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0. Inleiding
Dit rapport onderzoekt tijdsrijkdom en tijdsarmoede in de Vlaamse bevolking op basis van
Vlaamse tijdsbestedingsdata uit 2013. De focus ligt hier vooral op de vrijetijdsbesteding van
deze groepen. Het rapport start met een uiteenzetting van het conceptueel kader waarbij we
verschillende groepen van tijdsrijken en tijdsarmen onderscheiden en enkele onderzoeksvragen
en hypothesen formuleren. Daarna bespreken we de gebruikte data en variabelen. We kiezen er
in eerste instantie voor om enkel de tijdsrijken en tijdsarmen binnen de werkende populatie te
bekijken. In vergelijking met de verschillende niet-werkende groepen hebben zij veel minder
vrije tijd. We bespreken achtereenvolgens de subjectieve tijdservaring en het algemene
tijdsbestedingspatroon van verschillende groepen werkende tijdsrijken en tijdsarmen om
vervolgens uitgebreid in te gaan op het vrijetijdsrepertoire van deze groepen. In het laatste
onderdeel verleggen we de focus kort naar niet-werkenden en hoe zij verschillen van de
werkende populatie. Tenslotte concluderen we het rapport met de belangrijkste bevindingen en
proberen we de opgestelde onderzoeksvragen te beantwoorden.

LEESWIJZER
In het rapport staan heel wat tabellen en figuren. De titel van iedere tabel en figuur vertelt
wat er af te lezen is. In enkele gevallen gaat het over tijd besteed aan bepaalde activiteiten.
Deze tijd wordt steeds uitgedrukt in uren en minuten voor een totale week (zeven dagen).
In andere gevallen wordt er gekeken naar het aandeel van de totale vrije tijd per week dat
men spendeert aan verschillende vrijetijdsactiviteiten. Dit aandeel wordt voorgesteld in
een percentage. De percentages aandelen lees je steeds zo (zie bv. figuur 5.1): de
weekendtijdsarme groep besteedt 55,76% van hun totale vrije tijd per week aan televisie
en video kijken. Daarnaast geven enkele tabellen het percentage van de totale groep
(werkenden of niet-werkenden) dat behoort tot een bepaalde categorie.

1. Conceptueel kader
1.1 Veel en weinig vrije tijd
Weinig tijd of te weinig tijd hebben slaat meestal op het feit dat men weinig tijd heeft voor vrije
tijd of activiteiten voor zichzelf, vrij te kiezen. Iedereen heeft immers 24 uur in een dag. Dit
gevoel van weinig tijd kan liggen aan een reëel gebrek aan vrije tijd, zeer weinig uren vrije tijd
per dag/week, of aan een perceptie rond tijd. Bepaalde groepen in onze samenleving hebben
minder uren vrije tijd dan anderen. Dit hangt vaak samen met de levensloop, bv. de drukke
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leeftijd van 30 tot 55. Daarnaast is er heel wat onderzoek gedaan naar oorzaken van een
perceptie van (te) weinig tijd. Zo zou een groter ‘goal conflict’ of rolconflict ervoor zorgen dat
men het gevoel heeft minder tijd te hebben en meer tijdsdruk ervaren (Etkin et al., 2015; Moens,
2006). Ook het versnelde ritme van het leven om ons heen in de 21e eeuw zou zorgen voor een
gevoel van tijdsgebrek (Rosa & Scheuerman, 2009; Zuzanek, 2017). De versnelling van het
levensritme door compressie en intensifiëring wordt ook wel gebruikt als statussymbool en uit
een bepaalde sociale positie (Papastefanou & Gruhler, 2014).
Perceptie van drukte is dus gelinkt aan sociale positie, maar ook het gebrek aan vrije tijd hangt
hiermee samen. Hoogopgeleiden hebben minder vrije tijd dan lager opgeleiden (o.a. Glorieux
et al., 2006; Robinson & Godbey, 1999). Daarnaast hebben werkenden minder vrije tijd dan
studenten, gepensioneerden en niet-werkenden, zij met (jonge) inwonende kinderen hebben
minder vrije tijd dan zij zonder inwonende kinderen (o.a. Aguiar & Hurst, 2007) en vrouwen
hebben iets minder vrije tijd dan mannen (o.a. Bianchi & Mattingly, 2003; Glorieux et al. 2006).
Mensen met erg weinig vrije tijd worden ook wel tijdsarme mensen genoemd. Het
tegenovergestelde, mensen met veel vrije tijd, worden tijdsrijken genoemd. Geslacht,
opleidingsniveau, beroep, gezinsstructuur en het hebben van kinderen beïnvloeden
tijdsarmoede en tijdsrijkdom (Kalenkoski et al., 2011; Zilanawala, 2014; Papastefanou &
Gruhler, 2014; Bittman & Wajcman, 2000).

1.2. Tijdsarmoede en tijdsrijkdom
Hoewel studies aantonen dat de hoeveelheid vrije tijd over de jaren is toegenomen in de meeste
Westerse landen (o.a. Gershuny, 2000), wordt er tegenwoordig gesproken over een druktesamenleving waar we allen het gevoel hebben minder tijd te hebben (Robinson & Godbey, 1997;
Zuzanek, 2017). Dit gevoel van drukte heeft te maken met het versnelde ritme en de
technologische vooruitgang, waar we het al eerder over hadden (Rosa & Scheuerman, 2009).
Het concept van ‘tijdsarmoede’ is vaak gebruikt om vergelijkingen doorheen de tijd te maken.
Het concept is ontwikkeld door Vickery (1977) naar het voorbeeld van armoede (m.b.t.
inkomen), maar is veel minder bekend en door veel verschillende studies op een andere manier
geconceptualiseerd. Sommige onderzoekers kijken naar de hoeveelheid vrije tijd en rust (o.a.
Chatzitheochari & Arber, 2012; Bittman, 2002), terwijl andere naar de totale tijd kijken die men
overhoudt na verschillende verplichtingen (McGinnity & Russel, 2007) of na de tijd besteed
aan werk (Bardasi & Wodon, 2006). In de meeste gevallen wordt er wel gebruik gemaakt van
een relatieve tijdsarmoede grens. Deze wordt berekend door 50% of 60% van de mediaan van
de totale (vrije) tijd voor een groep te nemen. Zij die onder deze grens vallen en dus minder dan
50% (of 60%) minder vrije tijd hebben dan de mediaan, worden dan gelabeld als tijdsarm. Erg
weinig vrije tijd kan gevolgen hebben voor het individuele welzijn van mensen. Vele studies
toonden al eerder de positieve effecten van vrijetijdsactiviteiten op fysieke en mentale
gezondheid (o.a. Iso-Ahola & Mannell, 2004). Omdat tijdsarmoede heel wat negatieve effecten
heeft, focust veel onderzoek enkel op deze groep van tijdsarmen. Aan de andere kant van het
spectrum bevindt zich echter de groep van tijdsrijken, zij met veel vrije tijd. Deze twee groepen
verschillen waarschijnlijk in socio-demografische kenmerken, maar weinig onderzoek
probeerde deze profielen in kaart te brengen (Chatzitheochari & Arber, 2012). Enkele
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onderzoekers deden een poging. Kalenkoski et al. (2011) vonden dat mensen met kinderen
vaker tijdsarm waren. Het inkomen zou volgens hen geen effect hebben op tijdsarmoede.
Sullivan & Gershuny (2004) vonden daarentegen dat personen met een hoog inkomen het
minste tijd hebben, maar wel het meeste geld om uit te geven. Dit is lijn met Linder (1970) die
al erg vroeg stelde dat mensen tijd nodig hebben om hun (hoog) inkomen te spenderen.
Professionelen en zelfstandigen behoren veel meer dan werknemers tot de tijdsarmen
(Papastefanou & Gruhler, 2014) en ook het geslacht en de familiestructuur heeft een impact:
moeders die getrouwd zijn zouden vaker tijdsarm zijn dan nooit getrouwde moeders
(Zilanawala, 2014).

1.3. Dimensies van rijkdom in tijd
Rijk zijn in tijd betekent niet enkel veel uren vrije tijd hebben, maar bestaat volgens Reisch
(2001) uit vier dimensies. De eerste dimensie is de chronometrische dimensie of de hoeveelheid
tijd (duur). De tweede dimensie is de chronologische dimensie of de timing; het hebben van tijd
op het juiste moment in de dag, week of seizoen. De derde dimensie gaat over de persoonlijke
autonomie over tijd en de laatste en vierde dimensie heeft te maken met synchronisatie, vrije
tijd hebben die samenvalt met het ritme van vrienden en familie. Synchronisatie valt
gedeeltelijk samen met de chronologische dimensie aangezien het kunnen synchroniseren van
tijd afhankelijk is van wanneer je zelf controle over de tijd hebt. De conceptualisering van
tijdsarmoede en tijdsrijkdom die we in het vorig onderdeel bespraken, valt vooral binnen de
chronometrische dimensie. We bekijken het aantal uren dat men vrij heeft van verplichtingen
en noden. Chatzitheochari en Arber (2012) probeerden meerdere van deze dimensies samen te
voegen door een opdeling te maken tussen mensen die tijdens de werkweek tijdsarmoede
ervaren en mensen die tijdens het weekend tijdsarmoede ervaren. Een weekend is meestal het
moment wanneer de meeste mensen vrije tijd hebben en wanneer er ook het meeste
vrijetijdsactiviteiten te doen zijn (Zerubavel, 1985). Door deze opdeling te maken, houden
Chatzitheochari en Arber (2012) ook deels rekening met de chronologische en synchronisatie
dimensie van rijkdom in tijd. Zij komen tot de bevinding dat tijdsarmen tijdens de week een
heel ander profiel hebben dan tijdsarmen tijdens het weekend. Hogere beroepsgroepen en
beroepen in ploegenwerk zouden vaker tijdsarm zijn tijdens de week. De hogere beroepen
kunnen deze drukke werkweken echter compenseren met weekenden met veel vrije tijd. Zij
hebben veel autonomie over hun werkuren en kunnen vaak zelf beslissen wanneer ze werken.
Arbeiders en lagere beroepen zijn vaker gebonden aan vaste uren en moeten vaker in het
weekend ook shiften doen. Los van socio-economische positie vinden Chatzitheochari en Arber
ook duidelijke genderverschillen; vrouwen zijn zowel in de week als in het weekend benadeeld
wat betreft vrije tijd.
Naast bovengenoemde dimensies van tijdsrijkdom, is ook het subjectieve gevoel van tijd
belangrijk. Natuurlijk hangt deze subjectieve dimensie samen met de verschillende andere
dimensies. Met de subjectieve dimensie bedoelen we enerzijds de tijdsdruk die mensen ervaren,
los van het feit of ze nu weinig of veel vrije tijd hebben, en de kwaliteit van hun vrije tijd.
Onderzoek toont aan dat vrouwen een meer gefragmenteerde en ‘besmette’ vrije tijd hebben
dan mannen (Bittman & Wajcman, 2000). Dit wil zeggen dat zij meerdere kortere periodes van
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vrije tijd ervaren in plaats van één lange en dat ze meer vrije tijd combineren met huishoudelijk
werk en kinderzorg. Daarnaast ervaren vrouwen, maar ook hoogopgeleiden en tweeverdieners
een hogere subjectieve tijdsdruk (Glorieux et al., 2006; Moens, 2004). Ook in de drukke
levensfase, waarin veel verplichtingen gecombineerd worden (bv. kinderen en carrière), ervaren
mensen een hogere tijdsdruk (Moens, 2004).

