdbanen van één tot elf uur 
per week zouden gemiddeld viereneenhalf uur 
per week meer willen werken (figuur 2.15). Hoe-
wel dat een flinke uitbreiding van hun arbeids-
duur is, komen zij daarmee gemiddeld nog niet 

aan de 12 uur per week. Daarmee zouden velen 
van hen alsnog niet meetellen in de netto-
arbeidsparticipatiecijfers zoals het cbs die 
hanteert (daarbij geldt een onder grens van 12 
uur betaald werk per week). Voltijds werkende 
vrouwen en mannen (≥ 35 uur per week) willen 
respectievelijk vier en drieënhalf uur per week 
minder werken.
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           wil meer uren werken           wil geen verandering in arbeidsduur           wil minder uren werken 

Tabel 2.11: Werkende vrouwen en mannen 20-64 jaar naar arbeidsduur die meer, respectievelijk minder uren wil werken of tevreden zijn met de arbeidsduur (in procenten; n=1918)
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(Figuur 2.14)
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Tabel 2.12: Feitelijke en gewenste wekelijkse arbeidsduur van werkende vrouwen en mannen naar arbeidsduur (in uren per week, n= 1918)
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(Figuur 2.15)

Per saldo zou er in de arbeidsduur van de onder-
vraagde werkende vrouwen nauwelijks iets 
ver anderen. Hun arbeidsduur zou iets afnemen 
van 26 naar 25 uur per week. Mannen zouden 
tweeënhalf uur minder betaald gaan werken en 
uitkomen op een gemiddelde baan van 33 uur per 
week.
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Meer of minder dagen werken
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          wil meer dagen werken           wil geen verandering in aantal dagen           wil minder dagen werkena

Tabel 2.13: Tevredenheid met aantal uren dat men werkt naar het aantal dagen dat men werkt (percentage; n = 1918)

�

�

Figuur 2.16
Tevredenheid met aantal uren dat men werkt naar het aantal dagen dat men werkt 
(in procenten; n = 1918)

a In deze categorie zijn ook de werkende mensen meegenomen die niet willen werken en daarmee ook minder dagen willen werken dan zij 
momenteel doen.

Bron: scp (tis’09)

Ook bij het aantal dagen werken per week kan er 
een discrepantie bestaan tussen wens en werke-
lijkheid. Het afzonderlijk bekijken van het aantal 
dagen dat mensen willen werken zegt echter 
weinig: men kan immers minder uren over meer 
dagen willen spreiden of meer uren over minder 
dagen. Dagen en uren zijn daarom in samenhang 
bezien (zie figuur 2.16). 

Wie tevreden is met het aantal uren dat men 
werkt, is dat in het algemeen ook met het aantal 
dagen dat men werkt. Mensen die minder uren 
willen werken, willen over het algemeen ook 
minder dagen werken. Maar bij degenen die meer 
willen werken, is het beeld anders: slechts 50% 
van de vrouwen en 36% van de mannen die meer 
uren willen werken, wil ook meer dagen werken. 
Van degenen die meer uren willen werken, wil 
44% van de vrouwen en 55% van de mannen dat 
doen door langere, maar niet meer dagen te gaan 
maken.
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           veel tijdsdruk           gemiddeld           weinig tijdsdruk
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Figuur 2.10: Werkende vrouwen en mannen 20-64 jaar die meer, respectievelijk minder uren wil werken of tevreden zijn met de arbeidsduur (in procenten; n=1918)

Figuur 2.17
Ervaren tijdsdruk naar tevredenheid met de arbeidsduur, werkende vrouwen en mannen van 20-65 jaar 
(in procenten; n = 1918)

Bron: scp (tis’09)

Tevredenheid met de arbeidsduur en de ervaren tijdsdruk

Hoe verhoudt de wens tot een andere arbeids-
duur zich tot ervaren tijdsdruk? Zijn het vooral 
de genen die veel tijdsdruk ervaren die minder 
willen werken? En willen degenen die zich min-
der druk voelen dan juist meer uren werken? 
Het antwoord op de eerste vraag luidt: ja. Van 
de vrouwen die aangeven minder uren te willen 
werken, ervaart meer dan de helft veel tijdsdruk 
(figuur 2.17). Ook mannen die aangeven minder 
te willen werken, ervaren meer tijdsdruk dan de 
andere wer ken de mannen, maar minder dan de 
vrouwen.

Wat betreft de vraag of degenen die zich minder 
druk voelen juist meer uren willen werken, luidt 
het antwoord: nee. Vrouwen en mannen die 
meer uren willen werken, voelen niet meer of 
minder tijds druk dan degenen die tevreden zijn 
over hun arbeidsduur. Kortom: het ervaren van 
veel tijdsdruk hangt wel samen met de wens om 
minder uren te werken, maar weinig tijdsdruk 
daarentegen niet met de wens om meer uren te 
werken. Wie veel stress ervaart, wil daar iets aan 
doen, zoals het terugschroeven van de arbeids-
duur. Wie weinig stress er vaart, wil daarentegen 
niet zonder meer meer uren gaan werken.
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Zijn mensen tevreden met de mate van flexibi-
liteit in hun werktijden of zouden zij de moge-
lijkheden hiertoe liever verruimd zien? Bij het 
antwoord op deze vraag maakt het nogal uit of 
men op het werk die mogelijkheden al heeft of 
niet. Van degenen die binnen bepaalde band-
breedtes de begin- en eindtijden kunnen bepa-
len en onverwacht vrij kunnen nemen, vindt 
tegen de 90% dat hiertoe inderdaad voldoende 
mogelijkheden bestaan (tabel 2.7). Iets meer dan 
10% vindt de mate van zeggenschap nog niet ver 
genoeg gaan. Bij thuiswerken is het beeld wat 
minder positief: van degenen die de mogelijk-
heid tot thuiswerken hebben, vindt 57% dat de 
mogelijkheden hiertoe volstaan; 43% zou graag 
meer mogelijkheden tot thuiswerken zien.

Zoals te verwachten is, willen degenen die nu 
geen zeggenschap hebben meer mogelijkheden 
krijgen om snel verlof op te kunnen nemen als de 
situatie daarom vraagt (69%). Bijna 80% wil meer 
vrijheid in het bepalen van eigen begin- en eind-
tijden, en meer dan 90% van degenen die niet 
thuis kunnen of mogen werken, wil meer moge-
lijkheden krijgen om thuis te kunnen werken. 
Met andere woorden: het zijn vooral de mensen 
met weinig zeggenschap die meer mogelijkheden 
willen om onverwacht vrij te kunnen nemen of 
thuis te werken.

Tabel 2.7
Tevredenheid van werkenden (20-65 jaar) over de zeggenschap/flexibiliteit in arbeidstijden en 
thuiswerken (in procenten; n = 1918)

Bron: scp (tis’09)

heeft mogelijkheid niet

heeft mogelijkheid wel

totaal

Tabel 2.14: Tevredenheid van werkenden over de zeggenschap / flexibiliteit in arbeidstijden en thuiswerken (in procenten; n = 1918) 

31 85 60

18 88 46

9 57 27

ik heb op mijn werk voldoende mogelijkheden (% (geheel) mee eens):

om af en toe onverwachts vrij te nemen

om mijn begin- en eindtijden zelf te bepalen

voor thuiswerken of telewerken

Leesvoorbeeld:
van de mensen die zeggen de 
mogelijkheid te hebben om onver-
wacht vrij te nemen, vindt 85% dat 
hiertoe ook voldoende mogelijkhe-
den bestaan.
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2.8 
Slot

Sinds 1975 is er veel veranderd in de tijd die 
vooral vrouwen aan betaald werk, huishouden 
en zorgtaken be steden. Zij zijn in de loop der 
jaren aanzienlijk meer uren betaald gaan wer-
ken en minder tijd in taken thuis gaan steken. 
Zowel vrouwen als mannen kregen het de laatste 
decennia drukker, maar bij mannen veranderde 
de tijdsbesteding minder dan bij vrouwen. Zij 
werken voor namelijk en zorgen daarnaast een 
beetje. Dat was in 1975 zo en dat beeld gaat nog 
altijd op. De tijdstippen waarop men werkt, zorgt 
en het huishouden doet, veranderden slechts 
weinig over de tijd, al blijken zorgtijden wat flexi-
beler te zijn en in de loop der jaren wat naar het 
begin van de avond te zijn verschoven. Dat heeft 
te maken met het feit dat vrouwen daar door hun 
toenemende arbeidsdeelname niet langer over-
dag voor beschikbaar zijn. De timing van betaald 
werk is wat hardnekkiger dan die van zorgtaken. 
Het ‘kantoortijdenmodel’ heeft, ondanks de 
toegenomen mogelijkheden op het gebied van 
flexibilisering van de arbeidstijden, weinig aan 
belang ingeboet: werktijden concentreren zich 
nog altijd tussen 9.00 uur en 18.00 uur. Hoewel 
zowel vrouwen als mannen overwegend op tra-
ditionele kantoor tijden werken, bestaan er wel 
verschillen in de tijdstippen waarop zij werken en 
zorgen. In het bijzonder op de woensdag middag 
en op de vrijdag werkt een relatief groot deel van 
de vrouwen niet. Mannen zijn op alle dagen min-
der in de weer met zorgtaken dan vrouwen. In het 
weekend zorgen zij meer dan door de  week, maar 
nog altijd minder dan vrouwen. Het tijdsbeslag 
van verplichtingen neemt toe, en het fenomeen 
taakcombinatie komt steeds vaker voor.

Vrouwen ervaren meer tijdsdruk dan mannen: ze 
voelen zich vaker te druk, gejaagd en thuis tekort-
schieten. Het minst vaak voelen vrouwen en 
mannen zich op het werk tekortschieten. Hoger 
opgeleiden ervaren meer tijdsdruk dan laag-
opgeleiden, en tweeverdieners (zowel anderhalf-
verdieners als dubbel verdieners en ‘twee-keer-
deeltijders’) meer dan mensen in kostwinners-
huishoudens. Anderhalfverdieners komen er in 
termen van tijdsdruk het slechtst vanaf, gevolgd 
door de dubbelverdieners (twee keer voltijds) en 
de alleenstaanden die voltijds werken. Vrouwen 
en mannen met jonge kinderen (van 0-3 jaar en 
4-12 jaar) ervaren meer tijdsdruk dan mensen met 
wat oudere kinderen (van 13-17 jaar) en zonder 

jonge kinderen. Toch is het zorgen voor kinderen 
zeker niet wat de meeste tijdsdruk veroorzaakt. 
Dat blijkt ook uit de tijdsknelpunten die mensen 
ervaren. Aan (de zorg voor) kinderen gerelateerde 
tijdsknelpunten (bv. halen en brengen) worden 
relatief weinig genoemd.

Ook mantelzorgers ervaren meer tijdsdruk dan 
mensen zonder mantelzorgtaken. Bij dit alles 
maakt het uit of iemand het al dan niet graag 
druk heeft. Wie het graag druk heeft en het pret-
tig vindt veel te doen te hebben, ervaart minder 
snel tijdsdruk. Dat laat onverlet dat gevoelens 
van tijdsdruk meer voorkomen naarmate er meer 
gewerkt wordt. De omvang van de werkweek en 
de arbeidsverdeling met de partner zijn in dat 
opzicht een belangrijke determinant voor gevoe-
lens van tijdsdruk. Dergelijke gevoelens worden 
versterkt door overwerken en worden verzacht 
door de mogelijkheid om onverwacht vrij te 
nemen. 

Wat betreft wensen ten aanzien van de arbeids-
tijden (afgemeten aan de mate waarin men meer 
of minder wil werken en aan de tevredenheid 
met de arbeidsduur) neigen mensen er eerder 
toe om minder dan meer te werken. Wat betreft 
de behoeften aan zeggenschap en flexibiliteit 
zeggen vooral mensen die nu nog weinig zeg-
genschap over hun arbeidstijd- en plaats hebben 
(denk aan thuiswerken) hiertoe ruimere moge-
lijkheden te willen.
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•  Veel ouders hebben geen idee of de opvangtijden aansluiten bij hun 
    behoeften. De ouders die wel een mening hebben, zijn het meest 
    positief over de tijden waarop grootouders en andere familieleden 
    of kennissen voor opvang beschikbaar zijn. 
•  Gebruikers van kinderopvang zijn positief over de mate waarin de 
    tijden van de opvang aansluiten op hun behoeften. 
•  Vrouwen en mannen verschillen niet in de stress die zij ervaren bij 
    het brengen naar en halen van de kinderen van de opvang, ondanks 
    dat vrouwen vaker dan mannen de kinderen halen en brengen. 
•  Het op tijd op het werk komen en het op tijd vertrekken van het werk 
    levert vier op de tien werkende ouders met kinderen in de leeftijd 
    0-3 jaar regelmatig stress op.

          % sluit (heel) goed aan

grootouders, 
andere familieleden 

of kennissen

gastouder (formeel)
buitenschoolse 

opvang

kinderdagverblijfbetaalde oppas

peuterspeelzaal

          % weet niet / nooit in verdiept
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ouders met kinderen van 0-12 jaar 

oordeel van ouders
met kinderen 

van 0-12 jaar over 
aansluiting tijden

van opvangvormen 
(in procenten;

 n = 689)

opmerkingen



•  Van de ouders heeft 38% voorkeur voor een ander schooltijdenregime. 
    Men heeft vooral voorkeur voor een continurooster (19%) en in 
    mindere mate voor de brede school (8%).
•  Bij het op tijd wegbrengen van de kinderen naar school ervaren 
    vrouwen vaker dan mannen stress. Zij brengen de kinderen dan ook 
    iets vaker dan mannen naar school. 
•  Hoewel vrouwen ook vaker de kinderen ophalen, ervaren ze daarbij 
    niet vaker stress dan mannen. 
•  Het op tijd op het werk komen en het op tijd weggaan van het werk 
    levert voor ongeveer 30% van de mannen en vrouwen met kinderen in 
    de leeftijd 4 tot 12 jaar regelmatig stress op. Dit is iets minder dan bij 
    ouders met kinderen in de leeftijd 0-3 jaar.

gewenste schooltijden

klassiek schooltijdenrooster

continu-rooster

brede school

anders

klassiek
schooltijdenrooster

(n = 442)

ander
schooltijdenrooster

(n = 103)

huidige schooltijden
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Huidige schooltijden en door ouders
gewenste schooltijden 

door ouders
gewenste
schooltijden,
naar huidige 
schooltijden
(in procenten)

opmerkingen



3   Kinderopvang en schooltijden

60

3.1 
Het combineren van arbeid en zorg door werkende ouders

Ouders met betaald werk moeten de zorg voor 
hun kinderen met hun werk zien te combineren. 
Ze hebben daarbij te maken met tijden van kin-
deropvang en/of met schooltijden. In dit hoofd-
stuk staan de kinderopvang- en onderwijstijden 
als onderdeel van de tijdsorde centraal, met spe-
ciale aandacht voor het gebruik van verschillende 
typen kinderopvang, zowel formeel als infor-
meel, door werkende ouders met jonge kinderen 
(van 0-12 jaar). Aan de orde komt ook of de ouders 
vinden dat de tijden waarop zij bij de opvang 
terechtkunnen wel aansluiten bij hun behoeften 
en welke wensen zij op dit terrein hebben (§ 3.2). 
Vervolgens richt de aandacht zich op de tijdsknel-
punten van ouders met jonge kinderen. Omdat 

het daarbij veel uit kan maken of de kinderen al 
naar school gaan of niet, kijken we apart naar 
de ouders van wie het jongste kind (van 0-3 jaar) 
nog niet, en ouders van wie het jongste kind (van 
4-12 jaar) al wel naar school gaat. Schooltijden 
zijn niet alleen structurerend voor het leven van 
kinderen, maar ook voor dat van de ouder(s). Dat 
geldt niet alleen voor dagelijkse schooltijden, 
maar ook voor schoolvakanties. Om die reden is 
paragraaf 3.3 gewijd aan schooltijden en school-
vakanties en aan de knelpunten van ouders met 
kinderen op de basisschool. Tot slot komt aan 
bod in welke mate ouders met jonge kinderen 
tijdsdruk ervaren en welke factoren daarop van 
invloed zijn (§ 3.4).
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3.2 
Kinderdagopvang en opvang buiten schooltijden

Nederland heeft de laatste twee decennia een 
inhaalslag gemaakt in het aanbod van kinder-
opvang in kinderdagverblijven, in de buiten-
schoolse opvang (bso) en door officiële gastou-
ders via gastouderbureaus. Deze drie typen kin-
deropvang vormen samen de ‘formele kinderop-
vang’. Deze opvangvormen vallen onder de Wet 
kinderopvang; ouders kunnen voor het gebruik 
van deze opvang financiële tegemoetkoming van 
de overheid en/of werkgever aanvragen. Uit de 
kinderopvangcijfers van het Centraal Bureau van 
de Statistiek (cbs) (het betreft alleen de formele 
kinderopvang) blijkt dat er in 1990 nog geen 
25.000 voltijdsplaatsen in kinderdagverblijven 
beschikbaar waren. In 2006 waren dat er al bijna 
130.000 (Cloïn en Souren 2009). Na het kinder-
dagverblijf neemt recentelijk ook het gebruik 
van de bso en gastouderopvang fors toe. 

De laatste jaren zijn er veel veranderingen 
geweest in de organisatie van de formele kin-
deropvang. In 2005 trad de Wet kinderopvang 
in werking. Deze wet bracht uniformiteit in de 
subsidiëring van de opvang. Na invoering van 
die wet trad een versnelling op in de groei van de 
kinderopvangmarkt en nam zowel het aanbod 
als het gebruik van formele kinderopvang sterk 
toe. De verlaging van de ouderbijdragen (waar-
door ouders goedkoper uit waren) en de ver-
plichtstelling van de werkgeversbijdrage zijn hier 
mede debet aan (tk 2008/2009b; Jongen 2010; 
Taskforce Kinderopvang/Onderwijs 2010). Hoe-
wel de subsidiëring recentelijk weer enigszins is 
beperkt, is er onverminderd sprake van een groei 
van het aantal kinderen dat gebruikmaakt van 
formele opvang. In 2009 ging het volgens cijfers 
van het cbs om 55% van de gezinnen met jonge 
kinderen (van 0-12 jaar).

Het is niet uitsluitend het prijskaartje van de 
formele kinderopvang dat bepaalt of ouders 
hier gebruik van maken. Het aandeel moeders 
met jonge kinderen dat betaald werkt groeit nog 
steeds, dus neemt de (potentiële) doelgroep van 
de kinderopvang in omvang toe. Ook is er sprake 
van een grotere acceptatie van het gebruik van 
formele opvang, al vindt nog altijd een deel van 
de bevolking het bezwaarlijk dat kinderen (een 
deel van de tijd) naar de opvang gaan (Portegijs 
et al. 2006; Cloïn en Souren 2009; Jongen 2010).

Naast de formele opvang kent Nederland de 
peuterspeelzaal, waarvoor ouders geen tege-
moetkoming in het kader van de Wet kinderop-
vang krijgen. Kinderen gaan in de regel slechts 
enkele uren per week naar de peuterspeelzaal 
om er pedagogisch begeleid te spelen. Veel 
kinderen worden in Nederland opgevangen in 
het informele circuit, vaak door grootouders 
of andere familieleden. Ook de betaalde oppas 
behoort tot de informele opvang. Een oppas is 
bijvoorbeeld meestal iemand buiten het per-
soonlijke netwerk van de ouders, gevonden via 
bijvoorbeeld een advertentie.

Volgens recente studies is de stijging van het 
gebruik van formele kinderopvang deels ten 
koste gegaan van de informele opvang (seo 
2009; Jongen 2010). Inmiddels zou het kinder-
dagverblijf voor de opvang voor 0-3-jarigen niet 
meer onderdoen voor de opvang door groot-
ouders (lange tijd de meest populaire opvang-
vorm). Ook het gebruik van gastouderopvang 
nam toe, maar daarbij speelden andere zaken 
een rol. Zo hebben veel informele oppassers, 
onder wie grootouders, gebruikgemaakt van de 
mogelijkheid zich in te schrijven bij een erkend 
gastouderbureau, waardoor zij voor subsidie 
in aanmerking kwamen. Ook de bso kende 
recentelijk een groei. Van belang hierbij is de 
verplichting die scholen vanaf 1 augustus 2007 
hebben om te zorgen voor aansluiting met de 
buitenschoolse opvang van kinderen tussen 
7.30 en 18.30 uur als ouders daarom vragen. Naar 
verwachting zal de groei in vooral de buiten-
schoolse opvang nog verder doorzetten, zij het 
minder sterk dan in 2007 en 2008 het geval was. 
Deze verwachting is gebaseerd op het feit dat de 
ouderbijdrage omhoog zal gaan (en ouders van-
wege de hogere kosten mogelijk een alternatief 
gaan zoeken voor de opvang buiten schooltijd), 
en op een afname van de wachtlijsten voor de 
bso (Commissie Kinderopvang 2009).
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Gebruik en openingstijden van kinderopvang 

Het is lastig om een actueel en precies beeld te 
krijgen van het gebruik van kinderopvang in 
Nederland. De cijfers komen uit verschillende 
jaren en uit verschillende bronnen, en men 
gebruikt verschillende definities. Zo gaat het cbs 
uit van de voornaamste vorm van kinderopvang 
per kind in gezinnen waar ten minste één ouder 
meer dan 12 uur per week werkt (cbs 2008). Vol-
gens deze gegevens gebruikte in 2009 66% van 
de gezinnen waarin het jongste kind tussen de 
0 en 3 jaar oud is een formele of informele vorm 
van kinderopvang (tabel 3.1). In 2005 was dit nog 
54%. De meeste gezinnen waarin het jongste 
kind tussen de 0 en 3 jaar oud is, gebruiken for-
mele opvang (38%). Van de gezinnen met kinde-

ren van 4-12 jaar maakte 46% in 2009 gebruik van 
opvang; een toename ten opzichte van de 28% 
in 2005. Ruim een kwart van de kinderen op de 
basisschool wordt buiten schooltijd opgevangen 
door de grootouders (vgl. Taskforce Kinderop-
vang/Onderwijs 2010). Het gebruik van opvang 
neemt af naarmate het jongste kind in het gezin 
ouder wordt; vanaf de leeftijd van 8 jaar nemen 
minder kinderen deel aan naschoolse opvang 
(Portegijs et al. 2006). Mogelijke verklaringen 
zijn dat ouders de werktijden af kunnen stem-
men op de schooltijden van de kinderen. Oudere 
kinderen kunnen wellicht na schooltijd enkele 
uren alleen (of met oudere broers of zussen) 
thuis zijn of bij vriendjes gaan spelen. 

622 592 570

46 38 34

23 29 38

24 26 24

7 7 5

786 790 798

72 59 54

6 9 13

18 27 29

4 5 4

jongste kind 0-3 jaar (x 1000)

gebruik van opvang (%)

geen kinderopvang

voornamelijk formele opvang (kinderdagverblijf of gastouders)

voornamelijk opvang door familie/vrienden/buren

voornamelijk opvang door betaalde oppas of peuterspeelzaal

jongste kind 4-12 jaar (x 1000)

gebruik van opvang (%)

geen kinderopvang

voornamelijk formele opvang (buitenschoolse opvang of gastouders)

voornamelijk opvang door familie/vrienden/buren

voornamelijk opvang door betaalde oppas of peuterspeelzaal

2005

2007

2009

Tabel 3.1: Gebruik van kinderopvang door gezinnen, naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2005-2009 (in procenten)

Tabel 3.1
Gebruik van kinderopvang door gezinnen,a naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2005-2009 
(in procenten)

a Gezinnen waarvan een van beide ouders minimaal 12 uur per week werkt.

Bron: cbs (ebb’05-’09) 
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Kinderopvang en de arbeidsdeelname van ouders

Formele opvang wordt het meest gebruikt in 
gezinnen waarin beide ouders een grote deeltijd-
baan hebben of waarin een van beiden voltijds 
werkt en de ander een grote deeltijdbaan heeft 
(figuur 3.1). Informele opvang is vooral populair 
onder alleenstaande werkende ouders en bij de 
gezinnen waarin een van beide partners een 
voltijdbaan heeft en de andere partner een kleine 
deeltijdbaan. De minstgebruikte opvangvorm 
is de betaalde oppas of de peuterspeelzaal. Het 
geringe gebruik van de peuterspeelzaal komt 
waarschijnlijk door de beperkte openingstijden 
van deze opvangvorm. De peuterspeelzaal lijkt 
hierdoor op zichzelf geen goede opvangvoor-
ziening voor werkende ouders. Het is des te 
opvallender dat gezinnen waarin de partners 
beiden een voltijdbaan hebben, toch het meeste 
gebruikmaken van deze vorm van opvang. 
Daarbij valt het ook op dat een groot deel van 
deze groep ouders helemaal geen gebruikmaakt 
van kinderopvang. De verklaring hiervoor ligt 
volgens eerder onderzoek vooral in de manier 
waarop voltijds werkende ouders hun werktijden 
op elkaar afstemmen. De onderzochte voltijds 
werkende ouders geven aan veelal de werktijden 
flexibel in te kunnen delen of deels vanuit huis 
te kunnen werken (Keuzenkamp en Faulk 2006). 
Overigens vormen de gezinnen waarin beide 
partners fulltime werken in Nederland een kleine 
groep (in 2009 waren dit volgens het cbs 87.000 
paren met kinderen van 0-12 jaar, ofwel 7% van 
alle ouderparen (cbs 2010d)). 

Ouders met kinderen van 0-3 jaar maken meer 
gebruik van kinderopvang ten behoeve van het 
werk dan ouders met iets oudere kinderen (Cloïn 
en Souren 2009). Van de ouders met het jongste 
kind in de leeftijd van 0-3 jaar maakt het grootste 
deel gebruik van formele opvang en in iets min-
dere mate van informele opvang. Van de ouders 
met het jongste kind in de leeftijd van 4-12 jaar 
maakt ruim de helft geen gebruik van kinder- 
opvang. 

Gebruik van kinderopvang verschilt naar oplei-
dingsniveau en tussen etnische groepen. Er 
wordt meer gebruik van gemaakt in gezinnen 
waarin de vrouw een hoge opleiding genoten 
heeft (65% tegen 38% in gezinnen waarvan de 
vrouw laag opgeleid is). Het verschil naar oplei-
dingsniveau is vooral zichtbaar bij de formele 
opvang. In 37% van de ondervraagde hoogopge-
leide gezinnen gaan de kinderen naar het kinder-
dagverblijf, een gastouder of de buitenschoolse 
opvang. Bij de gezinnen met een middelbaar of 
lager opleidingsniveau ligt dit percentage een 
stuk lager (respectievelijk 19% en 10%). In de 
middelbaar of laagopgeleide gezinnen worden 
de kinderen vaker opgevangen in het informele 
circuit (respectievelijk 30% en 27% tegenover 21% 
in de hoogopgeleide gezinnen).
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Werkende niet-westerse migranten maken min-
der gebruik van zowel formele als informele 
kinderopvang. Maakte in 2009 volgens het cbs 
43% van de autochtone gezinnen geen gebruik 
van opvang voor kinderen van 0-12 jaar, voor 
niet-westerse migranten lag het percentage niet-
gebruikers op 60%. Uit eerder onderzoek blijkt 

dat vooral werkende ouders van Marokkaanse 
afkomst in vergelijking met autochtonen weinig 
gebruikmaken van opvang. De kinderen van 0-3 
jaar van werkende Marokkaanse stedelingen gaan 
het vaakst naar de grootouders. Het gebruik van 
zowel formele als informele opvang is onder wer-
kende ouders van Turkse afkomst iets hoger dan 

Figuur 3.1: Gebruik van kinderopvang door alleenstaande ouders en paren met tenminste één werkende partner, en (een) kind(eren) jonger dan 13 jaar, 
naar arbeidsverdeling, 2005-2009 (in procenten)
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Figuur 3.1
Gebruik van kinderopvang door alleenstaande ouders en paren met tenminste een werkende partner, en 
kind(eren) jonger dan 13 jaar, naar arbeidsverdeling, 2005-2009 (in procenten)

Bron: cbs (ebb’05-’09) 
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onder werkende Marokkaanse ouders. Binnen 
deze groep worden de kinderen van 0-3 even vaak 
opgevangen door grootouders als dat zij naar de 
kinderopvang gaan. Ouders van Surinaamse of 
Antilliaanse komaf maken het meest gebruik van 
opvang, waarbij zij iets vaker gebruikmaken van 
formele opvang en minder vaak van informele 
opvang in vergelijking met autochtonen. In dit 
onderzoek vond men geen verschillen in het 
gebruik van opvang voor kinderen van 4-12 jaar 
(Keuzenkamp en Merens 2006). Uit een recent 
onderzoek toegespitst op kinderen tot 4 jaar 
blijkt eveneens dat Marokkaanse ouders het 
minst een beroep doen op het kinderdagverblijf 
en Antilliaans/Surinaamse ouders van de niet-
westerse migranten het meest (Veen et al. 2010).

Voor ongeveer de helft van de kinderen van 0-12 
jaar en hun werkende ouders maakt kinderopvang 
inmiddels deel uit van het leven. Dat betekent 

echter niet dat kinderen iedere dag met kinder- 
opvang te maken hebben. Formele opvang 
voor twee of drie dagen per week is veelal het 
maximum (zie tabel 3.2). Een klein deel van de 
kinderen tot en met 12 jaar, 12% in 2009, gaat 
vier dagen per week of meer naar de opvang. De 
meeste kinderen brengen tussen de 1 en 28 uur 
per week bij de opvang door. Kinderen van 4-12 
jaar gaan veel minder uren naar de opvang dan 
kinderen van 0-3 jaar (Cloïn en Souren 2009). 
Kinderen van 4-12 jaar gaan immers een groot 
deel van de dag naar school. Het beeld van het 
gebruik van opvang komt overeen met het feit 
dat vooral veel moeders in deeltijd werken en dus 
een deel van de zorg voor kinderen zelf voor hun 
rekening nemen.

281 363 451

19 21 20

42 43 41

27 25 26

10 9 12

2 2 1

39 39 32

26 25 23

20 21 20

9 8 11

4 5 13

2 2 1

totaal (x 1000)

aantal dagen

1 dag per week

2 dagen per week

3 dagen per week

4 dagen per week of meer

onbekend

aantal uren

1-12 uur per week

12-20 uur per week

20-28 uur per week

28-35 uur per week

35 uur per week of meer

onbekend

2005

2007

2009

Tabel 3.2: Aantal dagen en uren per week dat kinderen van werkende ouders naar formele opvang gaan (in procenten)

Bron: cbs (ebb’05-’09) 

Tabel 3.2
Aantal dagen en uren per week dat kind(eren)  jonger dan 13 jaar van 
werkende ouders naar formele opvang gaat(n), 2005-2009 (in procenten)
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De tijden van de kinderopvang

Los van de vraag hoe lang en hoe vaak kinderen 
naar de kinderopvang gaan, is het voor ouders 
relevant hoe laat zij bij de opvang terecht kun-
nen om hun kind(eren) te brengen en te halen. 
Veel centraal verzamelde gegevens hierover zijn 
er echter niet. Volgens het Nederlandse Eurydice-
rapport zijn kinderdagverblijven doorgaans van 
maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 
18.00 uur geopend (Eurydice 2007). In de voor dit 
rapport gehouden aanvullende enquête geven 
ouders aan dat de gebruikelijke openingstijden in 
de formele kinderopvang tussen 7.30 uur en 18.00 
uur liggen (tabel 3.3, vgl. Ermens en van der Werf 
2007). Volgens ruim driekwart van de ouders is 
het kinderdagverblijf waar zij gebruik van maken 
om 7.30 uur open (26% geeft aan dat het kinder-
dagverblijf voor of om 07.00 uur opent; 51% geeft 
7.30 uur op als openingstijd). Van de formele 
opvangvormen is de gastouderopvang het meest 
flexibel in de breng- en haaltijden (niet in tabel). 
De peuterspeelzaal is vanwege de beperkte ope-
ningstijden nauwelijks een opvangvoorziening 
te noemen voor werkende ouders (Portegijs et al. 
2006).

Over de tijden of de tijdstippen van de informele 
opvang is weinig bekend. Vaak zullen ouders 
en oppassers dat onderling met elkaar afstem-
men en kunnen kinderen de hele dag gebracht 
en gehaald worden. Ophalen kan bij 67% van de 
informele oppassen uit het persoonlijke netwerk 
op ieder willekeurig moment. In kinderdagver-
blijven en in de buitenschoolse opvang daaren-
tegen wordt wel verwacht dat kinderen op een 
bepaalde tijd worden gebracht en opgehaald. 
Later in dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 
stress die ouders ervaren bij het op tijd brengen 
en halen van kinderen.

brengen

7:00 uur of eerder

7:30 uur

8:00 uur

8:30 uur

9:00 uur of later

ieder moment

halen

16:30 uur of eerder

17:00 uur

17:30 uur

18:00 uur

18:30 uur

19:00 uur of later

ieder moment

n

26 16 10

51 21 12

22 16 15

0 3 5

1 30 10

0 14 49

3 10 4

2 1 5

7 6 7

48 34 7

32 32 2

8 9 9

0 7 67

96 91 232

Tabel 3.3: Tijden waarop ouders de kinderen in de leeftijd 0-12 jaar kunnen brengen en ophalen bij de verschillende formele en informele opvangvormen, 
2009 (in procenten)

kinderdagverblijf b

buitenschoolse opvang c

grootouders, andere
familieleden of kennissen

Tabel 3.3
Tijden waarop ouders de kinderen van 0-12 jaar 
kunnen brengen en ophalen bij verschillende 
formele en informele opvangvormen,  gebruikers 
per opvangvorm,a 2009 (in procenten)

a  De gastouders, betaalde oppas en peuterspeelzaal zijn niet 
weergegeven vanwege een te klein aantal ondervraagde 
gebruikers. 

b Alleen voor kinderen van 0-3 jaar.
c Alleen voor kinderen van 4-12 jaar.

Bron: scp (tis’09)
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Voor ouders die betaald werk en de zorg voor 
jonge kinderen combineren is het niet alleen 
zaak dat er kinderopvang is, maar ook dat de 
tijden van de kinderopvang aansluiten bij hun 
behoeften. Om zicht te krijgen op de mate waarin 
dit het geval is, is aan ouders met jonge kinderen 
gevraagd hoe zij de tijden van opvang beoor-
delen. Dit is ook gevraagd aan ouders die daar 
geen gebruik van maken. De reden dat ouders 
een opvangvorm niet gebruiken kan immers zijn 
dat de tijden hen niet uitkomen. In figuur 3.2 is 
het onderscheid aangebracht tussen gebruikers 
en niet-gebruikers per opvangvorm. Ook is de 
ouders de mogelijkheid gelaten om aan te geven 
dat zij niet weten of de tijden al of niet aanslui-
ten. Mogelijk hebben zij hier immers nooit over 
nagedacht of naar geïnformeerd.

Behalve bij de opvang door grootouders hebben 
veel ouders eigenlijk geen idee of de opvangtijden 

aansluiten bij hun behoeften. De ouders die wel 
een mening hebben, zijn het positiefst over de 
tijden waarop grootouders en andere familie-
leden of kennissen voor opvang beschikbaar zijn. 
Minder positief zijn ze over de andere opvang-
vormen: slechts rond de 30% is van mening dat 
die tijden aansluiten bij hun behoefte. Het maakt 
daarbij niet uit of men in de stad woont of op het 
platteland.

Gebruikers van kinderopvang zijn veel positiever 
over de mate waarin de tijden van de opvang aan-
sluiten op hun behoeften. Bijna alle ouders van 
wie de kinderen opgevangen worden door fami-
lie of kennissen en van wie de kinderen opge-
vangen worden door de buitenschoolse opvang 
en het kinderdagverblijf, zijn positief over de 
aansluiting van de opvangvormen.

Aansluiting van kinderopvangtijden op behoeften van ouders en wensen voor andere tijden

          % sluit (heel) goed aan

grootouders, 
andere familieleden 

of kennissen

gastouder (formeel)
buitenschoolse 

opvangkinderdagverblijf

betaalde oppaspeuterspeelzaal

          % weet niet / nooit in verdiept

alle ouders
(n = ���)

ouders die 
opvangvorm
gebruiken b

(n = paarse cijfers)

alle ouders
(n = ���)

ouders die 
opvangvorm
gebruiken b

(n = paarse cijfers)
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Figuur 3.2
Mate waarin ouders met kind(eren) van 0-12 jaar vinden dat opvangvormen a aansluiten 
bij hun behoeften, 2009 (in procenten; n = 689)

a  De gastouders, betaalde oppas en peuterspeelzaal zijn niet weergegeven vanwege een te klein aantal ondervraagde gebruikers.
b  Het aantal ouders dat gebruik maakt van de verschillende opvang vormen wijkt hier af van de aantallen in tabel 3.3, omdat een 

aantal ouders geen antwoord heeft gegeven op deze vraag. 

Bron: scp (tis’09)
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Behoefte aan andere tijden in de kinderopvang

Dat veel ouders tevreden zijn, betekent niet dat 
zij geen wensen kunnen hebben over ruimere 
openingstijden of meer flexibiliteit. Het valt met 
die wensen echter wel mee, zeker als het gaat 
om opvang buiten kantoortijden. Desgevraagd 
bestaat de meeste behoefte aan (meer) opvang 
tijdens de schoolvakanties (tabel 3.4). Ruim een 
kwart van de ouders met een kind op de basis-
school heeft daar behoefte aan. Ook aan flexibele 
opvang is behoefte: 22% van de ondervraagde 
ouders zou graag de mogelijkheid hebben om 
gebruik te maken van kinderopvang op wisse-
lende tijden en/of dagen. De helft van degenen 
met die behoefte wil vooral incidenteel flexibel 
(een) extra dagde(e)l(en) kunnen afnemen. Inci-
denteel betekent in dit geval in noodgevallen of 
enkele keren per jaar. De behoefte aan kinder-
opvang buiten kantooruren is minimaal, men wil 
hier slechts in incidentele gevallen gebruik van 
maken.

