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Bepaalde drempels voor cultuurparticipatie werden reeds vrij goed in kaart gebracht. Zo werd 

er onderzoek gedaan naar de invloed van opleidingsniveau, geslacht, etniciteit … (o.a. Bihagen 

& Katz-Gerro, 2000; DiMaggio & Ostrower, 1990; DiMaggio & Useem, 1978; Upright, 2004). 

Veel minder is er geweten over tijdsdrempels voor cultuurparticipatie. De beperkte tijd die 

iemand nog overhoudt na het werk, huishoudelijke taken etc. kan eveneens een drempel zijn 

om aan cultuur te participeren. Met dit rapport trachten we zicht te krijgen op de invloed van 

tijdsdrempels op vrije tijd en cultuurparticipatie, alsook te bekijken hoe cultuurparticipatie en 

andere vormen van vrijetijdsbesteding een plaats krijgen in verschillende 

tijdsbestedingspatronen.  

 

Het rapport start met een theoretisch en conceptueel kader en een bespreking van de gebruikte 

data en variabelen. Daarna bekijken we eerst de vrije tijd en de kwaliteit van de vrije tijd in het 

algemeen, alsook de participatiegraad voor culturele activiteiten en de aandelen aan 

vrijetijdsactiviteiten voor de werkende bevolking. Hierbij kijken we al kort naar de verschillen 

tussen vrouwen en mannen. In een tweede onderdeel kijken we naar de compositie van de vrije 

tijd op basis van het aandeel vrije tijd dat besteed wordt aan verschillende activiteiten en welke 

invloed tijdsdrempels hierop hebben. We kijken hierbij vooral naar de werktijd, opgedeeld in 

betaalde en onbetaalde arbeidstijd en de invloed hiervan op de vrijetijdsbesteding en 

cultuurparticipatie. In het volgend onderdeel van dit rapport bekijken we opnieuw de 

tijdsdrempels, maar deze keer focussen we op hoe ze vrouwen en mannen anders beïnvloeden. 

Als laatste bestuderen we de invloed van arbeidstijdvariabelen en achtergrondkenmerken op 

cultuurparticipatie voor vrouwen en mannen apart via een multivariate analyse. 

 Conceptueel kader 

1.1 Kwaliteit van vrije tijd 

Cultuurparticipatie kadert meestal binnen de vrije tijd van mensen. Ook in 

tijdsbestedingsonderzoek worden culturele activiteiten geclassificeerd onder de groep van 

vrijetijdsactiviteiten. Wat betreft vrije tijd in het algemeen vinden we in onderzoek verschillen 

tussen groepen van mensen. Niet alleen de duur van de vrije tijd maakt een verschil, ook de 

kwaliteit van de vrije tijd is vaak ongelijk verdeeld. 

 

Duurtijden van vrije tijd tonen aan dat hoogopgeleiden minder vrije tijd hebben dan lager 

opgeleiden, dat werkenden minder vrije tijd overhouden dan studenten, gepensioneerden en 

niet-werkenden, dat mensen met (jonge) inwonende kinderen minder vrije tijd hebben dan 

mensen zonder inwonende kinderen (o.a. Aguiar & Hurst, 2007; Glorieux et al., 2006) en dat 

vrouwen iets minder vrije tijd hebben dan mannen (o.a. Bianchi & Mattingly, 2003; Glorieux 

et al., 2006). Deze verschillen in vrije tijd zijn niet steeds even groot. Wanneer men enkel naar 

de tijd besteed aan vrije tijd kijkt, zou men ervan kunnen uitgaan dat o.a. tussen vrouwen en 

mannen de ongelijkheid zeer langzaam afneemt. Bittman en Wajcman (2000) tonen echter aan 

dat het erg belangrijk is om ook de kwaliteit van vrije tijd mee in acht te nemen wanneer men 

onderzoek doet naar vrije tijd tussen verschillende groepen. Zij nemen in hun onderzoek als 

eerste de kwaliteit van vrije tijd van mannen en vrouwen onder de loep op basis van 