1.4. Vrijetijdsactiviteiten
Zoals hierboven aangegeven zijn er enkele studies die zich buigen over het profiel van
tijdsarmen. Heel wat studies toonden al aan dat socio-demografische, socio-economische en
omgevingskenmerken een belangrijke rol spelen in vrijetijdsparticipatie (o.a. DiMaggio &
Useem, 1978; Floyd et al., 1994). Daarnaast spelen ook interesses, motivaties en attitudes een
rol (Jäckel & Wollscheid, 2007). Deze zijn deels afhankelijk van eerstgenoemde kenmerken,
en deze twee groepen beïnvloeden samen op hun beurt ook de subjectieve betekenis die
personen toekennen aan bepaalde activiteiten. Dit alles bepaalt welke vrijetijdsactiviteiten
mensen doen en hoeveel tijd ze eraan besteden. Sommige auteurs stellen dan ook dat tijdsdruk
en een te kort aan vrije tijd een illusie is, dat zou volgens hen een eigen keuze zijn (Goodin et
al., 2005). Veel belang hechten aan je job zal ervoor zorgen dat je hieraan veel tijd besteedt.
Voor hoogopgeleiden is het zelfs een statussymbool om het druk te hebben op het werk en in
de vrije tijd (Sullivan, 2008). Het is dus ook de maatschappij die mee bepaalt hoe het eruit ziet
om tot hogere sociale klassen te behoren, namelijk het hebben van weinig tijd, een druk leven
(Papastefanou & Gruhler, 2014; Jenkins & Osberg, 2005).
Of het nu een keuze is of niet, heel wat mensen ervaren objectieve en/of subjectieve
tijdsarmoede. Kalenkoski & Hamrick (2012) vonden dat tijdsarmen minder fast food eten, en
ook minder tijd besteden aan actieve verplaatsingen. Het doen van culturele activiteiten zou
niet afhankelijk zijn van de beschikbare vrije tijd, maar meer bepaald worden door opleiding
en beroepssituatie (Machado et al., 2017). Mensen die in het weekend moeten werken en dus
tijdsarmoede ervaren in het weekend brengen minder vrije tijd door met familie en vrienden
(Craig & Brown, 2014). Garcia (2016) onderscheidde negen verschillende clusters op basis van
tijdsbestedingspatronen in het weekend waarvan er twee tijdsarm bleken. Deze tijdsarmen
waren degene die veel tijd aan huishoudelijke taken besteedden en zij die in het weekend
moesten werken. Zij spendeerden minder dan gemiddeld aan bijna alle vrijetijdsactiviteiten.
Enkel de tijdsarme cluster met veel huishoudelijk werk besteedde net iets meer dan gemiddeld
aan sport en buitenactiviteiten.

1.5. Onderzoeksvragen en hypothesen
In dit rapport willen we in eerst instantie een beter zicht krijgen op de groep van tijdsarmen en
tijdsrijken in de Vlaamse bevolking. De focus ligt hierbij vooral op de tijdsbesteding, meer
specifiek de vrijetijdsbesteding: Wat kenmerkt de vrijetijdsbesteding van de tijdsarme en
tijdsrijke groepen? We kijken hiervoor niet enkel naar tijd gespendeerd aan activiteiten, maar
ook onderzoeken we de kwaliteit van de vrijetijd en de subjectieve ervaring van tijdsdruk.
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Binnen het vrijetijdsrepertoire gaan we ook dieper in op plaats van cultuurparticipatie in de
tijdsbesteding van tijdsrijken en tijdsarmen.
Uit bovenstaand conceptueel kader leiden we af dat bepaalde groepen een grotere kans hebben
om te behoren tot tijdsarme en tijdsrijke groepen. Zo speelt geslacht, opleidingsniveau, het
hebben van kinderen etc. een belangrijke rol in het volume vrije tijd dat men heeft. In
Vlaanderen kunnen we dus verwachten dat bepaalde groepen zoals werkende vrouwen,
werkenden met kinderen en werkenden die hoger opgeleid zijn vaker tot de tijdsarme groepen
zullen behoren. Chatzitheochari en Arber (2012) toonden aan dat deze profielen nog verschillen
tussen week- en weekendtijdsarmen. Ook dat zullen we in Vlaanderen waarschijnlijk
weerspiegeld zien. De focus ligt in dit rapport echter op de vrijetijdspatronen van deze groepen
en we vragen ons dus af of ook de tijdsbesteding en meer specifiek de vrijetijdsbesteding
verschilt tussen week- en weekend tijdsarme en tijdsrijke groepen. Omdat de profielen van deze
groepen verschillen, kunnen we al vermoeden dat ook de activiteiten waarmee ze hun vrije tijd
vullen deels zullen verschillen. Aan de andere kant hangt het soort activiteiten dat mensen doen
samen met de beschikbaarheid van die vrijetijdsactiviteiten en de beschikbaarheid van
gezelschap om deze activiteiten mee te doen. Hier zien we de chronologische en synchronisatie
dimensie van Reisch (2001) terugkomen. Weekenden worden typisch gekenmerkt door langere
periodes van vrije tijd en een grote beschikbaarheid van verschillende interactiepartners. Dit
zorgt ervoor dat er in het weekend vaak andere vrijetijdsactiviteiten gedaan worden dan
doorheen de week. We zouden dus kunnen verwachten dat zij met veel vrije tijd in het weekend
een ander vrijetijdspatroon hebben dan zij die in het weekend weinig vrije tijd hebben, of zij
die enkel gedurende de week veel vrije tijd hebben. Langere periodes van vrije tijd en een
grotere kans op gezelschap zullen ervoor zorgen dat zij met meer vrijetijd in het weekend vaker
uithuizige activiteiten doen. Het grote aantal mogelijkheden van vrijetijdsactiviteiten in het
weekend vergroot dan weer de kans op een meer divers vrijetijdsrepertoire voor zij met veel
vrije tijd op dat moment.
Wat betreft cultuurparticipatie verwachten we, in lijn met eerder onderzoek (Machado et al.,
2017), een minder grote invloed van de beschikbare vrije tijd. Toch is het interessant om te
kijken of ook hier verschillen te vinden tussen week- en weekendtijdsrijken en tijdsarmen.
Dit rapport probeert deze verwachtingen te toetsen binnen de Vlaamse context. Welke invloed
heeft tijdsrijkdom en tijdsarmoede op de vrijetijdsbesteding en welke rol speelt de timing
hiervan? In het rapport focussen we voor het testen van deze hypothesen op de groep van
werkenden. Deze keuze komt voort uit de idee dat niet-werkenden, waaronder gepensioneerden,
studenten, werklozen, langdurig zieken etc., niet alleen gemiddeld meer vrijetijd hebben
(vanwege de afwezigheid van betaald werk), maar ook minder en andere rollen en
verplichtingen hebben dan werkenden. Binnen de groep werkenden bevindt zich de interessante
groep van ‘de drukke leeftijd’. Dit zijn 30- tot 55-jarigen die vaak zowel een druk huishouden
met kinderen combineren met een drukke job. Deze levensfase zal een invloed hebben op het
volume van vrije tijd en de besteding van deze tijd. De focus op werkenden maakt dat we deze
groep beter kunnen analyseren.
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2. Data en variabelen
Voor dit rapport gebruiken we de Vlaamse tijdsbestedingsdata van 2013 (TOR13). Deze data
werd verzameld door onderzoeksgroep TOR aan de Vrije Universiteit Brussel bij 3260
respondenten tussen 18 en 75 jaar. De steekproef werd op toevallige basis getrokken uit het
rijksregister. Respondenten werden gecontacteerd met een vraag tot deelname. Ze werden
gevraagd een voor- en navragenlijst in te vullen, alsook een online dagboekje (via webpagina)
bij te houden voor zeven opeenvolgende dagen. Op deze manier hebben we een goed zicht op
de tijdsbesteding van een volledige week. Naast het registreren van de hoofdactiviteit, werd hen
ook gevraagd welke activiteit ze nog deden op datzelfde moment, waar ze waren en met wie ze
gesproken hebben. Dit geeft ons meer context voor iedere activiteit.
De geregistreerde activiteiten groeperen we in eerste instantie in 11 grote categorieën:
1. Betaald werk
2. Huishouden
3. Kinderzorg
4. Persoonlijke verzorging
5. Slapen
6. Opleiding
7. Sociale participatie
8. Vrije tijd
9. Wachten
10. Verplaatsen
11. Overige
Om verdere analyses te doen omtrent tijdsrijkdom en tijdsarmoede, berekenden we de totale
recreatieve tijd. Recreatieve tijd omvat in dit rapport de tijd besteed aan vrijetijdsactiviteiten en
tijd besteed aan het verenigingsleven. Vrijetijdsactiviteiten zijn o.a. culturele activiteiten, sport,
recreatieve activiteiten, hobby’s, spel, tv en video, lezen, entertainment, uitgaan, muziek
luisteren en nieuwe media. Deelname aan het verenigingsleven valt in het Vlaamse
tijdsonderzoek oorspronkelijk onder de categorie ‘sociale participatie’, maar wordt hier
meegerekend bij de recreatieve tijd. Wij beschouwen het verenigingsleven als ontspannende
activiteiten die in de vrijetijdsfeer van mensen plaatsvinden en op basis van vrije keuze worden
uitgevoerd. De andere activiteiten uit de categorie ‘sociale participatie’ zijn veel minder
duidelijk te classificeren als vrije tijd aangezien ze vooral bestaan uit sociale contacten zoals op
bezoek gaan bij mensen, praten, telefoneren, .... Het is hier veel minder duidelijk of deze
activiteiten wel degelijk de vrije tijd van mensen behelzen.
Tabel 2.1. Duur recreatieve tijd per week naar arbeidssituatie
Recreatieve tijd
Werkend

23:39

Student

28:55

Niet-werkend

31:17
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Gepensioneerd

38:30

Aangezien studenten, gepensioneerden en niet-werkenden over het algemeen meer vrije tijd
hebben dan werkenden, concentreren we ons voor het grootste deel van dit rapport enkel op de
groep van werkenden. Uit tabel 2.1 blijkt dat studenten gemiddeld zo’n 5u15 meer recreatieve
tijd hebben per week, niet-werkenden zo’n 7u40 meer en gepensioneerden gemiddeld zo’n 15u
meer recreatieve tijd per week dan werkende respondenten.
Op basis van de totale recreatieve tijd werd voor de werkende groep respondenten berekend in
welke mate men tijdsrijk of tijdsarm was. Eerder onderzoek toont aan dat er een verschil is
tussen zij die tijdsarm zijn doorheen de week en zij die tijdsarm zijn in het weekend
(Chatzitheochari & Arber, 2012). Daarom beslisten we ook voor dit rapport een opdeling tussen
deze twee te maken. Zij met minder dan 60% van de mediaan van de recreatieve tijd doorheen
de week behoren tot de groep tijdsarmen in de week en zij met minder dan 60% van de mediaan
van de recreatieve tijd in het weekend behoren tot de groep tijdsarmen in het weekend. De groep
die zowel in het weekend als in de week tijdsarm is, nemen we hier mee als aparte groep. Tabel
2.2 toont de verdeling van alle werkenden over deze verschillende tijdsarme en tijdsrijke
groepen. 11,6% van de werkenden ervaart tijdsarmoede enkel tijdens de week. De groep
tijdsarmen tijdens het weekend is met 13,8% van alle werkenden iets groter dan de tijdsarmen
tijdens de week. De meest precaire groep, zij die tijdsarm zijn in het weekend én de week, is
het kleinst. Zo’n 7% van de werkenden ervaart deze extreme tijdsarmoede. Bijgevolg is er bijna
68% die noch in de week, noch in het weekend tijdsarm is, op de manier dat wij het
operationaliseerden.
Tabel 2.2. Percentage van de totale groep werkenden die tijdsarm en tijdsrijk zijn (N=1883)
Week
Weekend
Combi: week én weekend
Tijdsarm