Spitsuurmomenten voor ouders met kinderen van 
0-3 jaar 

In gezinnen met jonge kinderen is een aantal 
tijdsknelpunten denkbaar. Zo zijn er bepaalde 
‘tijdsblokken’ waarin veel tegelijk moet gebeu-
ren. Kinderopvang is een belangrijke voorziening 
voor werkende ouders, waar kinderen ’s ochtends 
heen moeten worden gebracht en ’s middags of 
aan het begin van de avond weer worden opge-
haald. Dat doen moeders wat vaker dan vaders, 
hoewel vaders ook een aanzienlijk deel ervan voor 
hun rekening nemen (figuur 3.3, vgl. Schwanen 
2007). Voor het brengen en halen van de kinderen 
gebruikt twee derde van de ouders de auto; veel 
minder ouders doen dat met de fiets of te voet 
(elk 22%).

opvang tijdens schoolvakantiesa

flexibelere opvang met wisselende dagdelen

opvang met ruime(re) opvangtijden

(meer uren) opvang tijdens kantooruren

opvang buiten kantooruren: ’s avonds

opvang buiten kantooruren: in het weekend

opvang buiten kantooruren: ’s nachts

totaal behoefte

regelmatig behoefteb

incidenteel behoeftec

Tabel 3.5: Behoefte van ouders met kinderen in de leeftijd 0-12 jaar aan alternatieven voor opvang, 2009 (n = 689; in procenten)

relatief weinig behoefte                    relatief veel behoefte

2 6 10 16

22 11 11

17 10 7

10 5 5

9 4 5

7 3 4

3 1 2

Tabel 3.4
Behoefte aan alternatieven voor opvang, ouders met kind(eren) van 0-12 jaar, 2009 
(in procenten; n = 689)

a Is alleen gevraagd aan mensen met kinderen van 4-12 jaar.
b Bestaat uit de antwoordcategorieën ‘meerdere keren per maand, maar minder vaak dan één keer per week’ en ‘meerdere 

keren per week’.
c Bestaat uit de antwoordcategorieën ‘incidenteel’ en ‘aantal keer per jaar’.

Bron: scp (tis’09)
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Figuur 3.3
Het brengen naar en halen van de kinderen naar de opvang, werkende ouders van kind(eren) 
van 0-3 jaar, 2009 (in procenten; n = 155)

          man
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          vrouw��

brengen

halen

Tabel 3.6: Het brengen naar en halen van de kinderen naar de opvang van werkende ouders met kinderen in de leeftijd 0-3 jaar, 2009 (n = 155; in procenten)

          m/v even vaak

          iemand anders

 

 

�
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a Alleen gevraagd aan werkende mensen met kinderen.
b Alleen gevraagd aan mensen met kind(eren) van 0-3 jaar die gebruikmaken van opvang.

Bron: scp (tis’09)

Bron: scp (tis’09)

Hoewel vrouwen vaker de kinderen brengen naar 
en halen van de opvang dan mannen, verschillen 
vrouwen en mannen niet van elkaar in de stress 
die zij daarbij ervaren (tabel 3.5). Het op tijd op 

Tabel 3.5
Mate waarin vrouwen en mannen met kind(eren) van 0-3 jaar aangeven regelmatig (= meerdere keren per 
week/maand) stress te ervaren in de volgende situaties, 2009 (in procenten; n = 155 of 177)

het op tijd komen op het werka

het op tijd weggaan van het werka

het op tijd wegbrengen naar de kinderopvangb

het op tijd ophalen bij de kinderopvangb

vrouwen

mannen

Tabel 3.7: Mate waarin ouders met kinderen in de leeftijd 0-3 jaar aangeven regelmatig (= meerdere keren per week / maand) stress te ervaren in de volgende 
situaties, naar geslacht, 2009 (n= 155 of 177; in procenten)

relatief weinig genoemd                    relatief meer genoemd

3 2 34

41 39

36 25

29 23

het werk komen en het op tijd vertrekken van het 
werk levert vier op de tien werkende ouders met 
jonge kinderen regelmatig stress op, dat wil zeg-
gen meerdere keren per maand of zelfs per week.
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veel lesuren en -dagen uit. De invoering van een 
vierdaagse schoolweek, een mogelijke oplossing 
voor het tekort aan leraren, leidde in 1999 tot 
een rechtszaak. Ouders eisten dat de school de 
overgang naar een vierdaagse schoolweek zou 
terugdraaien. In de zomer van 2000 eisten ouders 
op een andere school echter juist de invoering 
van een vierdaagse schoolweek (tk 1999/2000; 
Vogels 2002).

Sinds 1 januari 2006 zijn scholen van overheids-
wege verplicht vijf dagen in de week les te geven 
(tk 1999/2000; tk 2005/2006). Los van kortere 
schoolweken veroorzaakt door feestdagen mag 
een school maximaal zeven maal per jaar een 
vierdaagse schoolweek plannen, mits dit aan 
het begin van het schooljaar is aangekondigd. 
De wetswijziging biedt scholen bovendien meer 
flexibiliteit in de schooltijden, doordat het maxi-
mum van vijfenhalf uur les per dag vervangen is 
door een minimum van drie uur per dag. Verder 
biedt de wetswijziging van 2006 meer flexibiliteit 
door een minimaal aantal uren les vast te stellen 
dat kinderen in de onder- en in de bovenbouw 
moeten volgen (tk 2005/2006). Hierdoor kunnen 
scholen zelf een indeling van de les uren over de 
verschillende jaren maken. Van de schoolvakan-
ties is alleen de zomervakantie wettelijk gere-
geld. Voor de overige vakanties stelt de overheid 
adviesdata op.7 Voor zover bekend wordt niet 
systematisch bijgehouden of scholen de advies-
data volgen. 

Nieuwe vormen van schooltijden

De toename van het aantal werkende ouders 
zorgt ervoor dat schooltijden ter discussie staan. 
Net als veel andere tijden in de samenleving 
zijn schooltijden geënt op de situatie waarin de 
moeder zorg draagt voor de kinderen in de uren 
rondom schooltijd (tk 2009/2010). Het klas-
sieke schooltijdenregime biedt de ouder(s) die 
verantwoordelijk is (zijn) voor de zorg buiten 
schooltijd dan ook weinig mogelijkheden om de 
zorg voor kinderen in de basisschoolleeftijd te 
combineren met een baan (Oberon 2009b). Met 
de vanaf 2004 nieuw ingezette koers richting 
deregulering, autonomievergroting, de moge-

7    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties)

Het basisonderwijs is in Nederland verplicht voor 
kinderen vanaf 5 jaar; doorgaans gaan kinderen 
echter vanaf het moment dat zij 4 jaar zijn naar 
school. Zeker gedurende de eerste jaren gaan ze 
vaak niet zelfstandig naar school of van school 
naar huis, en kunnen ze niet alleen thuis zijn 
buiten school tijd. Ouders moeten daardoor met 
hun werkuren en andere activiteiten rekening 
houden met de schooltijden van hun kind(eren) 
of opvang regelen buiten schooltijd. In toene-
mende mate speelt de school zelf een rol bij de 
opvang, bijvoorbeeld door het aanbieden van 
tussenschoolse opvang en activiteiten buiten 
schooltijd. Scholen zijn volgens de Wet op het 
primair onderwijs (wpo) van 2006 verplicht zorg 
te dragen voor een voorziening voor leerlingen 
om tussen de middag de pauze onder toezicht 
door te brengen indien ouders hierom verzoe-
ken. Evenzo dienen zij te zorgen voor aansluiting 
met de kinderopvang tussen 7.30 uur en 18.30 uur 
(buiten de schooltijden) indien ouders hierom 
verzoeken. 

Schooltijden in Nederland

De schooltijden van kinderen van 5-12 jaar lig-
gen vast in de Wet op het primair onderwijs 
(wpo) en de Wet op de expertisecentra (wec). 
Hoewel de wet uitsluitend het minimale aantal 
uren onderwijs voorschrijft, voeren veel basis-
scholen in Nederland een vergelijkbaar rooster. 
Kinderen krijgen in de ochtend meestal les van 
8.30 uur tot 12.00 uur. De middaglesuren lopen 
van ongeveer 13.15 tot 15.15 uur. In dit ‘klassieke’ 
rooster zijn de kinderen op woensdagmiddag vrij 
en heeft de onderbouw vaak ook op vrijdagmid-
dag geen les. Een deel van de scholen voert een 
continu rooster. Dit houdt in dat de kinderen tus-
sen de middag verplicht overblijven op school. 
De middag pauze duurt dan in het algemeen 30 
tot 40 minuten en de kinderen gaan om 14.30 
of 14.45 naar huis of naar de opvang (Oberon 
2009b). Volgens de recentste gegevens hierover 
had 25% van de scholen in Nederland in 2000 een 
continurooster (Vogels 2002). Deze gegevens zijn 
sindsdien niet meer centraal verzameld.

Aan het einde van de jaren negentig was er in 
Nederland veel te doen rondom de schooltij-
den in het basisonderwijs. Door een tekort aan 
leerkrachten en arbeidstijdverkorting vielen 

3.3 
Schooltijden en schoolvakanties
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lijkheid tot flexibilisering van schooltijden en de 
regelgeving omtrent tussenschoolse en buiten-
schoolse opvang probeert de overheid scholen 
meer beleidsruimte te bieden (Koers Primair 
Onderwijs 2004). Recentelijk zijn in het kader van 
het project Andere Tijden, een samenwerkings-
vorm van enkele belangenorganisaties op het 
gebied van opvang, de knelpunten met de hui-
dige schooltijden in kaart gebracht. Tegelijk zijn 
er drie alternatieve modellen van schooltijden 
ontwikkeld (Oberon 2009b). Het eerste nieuwe 
model is het ‘5 gelijke dagenmodel’ (een continu-
rooster met vijf gelijke dagen) met onderwijs van 
8.30 uur tot 14.30 uur, waarbij de kinderen tussen 
de middag op school lunchen. Het tweede model 
is gebaseerd op het bioritme van kinderen. Door-
dat de piekuren van maximale alert heid liggen 
tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 15.00 uur 
en 17.00 uur, krijgen de kinderen les tussen 9.00 
uur en 12.00 uur en tussen 14.30 uur en 16.30 uur 
(Balledux et al. 2005). In de lange middagpauze 
kunnen de kinderen eten, sporten, rusten of aan 
activiteiten deelnemen. Het derde model is de 
‘7.00 uur tot 19.00 uur’ school. Kinderen volgen 
hier een aaneengesloten programma van 7.00 
uur ’s morgens tot 19.00 uur ’s avonds, opgedeeld 
in blokken met onderwijs, sport en ontspanning. 
Daarbij is de school het hele jaar door geopend. 
De drie modellen zijn op enkele plaatsen in 
Nederland al tot uitvoering gebracht (Oberon 
2009b; Schreuder 2006; Schreuder 2008)8. 

De brede school

Een andere ontwikkeling op het gebied van 
scholen en schooltijden is de toename in het 
aanbod van voorzieningen op en rond scholen. 
Halverwege de jaren negentig zochten scholen 
in achterstandswijken samenwerking met maat-
schappelijk werk, peuterspeelzalen en culturele 

8    Het ‘5 gelijke dagenmodel’ is op een aantal scholen in 
gebruik genomen, onder andere op de Tilburgse basischool 
De Boemerang (nieuwe schooltijden in het onderwijs 2009). In 
Gouda voerde basisschool De Oosterweide enkele jaren een 
rooster gebaseerd op het biologisch ritme van kinderen, maar 
zij zijn daarmee gestopt omdat men de financiering niet rond 
kreeg. Een voorbeeld van een school die de hele dag en het hele 
jaar door geopend is, is De School in Zandvoort. In o.a. Ede en 
Apeldoorn zijn in het schooljaar 2010/'11 scholen gestart die 
gebaseerd zijn op ditzelfde model. In de onderzoeken naar de 
scholen zijn de ervaringen van de ouders niet meegenomen 
(alleen indirect via de docenten).

instellingen. Vervolgens is dit concept van de 
brede school ook elders toegepast en werd de 
kinderopvang een belangrijke partner. Waar 
nieuw werd gebouwd, ontwikkelde men steeds 
vaker één locatie voor de verschillende voorzie-
ningen (multifunctionele accommodatie, mfa) 
(Oberon 2006). 

Brede scholen bestaan in verschillende vormen. 
Het vergroten van de ontwikkelingskansen van 
kinderen is vaak het primaire doel van de brede 
school. Daarnaast zijn de brede scholen gericht 
op opvang en bieden zij dagarrangementen aan 
ter stimulering van arbeidsmarktparticipatie 
van de ouders. Een dagarrangement is een aan-
eengesloten aanbod van voorschoolse opvang, 
onderwijs, tussen schoolse opvang en activiteiten 
na schooltijd. Brede scholen in kleine plaatsen 
hebben vaak aan vullend tot doel voorzieningen 
in stand te houden die anders mogelijk dreigen te 
verdwijnen door teruglopende gebruikersaantal-
len, zoals de bibliotheek (Raad Landelijk Gebied 
2009; Oberon 2007).

Het aantal brede scholen in Nederland groeit 
recentelijk snel. Tussen 2001 en 2005 kwamen 
er 50 brede scholen per jaar bij; sinds 2005 is 
dit gestegen tot een toename van zo’n 200 per 
jaar. Eind 2009 telde Nederland ruim 1200 brede 
scholen op totaal ongeveer 7000 basisscholen 
(Nieuwsbericht ocw 2009; Inspectie van het 
Onderwijs 2010).9 In 88% van de gemeenten is een 
brede school aanwezig of is men met de ontwik-
keling ervan bezig. Slechts 6% van de gemeenten 
is niet in de brede school geïnteresseerd (Oberon 
2009a). Het rijk ziet de toename van het aantal 
brede scholen als een positieve ontwikkeling. 
Doordat de toename groter is dan verwacht, 
stelde men in 2009 het streven bij tot 1500 brede 
basisscholen in 2011 (Nieuwsbericht ocw 2009).10 
De overheid stimuleert de ontwikkeling van 
brede scholen door subsidieregelingen en de 
oprichting van een informatiepunt. Bijvoorbeeld 
door middel van de ‘Impuls brede scholen, sport 
en cultuur’. De impuls steunt gemeenten om 

9    Doordat soms meerdere scholen samen een brede school 
vormen, ligt het totaal aantal betrokken scholen op 1700 (Obe-
ron 2009).
10    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brede-school/
nieuws/2009/12/16/stimulans-voor-brede-scholen.html.)
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voor brede scholen flexibele werknemers aan te 
nemen die op verschillende gebieden inzetbaar 
zijn. In 2012 dienen er 2250 van deze zogenoemde 
combinatiefuncties gecreëerd te zijn.11 Daarnaast 
stimuleert de overheid sinds 2008 financieel de 
ontwikkeling van multifunctionele onderwijs-
huisvesting (tk 2007/2008c). Met het stijgende 
aantal brede scholen was er sprake van een 
dalend aandeel brede scholen dat in een gebouw 
met verschillende voorzieningen is onderge-
bracht. Inmiddels stijgt het aandeel brede scho-
len dat gehuisvest is onder één dak (53% in 2005, 
43% in 2007 en 50% in 2009).

In landen als de Verenigde Staten, Zweden en het 
Verenigd Koninkrijk is de brede school inmiddels 
gemeengoed, zij het in verschillende vormen. De 
eerste aanzet tot community schools begon in de vs 
al rond 1900, toen de school een sociale voorzie-
ning in de wijk vormde. In Zweden ontstonden de 
brede scholen in de jaren tachtig door een steeds 
meer geïntegreerde samenwerking tussen scho-
len en vrijetijdscentra. In het Verenigd Koninkrijk 
ontwikkelden zich de eerste brede scholen in de 
jaren negentig, met als doel de ontwikkelings-
kansen van kinderen in hun eigen omgeving te 
vergroten. Vanaf 2004 stimuleert men er de brede 
school. In zowel Denemarken als Duitsland is de 
overheid vanwege tegen vallende onderwijspres-
taties de ontwikkeling van brede scholen gaan 
stimuleren (Timmerhuis et al. 2006). 

11    Aanvankelijk zou de overheid 2500 combinatiefuncties 
realiseren, maar door de financiële crisis is dit bijgesteld naar 
2250. Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2009/10/30/
kabinet-akkoord-met-voortgangsrapportage-impuls-brede-
scholen-sport-en-cultuur.html

Schoolvakanties en vakantiegedrag

Het aanbreken van de schoolvakanties gaat vaak 
gepaard met een grote vakantie-uittocht: het 
vakantiehoogseizoen lijkt zelfs vrijwel helemaal 
gelijk te lopen met de schoolvakanties. Vooral 
mensen met kinderen zijn gebonden aan vaste 
tijden waarop zij vakantie kunnen opnemen 
(90%), maar ook van de ondervraagden zonder 
kinderen (van 4-17 jaar)12 zegt desgevraagd 31% zelf 
of via familieleden/medereizigers gebonden te 
zijn aan vaste vakantieperioden (bouwvak, col-
lectieve bedrijfssluiting, seizoensdrukte op het 
werk) (tabel 3.6). Dat kan overigens ook beteken 
dat men juist buiten het hoogseizoen geacht 
wordt op vakantie te gaan (17% van de mensen 
zonder kinderen van 4-17 jaar in het huishouden). 
De gebondenheid aan het hoogseizoen die vooral 
bij ouders met schoolgaande kinderen veel voor-
komt, vinden veel ouders niet erg prettig: liever 
zouden zij in het laagseizoen of wisselend binnen 
en buiten het hoogseizoen op vakantie gaan.

De belangrijkste redenen om buiten het hoog- 
seizoen op vakantie te willen gaan zijn dat het 
dan goedkoper en minder druk is. Een kleine 
groep heeft een voorkeur voor het hoogseizoen 
vanwege de drukte en gezelligheid op de vakan-
tiebestemming in het hoog seizoen, de grotere 
kans op mooi weer, het ‘optimale vakantie- 
gevoel’ en de lange dagen in het hoogseizoen.

12    Voor deze leeftijdscategorie is gekozen omdat ook ouders 
met kinderen die naar de middelbare school gaan aan de school-
vakanties van de kinderen gebonden zijn.
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Hoe staan ouders ten opzichte van veranderingen 
in de schooltijden? Zien zij wel wat in ruimere 
schooltijden waarbij kinderen langer of in een 
langere aaneengesloten periode op school zijn, 
en hoe ver vinden zij dat een nieuw model kan 
gaan? Een onderzoek naar de tevredenheid van 
ouders met kinderen in het primair onderwijs 
laat zien dat 80% van hen tevreden is met de hui-
dige schooltijden (Nationaal Scholenonderzoek 
2009). In een ander onderzoek rapporteert 13% 
van de ouders belemmeringen door de openings-
tijden van de school (tns nipo 2009). Uit nog 
een ander onderzoek blijkt dat een derde van de 
ouders een voorkeur heeft voor een school met 
een continurooster, terwijl slechts een kwart 
van de ouders kinderen op een dergelijke school 
heeft (Vogels 2002). 

In het aanvullend onderzoek Tijdsknelpunten 
In de Samenleving (tis) is ouders gevraagd naar 
welk type school de kinderen gaan: een school 
met een klassiek of met een ander schooltijden-

rooster. Een school met een klassiek schooltij-
denrooster heeft lestijden van 8.30/8.45 uur tot 
15.00/15.30 uur en een lunchpauze van één tot 
anderhalf uur tussen de middag. Tijdens deze 
lunchpauze gaat een deel van de kinderen naar 
huis en een deel blijft over. Op woensdagmid-
dag zijn de kinderen vrij en even tueel ook op 
vrijdagmiddag. Scholen die niet aan deze eerste 
beschrijving voldoen, bijvoorbeeld een school 
met een continurooster of de van-7.00-tot-
19.00-uurschool, vallen onder de noemer ‘ander 
schooltijdenrooster’. De brede school valt daar 
ook onder, want hoewel dit type basisschool een 
klassiek rooster kan hebben, is het aanbod van 
brede scholen wat betreft voor- en naschoolse 
opvang (en ook sport en cultuur) groter dan van 
de traditionele basisscholen. 

Van de ondervraagde ouders met kinderen van 
4-12 jaar heeft 81% kinderen op een basisschool 
met een klassiek rooster en 19% kinderen op een 
school met een ander schooltijdenrooster. Of de 

bent u gebonden aan vaste vakantieperioden? (% ja)

waarvan gebonden aan

hoogseizoen

buiten hoogseizoen

ongeveer even vaak in als buiten het hoogseizoen

indien gebonden: als u vrij was om te kiezen, wanneer zou u dan het liefst op vakantie gaan?

liefst in het hoogseizoen

wisselend, ene keer in het hoogseizoen en de andere keer erbuiten

liefst buiten het hoogseizoen

maakt niet uit

kind 4-17 in huishoudena

geen kind 4-17 in huishouden

90 31

87 70

6 17

7 13

3 5

22 27

69 64

6 4

Tabel 3.8: Gebondenheid aan vaste vakantieperioden en voorkeuren voor vakantieperioden, vrouwen en mannen 20-64 met en zonder kinderen van 4-17 jaar, 
2009 (in procenten)

Tabel 3.6
Gebondenheid aan vaste vakantieperioden en voorkeuren voor vakantieperioden, vrouwen en mannen 
van 20-65 jaar met en zonder kind(eren) van 4-17 jaar, 2009 (in procenten)

a Inclusief alleenstaande ouders met een kind van 0-17 jaar (aantal is te klein om onderscheid te maken tussen alleenstaande 
ouders met een jongste kind van 0-3 en 4-17 jaar).

Bron: scp (tis’09)

Aansluiting schooltijden op wensen van ouders en behoefte aan andere schooltijden
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ouders werken en hoeveel uur ze dat doen houdt 
geen verband met het schooltype van hun kin-
deren. De mate van stedelijkheid van het gebied 
waar men woont daarentegen wel: in zeer sterk 
stedelijke gebieden gaat 43% van de kinderen 
naar een school met een niet-klassiek schooltij-
denrooster. In minder stedelijke gebieden tot 
niet-stedelijke gebieden is dat veel minder. Een 
oorzaak voor dit verschil ligt waarschijnlijk in het 
geringer aandeel brede basisscholen in minder 
stedelijke gebieden, een verschil dat mogelijk 
verdwijnt door de verwachte groei van het aantal 
brede scholen in dorpskernen (Oberon 2007; 
Oberon 2009a).

Van de mensen met kinderen op een school met 
een klassiek rooster is 62% tevreden en heeft 
38% voorkeur voor een school met een ander 
regime (figuur 3.4). De schooltijden van kinde-
ren komen dus niet altijd overeen met de wensen 
van de ouders (vgl. Vogels 2002). In dat geval gaat 
de voorkeur vooral uit naar een continurooster 
(19%) en in mindere mate naar de brede school 
(8%). Voor de vierdaagse schoolweek en het van-
7.00-tot-19.00-uurmodel bestaat weinig animo 
onder ouders die nu met een klassiek schooltij-

denrooster te maken hebben. Dat kan liggen aan 
onbekendheid met nieuwe roosters en bekend-
heid met het klassieke rooster, of aan het feit dat 
ouders nu eenmaal een strategie hebben gevon-
den om met het klassieke schooltijdenrooster om 
te gaan. Uit ander onderzoek is echter bekend dat 
veel ouders vinden dat lange dagen vermoeiend 
zijn voor kinderen en dat men het vaak het beste 
vindt dat kinderen na schooltijd individuele aan-
dacht krijgen van de ouder(s) (o.a. Portegijs et al. 
2006; Cloïn en Souren 2009).

Het schooltijdenrooster dat ouders wenselijk 
achten is niet gerelateerd aan het aantal uren dat 
zij werken, maar wel aan de stedelijkheidsgraad 
van de woonomgeving. Ouders in stedelijke 
gebieden hebben het vaakst met een niet-klassiek 
schooltijdenrooster te maken en geven hier ook 
het vaakst de voorkeur aan; 75% van de ouders 
die in een zeer stedelijk gebied wonen, heeft de 
voorkeur voor ander school tijdenrooster dan het 
klassieke. Mensen in weinig stedelijke gebieden 
zien het minst in een ander schooltijdenrooster; 
van deze groep ouders geeft 38% de voorkeur aan 
een niet-klassiek rooster.

Figuur 3.9: Het huidige schooltype van het kind afgezet tegen het door ouders gewenste schooltype, 2009 (n = 545; in procenten)
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Figuur 3.4
Het huidige schooltijdenrooster van het kind afgezet tegen het door ouders gewenste 
schooltijdenrooster, 2009 (in procenten; n = 545)

Leesvoorbeeld: 
van de ouders met kind(eren) op een school met een klassiek regime, geeft 62% aan dat dit ook het gewenste schooltype is. De overige ou-
ders met kinderen op een school met een klassiek regime prefereren een ander type school: het continurooster (19%), een school met minder 
extra vrije dagen (3%) of de brede school (8%). De overige schooltypen werden door een zeer klein deel van deze groep ouders gewenst. 

Bron: scp (tis’09)
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De ouders van kinderen op een school met 
andere schooltijden hebben in meerderheid een 
voorkeur voor een school met een continurooster 
(58%). Doordat het ‘ander regime’ in de vraagstel-
ling niet is opgesplitst, is het niet duidelijk naar 
welk type school de kinderen gaan. Gezien het 
hoge percentage ligt het voor de hand dat het 
merendeel van deze kinderen naar een school 
met een continurooster of naar een brede school 
gaat. Van alle ouders vindt iets meer dan de helft 
een school met een klassiek rooster wenselijk 
(52%). Iets meer dan een kwart van de ouders 
spreekt de voorkeur uit voor een continurooster 
en 9% voor de brede school.

Sinds 2006 zijn scholen verplicht zorg te dra-
gen voor een voorziening voor tussenschoolse 
opvang als ouders daarom vragen. Op scholen 
met een niet-klassiek schooltijdenrooster zul-
len de kinderen doorgaans allemaal overblijven 
op school. Van de ouders met kinderen op een 
school met een klassiek schooltijdenrooster geeft 
meer dan de helft aan dat de kinderen wel eens 
overblijven, het merendeel maximaal drie dagen 
per week (tabel 3.7). De ouders van de kinderen 
die nooit over blijven geven vrijwel altijd als 

reden hiervoor op dat zij overblijven voor hun 
kind(eren) niet nodig vinden. Het komt vrijwel 
niet voor dat er geen overblijfmogelijkheid is. 
De ruime mogelijkheden om kinderen tussen 
de middag op school te laten overblijven, draagt 
wellicht bij aan de grote tevredenheid van ouders 
met het klassieke schooltijdenrooster.

Tabel 3.7
Overblijven tussen de middag door kinderen van 4-12 jaar op 
een school met klassiek rooster, 2009 (in procenten; n = 442)

Bron: scp (tis’09)

43

1

42

57

18

12

14

9

4

blijft nooit over, reden:

mogelijkheid is niet aanwezig op school

ik vind het niet nodig

blijft wel over, van wie:

1 keer per week

2 keer per week

3 keer per week

4 keer per week

5 keer per week

Tabel 3.10: Overblijven tussen de middag door kinderen op een school met klassiek rooster, 2009 (n = 442; in procenten)
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Er is een aantal spitsuurmomenten te beden-
ken waarop ouders met kinderen van 4-12 jaar 
mogelijk tijdsknelpunten kunnen ervaren. Een 
dergelijk moment is bijvoorbeeld het dagelijkse 
brengen en ophalen van de kinderen naar en van 
school. Een groot deel van de kinderen wordt 
door hun ouders naar school gebracht, kinderen 
van 4 en 5 jaar vrijwel allemaal. Van de kinderen 
van 6 en 7 jaar gaat een kwart zelf naar school. 
Kinderen van 8 en 9 jaar worden in 40% van de 
gevallen nog naar school gebracht en van de 10- 
en 11-jarigen is dit nog 10% (Portegijs et al. 2002). 
Gemiddeld gaat net iets meer dan een kwart van 
de kinderen alleen naar school. In de minder ste-
delijke gebieden gaan kinderen vaker alleen naar 
school dan in de stedelijke gebieden.

Vrouwen brengen en halen wat vaker de kinde-
ren naar en van school dan mannen (figuur 3.5). 
Het komt maar weinig voor dat opa’s, oma’s of 
anderen de kinderen brengen en/of halen. Met 
het naar school brengen van de kinderen is men 
gemiddeld 15 minuten kwijt.

Vrouwen ervaren vaker dan mannen stress bij het 
op tijd wegbrengen van de kinderen naar school 
(tabel 3.8). Zij brengen de kinderen dan ook iets 
vaker naar school dan mannen. Hoewel vrouwen 
ook vaker de kinderen ophalen, ervaren ze daar-
bij niet vaker stress dan mannen. Het op tijd op 
het werk komen en het op tijd weggaan van het 
werk levert voor ongeveer 30% van de mannen en 
vrouwen met kinderen van 4 tot 12 jaar regelma-
tig stress op. Dit is iets minder dan bij ouders met 
kinderen van 0-3 jaar. Vooral het op tijd weggaan 
van het werk levert bij ouders met kinderen van 
0-3 jaar meer stress op (tabel 3.5).Onvoorziene 
lesuitval is een ander mogelijk stressmoment 
voor werkende ouders, die dan direct opvang 
moeten regelen of zelf vrij moeten nemen. Twee 
derde van de ouders had in het afgelopen jaar één 
of meerdere keren met onverwachte lesuitval te 
maken. In de meeste gevallen komt dit enkele 
keren per jaar voor (52%), maar voor sommige 
ouders is lesuitval maandelijks (12%) of wekelijks 
(3%) aan de orde (niet in tabel).

Spitsuurmomenten voor ouders met kinderen van 4-12 jaar

          m/v even vaak

          vrouw

          man

          iemand anders

          niemand; gaan zelf naar school/ naar huis
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Tabel 3.11: Het brengen naar en halen van school van de kinderen in de leeftijd 4-12 jaar door de oudersa, 2009 (n = 545; in procenten)

Figuur 3.5
Het brengen naar en halen van school van kinderen van 4-12 jaar door de ouders,a 2009
(in procenten; n = 545)

a Gevraagd is wie normaal gesproken de kinderen naar school brengt en wie de kinderen normaal gesproken ophaalt.

Bron: scp (tis’09)
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Hoe lossen werkende ouders onvoorziene les-
uitval op? Een groot deel van hen lost dat op 
door informele opvang te regelen (32%) of een 
vrije dag of verlof (30%) op te nemen (tabel 3.9). 
Ouders met een deeltijdbaan schakelen door-
gaans informele opvang in om onvoorziene les-
uitval op te vangen. Het opnemen van een 

vrije dag of verlof is gangbaarder onder ouders 
die één tot elf uur per week werken of mensen 
die een grote deeltijdbaan hebben (28 tot 34 uur). 
Mensen met een voltijdbaan werken vaker thuis 
als er lessen uitvallen (21%). De strategieën van 
alleenstaande ouders wijken niet af van gezinnen 
met twee ouders.

Het op tijd wegbrengen naar de school

Het op tijd ophalen van school of opvang

Het op tijd komen op het werk a

Het op tijd weggaan van het werk a

Het op tijd wegbrengen naar de kinderopvang b

Het op tijd ophalen bij de kinderopvang b

vrouwen

mannen

n

Tabel 3.12: Mate waarin ouders met een kind in de leeftijd 4-12 jaar regelmatig (= meerdere keren per week of per maand) stress ervaren (in procenten) 

545

545

448

448

177

177

relatief weinig genoemd                    relatief veel genoemd

3 4 22

23 18

30 27

31 30

18 19

14 22

Tabel 3.8
Mate waarin ouders met kind(eren) van 4-12 jaar regelmatig (= meerdere keren per week of per maand) 
stress ervaren, 2009 (in procenten) 

a Alleen gevraagd aan werkende mensen met kinderen.
b Alleen gevraagd aan mensen met kind(eren) van 4-12 jaar die gebruikmaken van kinderopvang ten behoeve van het werk.

Bron: scp (tis’09)

(extra) informele opvang geregeld

vrije dag/verlof opgenomen

kind(eren) is (zijn) alleen thuis gebleven

thuis gewerkt

(extra) formele opvang geregeld

vrouwen

mannen

totaal

Tabel 3.12: Manieren waarop werkende ouders onvoorziene lesuitval oplossen (n = 364; in procenten)

32

30

11

13

9

34 29

27 32

9 12

8 19

7 11

Tabel 3.9
Manieren waarop werkende ouders met kind(eren) van 4-12 jaar onvoorziene lesuitval oplossen,a 
2009 (in procenten; n = 364)

a Mensen mochten meerdere antwoorden geven.

Bron: scp (tis’09)
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Een derde mogelijk knelpunt met schooltijden 
is de schoolvakantie. Het aantal vakantiedagen 
van ouders blijft over het algemeen achter bij 
dat van hun kinderen, waardoor het nodig is 
iets te regelen. De meeste ouders regelen de 
opvang tijdens schoolvakanties geheel binnen 
het eigen huishouden (tabel 3.10). Hoewel het 
aantal vrije dagen van ouders niet voldoende is, 
nemen veel ouders wel voor een deel van de tijd 
vrije dagen op als de kinderen vakantie hebben 
(43%). Mannen doen dit vaker dan vrouwen, maar 
mannen hebben dan ook vaker dan vrouwen een 
voltijdbaan. In iets meer dan een derde van de 
gezinnen werkt één van beide ouders niet en is 
daardoor tijdens de vakanties thuis. Thuiswerken 
of het opnemen van op gespaarde vrije dagen 
vormt voor 13% van de ouders een deel van de 
opvang tijdens vakanties. Vrouwen en mannen 
kiezen even vaak voor deze oplossing. De minst 
gebruikte oplossing is het kopen van extra vrije 

dagen. In welke mate men ouderschapsverlof 
opneemt, is niet gevraagd. Gezien het lage per-
centage ouders dat ‘anders’ als antwoord heeft 
gegeven, ligt het voor de hand dat mensen die het 
ouderschapsverlof inzetten om vrij te zijn tijdens 
de schoolvakantie van de kinderen een van de 
andere antwoorden hebben gekozen.

Weinig ouders lossen opvang in de vakantie op 
door uitsluitend gebruik te maken van opvang 
buitenshuis (7%). Vaker combineren zij opvang 
binnen en buiten het eigen huishouden. Ouders 
nemen bijvoorbeeld een deel van de vakantie 
vrije dagen op; het andere deel van de vakantie 
gaan de kinderen naar de opvang. De meest-
gebruikte oplossing buiten het huishouden is 
de opvang door familie, kennissen of buren, 
gevolgd door opvang door een kindercentrum 
of buitenschoolse opvang.

58

7

36

43

35

13

13

4

75

27

9

9

8

2

6

uitsluitend binnen het eigen huishouden

uitsluitend buiten het eigen huishouden

zowel binnen als buiten het eigen huishouden

binnen het eigen huishouden a,b

opnemen vrije dagen

één van beide was thuis

opnemen opgespaarde vrije dagen 

thuiswerken

kopen van extra vrije dagen 

buiten het eigen huishouden a,b

door familie, kennis of buren (al dan niet betaald)

bso/kindercentrum

betaalde oppas

gastouder

kind(eren) is/zijn alleen thuis

kind(eren) gaat/gaan naar vakantiekamp

anders

Tabel 3.14: Hoe regelt u de opvang tijdens de schoolvakanties? (n = 545; in procenten) 

Tabel 3.10
Hoe regelt u de opvang tijdens vakanties? Ouders met kind(eren) van 4-12 jaar, 2009 (in procenten; n = 545)

a Bevat ook de mensen die ‘zowel binnen als buiten het eigen huishouden’ als antwoord hebben gegeven.
b Meerdere antwoorden mogelijk.

Bron: scp (tis’09)
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Behoefte aan opvang tijdens schoolvakanties

Van de ouders met jonge kinderen geeft 10% 
aan regelmatig behoefte te hebben aan (meer) 
opvang tijdens schoolvakanties (zie tabel 3.4). 
Dit komt overeen met het aandeel ouders (12%) 
dat aangeeft (heel) veel behoefte te hebben aan 
opvang door de school of door de school gere-
gelde buitenschoolse opvang (niet in tabel). Het 
merendeel van de ouders heeft echter (heel) wei-
nig behoefte aan opvang tijdens schoolvakanties 
(70%). Hierin verschillen mensen die niet werken, 
in deeltijd werken of een voltijdbaan hebben niet 
van elkaar.

Door verschillende strategieën in te zetten, 
krijgen ouders de zorg voor hun kinderen tij-
dens school vakanties geregeld. De helft van de 
werkende ouders vindt dat niet bijzonder lastig 
(figuur 3.6). Van de werkende ouders ervaart 21% 

wel problemen, waarvan 5% het als zeer lastig 
ervaart. Dit komt overeen met het deel van 
de ouders dat incidenteel of regelmatig graag 
opvang tijdens school vakanties wil (tabel 3.4). 
Ouders die de opvang zowel binnen als buiten het 
huishouden organiseren, vinden het regelen van 
opvang tijdens vakanties wat vaker lastig (25%) 
dan de ouders die de opvang uit sluitend binnen 
(16%) of uitsluitend buiten het huishouden rege-
len (18%). Misschien maakt de combinatie het 
rommeliger of maakt die het afbreukrisico gro-
ter, of misschien is de gecombineerde strategie 
een nood oplossing omdat men het niet volledig 
binnen- of buitenshuis geregeld krijgt en ervaart 
men het daarom wat vaker als lastig.

Bron: scp (tis’09)
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Figuur 3.2: Mate waarin werkende ouders met kinderen in de leeftijd 4-12 jaar het eens zijn met de stelling: ‘Tijdens schoolvakanties is de opvang voor de kinderen lastig te regelen’, 2009 (n = 545; in procenten)

Figuur 3.6
Stelling: ‘Tijdens schoolvakanties is de opvang voor de kinderen lastig te regelen’, werkende ouders met 
kind(eren) van 4-12 jaar, 2009 (in procenten; n = 545)
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In hoofdstuk 2 bleek dat het hebben van (jonge) 
kinderen tot meer ervaren tijdsdruk leidt, maar 
dat andere determinanten (zoals de arbeidsduur, 
overwerk en de voorkeuren voor drukte) hierop 
meer invloed hebben. Van de vrouwen met 
kinderen in de leeftijd 0-12 jaar ervaart 47% veel 
tijdsdruk (zie figuur 3.7). Dit is 9 procentpunt 
meer dan het gemiddelde van alle vrouwen van 
20-65 jaar (vgl. figuur 2.9 in hoofdstuk 2). Voor 
mannen is dit verschil 8 procentpunt. Net als 
in hoofdstuk 2 wordt bekeken in welke mate 
kenmerken als opleiding en het aantal uren dat 
men betaald werk verricht invloed hebben op 
tijdsdruk die men ervaart. In dit hoofdstuk ligt 
de focus echter op de ouders met kinderen van 
0-12 jaar.

Wie van degenen met jonge kinderen ervaren 
meer tijdsdruk dan anderen? Dat houdt verband 
met het geslacht van de ouder en met het aantal 
uren dat men werkt (figuur 3.8). Vrouwen met 
jonge kinderen (0-3 jaar) ervaren meer tijdsdruk 
dan mannen met jonge kinderen. Verder ervaren 
ouders met jonge kinderen meer tijdsdruk dan 
niet-werkenden wanneer ze 12 tot 19 uur per week 

(dat zijn vooral moeders, er zijn nauwelijks vaders 
met deze arbeidsduur) of voltijds werken.7 

Ongeacht hun arbeidsduur ervaren ouders met 
een jongste kind in de leeftijd van 0-3 jaar die 
van for mele opvang ge bruikmaken meer tijds-
druk dan ouders die geen beroep doen op deze 
opvang. Na toevoeging van arbeidsduur is dit 
effect niet meer significant. Dit is te verklaren 
doordat vooral ouders die een substantieel 
aantal uren werken, gebruikmaken van formele 
opvang (vgl. figuur 3.1). Het gevoel van tijdsdruk 
spruit dus niet voort uit het gebruik van formele 
opvang, maar uit de arbeidsduur. 