 5 

tijdsbestedingsdata (Bittman & Wajcman, 2000). Ze ontwikkelden de concepten fragmentatie, 

contaminatie en ‘adult leisure’. Fragmentatie wijst op korte, onderbroken periodes van vrije tijd 

en zal er ook voor zorgen dat de langste periode, waarbij men ononderbroken met een bepaalde 

activiteit bezig is, korter is. Contaminatie wijst op het combineren van activiteiten, dit noemen 

we ook wel ‘multitasking’. Hier kijkt men naar de hoeveelheid van de vrijetijdsactiviteiten die 

gecombineerd worden met andere activiteiten, zoals huishoudelijk werk of kinderzorg. 

Wanneer men enkel een vrijetijdsactiviteit doet zonder nevenactiviteit of met als nevenactiviteit 

een andere vrijetijdsactiviteit, noemt men dit pure vrije tijd. Een laatste maat voor de kwaliteit 

van vrije tijd is ‘adult leisure’. ‘Adult leisure’ is vrije tijd zonder aanwezigheid van kinderen. 

Op basis van deze drie maten, concluderen Bittman en Wajcman (2000) dat vrouwen een 

minder kwalitatieve vrije tijd ervaren dan mannen. Vrouwen ervaren een grotere fragmentatie 

dan mannen en combineren vaker vrijetijdsactiviteiten met andere activiteiten. Ook hebben 

mannen vaker vrije tijd zonder dat er kinderen aanwezig zijn.  

 

De kwaliteit van vrije tijd hangt samen met de soorten activiteiten die men doet. Uit onderzoek 

blijkt dat ook hier verschillen te vinden zijn op basis van socio-demografische 

achtergrondkenmerken. Kijken we opnieuw naar genderverschillen, blijkt dat mannen vaker 

actieve en uithuizige vrijetijdsactiviteiten doen, terwijl vrouwen vaker receptief (ontvangend 

deelnemend) en thuis hun vrije tijd doorbrengen (Bennett, 1998; Armstrong & Morgan, 1998). 

De verklaring hiervoor kunnen we deels vinden bij de maten van kwaliteit van vrije tijd. 

Fragmentatie van vrije tijd zorgt ervoor dat vrouwen flexibeler moeten omspringen met hun 

vrije tijd. Zij doen immers nog vaak andere dingen tussendoor. Vrouwen spenderen meer tijd 

aan huishouden en kinderzorg (Bianchi, Milkie, Sayer & Robinson, 2000) wat ervoor zorgt dat 

zij waarschijnlijk vaker zullen thuisblijven en minder vaste engagementen kunnen aangaan in 

hun vrije tijd. Vele van bovenstaande onderzoeken werden uitgevoerd in een Angelsaksische 

context zoals de VS en Australië. Toch verwachten we dat ook in Vlaanderen deze 

mechanismen spelen en dat vrouwen ook bij ons minder (kwalitatieve) vrije tijd zullen hebben 

en verschillen van mannen op vlak van vrijetijdsactiviteiten.  

1.2 Drempels voor vrijetijdsparticipatie 

Socio-demografische achtergrondkenmerken zoals het geslacht of opleidingsniveau kunnen een 

drempel zijn om aan bepaalde vrijetijdsactiviteiten deel te nemen. Zoals we zagen voor de duur 

en de kwaliteit van de vrije tijd, toont onderzoek ook aan dat er verschillen bestaan in 

cultuurparticipatie, zo participeren vrouwen en hoogopgeleiden bijvoorbeeld vaker aan 

culturele activiteiten (o.a. DiMaggio & Useem, 1978; Bihagen & Katz-Gerro, 2000). Crawford 

en Godbey (1987) ontwikkelden een conceptueel model om de relatie tussen voorkeuren voor 

activiteiten en de eigenlijke participatie te bestuderen. Hierbij onderscheiden ze drie soorten 

drempels die de participatie kunnen beïnvloeden: (1) intrapersoonlijke drempels hebben te 