Tijdsrijk

Tijdsarm

Tijdsrijk

Tijdsarm

Tijdsrijk

11,5

11,2

13,8

15,5

7,1

11,9

Voor de tijdsrijken maakten we gebruik van dezelfde berekening, zij met een recreatieve tijd
hoger dan 60% van de mediaan worden als tijdsrijk beschouwd. Opnieuw maakten we het
onderscheid tussen tijdsrijken in de week en in het weekend. 61,4% van alle werkenden is niet
tijdsrijk. Dat wil zeggen dat er iets meer werkenden enige vorm van tijdsrijkdom ervaren (nl.
38,6%) dan dat er tijdsarmoede ervaren (32,5%). 11,2% is tijdsrijk tijdens de week, deze groep
is ongeveer even groot als de groep tijdsarmen tijdens de week. 15,5% van de werkenden is
tijdsrijk tijdens het weekend en 11,9% is zowel in het weekend als in de week tijdsrijk. Deze
twee groepen zijn groter dan de groepen die tijdsarmoede op deze momenten ervaren.
Tussen de tijdsrijke en tijdsarme groepen werkenden bestaat er een gedeeltelijke overlap.
Allereerst vinden we deze overlap in de combi-groep waar zij die zowel in het weekend als in
de week tijdsarm of tijdsrijk zijn toe behoren. Daarnaast is er ook een beperkt aantal dat behoort
tot de weekendtijdsrijke én weektijdsarme groep, en tot de weektijdsrijke én weekendtijdsarme
groep. Figuur 2.1 stelt deze overlap tussen de groepen visueel voor.
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Figuur 2.1. Voorstelling in diagrammen van de overlap tussen verschillende tijdsarme en tijdsrijke
groepen werkenden

3. Socio-demografische verdeling van werkenden
Tabel 3.1 toont ons de verdeling van verschillende socio-demografische achtergrondkenmerken
voor de verschillende tijdsarme en tijdsrijke werkenden en voor de totale groep werkenden als
vergelijking. De percentages geven steeds aan hoeveel procent van iedere tijdsarme of tijdsrijke
groep behoort tot de categorie binnen een bepaald achtergrondkenmerk. Deze percentages
vergelijken we met het gemiddelde van de totale groep werkenden in de laatste kolom. Wanneer
het percentage hoger is dan in de totale groep staat het in vet, dit wil zeggen dat deze groep
oververtegenwoordigd is binnen deze tijdsarme of tijdsrijke groep, en wanneer dit percentage
significant verschilt met de totale groep staat er een sterretje achter.
De percentages in vet geven al aan dat het bijna steeds tegenovergestelde groepen zijn die meer
behoren tot de tijdsarmen t.o.v. de tijdsrijken. Enkele keren komt het voor dat een groep
oververtegenwoordigd is zowel bij de tijdsarmen en de tijdsrijken. Dat is bijvoorbeeld het geval
voor de 56 tot 65-jarigen bij weektijdsarmoede en weektijdsrijkdom. Dat zou kunnen betekenen
dat deze leeftijdsgroep erg divers is en er binnen deze groep een aanzienlijk percentage mensen
zijn die weinig recreatieve tijd ervaren, alsook een grote groep die veel recreatieve tijd hebben
tijdens de week. Deze groep werkenden is immers al dicht bij het pensioen en een deel werkt
misschien al minder, terwijl een ander deel nog steeds voltijds werkt.

3.1. Geslacht
Werkende vrouwen behoren steeds meer dan werkende mannen tot de tijdsarme groepen. Dat
is het geval voor de week, het weekend en de combi van week én weekend. 58,1% van de
tijdsarmen tijdens de week zijn vrouwen en zo’n 53% van de weekend en week én
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weekendtijdsarmen zijn vrouwen. Omgekeerd, zijn binnen de tijdsrijke werkenden de mannen
steeds in de meerderheid. Voor de combi tijdsrijken bestaat deze groep zelfs voor bijna 80% uit
mannen. Voor de weektijdsrijken en de weekendtijdsrijken ligt het percentage mannen rond de
61 à 64%. Vrouwen ervaren dus in grotere maten dan mannen een vorm van tijdsarmoede.
Mannen daarentegen ervaren vaker tijdsrijkdom. Dit is in lijn met veel eerder onderzoek
waaruit blijkt dat vrouwen minder vrije tijd hebben dan mannen. Dit is onder meer te wijten
aan het groter deel van het huishoudelijk werk en kinderzorg dat vrouwen opnemen in het gezin.

3.2. Leeftijd
Werkenden in de jonge leeftijdsgroepen, meer specifiek deze in de drukkere levensfasen van
26 tot 45 zijn oververtegenwoordigd in de verschillende tijdsarme groepen. Voor de groep van
26 tot 35 jaar is dit verschil ook significant. De oudere leeftijdsgroepen, vanaf 46 vinden we
dan weer meer terug in de tijdsrijke groepen. Deze groepen blijken zowel in de week, het
weekend als in de combi van week én weekend vaker dan gemiddeld veel recreatieve tijd te
hebben. Voor de 56-tot 65-jarigen vinden we significante verschillen in de weekendgroep en
de combigroep. De jongste leeftijdsgroep behoort vaker dan gemiddeld tot weekend en combitijdsrijken. Deze verschillen tussen leeftijdsgroepen hangen natuurlijk ook samen met de fase
van het leven waarin ze zich bevinden. Zo hebben de jongere werkenden (van 26 tot 45) vaak
nog jonge kinderen in huis die veel tijd van hun vragen. Bij oudere leeftijdsgroepen zijn deze
kinderen vaker al het huis uit of hebben ze niet meer zoveel aandacht nodig. De jongste
leeftijdsgroep heeft vaak nog geen kinderen. In het volgende onderdeel bekijken we de
verschillen tussen groepen met of zonder kinderen.

3.3. Kinderen
Werkenden met een jongste kind jonger dan 7 jaar zijn significant oververtegenwoordigd in
alle tijdsarme groepen. Meer dan 60% van de verschillende tijdsarme groepen bestaat uit
mensen met kinderen. Werkenden zonder kinderen of met kinderen ouder dan 25 jaar zijn
significant oververtegenwoordigd in alle tijdsrijke groepen, zij maken rond de 50% uit van de
tijdsrijken. Ook werkenden die nog bij hun ouders inwonen zijn oververtegenwoordigd in de
weekendtijdsrijke en de combi-tijdsrijke groepen. Het hebben van kinderen heeft, zoals eerder
onderzoek ook al aantoonde, dus een grote impact op het aantal uren recreatieve tijd, zowel in
de week als in het weekend.

3.4. Gezinssituatie
Aansluitend bij het al dan niet hebben van kinderen, is het interessant de invloed van de bredere
gezinssituatie te bekijken. Werkenden die samenwonen met een partner en kinderen zijn
oververtegenwoordigd in de weektijdsarme groep en ondervertegenwoordigd in de tijdsrijke
groepen: 63,4% van de weektijdsarme groep bestaat uit werkenden met partner en kinderen.
Werkenden die wel met hun partner, maar zonder kinderen wonen behoren vaker dan
gemiddeld tot de tijdsrijke groepen. Eénoudergezinnen zijn enkel oververtegenwoordigd voor
de combi groep week én weekendtijdsarmen: 8,3% van deze groep is alleenstaande ouder, maar
dit verschil met de totale groep is net niet significant. Alleenstaande ouders zijn een precaire
groep aangezien zij vaak tijdsarm zijn, maar vaak ook arm wat betreft economische middelen
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(Harvey & Mukhopadhyay, 2007). Alleenwonenden en inwonend bij ouders zijn vooral
oververtegenwoordigd in de tijdsrijke groepen. Dit bevestigt nog eens dat vooral het hebben
van een kind in het huishouden negatief is voor het volume recreatieve tijd.
3.5. Opleidingsniveau
Naast het geslacht, de leeftijd en het hebben van kinderen, zien we ook een invloed van
opleidingsniveau, al is dit niet steeds even eenduidig. Hoger opgeleiden (bachelor en master)
zijn oververtegenwoordigd in alle tijdsarme groepen. In de combi tijdsarme groep (week én
weekend) vertegenwoordigen deze hoogopgeleiden zelfs meer dan de helft: samen 56,9%.
Werkenden met een masterdiploma zijn duidelijk ondervertegenwoordigd in de weektijdsrijke
groep. Lager opgeleide werkenden (geen diploma tot hoger secundair) zijn vooral
oververtegenwoordigd in de tijdsrijke groepen en ondervertegenwoordigd in de tijdsarme
groepen. Toch zijn mensen zonder diploma of met een diploma lager secundair onderwijs ook
oververtegenwoordigd (26,2%) in de groep van weektijdsarmen. Lager opgeleiden zonder
diploma middelbaar onderwijs vormen dus een verdeelde groep die zowel
oververtegenwoordigd is in de groep van weektijdsarmen als in de groep van weektijdsrijken.
De invloed van diploma is dus zeker niet eenduidig. Het diploma hangt natuurlijk ook samen
met het beroep dat men uitoefent en het inkomen dat men heeft.

3.6. Beroep
We hebben het beroep ingedeeld in vijf verschillende categorieën. De categorie van bediende,
ambtenaar en docent is erg groot en behelst heel wat verschillende jobs. Het is dan ook niet
gemakkelijk deze resultaten te interpreteren. De andere categorieën zijn kleiner en minder
divers en daarom ook iets gemakkelijker te interpreteren. Zelfstandigen zijn
oververtegenwoordigd in de weektijdsarme en combi tijdsarme groepen. Hoger kader en vrije
beroepen zijn ondervertegenwoordigd in de weektijdsrijke groep. Arbeiders zijn
oververtegenwoordigd in de combi tijdsrijke groep en bedienden in de weektijdsrijke groep.

3.7. Subjectief gezinsinkomen
Respondenten werd gevraagd of ze met hun totale beschikbare gezinsinkomen kunnen
rondkomen. Hierop konden ze antwoorden met zes verschillende categorieën gaande van zeer
moeilijk tot zeer makkelijk. Deze zes werden omgevormd naar drie: laag (moeilijk rondkomen),
middel (redelijk rondkomen) en hoog (makkelijk rondkomen). Enkel de groep werkenden met
een hoog subjectief gezinsinkomen is oververtegenwoordigd in een van de tijdsarme groepen.
Bijna 40% van de weekendtijdsrijke groep bestaat uit werkenden met een subjectief hoog
inkomen, t.a.v. 33,8% in de gehele werkende populatie. Zij met een laag subjectief inkomen
zijn oververtegenwoordigd in de weekendtijdsrijke groep. Het gezinsinkomen hangt af van het
beroep en de opleiding die men genoten heeft. Hoger opgeleiden hebben vaker een job als hoger
kader of werken in een vrij beroep en hebben als gevolg hiervan ook een hoger inkomen. We
zien voor deze groepen dat zij vaak week- (of combi-) tijdsarm zijn, maar ook redelijk vaak
weekendtijdsrijkdom ervaren. Zoals gesteld in eerder onderzoek (Chatzitheochari & Arber,
2012) kan dit betekenen dat deze groep van de hogere klasse doorheen de week veel tijd besteed
aan hun carrière, maar hun verloren recreatieve tijd inhaalt in het weekend.
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Deze tabel met achtergrondkenmerken geeft ons een eerste algemeen zicht op wie er tot de
tijdsarme en tijdsrijke groepen werkenden behoort. Zoals we konden verwachten uit eerder
onderzoek behoren vrouwen, jongere leeftijdsgroepen, hogere klassen en werkenden met
kinderen het vaakst tot de tijdsarme groepen. Mannen, oudere leeftijdsgroepen, lagere klassen
en werkenden zonder kinderen behoren vaker tot de tijdsrijke groepen. Het is echter vaak een
combinatie van deze kenmerken die ervoor zorgt dat men tijdsarmoede of tijdsrijkdom ervaart.
Zoals eerder gezegd hangt opleidingsniveau samen met beroep en inkomen, en bepaalt de
leeftijd vaak ook in welke levensfase men zit en of men dus al kinderen heeft en/of samenwoont
met een partner.
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Tabel 3.1. Percentage tijdsarmen en tijdsrijken naar achtergrondkenmerk (werkenden)
Week
Tijdsarm