Ongeacht hun andere kenmerken, ervaren 
alleenstaande ouders met jonge kinderen (0-3 
jaar) meer tijdsdruk dan ouders die de zorg voor 
een kind met hun partner delen. Wanneer, zoals 
in figuur 3.8, wel gecontroleerd wordt voor die 
andere kenmerken, blijkt dit verschil niet langer 
te bestaan. De verklaring is dat de alleenstaande 
ouders voornamelijk vrouwen zijn en dat vrou-
wen meer tijdsdruk ervaren dan mannen.

7    Vanwege het kleine aantal ondervraagden dat kinderen heeft 
van 0-3 jaar (251), is in het multivariate model getoetst met het 
minder strenge significantieniveau van 0.1.

3.4 
Tijdsdruk onder ouders met jonge kinderen

          veel tijdsdruk           gemiddeld           weinig tijdsdruk
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Figuur 3.3: Mate waarin ouders met kinderen tijdsdruk ervaren, naar geslacht, 2009 (n=??; in procenten)

Figuur 3.7
Mate waarin men tijdsdruk ervaart in drie categorieën (weinig, gemiddeld, veel),
vrouwen en mannen met kind(eren) van 0-12 jaar, 2009 (in procenten; n = 689)

Bron: scp (tis’09)
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Ook van de ouders met kinderen van 4-12 jaar 
ervaren vrouwen meer tijdsdruk dan mannen 
(figuur 3.9).8 Onder ouders van kinderen in deze 
leeftijd bestaan meer significante ver ban den dan 
bij de ouders met 0-3-jarige kinderen. Degenen 
met een hoge opleiding ervaren meer tijdsdruk 
dan degenen met minder opleiding, degenen met 
een voltijdbaan meer dan degenen die niet wer-
ken, en degenen die opvang gebruiken meer dan 
degenen die geen opvang gebruiken, ongeacht of 
het om formele of informele opvang gaat.

Nu duidelijker is wat gevoelens van tijdsdruk 
onder ouders met kinderen van 0-12 jaar ver-
oorzaakt, rest de vraag welke concrete tijds-
knelpunten zij ervaren. In de ordening van de 

8    Ook in dit model is getoetst op het minder strenge signi-
ficantieniveau van 0.1, vanwege het kleine aantal ouders met 
kinderen van 4-12 jaar (545).

belangrijkheid van de ervaren knelpunten is 
tussen ouders met kinderen van 0-3 jaar en 
ouders met kinderen van 4-12 jaar weinig verschil 
te zien (tabel 3.11). Ongeacht de leeftijd van het 
jongste kind ervaren ouders vaker knelpunten 
in de vroege avonduren dan in de ochtend. Deze 
stress zal vooral in het koken, eten en andere 
avondactiviteiten zitten. Eerder bleek dat meer 
ouders stress ervaren bij het op tijd wegbrengen 
van de kinderen dan bij het ophalen van kinder-
opvang of school, dus dat kan de achtergrond van 
de vooravondstress niet zijn. Vrouwen geven, in 
lijn met eerdere bevindingen over tijdsdruk, aan 
vaker dan mannen in de ochtend- en avonduren 
tijdsknelpunten te ervaren. 

Figuur 3.8
De invloed van een aantal factoren op de tijdsdruk die ouders met kind(eren) van 0-3 jaar ervaren 
(gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten;  n = 251)a, b

Figuur 3.4: Een analyse van de ervaren tijdsdruk voor ouders met kinderen in de leeftijd 0-3 jaar (n = 251; gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)

-�.�� -�.�� -�.�� -�.�� -�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

weinig tijdsdruk veel tijdsdruk

           significant (p<0.1 )           niet significant          significant (p<0.05)

vrouw (man = ref.)

wel een partner (geen partner = ref.)

opleiding laag (ref.)

opleiding middelbaar

opleiding hoog

niet-werkzaam (ref.)

1-11 uur per week

12-19 uur per week

20-27 uur per week

28-34 uur per week

35 uur of meer per week

gebruik van formele opvang

gebruik van informele opvang

a In dit model is, anders dan in hoofdstuk 2, arbeidsduur opgenomen in plaats van verdienerstype, omdat sommige verdienerstypen te 
weinig voorkwamen (bv. voltijds werkende tweeverdienende ouders) en omdat arbeidsduur grote invloed bleek te hebben op de ervaren 
tijdsdruk.

b In het model is gecontroleerd voor de mate van stedelijkheid van het gebied waar men woont.

Bron: scp (tis’09)
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Anders dan het moment waarop men tijdsknel-
punten ervaart is een veelgenoemd tijdsknelpunt 
van ouders dat zij (te) weinig tijd hebben voor 
familie en/of vrienden en dat zij te weinig aan-
dacht kunnen geven aan de kinderen. Tussen 
vrouwen en mannen zijn enkele duidelijke ver-
schillen te zien in de tijdsknelpunten die zij erva-
ren. Mannen rapporteren vooral tijdsknelpunten 
op het gebied van betaald werk: zij geven aan het 
(te) druk te hebben op het werk of dat de reistijd 
ten behoeve van het werk tegenviel. Vrouwen 
met kinderen van 4-12 jaar geven vaker knelpun-
ten aan die te maken hebben met de kinderen: de 
ziekte van een kind, het brengen van de kinderen 
naar sportactiviteiten en oproepen van de school 
om te helpen bij activiteiten.

Figuur 3.5: Een analyse van de ervaren tijdsdruk voor ouders met kinderen in de leeftijd 4-12 jaar (n = 545; gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)

-�.�� -�.�� -�.�� -�.�� -�.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

weinig tijdsdruk veel tijdsdruk

          niet significant          significant (p<0.05)

vrouw (man = ref.)

wel een partner (geen partner = ref.)

opleiding laag (ref.)

opleiding middelbaar

opleiding hoog

niet-werkzaam (ref.)

1-11 uur per week

12-19 uur per week

20-27 uur per week

28-34 uur per week

35 uur of meer per week

klassiek schoolregime (ander regime = ref.)

gebruik van formele opvang

gebruik van informele opvang

          significant (p<0.01)

Figuur 3.9
De invloed van een aantal factoren op de tijdsdruk die ouders met kind(eren) van 4-12 jaar ervaren 
(gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten; n = 545)a, b

a In dit model is, anders dan in hoofdstuk 2, arbeidsduur opgenomen in plaats van verdienerstype, omdat sommige verdienerstypen te 
weinig voorkwamen (bv. voltijds werkende tweeverdienende ouders) en omdat arbeidsduur grote invloed bleek te hebben op de ervaren 
tijdsdruk.

b In het model is gecontroleerd voor de mate van stedelijkheid van het gebied waar men woont.

Bron: scp (tis’09)



83

Tabel 3.11
Ervaren tijdsknelpunten in de afgelopen 3 maanden door vrouwen en mannen met kind(eren) van 0-3 jaar 
en 4-12 jaar, 2009 (percentage knelpunt genoemd; n = 251 en n = 545)

a Inclusief de vrouwen en mannen zonder werk
b Inclusief de vrouwen en mannen zonder partner 

Bron: scp (tis’09)

          niet van toepassing

tijdstippen

(te) druk begin van de avond (17.00-20.00)

(te) druk ’s ochtends 

familie / privé / kinderen

(te) weinig tijd voor familie/vrienden

(te) weinig tijd om boodschappen te doen

onverwachte klussen (zoals garagebezoek, reparaties etc. )

te weinig aandacht kunnen geven aan kind(eren)

kind ziek

kind(eren) naar sportactiviteiten brengen

oproepen van de school om te helpen bij activiteiten

kind(eren) onverwacht extra vrije dag van school

incidenteel of structureel gebrek aan plaats op kinderopvang 

werk  a

partner is (te) druk met werk b

(te) druk op werk

in vrije tijd bezig met werk

tegenvallende reistijd/file

anders

vrouwen

mannen

totaal

vrouwen

mannen

totaal

jongste kind �-� jaar oud

jongste kind �-�� jaar oud

Tabel 3.15: Ervaren tijdsknelpunten in de afgelopen 3 maanden door ouders met kinderen in de leeftijd 0-3 jaar en 4-12 jaar, naar geslacht, 2009 
(n = 251 en n = 545; % knelpunt genoemd)

weinig als knelpunt genoemd                    veel als knelpunt genoemd

5 1 45 49 42 31 37

34 28 31 27 14 22

29 36 32 34 30 32

18 17 17 16 13 14

17 26 21 18 23 21

26 21 24 31 30 31

26 25 26 28 15 22

23 12 18

23 10 17

13 8 11

4 1 3 1 2 1

25 13 20 23 18 20

21 40 30 20 34 27

12 16 14 14 17 16

12 23 17 10 23 16

14 14 14 14 12 13
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Vanaf het begin van de jaren negentig zijn het 
aanbod en het gebruik van kinderopvang in 
Nederland sterk toe genomen, onder meer onder 
invloed van de toename van de arbeidspartici-
patie van vrouwen met jonge kinderen en van 
enkele overheidsmaatregelen, waaronder de 
Wet kinderopvang en de motie Van Aartsen/Bos. 
Iets meer dan de helft van de ouders met kinde-
ren van 0-12 jaar maakt anno 2009 gebruik van 
kinderopvang, formeel dan wel informeel. Het 
gebruik van opvang neemt af naarmate de kinde-
ren ouder worden. Van de ouders met kinderen 
van 0-3 jaar maakt twee derde gebruik van kin-
deropvang; van de ouders met kinderen van 4-12 
jaar minder dan de helft. 

Formele opvang is in Nederland veelal geopend 
van 7.30 uur of 8.00 uur tot 18.00 uur. Infor mele 
opvang is flexibeler in de openingstijden. Of de 
tijden in het algemeen aansluiten bij de behoeft e 
kunnen ouders moeilijk aangeven, omdat niet-
gebruikers van de opvangvormen veelal helemaal 
geen idee hebben van openingstijden ervan. Bij 
gebruikers van de opvang is het beeld anders: 
over de tijden dat men terecht kan bij de opvang 
die men zelf gebruikt, is men in het algemeen zeer 
tevreden, over de in formele opvang het meest. 

Wat betreft de wensen en behoeften van ouders 
op het terrein van de tijden van kinderopvang 
blijkt dat de behoefte aan (extra) opvang op wis-
selende dagen of buiten kantoortijden (’s avonds, 
’s nachts, in het weekend) laag is. Voor zover men 
hier al behoefte aan heeft, is het eerder voor inci-
dentele gevallen dan voor structurele opvang.

Een bepalende factor in de tijdsorde van ouders 
met 4-12-jarige kinderen zijn de schooltijden. De 
laatste jaren zijn er initiatieven ontplooid om tot 
een betere afstemming tussen schooltijden en 
werktijden van de ouders te komen. Zo hebben 
scholen inmiddels een verplichting om voor het 
overblijven tussen de middag en voor de aan-
sluiting met de buitenschoolse opvang te zorgen 
als ouders daarom vragen. Ook wordt er geëx-
perimenteerd met de ontwikkeling van nieuwe 
school tijdenmodellen (zoals continuroosters en 
bioritmescholen), maar veel van die initiatieven 
staan nog in de kinderschoenen. Harder gaat 
het met de ontwikkelingen op het terrein van de 
brede school. 

Veel ouders (81%) hebben echter nog altijd met 
een klassiek schooltijdenrooster te maken. Hun 
behoefte aan andere schooltijdenroosters is niet 
erg groot. Als de voorkeur uitgaat naar een ander 
rooster, dan is het naar een continurooster waar-
bij alle kinderen tussen de middag op school 
blijven en de school ’s middags eerder uitgaat. 
‘Ruimere’ modellen, waarbij kinderen bijvoor-
beeld van 7.00 tot 19.00 uur op school terecht 
kunnen, spreken ouders in het geheel niet aan. 
Dat kan liggen aan onbekendheid met nieuwe 
roosters of aan het feit dat ouders nu eenmaal 
een strategie hebben gevonden om met het 
klassieke schooltijdenrooster om te gaan. Uit 
ander onderzoek is echter bekend dat veel ouders 
vinden dat lange dagen vermoeiend zijn voor 
kinderen en dat met het vaak het beste vindt dat 
kinderen na schooltijd individuele aandacht 
krijgen van de ouder(s).

Moeders ervaren meer tijdsdruk dan vaders. 
Ook ervaart men meer tijdsdruk als men vol tijds 
werkt. Momenten waarop ouders stress ervaren, 
zijn het wegbrengen van de kinderen naar de 
kinderopvang of naar school en het op tijd ver-
trekken van het werk om de kinderen weer op 
te halen. De grootste tijdklem van ouders met 
jonge kinderen ligt aan het begin van de avond. 
Als tijdsknelpunten noemen zij een tekort aan 
tijd voor familie en/of vrienden en voor de kin-
deren. Minder vaak, maar moeders vaker dan 
vaders, ervaren ouders knelpunten bij het opha-
len en wegbrengen van de kinderen naar vrije-
tijdsactiviteiten en bij de vraag van school om 
bij te dragen aan activiteiten. Mannen melden 
op hun beurt meer knel punten op het gebied 
van betaalde arbeid. Dit lijkt een erfenis van het 
kostwinnersmodel te weer spiegelen, namelijk 
dat vrouwen zich meer verantwoordelijk voe-
len voor de thuissituatie dan mannen, die zich 
vooral zorgen maken over hun werk. Ouders met 
schoolgaande kinderen gaan met onvoor ziene 
lesuitval en schoolvakanties om door verlof of 
een vrije dag op te nemen en (informele) opvang 
in te schakelen.

3.5 
Slot
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•  Uit de inventarisatie van openingstijden in een middelgrote stad blijkt 
    dat de verschillen in de openings- en sluitingstijden door de jaren 
    uitermate klein zijn. 
•  Bij de publieke diensten is nog het meeste sprake van verandering en 
    komt vooral sluiting tussen de middag steeds minder vaak voor.
•  De openingstijden vertonen een grote mate van overlap met de tijden 
    waarop de meeste mensen werken. Van de mensen die 35 of meer 
    uren per week werken zegt dan ook bijna de helft vaak geen gebruik 
    te kunnen maken van voorzieningen als het hen schikt.
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•  Mensen jonger dan 40 jaar, alleenstaande ouders en mensen die veel 
    uren betaald werken, zijn het minst tevreden over openingstijden. 
    Zij zijn tevens het meest voor verruiming van de openingstijden.
•  Het meeste heeft men behoefte aan een verruiming van de openings-
    tijden in de vroege avonduren en in veel mindere mate in de ochtend- 
    uren en in het weekend.
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4.1 
Alle dagen open ?

Veel economische bedrijvigheid vindt plaats tus-
sen 9.00 uur en 18.00 uur. Binnen dat tijdsvenster 
zijn veel mensen aan het werk en zijn veel voor-
zieningen geopend. Naast de werktijden en het 
tem porele ritme van andere leden van het huis-
houden (partner, kinderen) zijn de tijden waarop 
dienst verleners geopend zijn van grote invloed 
op de indeling van de dag en week. Voor het doen 
van boodschappen en het bezoek aan dienstver-
leners en instellingen is men immers gebonden 
aan de openingstijden die zij hanteren. In het bij-
zonder de openingstijden van winkels zijn onder-
werp van maatschappelijke discussie. Enerzijds 
klinkt de roep om verruiming van de openings-
tijden. Anderzijds is er de waarschuwing voor het 
ontstaan van een 24-uurseconomie waarin alles 
op elk uur en elke dag toegankelijk is. Vooral over 
de zondagsopenstelling van winkels bestaat poli-
tieke verdeeldheid.

Dit hoofdstuk opent met een schets van beleid 
over openingstijden (§ 4.2). Dan komen de 
feitelijke openingstijden van dienstverleners 
aan bod, op basis van informatie van belangen-
verenigingen van dienstverleners (§ 4.3). Daarna 
volgt een beschrijving van de huidige openings-
tijden en recente ont wikkelingen daarin (§ 4.4). 
Vervolgens gaat de aandacht uit naar de mate 
waarin de openings tijden van dienstverleners 
aansluiten bij de tijden waarop ze de burger 
schikken (§ 4.5). Vindt men dat die tijden aan-
sluiten op hun werktijden, zorgen die tijden voor 
tijdsknelpunten bij het combineren van werk en 
privé? Steeds komt ook de digitale dienstverle-
ning aan de orde.
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4.2 
Beleid rond openingstijden

Openingstijden in Nederland

De bandbreedte van de openingstijden van 
winkels is wettelijk geregeld. Voor andere
 dienst verleners en instellingen, bijvoorbeeld
 huisartsen, is dat niet het geval (tk 1995/1996; 
tk 2006/2007). Daar komt het tijdsvenster van 
de dienstverlening grotendeels tot stand op basis 
van de Arbeidstijdenwet, waarin de arbeids duur 
en rustpauzes zijn vastgelegd, en op basis van 
cao’s, waarin voor specifieke bedrijfs takken 
afspraken zijn gemaakt.1 Openingstijden van 
horecagelegenheden worden op gemeentelijk 
niveau bepaald en vastgelegd in de Algemene 
Plaatse lijke Verordening.

In 1930 werd de eerste wet die de openingstijden 
van winkels in Nederland regelde van kracht. 
Volgens deze wet dienden winkels om 20.00 uur 
hun deuren te sluiten en gold een beperkte open-
stelling op zondag (Breedveld 1999). De wetswij-
ziging in 1951 was met de instelling van een maxi-
male openingsduur van 48 uur per week, de slui-
ting om 18.00 uur en de verplichte zondagsluiting 
een inperking van de openstelling van winkels, 
met bescherming van winkeliers en winkelper-
soneel als oogmerk. Vanaf de jaren zeventig is 
in enkele stappen de open stelling uitgebreid, 
tot in 1996 met de Winkeltijdenwet de maximale 
openingsduur van winkels werd afgeschaft en 
een verplichte sluiting tussen 22.00 uur en 6.00 
uur op werkdagen werd ingevoerd. Verder is in de 
Winkeltijdenwet vast gelegd dat gemeenten per 
jaar maximaal twaalf koopzondagen mogen aan-
wijzen. De wet voorziet in de mogelijkheid voor 
gemeenten om ontheffingen en vrijstellingen te 
verlenen, waardoor winkels vaker op zondag of 
langer op doordeweekse avonden geopend kun-
nen zijn. Ontheffingen of vrijstellingen kunnen 
onder andere worden verleend op basis van de 
toerismebepaling, volgens welke een ge meente 
kan afwijken van de in de wet vastgelegde maxi-
male openingstijden en aantallen koop zondagen 
als het toerisme ‘geheel of nagenoeg geheel 
buiten de verkoopactiviteiten’ gelegen is (tk 
1995/1996). 

1    http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item d=13736& 
hoofdmenu_item_id=13825&rubriek_item=391909&rubriek_
id=391817&set_id=123&doctype_id=6&link_id=109853

Twee jaar na de invoering in 1996 is de Winkel-
tijdenwet geëvalueerd, maar vanwege de korte 
periode tussen de invoering en de evaluatie kon 
men toen weinig zeggen over de effectiviteit van 
de wet. In 2006 heeft het ministerie van Eco-
nomische Zaken wederom een evaluatie laten 
uitvoeren, waaruit bleek dat de Winkeltijdenwet 
‘op de hoofdlijnen goed functioneert’ (ez 2006). 
Winkeliers en consu menten maken gebruik van 
de mogelijkheden tot ruimere openstelling. 
Hierdoor is een van de be oogde doelstellingen 
van de wet – ruimte bieden voor veranderde 
arbeids- en leefpatronen – volgens de evaluatie 
bereikt. Een punt van zorg in de evaluatie is dat 
enkele gemeenten de toerisme bepaling oneigen-
lijk gebruiken om winkels op zondag vaker dan 
de wettelijk toegestane twaalf keer per jaar open 
te laten zijn (ez 2006). Op 24 november 2009 nam 
de Tweede Kamer een wetswijziging aan om de 
toerismebepaling in de Winkeltijdenwet nader 
in te kaderen (ek 2009/2010). Zo dient er, behalve 
dat het toerisme niet mag liggen in de aantrek-
kingskracht van de ruimere openingstijden 
van winkels, sprake te zijn van een substantiële 
omvang van het toerisme. Verder dienen lokale 
belangen rond werkgelegenheid, zondagsrust, 
leefbaarheid en openbare orde meegenomen te 
worden in het besluit (tk 2008/2009a). De Eerste 
Kamer had het wetsvoorstel in september 2010 
nog in behande ling.2

Binnen de politiek zijn de meningen over de 
toerismebepaling en over het voorstel van het 
kabinet om deze bepaling aan te scherpen sterk 
verdeeld. In het coalitieakkoord van het kabinet-
Balkenende iv stond dat het oneigenlijk gebruik 
van de toerismebepaling dient te worden tegen-
gegaan.3 De sp en sgp wilden verder gaan en dien-
den een voorstel in om het aantal koopzondagen 
in te perken en de toerismebepaling strenger te 
herformuleren.4 De vvd vindt dat ondernemers 
zelf dienen te kunnen bepalen wanneer zij hun 

2    Eerste Kamer, verkregen op 1 september 2010, van: http://
www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/31728_inkadering_in
3    Regeerakkoord Balkenende IV: http://www.rijksoverheid.nl/
documenten-en-publicaties/notas/2007/02/07/regeerakkoord-
balkenende-iv.html
4    http://www.refdag.nl/artikel/1370953/Er+is+meer+in+het+lev
en+dan+kopen+op+zondag.html
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winkel willen openen.5 In 2010 zette de discussie 
over het oneigenlijk gebruik van uitzonderingen 
in de Winkeltijdenwet zich voort, met vragen 
in de Tweede Kamer. Dit maal kwam ook de 
avondwinkelbepaling ter sprake (tk 2009/2010a; 
tk 2009/2010b). Na de val van het kabinet op 20 
februari 2010 dienden D66 en GroenLinks een 
voorstel in om de zondagopenstelling te verrui-
men.6 Op het initiatiefvoorstel van deze twee par-
tijen, waarin zij voorstellen de besluitvorming 
over de koopzondagen geheel bij de gemeente te 
leggen, had de Raad van State geen aanmerkin-
gen.7

In het veld pleiten de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (vng), Detail handel Nederland en 
het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel 
(cbl) ervoor de toerisme bepaling te schrap-
pen en gemeenten de bevoegdheid te geven de 
zondagsopenstelling te bepalen. De koppeling 
tussen toerisme en de openstelling van winkels 
op zondag is volgens de vng achter haald: het gaat 
om de afweging van de belangen van consumen-
ten, burgers, ondernemingen en maatschappe-
lijke groeperingen. Detailhandel Nederland en 
het cbl zijn tegen een inperking van het aantal 
koop zondagen. Detailhandel Nederland waar-
schuwt voor het grote verlies aan banen door de 
strengere wetgeving (tk 2008/2009a; persbericht 
Detailhandel Nederland 22 september 2009). 

5    http://www.vvd.nl/standpunt/317/winkeltijdenwet
6    http://www.d66.nl/d66nl/nieuws/20100607/d66_en_groen-
links_laat en http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/45403
7    http://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken_in_adviezen/
zoekresultaat/?zoeken_veld=winkeltijdenwet&advicepub_
id=9220&utm_id=2&utm_source=Zoeken in adviezen&utm_
campaign=adviezen&utm_medium=internet&utm_
content=W10.10.0236/III&utm_term=winkeltijdenwet, 
verkregen op 31 augustus

mkb Nederland, de belangenorganisatie van het 
Midden- en Kleinbedrijf, pleit ervoor niet te kij-
ken naar toerisme, maar naar lokaal draagvlak 
en is voor het inkaderen van de procedure. Dit ter 
voor koming van oneerlijke concurrentie op zon-
dagen. De vertegenwoordigers van werknemers, 
fnv Bondgenoten en de cnv, vinden dat het wets-
voorstel nog te veel beleidsvrijheid biedt voor de 
winkelopenstelling op zondag. De werknemers-
organisaties stellen een toetsing van gemeente-
lijke besluiten voor. De belangenorganisatie van 
de horeca, Koninklijke Horeca Nederland (khn), 
be na drukt het belang van de openstelling van 
winkels voor andere branches en wijst er op dat 
winkelen op zondag gepaard gaat met een bezoek 
aan horecagelegenheden (tk 2008/2009a). 
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Over de grens

In 2000 werd geconstateerd dat Nederland, 
ondanks de toen recente verruiming van de ope-
ningstijden, geen voorloper in Europa was (scp 
2000). Tot de wetswijziging in 1996 was de Neder-
landse wetgeving in vergelijking met andere 
Europese landen zelfs het meest beperkend in de 
openstelling van winkels (eim in tk 1994/1995). 
De meeste andere Europese landen kenden in 
1995 al een veel liberaler beleid. In Spanje, Frank-
rijk, Ierland en Zweden bijvoorbeeld mogen 
winkeliers zelf hun tijden bepalen. Een verge-
lijking van de feitelijke openingsuren laat zien 
dat Nederland tot de midden groep behoort in 
Europa. Winkeliers in de liberale landen blijken 
niet massaal gebruik te maken van de onbeperkte 
openstellingduur (eim in tk 1994/1995).

Alleen in Italië en recentelijk in Duits land staan 
de openingstijden in het kader van tijdbeleid 
op de nationale agenda. In Italië zijn sinds 1990 
bevoegdheden op het gebied van openingstijden-
beleid naar regionale en lokale overheden gede-
centraliseerd en is de invoering van een tijdsplan 
voor grotere gemeenten verplicht gesteld. Aan-
vankelijk was het Italiaan se tijdbeleid gericht op 
het ver minderen van de knelpunten die burgers 
ervaren bij het combineren van werk en privé. 
Tegen woordig omvat het ook ruimtelijke aspec-
ten en is de kwaliteit van leven het uitgangs punt. 
In veel Italiaanse steden zijn tijdbureaus en 
tijdbanken opgericht. Tijdbureaus houden zich 
bezig met het managen van de tijden in de stad; 
tijdbanken faciliteren de uitwisseling van tijd en 
diensten tussen mensen. 

In Duitsland is tijdbeleid op de agenda gekomen, 
omdat gericht beleid rond openingstijden en 
mobiliteit er als een van de voorwaarden van een 
goed gezinsleven geldt. De decentralisatie van 
de wet- en regelgeving omtrent openingstijden 
van federaal naar regionaal niveau heeft geleid 
tot een verruiming van de openingstijden (ocw 
2009).

Italië is met Tempi delle Città een voorbeeld voor 
andere landen, zoals Frankrijk, waar in enkele 
steden onder de naam Temps de la Ville soortgelijke 
initiatieven zijn ont wikkeld. Die initiatieven zijn 
inmiddels grotendeels opgenomen in de lokale 
bestuursstructuur, en de steden zijn in 2004 ver-
enigd in het nationale netwerk Temps Territorial. 
Ook Spanje, Groot-Brittannië en Finland ken-
nen aan zetten tot tijdbeleid. In Spanje zijn sinds 
1990 enkele projecten ontstaan, voornamelijk 
in de stad Barcelona. Groot-Brittannië kent wel 
een aantal tijdbanken waar men tijd kan ‘rui-
len’, maar doordat het land een grote mate van 
marktwerking kent, dienen de afspraken bin-
nen bedrijven gemaakt te worden. In Finland is 
men al geruime tijd bezig met maatregelen om 
het combineren van werk en privé mogelijk te 
maken. Kin de ren tot 7 jaar hebben bijvoorbeeld 
recht op dagopvang. In het onderzoek van het 
ministerie van ocw zijn ook de initiatieven in 
Polen onderzocht. Polen kent als voormalig 
communistisch land een andere tijdsordening 
dan de West-Europese landen. Doordat het com-
munisme sterk gericht was op het verrichten van 
betaalde arbeid door zowel mannen als vrouwen, 
bestaan er veel voorzieningen op het gebied van 
kinderopvang. De openingstijden van publieke 
instellingen vallen echter samen met de werk-
tijden (ocw 2009).
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Nederlandse tijden van de stad

Ook in Nederlandse steden zijn projecten en 
experimenten uitgevoerd op het gebied van 
openings tijden, in het kader van de Stimulerings-
maatregel Dagindeling (1999-2003) en het project 
Dag indeling esf-3 (2002-2007). In Amersfoort, 
Groningen en Deventer gebeurde dat onder de 
noemer ‘tijden van de stad’; in Deventer werd 
het Tijdenbureau8 opgericht (Boekenoogen 2003; 
Leeferink et al. 2004; Uenk 2004). In deze steden, 
maar ook binnen enkele sectoren, onderzocht 
men de tevredenheid van klanten met openings-
tijden, waaronder die in de zorg en bij gemeen-
telijke diensten. Veelal echter onder voorbij gaan 
aan de feitelijke openingstijden.

Om de ontwikkeling van tijdbeleid in gemeenten 
te stimuleren, heeft het ministerie van ocw tus-
sen 2007 en 2009 het Koplopersconvenant Tijd- 
beleid van 7 tot 7 gesloten met dertien gemeenten 
en twee provincies.9 In het convenant spreken de 
lagere overheden af zich actief in te zetten voor 
een verbetering van de tijds orde ning. De ‘Kop-
lopers tijdbeleid’ krijgen van de rijksoverheid 
subsidie om een inventarisatie te maken op het 
gebied van tijdbeleid. Deze inventarisatie bestaat 
uit een meting van de mate van tijd flexibiliteit 
aan de hand van de flexi meter10 en bij een aan-
tal gemeenten ook uit een burgerraad pleging. 
De burgerraadpleging is een enquête onder de 
inwoners over de thema’s van de fleximeter. Zo 
is burgers gevraagd naar de tevredenheid over 
openingstijden van diverse voorzieningen, onder 
te verdelen in publieke of bestuurlijke dienst-
verlening, private dienstverleners (waaronder 
winkels), medische dienstverleners, kinder-
opvang, schooltijden en mobiliteit. Resultaten 

8    Het Tijdenbureau (http://www.tijdenbureau.nl) probeert te 
bereiken dat, onder leiding van de gemeente Deventer, de werk-
tijden, de openingstijden van winkels, opvang en instellingen 
beter op elkaar afgestemd worden.
9    De Koplopers zijn de gemeenten Deventer, Enschede, 
Heerhugowaard, Maarssen, Alphen aan den Rijn, De Marne, 
Geldermalsen, Halderberge, Leeuwarden, Zaanstad, Hengelo, 
Zoetermeer en Kampen en de provincies Drenthe en Zeeland.
10    De fleximeter is een vragenlijst voor gemeenten over 
openingstijden, toegankelijkheid, geografische spreiding van 
voorzieningen en de agendering van tijdbeleid op zeven thema’s 
(publieke en private dienstverlening, kinderopvang en buiten-
schoolse opvang, gezondheidszorg, vervoer, de gemeente als 
werkgever en tijdcoördinatie) (Baaijens et al. 2008).

van deze fleximeters komen in paragraaf 4.5 aan 
bod, als het gaat over de aansluiting van de 
openingstijden op de behoeften van burgers.

Digitale dienstverlening

Niet gebonden aan fysieke openingstijden is 
internetdienstverlening. Veel winkels en dienst-
verleners bieden hun diensten aan via het inter-
net. Denk aan het online regelen van bankzaken, 
het digitaal plannen van een afspraak bij fysio-
therapeuten of het doorgeven van een verhuizing 
via het digitaal loket van de ge meente. Ook de 
overheid investeert sinds enkele jaren in het 
verbeteren en uitbreiden van de dienstverlening 
via internet. In 2006 heeft een aantal gemeen-
ten zich voorgenomen klantgerichter te gaan 
werken, onder andere door de digitale dienst 
-verlening te ontwikkelen en uit te breiden (bzk 
2006). De Nederlandse overheid is op het gebied 
van e-government, de dienstverlening van de over-
heid via internet, geen koploper in Europa. Toch 
maken Nederlanders hier wel veel gebruik van: in 
2009 maakte 55% van de bevolking gebruik van 
het internet om informatie over de overheid op 
te zoeken of om formulieren te downloaden en/
of te versturen naar publieke autoriteiten. Het 
gemiddelde in Europa is 30%. Alleen in de Scan-
dinavische landen en in IJsland ligt het gebruik 
hoger dan in Nederland (Eurostat 2010).
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4.3 
De aanbodzijde: openingstijden en standpunten van koepel- 
organisaties van  dienstverleners

Als gezegd richtte veel van voornoemd onder-
zoek zich op tevredenheid met openingstijden, 
niet op de feitelijke openingstijden. Om de feite-
lijke situatie in beeld te krijgen, is in 2010, net als 
in 2001, een aantal koepelorganisaties gevraagd 
naar de openingstijden in de branche, alsook 
naar het eventuele stand punt van de koepelor-
ganisatie ten aanzien van openingstijden. Ook 
is gevraagd naar eventuele regionale verschillen 
in de openingstijden en in het openingstijden-
beleid. In 2010 is een extra vraag over digitale 
dienst verlening toegevoegd (zie bijlage a voor de 
vragenlijst). Het gaat om koepel organisaties die 
de belangen vertegenwoordigen van de dienst-
verleners waarmee men in het leven van alledag 
soms of regelmatig te maken heeft. Dezelfde 
koepelorganisaties als in 2001 werden benaderd 
(Breedveld et al. 2002), maar dit keer hebben 21 
in plaats van 23 organisaties hun medewerking 
verleend.11 

Van de volgende koepelorganisaties is informatie 
verkregen (zie bijlage b):
• financiële dienstverleners: Verbond van Verzeke-

raars; 
•   medische dienstverleners: Landelijke Huisartsen 

Vereniging (lhv), Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (nvz), Nederlandse Maatschap-
pij tot bevordering der Tandheelkunde (nmt), 
Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie (kngf), Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 
(knmp);

•   maatschappelijke dienstverlening: de Maatschap-
pelijke Ondernemersgroep voor de branches 

 welzijn, jeugdzorg en kinderopvang (mo groep);

11    Twee wijzigingen ten opzichte van 2001 zijn in de eerste 
plaats dat naast Postkantoren bv ook tnt Post is benaderd. 
Sinds 2000 verplaatst tnt Post de dienstverlening van postkan-
toren naar bestaande winkels (Nieuwsbrief tnt, maart 2008). Er 
bestaan in de grote steden nog wel enkele postkantoren, waar-
door ook Postkantoren bv meegenomen is in het onderzoek. 
Verder heeft namens de detailhandel niet het Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel (hdb) meegedaan aan het onderzoek, maar is door 
de hdb doorverwezen naar Detailhandel Nederland. 
De organisaties die niet in staat bleken de informatie tijdig aan 
te leveren of niet wensten mee te werken zijn de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars (nvm), de Nederlandse Vereniging van 
Banken (nvb), de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrij-
ven (uneto-vni) en de Brancheorganisatie van ondernemers op 
het gebied van mobiliteit (bovag).

•  bestuurlijke dienstverlening: Nederlandse Ver-
eniging voor Burgerzaken (nvvb), Vereniging 
Openbare Bibliotheken (vob), Vereniging van 
Woningcorporaties (Aedes);

•   zakelijke dienstverlening: Detailhandel Neder-
land, Centraal Bureau Levens middelenhandel 
(cbl), Koninklijke Algemene Nederlandse Kap-
persorganisatie (anko), Postkantoren bv, tnt 
Post, Koninklijke Nederlandse Maatschappij 
voor Diergeneeskunde (knmvd);

•   vrije tijd: Nederlandse Museumvereniging, een 
koepelorganisatie voor sportaccommodaties, 
Koninklijk Horeca Nederland (khn), Vereni-
ging van Recreatieondernemers Nederland 
(recron), Brancheorganisatie erkende sport- 
en bewegingscentra (Fit!vak).

De informatie over verruiming, regionale ver-
schillen en standpunten van deze 21 koepelorga-
nisaties is gerangschikt in tabel 4.1 en passeert 
hier op hoofdlijnen de revue. 

Verruiming

Desgevraagd zeggen drie van de 21 koepelorgani-
saties – de maatschappelijke ondernemersgroep 
voor de branches welzijn, jeugd zorg en kinder-
opvang (mo groep), de Vereniging van Recreatie-
onder nemers Nederland (recron) en de Branche-
organisatie erkende sport- en bewegingscentra 
(Fit!vak) – geen ver ruiming van de openingstij-
den in de branche te zien. Dit betreft een inschat-
ting van de organisaties, over gegevens beschikt 
men niet. Zeven koepelorganisaties hebben geen 
inzicht in (de verruiming van) de openings tijden 
in de eigen branche en onthouden zich van een 
uitspraak daarover. Volgens de koepelorganisatie 
van dierenartsen, de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij voor Diergeneeskunde (knmvd), 
is voor gezelschapsdieren het avondspreekuren 
gemeengoed, evenals openstelling op zaterdag. 
Inmiddels is er volgens de knmvd weer sprake 
van een trend om deze extra openingstijden af te 
schaffen. Bronnen over (ontwikkelingen in de) 
openingstijden zijn echter niet beschikbaar.

Drie koepelorganisaties – de Nederlandse 
Museumvereniging, de Vereniging Openbare 
Bibliotheken en de Landelijke Huisartsen Ver-
eniging (lhv) – zien in enkele gevallen wel een 
uitbreiding van openings tijden. Zo hebben 
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enkele musea in grote steden een avondopenstel-
ling ingevoerd en is een aantal musea ook op 
maandag opengegaan. In de grote steden zijn 
meer bibliotheken op zondag geopend. Binnen 
de lhv speelt sinds 2007 een discussie over het 
avondspreekuur bij huisartsen (lhv 2007). Hoe-
wel wetgeving een avondspreekuur niet in de weg 
staat, verwacht de lhv voorlopig geen toe name 
ervan vanwege hoge personeelskosten en het 
tekort aan doktersassistenten. 

