
In 2010 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau 
in opdracht van de Directie Emancipatie van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
twee rapporten uitgebracht over de tijdsorde in 
Nederland. Het eerste rapport Tijd op Orde? Een 
analyse van de tijdsorde vanuit het perspectief van de 
burger geeft een indruk van de tijdsdruk die Neder- 
landers ervaren en van wat zij zien als echte tijds-
knelpunten. Duidelijk wordt dat zij oplossingen 
voor problemen met de tijdsorde vooral zoeken 
in het aanpassen van de werktijden: veel mensen 
willen graag meer flexibiliteit in hun werktijden, 
en zij willen daar ook zelf meer zeggenschap 
over hebben. Maar ook als aan deze of andere 
voorwaarden is voldaan, blijkt maar een deel van 
de mensen meer (uren) betaald te willen werken. 
Burgers zien wel meer mogelijkheden voor het 
verbeteren van hun eigen balans tussen werk en 
privé. Zij denken daarbij eveneens aan randvoor-
waarden op het gebied van werktijden maar ook 
aan ruimere openingstijden van dienstverleners. 
Veel ideeën over een algemene verbetering van 
de tijdsorde hebben de Nederlanders zelf overi-
gens niet. Anders is dat bij de deskundigen die in 
de het tweede rapport, de essaybundel Komt tijd, 
komt raad? Essays over mogelijkheden voor een nieuwe 
tijdsorde, hun licht laten schijnen over vragen 
als waar het met de tijdsordening in ons land 
naar toe moet en wie daarbij het voortouw moet 
nemen.

In deze factsheet staan in kort bestek de belang-
rijkste bevindingen samengevat uit het rapport 
Tijd op orde? Een analyse van de tijdsorde vanuit het 
perspectief van de burger.
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•  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)

totalel 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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ja, meestal                          ja, soms  nee
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Gevoelens van tijdsdruk 

gevoel te druk of 
een gejaagd te zijn, 
vrouwen en 
mannen van 
20-64 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 totaal =1918)

opmerkingen



•  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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Aansluiting opvangvormen volgens
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 de ouders
gewenste
schooltijden,
naar huidige 
schooltijden
(in procenten)

opmerkingen



Tijdsknelpunten

De overheid stimuleert de participatie van bur-
gers in de samenleving, zowel maat schappelijke 
par ticipatie in het algemeen als arbeidsparti-
cipatie in het bij zonder. Om emancipatoire en 
economische redenen streeft de overheid naar 
een hogere arbeidsdeelname van vooral vrou-
wen. Hun arbeids participatie ligt nog altijd lager 
dan die van mannen en gemiddeld werken ze ook 
minder uren per week. Vanwege de vergrijzing 
van de bevolking is het bovendien noodzakelijk 
dat mensen langer blijven werken en later met 
pensioen gaan dan nu gebruikelijk is. Naarmate 
meer mensen meer uren en meer jaren werken, 
zullen echter ook steeds meer mensen gecon-
fronteerd worden met het zoeken van een goede 
balans tussen werk en privé. 

Hoe zit het anno 2010 met tijdsdruk en tijdsknel-
punten? Ruim de helft van de mensen tussen 20 
en 65 jaar die hierover zijn ondervraagd, heeft 
het naar eigen zeggen meerdere keren per maand 
te druk of voelt zich opgejaagd. Vier van de tien 
voelt zich eens per maand (of vaker) thuis tekort 
schieten, een kwart heeft dat gevoel min stens 
eens per maand op het werk. Vrouwen rapporte-
ren meer gevoelens van tijdsdruk dan mannen. 
Dergelijke gevoelens worden vooral veroorzaakt 
door het hebben van een omvangrijke betaalde 
baan en overwerk. Tijdsdruk en tijdsknelpunten 
worden ook gevoeld in de combinatie van werk 
met de zorg voor  jonge kinderen of mantel-
zorg. Het anderhalf verdienersmodel, de meest 
voor komende arbeids verdeling onder paren in 
Nederland, komt er in termen van de ervaren 
tijdsdruk niet of maar weinig beter van af dan de 
andere twee verdieners modellen (twee keer vol-
tijd- en twee keer deel tijd). Anderhalf verdieners 
rapporteren zelfs iets meer tijdsdruk dan twee-
verdieners. Enige flexibiliteit in de werk situatie 
(on ver wachts vrij kunnen nemen) en steun van 
vrienden en bekenden vermin deren het gevoel 
van tijds druk.