Tijdsrijk

Weekend
Tijdsarm
Tijdsrijk

Combi: week én weekend
Tijdsarm
Tijdsrijk

Totale groep

Geslacht
Man
Vrouw

41,9*
58,1*

64*
36*

46,7*
53,3*

61,5*
38,5*

46,6
53,4

79,1*
20,9*

54,1
45,9

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75

6
29,6*
31,9
20,4*
12
0

6,2
19,4
21,8
37
15,2
0,5

5
29,3*
26,3
31,3
8,1
0

8,2
21
21*
34,4
15,5*
0

1,5*
28,6
35,3*
26,3
8,3
0

9,3*
15,6*
21,8
36,4
16,4*
0,4

6,1
22
26,9
33,2
11,7
0,1

Geen of lager secundair
Hoger secundair
Bachelor
Master

26,2*
30*
28,1
15,7

30,4*
41,1
22,7
5,8*

18,1
42,1
25,6
14,2

21,7
38,5
26,9
12,9

6,9*
36,2
35,4*
21,5*

26,3*
47,8*
18,3*
7,6*

20,2
39,5
27,6
12,7

24,5
50,5*
9,4*
13,2
2,4

20
65,7*
3,8
7,6*
2,9

19,8
62
3,5
10,9
3,9

22,4
54,9
4,2
15,7
2,8

15
57,1
10,5*
15
2,3

29,2*
52,2
4
11,5
3,1

21,4
57,3
5,7
12,8
2,9

4,4
60,5
35,1

6,5
64,8
28,6

4,5
61
34,6

7,2*
53,6*
39,2*

4
56,3
39,7

3,6
67
29,4

4,3
61,9
33,8

5,1
8,8
5,1
17,6*
63,4*

4,3
12,4
5,7
34,9*
42,6*

3,9
5,8*
5,4
28
56,8

7,9*
11
3,8
30,7*
46,6*

2,3
12
8,3
19,4
57,9

10,8*
14,4*
4,5
32*
38,3*

5,1
9,2
5,7
25,9
54

Leeftijd

Opleiding

Beroep
Arbeider
Bediende, ambtenaar, docent
Zelfstandige
Hoger kader, vrij beroep
Ander
Subjectief gezinsinkomen
Laag
Middel
Hoog
Gezinssituatie
Inwonend bij ouders
Alleenwonend
Eénoudergezin
Met partner zonder kinderen
Met partner en kinderen
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Kinderen
Inwonend bij ouders
Geen kinderen of ouder dan 25
Jongste kind jonger dan 7
Jongste kind tussen 7 en 25

5,2
28,6*
24,9*
41,3

4,3
50,7*
8,7*
36,2

3,9
35,7
26,3*
34,1

8*
47,6*
8,4*
36

2,3
33,3
25*
39,4

10,8*
48,6*
9*
31,5*

5,2
39,3
17,2
38,3

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001
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4. Subjectieve tijdservaring van werkenden
In dit onderdeel gaan we dieper in op de subjectieve ervaring van tijd voor de verschillende
groepen door te kijken naar de ervaren tijdsdruk en de kwaliteit van de vrije tijd.

4.1. Subjectieve tijdsdruk
In TOR13 werden respondenten gevraagd om een schaal voor algemene subjectieve tijdsdruk
bestaande uit 9 items en een schaal voor subjectieve vrijetijdsdruk bestaande uit 8 items in te
vullen. De antwoorden werden gemeten op een 5-punt Likert schaal gaande van 1= helemaal
niet mee eens tot 5= helemaal mee eens. Omwille van te veel missings werd het item Ik zou
liefst zo weinig mogelijk tijd spenderen aan koken uit de analyse gelaten. De items Ik heb de
indruk dat ik aan minder verplichtingen moet voldoen dan anderen en Ik heb te veel vrije tijd
voldeden niet aan de assumptie van lineariteit en werden ook uit de analyse gelaten. Via een
principal component analysis (PCA) werden de items getest. De interpretatie van de data komt
overeen met het ervaren van algemene tijdsdruk, waarvoor deze schaal ontworpen werd. De
schaal is omgezet naar een gesommeerde schaal met een minimum van 0 en een maximum van
100. Het gemiddelde is 43,2 en de standaardafwijking is 16,4.
Een voorbeeld van deze stellingen opgenomen in de tijdsdrukschaal is Ik heb nooit tijd voor
mezelf of Ik kan me moeilijk ontspannen in mijn vrije tijd. Figuur 4.1 toont de tijdsdruk voor de
verschillende tijdsarme en tijdsrijke groepen.
Figuur 4.1. Tijdsdruk (* °) voor de tijdsrijke en tijdsarme werkenden
70
60
50

46,8
39,5

40

47,7

43,7

42,3

41,3
34,4

30
20
10
0
Tijdsarm

Tijdsrijk
Week

Tijdsarm

Tijdsrijk

Weekend

Tijdsarm

Tijdsrijk

Combo: week én weekend

Gemiddelde

* verschil tussen tijdsarme groepen p ≤ .05
° verschil tussen tijdsrijke groepen p ≤ .05

Voor de drie verschillende tijdsarme groepen werkenden vinden we een hoger dan gemiddelde
tijdsdruk. Combi-tijdsarmen ervaren de hoogste tijdsdruk van allemaal, maar schelen niet zo
veel van weektijdsarmen. Weekendtijdsarmen daarentegen hebben een significant lagere
tijdsdruk dan de andere twee tijdsarme groepen. De tijdsdruk bij de tijdsrijken geeft ook aan
dat tijdsrijk zijn in de week positiever is voor de tijdsdruk dan tijdsrijk zijn in het weekend.
Weektijdsrijken ervaren minder tijdsdruk dan weekendtijdsrijken. Dit komt overeen met de
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hogere tijdsdruk van weektijdsarmen in vergelijking met weekendtijdsarmen.
Weekendtijdsrijken hebben het immers vaak iets drukker in de week en ook in het weekend
hebben ze veel (vrijetijds)activiteiten te doen (zie later). Het kleinste verschil in tijdsdruk tussen
arm en rijk is bovendien te vinden in het weekend. Een week is vaak hectischer dan een
weekend met veel te combineren rollen en taken, weinig tijd op deze momenten zorgt dan voor
extra tijdsdruk. Combi-tijdsrijken ervaren het minste tijdsdruk van iedereen. Met 34,4 liggen
zij ook ver onder het gemiddelde. Bijna 60% van deze groep combi-tijdsrijken heeft geen
inwonende kinderen (meer), gecombineerd met veel vrije tijd en weinig betaald en onbetaald
werk zorgt dit waarschijnlijk voor een veel lagere tijdsdrukervaring.

4.2. Kwaliteit van de vrije tijd
Voor de kwaliteit van de vrije tijd bekijken we twee verschillende indicatoren: de fragmentatie
en de contaminatie. De fragmentatie heeft betrekking op de mate dat de vrije tijd versnipperd
is, men heeft dan meerdere korte periodes van vrije tijd in plaats van één lange. Hier berekenen
we deze fragmentatie op basis van het aantal verschillende vrijetijdsactiviteiten per uur vrije
tijd. Met de contaminatie wordt berekend hoeveel vrijetijdsactiviteiten gecombineerd worden
met huishoudelijk werk of kinderzorg. Tabel 4.1 toont voor de verschillende tijdsarme en
tijdsrijke groepen de fragmentatie (aantal activiteiten per uur) en de contaminatie (aandeel) van
de vrije tijd.
Tabel 4.1. Fragmentatie en contaminatie van de vrije tijd voor de tijdsrijke en tijdsarme werkenden
Week
Weekend
Combi: week én weekend
Gemiddelde

Fragmentatie *

Contaminatie

Tijdsarm

0,69

5,93%

Tijdsrijk

0,59

2,76%

Tijdsarm

0,72

5,05%

Tijdsrijk

0,58

3,08%

Tijdsarm

0,96

7,52%

Tijdsrijk

0,57

2,23%

0,67

4,38%

* verschil tussen tijdsarme groepen p ≤ .05
° verschil tussen tijdsrijke groepen p ≤ .05

Binnen de groep van tijdsarmen werd een significant verschil gevonden voor de fragmentatie
van de vrije tijd. Combi-tijdsarmen hebben de hoogste fragmentatie, terwijl weektijdsarmen de
laagste fragmentatie hebben. Voor contaminatie vonden we geen significante verschillen
binnen de tijdsarme groepen en voor de tijdsrijke werkenden werden er ook geen significante
verschillen gevonden. Tijdsrijken hebben vergeleken met de tijdsarmen en het gemiddelde een
veel lagere fragmentatie en contaminatie van de vrije tijd. Het verschil tussen tijdarmoede en
tijdrijkdom is het grootst in de combigroep: combi-tijdsarmen doen 0,39 meer
vrijetijdsactiviteiten per uur dan combi-tijdsrijken en combineren meer dan 5% meer van hun
vrijetijd met onbetaald werk.
Deze cijfers tonen aan dat tijdsarmen niet enkel minder uren vrije tijd hebben, maar dat ook de
kwaliteit van hun vrije tijd minder is dan gemiddeld. De vrije tijd van tijdsrijken is daarentegen
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kwalitatief beter dan gemiddeld. Dit hoeft niet te verbazen, aangezien minder tijd leidt tot het
combineren van activiteiten om dit tekort aan tijd op te vullen. Ook zijn het de tijdsarmen die
vaker dan tijdsrijken in de ‘drukke levensfase’ zitten; jonge kinderen hebben en hun carrière
uitbouwen. Dat hun vrije tijd vaker wordt onderbroken door of gecombineerd wordt met
huishoudelijk werk en kinderzorg is een gevolg van deze drukke combinatie van rollen.

5. Tijdbestedingspatronen werkenden
Hierboven schetsten we een beeld van welke categorieën over- en ondervertegenwoordigd zijn
bij de tijdsarme en tijdsrijke werkenden en we bekeken ook de subjectieve tijdservaring van de
onderscheiden groepen tijdsrijken en tijdsarmen. We vonden duidelijke verschillen tussen
tijdsrijken en tijdsarmen die onze indeling valideren. In dit onderdeel bekijken we of ook de
tijdspatronen verschillen tussen deze groepen werkenden, en tussen de verschillende tijdsarmen
en tijdsrijken onderling. Allereerst bekijken we de tijd per week die verschillende groepen
besteden aan enkele grote categorieën van activiteiten zoals betaald werk, huishoudelijk werk,
vrije tijd etc. Daarna gaan we dieper in op de invulling van de vrije tijd aan de hand van de
aandelen voor specifieke activiteiten op de totale recreatieve tijd.