Zeven koepelorganisaties – fysiotherapeuten 
(kngf), apotheken (knmp), Detail handel Neder-
land, supermarkten (Centraal Bureau Levens-
middelenhandel, cbl), de kappers (anko), tnt 
Post en Postkantoren bv – zijn stelliger in het 
her kennen van ruimere openingstijden. Bij de 
fysiotherapeuten, de detailhandel, de super-
markten, de kappers en de postkantoren zijn 
er geen exacte gegevens bekend, maar gaat het 
om een inschatting van de koepel organisatie 
zelf. Bij apotheken is de mogelijkheid om langer 
open te zijn verruimd. Het soort ver ruiming dat 
koepelorganisaties signaleren verschilt, maar 
het betreft meestal een ruimere open stelling op 
doordeweekse avonden en op de zaterdag. Bij de 
apotheken behoren sinds enkele jaren de zater-

dag en de uren tussen 18.00 uur en 20.00 uur op 
doordeweekse dagen tot de normale werk tijden. 
Hierdoor ontvangen werknemers tijdens deze 
uren en op zaterdag geen toeslag meer op hun 
loon en zijn apotheken meestal ook op zaterdag 
geopend (cao apotheken 2008-2009). Van de 
moge lijk heid om op doordeweekse dagen lan-
ger open te zijn wordt volgens de knmp weinig 
gebruikgemaakt. De fysiotherapeuten (kngf) 
zien naast een verruiming van de open stelling 
in de avond uren en het weekend ook dat fysio-
therapeuten in de ochtend eerder hun deuren 
openen. Detailhandel Nederland geeft aan dat 
winkels vaker in de avonduren en in het weekend 
geopend zijn. Net als in de detail handel geeft 
het cbl aan bij supermarkten een verruiming 
te zien in de openings tijden op doorde weekse 
avonden en in het weekend. Ook op zondag 
gaan volgens het cbl tegen woordig steeds meer 
supermarkten open. tnt Post is sinds enkele 
jaren bezig de dienst verlening te ver plaatsen van 
de postkantoren naar winkels en supermarkten. 
De dienstverlenings punten houden daardoor de 
openingstijden van de winkels en supermarkten 
aan. In vergelijking met 1998 betekent dit een 
verruiming in de openingsduur van gemiddeld 
elf uur per week (tnt Post 2008).
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Tabel 4.1: De verruiming van openingstijden, regionale verschillen en standpunten op het gebied van openingstijden van koepelorganisaties, 2010

sector verruiming regionale verschillen standpunt

fi nanciële dienstverleners 

verzekeraars onbekend onbekend geen

medische dienstverleners

huisartsen in enkele gevallen; 
avondspreekuura

eerder in steden met jonge 
werkende mensena

zelf bepalen en afh ankelijk van 
behoeft e patiënten

tandartsen onbekend onbekend geen

ziekenhuizen onbekend onbekend nee

fysiotherapeuten ja; eerder open, doordeweekse 
avonden open en in weekend 
opena

onbekend service- en klantgerichtheid; 
waaronder ruime openingstijden

apotheken ja; zaterdag normale werkdagb nee open zijn mits men doel niet 
voorbij streeft c

maatschappelijke dienstverlening

welzijn, jeugdzorg en 
kinderopvang 

nee onbekend geen

bestuurlijke dienstverlening

burgerzaken onbekend onbekend goede dienstverlening is kerntaak 
gemeenten; zelf bepalen

bibliotheken in enkele gevallena in grote steden vaker op zondag 
open

meer, beter en langer open zijnc

woningcorporaties onbekend nee geen

zakelijke dienstverlening

detailhandel ja; doordeweekse avonden, 
zaterdag en zondag

in grote steden ruimere 
openingstijden

voor ruimere openingstijden, 
tegen toerismebepaling

supermarkten ja; doordeweekse avonden, 
zaterdag en zondag

nee tegen oneerlijke concurrentie door 
ontheffi  ngen op zondag

kappers ja; maandaga men verwacht in Randstad en 
steden vaker open

laten ondernemers vrijc

postkantoren ja; zaterdaga zitt en alleen nog in steden klantt evredenheid is belangrijkc

TNT post ja; doordeweekse avonden 
en zaterdag

in Randstad minder sluiting 
tussen de middag

voorzien in wens consumenten

dierenartsen ja; doordeweekse avonden 
en zaterdag

onbekend geen offi  cieel standpunt over de 
openingstijden van praktijken. 
Wel moet elke praktijk over een 
dienstenregeling beschikken voor 
noodgevallen

vrije tijd

musea in enkele gevallen; 
avondopenstellinga

nee geen; alleen kwaliteitseisenvoor 
musea

sportaccommodaties onbekend onbekend ambitie is optimale situatie voor 
belanghebbendenc

horeca onbekend nee voor beslissingsvrijheid van 
ondernemers

recreatieondernemers nee nee nee

sport- en bewegingscentra nee nee ondernemers moeten 
openingstijden zelf bepalenc

sector verruiming regionale verschillen standpunt

Tabel 4.1
De verruiming van openingstijden, regionale verschillen en standpunten op het gebied van 
openingstijden van koepelorganisaties, 2010

a Gebaseerd op eigen inschatting.
b Apotheken hebben de mogelijkheid om langer open te gaan; dat ze dit daadwerkelijk doen is een inschatting van de knmp.
c Standpunt is geen officieel standpunt van de koepelorganisatie.                                       

Bron: scp (Inventarisatie openingstijden 2010)
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Regionale verschillen 

Volgens Detailhandel Nederland maken 
winkeliers in de grote steden en in de Randstad 
meer gebruik van de mogelijkheid tot ruime ope-
ningstijden door de week dan in kleine steden en 
dorpen buiten de Randstad. De reden voor deze 
verschillen is dat winkeliers inspelen op regio-
naal wisselende wensen van de consumenten. 
Het cbl ziet bij supermarkten geen verschillen 
tussen regio’s of tussen grote en kleine gemeen-
ten. tnt Post verwacht dat de openingstijden 
in steden ruimer zijn dan in minder stede lijke 
gebieden, omdat men in steden minder vaak een 
sluiting rond het middaguur vermoedt. Gegevens 
hierover ontbreken echter. Bij kappers (’s avonds) 
en bibliotheken (’s zondags) is de ver ruiming van 
de openstelling in de grote steden geconcen-
treerd. De lhv verwacht dat huisartsen in steden 
met een jonge werkende bevolking sneller tot 
instelling van een avondspreekuur over zullen 
gaan, maar daar zijn geen gegevens over. In de 
overige branches ziet men ofwel geen regionale 
ver schillen in openingstijden (zeven koepels), of 
is het al dan niet bestaan van dergelijke verschil-
len on bekend (eveneens zeven koepels).

Standpunten ten aanzien van openingstijden

Van de 21 koepelorganisaties hebben er dertien 
een standpunt of beleidsdoelstelling op het 
gebied van openingstijden, waaronder bij zeven 
een officieel standpunt: de huisartsen (lhv), de 
fysio thera peuten (kngf), burgerzaken (nvvb), de 
detailhandel (Detailhandel Nederland), super-
markten (cbl), tnt Post en de horeca (khn). 
Vergeleken met 2001 is het aantal koepels met 
een officieel standpunt toegenomen: toen had 
slechts één organisatie een officieel standpunt 
(khn) (Breedveld et al 2002: 56). 

De meeste van die standpunten luiden dat de 
beslissing over de openingstijden moet worden 
over gelaten aan de ondernemer of de praktijk 
zelf en dat de wens van de klant of consument 
bij het bepalen van openingstijden een rol dient 
te spelen. Volgens de lhv dienen huisartsen zelf 
te kiezen of ze een avondspreekuur houden (lhv 
2007). De koepelorganisatie van de apotheken 
(knmp) is in principe voorstander van verruiming 
van de openingstijden, ‘mits het zijn doel niet 

voorbij schiet’ (citaat uit telefonisch interview). 
Het heeft voor een apotheek alleen zin als er 
vraag naar is. De fysio therapeuten hebben zich 
als doel gesteld in 2012 meer servicegericht te 
werken, waarvan ook ruime openingstijden een 
uitingsvorm zijn (kngf 2006). Van de bestuurlijke 
dienstverleners hebben de Neder landse Vereni-
ging voor Burgerzaken (nvvb) en de Vereniging 
Openbare Bibliotheken (vob) een stand-punt, 
waarvan het standpunt van de nvvb officieel is en 
luidt ‘dat dienstverlening een belangrijke kern-
taak van gemeenten is. Dit vereist dat burgers op 
verschillende manieren contact moeten kunnen 
opnemen met de gemeente. Het verruimen van 
openingstijden van balie en/of telefoon is één 
van de mogelijkheden om de dienstverlening te 
verbeteren’ (citaat uit interview; officieel stand-
punt van het bestuur van de nvvb, niet vastge-
legd in documentatie). Een andere manier, die 
steeds meer gemeenten inzetten, is het contact 
via internet (e-mail en website) (Bench marking 
Publiekszaken 2009). Gemeenten moeten vol-
gens de nvvb zelf afwegen welke vormen van 
contact het beste aansluiten bij de behoefte 
van inwoners. Ook de vob (bibliotheken) ziet 
het gebruik van digitale dienstverlening als een 
onderdeel van het verbeteren van de service 
en openstelling (exacte cijfers zijn onbekend). 
Zij zien graag dat bibliotheken meer, langer en 
beter open zijn. Een bibliotheek is een publieke 
instelling en zou op basis van de wensen van het 
publiek open moeten zijn, aldus de vob.

Van de zes koepelorganisaties van zakelijke 
dienstverleners in het onderzoek hebben er drie 
een officieel standpunt: tnt Post, Detailhandel 
Nederland en het Centraal Bureau Levensmidde-
lenhandel (cbl). Zoals vermeld zijn de supermark-
ten (cbl) en Detailhandel Nederland voor het 
schrappen van de toerismebepaling uit de 
wet en voor decentralisatie van het beslissings-
niveau. Het aantal koop zondagen zou niet afhan-
kelijk moeten zijn van toerisme, maar in overleg 
tussen gemeenten en winke liers tot stand moe-
ten komen. Zowel het cbl als Detailhandel Neder-
land vindt dat gemeenten zelf moeten kunnen 
bepalen of de winkels op zondag geopend mogen 
zijn (tk 2008/2009a; persbericht Detailhandel 
Nederland 22 september 2009).
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Van de dienstverleners op het gebied van de vrije 
tijd heeft alleen Koninklijke Horeca Nederland 
(khn) een officieel standpunt. Deze organisatie 
vindt dat horecaondernemers zelf de mogelijk-
heid moeten hebben hun sluitingstijden te 
bepalen (dit standpunt ligt niet vast in documen-
tatie). Doordat openingstijden van horecagele-
genheden vastliggen in de Algemene Plaatselijke 
Verordening, wordt de vrijheid van ondernemers 
beperkt. De khn is van mening dat het vervroe-
gen van sluiting van horecagelegenheden niet 
zal leiden tot minder alcoholgebruik of overlast. 
Een geleidelijke sluiting of het vrijlaten van de 
sluiting, waardoor niet iedereen tegelijk op straat 
staat, leidt in de ogen van de khn tot minder pro-
blemen. Ook de brancheorganisatie voor sport- 
en bewegingscentra (Fit!vak) vindt dat onder-
nemers zelf de openingstijden moeten bepalen. 
De koepelorganisatie voor sport accommodaties 
streeft ernaar continu op zoek te zijn naar de 
balans tussen de belangen van belanghebbenden 
(in dit geval de consumenten en gemeenten). De 
Museumvereniging hanteert de kwaliteitseis dat 
een museum minimaal 52 dagen of 104 dagdelen 
per jaar geopend is voor publiek (vob 2006). Het 
bepalen van de exacte openingstijden is aan 
gemeenten en provincies.

Internetdienstverlening

Verspreid over de sectoren zien elf koepelorgani-
saties een uitbreiding van de internetdienstverle-
ning in hun sector. Dit is grotendeels gebaseerd 
op inschattingen; bij weinig koepelorganisaties 
zijn cijfers over internetdienstverlening bekend. 
Volgens enkele koepels is het aanbod van 
internet dienst verlening beperkt of staat de ont-
wikkeling ervan nog in de kinderschoenen. De 
huisartsen (lhv) zitt en nog in de experimentele 
fase met het maken van afspraken via internet. 
Bij de tandartsen (nmt) ziet men een kleine toe-
name in het aan bieden van dienstverlening via 
internet. Uit een onderzoek van de nmt bleek het 
aandeel tandartsen met een praktijkwebsite in 
de periode 2006-2008 te zijn verdubbeld tot 35%. 
De meeste van die web sites bieden alleen infor-
matie; een klein deel ervan bevat diensten als het 
online maken van afspraken (Van Dam en Den 
Boer 2008). De nmt stimuleert tand artsen om 
een praktijkwebsite op te zetten ter verbetering 
van de informatieverstrekking voor de pa tiën ten. 

Bij een aantal kappers is het mogelijk om online 
een afspraak te maken, maar volgens de anko 
is de toename in het aanbieden van internet-
dienstverlening beperkt. Horecaondernemingen 
bieden al langere tijd dienstverlening via internet 
aan, zoals het online boeken van hotels. Vol-
gens de khn is er ook een lichte toename in het 
bestellen en reserveren van lunches en diners 
via internet. Volgens het cbl hebben niet alle 
super markten een webwinkel en wordt er van 
bestaande webwinkels niet massaal gebruik- 
gemaakt (Blauw Research 2009; hdb 2009).

Bij een aantal dienstverleners is wel sprake 
van een duidelijke toename in het gebruik van 
internet dienstverlening. De knmp ziet een toe-
name van het aantal bestellingen via internet 
van medicijnen bij apotheken. De knmvd zegt 
tegen wettelijke beperkingen aan te lopen bij 
het bestellen van medicijnen voor huisdieren via 
internet, omdat veel medicijnen uitsluitend ver-
kregen kunnen worden op basis van een telkens 
voorgeschreven recept. De kngf meldt dat de 
websites van fysiotherapeuten naast informatie 
ook de optie bevatten zich in te schrijven en 
afspraken te maken, en ook consulten via e-mail 
zijn mogelijk. In de detailhandel loopt een 
steeds groter deel van de omzet van winkeliers 
via internet winkels (Blauw Research 2009). De 
onbeperkte openingstijden van internetwinkels 
leiden volgens de Detailhandel Nederland tot 
oneerlijke concurrentie tegenover de fysieke 
winkels die wel een sluitingstijd kennen. tnt 
Post biedt steeds meer postzaken via internet 
aan en bij grote musea is het mogelijk online 
tickets te kopen en rondleidingen te down-
loaden. Bij bibliotheken (vob) kan men tegen-
woordig online boeken ver lengen en leden 
kunnen gebruikmaken van een krantenarchief. 
Bij de vob staat de ontwikkeling van de digitale 
bibliotheek hoog op de agenda.

Ook de internetdienstverlening bij gemeenten 
is de afgelopen jaren sterk ontwikkeld (Bench- 
marking Publiekszaken 2009). Steeds meer 
gemeenten bieden dienstverlening via internet 
aan en steeds meer producten kunnen online 
geregeld worden met behulp van DigiD, een 
digitaal identificatie middel voor burgers. Voor 
enkele producten is het echter nog steeds nood-
zakelijk naar de balie te komen, bijvoorbeeld 
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voor een paspoort en een rijbewijs. In 38% van de 
door Benchmarking Publiekszaken (2009) onder-
zochte gemeenten kan men daarvoor wel online 
een afspraak maken.

Samenvattend dient allereerst te worden vast-
gesteld dat de hoeveelheid feitelijke informatie 
over de stand van zaken rond de openingstijden 
bij de koepelorganisatie opmerkelijk gering is. 
De teneur is dat men nu een verruiming van 
openingstijden ziet. Deels blijft men een ant-
woord op vragen hier naar echter schuldig, deels 
geeft men een indruk die meer lijkt te berusten 
op een persoonlijke impressie dan op een dege-
lijke inventarisatie in het eigen veld. Gezien de 
bestuurlijke aandacht voor het thema openings-
tijden (wetswijzigingen, evaluaties, moties in de 
Kamer, discussies over de koop zondag, afstem-
ming met andere temporele ritmes) is dat toch 
wel een opmerkelijke bevinding. 

Wel duidt een vergelijking met een eerdere inven-
tarisatie uit 2001 erop dat openingstijden meer 
op de agenda zijn komen te staan. Het aantal 
koepelorganisaties met een standpunt over ope-
ningstijden groeide, hoe wel bij slechts een derde 
van de ondervraagde organisaties sprake was van 
een officieel standpunt op dit gebied. Inhoudelijk 
is de teneur van die standpunten dat men meer 
bestuurlijke helderheid over de randvoorwaarden 
wil en daarbinnen het speelveld voor de direct 
betrokkenen vrij wil geven en de afweging aan 
dienstverleners wil laten.

16.30 uur

17.30 uur

18.30 uur

19.30 uur

20.30 uur
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De informatie van de koepelorganisaties geeft 
onvoldoende vastigheid om er een goed beeld 
over de feitelijke stand van zaken en over recente 
ontwikkelingen rond openingstijden in Neder-
land aan te ontlenen. Nederland kent geen 
systematische verzameling van gegevens over 
openingstijden. Enkele casestudies zijn de best 
beschikbare bronnen. Het scp heeft in 1980 en 
2001 de openingstijden van dienstverleners in 
Gouda geïnventariseerd (Knulst en Schoonder-
woerd 1983; Breedveld et al. 2002). In Amersfoort 
(2001) en Groningen (2004) volgden vergelijkbare 
studies (Gemeente Amersfoort 2001; Boeken-
oogen 2002 en Leeferink et al. 2004). De resul-
taten van deze casestudies stemmen goeddeels 
met elkaar overeen: verreweg de meeste dienst-
verleners openden om 9.00 uur en sloten hun 
deuren tussen 17.00 uur en 18.00 uur. Tussen 1980 
en 2001 bleek er in de openingstijden in Gouda 
weinig te zijn veranderd. Uitzonderingen waren 
enige afname in de sluiting tussen de middag 
en een kleine toename in de openstelling van 
voorzieningen in de vroege avond (Breedveld et 
al. 2002).

4.4 
Openingstijden in Gouda en in twee kleine plaatsen

Om, bij gebrek aan nationale gegevens, toch 
iets te kunnen zeggen over de actuele situatie 
en de eventuele recente ontwikkelingen in de 
openingstijden, is in 2010 de studie in Gouda her-
haald. Die middelgrote stad in het Groene Hart 
van de Randstad is mogelijk niet representatief 
voor andere middelgrote steden. Anders dan in 
andere steden als Delft is het historische centrum 
niet aangegrepen als argument om tot royalere 
zondagsopenstelling van winkels over te gaan. 
Dit kan overigens niet het gevolg zijn van een 
sterk orthodoxie onder de Goudse bevolking, 
getuige de verkiezings uitslag van 9 juni 2010 
(tabel 4.2). De partijvoorkeur van Gouwenaren 
volgt vrij nauw het nationale beeld, weliswaar 
met een iets grotere voorkeur voor ChristenUnie 
en sgp, maar met een geringere voorkeur voor 
cda, waardoor de christelijke partijen in beide 
gevallen op 19% uitkwamen. De seculiere partij 
die kritisch tegenover de zondagopenstelling 
staat, de sp, kwam in Gouda even min sterker dan 
nationaal uit de bus. In het college van b&w dat 
in 2010 werd geformeerd, zijn vvd, cda, PvdA, 
d66 en Groen Links met een wethouder vertegen-
woordigd. De burgemeester is van PvdA-huize.

Met dit voorbehoud over de representativiteit in 
het achterhoofd is de reeks peilingen in Gouda de 
enige die het mogelijk maakt vast te stellen of er 
in de loop der tijd (1980, 2001 en 2010) al dan niet 
sprake is van een verruiming van de openings-
tijden of van een verschuiving van die tijden naar 
de randen van de dag. In de inventarisatie in 2010 
is tevens gevraagd naar de digitale dienstverle-
ning van organisaties. Een vergelijking met de 
situatie uit eerdere jaren is op dat vlak niet moge-
lijk, maar het geeft wel een indruk van de mate 
waarin dienst verleners in een middelgrote stad 
anno 2010 via internet bereikbaar zijn.

Tabel 4.2
Politieke voorkeuren in Gouda en Nederland, 
uitslag Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2010 
(in procenten)

Bron: Kiesraad (Databank verkiezingsuitslagen 2010)

10 14

5 3

4 2

8 10

16 15

17 20

8 7

22 20

8 7

2 2

CDA

ChristenUnie

SGP

SP

PVV

VVD

D66

PvdA

GroenLinks

overig

Gouda

Nederland

Tabel 4.2: Politieke voorkeuren in Gouda en Nederland, uitslag Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2010 (in procenten)
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De openingstijden in Gouda zullen zeker niet 
model staan voor die in kleinere plaatsen buiten 
de Randstad. Uit de inventarisatie bij de koepel-
organisaties bleek, voor zover men daar zicht op 
had, dat de openingstijden van enkele diensten 
binnen de Randstad ruimer zijn dan daarbuiten 
en in grotere plaatsen ruimer dan in kleine. 
In kleinere woonkernen hangen aanwezigheid 
en openingstijden van diensten ook samen met 
demografische ontwikkelingen als bevolkings-
krimp of -groei en met vergrijzing van de bevol-
king. In plaatsen met een (voorziene) bevolkings-
krimp bestaat de kans dat voorzieningen als 
winkels, banken, kleine ziekenhuizen, buslijnen, 
postkantoren en supermarkten verdwijnen 
(Derks et al. 2006; lnv 2004). Hoewel bevolkings-

krimp nog alleen aan de orde is op het platteland 
in de grensstreken, voorziet men de komende 
jaren meer plattelandsregio’s een bevolkings-
krimp, onder andere in Noord-Friesland en 
Zeeland (nidi 2009; Raad Landelijk Gebied 2009). 
Om een idee te krijgen van de aanwezigheid en 
openingstijden in dergelijke gebieden zijn in 
2010 tevens de openingstijden in twee kleine, 
niet-Randstedelijke plaatsen geïnventariseerd: 
’s-Gravenpolder en Hurdegaryp. Het eenmalige 
karakter van die inventarisatie staat geen uit- 
spraken over ontwikkelingen toe, wel een schets 
van de huidige situatie. Die schets wordt binnen 
de tekst over Gouda in aparte tekstvakken gepre-
senteerd.

’s-Gravenpolder en Hurdegaryp

Bij de selectie van de kleine plaatsen is uitgezien naar kleine plaatsen in gebieden die nog niet 
met ontvolking te maken hebben, om een vergelijking met Gouda niet door het effect van ont-
volking te bemoei lijken. Op basis van de cbs-database ‘Gemeente Op Maat’ zijn ’s-Gravenpol-
der en Hurdegaryp geselecteerd, plaatsen met ongeveer 5.000 inwoners in 
niet-stedelijke gemeenten van vergelijkbare grootte (Raad Landelijk Gebied 2009). Dat 
inwonersaantal lijkt een ondergrens om nog enig aanbod van dienstverleners aan te treffen. 
’s Gravenpolder 12 is met 4.480 inwoners het op één na grootste dorp in de Zeeuwse gemeente 
Borsele, een gemeente met ruim 22.500 inwoners in vijft ien dorpen. Hurdegaryp 13 (Hardegarijp) 
ligt in de Friese gemeente Tytsjerk steradiel (Tietjerksteradeel), met ruim 30.000 inwoners ver-
spreid over zeventien dorpen. Eind 2008 telde het dorp 
Hurdegaryp 5.010 inwoners.

12     (zie www.borsele.nl; cbs 2006a; cbs 2009b). De afstand tot 
Goes, een plaats met 37.000 inwoners (cbs 2010a), is 13 kilometer 
met de auto (www.anwb.nl). De afstand tot Middelburg, een 
plaats met 48.000 inwoners (cbs 2010a) is 30 kilometer met de 
auto (www.anwb.nl). Het dorp heeft (nog) niet met ontvolking- 
problematiek te maken.
13     (zie: http://www.tytsjerksteradiel.nl; cbs 2006b; cbs 2009c). 
Hoewel misschien niet alarmerend en misschien per toeval, is er 
dus sprake van een verminderd inwonersaantal. De afstand van 
Hurdegaryp tot Leeuwarden, een stad met 94.000 inwoners 
(CBS 2010a), is 11 kilometer met de auto (www.anwb.nl).
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In Gouda zijn in 1980, 2001 en 2010 op verge-
lijkbare manier de openingstijden van circa 120 
private en publieke dienst verleners geïnventa-
riseerd. Eerst werd de breedte van het aanbod 
aan dienst verleners vast gesteld, aan de hand van 
de Gemeentegids, de (digitale) telefoongids, de 
(digitale) Gouden Gids en internet. Vervolgens is 
per type dienstverlener aselect een organisatie 
geselecteerd en telefo nisch benaderd met vragen 
over de openingstijden. In 1980 is gevraagd naar 
de openings tijden op een doordeweekse dag 
zonder koopavond: de dinsdag. In 2001 en 2010 
is gevraagd naar de openingstijden op alle dagen 
van de week en naar de frequentie van openstel-
ling op koopzondag in de loop van het jaar. In 
2010 is ook gevraagd naar eventuele dienstverle-
ning via internet.

In 2010 werden 122 dienstverleners benaderd, 69 
uit de marktsector en 53 uit de (semi)over heids-
sector (zie bijlage c). Tot de marktsector behoren 
winkels, financiële dienstverleners als banken 
en verzekeringskantoren, en zakelijke dienstver-
leners als makelaars en uitzendbureaus. Dienst-
verleners in de (semi)overheidssector worden 

volledig of deels door de overheid gefinancierd. 
Deze sector omvat bestuurlijke dienstverle-
ners als de bibliotheek en de politie, medische 
dienstverleners als huisarts en kraam zorg, en 
maatschappelijke dienstverleners als kinderdag-
verblijven, wijk- of buurt centra en jeugdzorg. De 
categorieën vrije tijd en vervoer omvatten zowel 
marktorganisaties (zoals bioscopen en taxicen-
trales) als (semi)overheidsorganisaties (musea 
en het openbaar vervoer). Ook in eerdere jaren is 
deze indeling gehanteerd. 

Getracht is in alle jaren gegevens van dezelfde 
soorten dienstverleners te verzamelen. Er zijn 
echter soorten dienstverlening die komen en 
gaan. De inventarisatie van 2010 telt enkele 
’nieuwkomers’: computerzaken, jeugdzorg, 
hypotheekshops, sportscholen/fitnesscentra en 
het gemeentelijke Wmo-informatiepunt. Ook 
verdwenen enkele takken van dienstverlening: 
dierenopvang, rechtsbijstand en seksshops 
waren in 2010 niet langer in Gouda te vinden. 
cwi, gak en arbeidsbureau zijn gefuseerd tot het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
(uwv)14.

14    Op 1 januari 2002 is het gak samen met enkele andere instan-
ties gefuseerd tot het uwv; op 1 januari 2009 zijn het cwi en het 
uwv gefuseerd.

Inventarisatie van openingstijden in Gouda in 1980, 2001 en 2010

Inventarisatie van openingstijden in ’s-Gravenpolder en Hurdegaryp in 2010

In de kleine dorpen is op dezelfde wijze informatie over de openingstijden van dienst-
verleners verzameld. In niet-stedelijke gebieden doet men vaker dan stedelingen bood-
schappen elders dan in de directe omgeving, bijvoorbeeld in een nabijgelegen grotere plaats 
(Knol 2006). Toch is voor dit onderzoek alleen het voor zieningen aanbod in de dorpen zelf 
onderzocht. Ondanks de toegenomen mobiliteit is een deel van de in woners, zoals ouderen 
en minder mobiele mensen, vooral afhankelijk van het aanbod in de directe omgeving (lnv 
2004). 

In ’s-Gravenpolder werden voor 50 typen dienstverleners één of meerdere aanbieder(s) aan-
getroffen, waarvan 28 in de marktsector en 22 in de (semi)overheidssector. In Hurdegaryp 
waren dat er 60, te weten 33 markt organisaties en 27 (semi)overheidsorganisaties (zie bijlage 
c). In de kleine plaatsen zijn soms verschillende diensten bij één aanbieder gecon cen treerd; 
zo bevat de doe-het-zelfzaak in Hurdegaryp ook een dierenwinkel, een sleutelservice en een 
tuincentrum.
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Openingstijden in Gouda op dinsdag

In Gouda gaan de meeste diensten in de markt-
sector op dinsdag tussen 7.30 uur en 9.00 uur 
open en sluiten ze tussen 17.00 uur en 18.00 uur 
(figuur 4.1). De meeste (semi)overheidsdiensten 
openen iets later, tussen 8.00 uur en 9.00 uur, en 
sluiten hun deuren iets eerder, vanaf 16.00 uur, 
hoewel een deel van de (semi)overheids diensten 
in het begin van de avond juist weer langer open 
is dan de pri vate diensten (figuur 4.2). Door de 
jaren heen springt primair vooral de taaiheid 
van de tijdsordening op dinsdag in het oog: de 
verschillen in openings- en sluitingstijden tussen 
1980 en 2010 zijn klein, vooral die tussen 2001 en 
2010.

Door de jaren heen zijn wat meer dienstverleners 
in de (semi)overheidssector op dinsdag geopend. 
Ook de afname van de sluiting tussen de middag 
springt in het oog. Dat laatste geldt in mindere 
mate ook voor dienstverleners in de marktsector.

Figuur 4.1: Openingstijden in Gouda in de marktsector op dinsdag, 1980-2010 (in procenten)  
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Figuur 4.1
Openingstijden in de marktsector op dinsdag in Gouda, 1980-2010 (in procenten)

Bron: scp  (Inventarisatie openingstijden 1980-2010)
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Figuur 4.2
Openingstijden in de (semi)overheidssector op dinsdag in Gouda, 1980-2010 (in procenten)

Bron: scp  (Inventarisatie openingstijden 1980-2010)

Figuur 4.2: Openingstijden in Gouda in de (semi)overheidssector op dinsdag, 1980-2010 (in procenten)  
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In de avonduren zijn de ontwikkelingen tegen- 
gesteld. In 2010 is een lager percentage orga-
nisaties in de (semi)overheidssector ’s avonds 
geopend dan in de eerdere jaren, terwijl dienst-
verleners in de marktsector in 2010 juist wat vaker 
in de avond geopend zijn dan in 1980. Daarmee 
groeiden de twee sectoren naar elkaar toe, maar 
bleef de gemiddelde openstelling ongewijzigd.
 ’s Ochtends verander de er niets. Op basis van 
deze gegevens is er geen sprake van een verrui-
ming van de openings tijden langs de randen van 
de dag.
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Openingstijden in ’s-Gravenpolder en Hurdegaryp op dinsdag

De tijden waarop men op dinsdag in ’s-Gravenpolder en Hurdegaryp bij dienstverleners 
terecht kan, verschillen om twee redenen van de situatie in Gouda. Ten eerste zijn er nu 
eenmaal minder diensten en ten tweede kennen de wel aanwezige diensten deels andere 
openingstijden. De gestippelde lijnen in de figuren 4.3 en 4.4 brengen vooral tot uiting dat 
er minder dienstverleners zijn (hier is het aantal geopende diensten afgezet tegen het totaal 
aan geïnventariseerde diensten, inclusief de niet-aanwezige diensten). De doorgetrokken 
lijnen laten zien welk deel van de aanwezige diensten in de loop van de dag geopend is.

Figuur 4.3: Openingstijden in de marksector op dinsdag in ’s-Gravenpolder, Hurdegaryp en Gouda (in procenten) 
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Figuur 4.3
Openingstijden in de marksector op dinsdag in ’s-Gravenpolder,a Hurdegaryp a en Gouda, 
2010 (in procenten)

a  De stippellijnen laten zien welk deel van de geinventariseerde diensten in de loop van de dag geopend zijn. 
Bron: scp  (Inventarisatie openingstijden 2010)

Openingstijden in Gouda op alle weekdagen

In 2001 en 2010 zijn in Gouda de openingstijden 
geïnventariseerd voor alle dagen van de week, 
in clusief de koopzondag. Er veranderde niets in 
de gemiddelde openingsduur per dag van alle 
diensten samen. Op maandag en dinsdag zijn 
wat minder dienstverleners in de marktsector 
open dan op de andere doordeweekse dagen. Op 
woensdag, donderdag en vrijdag zijn in 2010 wat 
meer dienstverleners in de (semi)over heidssector 
geopend dan in 2001.

De ontwikkelingen in de openingstijden in 
Gouda tussen 2001 en 2010 zijn naar tijdstip en 
type dienst verlener uitgesplitst (niet in tabel). Dit 
is gedaan voor de dinsdag als doorsnee doorde- 
weekse dagen de donderdag vanwege de koop-
avond. Op beide dagen openen de meeste dienst-

verleners hun deuren tussen 8.00 uur en 9.00 uur. 
Om 8.00 uur is nog slechts circa een kwart van de 
dienstverleners geopend, om 9.00 uur is dat ruim 
driekwart. Van de medische dienstverleners (fysio-
therapeuten, apotheken en huis artsen) is rond 
8.00 uur al ruim een derde geopend. In deze sector 
deed zich tevens een verandering voor: in 2001 was 
iets meer dan de helft van de medische dienstver-
leners om 9.00 uur geopend, in 2010 waren ze dat 
bijna allemaal. De dienstverleners in de categorie 
vrije tijd, waartoe bijvoorbeeld musea, bioscopen 
en muziekscholen behoren, gaan over het alge-
meen pas later open, maar zij sluiten ook later. Om 
21.00 uur is op dins dag en op donderdag nog onge-
veer 50% van de vrijetijdsorganisaties geopend. 
Dienstverleners in het vervoer zijn op beide dagen 
op alle tijdstippen open.
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(Openingstijden in ’s-Gravenpolder en Hurdegaryp op dinsdag)

In de marktsector zijn de openingstijden van de aanwezige diensten op dinsdag in beide dor-
pen op hoofdlijnen gelijk aan die in Gouda. De enige duidelijke uitzondering hierop is de mid-
dagpauze van dienstverleners in ’s-Graven polder. In de (semi)overheidssector daarentegen 
zijn in de dorpen gedurende de hele dinsdag minder van de aanwezige diensten geopend dan 
in Gouda. In beide dorpen is bovendien een duidelijkere ‘lunchdip’ te zien.

Figuur 4.4: Openingstijden in de (semi)overheidssector op dinsdag in ’s-Gravenpolder, Hurdegaryp en Gouda (in procenten) 
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Figuur 4.4
Openingstijden in de (semi)overheidssector op dinsdag in ’s-Gravenpolder,a Hurdegaryp  a

en Gouda, 2010  (in procenten)

a  De stippellijnen laten zien welk deel van de geinventariseerde diensten in de loop van de dag geopend zijn. 
Bron: scp  (Inventarisatie openingstijden 2010)

Openingstijden in ’s-Gravenpolder en Hurdegaryp op alle weekdagen

Los van het aantal zijn de aanwezige voorzieningen in ’s-Gravenpolder en Hurdegaryp op 
de meeste dagen minder lang open dan in Gouda. Op maandag zijn de voorzieningen in 
’s-Gravenpolder echter langer geopend. Dit geldt op vrijdag voor Hurdegaryp, waar het dan 
koopavond is. Ook in ’s-Gravenpolder is het op vrijdag koop avond, maar blijkbaar maken de 
winkeliers hier weinig gebruik van. 
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De al genoemde afname van de sluiting rond 
lunchtijd concentreert zich bij financieel-zake-
lijke dienst verleners en maatschappelijke organi-
saties. Van de financieel-zakelijke dienstverleners 
sluit in 2010 nog maar 7% voor de lunch; in 2001 
was dit nog ongeveer 36%. Van de medische 
dienst verleners sluit nog wel een aanzienlijk deel 
(ruim 30%) de deuren tussen de middag. 

De koopavond is vooral zichtbaar bij de winkels. 
De meeste winkels sluiten op dinsdag tussen 
17.00 en 18.00 uur hun deuren, maar op donder-
dag is in Gouda na 18.00 uur nog ongeveer 60% 
van de winkels geopend. Ook bestuurlijke dienst-
verleners, waaronder politiebureau, bibliotheek 
en burgerzaken, zijn op donderdag wat langer 
open dan op dinsdag. De bestuurlijke dienstver-
leners zijn tevens in 2010 wat langer open dan in 
2001 (om 17.00 uur was dat 29% in 2001 tegen 61% 
in 2010). Van de financieel-zakelijke dienstverle-
ners (zoals banken, autorijscholen en kappers) 
is in beide jaren op donderdag ruim 40% tot na 
18.00 uur geopend. 

Open op zaterdag? (Gouda)

In de loop van de zaterdag zijn minder dienst-
verleners geopend dan op doordeweekse dagen. 
De winkels zijn wel vrijwel allemaal geopend, 
maar sluiten eerder. Van de financieel-zakelijke 
dienst verleners was in 2001 ruim de helft open 
op zaterdag; in 2010 waren dat er minder. Finan-
cieel-zakelijke dienstverleners gaan op zaterdag 
later open, maar sluiten ook later. Op zaterdag 
is slechts een van de ondervraagde maatschap-
pelijke dienstverleners geopend (ouderendienst-

verlening). Ook veel bestuurlijke en medische 
dienstverleners zijn dan gesloten, en degene die 
open zijn, zoals het postkantoor en de biblio-
theek, zijn dit slechts een paar uur. Van de dienst-
verleners in de vrijetijds sector is op zaterdag net 
als op de doordeweekse dagen ongeveer twee 
derde geopend, al sluiten ook zij op zaterdag eer-
der hun deuren.

Open op zondag? (Gouda)

Tot slot is de openstelling op zondag apart beke-
ken. Voor deze dag geldt dan, anders dan voor 
de andere dagen, een wettelijke beperking in de 
openstelling van diensten. Organisaties die ‘goe-
deren aan particulieren plegen te verkopen’ in 
een ‘voor publiek toegankelijke besloten ruimte’, 
oftewel winkels, mogen alleen geopend zijn op 
door de gemeente vastgestelde koopzondagen 
(tk 1995/1996). Als er sprake is van een toeristisch 
gebied kan de gemeente winkeliers vrijstelling 
ver lenen. Hoewel Gouda met de historische bin-
nenstad en de musea veel toeristen trekt (jaar-
lijks circa 500.000 bezoekers van buiten de stad 
(Gemeente Gouda 2009)), verleent de gemeente 
geen extra ontheffingen of vrijstellingen, maar 
volstaat met het aanwijzen van twaalf koopzon-
dagen per jaar.

In 2010 zijn iets minder van de onderzochte 
winkels op koopzondagen geopend dan in 2001 
(dertien in plaats van zeventien). Van de winkels 
die van de koopzondagen gebruikmaken, is meer 
dan 60% op alle twaalf koopzondagen geopend, 
een aanzienlijk groter percentage dan in 2001 
(figuur 4.5).