maken met psychologische aspecten van het individu die interageren met de voorkeuren voor 

activiteiten. Deze zaken, zoals socialisatie en interessesferen bepalen mee de voorkeur van de 

persoon; (2) interpersoonlijke drempels zijn het resultaat van interpersoonlijke interactie of de 

relatie tussen verschillende individuen. Deze drempels kunnen zowel een invloed hebben op de 

voorkeur van mensen als op de effectieve participatie, bv. de invloed van je partner op jouw 
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voorkeuren of het niet kunnen vinden van iemand om je naar een museum te vergezellen; (3) 

structurele drempels komen tussen voorkeur en participatie. Men heeft misschien wel een 

voorkeur of interesse om een activiteit te doen, maar sommige zaken maken participatie 

moeilijk of onmogelijk, bv. de kost, de ligging, geen tijd etc. In het herwerkte model spreken 

Crawford, Jackson & Godbey (1991) van een hiërarchisch sequentiële ordening van deze 

drempels. Zo zal men voor men kan participeren eerst de intrapersoonlijke drempels moeten 

‘overwinnen’, daarna de interpersoonlijke en ten slotte wordt men geconfronteerd met de 

structurele drempels. Wanneer je deze kan overkomen, staat niets participatie nog in de weg.  

 

Zoals de drempels hierboven besproken worden, behoren socio-demografische kenmerken tot 

de intrapersoonlijke drempels. Het opleidingsniveau, geslacht, beroep etc. bepalen mee de 

socialisatie, interessesferen en bijgevolg de preferenties voor sommige activiteiten. Toch 

kunnen deze achtergrondkenmerken ook gelinkt worden aan de interpersoonlijke en structurele 

drempels. Bepaalde achtergrondkenmerken hebben een invloed op de ‘middelen’ die men ter 

beschikking heeft, en deze beïnvloeden vervolgens de activiteiten die men doet. Een voorbeeld 

hiervan is het hebben van een diploma hoger onderwijs. Dit diploma zorgt vaak voor een beroep 

met meer aanzien en een beter loon. Het diploma en het beroep zorgen dus voor bepaalde 

interesses (o.a. via socialisatie = intrapersoonlijk), maar eveneens voor een netwerk van 

gelijkgezinden (interpersoonlijk), alsook financiële mogelijkheden (structureel) om activiteiten 

mee te ondernemen. Het is dus van belang ook met deze kenmerken rekening te houden bij het 

bestuderen van drempels. Deze achtergrondkenmerken interageren met de andere soorten 

drempels.  

 

1.3 Tijd als drempel voor participatie 

Tijd wordt in het model van Crawford, Jackson en Godbey (1991) gezien als structurele 

drempel, een van de laatste om te overwinnen. Heel wat studies vonden dat tijd, of beter een 

gebrek aan tijd, een belangrijke drempel was voor cultuurparticipatie, samen met de kost en 

ligging (o.a. Jun, Kyle & O’Leary, 2008; Blume-Kohout, Leonard & Novak-Leonard, 2015). 

In deze onderzoeken werden geïnteresseerde niet-participanten bevraagd over de redenen 

waarom zij geen bezoek brachten of niet deelnamen. Geen tijd wordt vaak genoemd en is 

tegenwoordig alomtegenwoordig als excuus, maar telt even goed als statussymbool. De 

tijdsdrempel wordt in deze surveyonderzoeken aangevinkt als reden van niet-participatie. Het 

gaat hier wellicht eerder om een perceptie van een gebrek aan tijd, dan een werkelijk tekort aan 

tijd om participatie mogelijk te maken.  