5.1. Totale tijd besteed aan hoofdactiviteiten
We gebruiken dezelfde opdeling voor tijdsarmen en tijdsrijken als hierboven. In tabel 5.1 staan
de verschillende tijdsarme en tijdsrijke groepen in de kolommen, met als laatste kolom het
gemiddelde voor de gehele werkende populatie.
Tussen de drie tijdsarme groepen, vinden we significante verschillen voor betaald werk, vrije
tijd en onderweg zijn. Zij die zowel in de week als in het weekend tijdsarmoede ervaren, werken
met een gemiddelde werkweek van 40u39 het meest van alle groepen, gevolgd door
weektijdsarmen. Deze twee groepen doen meer dan gemiddeld aan betaald werk. Ook
weekendtijdsrijken spenderen met 36u22 meer tijd dan gemiddeld aan betaalde arbeid. Wat
betreft vrije tijd, besteden tijdsarmen veel minder dan gemiddeld aan deze activiteitencategorie.
De verschillen binnen de tijdsarme groepen zijn evenwel groot. Weekendtijdsarmen hebben
gemiddeld 16u37 vrije tijd per week terwijl weektijdsarmen maar 13u33 en combi tijdsarmen
zelfs maar 8 uur vrije tijd hebben. Onze opdeling van van tijdsarmoede en tijdsrijkdom is
grotendeels gebaseerd op de duur van de vrije tijd, dus het mag niet verbazen dat tijdsarmen
hier zo laag scoren. Tijdsarmen zijn ook langer onderweg dan tijdsrijken en besteden hier meer
dan gemiddeld tijd aan. Zij die in de week én het weekend tijdsarm zijn (combi) spenderen het
meeste tijd aan verplaatsingen, nl. 15u21 per week.
Binnen de drie tijdsrijke groepen werkenden vinden we meer significante verschillen dan bij de
tijdsarme groepen werkenden. Ook de tijd besteed aan betaald werk verschilt hier significant.
Week en combi tijdsrijken besteden ongeveer evenveel tijd aan betaalde arbeid, zo’n 26u30 per
week. Zoals hierboven al aangehaald, spenderen weekendtijdsrijken meer tijd aan betaald werk,
ongeveer 36u20. Dit is bijna 10 uur meer dan de twee andere tijdsrijke groepen. Tijdsrijkdom
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ervaren in het weekend sluit niet uit dat men omwille van bv. beroepsleven doorheen de week
tijdsarm is. Weektijdsrijke werkenden besteden gemiddeld meer tijd aan huishoudelijk werk
dan de andere tijdsrijke werkenden. Dit zou kunnen betekenen dat zij slechts deeltijds werken,
of voltijds maar deels in het weekend, en een groot deel van het huishoudelijk werk binnen het
gezin voor hun rekening nemen. De andere twee tijdsrijke groepen besteden gemiddeld minder
tijd aan huishoudelijk werk. De verschillen voor persoonlijke verzorging zijn minder groot,
toch zien we hier opnieuw dat weektijdsrijken als enige van de tijdsrijke groepen meer dan
gemiddeld tijd hieraan besteden. Hetzelfde zien we terug bij sociale participatie. Daarentegen
besteden alle drie de tijdsarme groepen meer dan gemiddeld tijd aan sociale participatie. Dit is
een opvallend verschil met vrije tijd. Alle tijdsrijke werkenden hebben gemiddeld meer vrije
tijd. Toch zien we hier ook grote verschillen binnen de tijdsrijke werkenden. De combi
tijdsrijken besteden met 40u16 bijna 10u meer dan weektijdsrijken en bijna 13u meer dan
weekendtijdsrijken aan vrije tijd. Week- en weekendtijdsrijken spenderen meer tijd aan
onderweg zijn dan combi- (week én weekend) tijdsrijken.
De grootste verschillen tussen tijdsarmen en tijdsrijken zien we in betaald werk, kinderzorg en
vrije tijd. Tijdsarmen besteden meestal meer tijd aan betaalde arbeid, maar ook aan kinderzorg.
Ze besteden meer tijd aan kinderzorg dan de gemiddelde werkende populatie en twee uur of
meer per week dan de tijdsrijken. Zoals we al eerder zagen zijn de tijdsarme werkenden jonger
en hebben ze vaker (jonge) kinderen dan de tijdsrijke groepen. Dit verklaart het verschil in tijd
gespendeerd aan kinderzorg. Tijdsarmen spenderen daarentegen veel minder tijd dan tijdsrijken
aan vrije tijd. Niet verrassend aangezien de groepen van tijdsarmen en tijdsrijken gevormd zijn
op basis van tijd gespendeerd aan vrije tijd en verenigingsleven (recreatieve tijd).
Tabel 5.1. Totale tijd per week besteed aan acht hoofdactiviteiten voor de tijdsrijke en tijdsarme
werkenden
Week
Weekend
Combi: week én
Gemiddelde
weekend
Tijdsarm
Tijdsrijk Tijdsarm Tijdsrijk Tijdsarm Tijdsrijk
Betaald werk* °

38:25

26:22

33:28

36:22

40:39

26:44

34:00

Huishoudelijk werk °

16:39

16:37

16:46

13:01

16:16

11:26

15:20

3:41

1:14

3:46

1:01

4:01

1:11

2:28

15:19

16:02

16:21

15:11

15:18

14:13

15:29

59:40

57:15

58:16

57:50

58:27

57:03

58:01

7:20

8:01

8:30

5:42

7:50

6:47

7:13

Vrije tijd* °

13:33

30:43

16:37

27:29

8:01

40:16

22:43

Onderweg* °

11:42

10:15

12:35

10:03

15:21

8:57

11:05

Kinderzorg
Persoonlijke
verzorging °
Slapen
Sociale participatie °

* verschil tussen tijdsarme groepen p ≤ .05
° verschil tussen tijdsrijke groepen p ≤ .05

5.2. Vrijetijdspatronen
In het volgend onderdeel gaan we dieper in op de vrije tijd van tijdsarme en tijdsrijke werkenden.
We bekijken voor de verschillende tijdsarme en tijdsrijke groepen het vrijetijdsrepertoire aan
de hand van het aandeel van hun vrije tijd dat ze spenderen aan verschillende activiteiten. In de
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figuren voegen we ook steeds het gemiddelde van de totale werkende populatie toe ter
vergelijking.
5.2.1 Televisie en video
Televisie en video behandelen we als een aparte groep omdat dit een tijdsintensieve activiteit
is in het vrijetijdsrepertoire van alle groepen. Het is bij uitstek de activiteit waar het grootste
aandeel van de vrije tijd naartoe gaat. Werkenden besteden bijna 51% van hun vrije tijd aan tv
en video kijken. In figuur 5.1 tonen we voor de tijdsarme en tijdsrijke groepen het aandeel tv
en video.
Figuur 5.1. Aandeel van de vrije tijd gespendeerd aan tv en video (* °) per week voor de tijdsrijke en
tijdsarme werkenden
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Tijdsrijk
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* verschil tussen tijdsarme groepen p ≤ .05
° verschil tussen tijdsrijke groepen p ≤ .05

Tijdsarmen in het weekend spenderen het grootste aandeel van hun vrije tijd aan tv en video,
zo’n 56%. Het aandeel van de andere tijdsarme en tijdsrijke werkenden bevindt zich steeds
onder het totale gemiddelde van de werkende populatie. Binnen de tijdsarme groep zijn het de
weektijdsarmen die het minst van hun vrije tijd besteden aan tv en video, nog geen 46%. Bij de
tijdsrijken zijn het de weekendtijdsrijken die (nog) minder van hun vrije tijd gebruiken voor tv,
bijna 45%. Het verschil tussen tijdsarmoede en tijdsrijkdom is het grootst in het weekend.
Weekendtijdsarmen spenderen ongeveer 11 procentpunten meer aan tv en video dan
weekendtijdsrijken. In het algemeen kunnen we stellen dat wie tijdsrijk is in de week
(weektijdsrijken) relatief veel tijd voor de televisie doorbrengt, wie echter relatief veel tijd heeft
in het weekend (weekend- en combitijdsrijken) kijkt relatief weinig televisie. Voor alle groepen
werkenden beslaat televisiekijken echter een heel groot deel van hun vrije tijd.
5.2.2 Inhuizige vrijetijdsactiviteiten
Met inhuizige vrijetijdsactiviteiten bedoelen we activiteiten die meestal thuis worden
uitgevoerd. In dit geval gaat het om lezen (boeken, tijdschriften), muziek beluisteren en nieuwe
media. Hoewel we in tijdsonderzoek ook weten waar de activiteit exact plaatsvond, kiezen we
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er hier voor de activiteiten te classificeren op basis van het type activiteiten, waarbij
bovenstaande activiteiten vaak (maar niet uitsluitend) thuis gedaan worden. Figuur 5.2 toont
het aandeel aan deze activiteiten voor de verschillende tijdsarme en tijdsrijke werkenden alsook
het gemiddelde van de werkende bevolking.
Voor de inhuizige vrijetijdsactiviteiten werden weinig significante verschillen gevonden binnen
de tijdsrijke en tijdsarme groepen werkenden. Het is opvallend dat week- en combi-tijdsarmen
relatief meer tijd van hun vrije tijd besteden aan lezen. Consistent met wat we vinden voor
televisiekijken zien we voor nieuwe media dat de weektijdsrijken hier relatief meer tijd aan
besteden, terwijl weekend- en combitijdsrijken hier relatief minder van hun vrije tijd voor vrij
maken.
Figuur 5.2. Aandeel van de vrije tijd gespendeerd aan verschillende inhuizige activiteiten per week voor
de tijdsrijke en tijdsarme werkenden
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* verschil tussen tijdsarme groepen p ≤ .05
° verschil tussen tijdsrijke groepen p ≤ .05