Open op zaterdag? (’s-Gravenpolder en Hurdegaryp)

In ’s-Gravenpolder is geen enkele van de ondervraagde medische en maatschappelijke dien-
sten op zaterdag open. Veel voorzieningen in de financieel-zakelijke sfeer zijn in de kleine 
plaatsen op zaterdag korter geopend dan in Gouda (bv. alleen ’s ochtends). Diensten in de 
vrijetijdssector openen in alle drie de plaatsen wat later dan andere dienstverleners, maar 
blijven ook tot later open (tussen de 10% en 30% is om 21.00 uur nog geopend). De vervoers-
diensten zijn als enige de hele of vrijwel de hele zaterdag operatio neel, al stoppen zij er in ’s 
Gravenpolder (40%) en Hurdegaryp (20%) er na 21.00 uur ook mee, terwijl in Gouda op zater-
dagavond alle bussen, treinen en taxi’s nog wel rijden. 
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Figuur 4.5: Frequentie van openstelling op koopzondag per jaar, winkels, 2001 en 2009/2010
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Figuur 4.5
Frequentie van openstelling van winkels op koopzondag per jaar in Gouda, 
2001 en 2010 (in procenten; 2001: n = 17, 2010: n = 13) 

Figuur 4.6
Openstelling van diensten op zondag naar sector in Gouda, 2001 en 2010 (in procenten)

Bron: scp  (Inventarisatie openingstijden 2001-2010)

Bron: scp  (Inventarisatie openingstijden 2001-2010)
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Figuur 4.6: Openstelling van diensten op zondag naar sector, 2001 en 2010 (in procenten)

De openstelling van dienstverleners op zondag 
nam af (figuur 4.6). Zowel in de marktsector als 
in de (semi)overheidssector groeide het per-
centage dienstverleners dat nooit op zondag 
geopend is. Dit beeld van de zondag in Gouda 
werd desgevraagd door een woordvoerder van 
de Gemeente Gouda bevestigd. Gouda kent geen 
discussie over verruiming van de openingstijden 

en de koopzondagen. De huidige koopzonda-
gen in Gouda worden volgens die woordvoerder 
niet druk bezocht en leveren de winkeliers geen 
grote omzet op. Eerder werd al opgemerkt dat 
Gouda hierin waarschijnlijk niet model staat voor 
andere toeristisch aantrekkelijke middelgrote 
steden.
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Open op zondag? (’s-Gravenpolder en Hurdegaryp)

Meer nog dan in Gouda geldt in de twee kleine dorpen dat het grootste gedeelte van de 
dienstverleners op zondag nooit open is (figuur 4.7). De ondervraagde winkeliers in 
’s-Gravenpolder maken zelfs geen gebruik van de wel bestaande mogelijkheid tot zon-
dagopenstelling, hetgeen mogelijk verband houdt met de protestante signatuur van het 
dorp. De diensten die wel (eens) geopend zijn op zondag zijn voornamelijk die van kleine 
onder nemers waar men op afspraak terecht kan. Anders dan de gemeenten Gouda en 
Borsele wijst de gemeente Tytsjerksteradiel geen koopzondagen aan en hebben winkeliers 
in Hurdegaryp niet de mogelijkheid op zondag open te gaan. In de (semi)overheids sector is 
alleen het culturele centrum enkele keren per jaar geopend.
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Figuur 4.7: Openstelling van diensten op zondag naar sector, in ’s-Gravenpolder, Hurdegaryp en Gouda, 2010 (in procenten) 

Figuur 4.7
Openstelling van diensten op zondag naar sector, in ’s-Gravenpolder, Hurdegaryp en 
Gouda, 2010 (in procenten)

Bron: scp  (Inventarisatie openingstijden 2010)

Digitale dienstverlening in Gouda

Dienstverleners is niet alleen naar hun ‘fysieke’ 
openingstijden gevraagd, maar ook naar hun 
dienst verlening via internet. Websites met alleen 
informatie tellen daarbij niet mee; het gaat om 
diensten die nu via internet afgehandeld kunnen 
worden, zoals online afspraken maken met de 
fysiotherapeut, online aanvragen van herhalings-
recepten en online bestellen van producten (voor 
een toelichting zie bijlage d). Doordat alleen de 
gegevens over internetdienstverlening aan orga-
nisaties met een fysieke locatie zijn gevraagd, 
blijven dienstverleners met uitsluitend online 
producten en diensten hier buiten beeld. 

In Gouda biedt 35% van de dienstverleners dien-
sten aan via het internet (figuur 4.8). Dienstverle-
ners in de marktsector doen dat iets vaker (38%) 

dan dienstverleners in de (semi)overheidssector 
(32%). Een opsplitsing naar type dienstverlening 
laat een groot verschil naar type dienstverlener 
zien. Maat schappelijke dienstverleners blijven 
achter in hun dienstverlening via het internet. 
Vervoers dienst verleners hebben weliswaar bijna 
allemaal een website, maar die zijn deels alleen 
informatief (bv. die van de busmaatschappij). 
Ruim 60% van de bestuurlijke organisaties biedt 
diensten aan via het inter net, zoals het aanvra-
gen en verlengen van boeken bij de bibliotheek 
en het bekijken van kaarten en foto’s op de web-
site van het gemeentearchief. 

De Gemeente Gouda heeft zich in 2007 ten doel 
gesteld de gemeentelijke dienstverlening effi-
ciënter te laten verlopen. Naast het invoeren van 
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Bron: scp  (Inventarisatie openingstijden 2010)

één centraal telefoonnummer en het werken 
op afspraak biedt de gemeente sinds 2007 ook 
dienstverlening via internet aan. Burgers kunnen 
online diensten en producten aanvragen of 

Figuur 4.8: Dienstverlening via internet, naar sector, categorie en totaal, 2010 (in procenten)  
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een afspraak maken (Jaarstukken 2007). Men sti-
muleert het gebruik van de digitale balie, onder 
meer door kortingen als men via de digitale balie 
een afspraak maakt.

Figuur 4.8
Dienstverlening via internet, naar sector, categorie en totaal, in Gouda, 2010 (in procenten)

Digitale dienstverlening in ’s-Gravenpolder en Hurdegaryp

In de kleine plaatsen zijn minder dienstverleners met internetdienstverlening dan in 
Gouda. Dit houdt gelijke tred met het gegeven dat er minder dienstverleners zijn dan in 
Gouda.

fragment website 
gemeente Gouda



4   Openingstijden van publieke en private dienstverleners

110

4.5 
Openingstijden: waardering en wensen

Vooral de werktijden van mensen in voltijdbanen 
lopen vrijwel gelijk met de openingstijden van 
een groot deel van de voorzieningen (figuur 4.9). 
Dat op een doordeweekse dag niet alle voltijds 
werkenden aan het werk zijn, komt doordat 
een deel een vrije dag of vakantie heeft, ziek is 
of de arbeidsuren verspreidt over vier in plaats 
van vijf werkdagen. Een deel werkt bovendien 
op onregel matige tijden of buiten de standaard 
kantoortijden. In eerdere publicaties zijn de ope-
ningstijden in Gouda afgezet tegen de verplich-
tingen die men heeft (betaald werk, onderwijs 
en zorgtaken als koken en kinderverzorging) 
om zo de trefkans te berekenen dat men een 
dienst open treft op een tijdstip dat men niet aan 
verplichtingen gebon den is (Knulst en Schoon-
derwoerd 1983; Breedveld et al. 2002).15 In 2001 
bedroeg deze trefkans gemiddeld voor de bevol-

15    De trefkans werd berekend door van het eerste en derde 
kwartier van elk uur het aandeel open diensten in Gouda te ver-
menigvuldigen met het aandeel personen dat op dat moment in 
de gelegenheid was er gebruik van te maken. Het aandeel perso-
nen dat in staat was gebruik te maken van een voorziening was 
berekend op basis van Nederlandse tijdsbestedinggegevens. 
Een persoon die op het betreffende moment niet werkte, geen 
onderwijs volgde en niet bezig was met bepaalde plaatsgebon-
den zorgtaken (maaltijden bereiden, kinderen verzorgen), werd 
op dat moment in staat geacht gebruik te kunnen maken van 
voorzieningen. Om tot één trefkans te komen, werden de 48 
berekende trefkansen gemiddeld. 

Figuur 4.9: Aandeel geopende diensten (2010) en aandeel werkende mensen naar arbeidsduur (2005) op dinsdag (in procenten)
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king 27%. Vol tijds werkenden kwamen er met een 
gemiddelde trefkans van 9% het slechtst vanaf 
(Breedveld et al. 2002: 71). Ten opzichte van 1980 
waren die trefkansen toen nauwelijks veranderd; 
blijkbaar hielden de ver ruiming van de openings-
tijden en de stijging van het aandeel werkenden 
elkaar in evenwicht.

Voor dit rapport zijn dergelijke trefkansen niet 
opnieuw berekend, want de recentste tijds-
bestedingsgegevens dateren van 2006, terwijl 
de openingstijden in 2010 geïnventariseerd zijn. 
De gegevens in figuur 4.9 en de constatering 
dat er steeds meer gewerkt wordt terwijl de ope-
ningstijden nauwelijks veranderen, doen echter 
vermoeden dat de kans om een dienst open aan 
te treffen als men zelf niet bezet is eerder zal zijn 
af- dan toegenomen.

Figuur 4.9
Aandeel geopende diensten (2010) en aandeel werkende mensen naar arbeidsduur (2005) op dinsdag 
(in procenten)

Bron: scp  (Inventarisatie openingstijden 2010 en tbo’05)
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Koopavonden en koopzondagen

Uit gegevens van het tijdsbestedingonderzoek 
blijkt dat 51% van de Nederlanders in 2005 wel 
eens op een koopzondag een winkel bezocht, 
14% dat regelmatig deed en 37% incidenteel. 
Het gebruik van de koopzondag lag in 2000 
nog op 39%. Winkelen op zondag deed men in 
beide jaren over wegend (60%) voor het plezier, 
al groeide het aandeel mensen dat op zondag 
alleen voor nood zakelijke boodschappen naar 
de winkel ging (13% in 2000; 18% in 2005) (scp: 
tbo’00-‘05). 

Uit de evaluatie van de Winkeltijdenwet in 
opdracht van het ministerie van Economische 
Zaken blijkt dat de meerderheid van de onder-
vraagde burgers tevreden is met het aantal 
koopzondagen en een uitbreiding van het aantal 
niet nodig vindt (ez 2006). Zo’n 20% is wel voor 
uitbreiding van het aantal koopzondagen. Als
er veel koopzondagen in de buurt zijn, is men 
over het algemeen meer tevreden over het aantal 
koopzondagen dan als er geen koopzondagen 
in de buurt zijn. Gebruikers van de koopzondag 
zijn vooral de jongere, hoogopgeleide mensen in 
de grote steden, waaronder ook veel studenten. 
Vrouwen bezoeken vaker winkels op een koop-
zondag dan mannen (ez 2006).

’s Avonds gaat een groter deel van de bevolking 
naar winkels dan op koopzondagen: 71% van de 
mensen bezoekt wel eens een winkel na 18.00 
uur, vooral de supermarkt. Het motief om ’s 
avonds een winkel in te gaan is vooral tijdgebrek 
om overdag boodschappen te doen. Een uit-
breiding van koopavonden ondervindt minder 
steun dan een uitbreiding van het aantal koop-
zondagen (ez 2006). 

Gebruik van digitale diensten

In 2002 hadden 3,6 miljoen mensen wel eens een 
product of dienst via internet gekocht; in 2009 
was dit toegenomen tot 8,8 miljoen (cbs 2009a). 
Dit zijn vooral mannen, mensen van 25-44 jaar 
en hoogopgeleiden (cbs 2009a). Vooral vakan-
tiereizen, boeken, cd’s, dvd’s, video’s, kleding 
en kaartjes voor evenementen worden in toene-
mende mate via internet aangeschaft (cbs 2009a).

Terugloop van fysiek winkelen en vervanging 
door e-shoppen betreft vooral de niet-dagelijkse 
bood schappen en de grote aankopen. Het online 
winkelen heeft voor fysieke winkels echter niet 
alleen nadelige gevolgen. Van de internetgebrui-
kers oriënteert 95% zich op het internet voordat 
men gaat winkelen. Internet vergroot hierdoor 
de transparantie van de markt en maakt de con-
currentie tussen winkeliers en e-tailers mogelijk. 
In 2006 had 41% van de winkeliers een website, 
waarvan 7% met online verkoop. Het zijn vooral 
de winkelketens (89%) en in veel mindere mate 
de zelfstandige winkeliers (36%) die een website 
hebben (Ruimtelijk Planbureau 2007).

Het gebruik van internetdiensten groeit (figuur 
4.10). Vrijwel alle ondervraagden maken er wel 
eens gebruik van. Slechts 2% van hen heeft nog 
geen enkele van de zes genoemde digitale dien-
sten ooit gebruikt. De meesten zeggen frequent 
te internetbankieren, op afstand gevolgd door 
het online aankopen van producten en diensten 
en door gebruik van het digitale loket van de 
gemeente. 

Het geringe gebruik van de digitale boodschap-
penservice wordt herkend door het Centraal 
Bureau Levensmiddelenhandel (cbl), de koepel-
organisatie voor supermarkten. Boodschappen 
doen via het internet is wellicht niet populair 
vanwege de ruime openingstijden van de super-
markt. Mogelijk speelt, getuige de waardering 
van tijden van bezorgdiensten, ook het moment 
van bezorging een rol. Men moet immers thuis 
zijn om de boodschappen te kunnen ontvangen. 
Het geringe gebruik van het online spreekuur van 
huisartsen zal te maken hebben met het beperkte 
aanbod ervan: volgens de Landelijke Huisartsen 
Vereniging (lhv) bieden nog niet veel huisartsen 
deze dienst aan. Het nog niet algemene gebruik 
van het digitale loket van de gemeente houdt er 
mogelijk verband mee dat men gemeentelijke 
diensten veelal slechts incidenteel nodig heeft.
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Aansluiting openingstijden

Hoe schatten burgers zelf de aansluiting van de 
openingstijden op hun tijdsbesteding in? De 
fleximeteronderzoeken die diverse gemeenten 
in het kader van hun koploperschap tijdbeleid 
hebben uitgevoerd, laten zien dat inwoners 
veelal positief zijn over de openingstijden van 
bestuurlijke dienstverleners, vooral over de ope-
ningstijden van de bibliotheek (zie § 4.2).16 Wat 
minder tevreden  is men met de openingstijden 
van postkantoren en het gemeenteloket (burger-
zaken) (Advisavia 2009; Boeken oogen 2003; Baak 
en Nieuwendijk 2009; Déhora 2009; Last en Van 
de Peppel 2008; Visser en Ten Doeschot 2009). In 
ander onderzoek gaven burgers aan de openings-
tijden van publieks zaken of het loket burgerzaken 
in ruim 100 gemeenten een ruime voldoende 
(7,5) (Benchmarking Publiekszaken 2009). Dit 
cijfer hangt samen met de openingsduur en met 
de spreiding van de openingsuren door de week. 
Hoe meer de openingsuren over de dagen van de 
week verspreid zijn en hoe vaker publiekszaken 
in de middag en avond ge opend is, hoe hoger 
het cijfer van de gemeente is (Benchmarking 
Publiekszaken 2009).

16    Vanwege de afwijkende vraagstelling zijn de onderzoeken 
van Deventer en Groningen niet meegenomen in de hierna 
volgende uiteenzetting over de tevredenheid met openings- 
tijden. Zoetermeer en Leeuwarden hebben ook een burgerraad-
pleging gehouden, maar het was niet mogelijk deze resultaten 
te krijgen.

Ook over openingstijden van de private dienst-
verleners overheerst tevredenheid volgens de 
fleximeter, al laat die van bezorgers en banken 
te wensen over. De tijden van de bezorgers van 
diensten of producten (zo als meubelbezorgers 
of tapijtleggers) worden even vaak (of weinig) 
als belemmerend (18%) ervaren als de openings-
tijden van de gemeenten (Plantinga et al. 2009). 
Uit gemeentelijke raad plegingen blijkt dat men 
bij private dienst verleners het minst tevreden is 
met de openingstijden van banken (17% tot 35% 
is ontevreden; naar de tijden van de bezorgers 
werd in deze raadplegingen niet gevraagd). Het 
meest waardeert men de openingstijden van de 
supermarkten.

Te midden van tevredenheid over medische 
dienstverleners zijn de burgers in de raadplegin-
gen het minst tevreden met de openingstijden 
van de huisarts. Dit is ook de bevinding van een 
onderzoek naar de huisartsenzorg op initiatief 
van een aantal belangenorganisaties in de zorg: 
16% van de ondervraagden gaf aan dat die ope-
ningstijden soms of nooit toereikend zijn.17 

17    Het onderzoek is niet representatief doordat de onder-
vraagden zichzelf aanhebben gemeld, waardoor meer dan de 
helft van de deelnemers (58%) tussen de 46 en 65 jaar is. De 
percentages komen daarentegen wel redelijk overeen met de 
bevindingen van de burgerraadplegingen.

         nooit         1 of meerdere keren per week          1 of meerdere keren per maand          1 of meerdere keren per jaar

Figuur 4.10: Mate waarin men digitale dienstverlening gebruikt, 2009 (in procenten)
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Figuur 4.10
Mate waarin men digitale dienstverlening gebruikt, 20-65 jarigen, 2009 (in procenten)
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Verder vindt men huisartsen telefonisch slecht 
bereikbaar: de helft van de ondervraagden geeft 
aan dat de huisarts in de ochtend of tijdens de 
lunchpauze telefonisch lastig te bereiken is (npcf 
2009). Over de openings tijden van de apotheek 
en fysiotherapeut is men in de koplopergemeen-
ten over het algemeen het meest tevreden.

Zonder het onderscheid naar branches te maken 
geeft tweederde van de respondenten van 20-65 
jaar in het voor dit rapport gehouden onderzoek, 
aan vaak geen gebruik te kunnen maken van 
voorzieningen op tijd stippen die hen schikken, 
omdat de voorzieningen dan gesloten zijn. Man-
nen zeggen vaker dan vrouwen geen gebruik te 
kunnen maken van voorzieningen omdat ze dicht 
zijn (respectievelijk 39% en 28%, niet in tabel). 
Een verklaring voor dit verschil is dat mannen 
meer uren betaald werken dan vrouwen. Naar-
mate mensen meer werken, geven ze vaker aan 
voor een gesloten deur te staan. Van de mensen 
die 35 of meer uren per week werken, zegt bijna 
de helft vaak geen gebruik te kunnen maken van 
voorzieningen als het hen schikt, waarschijnlijk 
omdat de tijden waarop zij werken veelal samen-
vallen met de openingstijden van diensten. Bij 
mensen die niet of minder dan 12 uur per week 
werken, ligt dat percentage onder de 20.

Vrouwen en mannen tot 40 jaar geven relatief 
vaak aan geen gebruik te kunnen maken van 
voorzieningen als het hen uitkomt. Dit hangt 
ongetwijfeld samen met het feit dat men in 
die levensfase vaak betaald werk heeft en vaak 
een partner heeft die ook werkt (Portegijs et al. 
2008; Beckers et al. 2009). Mensen in zeer ste-
delijke gebieden hebben vaker problemen met 
het gebruik van voorzieningen dan mensen in 
minder stedelijke gebieden. Dit is opvallend, 
aan gezien stedelijke gebieden over het algemeen 
ruimere openingstijden kennen. Opnieuw ligt 
de sleutel bij betaald werk: in sterk stedelijke 
gebieden heeft men vaker een baan en werkt men 
meer uren dan in niet-stedelijke gebieden, een 
verschil dat overigens slinkt (Gesthuizen 2006). 
Mogelijk zijn mensen in landelijke gebieden ook 
meer ingesteld op beperkingen in het aanbod 
van voor zieningen en passen zij hun voorzienin-
gengebruik daarop aan.

         nooit         1 of meerdere keren per week          1 of meerdere keren per maand          1 of meerdere keren per jaar

Figuur 4.10: Mate waarin men digitale dienstverlening gebruikt, 2009 (in procenten)
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Dat mensen voor een gesloten deur staan kan 
ook veroorzaakt worden door de onbekendheid 
met de openingstijden. Een derde van de mensen 
geeft aan vaak niet te weten of voorzieningen wel 
of niet geopend zijn. Dit zijn vaker mannen (35%) 
dan vrouwen (30%) en vaker mensen met een 
volledige baan (37%) dan mensen die parttime 
werken (31%). Of mensen wel of geen partner of 
kinderen hebben, speelt bij de kennis over de 
openingstijden geen rol. Mensen in landelijke 
gebieden geven vaker aan dat ze de openings-
tijden niet kennen dan mensen die in de stad 
wonen.

Over het algemeen vindt een vijfde tot een derde 
van de ondervraagden (van 20-65 jaar) dat ope-
ningstijden niet goed aansluiten op hun behoef-
ten. Vooral de bezorgtijden en de tijden van 
publieke, medische en zakelijke dienstverleners 
laten in dat opzicht te wensen over (figuur 4.11). 
Supermarkten staan bekend om hun ruime ope-
ningstijden, en daarover is men dan ook positief.

Mannen vinden vaker dan vrouwen dat de ope-
ningstijden slecht aansluiten. Ook het aantal 
uren dat men werkt is op de waardering van ope-
ningstijden van invloed: hoe meer men werkt, 
hoe slechter dat men die tijden op de eigen werk-
tijden vindt aansluiten. Uitgesplitst naar branche, 
zoals medische diensten, is van degenen zonder 
werk of met een kleine deeltijdbaan een kwart 
die mening toegedaan en van degenen met een 
voltijdbaan de helft (tabel 4.3). De toch aan- 

          weet niet          slecht          neutraal          goed

Figuur 4.11: Mate waarin openingstijden aansluiten op werktijden (werkende mensen) en de manier waarop men het dagelijks leven inricht (niet-werkende mensen) (in procenten)
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wezige ontevredenheid onder mensen die niet 
en weinig werken, wijst erop dat ontevredenheid 
over openings tijden niet alleen met het tijds- 
beslag van betaald werk samenhangt, maar 
mogelijk ook met andere bezigheden en voor-
keuren.

De verschillen in de tevredenheid met openings-
tijden naar type huishouden duiden eigenlijk 
vooral op een onderscheid naar leeftijd: men-
sen jonger dan 40 jaar zijn minder tevreden 
dan ouderen, ongeacht of men alleenstaand of 
samenwonend is, en ongeacht of men kinderen 
heeft. Dit patroon springt vooral bij bezorg-
diensten en bij medische, zakelijke en publieke 
dienst verleners in het oog. Alleenstaanden en 
samenwonenden zonder kinderen tot 40 jaar zijn 
ook wat vaker on tevreden over de manier waarop 
winkeltijden aansluiten op hun werk of hun 
manier van leven.

Figuur 4.11
Mate waarin openingstijden aansluiten op werktijden (werkende mensen) en de manier waarop men het 
dagelijks leven inricht (niet-werkende mensen), 20-65 jarigen, 2009 (in procenten)

Bron: scp  (tis’09)
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          weet niet          slecht          neutraal          goed

Figuur 4.11: Mate waarin openingstijden aansluiten op werktijden (werkende mensen) en de manier waarop men het dagelijks leven inricht (niet-werkende mensen) (in procenten)
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(Figuur 4.11)

niet- werkzaam

1-11 uur

12-19 uur

20-27 uur

28-34 uur

≥ 35 uur

medische diensten

publieke diensten

zakelijke diensten

winkels

supermarkten

vrije tijd

bezorgdiensten

Tabel 4.3: Mate waarin men openingstijden (heel) slecht vindt aansluiten op de manier waarop men het dagelijks leven inricht (niet-werkenden) of op de 
werktijden (werkenden) naar arbeidsduur, 2009 (n= 2565; in procenten) 

relatief weinig genoemd                    relatief veel genoemd

1 8 25 20 6 2 6 25

24 30 22 5 0 5 20

27 35 28 7 1 4 26

34 36 35 7 1 5 46

48 53 47 13 2 9 53

52 57 48 13 2 10 56

Tabel 4.3
Mate waarin men openingstijden (heel) slecht vindt aansluiten op de manier waarop men het 
dagelijks leven inricht (niet-werkenden) of op de werktijden (werkenden), naar arbeidsduur, 
20-65-jarigen, 2009 (in procenten; n = 2565)

Bron: scp  (tis’09)
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Naar ruimere openingstijden?

Op de vraag of mensen openingstijden van 
voorzieningen graag verruimd zien, antwoordt 
23% van de ondervraagden geen behoefte te 
hebben aan voorzieningen die vaker of langer 
buiten kantoor uren open zijn. Degenen die wel 
graag ruimere openingstijden zien, een ruime 
meerderheid van 77%, noemen de huisarts en het 
gemeentehuis het meest (figuur 4.12).

Vooral mensen jonger dan 40 jaar, alleenstaan-
den met kinderen en mensen die veel uren 
betaald werken geven vaak aan dat de openings-
tijden verruimd dienen te worden. Dat zijn dan 
ook de mensen die het minst tevreden zijn over 
de huidige openingstijden. Zij noemen vooral de 
bank, het gemeentehuis, de huisarts, de tandarts 
en de kapper. In stedelijke gebieden is men over 
het algemeen vaker voor een verruiming dan in 
meer landelijke gebieden.

         eerste keus           tweede keus           derde keus

Figuur 4.12: Aantal mensen dat aangeeft graag een verruiming in de openingstijden van voorzieningen buiten kantooruren te zien, 2009 (n = 2565) 
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Men wil vooral ’s avonds, voor zover van toepas-
sing, diensten kunnen bezoeken. Vooral bij de 
huisarts, het gemeentehuis en de bank wil men 
’s avonds na 18.00 uur terecht kunnen. Ook wil-
len sommigen (meer) mogelijkheden om in het 
weekend (opnieuw) de huisarts en het gemeen-
tehuis te kunnen bezoeken, al is de behoefte aan 
(extra) weekendopenstelling een stuk geringer 
dan voor doordeweekse avonden. De animo om 
’s ochtends voor 8.00 uur diensten te kunnen 
bezoeken is uitermate gering (tabel 4.4).

Figuur 4.12
Mate waarin men graag een verruiming ziet in de openingstijden van voorzieningen buiten kantooruren, 
20-65 jarigen, 2009 (in procenten; n = 2565)

Bron: scp  (tis’09)
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         eerste keus           tweede keus           derde keus

Figuur 4.12: Aantal mensen dat aangeeft graag een verruiming in de openingstijden van voorzieningen buiten kantooruren te zien, 2009 (n = 2565) 
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Tabel 4.4
Voorkeuren voor tijdstip(pen) van verruiming van openingstijden, inclusief degenen die 
geen verruiming wensen, 20-65 jarigen, 2009 (in procenten graag verruiming; n = 2565)

Tabel 4.5
Openingstijden en etniciteit, stedelingen van 
15-65 jaar (in procenten (helemaal) mee eens))

bank

bibliotheek

gemeentehuis

huisarts

tandarts

kapper

supermarkt

winkelcentrum

winkels in stadscentrum

doordeweeks voor 8:00 uur

doordeweeks na 18:00 uur

(langer) In het weekend

Tabel 4.3: Voorkeuren voor tijdstip(pen) van verruiming van openingstijden: (inclusief degenen die geen verruiming wensen, n= 2565, in procenten)

minder graag verruimen                    graag verruimen

2 24 9

0 10 5

3 34 12

5 34 12

2 17 5

0 7 2

2 15 11

1 17 10

0 14 9

Bron: scp  (tis’09)

Bron: scp/cbs (Leefsituatie Allochtone Stedelingen 2004/2005)

67 57

75 62

65 47

61 46

34 27

Turken

Marokkanen

Surinamers

Antillianen

autochtonen

‘Het is goed dat winkels ook 
op zondag open zijn’

‘Winkels, kappers en banken zouden 
langer open moeten zijn’

Openingstijden en etniciteit, stedelingen van 15 tot 65 jaar (in procenten (helemaal)mee eens)

In eerder scp-onderzoek is nagegaan in hoeverre 
niet-westerse migranten en hun nakomelin-
gen anders denken over (verruiming van) de 
openingstijden van winkels en diensten dan 
autochtone stedelingen (Van den Broek 2008). 
Niet-westerse stedelingen bleken in meerder-
heid tevreden met de zondagopenstelling van 
winkels, wat onder autochtone stedelingen 
slechts voor een derde gold. De opvatting dat 
winkels en diensten langer open zouden moeten 
zijn, kreeg in de breedte iets minder bijval, maar 
wel met soortgelijke verschillen naar etniciteit. 
Autochtonen zijn daar het minst voor, Turken en 
Marokkanen het meest (tabel 4.5). De steun voor 
ruime openingstijden onder allochtone stedelin-
gen stoelt niet op een grotere deelname aan het 
arbeidsproces. Daarmee lijkt die steun veeleer 
te wortelen in een culturele voorkeur dan in een 
temporele beklemming.



4   Openingstijden van publieke en private dienstverleners

118

Figuur 4.13: Tijden waarop men gebruik wenst te maken van voorzieningen op doordeweekse dagen, 2009 (in procenten)
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Figuur 4.13
Tijden waarop men gebruik wenst te maken van voorzieningen op doordeweekse dagen, 2009 (in procenten)

Figuur 4.14
Tijden waarop men gebruik wenst te maken van voorzieningen in het weekend, 2009 (in procenten)

Recent onderzoek van tns nipo (Plantinga et al. 
2009) geeft een gedetailleerder beeld van het 
moment waarop men bij voorkeur bij diverse 
dienstverleners terecht wil kunnen (figuur 4.13 
voor doordeweekse dagen en figuur 4.14 voor 
het weekend). Zo kijkt men niet alleen naar de 
behoefte buiten kantoortijden, maar ook over-
dag, en zijn er veel meer tijdstippen te onder-
scheiden. De voorkeuren voor de timing van 
opening vertonen een vast patroon, met alleen 
vroeg in de ochtend en ’s avonds ver schillen 

in de mate waarin men gebruik wil maken van 
voorzieningen. De grootste voorkeur is om er 
terecht te kunnen tussen 9.00 uur en 12.00 uur 
en tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Na 19.00 uur 
geldt dat voor een deel van de diensten, vooral de 
bibliotheek en het gemeentehuis, maar ook de 
bank, de supermarkt en bezorgdiensten. Vroeg 
in de ochtend, tussen 7.30 uur en 8.30 uur, is er 
vooral behoefte om bij de huisarts en de tandarts 
terecht te kunnen.

Figuur 4.14: Tijden waarop men gebruik wenst te maken van voorzieningen op doordeweekse dagen, 2009 (in procenten)
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gemeentehuis bibliotheek huisarts tandarts apotheek

fysiotherapeut supermarkt bank postkantoor bezorgers, installateurs 
en reparateurs

Bron: tno nipo (Plantinga et al. 2009)

Bron: tns nipo  (Plantinga et al. 2009)
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Figuur 4.13: Tijden waarop men gebruik wenst te maken van voorzieningen op doordeweekse dagen, 2009 (in procenten)
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Figuur 4.14: Tijden waarop men gebruik wenst te maken van voorzieningen op doordeweekse dagen, 2009 (in procenten)
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en reparateurs

In het weekend wil men op zaterdag overdag bij 
voorzieningen terechtkunnen, waarbij opnieuw 
de bibliotheek hoog scoort, gevolgd door de 
bank, het postkantoor, de gemeente en de super-
markt. Op zaterdag avond is die behoefte veel 
kleiner en geldt eigenlijk alleen nog in beschei-
den mate de supermarkt. Ook op zondag is de 
behoefte aan opening gering; dan betreft die 
alleen de bibliotheek en de super markt. De wen-
sen om bij diensten terecht te kunnen overziend, 
springt primair in het oog dat die wensen in hoge 

mate een afspiegeling vormen van bestaande 
mogelijkheden. Toch is er nog een aanzienlijk 
deel, voornamelijk mensen met een grote deel-
tijd- of fulltime baan, dat op doordeweekse 
dagen graag voor 9.00 uur en na 19.00 uur 
gebruik wil maken van voorzieningen. Dit duidt 
erop dat mensen vinden dat de huidige openings-
tijden moeten blijven bestaan, met daarbij een 
verruiming van de openingstijden van enkele 
diensten in vooral de (vroege) avonduren en op 
zaterdag overdag (Plantinga et al. 2009).



4   Openingstijden van publieke en private dienstverleners

120

Het thema van de openingstijden van diensten 
staat door de recente discussie over de koopzon-
dag weer enigszins in de aandacht. Hoewel meer 
koepelorganisaties van dienstverleners inmid-
dels een officieel standpunt over openingstijden 
hebben, is daar de aandacht voor het onder-
werp lauw te noemen. Slechts een derde van de 
ondervraagde koepels heeft een standpunt over 
openingstijden, en ook de geringe monitoring 
van de openingstijden in de eigen sector roept 
het beeld op dat het thema weinig urgentie 
heeft. Bij gebrek aan landelijke gegevens over 
openingstijden zijn, evenals in 1980 en 2001, de 
openingstijden van ruim 120 dienstverleners in 
een middelgrote stad in het westen van het land 
geïnventariseerd. Uit de inventarisatie blijkt dat 
de verschillen in de openings- en sluitingstijden 
over de tijd uitermate klein zijn. Bij de publieke 
diensten is nog het meeste sprake van verande-
ring en komt vooral sluiting tussen de middag 
over de tijd minder vaak voor. 

Nog altijd is er een belangrijke overlap tussen 
de tijden dat men werkt en de tijden dat dien-
sten open zijn. Toch geven niet zo veel mensen, 
ongeveer een derde van mensen die hierover zijn 
ondervraagd, aan vaak geen gebruik te kunnen 
maken van voorzieningen op tijdstippen die hen 
schikken omdat de voorzieningen dan gesloten 
zijn. Mensen ervaren vooral op onderdelen pro-
blemen met de openingstijden dienstverleners. 
Dat is vooral, maar niet uitsluitend, het geval 
onder mensen met betaald werk. Los van werk 
en gezinssituatie is vooral de jongere helft van de 
(potentiële) beroepsbevolking ontevreden over 
de openingstijden.

Over het geheel kan men dus wel redelijk met 
de openingstijden uit de voeten, al blijven er op 
onderdelen nog wensen. Velen zouden graag wel 
enige verruiming van de openingstijden zien, 
maar binnen bepaalde grenzen. De diensten die 
men in het algemeen graag (wat) ruimer geopend 
wil zien, zijn de medische dienstverleners (vooral 
de huisarts ’s ochtends en in de vroege avond) en 
een breder pallet van diensten, waaronder bibli-
otheek en de gemeentelijke balie in de vroege 
avond. De gewenste tijden om bij dienstverleners 
terecht te kunnen, komen echter grotendeels 
met de huidige situatie overeen, namelijk door 
de week overdag. Mogelijk is met de verruiming 
van de openingstijden ’s avonds en ’s zondags in 
de jaren negentig goeddeels aan de behoefte van 
burgers voldaan, mogelijk speelt de opkomst van 
digitale dienstverlening hierbij een rol.

4.6 
Slot



5
Tijdsknelpunten 

en verhoging van 
de arbeidsdeelname 



                      ��              ��             ��             ��          ��%

1
als ik de tijden waarop ik werk 
goed/beter kan afstemmen op 
mijn privéleven

2
als ik een baan kan vinden met het 
door mij gewenste aantal arbeidsuren

3
als ik een gedeelte van de werkweek 
thuis zou kunnen werken

4
als ik vrij kan nemen bij ziekte van 
een kind of familielid

5
als ik (een deel van de) huishoudelijke 
taken uit kan besteden aan een 
huishoudelijke hulp

•  Vrouwen noemen vaker dan mannen voorwaarden die met de zorg 
    voor kinderen en het huishouden te maken hebben.
•  Andere voorwaarden die werkenden aanspreken zijn het (deels) 
    uitbesteden van huishoudelijk werk en ruimere verlofmogelijkheden.

vrouw                                  man 

Voorwaarden deeltijdwerkers voor
uitbreiding uren betaald werk

voorwaarden 
deeltijdwerkers 

(1-35 uur) voor 
uitbreiding uren 

betaald werk, 
top 5 

meest genoemde 
voorwaarden 
(in procenten,

 n = 923)

opmerkingen



                      ��              ��             ��             ��          ��%

1
als de openingstijden van voor-
zieningen verruimen/ meer voor- 
zieningen buiten werktijd open zijn

2
als ik vrij kan nemen bij ziekte van 
een kind of familielid

3
als ik de tijden waarop ik werk 
goed / beter kan afstemmen op 
mijn privéleven

4
als ik een gedeelte van de werkweek 
thuis zou kunnen werken

5
als ik (een deel van de) huishoudelijke 
taken uit kan besteden aan een 
huishoudelijke hulp

•  Beschikbaarheid en kosten van kinderopvang worden nauwelijks 
    genoemd als voorwaarden voor meer arbeidsdeelname danwel een 
    betere balans tussen werk en privé.

vrouw                                 man

0 0

3

6
9 12 15

18

21

Voorwaarden voor een betere balans
tussen werk en privé 

voorwaarden 
werkende vrouwen 
en mannen
voor betere balans 
werk-privé, 
top 5 
meest genoemde
voorwaarden
(in procenten, 
n = 1918)

opmerkingen
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5.1 
Tijdsknelpunten gewogen

Vergroting van de arbeidsdeelname staat al 
geruime tijd hoog op de Nederlandse beleids-
agenda. Een van de manieren waarop de overheid 
de arbeidsdeelname wil stimuleren, is via tijds-
beleid. De achter liggende gedachte is dat het 
oplossen van tijdsknelpunten bijdraagt aan een 
betere werk-privébalans en zo belemmeringen 
wegneemt om (meer uren) betaald te gaan 
werken. 

Veel mensen ervaren tot op zekere hoogte tijds-
druk en tijdsknelpunten. In hoeverre leggen 
dergelijke tijdsknelpunten druk op de balans 
tussen werk en privé, en in hoeverre staan die 
knel punten een grotere arbeidsdeelname in de 
weg? Welke oplossingsrichtingen acht men zelf 
het vruchtbaarst? Om deze vragen te kunnen 
beantwoorden, is het van belang te achterhalen 
hoe belangrijk tijdsknelpunten eigenlijk zijn in 
verhouding tot andere redenen waarom mensen 
mogelijk problemen met hun werk-privébalans 
ervaren of niet of in deeltijd willen werken. 
Behalve naar aspecten van de tijdsorde (flexi-
bele werktijden, kinderopvang, schooltijden, 
openings tijden) gaat de aandacht daarom in dit 
hoofdstuk ook uit naar andere afwegin gen in de 
arbeids beslissingen van mensen.

Het is nogal abstract om mensen direct te vragen 
naar oplossingen voor tijdsknelpunten. Om toch 
een beeld te krijgen van oplossingen die mensen 
voor hun tijdsknelpunten zien, is werkenden over 
een reeks concrete veranderingen (randvoor-
waarden) gevraagd of ze daarvan een verbetering 
van hun werk-privébalans verwachten. Aan niet 
-werkenden is gevraagd onder welke voorwaar-
den ze betaald werk zouden gaan verrichten, en 
aan deeltijdwerkenden is gevraagd of ze meer 
uren zouden willen gaan werken.

Allereerst gaat de aandacht uit naar de beslis-
sing om wel of niet te werken (§ 5.2). Welke 
redenen hebben mensen om niet betaald te 
werken? Spelen tijdsknelpunten daarbij een rol? 
Of zijn andere reden om niet te werken meer van 
belang? En welke zijn voorwaarden om wel te 
gaan werken? Ver volgens komt aan de orde onder 
welke voorwaarden deel tijders bereid zijn om 
meer uren te werken (§ 5.3). Los van het perspec-
tief van een eventuele grotere arbeidsdeelname 
is een goede werk-privébalans in een beter geor-
kestreerde samenleving belangrijk voor het wel-
bevinden van burgers. Daar om wordt beschreven 
welke oplossingen voor tijdsknelpunten volgens 
werkenden bijdragen aan het verbeteren van de 
balans tussen werk en privé (§ 5.4).