Een belangrijke voorwaarde om meer te kunnen 
werken of tot een betere werk-privébalans te 
kunnen komen, ligt volgens de respondenten  
bij een betere organisatie van de werktijden.  
Een verbetering van de balans tussen werk en  

privé verwacht men vooral van meer flexi biliteit, 
meer zeggenschap en meer thuiswer ken, en in 
mindere mate ook van ruimere openingstijden 
van voor zie ningen en dienst verleners. Ouders 
zoeken oplossingen niet of nauwelijks bij rui-
mere kinder opvang- en schooltijden. Zij heb ben 
amper behoefte aan opvang buiten kantooruren, 
en hoogstens voor noodgevallen aan opvang 
met rui mere en openingstijden en een flexibeler 
gebruik  van dagdelen. Andere dan de vertrouwde 
school tijden regimes kunnen slechts op weinig
enthousiasme rekenen, al zijn ouders wier 
kinderen al naar een school met andere dan de 
gebruike lijke schooltijden gaan hierover wel erg 
tevreden. Net als degenen zonder jonge kinderen 
zoeken ouders de op lossing voor tijdsknelpunten 
primair in de aan passing van hun eigen werk- 
tijden. Ze lijken te accepteren dat de combi natie 
van kinde ren en een baan gepaard gaat met tijds-
druk en ten koste gaat van de tijd voor hen zelf, 
el kaar en hun vrienden.

Van de voorwaarden om tot (meer uren) betaald 
werk te kunnen komen, vinden niet-werkenden 
en deel tijders flexibiliteit om de werktijden rond 
het privéleven en zorgtaken te kunnen plooien 
het belangrijkst. Flexibiliteit in de werktijden 
scoort  hoger dan het (verder) uit besteden van 
de zorg voor de kinderen aan de partner, fami-
lie of for mele kinder opvang. Gratis opvang als 
voorwaarde voor een hogere arbeidsdeelname 
noemt slechts een kwart van de niet of in deeltijd 
werkende ouders.

Tijdsknelpunten, ontwikkelingen en oplossingsrichtingen



Ontwikkelingen in arbeidsdeelname en  
tijdsknelpunten
De overheid streeft een bruto-arbeidsparticipatie 
voor 20 tot 65-jarigen na van 80% in 2016. Burgers 
blijken echter meer belang te hechten aan het 
verbeteren van de balans tussen werk en privé  
dan aan het ver ruimen van hun arbeidsdeel-
name. Wat valt er over de toekomstige verhou-
ding tussen beleidsdoel en burgerperspectief te 
zeggen? En wat over de vermoedelijke ontwik-
kelingen in gevoelens van tijdsdruk die met een 
hogere arbeidsdeelname gepaard gaan?

De ver grijzing van de potentiële beroepsbevol-
king lijkt betrekkelijk weinig gevolgen te hebben 
voor de mate waarin tijdsdruk voorkomt in de 
samenleving. Ouderen (50 tot 65 jaar) hebben 
vooralsnog relatief weinig last van gevoelens van 
tijdsdruk en tijdsknelpunten. Anders wordt dat 
mogelijk wan neer ook ouderen vaker met taak-
combinatie te maken krijgen, als zij bijvoorbeeld 
naast hun betaalde werk ook op de klein kinderen 
moeten of willen passen of de (mantel)zorg voor 
hun partner of ouders voor hun rekening nemen. 