5.2.3. Uithuizige vrijetijdsactiviteiten
Uithuizige vrijetijdsactiviteiten zijn hier activiteiten die vaak, maar niet exclusief, buitenshuis
plaatsvinden. Sporten doet men bijvoorbeeld vaak elders, maar kan ook thuis gedaan worden.
Opnieuw kijken we hier niet naar waar de activiteit plaatsvond, maar baseren we de groep op
het type activiteit. Figuur 5.3 toont de procentuele aandelen op de totale vrije tijd van sport,
recreatie, hobby’s, spel, vermaak (bv. voetbalwedstrijd), uitgaan en verenigingsleven voor de
verschillende tijdsarme en tijdsrijke groepen, en het gemiddelde.
Recreatie neemt van de verschillende uithuizige vrijetijdsactiviteiten in het algemeen het
grootste aandeel in. Gemiddeld besteden werkenden 7,06% van hun vrije tijd aan recreatie. Bij
weektijdsarme werkenden stijgt dat percentage zelfs tot 10,54% en ook bij weekendtijdsrijke
werkenden ligt het met 9% boven het gemiddelde. Weekendtijdsarmen zijn de enige groep
waarbij niet recreatie, maar sport het grootste aandeel van de vrije tijd beslaat: 4,7% wordt
besteed aan recreatie en 5,21% aan sport. Toch ligt het aandeel sport in deze groep lager dan
het aandeel in de gemiddelde werkende bevolking. Weekendtijdsrijken besteden het hoogste
aandeel aan sport, bijna 8%, gevolgd door weektijdsarmen en combi-tijdsarmen. Voor
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weektijdsarmen, combi-tijdsarmen en weekendtijdsrijken zien we grote verschillen tussen het
aandeel sport en recreatie en de andere uithuizige vrijetijdsactiviteiten die een veel lager aandeel
hebben.
Weekendtijdsarmoede (zowel combi als enkel weekend) lijkt voor minder engagement in het
verenigingsleven te zorgen. Gemiddeld spenderen werkenden 3,79% van hun vrije tijd aan
verenigingen, maar bij deze twee weekendtijdsarme groepen werkenden ligt het aandeel onder
dit gemiddelde. Hetzelfde blijkt voor uitgaan, vermaak, hobby en spel. De andere groepen
scoren hier meestal hoger dan of net op het gemiddelde. Enkel weektijdsrijken hebben ook een
erg laag aandeel voor vermaak en weektijdsarmen een erg laag aandeel voor spel.
Naast sport en recreatie, spenderen weekendtijdsrijken vooral een groter aandeel dan gemiddeld
aan uitgaan, bijna 5% van hun vrije tijd gaat hiernaartoe. Combi-tijdsrijken hebben een meer
divers repertoire dan de andere groepen. Zij scoren voor hobby, spel, vermaak, uitgaan en
verenigingsleven hoger dan gemiddeld. Het is wel opvallend dat deze groep zich minder inlaat
met sport.
Figuur 5.3. Aandeel van de vrije tijd gespendeerd aan verschillende uithuizige activiteiten per week
voor de tijdsrijke en tijdsarme werkenden
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* verschil tussen tijdsarme groepen p ≤ .05
° verschil tussen tijdsrijke groepen p ≤ .05
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5.2.4. Cultuurparticipatie
Tijd besteed aan cultuurparticipatie per week
Cultuurparticipatie delen we op in het aandeel van de vrije tijd besteed aan podiumkunsten,
musea en bibliotheken. Figuur 5.4 toont de aandelen van deze drie activiteiten voor de
verschillende tijdsarme en tijdsrijke groepen werkenden, alsook het gemiddelde van de
werkende bevolking.
Figuur 5.4. Aandeel van de vrije tijd gespendeerd aan culturele activiteiten per week voor de tijdsrijke
en tijdsarme werkenden
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Podiumkunsten zijn van alle culturele activiteiten veruit de meest populaire activiteit bij alle
tijdsarme en tijdsrijke groepen werkenden. Dit is ook de enige activiteit waar een significant
verschil gevonden werd tussen de verschillende tijdsrijke groepen. Zowel binnen de tijdsrijken,
als binnen alle groepen, zijn het de weekendtijdsrijken die met 2,7% het hoogste aandeel van
hun vrije tijd besteden aan podiumkunsten. Dat is bijna het dubbele van het gemiddelde.
Weektijdsrijken besteden het minst van hun tijd aan podium, nog geen 1%. Dit zorgt voor een
erg groot verschil tussen deze twee tijdsrijke groepen. Combi-tijdsrijken liggen hier tussenin,
maar scoren met 1,2% ook lager dan gemiddeld. Combi-tijdsarmen komen wat betreft het
aandeel podiumkunsten het dichtst in de buurt van de weekendtijdsrijken. Zij besteden 2,10%
van hun vrije tijd hieraan. Ook weektijdsarmen hebben met 1,83% net een hoger dan gemiddeld
aandeel.
Voor museum en bibliotheekbezoek werden geen significante verschillen gevonden onder de
tijdsarme of tijdsrijke groepen. Deze aandelen liggen ook bijzonder laag, bijgevolg is het
moeilijk hier relevante uitspraken over te doen.
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Participatie aan culturele activiteiten algemeen
In voorgaande paragraaf beschreven we het wekelijkse aandeel van de totale vrije tijd dat de
verschillende groepen spenderen aan verschillende culturele activiteiten. Dit percentage
varieerde over de groepen, maar lag in het algemeen extreem laag, lager dan alle andere
vrijetijdsactiviteiten. Culturele activiteiten doet men meestal niet dagelijks of zelfs wekelijks.
Het is een activiteit die men minder vaak doet dan bv. tv kijken, wekelijkse hobby’s, sporten
etc. Het is daarom minder interessant cultuurparticipatie op basis van tijd besteed per week te
bekijken. In dit onderdeel bekijken we cultuurparticipatie op basis van frequentie van bezoek
in de zes maanden voorgaande de bevraging. Tabel 5.2 toont voor podium-, bibliotheek- en
museumbezoek de gemiddelde frequentie voor de verschillende groepen.
Tabel 5.2. Frequentie bezoek culturele activiteiten afgelopen zes maanden voor de tijdsrijke en tijdsarme
werkenden
Podium
Bibliotheek
Museum
Week
Weekend
Combi: week én weekend
Gemiddelde

Tijdsarm

2,03

2,25

1,95

Tijdsrijk

2,24

2,18

2,11

Tijdsarm

2,18

2,21

2,02

Tijdsrijk

2,24

2,14

2,02

Tijdsarm

2,22

2,32

2,17

Tijdsrijk

2,25

2,04

2,1

2,22

2,24

2,07

Er zijn geen significante verschillen tussen de verschillende tijdsarme werkenden of tussen de
verschillende tijdsrijke werkenden voor de frequentie van bezoek aan podiumkunsten, musea
of bibliotheken. Het verschil tussen tijdsarmen en tijdsrijken is het grootst voor
bibliotheekbezoek bij de combi-groep, maar zelfs dit verschil is nog klein. De reden dat alle
tijdsarmen iets vaker een bibliotheek bezochten, kan liggen aan het feit deze groep vaker dan
de tijdsrijken jonge kinderen heeft waarmee en/of waarvoor ze naar de bibliotheek gaan.
Tijdsrijken brachten iets vaker een bezoek aan deze culturele instellingen, maar over het
algemeen is het verschil klein. Zelfs bij de weekend-groep waar we op weekbasis het grootste
verschil van 1,6% in aandeel aan podiumkunsten vonden, is het verschil in frequentie over zes
maanden slechts 0,06. Hoewel de tijdsarmoede en tijdsrijkdom berekend is op de specifieke
dagboekweek en daarom natuurlijk een grotere invloed heeft op de activiteiten in die week,
gaan we ervan uit dat dit een min of meer typische week is. Zij die tijdsarm zijn in deze week,
zullen waarschijnlijk ook regelmatig in andere weken tijdsarmoede ervaren. Het is dan ook wat
verrassend dat dit zo weinig invloed heeft op de ruimere frequentie van deelname aan culturele
activiteiten. Veel culturele activiteiten zijn echter activiteiten die langer op voorhand gepland
worden (bv. een theatervoorstelling) of deel uit maken van een grotere uitstap die al lang op
voorhand vastligt (bv. een museum bezoeken tijdens een citytripje). Het is mogelijk dat de
dagelijkse en wekelijkse drukte daarom minder invloed heeft op deze activiteiten. Je anticipeert
niet per se hoe druk je het die week gaat hebben en past je schema aan de plannen die je eerder
maakte, of kaartjes die je lang op voorhand kocht aan.
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5.2.5. Week en weekend vrijetijdsactiviteiten
De chronologische dimensie van tijd van Reisch (2001) wijst op het moment waarop men (vrije)
tijd heeft. Deze momenten bepalen mee wat men kan doen en met wie men het kan doen
(synchronisatie). In dit rapport bekijken we de tijdsbesteding in een hele week en delen we de
week op naar werkweek en weekend. Bepaalde vrijetijdsactiviteiten worden vaker gedaan in en
geassocieerd met het weekend, terwijl andere activiteiten eerder in de week voorkomen. Tabel
5.3 toont de participatiegraad (het percentage van de totale werkende groep) voor verschillende
vrijetijdsactiviteiten in de week en het weekend. De participatiegraad verschilt significant
tussen de week en het weekend voor alle activiteiten. Activiteiten als een museum bezoeken,
podiumkunsten bijwonen, aan recreatie doen en entertainment zijn duidelijk activiteiten die
vaker in het weekend plaatsvinden. Voor deze activiteiten heb je vaak langere periodes van
vrije tijd nodig en vinden zo goed als altijd buitenshuis plaats. De bibliotheek bezoeken, sporten,
hobby’s, spel, tv en video kijken, lezen en het verenigingsleven zijn dan weer activiteiten die
men vaker doorheen de week doet. Enkele van deze activiteiten zijn typisch inhuizige
activiteiten, zoals lezen en tv kijken. De participatiegraad voor uitgaan is het hoogst gedurende
de week: 15,4% van de werkenden gaat tijdens de week uit, terwijl dat maar 12% is in het
weekend. Vrijdag is een typische dag om ’s avonds op café te gaan of te gaan dansen, maar
wordt alsnog bij de weekdagen gerekend.
Deze participatiegraden tonen aan wat de meer typische week en weekend vrijetijdsactiviteiten
zijn. Deze geven mee een inzicht in de vrijetijdsbesteding van week- en weekendtijdsarmen en
tijdsrijken.
Tabel 5.3. Participatiegraad in percentage van alle werkenden voor tijd besteed aan
vrijetijdsactiviteiten in de week en in het weekend
Week

Weekend

Podium***

4,1

4,5

Museum**

1,2

2,0

Bibliotheek*

2,9

1,0

Sport***

32,9

21,1

Recreatie***

27,5

29,3

Hobby***

14,9

12,4

Spel***

16,5

14,0

TV en video***

94,5

86,7

Lezen***

42,8

30,8

Vermaak***

7,1

10,7

Uitgaan***

15,4

12,0

Vereniging***

13,9

7,7

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001
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5.3. Samenvatting vrijetijdsbestedingspatronen werkenden
Bovenstaande gegevens bieden een zicht op de samenstelling van de vrijetijd van de
verschillende groepen tijdsrijke en tijdsarme werkenden. Tijdsrijken hebben in duur meer vrije
tijd dan tijdsarmen en de gemiddelde werkende, maar dat wil niet zeggen dat zij deze tijd steeds
even veel gebruiken om actieve en uithuizige activiteiten te doen. Het zijn diegene die veel
recreatieve tijd hebben in het weekend (weekendtijdsrijken) die het minst van hun tijd
doorbrengen voor televisie en het meest aan andere uithuizige en actievere activiteiten besteden.
Zij die tijdens diezelfde periode, het weekend, tijdsarmoede ervaren, spenderen net het grootste
aandeel van hun vrije tijd voor tv en aan meer inhuizige vrijetijdsactiviteiten, en het minst aan
andere activiteiten. Tv en video is dan ook een meer courante weekactiviteit.
Figuur 5.5 toont het totale aandeel van vrije tijd besteed thuis en uithuis voor de tijdsrijke en
tijdsarme groepen werkenden. Het inhuizige en uithuizige karakter van de vrije tijd is hier wel
opgemaakt aan de hand van de aangegeven locatie van de activiteit. Zoals de
activiteitenaandelen eerder al aantoonden, zien we hier duidelijk dat weekendtijdsrijken en
weektijdsarmen het grootste aandeel van hun vrije tijd buitenshuis doorbrengen, meer dan 32%.
Weekendtijdsarmen daarentegen brengen slechts zo’n 20% van hun vrije tijd buitenshuis door.
80% van hun vrije tijd spenderen ze binnenshuis. Het verschil met weektijdsrijken is hier klein,
zij brengen ook slechts zo’n 21,3% van hun vrije tijd door buitenshuis. Dit is onder het
gemiddelde van 25,15%. Er zijn overigens in het algemeen opvallende gelijkenissen in de
vrijetijdspatronen van de weektijdsrijken en de weekend- en combitijdsarmen. Deze drie
groepen besteden gemiddeld een groter deel van hun recreatieve tijd aan televisiekijken en
nieuwe media en zijn minder actief in het verenigingsleven, ze gaan minder uit en besteden
minder tijd aan vermaak buitenshuis.
Deze verschillen tonen aan dat het moment waarop men veel recreatieve tijd heeft mee
beïnvloedt welke activiteiten men zal doen. Het weekend is de ideale tijd voor vrije tijd. Heel
wat mensen moeten niet werken, er is geen school en veel vrijetijdsfaciliteiten zijn geopend.
Culturele activiteiten, entertainment, recreatie en uitgaan zijn typische vrijetijdsactiviteiten
voor het weekend. Mensen die net op deze momenten geen vrije tijd hebben, kunnen hier
moeilijk aan deelnemen. Zij hebben misschien eerder veel vrije tijd op momenten dat anderen
niet vrij hebben en er minder van deze activiteiten ter beschikking zijn. Dat maakt de
coördinatie en synchronisatie van de activiteiten zeer moeilijk. De chronologische en
synchronisatie dimensie van Reisch (2001) spelen dus wel degelijk een belangrijke rol in het
vrijetijdsrepertoire. Toch is het opvallend dat de groep die het meest beschikbare vrije tijd heeft
van allemaal, de combi-tijdsrijken, een even groot aandeel van de vrije tijd uithuis doorbrengt
als zij die het meest tijdsarm zijn. Hier spelen natuurlijk ook de achtergrondkenmerken mee,
zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en beroep, het hebben van kinderen etc.
Uit analyses blijkt dat 12,7% van de weekendtijdsrijken, weektijdsarmoede ervaart en 17,5%
van de weektijdsrijken weekendtijdsarm is. In totaal beslaat deze overlap in beide richtingen 2%
van de totale groep werkenden (zie figuur 2.1). Er is dus een beperkte overlap tussen deze
groepen. Zoals eerder gesteld kan het zijn dat jonge mensen doorheen de week veel tijd besteden
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aan betaald werk en in het weekend minder verplichtingen hebben. De uren betaald werk in het
weekend (analyses niet getoond) tonen ook aan dat weekendtijdsarmen minder werken op
normale werkuren tijdens de week, maar wel een pak meer in het weekend vergeleken met
weektijdsarmen. Men kan dus tijdsarm zijn op het ene moment, maar tijdsrijk op andere
momenten in de week.