Belangrijk bij het interpreteren van de gegevens 
in dit hoofdstuk is dat het gaat om ‘zeggedrag’. 
Het is zeker niet gezegd dat degenen die aan- 
geven onder bepaalde voorwaarden (meer uren) 
te willen werken, dat onder die voorwaarden ook 
daadwerkelijk zullen gaan doen. Vergelijking van 
de mate waarin mensen voorwaarden noemen, 
geeft niettemin inzicht in het rela tieve gewicht 
van die voorwaarden. Dit is relevante informatie 
voor de te maken keuzes in het stimu leren van 
de arbeids deelname en in het verbeteren van 
de werk-privébalans. Andersom is het trouwens 
ook niet zo dat wie een bepaalde voorwaarde 
niet noemt, per definitie niet (meer uren) zou 
gaan werken als aan die voor waarde wel wordt 
voldaan.
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5.2 
Redenen om niet betaald te werken en voorwaarden voor participatie 
op de arbeidsmarkt

Mensen kunnen om diverse redenen niet actief 
zijn op de arbeidsmarkt. Mogelijk kan of wil 
iemand tijdelijk niet betaald werken, lukt het niet 
een baan te vinden of volgt men (voltijds) onder-
wijs. Wel licht weerhoudt ook de ervaring met 
of het vooruitzicht op bepaalde tijdsknelpunten 
mensen ervan om op de arbeidsmarkt te participe-
ren. Omdat niet zonder meer kan worden aange-
nomen dat tijds knelpunten op de voorgrond staan 
bij de keus om geen betaald werk te verrichten, is 
in het aanvul lend onderzoek aan niet-werken den 
gevraagd naar de hoofdreden waarom zij niet wer-
ken en naar een eventueel bijkomende reden. 

De moeizame combinatie van werk en zorg blijkt 
onder niet-werkenden allerminst de meest- 
genoemde reden om niet te werken te zijn (tabel 
5.1). Bij zowel vrouwen als mannen staat vooral 
een slechte gezondheid arbeidsparticipatie in de 
weg (Van Echtelt en Hoff 2008). Bij mannen vol-
gen pensioen, werkloosheid en studie. Tijdsknel-
punten of redenen die duiden op een moeizame 
combi natie van taken spelen bij hen nagenoeg 
geen rol.

ziekte / gezondheidsproblemen / arbeidsongeschiktheid

prepensioen / vut

werkloos / werkzoekend

opleiding / studie

wil zelf voor kind(eren) en gezin zorgen

wil zelf voor het huishouden zorgen

vanwege activiteiten buitenshuis (vrijwilligerswerk, mantelzorg)

omdat de combinatie werk en zorgtaken (gezin en/of huishouden) te zwaar is

mijn partner vindt het niet nodig dat ik werk

omdat ik geen goede kinderopvang voor mijn kind(eren) krijgen kan

omdat werk mij financieel niet genoeg oplevert vanwege kosten van kinderopvang

andere reden

n.v.t., geen andere reden die mee speelt

n

belangrijkste reden

speelt mee 

belangrijkste reden

speelt mee 

belangrijkste reden

speelt meet

vrouwen

totaal

mannen

Tabel 5.1: Reden(en) om niet betaald te werken, niet-werkende vrouwen en mannen 20-64 jaar (in procenten; n= 647)

415 232 647

43 69 53

relatief weinig genoemd           relatief veel genoemd

3 9 7 40 4 39 6

9 2 30 2 17 2

9 1 15 4 11 2

6 1 9 1 7 1

14 4 1 1 9 3

8 7 2 2 6 5

4 7 1 5 3 6

3 13 1 3 2 9

2 4 0 2 1 3

1 0 0 0 1 0

0 2 0 0 0 1

5 9 2 8 4 9

Tabel 5.1
Reden(en) om niet betaald te werken, niet-werkende vrouwen en mannen van 20-65 jaar, 2009 
(in procenten; n = 647)

Bron: scp (tis’09)
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Bij vrouwen is, na gezondheidsbelemmeringen, 
zelf voor de kinderen (14%) of voor het huishou-
den (8%) willen zorgen opgeteld de belangrijkste 
reden om niet betaald te werken. De moeizame 
combinatie van arbeid en zorg wordt vaak gezien 
als de belangrijkste reden waarom vrouwen 
afzien van arbeidsdeelname. Toch neemt dit hier 
met 3% een bescheiden plaats in: pas als bijko-
mende reden krijgt de moeizame combinatie 
enige massa (13%). Vooral vrouwen met jonge 
kinderen (van 0-12 jaar) en vrouwen ouder dan 40 
jaar met een partner noemen deze bijkomende 
reden relatief vaak. Dat is dan doorgaans in com-
binatie met de wens om zelf voor kinderen en 
huishouden te willen zorgen of in combinatie met 
gezondheidsklachten. Dat betekent dat vrouwen 
die thuis willen zorgen mogelijk deels ook afzien 
van arbeids participatie, omdat zij de combinatie 
te zwaar vinden. Het beeld is overwegend dat 
tijdsknelpunten als reden om niet te werken van 
ondergeschikt belang zijn, zeker bij mannen, 
maar ook bij vrouwen.

Voorwaarden voor arbeidsparticipatie

Op basis van redenen van vrouwen om niet 
betaald te werken ontstaat het beeld dat de 
deur voor een kleine groep niet-werkende vrou-
wen op een kier staat om te denken dat betere 
combinatie voorzieningen of aangepast werk 
tot meer arbeidsparticipatie zou kunnen leiden. 
Maar wat zeggen niet-werkenden zelf? Wat zou 
hen naar eigen zeggen kunnen motiveren om op 
de arbeidsmarkt te participeren? En hoe belang-
rijk zijn aan tijdsordening gerelateerde voorwaar-
den (werktijden, openingstijden, kinder opvang 
en schooltijden) hierbij? Om hier zicht op te krij-
gen, is in tabel 5.2 onderscheid gemaakt tussen 
temporele en andere voorwaarden (zoals ruimere 
verlofmogelijkheden, de beschikbaarheid en 
kosten van kinderopvang en het uitbesteden en 
her verdelen van taken met de partner).1 

1    Een aantal voorwaarden is op zichzelf niet heel strikt te plaat-
sen onder ofwel de noemer tijd ofwel onder de noemer andere 
voorwaarden. Bijvoorbeeld vrij nemen voor de zorg voor een 
ziek kind of familielid kan men doen door verlof op te nemen. 
Andersom biedt het opnemen van verlof de gelegenheid om tijd 
te besteden aan zorgtaken. Het uitbesteden van huishoudelijke 
taken is tegelijk een tijdsbesparende strategie. Grondslag voor 
de indeling in tabel 5.2 vormen de onderwerpen (vertaald in 
voorwaarden) zoals die eerder in het rapport aan de orde zijn 
gekomen: we maken dus het onderscheid tussen enerzijds 

Voorwaarden in de sfeer van de tijdsordening 
worden relatief veel genoemd. Boven aan 
het lijstje van voorwaarden waaronder niet-
werkenden zeggen wel te willen werken staan 
flexibiliteit in werktijden en afstemming van 
de werktijden op het privéleven (arbeidsduur, 
werkplek, thuiswerken, afstemming werktijden 
op het privéleven). Bij vrouwen legt dat wat meer 
gewicht in de schaal dan bij mannen (vgl. Cloïn 
2008; Cloïn en Souren 2009). Hierbij dient te wor-
den opgemerkt dat de meestgenoemde redenen 
om niet betaald te werken (zoals werkloosheid 
en gezondheidsklachten) geen randvoorwaarden 
zijn die eenvoudig veranderd kunnen worden. 
Daarnaast noemt een op de vijf niet-werkenden 
ruimere openingstijden van voorzieningen 
buiten werktijd als voorwaarde voor partici-
patie op de arbeids markt. Vrouwen noemen 
ongeveer even vaak ook de mogelijkheid om te 
werken onder schooltijden en vrij te zijn tijdens 
schoolvakanties als stimulans (weer) de arbeids-
markt op te gaan. Dergelijke aanpassingen van 
de arbeidstijd op de privétijd worden vaker 
genoemd dan verruiming van schooltijden en 
kinderopvang. Men hecht er kennelijk meer aan 
de eigen werktijden aan te kunnen passen aan 
het gezinsleven dan school- en kinderopvang-
tijden te kunnen aanpassen aan de werktijden. 
Gratis kinderopvang blijkt een betrekkelijk onbe-
langrijke voor waarde voor het aangaan van een 
arbeidsbetrekking. Dit is in lijn met ander onder-
zoek waaruit blijkt dat kinderopvangsubsidies 
inmiddels als participatie-instrument niet veel 
invloed meer lijken te hebben (o.a. Jongen 2010).

In de rangschikking van de voorwaarden bestaat 
weinig verschil tussen vrouwen en mannen. 
Wel noemen vrouwen meer dan mannen voor-
waarden die met de zorg voor kinderen en het 
huishouden te maken hebben, zoals vrij kunnen 
nemen als kinderen ziek zijn, aan school- en 
kinderopvang gerela teerde voorwaarden en het 
uitbesteden en herverdelen van huishoudelijke 
taken. Dat duidt erop dat vrouwen zich in hun 
afwegingen rondom arbeidsparticipatie meer 
laten leiden door het reilen en zeilen thuis dan 

voorwaarden op het terrein van (flexibiliteit in) werktijden of 
werkplek, openingstijden, kinderopvang- en schooltijden en 
anderzijds ‘andere voor waarden’ (die deels wel tot het arbeid- 
en zorgbeleid in bredere zin horen).
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mannen, mogelijk omdat zij zich hier primair 
eindverantwoordelijk voor voelen (Hochschild 
1989; Valgaeren en Van Aerschot 2007).

flexibiliteit in werktijden en -plek

als ik een baan kan vinden met het door mij gewenste aantal arbeidsuren

als ik de tijden waarop ik werk goed / beter kan afstemmen op mijn privéleven

als ik een gedeelte van de werkweek thuis zou kunnen werken

als ik vrij kan nemen bij ziekte van een kind of familielid

als ik een baan kan vinden dicht(er) bij huis

openingstijden

als de openingstijden van voorzieningen verruimen / meer voorzieningen buiten werktijd open zijn

kinderopvang- en schooltijden a

als ik tijdens schoolvakanties niet hoef te werken

als ik zou kunnen werken binnen schooltijden (van 9-15 uur)

als de school van 7 tot 19 uur open is

als de kinderopvang van 7 tot 19 uur open is

als ik kinderopvang buiten kantooruren zou kunnen krijgen (bv. avond, weekend)

andere voorwaarden: (kosten en beschikbaarheid) kinderopvang, verlof, uitbesteden en herverdelen

als ik meer verlof voor zorgtaken zou kunnen krijgen (bv. ouderschapsverlof, zorgverlof)

als ik (een deel van de) huishoudelijke taken uit kan besteden aan een huishoudelijke hulp

als ik (een deel van de) zorg voor hulpbehoevende vrienden of familie uit kan besteden

als mijn partner meer tijd gaat besteden aan huishoudelijke taken b

als mijn partner een dag minder zou gaan werken (denk aan de financiële consequenties) b

als ik gratis kinderopvang voor mijn kind(eren) zou kunnen krijgen a

als ik voor mijn kind(eren) opvang kan vinden (bv. oppas, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) a

als mijn partner meer tijd gaat besteden aan de zorg voor de kinderen a,b

n

vrouwen

mannen

totaal

Tabel 5.2: Voorwaarden waaronder niet-werkende vrouwen en mannen betaald willen werken 20-64 jaar (in procenten; n= 647)

relatief weinig genoemd                    relatief veel genoemd

415 232 647

4 3 38 41

41 36 39

40 36 39

40 30 36

36 31 35

19 23 21

18 6 13

18 5 13

3 2 3

3 1 2

3 1 2

22 19 21

18 11 16

16 16 16

12 6 10

11 4 8

8 4 6

5 2 4

4 2 4

Tabel 5.2
Voorwaarden waaronder niet-werkende vrouwen en mannen van 20-65 jaar betaald willen werken, 2009 
(in procenten; n = 647)

a Inclusief vrouwen en mannen zonder jonge kinderen. Als we uitsluitend kijken naar de vrouwen en mannen met jonge kinderen, dan 
neemt het aandeel dat aangeeft onder deze voorwaarden betaald te willen werken toe (de n wordt immers kleiner). De rangorde veran-
dert hierdoor niet. Ter illustratie: 46% van de niet-werkende vrouwen en mannen met kinderen tot 18 jaar geeft aan onder de voorwaarde 
dat zij onder schooltijden kunnen werken wel bereid zijn om betaald te werken. Kinderopvang die van 07.00 tot 19.00 tot geopend is, 
wordt slechts door 12% van de niet-werkende ouders met kinderen tot 12 jaar genoemd als voorwaarde waaronder zij de arbeidsmarkt 
zouden willen betreden. 

b   Inclusief vrouwen en mannen zonder partner. 

Bron: scp (tis’09)
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De vier meestgenoemde redenen voor vrouwen 
om in deeltijd te werken (ongeacht de omvang 
van de deeltijdbaan) zijn respectievelijk het zelf 
willen zorgen voor de kinderen (38%) of het huis-
houden (21%), tijd voor zichzelf (17%) en tijd voor 
sociale contacten of hobby’s (13%) (Cloïn 2008). 
Het ver minderen van tijdsdruk door het wegne-
men van tijdsknelpunten kan ertoe bijdragen dat 
mensen eerder geneigd zijn hun arbeidsuren uit 
te breiden. Om na te gaan aan welke oplossingen 
men dan denkt, is aan deeltijders gevraagd onder 
welke voorwaarden men meer uren zou willen 
werken (tabel 5.3).

Deeltijders vinden flexibiliteit in de werktijden erg 
belangrijk met het oog op mogelijke uitbreiding 
van hun arbeidsduur. In dit opzicht wijken deel-
tijders niet af van de niet-werkenden (vgl. tabel 
5.2). De belangrijkste voorwaarden om meer uren 
te gaan werken zijn de mogelijkheid om de werk-
tijden beter af te stemmen op het privéleven, het 
kunnen vinden van een baan met het gewenste 
aantal uren en de mogelijkheid om (deels) thuis te 
werken. Ook vindt een op de vijf deeltijders (net als 
een op de vijf niet-werkenden) ruimer geopende 
voorzieningen een voorwaarde voor uitbreiding 
van de arbeidsduur. Afstemming tussen werk- en 
schooltijden (werken binnen de schooltijden, niet 
werken tijdens schoolvakanties) vindt bijna een op 
de vijf deeltijdwerkers belangrijk, maar veel animo 
voor het van-7.00-tot-19.00-uurmodel in de kin-
deropvang en op scholen is er niet.

Andere voorwaarden die deeltijders aanspreken 
zijn het (deels) uitbesteden van huishoudelijke 
hulp (28%) en ruimere verlofmogelijkheden 
(19%). Meer nog dan bij ruimere openingstijden 
en kinder opvang- en schooltijden willen (vooral 
vrouwen) meer werken als zij minder in het huis-
houden hoeven te doen door uitbesteding aan een 
huishoudelijke hulp en in mindere mate een gro-
tere bijdrage van de partner in het huishouden. 

Hoewel niet-werkenden (tabel 5.2) en deeltijd-
werkers (tabel 5.3) veelal dezelfde voorwaarden 
noemen om (meer) te werken, zijn er wel een 
paar verschillen. Uit de rangorde blijkt dat niet-
werkenden wat sterker hechten aan voorwaarden 
met betrekking tot werktijden dan deel tijders. 
Zo is voor niet-werkenden een baan met de juiste 
uren het belangrijkst, terwijl voor de deeltijders 
de afstemming met het privéleven de belangrijk-
ste voorwaarde voor verruiming van de arbeids-
duur is. Deeltijders noemen ook wat vaker ver-
ruiming van de kinderopvang- en schooltijden. 
Een ander duidelijk verschil doet zich voor rond 
de uitbesteding van huishoudelijk werk. Voor 
deel tijders is dit een belangrijker voorwaarde 
(belangrijker zelfs dan ver ruiming van verlof-
mogelijkheden) dan voor de niet-werkenden. 
Beschikbaarheid en kosten van kinder opvang 
vinden zowel deeltijders als niet-werkenden het 
minst belangrijk.

5.3 
Voorwaarden voor meer uren betaald werk onder deeltijders

8.00 uur                     8.15 uur

8.30 uur                     8.35 uur
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flexibiliteit, tijd en plaats

als ik de tijden waarop ik werk goed / beter kan afstemmen op mijn privéleven

als ik een baan kan vinden met het door mij gewenste aantal arbeidsuren

als ik een gedeelte van de werkweek thuis zou kunnen werken

als ik vrij kan nemen bij ziekte van een kind of familielid

als ik een baan kan vinden dicht(er) bij huis

openingstijden 

als de openingstijden van voorzieningen verruimen/ meer voorzieningen buiten werktijd open zijn

kinderopvang- en schooltijden

als ik tijdens schoolvakanties niet hoef te werken

als ik zou kunnen werken binnen schooltijden (van 9-15 uur)

als de school van 7 tot 19 uur open is

als de kinderopvang van 7 tot 19 uur open is

als ik kinderopvang buiten kantooruren zou kunnen krijgen (bv. avond, weekend)

andere voorwaarden: (kosten en beschikbaarheid) kinderopvang, verlof, uitbesteden en herverdelen

als ik (een deel van de) huishoudelijke taken uit kan besteden aan een huishoudelijke hulp

als ik meer verlof voor zorgtaken zou kunnen krijgen (bv. ouderschapsverlof, zorgverlof)

als mijn partner meer tijd gaat besteden aan huishoudelijke taken b

als ik (een deel van de) zorg voor hulpbehoevende vrienden of familie uit kan besteden 

als ik gratis kinderopvang voor mijn kind(eren) zou kunnen krijgen a

als mijn partner een dag minder zou gaan werken (denk aan de financiële consequenties) b

als mijn partner meer tijd gaat besteden aan de zorg voor de kinderen a,b

als ik voor mijn kind(eren) opvang kan vinden (bijv. oppas, kinderdagverblijf of
buitenschoolse opvang) a

n

vrouwen

mannen

totaal

Tabel 5.3: Voorwaarden waaronder in deeltijd werkende vrouwen en mannen (1-35 uur) meer uren betaald werk willen verrichten (in procenten; n= 923)

693 230 923

relatief weinig genoemd                    relatief veel genoemd

4 0 33 39

36 30 34

33 33 33

37 22 33

24 26 25

22 20 21

23 6 18

20 7 17

6 3 5

5 2 4

4 3 4

32 18 28

21 12 19

20 5 16

13 12 12

13 7 12

13 7 11

10 1 7

7 3 6

 a

Tabel 5.3
Voorwaarden waaronder in deeltijd (1-35 uur) werkende vrouwen en mannen van 20-65 jaar meer uren 
betaald werk willen verrichten, 2009 (in procenten; n  =  923)

a Inclusief vrouwen en mannen zonder jonge kinderen. Als we uitsluitend kijken naar de vrouwen en mannen met jonge kinderen, dan 
neemt het aandeel dat aangeeft onder deze voorwaarden meer uren betaald te willen werken toe (de n wordt immers kleiner). De rangor-
de verandert hierdoor niet. Ter illustratie: 40% van de in deeltijd werkende vrouwen en mannen met kinderen tot 18 jaar geeft aan onder 
de voorwaarde dat zij onder schooltijden kunnen werken wel bereid zijn om meer uren betaald te werken. Kinderopvang die van 07.00 
tot 19.00 tot geopend is, wordt slechts door 13% van de in deeltijd werkende ouders met kinderen tot 12 jaar genoemd als voorwaarde 
waaronder zij meer uren zouden willen gaan werken. 

b Inclusief vrouwen en mannen zonder partner. 

Bron: scp (tis’09)
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De kans dat iemand werk en privé als conflicte-
rend ervaart, is reëler voor mensen die werk en 
zorg combineren dan voor mensen die dat niet 
doen (Van der Lippe 2007). Het is echter de vraag 
of het druk hebben, of tijdsdruk ervaren, ook 
betekent dat men werk en privé als conflicterend 
ervaart. In hoofdstuk 2 bleek de mate waarin 
men tijdsdruk ervaart mede afhankelijk te zijn 
van hoe druk men het graag heeft, en hetzelfde 
geldt mogelijk voor de ervaren balans tussen 
werk en privé. 

Van de respondenten in het aanvullend onder-
zoek (TIS’09) is twee derde van zowel de mannen 
als vrouwen het (helemaal) eens met de stelling: 
‘Mijn werk en privéleven zijn in het algemeen 
goed in balans.’ Opvallend is dat er geen verschil-
len zijn tussen werkende vrouwen en mannen, 
terwijl vrouwen wel meer tijdsdruk ervaren dan 
mannen: van beide seksen ervaart 16% een dis-
balans tussen werk en privé. Mensen ervaren dus 
veel vaker tijdsdruk (hoofdstuk 2) dan dat zij erva-
ren dat werk en privé niet in balans zijn. Recent is 
gewezen op de mogelijke positieve effecten van 
het com bineren van verschillende taken (zie Van 
der Lippe en Roeters 2010 in de gelijktijdig ver-
schenen essaybundel Komt tijd, komt raad?). Enige 
tijdsdruk hoeft dus niet per se disfunctioneel te 
zijn. Mogelijk heeft het verschil tussen ervaren 
tijdsdruk en ervaren disbalans echter ook te 
maken met de manier waarop de vragen zijn 

gesteld: het is bekend dat mensen sneller de nei-
ging hebben om het eens te zijn met algemeen 
geformuleerde stellingen dan met uitspraken die 
rechtstreeks betrekking hebben op hun persoon-
lijke leven (bv. Hochschild 1989). Dit geldt ook 
voor algemene vragen over de ervaren balans tus-
sen werk en privé (Eurostat 2009). 

Er is wel een duidelijke relatie tussen tijdsdruk en 
de ervaren werk-privébalans (figuur 5.1). Van de 
vrouwen die zeggen dat werk en privé niet goed 
in balans zijn, ervaart 77% veel tijds druk, tegen 
30% van de vrouwen bij wie die balans in orde is. 
Bij mannen zijn die percentages respectievelijk 
66% en 18%. Maar tijdsdruk genereert niet een-
op-een een disbalans tussen werk en privé.

Hoewel het merendeel van de mensen vindt dat 
werk en privé bij hen in balans is, ervaart als 
gezegd een groep van 16% van de ondervraagde 
werkende mannen en vrouwen een disbalans. 
Rond welke activiteiten ervaart men vooral een 
disbalans? Om hier zicht op te krijgen, is nage-
gaan in hoe verre werkende vrouwen en mannen 
vinden dat zij erin slagen hun werk te combine-
ren met andere activiteiten, zowel op het ter-
rein van zorg als in de vrije tijd. Ook is bezien in 
hoeverre die ervaring met bepaalde persoons-
kenmerken samenhangt.

5.4 
Voorwaarden voor een betere balans tussen werk en privé

           veel tijdsdruk           gemiddeld           weinig tijdsdruk
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Figuur 5.1: De mate waarin men tijdsdruk ervaart in drie categorieën (weinig, gemiddeld, veel) in relatie tot de balans tussen werk en privé werkende vrouwen en mannen 20-64 jaar, 2009 (in procenten; n= 1918)Figuur 5.1
De mate waarin men tijdsdruk ervaart in drie categorieën (weinig, gemiddeld, veel) in relatie tot de stelling: 
‘mijn werk en privé-leven zijn in het algemeen goed in balans’, werkende vrouwen en mannen van 20-65 jaar, 
2009 (in procenten; n = 1918)

Bron: scp (tis’09)
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          niet van toepassing

���� �������� ��� ��� ���� ����

totaal

geslacht

vrouw

man

huishoudsamenstelling

alleenstaand zonder kind(eren) ≤40 jaar

paar zonder kind(eren) ≤ 40 jaar)

paar, jongste kind 0-3 jaar

paar, jongste kind 4-12 jaar

paar, jongste kind 13-17 jaar

alleenstaand, jongste kind 0-17 jaar

alleenstaand zonder kind(eren) > 40 jaar

paar, zonder kind(eren) > 40 jaar

arbeidsdeelname /-duur

1-11 uur per week

12-19 uur per week

20-27 uur per week

28-34 uur per week

35 uur of meer per week

n

huishoudelijke taken

zorg voor kinderen a

mantelzorg b

sociale leven

vrije tijd, hobby’s en sport

tijd voor mezelf

tijd voor mijn partner c 

Tabel 5.4: Mate waarin werkende vrouwen en mannen 20-64 jaar vinden dat zij betaald werk (heel) slecht kunnen combineren met …, 2009 (in procenten; n=1918)

          slecht(er) te combineren
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Tabel 5.4
Mate waarin werkende vrouwen en mannen van 20-65 jaar vinden dat zij er (heel) slecht in slagen hun werk  
te combineren met …, 2009 (in procenten (heel) slecht; n = 1918)

a Heeft alleen betrekking op ouders van inwonende kinderen tot 17 jaar.
b Heeft alleen betrekking op mannen en vrouwen die mantelzorg verrichten.
c Heeft alleen betrekking op mannen en vrouwen met een partner.
- Groep is te klein.

Bron: scp (tis’09)
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Per genoemd aspect van zorg en vrije tijd zijn het 
steeds slechts minderheden (van 7% tot maxi-
maal 19%) van de ondervraagde werkenden die 
vinden dat het slecht met werk te combineren is. 
De dis balans tussen werk en privé ‘piekt’ met 19% 
van de werkenden rond hobby’s en sport en rond 
tijd voor zichzelf (tabel 5.4). Op enige afstand 
volgen huishouden (15%), het sociale leven (15%), 
mantel zorg (14% ) en tijd voor de partner (10%). 
De zorg voor kinderen heeft daarentegen het 
minst te lijden onder betaald werk. Vrouwen en 
mannen verschillen in dit opzicht nauwelijks van 
elkaar. Slechts 7% van de werkende ouders (deze 
vraag is logischerwijs alleen aan ouders met 
kinderen voorgelegd, om precies te zijn thuis-
wonende kinderen tot 17 jaar) geeft aan dat zij er 
maar slecht in slagen kinderzorg te kunnen com-
bineren met hun werk. Blijkbaar geeft men aan 
de zorg voor kinderen prioriteit, ten koste van 
hun eigen persoonlijke en vrije tijd (vgl. Van der 
Lippe en Roeters 2010; Versantvoort 2010). Vooral 
ouders met kinderen tot 12 jaar geven namelijk 
aan dat tijd voor henzelf en de partner er nogal 
eens bij inschieten. Ouders met jonge kinderen 
en alleenstaande ouders voelen deze knelpunten 
sterker dan mensen zonder kinderen. Ook wor-
den de diverse pijnpunten wat sterker gevoeld 
naarmate mensen meer uren werken, al verschil-
len degenen die voltijds werken en die een grote 
deeltijdbaan hebben in dat opzicht nauwelijks 
van elkaar.

Een goede werk-privébalans is belangrijk voor het 
welbevinden. De eerdere focus op het verruimen 
van de arbeidsduur loslatend, richt de aandacht 
zich tot slot op de vraag onder welke voorwaar-
den het werkende deel van de ondervraagden 
(inclusief de voltijders) denkt dat de balans tussen 
werk en privé te verbeteren is. 

In dit opzicht verwacht men veel van flexibiliteit 
in de werktijden en van ruimere openings tijden 
(tabel 5.5). Voor verbetering van de werk-privéba-
lans is vrij kunnen nemen bij de ziekte van een 
kind volgens bijna de helft van de ondervraagden 
een belangrijke voorwaarde, gevolgd door het 
afstemmen van de werktijden op het privéleven. 
Bijna de helft van de ondervraagde werkenden 
noemt verruiming van de openingstijden van 
voor zieningen als voorwaarde voor een betere 
werk-privébalans. Ruimere openingstijden zullen 

dus sterker bijdragen aan een betere balans tus-
sen werk en privé (omdat werkenden dan beter 
buiten werktijd voorzieningen kunnen bezoeken) 
dan dat zij een voorwaarde vormen voor (meer 
uren) arbeidsdeelname

Ook met het oog op de werk-privébalans valt 
op dat het niet hoeven werken tijdens school-
vakanties en werken binnen de schooltijden 
wel genoemd worden als voorwaarden voor 
een betere balans tussen werk en privé, maar 
beduidend minder vaak dan flexibiliteit in werk-
tijden. Werkenden zien in dat opzicht meer in 
uit besteding van huishoudelijk werk en meer 
verlofmogelijkheden.

De rangorde van voorwaarden ter verbetering van 
de werk-privébalans verschilt dus op onderdelen 
van de rangorde die niet- of deeltijd werkenden 
aanbrengen in de voorwaarden om (meer uren) 
betaald te werken (tabel 5.2 en 5.3). Meer nog 
dan variaties in de rangorde springt echter de 
mate waarin men heil verwacht van de diverse 
voorwaarden in het oog. Onder werkenden is 
het aandeel dat ver betering van de werk-privé-
balans verwacht als aan bepaalde voorwaarden 
wordt voldaan bedui dend hoger dan onder 
niet-werkenden en deeltijders. Van verbetering 
van de randvoor waarden mag op basis van deze 
gegevens dus eerder een verbetering van de werk-
privébalans van de werken den verwacht worden 
dan een (forse) toeloop naar de arbeidsmarkt of 
uitbreiding van de arbeidsduur van mensen die in 
deeltijd werken.
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flexibiliteit, tijd en plaats

als ik vrij kan nemen bij ziekte van een kind of familielid

als ik de tijden waarop ik werk goed / beter kan afstemmen op mijn privéleven

als ik een gedeelte van de werkweek thuis zou kunnen werken

als ik een baan kan vinden met het door mij gewenste aantal arbeidsuren

als ik een baan kan vinden dicht(er) bij huis

openingstijden

als de openingstijden van voorzieningen verruimen/ meer voorzieningen buiten werktijd open zijn

kinderopvang- en schooltijden a

als ik tijdens schoolvakanties niet hoef te werken

als ik zou kunnen werken binnen schooltijden (van 9-15 uur)

als de school van 7 tot 19 uur open is

als de kinderopvang van 7 tot 19 uur open is

als ik kinderopvang buiten kantooruren zou kunnen krijgen (bv. avond, weekend)

andere voorwaarden

als ik (een deel van de) huishoudelijke taken uit kan besteden aan een huishoudelijke hulp

als ik meer verlof voor zorgtaken zou kunnen krijgen (bv. ouderschapsverlof, zorgverlof)

als mijn partner meer tijd gaat besteden aan huishoudelijke taken b

als ik (een deel van de) zorg voor hulpbehoevende vrienden of familie uit kan besteden

als ik gratis kinderopvang voor mijn kind(eren) zou kunnen krijgen a

als mijn partner een dag minder zou gaan werken (denk aan de financiële consequenties) b

als ik voor mijn kind(eren) opvang kan vinden (bv. oppas, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) a

als mijn partner meer tijd gaat besteden aan de zorg voor de kinderen a,b

vrouwen

mannen

totaal

Tabel 5.5: Voorwaarden betere balans werk en privé (werkende vrouwen en mannen 20-64 jaar), 2009 (%(helemaal) mee eens, n=1918)

relatief weinig genoemd                   relatief veel genoemd

5 1 42 46

45 39 42

34 37 36

31 32 31

27 28 28

48 50 49

22 14 18

22 12 16

6 8 7

7 8 7

4 4 4

43 29 35

26 23 25

23 11 17

17 14 16

14 13 13

10 8 9

7 6 7

7 4 5

Tabel 5.5
Voorwaarden voor betere balans werk en privé, werkende vrouwen en mannen van 20-65 jaar, 2009 
(in procenten (helemaal) mee eens; n = 1918)

a Inclusief vrouwen en mannen zonder jonge kinderen. Als we uitsluitend kijken naar de vrouwen en mannen met jonge kinderen, dan 
neemt het aandeel dat aangeeft onder deze voorwaarden meer uren betaald te willen werken toe (de n wordt immers kleiner). De rang-
orde verandert hierdoor niet (zie tabel 5.2 en 5.3).

b Inclusief vrouwen en mannen zonder partner.

Bron: scp (tis’09)
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In dit hoofdstuk is gekeken naar de bereidheid 
om (meer uren) betaald te werken en naar het 
belang van verschillende tijdsknelpunten bij 
het verhogen van de arbeidsparticipatie, de 
wekelijkse arbeids duur en de verbetering van de 
balans tussen werk en privé. Veel van deze gege-
vens berusten op zeg gedrag. Dit wil niet zeggen 
dat mensen ook daadwerkelijk de daad bij het 
woord voegen en (meer uren) betaald gaan wer-
ken als aan de voorwaarden die ze noemen wordt 
voldaan. Andersom wil het niet noemen van een 
voorwaarde niet zeggen dat iemand niet (meer 
uren) zal gaan werken als de om stan digheden 
veranderen. Vergelijking van de mate waarin 
mensen voorwaarden noemen, geeft niettemin 
inzicht in het rela tieve gewicht van de verschil-
lende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen 
zowel tijdsgerelateerd zijn (flexibiliteit in werk-
tijden, kinderopvang- en schooltijden en ope-
ningstijden) als niet aan tijd gerelateerd. Zo kan 
het ook gaan om de kosten van kinderopvang, 
ruimere verlofmogelijkheden of de herverdeling 
van taken met de partner. 

Het grootste deel van de niet-werkende mannen 
verricht geen betaald werk om gezondheids-
redenen of vanwege vervroegde uittreding, wer-
keloosheid of opleiding. Anders dan voor man-
nen is voor vrouwen ook de zorg voor kinderen 
en het huishouden een belangrijke(re) reden om 
niet te werken (opgeteld 22%). De voorwaarden 
rond flexibiliteit in werktijden en het afstemmen 
van werktijden en werkplek vormen voor hen de 
belangrijkste voorwaarden om toch betaald te 
gaan werken. Ook ruimere openings tijden van 
dienstverleners en het kunnen afstemmen van de 
werktijden op de schooltijden en school vakanties 
vinden zij belangrijk.
 
Net als aan de niet-werkenden is aan de in deel-
tijd werkende vrouwen en mannen gevraagd 
onder welke voorwaarden men - in dit geval 
- meer uren zou willen werken. Voor de deeltijd-
werkers zijn voorwaarden rond flexibiliteit in en 
afstemming van de werktijden belangrijk. Net als 
de niet-werkenden zien deeltijdwerkers weinig 
heil in het uitbreiden van het aantal uren dat de 
kinderen naar school of de opvang gaan.

Los van het aantal werkuren is ook de balans 
tussen werk en privéleven van belang voor het 
welzijn van individuen en groepen in de samen-
leving. Bovendien kan een betere combineer-
baarheid van werk en privé ertoe leiden dat men 
gemakkelijker besluit (meer uren) betaald te gaan 
werken. Van de werkende ondervraagden geeft 
een ruime meerderheid aan dat werk en privé 
in balans zijn; 16% geeft aan dat werk en privé 
niet in balans zijn. Dit is lager dan het aandeel 
mannen en vrouwen dat aangeeft tijdsdruk te 
ervaren. Van een een-op-eenrelatie tussen de 
tijdsdruk die men ervaart en de mate waarin werk 
en privé in balans zijn is geen sprake.

De vrije tijd, hobby’s, sport en tijd voor zichzelf 
kan men het slechtst combineren met betaald 
werk. Naarmate men meer uren betaald werkt, 
is het daarnaast vaker lastig het privéleven en 
werk te combineren. De zorg voor de kinderen en 
de tijd met de partner hebben het minst onder 
betaald werk te lijden. Ouders stellen mogelijk 
prioriteiten, waarbij de tijd voor zich zelf onder-
geschikt is aan de zorg voor de kinderen en de 
tijd voor de partner. Wat betreft voorwaar den 
voor een betere werk-privébalans komen vooral 
vrij kunnen nemen bij de ziekte van een kind of 
familielid, ruimere openingstijden van voorzie-
ningen, het afstemmen van werktijden op het 
privéleven en het uitbesteden van huishoudelijke 
taken als belangrijk naar voren. 

Voorwaarden rond flexibiliteit in werktijden en 
werkplek alsook het uitbesteden van zorg zijn 
voor niet-werkenden en mensen die in deeltijd 
werken belangrijke voorwaarden om (meer 
uren) betaald te werken. Voor een betere werk-
privébalans komen hier de openingstijden van 
voor zieningen bij. Ouders lijken de oplossingen 
voor een verbetering in de balans tussen werk 
en privé en voor vermin dering van de tijdsknel-
punten rond (meer uren) werken vooral bij hun 
eigen werktijden te zoeken en in mindere mate 
bij meer uren opvang en school voor de kinderen. 
Vrouwen vinden dit daarnaast belangrijker dan 
mannen.

5.5 
Slot
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6.1 
Waar staan we, waar gaan we naartoe ?

In de voorgaande hoofdstukken is de actuele 
situatie rond tijdsorde en tijdsknelpunten vanuit 
het perspectief van de burger in kaart gebracht. 
Zo’n inventarisatie roept vragen op over de toe-
komst: ‘Hoe zou het verder moeten?’ en ‘Hoe 
zal het verder gaan?’ Naarmate de gewenste toe-
komst en de verwachte toekomst uiteenlopen, 
rijst tevens de vraag: ‘Wat te doen om te zorgen 
dat de mogelijke situatie toch de wenselijke 
situatie sterker benadert?’ Alvorens ons aan ant-
woorden op dergelijke vragen over de toekomst 
te wagen, resumeren we welke vaste grond we op 
basis van de voorgaande hoofd stukken onder de 
voeten hebben (§ 6.2). 

Daarna richten we de blik op de toekomst. Als 
eerste gaat de aandacht daarbij uit naar de toe-
komst zoals de overheid die zich wenst (§ 6.3). 
Centraal daarin staat de doelstelling van een 
arbeidsparticipatie van 80%. Bezien zal worden 
wat dit wensbeeld voor de knel punten in de tijds-
ordening betekent: wie komen er – in het licht 
van deze doelstelling – voor welke tijdsknel- 
punten te staan? 

De kans dat de 80%-doelstelling wordt gehaald 
is onder meer afhankelijk van de wensen van 
burgers en van de richting van maatschappe-
lijke ontwikkelingen. De tweede blik vooruit 
betreft dan ook de toekomst zoals burgers zich 
die wensen (§ 6.4). In een derde vooruitblik is de 
aandacht gericht op de waarschijnlijke toekomst 
(§ 6.5), beredeneerd vanuit zowel demo grafische 
als sociaal-culturele ontwikke lingen. 

Vervolgens ligt inderdaad de vraag ter tafel ‘wat 
te doen?’ om, gegeven de wensen van burgers 
en de richting van maat schappelijke ontwikke-
lingen, (toch) de door de overheid gewenste 
toekomst van 80% arbeidsparticipatie te realise-
ren (§ 6.6). Daarbij gaat het minder om het voor-
stellen van concrete beleidsmaatregelen1 dan 
om het signaleren van de even tuele afstand tus-
sen die overheids doelstelling versus de wensen 
van burgers en de richting van maatschappelijke 
ontwikkelingen.