 

Tijd onderzoeken als drempel voor vrijetijdsactiviteiten kan ook op een andere manier. Zo kan 

je kijken hoeveel tijd mensen besteden aan verschillende activiteiten, zoals betaalde arbeid, 

huishouden, kinderzorg enz. en onderzoeken of dit een invloed heeft op hun 

vrijetijdsactiviteiten. Hier wordt geen rekening gehouden met de perceptie van tijd, maar eerder 

met de werkelijke tijd die men vrij heeft voor vrijetijdsactiviteiten. Enkele studies gebruikten 

reeds dit onderzoeksopzet. Gager en Yabiku (2010) bestudeerden de invloed van tijd besteed 

aan huishoudelijk werk op seksuele frequentie. Ze stelden drie mogelijke hypothesen voor: (1) 
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de time availability hypothese gaat ervan uit dat de tijd en energie van mensen schaars is. Hoe 

meer tijd mensen besteden aan (huishoudelijk) werk, hoe minder tijd zij over zullen hebben 

voor andere activiteiten; (2) de gender ideology hypothese heeft te maken met houdingen t.o.v. 

de juiste rollen voor mannen en vrouwen in relaties en de samenleving. Volgens deze hypothese 

zouden vrouwen met meer traditionele houdingen meer seks hebben aangezien zij geloven dat 

dit deel uitmaakt van hun echtelijke plichten; (3) de multiple spheres hypothese tenslotte stelt 

dat mensen ‘high achievers’ kunnen zijn over meerdere vlakken. Dit is in lijn met de 

‘expansion’ of ‘enhancement’ hypothese die stelt dat energie van mensen niet schaars is en dat 

energie op een vlak energie op een ander vlak kan aanwakkeren. Een uitdrukking passend bij 

deze hypothese is ‘Work hard, play hard’. Gager en Yabiku (2010) vonden het meeste 

ondersteuning voor de laatste hypothese. Deze hypothese past binnen Marks’ multiple role 

theorie (1977) die stelt dat tijd en energie inderdaad niet schaars zijn, maar dat deze wel los van 

elkaar geanalyseerd moeten worden. ‘Commitment’ is een derde variabele die belangrijk is in 

zijn analyse. Zo zal dit mee bepalen hoeveel energie en tijd mensen steken in bepaalde rollen 

en activiteiten die met deze rollen samenhangen. Marks’ theorie moet men steeds lezen binnen 

een bepaalde cultuur, zo wordt in onze cultuur een overcommitment aan de werkrol bij mannen 

erg gewaardeerd en goedgekeurd, maar net die ongelijkheid tussen de waardering van rollen 

zorgt voor spanning en het gevoel van schaarste. Een ander onderzoek dat tijdsdrempels 

bestudeert, is dat van Wallace en Young (2010). Zij onderzochten de invloed van tijd besteed 

aan betaalde en onbetaalde arbeid op participatie aan actieve, receptieve en sociale 

vrijetijdsactiviteiten voor een groep van advocaten. Hun bevindingen waren dat voor mannen 

betaald werk in de weekends negatief gerelateerd was met alle types van vrijetijdsactiviteiten 

en dat huishoudelijk werk voor mannen positief gerelateerd was met receptieve, en sociale vrije 

tijd en kinderzorg met actieve vrije tijd. Voor vrouwen lag dit anders. Het verrichten van 

betaalde arbeid was negatief gerelateerd aan de tijd besteed aan sociale en receptieve vrijetijd, 

het doen van huishoudelijk werk was niet gerelateerd aan vrije tijd en het verrichten van 

kinderzorg was negatief gerelateerd aan actieve en receptieve vrije tijd. Zo blijkt dat 

tijdsdrempels, in de vorm van meer tijd besteden aan arbeid, een andere invloed heeft op vrije 

tijd van vrouwen dan van mannen. Wallace en Young (2010) geven hiervoor enkele mogelijke 

verklaringen, (1) zo stellen zij dat mannen vaker vrije tijd ‘verdienen’ wanneer zij helpen in het 

huishouden, (2) dat de bijdragen van mannen in onbetaalde arbeid hoger gewaardeerd wordt 

dan bij vrouwen en (3) dat de mannelijke rol in het huishouden meer overlapt en te verzoenen 

is met hun rol in de vrije tijd dan het geval is bij vrouwen. De grotere negatieve invloed van 

tijd besteed aan betaald werk, onbetaald werk en persoonlijke verzorging op sportparticipatie 

bij mannen verklaren Taniguchi en Shupe (2014) dan weer aan de hand van compartimentering 

van de tijd. Mannen zouden hun leven meer compartimenteren dan vrouwen en hun keuzes 

m.b.t. sport zouden dan ook meer afhankelijk zijn van de tijd besteed aan andere levenssferen. 