Gemi Combo:
ddeld week én
e weekend Weekend

Week

Figuur 5.5. Percentage inhuizige en uithuizige vrije tijd per week voor de tijdsrijke en tijdsarme
werkenden
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6. Niet werkenden
Het rapport focuste tot nu enkel op de werkende bevolking. Vanwege het betaald werk en de
levensfase van jonge werkenden is de kans op tijdsarmoede erg groot bij deze groep. We zouden
dan kunnen verwachten dat niet-werkenden, zoals studenten, gepensioneerden en werklozen
meer vrije tijd hebben. De tijdsarmoede- en tijdsrijkdom-drempel die we berekenden op basis
van de mediaan van de recreatieve tijd van de werkende bevolking wordt ook hier gehanteerd
voor de niet-werkende bevolking. Tabel 6.1 splitst niet-werkenden op in studenten, nietwerkenden (werkloze, zieken etc.) en gepensioneerden, en laat zien dat meer dan de helft van
de totale niet-werkende groep een of andere vorm van tijdsrijkdom ervaart. Bij gepensioneerden
is dat zelfs bijna 80%. Gepensioneerden zijn ook de groep die het oudst is, heel hun leven lang
gewerkt heeft en op dit moment in hun leven veel minder verantwoordelijkheden en
verplichtingen heeft. Zij hebben veel meer vrije tijd dan de andere groepen. Studenten behoren
meer dan werkenden tot de groep van tijdsrijken, maar minder dan niet-werkenden. Nog 29%
van alle studenten ervaart een vorm van tijdsarmoede. Weekendtijdsarmoede is de vorm van
tijdsarmoede die het vaakst voorkomt bij alle niet-werkende groepen. 17,1% van de studenten
kan volgens onze operationalisering als weekendtijdsarm beschouwd worden, bij nietwerkenden is dat 11,5%. We zagen eerder al dat weektijdsarmoede vooral voorkomt bij zij die
heel wat uren besteden aan betaald werk en dat weekendtijdsarmoede vaker voorkomt bij hen
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die in het weekend verplichtingen hebben op niet-werk gerelateerde vlakken zoals het
huishouden en kinderzorg.
Tabel 6.1. Percentage niet-werkende groepen behorende tot tijdsarmen en tijdsrijken (N=1366)
Student
(N=363)
Week
Weekend
Combi: week én weekend
Totaal

Tijdsarm

6,4

Niet-werkend
(N=391)
6,4

Tijdsrijk

22

24,1

28,8

Tijdsarm

17,1

11,5

6,2

Tijdsrijk

6,6

6,7

5,2

Tijdsarm

5,5

3,8

1,1

Tijdsrijk

24,2

28,2

45,1

29

21,7

8,4

52,8

59

79,1

Tijdsarm
Tijdsrijk

Gepensioneerd
(N=612)
1,1

In onderstaand onderdeel bekijken we de vrijetijdspatronen van tijdsarme en tijdsrijke nietwerkenden. We beperken ons tot één groep van tijdsarmen en één groep van tijdsrijken voor
iedere categorie niet-werkenden. Dit wil zeggen dat iedereen die tot een groep van tijdsarmen
behoort, tijdsarm is en iedereen die tot een groep van tijdsrijken behoort, tijdsrijk is. Deze
groepen nog opsplitsen zou zorgen voor te kleine groepen. 3,5% van de niet-werkenden was
zowel tijdsarm als tijdsrijk. Deze werden buiten de analyses gehouden. De analyses hier zijn
ook minder uitgebreid dan bij de werkende bevolking. Hoewel de groepen veel kleiner zijn dan
de werkende populatie, is het toch interessant te kijken naar hun repertoire van
vrijetijdsactiviteiten. Zij hebben veel meer recreatieve tijd en we kunnen dan ook verwachten
dat ze op een andere manier met deze tijd omgaan. Figuur 6.1 tot figuur 6.4 tonen het aandeel
van culturele activiteiten, uithuizige activiteiten, inhuizige activiteiten en tv en video voor de
verschillende groepen en het gemiddelde voor werkenden ter vergelijking. Aangeduide
significante verschillen slaan enkel op de verschillen tussen de drie niet-werkende groepen.
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6.1 Vrijetijdsrepertoire
Figuur 6.1. Aandeel culturele activiteiten op totale vrije tijd per week
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6.1.1. Studenten
Studenten hebben per week gemiddeld zo’n 29 uur recreatieve tijd (vrije tijd en
verenigingsleven), dat is 5u15 meer dan werkenden. In vergelijking met werkenden vullen ze
deze tijd ook wel wat anders in. Een groter aandeel van hun vrije tijd gaat naar sport, hobby’s,
spel, uitgaan en nieuwe media (figuren 6.2. en 6.3). Ook in vergelijking met niet-werkenden en
gepensioneerden is het aandeel van studenten hoger voor deze activiteiten. Enkel tijdsrijke nietwerkenden en tijdsrijke gepensioneerden besteden ongeveer evenveel van hun recreatieve tijd
aan hobby’s als studenten. Opvallend is dat tijdsarme studenten bijna 3 procentpunten meer
aandeel sport hebben dan tijdsrijke studenten. Tijdsrijke studenten spenderen dan weer veel
meer van hun vrije tijd aan spel en ook wat meer aan uitgaan en muziek luisteren dan tijdsarme
studenten. Voor recreatie en lezen is het aandeel van studenten veel lager dan het gemiddelde
van werkenden, gepensioneerden en niet-werkenden. Het grote aandeel van sport en spel toont
aan dat studenten actiever zijn en zich minder inlaten met rustigere recreatieve activiteiten.
Daarnaast hebben studenten wel het hoogste aandeel nieuwe media van alle groepen. Zij zijn
de jongste groep en nieuwe media maakt een groot deel uit van hun dagelijkse leven. Ook bij
studenten maakt tv en video het grootste deel van hun recreatieve tijd uit, maar dit is toch lager
dan bij de verschillende andere groepen (figuur 6.4). Vooral tijdsrijke studenten hebben hier
een veel lager aandeel. Tijdsrijke studenten hebben wel een iets groter aandeel podium- en
museumbezoek dan tijdsarme studenten (figuur 6.1).
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Niet-werkend

Student

Figuur 6.2. Aandeel uithuizige vrijetijdsactiviteiten op totale vrije tijd per week
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6.1.2. Niet-werkenden
We zien een groot verschil in de duur van de recreatieve tijd van niet-werkenden met werkenden,
namelijk zo’n 7u40 per week in het voordeel van niet-werkenden. Een groot aandeel van de
recreatieve tijd van niet-werkenden gaat naar tv en video, lezen, nieuwe media en recreatie.
Ook het aandeel hobby en spel ligt bij niet-werkenden wat hoger dan bij werkenden. Wel zien
we dat niet-werkenden in verhouding minder sporten, uitgaan en aan entertainment doen dan
werkenden en studenten. Niet-werkenden met veel vrije tijd zijn iets actiever in hun recreatieve
tijd dan tijdsarme niet-werkenden, zie bv. sport en spel. Figuur 6.5 laat zien dat zo’n 82% van
de vrije tijd van niet-werkenden thuis plaatsvindt. Dat is een groot verschil met studenten en
werkenden, waar slechts zo’n 72% van de vrije tijd inhuizig is. Bij tijdsrijke gepensioneerden
ligt dat percentage ongeveer even hoog. Bij niet-werkenden kan dat verschillende redenen
hebben, net als bij gepensioneerden. In de groep van niet-werkenden zit een deel dat langdurig
ziek is, deze mensen kunnen vanwege hun gezondheid waarschijnlijk veel minder uithuizige
activiteiten doen. Daarnaast bestaat de groep ook voor een deel uit werklozen. Werklozen
bevinden zich dikwijls in een financieel precairdere situatie. Voor sommige van de uithuizige
activiteiten zoals uitgaan, vermaak etc. heb je soms wel wat geld nodig. Het kan zijn dat niet-
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werkenden hierop besparen. Toch zien we dat tijdsarme niet-werkenden het hoogste aandeel
van alle groepen besteed aan museumbezoek. Dit wil zeggen dat deze niet-werkenden niet
zozeer bezig zijn met de kostprijs of dat zij eerder gratis musea of musea waar er een aangepast
tarief van toepassing is bezoeken.
Figuur 6.3. Aandeel inhuizige vrijetijdsactiviteiten op totale vrije tijd per week
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6.1.3. Gepensioneerden
In tegenstelling tot werkenden, studenten en niet-werkenden hebben de meeste
gepensioneerden nog zeer weinig verplichtingen. Ze moeten niet werken, studeren of werk
zoeken en hebben meestal ook geen inwonende kinderen meer. Wel zijn gepensioneerden ouder
dan de andere groepen en kunnen ze meer last krijgen van hun gezondheid. Dit kan ook een
invloed hebben op de manier dat ze hun vrije tijd doorbrengen. We zagen eerder al dat
gepensioneerden het meeste recreatieve tijd hebben van alle groepen, zo’n 15 uur meer dan
werkenden. Slechts 8,4% van de gepensioneerden ervaart enige vorm van tijdsarmoede.
Omwille van deze kleine groep, zijn we voorzichtig met het interpreteren van de cijfers.
Opvallend uit het repertoire van gepensioneerden is dat ze een groot deel van hun recreatieve
tijd inhuis en op een meer sedentaire manier doorbrengen, bv. tv kijken en lezen. We zien echter
dat tijdsrijke gepensioneerden (de grote meerderheid) toch ook wel hoge aandelen hebben voor
hobbies en verenigingsleven, zo’n 10% van hun recreatieve tijd wordt gespendeerd aan deze
twee activiteiten samen. Zij scoren hier het hoogste aandeel van alle groepen. Hobby’s en
verenigingsleven zijn meestal sociale activiteiten. Dit soort activiteiten zijn belangrijk voor
gepensioneerden die wat meer geïsoleerd leven en/of die de tijd die ze eerder besteedden aan
betaald werk nuttig en sociaal willen invullen.
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Figuur 6.4. Aandeel tv en video (* °) op totale vrije tijd per week
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6.1.4. Samenvatting niet-werkenden
De totale groep van mensen die geen betaald werk uitvoert is zeer divers. In dit rapport splitsten
wij ze op in studenten, niet-werkenden en gepensioneerden. Onmiddellijk valt op dat studenten
en gepensioneerden twee uitersten zijn. De ene groep is erg jong en moet nog starten met hun
hele loopbaan, de andere groep is veel ouder en heeft hun loopbaan er al opzitten.
Gepensioneerden kampen veel vaker dan alle andere groepen ook met gezondheidsproblemen.
Ook niet-werkenden kunnen met gezondheidsproblemen kampen, als zij bv. niet werken
vanwege langdurige ziekte. Zowel gepensioneerden als niet-werkenden spenderen een zeer
groot deel van hun vrije tijd thuis, meer dan 80% (zie figuur 6.5). Het zijn bij gepensioneerden
en niet-werkenden ook de tijdsrijken die meer dan tijdsarmen tijd binnenshuis doorbrengen.
Gepensioneerden hebben een minder actieve vrijetijd, maar brengen wel wat tijd door met
hobby’s en verenigingsleven. Niet-werkenden zijn iets actiever en hebben een hoog aandeel
voor recreatie. Tijdsrijke niet-werkenden doen ook een hoger aandeel aan sport en spel.
Studenten en werkenden brengen net geen 30% van hun vrije tijd door buitenshuis. Dat is veel
meer dan gepensioneerden en niet-werkenden. In tegenstelling tot deze twee andere groepen,
zijn het bij werkenden en studenten de tijdsrijken die meer tijd uithuis doorbrengen. Vooral bij
studenten is dat verschil groot. Tijdsarme studenten brengen een groter deel van hun vrije tijd
door voor televisie, maar besteden wel een groter aandeel van hun vrije tijd aan sport. Studenten
zijn de meest actieve en uithuizige groep wat betreft hun vrijetijdsrepertoire.
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7. Conclusie
De focus in dit rapport ligt op de tijd. Heel vaak wordt er naar levensstijl, participatieprofielen
en vrijetijdsparticipatie gekeken vanuit de socio-demografische en socio-economische
achtergrond van personen. In dit rapport laten we vooral de (recreatieve) tijd of de afwezigheid
van (recreatieve) tijd spreken. Er wordt regelmatig wel de link gelegd met de
achtergrondkenmerken omdat deze vaak een mogelijke verklaring bieden, maar de analyses
gaan uit van de hoeveelheid vrije tijd en hoe dit de tijdsbesteding en meer bepaald de
vrijetijdsbesteding mee vorm geeft.