1     Onderzoeksbureau seor rekent op verzoek van het ministe-
rie van ocw onder de titel Maatschappelijke Kosten-baten analyse 
van de tijdsordening van de Nederlandse samenleving (voorlopige 
titel) meer cijfermatig enkele mogelijke scenario’s door (nog te 
verschijnen). 
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6.2 
Waar staan we ? Tijdsdruk en tijdsknelpunten vanuit het perspectief 
van de burger

Het bestaan van tijdsdruk en tijdsknelpunten 
kan niet worden ontkend. Ruim de helft van de 
mensen van 20-65 jaar heeft meerdere keren per 
maand het gevoel het te druk te hebben en voelt 
zich meerdere keren per maand gejaagd, waarvan 
opnieuw de helft zelfs wekelijks. Zo’n 40% van de 
men sen in die leeftijd heeft minstens eens per 
maand het gevoel thuis tekort te schieten; onge-
veer een kwart kent dat gevoel minstens eens per 
maand op het werk. Vrouwen rapporteren meer 
gevoelens van gejaagdheid dan mannen. Vooral 
een omvangrijke betaalde baan en overwerk 
veroorzaken dergelijke gevoelens. Dat geldt in 
mindere mate tevens voor het ouderschap van 
jonge kinderen. Het anderhalfverdienersmodel, 
de meestvoorkomende arbeidsverdeling onder 
paren, komt er in termen van de ervaren tijdsdruk 
niet of maar weinig beter vanaf dan de andere 
tweeverdieners modellen (twee keer voltijds en 
twee keer in deel tijd). Anderhalfverdieners rap-
porteren zelfs iets meer tijdsdruk dan tweeverdie-
ners. Wie het wel prettig vindt om veel te doen te 
hebben, rapporteert minder tijdsdruk. Ook enige 
flexibiliteit in de werksituatie (on verwacht vrij 
kunnen nemen) en steun van vrienden en beken-
den verminderen het gevoel van tijdsdruk.

De oplossing voor de tijdsknelpunten, in dit rap-
port opgevat als voorwaarden voor uitbreiding 
van de arbeidsdeelname en voor een betere werk-
privébalans, zoeken mensen vooral bij hun werk-
tijden. Een betere werk-privébalans verwacht men 
vooral van meer flexi biliteit, meer zeggenschap 
en meer thuiswer ken. In mindere mate verwacht 
men ook verbetering door ruimere openingstijden 
van voor zie ningen en dienstverleners. Dit laatste 
geldt vooral voor mensen die arbeid en zorg voor 
kinderen of anderen combi neren en voor mensen 
die veel werken (ook zonder kinderen). 

Ouders verwachten hun heil niet of nauwelijks 
bij andere tijden van kinderopvang en school. Zij 
hebben amper behoefte aan opvang buiten kan-
tooruren en zelfs nauwelijks aan opvang met rui-
mere tijden en flexibelere dagdelen (anders dan 
voor noodgevallen). Nieuwe school tijdenregimes 
kunnen op enige enthousiasme bogen, maar ver-
der dan een brede school of een continu rooster 
(bv. een van-7.00-tot 19.00-uurmodel) gaan de 
voorkeuren niet. Ouders zoeken de op lossing in 
aan passing van hun eigen tijden of accepteren het 

feit dat de opvoeding van hun kinderen in com-
binatie met een baan gepaard gaat met tijdsdruk 
en ten koste gaat van de tijd voor zichzelf, el kaar 
en hun vrienden. Daar staat tegenover dat ouders 
met kinderen op een school met een ander dan 
een klassiek schooltijdenregime (bv. een continu-
rooster) hierover wel erg tevreden zijn.

Bij de voorwaarden die niet-werkenden noemen 
om wel betaald te gaan werken en die deeltijders 
noemen om meer uren betaald te gaan werken, 
staan inbreng in het aantal te werken uren en 
vooral flexibiliteit om het werk te plooien rond 
privéleven en zorgtaken voorop. Van de ouders 
met kinderen zegt zo’n 40% (meer) te willen wer-
ken op de tijdstippen dat de kinderen naar school 
zijn, maar flexibiliteit in het werk scoort hoger 
dan uitbesteding van zorg voor kinderen aan 
partner, familie of formele kinder opvang. Zelfs 
gratis opvang is maar voor circa een kwart van 
de niet of in deeltijd werkende ouders een voor-
waarde om (meer) te gaan werken.

Aan werkenden is over dezelfde voorwaarden 
gevraagd in hoeverre ze daarin een verbetering 
van de werk-privébalans verwachten. Dan is het 
aandeel positieve reacties groter dan het aan-
deel positieve reacties op de vraag of niet of in 
deeltijd werkenden er een voorwaarde in zien 
om (meer) te gaan werken. Dan komen overi-
gens ook ruimere openingstijden nadrukkelijk 
als voorwaarde naar voren, nadrukkelijker als 
voorwaarde om (meer) te gaan werken. Kortom: 
ruimere openingstijden en een grotere flexi-
biliteit in arbeidstijden ziet men meer als een 
verbetering van de werk-privébalans dan als een 
stimulans om (meer) te gaan werken.

Overigens moet de animo om (meer) te gaan 
werken niet worden overschat. De verschillende 
voor waarden waaronder men dat zou willen 
doen, scoren afzonderlijk nooit hoger dan een 
flinke minder heid. Meer in het algemeen willen 
mensen met deeltijdwerk niet in meerderheid 
meer uren werken, terwijl omgekeerd minstens 
even grote delen van de mensen met voltijds 
werk minder willen werken. Ter illustratie: van de 
vrouwen die wekelijks 12 tot 20 uur werken, wil 
43% meer werken (en 9% min der); van de vrou-
wen die wekelijks 35 uur of meer werken, wil 50% 
minder werken (en 8% meer).
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6.3 
Waar wil de overheid naar toe ?

80% arbeidsparticipatie

Het streven van de overheid is er al geruime 
tijd op gericht om de arbeids participatie van de 
bevolking, vooral die van vrouwen, te vergroten. 
Deels is dat ingegeven door de zorg dat er van-
wege de vergrijzing binnen de totale bevolking te 
weinig mensen aan het werk zouden zijn om de 
verzorgingsstaat te kunnen financieren. Be halve 
de vergroting van de arbeidsdeelname bin nen de 
potentiële beroepsbevolking geldt ook de even-
tuele verhoging van de pensioengerechtigde leef-
tijd van de vijfenzestigste naar de zevenenzestig-
ste ver jaar dag als middel om dat doel te bereiken 
(Commissie Arbeidsparticipatie 2008). Anderzijds 
is de wens tot een grotere arbeids deelname 
ingegeven door de emancipatoire gedach te dat 
vrouwen op de arbeidsmarkt dezelfde kansen 
moeten hebben als mannen en in gelijke mate 
economisch zelf standig moeten kunnen zijn.

Geïnspireerd door een advies van de Sociaal- 
Economische Raad (ser 2006) is dit geconcreti-
seerd in het streefcijfer van 80% bruto-arbeids-
participatie van de be vol king van 20-64 jaar in 
2016 (dat wil zeggen: 80% van de mensen in die 
leeftijd verricht minstens 12 uur betaald werk 
per week of zoekt een baan voor minstens die 
hoeveelheid uren). Er zijn aparte streefdoelen 
opgesteld voor vrouwen en mannen in die leef-
tijd: 85% van de mannen en 74% van de vrouwen 
in die leeftijd zou in 2016 moeten partici peren 
op de arbeids markt (Janssen en Souren 2009). 
Overigens past hier de kanttekening dat die doel-
stelling ook gehaald is wanneer grote groepen 
mensen zich als werkzoekend inschrijven, zelfs 
zonder dat zij daadwerkelijk betaald werk vinden, 
terwijl dit uiteraard het aandeel werkenden in de 
bevolking onveranderd laat. Omgekeerd tellen 
mensen in kleine banen tot 12 uur per week voor 
het bereiken van dit streefdoel weer niet mee.

De arbeidsparticipatie van vrouwen ligt van ouds-
her lager dan die van mannen. In 2007 bedroeg 
de bruto-arbeidsparticipatie van mannen 78% 
en die van vrouwen 61% (Beckers et al. 2009: 81). 
Om de 80%-doelstelling te halen, zal vooral de 
arbeidsparticipatie van vrouwen omhoog moe-
ten (+ 13 pro centpunten, tegen + 7 procentpunten 
voor mannen).

Het streef cijfer van 74% arbeids participatie van 
vrouwen is opgenomen in de Eman cipatienota 
Meer kansen voor vrouwen (tk 2007/2008a). Het stre-
ven is niet alleen dat meer vrouwen betaald gaan 
werken, maar ook dat zij meer uren gaan werken. 
Uitbreiding van de wekelijkse arbeidsduur van 
vrouwen geldt sinds 2006 als beleidsdoelstelling 
(tk 2007/2008a). Hoeveel de arbeidsduur zou 
moeten toenemen, is echter niet in streefcijfers 
vastgelegd. Wel geldt in het emancipatie beleid 
het doel dat 60% van de vrouwen van 15-64 jaar 
in 2010 economisch zelf standig is, dat wil zeg- 
gen ten minste 70% van het minimum loon
ver dient. In 2008 voldeed slechts 46% van de 
vrouwen aan deze definitie van economische 
zelfstandigheid (Van den Brakel 2010). De toe-
name van het aandeel econo misch zelf standige 
vrouwen ver loopt traag, vooral omdat veel vrou-
wen in kleine deeltijdbanen (blijven) werken. 
Voor het rea liseren van deze 60%-doelstelling 
in 2010 wordt dan ook ge vreesd (Merens en 
Hermans 2009: 278).

Het arbeidsmarktbeleid en het emancipatiebe-
leid hebben elkaar gevonden in de doelstelling 
om meer mannen en vrouwen langer (in de 
levensloop) en voor meer uur (per week) aan 
het werk te krijgen en te houden. Daarbij wordt 
flankerend ingezet op een zo goed mogelijke 
com bineerbaarheid van werk en privé, vooral van 
arbeid en zorg, voor zowel vrouwen als mannen. 
Behalve om voor zieningen als verlof en kinder-
opvang gaat het daarbij ook om meer flexibiliteit 
in werk- en openings tijden (tk 2008/2009a). Het 
streven naar een ‘van-zeven-tot-zeven’-samenle-
ving en naar een flexibelere dag indeling zijn mid-
delen om dat doel te bereiken, evenals uitbrei-
ding van voorzieningen, verlof en flexi biliteit, en 
het financieel lonender maken om (meer uren) te 
werken (tk 2007/2008a). 
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80% arbeidsparticipatie en de extra tijdsknelpunten

De beoogde stijging van de arbeids participatie 
in 2016 betekent, vanuit peiljaar 2007 gezien, bij 
vrouwen een toe name met 13 procentpunten 
(van 61% naar 74%) en bij mannen met 7 procent-
punten (78% naar 85%). Afhankelijk van de 
taakverdeling thuis betekent dit ook een verdere 
stijging van het aandeel mannen en vrouwen 
dat zowel op de arbeidsmarkt als in de huiselijke 
situatie ‘aan de bak moet’. Het aandeel taakcom-
bineerders (mensen die per week ten minste 
12 uur betaald werk met ten minste 12 uur zorg 
voor huishouden en kinde ren combineren) zal 
daardoor verder stijgen, van een kleine 40% nu 
tot naar schatting ergens in de buurt van 60% 
van de potentiële beroepsbevolking. Een exacte 
schatting daarvan is moeilijk te geven, omdat het 
ervan afhangt hoeveel van degenen die (meer) 
gaan werken de grens van 12 uur betaald werk per 
week overschrijden en hoeveel van de (even tuele) 
part ners van deze mensen daardoor de grens van 
12 uur huishoudelijk werk per week gaan over-
schrijden. 

Hoe dan ook ligt het in de lijn der verwachting 
dat door de toename van de arbeidsdeelname 
meer mensen tijdsdruk en tijdsknelpunten zul- 
len ervaren. De kans om tijdsdruk te ervaren
 is immers groter onder mensen die veel uren 
werken en in huishoudens waar beide part ners 
(voltijds of in deeltijd) werken (hoofdstuk 2). 
Realisatie van de 80%-doelstelling betekent in 
beide opzichten een getals matige verschui ving 
van groepen met minder tijdsdruk naar groepen 
met meer tijdsdruk. 

Een groei van de arbeidsdeelname kan zich in 
twee ver schillende gedaantes voordoen, met 
uiteen lopende gevolgen vanuit het perspectief 
van tijdsknelpunten: deeltijders gaan langer 
werken en er gaan meer mensen aan het werk. 
De mate waarin die groei zich in de eerste 
gedaante zou moeten voordoen, is overigens 
niet in streefcijfers vastgelegd.

Deeltijders langer aan het werk

De gevolgen voor de (ervaren) tijdsknelpunten 
van grotere arbeidsparticipatie in de gedaante 
van langer werkende deeltijders zijn lastig te 
overzien. Afgaande op de tijdsknelpunten die 
men ervaart en de voorwaarden die men vervuld 
wil zien, betekent meer uren werk in de ogen 
van deeltijders een vergroting van de tijdsknel-
punten, nog even los van het gegeven dat velen 
van hen helemaal niet de wens hebben langer te 
werken. 

Daar staat tegenover dat het betrekkelijk geringe 
verschil in ervaren tijdsdruk tussen mensen in 
ander  halfverdienershuishoudens en in voltijds 
twee verdieners huishoudens een relativering 
betekent van de extra tijdsknelpunten van extra 
gewerkte uren. Blijkbaar biedt het anderhalf-
verdienersmodel vergeleken met het voltijds 
tweeverdienersmodel niet die verlichting van 
de tijdsdruk die men er wellicht van verwacht. 
De gevolgen van meer uren werken zouden dus 
wel eens mee kunnen vallen, mits men dingen 
anders organiseert. Maar, zoals in de slotpara-
graaf nog aan de orde komt, de keus voor het 
anderhalf verdienersmodel is niet alleen een keus 
op basis van (gepercipieer de) tijdsdruk. 

Meer mensen aan het werk

Gezien het feit dat momenteel minder ouderen 
dan jongeren, minder laagopgeleiden dan hoog-
opgeleiden en minder allochtonen dan autoch-
tonen binnen de potentiële beroepsbevolking 
betaald werk verrichten (Hartgers en Portegijs 
2008), mag verondersteld worden dat ‘meer men-
sen aan het werk’ vooral een grotere participatie 
van ouderen, laagopgeleiden en allochtonen zal 
betekenen. Over het temporele effect van een 
eventuele grotere arbeidsinschakeling van laag-
opgeleiden en allochtonen valt weinig met zeker-
heid te zeggen, anders dan dat het bij laagopge-
leiden gaat om mensen die vermoedelijk zullen 
instromen in banen met weinig tijdsautonomie, 
waardoor zij, zeker in geval van tweeverdieners-
schap, relatief sterk aan tijdsknelpunten bloot 
komen te staan. Ander zijds komt overwerk, een 
factor die gevoelens van tijdsdruk versterkt, 
onder hen minder voor dan onder hoogopgelei-
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den. Het onderwijsniveau en de arbeidsdeelname 
van niet-westerse migranten zijn traditioneel 
betrekkelijk laag, maar laten een duidelijk stij-
gende lijn zien (vooral onder vrouwen) (Merens 
2009). Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse 
vrouwen werken het meest in voltijdbanen en in 
grote deeltijdbanen.

Dat grotere arbeidsparticipatie daarnaast vooral 
een grotere arbeidsparticipatie van ouderen 
binnen de potentiële beroepsbevolking (van 
50-65 jaar) zal betekenen, impliceert een zekere 
rela tivering van de extra tijdsknelpunten die dat 
met zich mee gaat brengen. Dit leidt niet primair 
tot een grote toename van het aantal werkende 
ouders met jonge kinderen, die zich bevinden 
in de levensfase met de meeste tijdsknelpunten. 
Bovendien betekent die toe name niet zozeer een 
intreding van mensen die niet eerder werkten, 
maar vooral het langer door werken van men sen 
die al werken. Zij hebben dus al ervaring met 
het plooien van werk en privé, hebben de ergste 
tijdsdruk zelfs al achter de rug, het geen de extra 
tijdsknelpunten vermoedelijk verkleint. 

Op deze eerder wat speculatieve dan spijkerhard 
onderbouwde relativering van de ‘extra’ tijds-
knel punten van oudere werkenden valt in twee 
opzichten af te dingen. 

Ten eerste kan de vermeerderde inschakeling van 
ouderen op de arbeidsmarkt elders een vergro-
ting van de problemen betekenen. Ouders van 
jonge kinderen zoeken en vinden een deel van de 
kinder opvang en van de hulp in het huishouden 
bij hun eigen ouders, bij de grootouders van die 
jonge kinderen dus (Portegijs et al. 2006; Van 
Putten 2009). Naarmate die groot ouders meer 
en langer in het arbeidsproces ingeschakeld 
worden, vervalt voor ouders van jonge kinderen 
dus een gewaar deerd en flexibel deel van de 
kinderopvang (Remery et al. 2000). Ook andere 
informele oplos singen voor kinderopvang 
(buren) worden bij een algehele ver hoging van 
de arbeids inzet schaar ser. Tenzij ouders hun kin-
deren moeiteloos (langer) naar formele opvang 
kun nen en willen brengen, kan de vergroting 
van arbeids deelname op latere leeftijd dus 
onvoorzien grotere tijdsknelpunten elders in de 
beroeps bevolking veroorzaken. In het verlengde 
daarvan kan ook een andere vorm van informele 

zorg bij een grotere arbeidsdeelname van de 
ouderen binnen de potentiële beroepsbevolking 
in het gedrang komen: de eventuele mantelzorg 
voor hulp behoeven de partners en voor hoogbe-
jaarde ouders. Meer werkende ouderen betekent 
dat meer mensen op al wat gevorderde leeftijd 
met taak combinatie te maken blijven houden. 
Ook mantelzorg veroorzaakt gevoelens van 
tijdsdruk. Anders dan twee verdieners met jonge 
kinderen hebben zij naast hun werk niet zozeer 
de zorg voor de eigen kinderen, maar de zorg 
voor de eigen partner of voor de eigen ouders (of 
beide, de zogeheten dubbele taakcombinatie).

De tweede relativering van de extra tijdsdruk 
heeft te maken met de spankracht van mensen 
die nu wel en niet werken. Achter het idee dat 
het met die extra tijdsdruk eventueel wel mee-
valt, omdat de extra werkenden goeddeels het 
spitsuur in het leven al achter de rug hebben of 
in kleinere deeltijd banen aan de slag zullen gaan, 
schuilt de even impli ciete als onbewezen assump-
tie dat die extra werkenden dezelfde spankracht 
ten aanzien van tijds druk hebben als degenen 
die al werken. Mag wel voetstoots worden aange-
nomen dat niet-werkenden in gelijke mate tegen 
tijdsdruk bestand zijn als degenen die wel wer-
ken? Het is op voor hand allerminst uit te sluiten 
dat de tijdsdruk bestendig heid van mensen mede 
ten grondslag ligt aan het feit of men al dan niet 
werkt. In de mate dat niet-werkenden minder 
tegen tijdsdruk opgewassen zijn dan werkenden, 
zal de ver meerderde inschake ling van mensen die 
minder met tijds druk kunnen omgaan daarom 
juist een vergroting van de extra ervaren tijds-
druk kunnen betekenen. Eerder (tabel 2.3) bleek 
inderdaad dat mensen die van drukte houden en 
graag veel te doen hebben, meer (uren) werken. 
Nu is daarmee het laatste woord niet gezegd. 
Er zou immers kunnen worden be redeneerd 
dat tijdsdruk voor mensen die nu niet of maar 
weinig werken een kwestie is van gewenning. 
Mogelijk went men aan (meer) werk wanneer 
men eenmaal uit de comfortzone van weinig of 
geen betaald werk gekropen is. Maar mogelijk 
ligt de balans tussen wat men erin stopt en wat 
men ervoor terug krijgt bij het nog niet (volledig) 
in geschakelde deel van de bevolking anders. Wie 
voor een extra in spanning weinig extra’s terug 
krijgt, kan meer drukte eerder als meer tijdsdruk 
ervaren.
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Welke wensen hebben burgers over de tijds-
orde van de toekomst? Voorop staat dat zoiets 
moeilijk te peilen is. Mensen hebben de neiging 
om vanuit het nu te rede neren. Daarbij lijkt een 
enquête niet op voorhand het meest geëigende 
middel om tot weidse bespiege lingen los van dat 
nu te redeneren. Om die reden zijn tevens twee 
groepsdiscussies (focusgroepgesprekken) geor-
ganiseerd.

Toekomstbeelden in de enquête

Toch is ook in de en quête geprobeerd burgers 
uitspraken over ‘andere werke lijk heden’ te ont-
lokken. Hen zijn drie toekomst beelden geschetst. 
Vervolgens is hen steeds gevraagd de kwaliteit 
van die toekomst, in vergelijking tot de huidige 
situatie, met een rapport cijfer (1 = heel slecht 
en 10 = heel goed) te beoordelen. De toekomst-
beelden waren als volgt verwoord.

6.4 
Waar willen burgers naar toe met de tijdsorde ?

Toekomstbeeld 1:  Voltijds werk en school

Vrouwen en mannen hebben het grootste deel van hun leven een voltijdbaan. Voor de 
combinatie van betaald werk en de zorg voor jonge kinderen (tot 8 jaar) komt er meer 
betaald ouderschapsverlof. Kinderopvang is niet gekop peld aan de arbeids deel name 
van de ouder(s), maar wordt een goedkope basis voorziening, ook voor jonge ouders die 
nog studeren. Schooltijden voor kinderen veranderen: alle scho len zijn brede scholen 
met sport en ont span ning waar kinderen heel de dag terecht kunnen. Diensten en voor-
zieningen (gemeente, huisarts) zijn twee avonden door de  week en op zater dag open.

Toekomstbeeld 2: Slim en flexibel

Vrouwen en mannen gaan niet noodzakelijkerwijs meer (uren) betaald werken, maar het 
werk wel slimmer organiseren. Deeltijdwerk is de strategie voor een goede balans tus-
sen werk en privé, in het bijzonder voor de com bi na tie betaald werk en zorg voor jonge 
kinderen (tot 8 jaar). Werknemers krijgen meer mogelijk heden en zeggenschap om te 
werken op tijden die aansluiten bij hun wensen (zoals het werken onder schooltijden). 
Werktijden blijven grotendeels geconcentreerd tussen 9.00 en 17.00 uur. Daardoor hoeft 
er weinig te veranderen in de kinderopvang tijden. Ook de schooltijden blijven goed-
deels onveranderd: wel blijven alle kinde ren standaard over tussen de middag.

Toekomstbeeld 3: Eigen regie

Er komt meer individuele vrijheid in het omgaan met de tijd. Werktijden worden aan-
gepast aan individuele wensen en ritmes: er zijn ochtend- en avond mensen en mensen 
die ’s ochtends of ’s middags voor hun kind(eren) willen zorgen. Iedereen kan het zo 
plooien dat men werkt op zelfgekozen tijden, bijvoorbeeld door thuis te werken, door 
op flexibele plekken te werken en door vergaande vormen van zelf roosteren. Ouders 
bepalen binnen de ruime openings tijden van de kinderopvang en school zelf wanneer 
ze hun kinderen brengen en halen. Dit alles maakt het voor mensen mogelijk om meer 
uren betaald te werken. De landelijke (school) vakanties verdwijnen, mensen mogen zelf 
weten wanneer ze op vakantie gaan. Veel zaken waar men vroeger voor op pad moest, 
gaan nu digitaal.
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Deze toekomstbeelden zijn kort te typeren als 
voltijds werk en school, als slim en flexibel en als eigen 
regie. In de enquête bleven deze labels achter-
wege en werden alleen boven staande beschrij-
vingen gegeven. De typering voltijds werk en school 
verwijst naar de nadruk op voltijds werken de 
ouders, wier kinderen voltijds in de kinderop-
vang of op de brede school terechtkunnen. In 
het twee de toekomstbeeld zijn op slimme en 
flexibele wijze deeltijdwerk en deeltijdopvang 
gecom bineerd, vandaar slim en flexibel. Het derde 
beeld berust op een vergaande eigen regie over de 
tijds orde en draagt daarom die naam. 

Met de slag om de arm dat het in de vragenlijst 
wellicht onvoldoende gelukt is om de verschil-
len tussen de diverse toekomstbeelden scherp te 
benoemen, geven de uitkomsten aanleiding tot 
twee op merkingen. De eerste is dat de waarde-
ring voor de drie toekomstbeelden (in vergelij-
king met de huidige situatie) weinig van elkaar 
verschilt en de tweede is dat men geen van de 
toekomstbeelden als een enorme verbetering ten 
opzicht van de huidige situ atie ziet (figuur 6.1). 
Het aantal onvoldoendes is in de minderheid, 
hoewel dat vooral bij het toekomst beeld eigen 
regie zeker geen onaanzienlijke minderheid is 
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Figuur 6.1
Waardering van burgers van 20-65 jaar voor toekomstbeelden, 2009 
(procenten per cijfer per toekomstbeeld)

Bron: scp (tis’09)

Figuur 6.1: Waardering van burgers voor toekomstbeelden, 2009 (procenten per cijfer per toekomstbeeld, burgers 20-64 jaar)
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Tabel  6.1
Gemiddelde waardering van burgers van 20-64 jaar voor toekomstbeelden, naar geslacht, arbeidsduur, ver-
dienerstype, huishoudenssamenstelling en ervaren tijdsdruk (rapportcijfer 1-10; n = 2565)

totaal

geslacht

vrouw

man

arbeidsdeelname / -duur

niet- werkend

1-11 uur

12-19 uur

20-27 uur

28-34 uur

≥35

verdienerstype

alleenstaand, niet werkend

alleenstaand, deeltijd

alleenstaand, voltijd

beide niet werkend

vrouw werkt niet, man deeltijd

vrouw werkt niet, man voltijd

vrouw deeltijd, man werkt niet

beide deeltijd

vrouw deeltijd, man voltijd

vrouw voltijd, man deeltijd/niet-werkend

beide voltijd

huishoudsamenstelling

alleen < 40 jaar

paar < 40 jaar

paar kind 0-3

paar kind 4-12

paar kind 13-17 

alleen ouder kind 0-17

alleen ≥ 40 jaar

paar ≥ 40 jaar

ervaren tijdsdruk

degenen die de minste tijdsdruk ervaren

degenen die gemiddelde tijdsdruk ervaren

degenen die de meeste tijdsdruk ervaren 

toekomstbeeld 1
voltijd werk en school

toekomstbeeld 2
slim en flexibel

toekomstbeeld 3
eigen regie

Tabel 6.1: Gemiddelde waardering van burgers voor toekomstbeelden, naar geslacht, arbeidsduur, verdienerstype, huishoudsamenstelling en ervaren tijdsdruk 
(rapportcijfer 1-10, burgers 20-64 jaar)

lagere waardering                    hogere waardering

6,3 6,7 5,8

6,3 6,8 5,6

6,4 6,6 6,0

6,2 6,7 5,7

6,1 6,7 5,6

6,1 6,8 5,6

6,1 7,0 5,6

6,4 6,7 6,0

6,5 6,6 6,0

6,2 6,7 5,9

6,4 6,8 5,9

6,6 6,5 6,0

6,3 6,9 5,9

6,0 6,5 5,7

6,0 6,5 5,6

6,3 6,6 6,0

6,1 6,9 6,0

6,3 6,7 5,7

6,6 6,8 6,2

6,8 6,7 5,7

6,3 6,6 5,8

6,6 6,6 5,9

6,3 6,8 5,5

6,2 6,7 5,4

6,1 6,8 5,9

6,4 6,8 5,6

6,5 6,7 6,1

6,2 6,6 6,0

6,0 6,6 5,4

6,4 6,7 5,5

6,3 6,8 5,5

Bron: scp (tis’09)
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(Tabel  6.1)

(respectievelijk 25%, 17% en 41%). Ruime vol
doendes compenseren deze onvoldoendes, met 
bij alle drie toekomstbeelden een piek bij het 
cijfer zeven. Bij het toe komst beeld eigen regie 
ligt die piek een stuk lager dan bij beide andere 
toekomst beelden. 

Dezelfde ‘ingetogen’ ontvangst spreekt ook uit 
de gemiddelde waardering per toe komst beeld 
ten opzichte van de huidige situatie: een 6,3 voor 
voltijds werk en school, een 6,7 voor slim en flexibel en 
een 5,8 voor eigen regie (tabel 6.1). Geen van de drie 
toekomstbeelden geldt voor de onder  vraagden 
uit de potentiële beroeps bevolking als een duide
lijke verbetering vergeleken met nu, het meer 
fan tasie als ook meer praktische veranderingen 
vergende toekomst beeld eigen regie nog het minst. 

Mogelijk nog belangrijker dan de gemiddelde 
waardering voor de drie toekomstbeelden is de 
waar dering daarvoor binnen deelpopulaties. 

Achter de gemiddelden kunnen immers sterke 
voor keuren voor een bepaald toekomstbeeld 
onder bepaalde groepen mensen schuilgaan. 
Wanneer dat het geval is, zou dat erop duiden dat 
zo’n toekomstbeeld in elk geval voor een deel van 
de mensen als de oplos sing voor hun specifieke 
tijdsknelpunten geldt. Het lijkt daarbij op voor-
hand vooral relevant om te kijken of er ver schil-
len in de waardering van de toekomstbeelden 
bestaan tus sen mannen en vrouwen, tussen 
mensen die meer en minder uur werken, tussen 
twee verdieners en mensen in kostwinnershuis-
houdens, en tussen mensen met of zonder jonge 
kin de ren. Uiteraard is vooral ook de mate waarin 
mensen tijdsknelpunten ervaren hierbij van 
belang. Mogelijk spreken precies de mensen die 
veel tijdsknelpunten ervaren een sterke voor keur 
voor een van de toekomstbeelden uit. Er zijn 
echter geen noemens  waardige ver schillen in de 
waar de ring van de diverse toekomstbeelden naar 
geslacht, arbeidsduur, ver dienerstype en huis-

totaal

geslacht

vrouw

man

arbeidsdeelname / -duur

niet- werkend

1-11 uur

12-19 uur

20-27 uur

28-34 uur
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toekomstbeeld 2
slim en flexibel

toekomstbeeld 3
eigen regie
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6,0 6,6 5,4

6,4 6,7 5,5

6,3 6,8 5,5
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houdenssamenstelling. De subjectieve ervaring 
van tijds druk leidt evenmin tot enige tekening 
(tabel 6.1). Het is dus niet zo dat mannen vooral 
het ene en vrouwen vooral het an dere beeld 
omarmen. De omvang van de eigen arbeidsduur, 
de arbeids verdeling met de partner en de aan- 
wezigheid van jonge kinderen in het huishouden 
leiden even min tot verschillen in de waar de ring 
van de diverse toekomstbeelden. En verrassen-
der: wie meer tijds druk ervaart, is niet sterker 
voor een van de toekomstbeelden dan wie min-
der tijdsdruk ervaart, noch ziet men in een van de 
toekomst beelden een verbetering ten opzichte 
van de huidige situatie. 

Dat de waardering voor de toekomstbeelden vrij-
wel losstaat van de eigen positie, duidt erop dat 
men zich in het oordeel over de toekomstbeelden 
weinig heeft laten leiden door de eigen specifieke 
situatie van het moment. Dit maakt de uitkom-
sten des te robuuster: het oordeel zal blijkbaar 
niet snel wisselen zodra men in een andere 
levensfase terecht komt. 

Uit de waardering van de toekomstbeelden komt 
niet duidelijk één door velen gewenste toe komst 
naar voren. Dat wil echter niet zeggen dat er uit 
die waardering geen lessen over de wen sen van 
de ondervraagden (van 20-65) te trekken zouden 
zijn.

De eerste les is dat de ondervraagden met de 
waar dering van de toekomstbeelden geen blijk 
geven van een enorme aandrang de huidige 
tijdsordening voor een andere te verruilen. De 
drie ge presen teer de alterna tieven worden niet 
en masse als een enorme verbetering omarmd, 
noch springt er eentje duidelijk uit. Onduidelijk 
is of dit rechtstreeks als een relativering van het 
on ge noegen met de huidige knel punten kan 
worden geïnterpreteerd. Mogelijk leeft daarover 
wel ongenoegen, maar is er tevens huiver over 
een andere tijdsordening. Hoe dan ook, blijkbaar 
overwint het ongenoegen over het bekende het 
niet van de eventuele huiver voor het on bekende. 

De tweede les is dat aan de hand van deze uit-
komst een specifieke vinger  wijzing ontbreekt. 
Er bestaat geen duidelijke voorkeur voor een van 
de toekomst beelden, maar er is evenmin een 
 duide lijke afkeuring van de huidige tijdsorde, 

een teneur die ook al uit eerdere hoofd stukken 
spreekt. Hieruit kan slechts de conclusie volgen 
dat de bevolking wisselend en weifelend denkt 
over waar het met de tijdsordening naar toe 
moet. Zonder de huidige ordening faliekant af 
te wijzen, is er voor elk van de drie toekomst
beelden steun onder delen van de ondervraag-
den: 55% van hen waardeerde het toe komstbeeld 
voltijds werk en school in ver gelijking met nu met 
een 7 of meer. Bij slim en flexibel bedroeg die aan-
hang 62%, en bij eigen regie 42%. Geen van de drie 
toekomstbeelden geldt over wegend als heel veel 
beter dan de huidige tijdsorde. Voor zover men 
verandering wil, is het blijkbaar een kwestie 
‘voor elk wat wils’. Men houdt niet alleen collec-
tief, maar vaak ook individueel meerdere opties 
open. Menig in dividu in de steekproef waardeert 
meerdere van de toekomst beelden positief, 
getuige het feit dat de drie toekomstbeelden 
samen door 159% van de onder  vraagden met 
min stens een 7 werd beoordeeld. Door de bank 
genomen waarderen de onder vraagden anderhalf 
van de drie toekomstbeelden in vergelijking met 
de huidige situatie met een 7 of meer. Hieruit 
spreekt weliswaar een zeker enthousiasme voor 
verandering, maar geen eenduidige richting voor 
die verandering. 

Die uitkomsten mogen dan weinig eenduidig 
zijn, ze zijn er niet minder helder om: ver schil
len de mensen hebben verschillende wensen voor 
de toekomstige tijdsorde. Deels voelt men zich 
aangetrokken tot een situatie waarin men zo 
veel mogelijk voltijds werkt, met voltijds opvang 
voor kinderen. Deels verkiest men een situatie 
waarin op slimme en flexibele wijze deeltijdwerk 
met deel tijdzorg voor de kinderen wordt gecom-
bineerd. Deels ziet men heil in meer eigen regie 
over de tijds ordening. En deels ziet men in deze 
drie toekomstbeelden helemaal geen verbete-
ring. De wens van burgers voor de toekomstige 
tijdsordening is daarmee zeker geen one size fits 
all, maar vooral dat men de vrijheid krijgt om 
daarin de eigen keuzes te kunnen maken.

Toekomstbeelden in groepsdiscussies

Om voor de toekomstbeelden van burgers niet 
alleen op de antwoorden in een enquête te hoe-
ven steunen, is hierover ten behoeve van deze 
studie door tns nipo ook een tweetal groeps-
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discussies gehouden (Swinkels et al. 2010). In 
de ene gespreksronde zaten taakcombineerders 
zonder kinderen rond de tafel en in de andere 
gespreksronde taakcombinerende ouders. 
Ondanks de inzet van diverse gespreks technieken 
om te achterhalen of burgers denkbeelden over 
een andere tijds ordening koesteren, duiden de 
uitkomsten van deze gesprekken er niet op dat er 
onder burgers ideeën voor een andere omgang 
met de tijd leven. Dit bevestigt de uitkomsten van 
de kwantitatieve bevraging over de toekomst-
beelden. Wel leveren de gesprekken enkele aan-
vullende inzichten op, alsook denkbeelden over 
tijdsknelpunten in de woorden die ‘de gewone 
burger’ daarvoor gebruikt.

Uitgenodigd om na te denken over een leven 
waarin tijd geen rol speelt, noemt men meer 
rust (‘Ik denk dat ik minder spitsuren heb’) en 
meer tijd voor zichzelf (‘Ik zou dat wel ontspan-
nend vinden. Ik hoef me nooit meer te haasten’). 
Daarnaast noemt men ook meer tijd met de 
kinderen en meer tijd met familie en vrienden 
(‘Ik zou vaker op familiebezoek gaan of iets met 
de kinderen doen’). Eén persoon zou zich op een 
studie storten; niemand noemde in dit verband 
spontaan dat men meer tijd aan werk of carrière 
zou besteden. Overigens kwam in het denken 
over een leven waarin tijd geen rol speelt ook een 
zekere vrees voor chaos naar boven (‘De tijd geeft 
me structuur hoe ik de dag in moet delen’). Hier 
ligt mogelijk een verklaring voor de zuinige ont-
vangst van het toekomstbeeld eigen regie, het idee 
zonder een vaste tijdsorde te leven leidt deels ook 
tot een schrikreactie.

Men zoekt de schuld voor tijdsknelpunten overdui-
delijk bij zichzelf (of, in de gespreksronde waarin 
men gevraagd werd zich in te leven in een fictieve 
persoon met tijdsknelpunten, bij die persoon). 
Het hebben van tijdsknelpunten is een individuele 
verantwoordelijkheid, geen collectieve (‘Ik ben 
degene die ervoor kiest om vijf dagen in de week te 
werken. Ik veroorzaak zelf mijn stress. Als ik min-
der stress wil hebben, dan moet ik daar zelf voor 
zorgen’ en ‘Dat ik zoveel werk is mijn keuze. Als ik 
dan stress ervaar of dingen niet voor elkaar krijg, 
dan ligt dat aan mijzelf’). Ook de oplossingen 
zoekt men der halve bij zichzelf (‘Als ik mijn leven 
anders wil, omdat ik stress heb, dan moet ik mijn 
prioriteiten bij stellen’).

Vanuit hun expertise met het voeren van der-
gelijk gesprekken over ander onderwerpen, 
noemen de onderzoekers van tns nipo het opval-
lend hoezeer burgers tijdsknelpunten als een 
persoonlijk pro bleem zien en hoe weinig als een 
maatschappelijk probleem. Het viel hen op hoe 
weinig burgers bij de oplossing ervan een rol 
voor de overheid weggelegd zien, maar de oplos-
sing bij zichzelf zoeken (Swinkels et al. 2010: 10, 
13). Zij dragen daarvoor twee interpretaties aan. 
De eerste is dat men tijds knelpunten als een 
eigen keus en daarom als een eigen verantwoor-
delijkheid ziet. De tweede is dat de resultaten van 
het eigen handelen – anders dan bij vraagstukken 
als duurzaamheid, mobiliteit en volksgezondheid 
– direct voelbaar zijn.