De temporele gevolgen van de grote sociaal-cul-
turele ontwikkelingen wijzen niet alle in dezelfde 
richting. Enerzijds zijn er redenen om aan te 
nemen dat indivi dualisering en intensivering 
van het bestaan met zich meebrengen dat meer 
mensen (meer uren) zullen gaan werken, omwille 
van financiële zelfredzaamheid, er kenning via 
het werk of de financiering van consumptieve 
behoeft en. Daarbij kunnen informalisering en 
informatisering van werk afspraken een betere 
af stemming van betaald werk en privé leven 
mogelijk maken, wanneer daardoor meer en beter 
plek- en tijds onafhankelijk kan worden gewerkt. 
Anderzijds kunnen individualisering en intensi-
vering juist een rem op een grotere arbeidsinzet 
betekenen, naarmate ambities buiten het werk 
zelf en ook buiten materiële con sump tie (waar 
immers voor gewerkt moet worden) aan belang 
winnen. Het kan dan gaan om tijdsintensieve 
hobby’s, maar ook om de wens zelf de kinderen 
op te voeden of dom weg om meer tijd voor zich-
zelf. De doorwerking van de sociaal-culturele 
ontwikkelingen brengt realisatie van de beleids-
doelstelling van 80% arbeidsparticipatie dus niet 
‘als vanzelf’ een stap dichterbij.

Oplossingen voor tijdsknelpunten

Burgers geven geen blijk van een grote behoefte 
aan verandering van de huidige tijdsorde. In 
een enquête werd aan respondenten een drietal 
alterna tieve toekomstige tijdordeningen voorge-
legd. Geen van deze werd ‘en masse’ als een ver-
betering omarmd.  Aanvullende groepsgesprek-
ken brachten ook geen welomlijnde toekomst-
beelden aan het licht. Onduidelijk is of dit vooral 
een relativering is van het on ge noegen met de 
huidige tijdsorde of een huiver voor een andere, 
nieuwe tijdsorde. Voor zover men veran de ring 
wenselijk acht, lijkt het een kwestie van ‘voor elk 
wat wils’. Hoewel veel individuen dezelfde tijds-
knelpunten ervaren, ziet men het oplossen van 
die problemen niet als een collectieve, maar pri-
mair als een individuele verantwoordelijkheid. 
De oplossing is geen one size fits all, maar vooral 
meer vrijheid om eigen keuzes te kunnen maken.

De constatering dat de neiging van burgers 
om meer te gaan werken niet groot is, staat op 
gespan nen voet met het beleidsoogpunt van 
‘meer mensen meer uren aan het werk’. Strate-
gieën om met tijdsdruk om te gaan zoekt men 
meer in de sfeer van het werk dan in de privé-
sfeer. Zo geniet flexi bilisering van het werk (werk-
tijden, werkplek) de voorkeur boven meer opvang 
of langere school dagen voor de kinderen. Toch 
is eerder gebleken dat veranderende omstandig-
heden via een proces van sociale acceptatie en 
gewenning geleidelijk tot een andere houding en 
tot ander gedrag kunnen leiden. Zo gingen eerder 
al de groei en de acceptatie van het gebruik van 
formele kinder opvang goeddeels hand in hand. 
Mogelijk leidt een verbetering van de tijdsorde-
ning er uiteindelijk ook toe dat ‘meer mensen 
meer gaan werken’, maar er is geen garantie dat 
dit ook echt gebeuren zal.
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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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Openingstijden marktsector

percentages open
1980 | 2001 | 2010

grootste
verandering

1980-2010

opmerkingen
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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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Openingstijden (semi)overheid

percentages open
1980 | 2001 | 2010

grootste
verandering
1980-2010
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vrouw                                  man 
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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.

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



vrouw                                 man
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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.

Voorwaarden voor een betere balans
tussen werk en privé 

voorwaarden 
betere balans 
werk-privé, 
werkende vrouwen 
en mannen 20-65 jaar, 
top 5 
meest genoemde
voorwaarden
(in procenten, n=1918)

opmerkingen



De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig 
uit het rapport Tijd op orde? Een analyse van 
de tijdsorde vanuit het perspectief van de burger 
van het scp (te bestellen en downloaden via 
www.scp.nl). Ook de publicatie Komt tijd, 
komt raad? Essays over mogelijkheden voor een 
nieuwe tijdsorde is via die weg te verkrijgen.
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