7.1. Werkenden
De opdeling tussen week-, weekend- en combi-tijdsarmen en tijdsrijken bleek net zoals bij
Chatzitheochari en Arber (2012) duidelijke verschillen naar boven te brengen, niet enkel wat
betreft socio-demografische achtergrond, maar ook qua vrijetijdsrepertoire, subjectieve
tijdsdruk en kwaliteit van de vrije tijd. Werkende vrouwen bleken in alle groepen van
tijdsarmen oververtegenwoordigd, hetzelfde vonden we voor 26 tot 45-jarigen, werkenden met
kinderen en hoger opgeleiden. Lager opgeleiden zijn oververtegenwoordigd in de groep van
week- en combi-tijdsrijken, maar zijn ook oververtegenwoordigd in de weekendtijdsarme groep
werkenden. De jongste groep werkenden is vooral weekend- en combi-tijdsrijk.
Weektijdsarmoede en combi-tijdsarmoede wordt vooral bepaald door veel uren betaald werk
en huishoudelijk werk en kinderzorg. Weekendtijdsarmen daarentegen besteden iets minder
dan gemiddeld tijd aan betaald werk, maar wel meer dan gemiddeld aan onbetaald werk. Het
zijn ook de weekendtijdsarmen die van alle tijdsarmen het meeste vrije tijd hebben. Toch zien
we dat zij binnen de groep tijdsarme werkenden het hoogste aandeel inhuizige en minst
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gevarieerde patroon van vrije tijd hebben. Weekendtijdsrijke werkenden hebben veel vrije tijd,
maar besteden ook meer dan gemiddeld tijd aan betaald werk. Hun tijd gespendeerd aan
onbetaald werk ligt wel heel wat lager.
Het aandeel uithuizige vrije tijd ligt het laagst bij weekendtijdsarme werkenden en het hoogst
bij weekendtijdsrijke werkenden (en weektijdsarme werkenden). Weekendtijdsrijken besteden
een aanzienlijk deel van hun vrije tijd aan sport en recreatie, net als weektijdsarmen. Ook gaan
ze regelmatig uit en bezoeken ze af en toe een podiumvoorstelling. Hun vrijetijdsrepertoire is
erg divers en uithuizig, zoals we verwachtten. Weekendtijdsarmen daarentegen spenderen een
veel groter aandeel aan tv en video kijken en nieuwe media. Hun uithuizige en actievere
participatie beslaat een veel minder groot aandeel van hun vrije tijd dan bij weekendtijdsrijken.
De weektijdsarme werkenden gelijken qua repertoire op de weekendtijdsrijke werkenden. Een
klein deel van deze groepen overlapt. Men kan zowel tijdsarm zijn in de week als tijdsrijk in
het weekend. Tijdsrijkdom in het weekend blijkt erg belangrijk voor uithuizige vrije tijd en een
divers repertoire aan vrijetijdsactiviteiten. Dat merken we ook bij de combi-tijdrijke groep. Dit
moet niet verbazen, aangezien tijd vrij hebben op momenten dat veel vrienden en familie ook
vrije tijd hebben en er veel activiteiten te doen zijn, het weekend, zet aan tot een actieve vrije
tijd (Zerubavel, 1985; Bittman, 2002). Tijdsarmoede in het weekend zou men op vlak van
repertoire en het inhuizige karakter van vele activiteiten kunnen zien als minder positief voor
het welzijn en de gezondheid dan bv. weektijdsarmoede (Iwasaki, Zuzanek & Mannell, 2001;
Stalker, 2011; Schwanen & Wang, 2014).
Tijdsarmoede ervaren tijdens de week (én het weekend) is negatiever voor de subjectieve
tijdsdruk dan tijdsarmoede ervaren in het weekend. Wat betreft fragmentatie en contaminatie
van de vrije tijd is er slechts een klein verschil tussen week- en weekendtijdsarme werkenden.
Het zijn de combi-tijdsarmen die een veel hogere fragmentatie en contaminatie ervaren en dus
de slechtste kwaliteit van vrije tijd hebben. Werkweken vragen meer dan weekends een
combinatie van veel rollen en verplichtingen. Zij die gezin en werk combineren hebben dan
vaak erg weinig tijd over en ervaren veel tijdsdruk. Komt daar nog bij dat ook vrije tijd (die er
in het weekend vaak meer is) ook gepland en georganiseerd moet worden, zeker wanneer men
veel verschillende (uithuizige) activiteiten wil doen.
7.1.1. Cultuurparticipatie
Cultuurparticipatie blijkt weinig beïnvloed door tijdsarmoede en tijdsrijkdom. Uit de aandelen
per week konden we opmaken dat weekendtijdsrijke, combi-tijdsarme en weektijdsarme
werkenden meer dan gemiddeld van hun vrije tijd besteden aan podiumkunsten. Vooral het
hoge aandeel van combi-tijdsarmen is hier onverwacht. Wat betreft frequentie van culturele
bezoeken over zes maanden zijn er weinig verschillen tussen de verschillende groepen
werkenden. In tegenstelling tot meer alledaagse/wekelijkse activiteiten zoals tv kijken, sport en
hobby’s, is cultuurparticipatie relatief weinig afhankelijk van de hoeveelheid vrije tijd. Zoals
reeds eerder gesteld kan dit te maken hebben met het feit dat deze activiteiten vaker op voorhand
vastgelegd worden en een unieker karakter hebben.
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7.2. Niet-werkenden
Studenten, gepensioneerden en niet-werkenden behoren veel vaker tot de groep van tijdsrijken.
Bij gepensioneerden is het zelfs bijna 80% dat een of andere vorm van tijdsrijkdom ervaart.
Weekendtijdsarmoede is de vorm van tijdsarmoede die bij alle drie de groepen het vaakst
voorkomt. Toch verschillen de vrijetijdspatronen heel erg onderling en ook t.a.v. de werkende
tijdsarmen en tijdsrijken. Studenten zijn een erg jonge groep, dit zien we ook in hun
vrijetijdsrepertoire door het hoge aandeel van actieve en uithuizige activiteiten. Vooral
tijdsrijke studenten spenderen erg veel van hun vrije tijd buitenshuis. Gepensioneerden zijn de
oudsten van de populatie en hebben dan ook een meer sedentair en inhuizig vrijetijdspatroon
vergeleken met alle andere groepen. Tijdsrijke gepensioneerden besteden echter ook een
redelijk aandeel van hun tijd aan verenigingen, hobby’s en recreatie. Deze activiteiten kunnen
de gepensioneerden voorzien in beweging en sociaal contact wat bevorderlijk is voor de
gezondheid. Niet-werkenden vormen een diverse groep. Hun vrijetijdsrepertoire plaatsen is dan
ook niet gemakkelijk. Zij hebben een hoog aandeel voor recreatie en tijdsrijke niet-werkenden
spenderen ook een redelijk aandeel aan spel. Niet-werkend zijn kan in verschillende vormen
wel een drempel zijn voor participatie, mogelijk vormt gezondheid een moeilijkheid of heeft
men het financieel krapper.

7.3. Tijdsarmoede als sociale ongelijkheid
Bekijken we tijdsarmoede als sociale ongelijkheid, dan is het interessant te zien dat het vaak
groepen zijn die op andere vlakken veel privileges kennen (zoals opleiding, beroep en inkomen)
die er qua tijd net het slechts uitkomen. Zij zijn vaker tijdsarm. De timing van tijdsarmoede
relativeert dit enigszins. Zo zijn het vaak jonge hoogopgeleiden (zonder kinderen) die in het
weekend wel veel recreatieve tijd hebben. Zij spenderen deze tijd in het weekend zeer
gevarieerd en doen vaak aan uithuizige activiteiten. Het is ook deze groep die vaak het meeste
autonomie hebben over hun werktijd. Het is dus belangrijk deze dimensie van tijdsrijkdom
(Reisch, 2001) niet uit het oog te verliezen (Chatzitheochari & Arber, 2012). Het feit dat
hoogopgeleiden vaker tijdsarm zijn, brengt ons opnieuw tot de vraag of het gebrek aan tijd een
keuze is. Tijdsnormen en rollen beïnvloeden keuzes die hier gemaakt worden en verschillen
voor verschillende groepen (Epstein, 2004).
Combineren we tijdsarmoede als sociale ongelijkheid met andere sociale ongelijkheden zoals
een lager opleidingsniveau, een lager inkomen en een minder flexibele job, dan zijn er bepaalde
groepen die op alle niveaus slecht scoren. Denk aan alleenstaande ouders (dikwijls vrouwen)
(Harvey & Mukhopadhyay, 2007), of (vrouwelijke) arbeiders en diensters die werken in shiften
(ook in het weekend) en weinig autonomie hebben over hun werkpakket en werkuren.
Tijdsarmoede is tevens zeer gegenderd. Vrouwen zijn in alle tijdsarme groepen
oververtegenwoordigd en uit ander onderzoek weten we dat vrouwen ook een minder
kwaliteitsvolle vrije tijd ervaren dan mannen omwille van een hogere mate van fragmentatie en
contaminatie (bv. Bittman & Wajcman, 2000). We spraken al over autonomie op het werk,
m.b.t. tot het takenpakket en de werkuren, maar autonomie heeft ook te maken met controle
over de rest van de tijd, zoals vrije tijd. Vrouwen ervaren hier ook een minder grote mate van
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autonomie omwille van de kortere vrije tijd en de huishoudelijke verantwoordelijkheden die
nog steeds meer bij hen liggen (Peters & Raaijmakers, 1998).
Dit rapport geeft een blik op de rol van tijdsarmoede en tijdsrijkdom op tijdsbesteding en het
vrijetijdsrepertoire. De hoeveelheid vrije tijd en de timing van deze vrije tijd heeft een invloed
op de activiteiten die men doet. Het is echter belangrijk de invloed van tijd en timing samen te
bekijken met andere bronnen van sociale ongelijkheid zoals inkomen, het soort job dat men
doet en de autonomie over tijd die daarmee gepaard gaat. Niet enkel de hoeveelheid vrije tijd,
maar ook wat men in deze tijd doet, het repertoire/diversiteit van de vrije tijd en het inhuizige
of uithuizige karakter heeft een grote invloed op de mentale en fysieke gezondheid en is dus
belangrijk van dichterbij te bestuderen.
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