De constatering dat men de oplossing van de 
tijdsknelpunten primair als een individuele 
verant woor delijkheid ziet, zegt nog niets over de 
richting waarin men die oplossing zoekt. Over 
die oplossings richting is men net zo eenduidig 
als over de individuele verantwoordelijkheid: 
men zoekt die op lossing in het reguleren van de 
werkdruk, hetzij door minder te gaan werken 
(‘Ik zou wel minder uren per dag willen gaan 
werken’) hetzij door flexibelere afspraken over 
het werk (‘Ik wil mijn werktijden zelf kunnen 
indelen’). In de gespreksgroepen ging de voor-
keur uit naar flexibilisering. Daarin ziet men niet 
alleen voordelen voor zichzelf (‘Als ik zelf kon 
bepalen hoe ik mijn dag zou in delen, zou mij dat 
als persoon meer rust geven’), maar ook voor het 
werk (‘Als ik flexibel werk, dan ben ik efficiënter 
bezig. Dan werk ik meer uren, omdat ik op de 
momenten kan werken waarop het mij uitkomt’) 
en voor het gezin (‘Je bent rustiger. Waardoor je 
meer kan hebben op je werk. Je straalt meer rust 
uit, waardoor je ook een rustiger kind krijgt’). 
Ook uitbreiding van faciliteiten op het werk 
(crèche, fitnesscentrum) wordt genoemd, maar 
vooral toch flexibilisering. Bij de toedeling van 
ver ant woordelijkheid van flexibeler af spraken 
komt toch de overheid terug in beeld: men ziet 
dat als een gedeelde verantwoordelijkheid van 
werknemers, werkgevers en overheid (‘Mijn 
baas die gaat over de werktijden, dus dan moet 
ik met hem daarover in gesprek’, ‘De overheid 
is zelf werkgever, dus de overheid kan daar een 
voor beeld in zijn’ en ‘De overheid moet het ook 
promoten’).
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Men zoekt de oplossing voor tijdsknelpunten in 
aanpassing van de werkdruk, liefst via flexibili-
se ring, maar uitdrukkelijk niet in aanpassing van 
de zorg voor de kinderen. Daarop wil men niet 
bezuinigen (‘Je wilt zo veel mogelijk zelf mee- 
maken van je kind’, ‘Als ik minder stress heb op 
een dag en wat meer tijd, dan kan ik mijn kinde-
ren een betere verzorging geven’, en ‘Meer tijd 
met mijn kinderen doorbrengen. Dat geeft mij 
een gelukkiger gevoel’). Het verder uitbesteden 
van zorg voor de kinde ren geniet bij het oplossen 
van tijdsknelpunten allerminst de voorkeur. Men 
heeft kinderen uit eigen keus en neemt daar zelf 
de verantwoordelijkheid voor en wil zelf zo veel 
mogelijk van hun aan wezig heid meemaken. 
Samenvattend bevestigen de uitkomsten van 
de groepsgesprekken het reeds ontstane beeld 
dat men terughoudend is om de zorg voor kin-
deren verder uit handen te geven en daarom de 
verlichting van tijdsknelpunten eerder zoekt in 
de sfeer van minder werken of flexibeler werk- 
afspraken maken. Andere beelden van een betere 
toekomstige werk-privébalans kwamen uit de 
gesprekken niet naar voren. Voorts bleek uit de 
gesprekken dat men de verantwoordelijkheid 
voor tijdsdruk en voor het vinden van oplos-
singen daarvoor vooral legt bij de individuen die 
de tijdsdruk ervaren, inclusief in voorkomende 
gevallen zichzelf, en niet meteen op het bordje 

van de overheid legt. Alleen in de sfeer van werk-
gever die het goede voorbeeld kan geven en in de 
rol van wetgever die stimulerende maat regelen 
kan nemen, zag men een rol voor de overheid 
weggelegd. Tot slot bleken mensen geen hel-
dere beelden van een andere tijdsordening te 
hebben, maar vooral te denken in termen van 
voornoemde aanpassingen. Bij pogingen hen te 
bewegen eens aan een heel andere tijdsorde te 
denken, kreeg men direct fantasieën over een lui 
leven op een strand omzoomd met wuivende pal-
men, en daarmee schoot men het doel voorbij.

Wel of geen flexibilisering?

Bij een vergelijking van de toekomstbeelden van 
burgers in de enquête en in de groepsgesprekken 
valt op dat flexibilisering van werktijden in die 
gesprekken als oplossingsrichting duidelijk de 
over hand heeft, maar in de enquêtevraag naar 
toekomstbeelden niet, of althans zeker niet in 
die mate. Eerder in het rapport bleken flexibeler 
werk tijden ook de belangrijkste voorwaarden 
voor een betere balans tussen werk en privé en 
voor een grotere arbeidsdeelname. Een ietwat 
speculatieve interpretatie hiervan is dat men 
flexibilisering wel als meest werkbare oplossing 
ziet, maar daarmee nog niet ook als meest wen-
selijke toekomstbeeld.
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6.5 
Waar leiden demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen toe ?

De doordenking van mogelijke toekomstige ont-
wikkelingen rond de tijdsordening en tijdsknel-
punten vertrekt vanuit demografi sche en sociaal-
culturele ontwikkelingen. De vraag is tel kens wat 
de temporele gevolgen van die ontwikkelingen 
zouden kunnen zijn. Vergrijzing staat centraal als 
de belangrijkste demogra fische ontwikkeling. 
Wat betreft de sociaal-culturele ontwikkelingen 
wordt voortgeborduurd op de vijf i’s waarin 
Schnabel (2000, 2004) de dominante maatschap-
pelijke ontwikkelingen samen vatte: individu-
alisering, infor mali se ring, intensivering, inter-
natio na lise ring en informatisering.

Vergrijzing van de beroepsbevolking

De belangrijkste demografische verandering in de 
nabije toekomst is zonder twijfel de vergrijzing. 
Als gevolg hiervan dreigt de verhouding tussen 
de aandelen economisch actieven en economisch 
niet-actieven uit het lood te raken, in de zin dat 
er te weinig economisch actieven zullen zijn. De 
betaal baarheid van de vergrijzing vormt met het 
streven naar emancipatie en economische zelf-
standigheid van vrouwen een van de drijfveren 
achter de 80%-arbeidsparticipatiedoelstelling.

De vergrijzing heeft op het bereiken van de 
80%-doelstelling weinig effect, want die doelstel-
ling geldt de potentiële beroepsbevolking (men-
sen van 20-65 jaar), terwijl vergrijzing vooral het 
groeiend aandeel 65-plussers betreft. Wel geldt 
ook binnen de poten tiële beroepsbevolking een 
zekere ver grijzing. Het aandeel oudere werken-
den zal om drie redenen toe nemen. De eerste 
reden heeft te maken met de vergrijzing zelf en 
bestaat eruit dat binnen de potentiële beroeps-
bevolking de getals matige verhouding tussen 
aantallen mensen van 20-30 jaar versus mensen 
van 55-65 jaar verschuift in het ‘voordeel’ van de 
laatsten. Ten tweede is het de bedoeling dat men-
sen daadwerkelijk tot hun pensioen gerechtigde 
leeftijd door blijven werken, terwijl er ten derde 
plannen zijn om die pensioengerechtigde leeftijd 
te verhogen. Hoewel de laatste twee ont wikke - 
lin gen op de keper beschouwd geen zuiver
demografische ont wikkelingen zijn, maar veeleer 
beoogde ver anderingen in het arbeidsbestel, 
doen ze zich wel voor in de gedaante van een 
demo gra fische ontwikkeling: de beroepsbevol-
king gaat een groter aandeel ouderen tellen. 

Zoals zojuist beredeneerd lijken de tijdsknelpun-
ten daarvan enerzijds op voorhand te relativeren. 
Anderzijds valt niet uit te sluiten dat ‘extra’ inge-
schakelde mensen minder goed tegen tijdsdruk 
bestand zijn, dat zij via mantelzorg met taak- 
combinatie te maken krijgen en dat hun inscha-
keling betekent dat een buffer voor tijdsdruk bij 
jonge werkende ouders in de vorm van informele 
kinder opvang wegvalt.

Individualisering

Individualisering is wellicht de bekendste van de 
vijf i’s, al is de interpretatie ervan niet onbetwist. 
Kern is de ver mindering van traditionele afhan-
kelijkheden; twistpunt is of dit tot meer individu-
ele vrijheid leidt (Schnabel 2000) of dat er andere 
vormen van beïnvloeding voor in de plaats 
komen (Elchar dus 2002). De ontwikkeling rich-
ting grotere economische zelfstan dig heid maakt 
deel uit van die laatste ont wikkeling. De paradox 
is dat de uitkomst dat veel meer vrouwen betaald 
werk (zijn) gaan ver richten, in zekere zin haaks 
staat op de gedachte aan een strikt individuele 
keus om dat te gaan doen, zeker omdat dat ook 
nog eens conform het overheidsbeleid is. Dat in 
de optelsom van individu ele keuzes een patroon 
te onderkennen is, doet echter geen afbreuk aan 
het feit dat velen hun keus meer dan voorheen als 
hun hoogsteigen keus er varen. De vermeerderde 
arbeids markt participatie van vrouwen betekent 
bovendien een grotere financiële zelfredzaam-
heid en daarmee, in ieder geval in financiële 
termen, ook meer regie over het eigen leven. Het 
past daarmee niet alleen precies in het vertoog 
van individu alisering, maar schept er ook mede 
de voor waarden voor.

Voortgaande individualisering, in de zin dat 
mensen meer de regisseur van hun eigen leven 
zijn, kan congruent zijn met een vermeerderde 
arbeidsmarktdeelname. Tegelijk ligt in die indi-
vidualisering een vermeerderde wens tot ‘eigen 
richting’ besloten, ook in de inrichting van het 
arbeidzame leven. Dat meer mensen betaald 
werk als deel van hun leven gaan zien, wil niet 
zeggen dat ze daar mee automatisch ook de hui-
dige vormgeving van betaald werk omarmen. 
Samen met de twee volgende i’s van informalise-
ring en intensivering zal meer individualisering 
met een wens tot meer individuele vrijheids- 
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graden binnen dat werk gepaard gaan. Flexibili-
sering lijkt daarbij een sleutel woord te worden, 
als al niet van dag tot dag, dan toch in elk geval 
daar waar tijds knelpunten om een oplossing vra-
gen. De grotere differentiatie in de arbeidsmarkt-
patronen van vrouwen (niet werken, in deeltijd 
werken, in de loop van het leven soms wel en 
soms niet werken, soms meer en soms minder 
werken) zijn daarvan wellicht al een voorteken. 
Werktijdenafspraken die meer zijn toegesneden 
op de individuele behoefte in een bepaalde 
fase van het leven zullen aan belang winnen. Te 
denken valt aan arbeidscontracten waarin niet 
een vast aantal uren werk per week is vastgelegd, 
maar een vast aantal uren per jaar, met de vrij-
heid om die uren in goed overleg zo te plooien 
dat knelpunten rond vakanties, lesuitval en zieke 
kinderen goed opgevangen kunnen worden (een 
soort zzp’ers met vaste aanstelling).

Hierbij dient men in het oog te houden dat niet 
iedere vorm van werk even gemakkelijk een 
dergelijke flexibiliteit toestaat. Voor groepen 
met weinig autonomie over de arbeidstijd dreigt 
wellicht zelfs eerder het gevaar geflexibiliseerd 
te worden dan het perspectief flexibeler te wor-
den (Elchardus 1996). Hier ligt mogelijk zelfs 
een zekere tweedeling in het verschiet tussen 
mensen die in hun werk over veel tijdsautonomie 
beschikken en mensen voor wie dat niet geldt. 
Wanneer echter de combi natie van werk en zorg 
minder als probleem dan als wederzijdse ver-
rijking wordt gezien (Van der Lippe en Roeters 
2010, in de tegelijk met dit rapport verschijnende 
essaybundel Komt tijd, komt raad?) en arbeidsor-
ganisaties slimmer gaan organiseren en beter 
‘getuned’ worden (Jansen en Baaijens 2010, in 
dezelfde essaybundel), kan meer individualise-
ring zeer wel samengaan met meer inschakeling 
op de arbeidsmarkt.

Overigens kan individualisering in de zin van 
het volgen van de eigen voorkeuren een grotere 
arbeids participatie juist in de weg staan. Het kan 
immers ook uitmonden in de welbewuste keus 
om veel tijd vrij te houden voor geliefde vormen 
van vrijetijdsbesteding, om strikt te bewaken dat 
er meer in het leven is dan werk en om zelf de 
kinderen te willen opvoeden. 

Daarmee is niet ondubbelzinnig duidelijk of 
individualisering congruent of strijdig is met de 
gedachte aan grotere arbeidsdeelname. Wel zal 
er een prikkel van uitgaan tot meer maatwerk in 
de inpassing van betaald werk in de rest van het 
leven. 

Informalisering

Op basis van snelle technologische ontwikke-
lingen en productiviteitsstijgingen leefde in het 
midden van de vorige eeuw de gedachte aan een 
ont wikke ling naar een vrijetijdsmaatschappij. 
Daarin zou de werkdag nog slechts drie tot vier 
uur beslaan en zou de vrije tijd de voornaamste 
levensvervulling vormen. In het begin van de 
eenentwintigste eeuw zal slechts een deel van 
de beroepsbevolking zich in dit beeld herken-
nen. Afgemeten aan het totale tijdsbeslag van 
verplich tingen klopt dit beeld ook allerminst. De 
grotere deelname van vrouwen aan het arbeids-
proces en, in mindere mate, van man nen in het 
huishouden verkleinde juist het volume aan vrije 
tijd. Veeleer is sprake van een gemo bili seerde 
samen leving (Elchardus 1996). Hoewel velen 
tijdsdruk ervaren, is er tegelijkertijd toch reden 
om van een ontwikkeling naar een vrijetijds-
maat schappij te spreken. De vrije tijd is belang-
rijk voor de individuele iden titeit, getuige de ver-
anderende inhoud van contact advertenties (Zee-
gers 1998). In de jaren vijftig van de vorige eeuw 
etaleerde men daarin rang, stand en religie; in 
de jaren negentig zijn dat interesses, hobby’s en 
liefhebberijen. Het domein van de vrije tijd kreeg 
zeggings kracht buiten de eigen grenzen. Symbo-
len uit de vrije tijd als kleding, sport en muziek-
voorkeuren wonnen daar buiten aan betekenis. 
Ook omgangsvormen werden meer naar de snit 
van de vrije tijd gemodel leerd. Dit vervagen van 
scheidslijnen tussen formeel en informeel is als 
informalisering geduid.

Het ligt op het eerste gezicht niet erg voor de 
hand dat verdere informalisering op het volume 
van betaald werk van in vloed zal zijn. Daaren-
tegen is het juist wel aannemelijk dat de vorm-
geving van het werk daardoor beïnvloed wordt. 
Zoals zojuist onder het kopje individualisering 
al aangestipt, lijken informelere of flexibelere 
arbeidsafspraken daar op aan te sluiten, bijvoor-
beeld door op zelfgekozen plaats en tijdstip de 
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afgesproken werkzaamheden te verrichten en 
eveneens op zelfgekozen tijden op vakantie te 
kunnen gaan. Dat zou menig tijdsknelpunt op 
het vlak van de werk-privébalans en de arbeid-
zorgcombinatie van de angel kunnen ontdoen. 
Naarmate hiermee wordt voldaan aan voor-
waarden waaronder meer mensen meer zouden 
willen werken, zou van informalisering toch een 
stimulans tot arbeidsparticipatie uit kunnen gaan.

Intensivering

Intensivering verwijst naar de grotere rol van 
de belevingscomponent in het leven. Het eigen 
gevoel geldt daarbij als maat der dingen: het 
moet wel leuk zijn (Zijderveld 1983; Schnabel 
2000, 2004). Dit is verwant aan individu ali se-
ring, in die zin dat de beleving van het individu 
meer centraal komt te staan. Het ambitieniveau 
stijgt, men wil meer uit het leven halen, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. Men wil van diverse 
zaken intensief deelgenoot zijn. De wens om een 
vol leven te leiden betekent zowel vol in de zin 
van druk, maar ook in de zin van inhoudelijk rijk 
(Cloïn et al. 2009). De toestroom van vrouwen tot 
de arbeidsmarkt is voor velen ongetwijfeld een 
verrijking ten opzichte van de tijd waarin vrou-
wen na het huwelijk of toch zeker na de komst 
van kinderen uit het arbeidsproces moesten 
vertrekken. Evenzo zal het voor veel mannen een 
verrijking zijn dat zij niet uitsluitend kostwinner 
zijn, maar ook (openlijk) kunnen hechten aan 
hun gezin en aan een goede balans tussen werk 
en privé. Daarnaast kan intensivering ook een 
grotere hang naar consumptie betekenen. Hard 
werken en intens genieten zijn beide te zien als 
uiting van een hang naar be loning en erkenning 
(Ter Borg 1996). De emancipatie van de vrouw op 
de arbeidsmarkt kan moeilijk geheel los gezien 
wor den van de mogelijkheden tot consumptie. 
Een dubbel of minimaal anderhalf inkomen is 
tevens functioneel voor het opschroeven en 
bevre digen van een royaal consumptieniveau 
(een leuk huis, leuke dingen voor de kinderen, 
leuke reisjes). Liefst verdient men die leuke con-
sumptie ook nog eens met leuk werk.

Consumptieve behoeften staan een grotere 
arbeids deelname niet in de weg, maar jagen die 
eerder aan. En wie leuk werk heeft, ondervindt 
ook nog eens binnen dat werk kansen op zelfont-

plooiing en gratificatie. Daarmee hoeft intensi-
vering een grotere arbeidsdeelname allerminst 
in de weg te staan. Tegelijk betreft intensivering 
niet alleen het grotere (intrinsieke of functio-
nele) belang van werk, maar het grotere belang 
van een leuk leven in het algemeen. Daarmee 
wint de werk-privébalans aan gewicht. Kort door 
de bocht: men wil best hard werken, maar het 
moet wel op een prettige manier te plooien zijn 
met het privéleven (vrije tijd, partner, kinderen). 
Vanuit die gedachte biedt voltijds werk niet als 
vanzelf het beste van twee werelden, zodat inten-
sivering ook een rem op de groei van de arbeids-
participatie kan vormen naarmate ambities 
buiten werk en consumptie aan gewicht winnen, 
zoals de ambitie een rustiger leeftempo aan te 
houden of zelf de kinderen op te willen voeden.

Internationalisering

Van de vijf i’s lijkt internationalisering het 
minst bruikbaar om uitspraken te doen over 
de toekom stige tijdsorde. Internationalisering 
betekent dat men zich steeds meer spiegelt aan 
hetgeen over de grens gangbaar is. Dat zou op dit 
vlak overigens tamelijk ver gaande consequen ties 
hebben. Met de omarming van het anderhalf-
verdienersmodel is Nederland in inter nationaal 
opzicht namelijk een bijzonder geval. Voltijds 
tweeverdienerschap (ook wel dubbelverdiener-
schap genoemd) met voltijdse op vang voor 
jonge kinderen en naschoolse opvang voor 
schoolkinderen heeft in ons land veel minder 
ingang gevonden dan in ons omringende landen. 
Trouwens, ook zon der dat er jonge kinderen in 
het spel zijn, werken veel vrouwen niet voltijds, 
maar in deeltijd (Portegijs 2008; Eurostat 2009). 
De meest voorkomende arbeidsverdeling onder 
paren zonder kinderen is overal in de EU ‘twee 
keer fulltime’, met uitzondering van Nederland, 
waar het anderhalfverdienersmodel ook onder 
paren zonder kinderen de meest voorkomende 
arbeidsverdeling is (Eurostat 2009; 31). Om die 
reden heeft de komst van een kind in Nederland 
relatief weinig invloed op de arbeidsdeelname 
van vrouwen, al verminderen vrouwen door-
gaans wel hun arbeidsduur wat verder.

Hier en elders is vastgesteld dat Nederland een 
zekere culturele weerstand tegen de acceptatie 
van zo’n voltijdmodel kent, zeker als er kleine 
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kinderen in het spel zijn. Die weer stand maakt 
het weinig waarschijnlijk dat er in dit opzicht 
sprake zal zijn van inter nationalisering of van 
verdere acceptatie van het voltijdmodel). Wellicht 
krijgt internationalisering juist wel omgekeerd 
vorm: in andere landen wordt met enige jaloe zie 
naar het Nederlandse deeltijdmodel gekeken.

Informatisering

Informatisering verwijst meer naar een sociaal-
culturele inbedding en acceptatie van nieuwe 
it-toepassingen dan naar it-ontwikkelingen zelf. 
Informatie en geïnformeerd zijn (informacy) 
winnen aan belang. Menigeen heeft werk dat 
daar een beroep op doet; de Nederlandse eco-
nomie drijft er in niet onbelang rijke mate op. 
Moderne it- toe passin gen zijn nauwelijks meer 
uit het onderhouden van con tac ten en netwerken 
– privé en professioneel – weg te denken. Menige 
arbeidsorganisatie rea geert echter terughoudend 
op de nieuwe mogelijkheden. Hoewel thuiswer-
ken in beginsel beter mogelijk is dan ooit tevoren, 
wordt het veelal hooguit ge doogd.

Toch lijken it-toepassingen rond thuiswerken 
bij uitstek toegesneden op het organiseren van 
een betere werk-privébalans van geïndividuali-
seerde, informeel opererende en intens levende 
profes sionals. Zelfs een gedeeltelijke toepassing 
aan de randen van de dag en op momenten of in 
periodes dat de tijdsorde even extra klemt (een 
zieke partner, zieke kinderen, lesuitval van kin-
deren, vakantie van kinde ren, een deadline die 
concentratie vergt) kan acute tijdsknelpunten 
al aanzienlijk verlichten. Daar naast kunnen it-
toepassingen ook buiten de werkkring knelpun-
ten helpen oplossen. Verdere ontwikkeling van 
al bestaande functies, zoals digitaal afspraken 
plannen bij medische en bestuurlijke dienstver-
leners, digitale afhandeling van administratieve 
taken en digitale spreekuren, vergemakke lijken 
de planning van afspraken met en verminderen 
de noodzaak van een gang naar dienst verleners. 
Daarmee dragen ze bij aan het wegnemen van 
tijdsknelpunten. Toepassing van de mogelijk-
heden die it biedt, lijkt daarmee de kans op een 
grotere arbeidsdeelname te vergroten.

Hoe werken deze ontwikkelingen door?

De temporele doorwerking van maat schappelijke 
ontwikkelingen overziend, ligt binnen de poten-
tiële beroepsbevolking (van 18-65 jaar) het zwaar-
tepunt bij sociaal-culturele ontwikkelingen. De 
vergrijzing van de potentiële beroepsbevolking 
lijkt betrekkelijk weinig temporele gevolgen te 
hebben, of het zou moeten zijn dat ook men-
sen van 50-65 jaar vaker met taak combinatie te 
maken krijgen naarmate zij naast hun werk ook 
vaker de zorg hebben voor hun kleinkinderen of 
de (mantel)zorg voor partner of ouders. 

De temporele gevolgen van sociaal-culturele 
ontwikkelingen (de vijf i’s) wijzen allerminst 
ondubbel zinnig in dezelfde richting. Enerzijds 
zijn er redenen om te denken dat meer men-
sen (meer) betaald werk zullen gaan verrich-
ten, omwille van financiële zelfredzaamheid, 
erkenning via het werk en de financiering van 
consumptieve behoeften (voortvloeiend uit 
individualisering en intensivering) alsook omdat 
informalisering en informatisering van werk-
afspraken een beter afstemming van betaald 
werk en privéleven mogelijk kunnen maken. 
Anderzijds kunnen individualisering en inten-
sivering juist een rem op een grotere arbeids-
inzet betekenen naarmate ambities buiten het 
werk en buiten con sump tie (waar immers voor 
gewerkt moet worden) aan belang winnen, zoals 
hobby’s, zelf de kinderen opvoeden of tijd voor 
zichzelf. De doorwerking van de sociaal-culturele 
ontwikkelingen brengt realisatie van de beleids-
doelstelling van 80% arbeidsparticipatie dus niet 
‘als vanzelf’ een stap dichterbij.

Wel wijst de doorwerking van sociaal-culturele 
ontwikkelingen ondubbelzinnig in dezelfde 
richting wat betreft de betekenis van flexibele 
werktijden ter optimalisering van de werk-
privébalans. Indivi du alisering, informalisering 
en informatisering wijzen elk op meer maatwerk 
in de inpassing van werk in het leven. Dergelijk 
maatwerk lijkt een noodzakelijke voorwaarde 
voor een grotere arbeids participatie, maar biedt 
geen garantie op succes, want kan ook goeddeels 
als verbetering van de werk-privébalans geïncas-
seerd worden in plaats van tot meer werk aan te 
zetten.
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De overheid streeft een arbeidsparticipatie van 
80% na. De burgers zijn minder gericht op ver- 
groten van de arbeidsdeelname, maar meer op 
een betere werk-privé balans via flexibele werk- 
tijden. Dit hoeft elkaar niet in de weg te staan, 
maar sluit allerminst naadloos op elkaar aan. 
De doorwerking van sociaal-culturele ontwik-
kelingen duidt evenmin op een vanzelfsprekende 
groei van de arbeids deelname. 

Noch vanuit de temporele problemen en voor- 
keuren van burgers, noch vanuit de tempo rele 
gevolgen van sociaal-culturele ontwikkelingen 
bezien is realisatie van de 80%-arbeidspartici- 
patie-doel stelling van de rijksoverheid een 
gelopen koers. Los van de eventuele effecten van 
nieuw beleid en van conjuncturele schommelin-
gen – daarmee is hier geen rekening gehouden 
– staan lang niet alle seinen op groen voor een 
ontwikkeling naar een situatie waarin een groter 
aandeel van de bevolking van 20-65 jaar een groter 
aantal uren werkt. Afhankelijk van de mate waarin 
men de preferenties van burgers als stabiel aan-
vaardt, zijn er twee interpretaties van deze situ-
atie denkbaar. 

De preferenties van burgers als stabiel beschou-
wend, is er vanuit het beleidsoogpunt van ‘meer 
mensen werken meer uren’ sprake van een 
weerbarstig cultu reel klimaat. De aandrang om 
meer te werken is niet groot. Deeltijders willen 
niet in meerderheid meer uren werken, terwijl 
omgekeerd een aanzienlijk deel van de voltij-
ders minder wil werken. Achtergrond hiervan is 
bescherming van de werk-privébalans en de wens 
aanwezig te zijn bij het opgroeien van de kin-
deren. De oplossing voor tijdsknelpunten zoekt 
men nadrukkelijk meer in de sfeer van het werk 
dan in de privésfeer; zo geniet flexibilisering van 
het werk de voorkeur boven meer opvang van de 
kinderen. Werk is geens zins de enige ambitie in 
het leven. Flexibilisering van werktijden geldt 
sterker als een voorwaarde voor een verbetering 
van de werk-privébalans dan als een garantie op 
grotere arbeidsdeelname.

De preferenties of toch in ieder geval het gedrag 
van burgers als deels veranderbaar beschouwend, 
en tot op zekere hoogte beïnvloedbaar door 
beleid en de aanwezigheid van goede instituti-
onele voorzieningen, lijkt een andere mindset 

onder de burgers van beslissender invloed op 
vergroting van de arbeidsdeelname dan veran-
deringen in de tijdsordening. Ver betering van 
de condities om te werken zal weinig betekenen 
wanneer er niet de wil is de betere kansen ook 
te benutten. Toch heeft het verleden geleerd dat 
andere condities geleidelijk tot een andere mind-
set kunnen leiden. Het bestaan van andere moge-
lijkheden kan een proces van sociale acceptatie 
en gewenning in gang zetten. Zo gaan de groei 
en de acceptatie van het gebruik van formele 
kinderopvang goeddeels hand in hand. De over-
heid kan dus het voortouw nemen in het toch 
aanbieden van ruimere randvoorwaar den binnen 
de bestaande tijdsorde, waar burgers niet mas-
saal om vragen, in de hoop dat mensen daar van 
lieverlee meer gebruik van gaan maken en dat er 
een gewenning aan en zelfs een waarde ring voor 
die randvoorwaarden ontstaat. Mogelijk leidt 
verbetering van de tijdsordening ertoe dat ‘meer 
mensen meer gaan werken’, maar een gegaran-
deerde uitkomst is dat niet.

6.6 
Wat te doen ?
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Time on budget ?
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The Dutch government is keen to encourage 
as many citizens as possible to participate in 
society. By this it means social participation in 
general, and participation in the labour market 
in particular. A combination of motives (emanci-
pation and population ageing) has prompted the 
government to encourage more women to work, 
and for more hours. Against the backdrop of pop-
ulation ageing, the government would also like 
to see older members of the labour force remain-
ing more involved in the labour process (higher 
labour participation rate, higher retirement age). 
The fact that more people work for longer may 
also imply that more people experience pressure 
of time run on into time bottlenecks. The central 
questions addressed in this report are the extent 
to which people experience time pressure and 
bottlenecks, which factors influence that experi-
ence, which possible solution pathways might be 
available and to what extent perceived time pres-
sure prevents people from working more than 
they currently do. To explore these questions, the 
study took as its starting point time management 
from the perspective of the citizen.

The temporal configuration of society has already 
changed in recent years. The increased labour 
participation rate of women, together with a 
number of government initiatives, mean that the 
supply and use of childcare facilities have grown 
strongly since 1990. In 2009, 66% of parents with 
a child aged 0-3 years used formal or informal 
childcare; the figure for those with children aged 
4-12 years was 46%. The requirement for Dutch 
schools to offer facilities for looking after chil-
dren before, during and after school, and the 
development of new school hours models, are 
attempts to improve the temporal configuration 
of society. Some sectors have introduced longer 
opening hours or are considering doing so. Are 
these potential solutions which also appeal to 
citizens?

First, the existence of time pressure and bot-
tlenecks was explored. More than half of Dutch 
people aged between 20 and 65 years feel they are 
too busy several times each month and also feel 
rushed and harried several times a month, with 
half of them having these feelings on a weekly 
basis. Around 40% of people in this age category 
have the feeling that they fall short in the home 

at least once a month; around a quarter have that 
same feeling at work at least once a week. Women 
report feeling rushed more than men, especially 
when they have a large paid job and when they 
work overtime. This also applies to a lesser extent 
for parents of young children and informal car-
ers. The ‘one and a half earner’ model, the most 
common division of labour among couples in the 
Netherlands, is (virtually) no better in terms of 
perceived pressure of time than the other vari-
ants of the double-earner model (two full-time 
workers and two part-time workers). If anything, 
one and a half earner couples actually report 
slightly more time pressure than double-earners. 
Those who enjoy having a lot to do report less 
time pressure. Some flexibility in the work situ-
ation (unexpectedly being able to take time off ) 
and support from friends and acquaintances also 
reduce the feeling of time pressure.

People seek solutions to the time bottlenecks 
– i.e. conditions for increasing the labour par-
ticipation rate and for a better work-life balance 
– primarily through adjustments to their working 
hours. They expect to find a better work-life bal-
ance above all through more flexibility in work-
ing hours, having a greater say and more working 
from home. To a lesser extent, they also expect 
longer opening hours of facilities and service-
providers to improve their work-life balance. 
This applies especially for people who combine 
working with looking after children or caring 
for others, and for people who work long hours 
(including those without children). 

Parents have little or no expectation that dif-
ferent opening hours by schools and childcare 
facilities will improve their situation. They have 
virtually no need for childcare outside office 
hours, and also virtually no desire for childcare 
provisions offering longer and more flexible 
hours (except in emergencies). The idea of new 
school hours meets with some enthusiasm, but 
parents’ preferences go no further than a broad-
based school or rolling timetable (for example 
running from 7 a.m. to 7 p.m.). Parents look for 
the solution by modifying their own timetables 
or accepting that combining bringing up chil-
dren with having a job will be accompanied by 
time pressure and will reduce the amount of 
time they have for themselves, each other and 
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their friends. On the other hand, parents whose 
children attend a school where the school hours 
differ from the traditional regime do tend to be 
very satisfied with this arrangement.

Among the conditions cited by non-workers that 
might persuade them to perform paid work, or 
which are cited by part-timers as an incentive to 
work more hours, having a say in the number of 
hours worked, and above all having flexibility in 
fitting work around their personal lives and care 
tasks, are the most important. Around 40% of 
parents with children also say that they would 
like to work (or work more hours) during the 
times that their children are at school. Greater 
flexibility at work scores higher than more 
outsourcing of childcare (to partner, family or 
formal childcare facilities). Even free childcare 
is cited by only a quarter of parents who do not 
work or who work part-time as an incentive to go 
out to work or increase their working hours.

Working people were asked about the same 
conditions and the extent to which they thought 
they would improve their work-life balance. The 
proportion of positive responses is then greater 
than the share of positive responses among non-
workers and part-time workers to the question of 
whether some of these conditions might encour-
age them to go to work or increase their working 
hours. This time, in addition to more flexible 
working hours, longer opening hours emerged 
explicitly as a condition. Flexible working hours 
and longer opening hours apply more as a means 
of improving work-life balance than as an incen-
tive to go to work or work for longer.

The desire to take up working or to work more 
hours should not be overstated here: none of 
the various conditions under which respondents 
would be willing to do so score more than a large 
minority. It is not the case that a majority of peo-
ple who work part-time would like to work more 
hours, while conversely just as many people who 
work full-time would like to work fewer hours. 
By way of illustration, 43% of women who work 
between 12 and 20 hours per week would like 
to work more hours (and 9% fewer), while 50% 
of women who work 35 hours or more per week 
would like to work fewer hours (and 8% would 
like to work more). 

Most people have a reasonable work-life bal-
ance. The main area where they experience time 
pressure is in their leisure time, which is more 
affected than time spent caring for children or 
time with their partner. People look mainly to 
themselves and their own working hours for 
possible solutions to time bottlenecks or for 
improvements in their work-life balance. For 
example, flexible working hours and fitting work-
ing hours around other activities are important 
conditions in determining the willingness of 
non-workers and part-time workers to work or 
work more hours as well as for improving their 
work-life balance. People look for solutions in 
increasing the number of hours that their chil-
dren spend in childcare or at school to a lesser 
extent. 

This study concludes with a look to the future. 
It is known that the Dutch government is aim-
ing for a labour participation rate of 80%, but 
that citizens are less concerned with increasing 
their employment rate than with improving 
their work-life balance, primarily through part-
time work and flexible working hours. These 
two objectives need not necessarily be mutually 
exclusive, but are also not seamless extensions 
of each other. What can be said about the future 
relationship between policy objectives and the 
citizen’s perspective?
 
When asked, citizens give no hint of a strong 
desire to swap their present time budgeting 
regime for another; none of the three alter-
natives presented in a survey were massively 
embraced as an improvement. Group discussions 
also failed to bring to light any well-defined 
views of the future. It is unclear whether this 
mainly reflects a certain resignation to the 
present time bottlenecks, or whether it could 
be interpreted as fear of a different time budget. 
Whatever the case may be, the dissatisfaction 
with the known did not clearly outweigh any 
fears of the unknown. By the same token, just 
as there was no evidence of a clear rejection of 
the present time budget, so there was no clear 
preference for a given future time budget. The 
only conclusion that can be drawn from this is 
that people are changeable and hesitant when 
thinking about how they will manage their time 
in the future. To the extent that people would 
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like a change, it appears to be more a question 
of ‘something for everyone’; people’s aspiration 
with regard to future time budgeting is by no 
means a ‘one size fits all’ approach, but above all 
a desire to have the freedom to make their own 
choices in this regard. 

The biggest temporal impact of social trends 
within the potential labour force (people aged 
18-65 years) is in the area of socio-cultural devel-
opments. The ageing of the potential labour 
force itself appears to have relatively few tempo-
ral consequences, except to the extent that peo-
ple aged 50-65 years will have to combine tasks 
more often as they find themselves providing 
care for their grandchildren or (informal) care for 
their partner or parents in combination with paid 
employment. 

The temporal consequences of socio-cultural 
developments do not all point in the same direc-
tion. On the one hand, there are factors that 
make it plausible that more people will go out to 
work or increase their working hours: to increase 
their financial independence, to gain recogni-
tion via their work and to finance consumptive 
patterns (stemming from individualisation and 
intensification), and also because informalisa-
tion and informatisation of working agreements 
can open the way to a better match between 
paid work and personal life. On the other hand, 
individualisation and intensification can also 
put a brake on increased employment activity 
as people’s ambitions outside work and beyond 
mere consumption (for which they have to work, 
of course) gain in importance, such as hobbies, 
bringing up their children themselves or having 
time for themselves. The impact of socio-cultural 
developments will thus not automatically bring 
achievement of the policy objective of a labour 
participation rate of 80% within closer reach.

On the other hand, socio-cultural developments 
do have an unambiguous impact on the signifi-
cance of flexible working hours for optimising 
the work-life balance. Individualisation, infor-
malisation and informatisation each suggest 
more customisation in the way people fit work 
into their lives. Such customisation appears to 
be a necessary condition for greater labour par-
ticipation, but offers no guarantee of success, 

because it can also be treated more as a means of 
improving the work-life balance than as an incen-
tive to work more.

Neither the temporal problems and preferences 
of citizens nor the temporal consequences 
of socio-cultural developments suggest that 
achievement of the government’s target of an 
80% labour participation rate is guaranteed. 
Apart from the potential effects of new policy 
and economic fluctuations – which are not taken 
into account here – by no means all indicators 
suggest a trend towards a situation in which a 
greater proportion of the population aged 20-65 
years work a greater number of hours. Depending 
on the extent to which citizens’ preferences are 
accepted as being stable, there are two possible 
interpretations of this situation. 

If the preferences of citizens are regarded as 
stable, the situation with regard to ‘more people 
working more hours’ becomes intransigent from 
a policy perspective. The preference for working 
more hours is not great – on the contrary, many 
part-timers have no desire to work more hours 
(with the exception of women in the smallest 
part-time jobs), and a substantial proportion of 
full-time workers would actually like to reduce 
their working hours. The background to this is 
people’s desire to protect their work-life balance 
and the explicit desire to be present to witness 
their children growing up. People explicitly seek 
solutions to their time bottlenecks more in their 
work than in their personal lives; hence the pref-
erence for more flexible working hours over more 
childcare facilities. Work is by no means people’s 
only ambition in life. More flexible working 
hours are seen more as a means of improving 
the work-life balance than as a guarantee for an 
increase in labour participation.

If people’s preferences – or their behaviour – are 
regarded as changeable to some extent, and 
therefore partly open to influence from policy 
and the presence of good institutional provi-
sions, a different mindset among citizens would 
appear likely to have a more decisive influence 
on increasing the labour participation rate than 
changes in time budgets. Improving the condi-
tions that facilitate working will mean little if 
there is no desire on the part of citizens to take 
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advantage of these better opportunities. Yet on 
the other hand history has shown that changing 
circumstances can gradually lead to a different 
mindset and thus to different behaviour. The 
existence of alternative opportunities can set 
in motion a process of social acceptance and 
accustomisation; for example, the growth in 
and acceptance of formal childcare facilities 
largely go hand in hand. The government could 
therefore take the lead in offering broader scope 
within the existing time budgets, even though 
there is no massive demand for this, in the hope 
that people will gradually begin making more 
use of the opportunities and that they will even-
tually become accustomed to and even come to 
appreciate the new possibilities. Improving time 
budgets could potentially lead to a situation of 
‘more people working more’, though this is by no 
means a guaranteed outcome.
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