Dit kan een privilege of een boete zijn. Compartimentering geeft meer controle over tijd en 

plaats. Wanneer mannen de tijd vinden om te sporten, is deze tijd die ze hieraan spenderen 

kwaliteitsvol en ervaren ze hierin meer plezier. Aan de andere kant kan compartimentering 

ervoor zorgen dat men minder flexibel omgaat met tijd en dit ervoor zorgt dat wanneer men 

veel tijd aan andere levensdomeinen spendeert, men niet goed weet hoe het best gebruik te 

maken van de weinig tijd die overblijft en deze te gebruiken voor sport (Taniguchi & Shupe, 

2014).  
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Uit voorgaand onderzoek kunnen we dus verwachten dat meer tijd besteed aan arbeid niet wil 

zeggen dat men minder actief zal zijn in de vrije tijd. De activiteiten en het inhuizige of 

uithuizige karakter van deze activiteiten zal echter ook afhangen van het ‘commitment’ dat 

mensen voelen tot bepaalde rollen in het leven. Vrouwen en mannen hechten traditioneel gezien 

niet evenveel belang aan de verschillende rollen. Zo zouden vrouwen meer de zorgrol opnemen 

en mannen meer belang hechten aan hun (betaalde) werkrol. Deze rollen worden door mannen 

en vrouwen ook anders ingevuld, doordat mannen in het huishouden de meer flexibele taken 

op hen nemen, terwijl vrouwen de meer routineuze taken uitvoeren (Glorieux et al., 2006). Dit 

zou kunnen zorgen dat het huishouden bij vrouwen een beperkendere rol speelt op bepaalde 

vrijetijdsbesteding dan bij mannen. Aan de andere kant kan het compartimenteren van de tijd, 

dat geassocieerd wordt met mannen, ook een negatieve invloed hebben op de meer actieve en 

uithuizige vrijetijdsactiviteiten die meer tijd en inzet vragen.  

 

In lijn met bovenstaande onderzoeken willen we in dit rapport op basis van Vlaamse 

tijdsbestedingsdata uit 2013 onderzoeken in welke mate betaalde arbeid en 

gezinsverplichtingen (huishoudelijk werk en kinderzorg) drempels vormen om te participeren 

aan culturele en andere vrijetijdsactiviteiten. We willen onderzoeken welke vormen van cultuur 

en vrijetijdsbesteding meer hoog- of laagdrempelig zijn? En is dit voor verschillende groepen 

uit de samenleving hetzelfde? Hier proberen we rekening te houden met de veronderstelde 

rollen of verwachtingen die bij deze groepen horen.  

 

 Tijdsbestedingsdata en variabelen 

 

Voor dit rapport zal gebruik gemaakt worden van Vlaamse tijdsbestedingsdata verzameld door 

onderzoeksgroep TOR aan de Vrije Universiteit Brussel. De meest recente data werden 

verzameld in 2013 (TOR13) bij 3260 respondenten. 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.   

 

In dit rapport focussen we op de werkende Vlaamse bevolking. Onder meer de tijdsdrempels 

van betaalde arbeid worden onder de loep genomen, het is dus interessant om te kijken naar die 

groep die hier ook tijd aan besteed. Zowel voltijds- als deeltijdswerkenden worden 

meegenomen in de analyses.  
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2.1 Afhankelijke variabelen 

2.2 Vrije tijd 

Een eerste belangrijke variabele is de tijd besteed aan vrijetijdsactiviteiten. Vrije tijd wordt 

uitgedrukt in uren en minuten per week. Aangezien we onderzoek doen naar de invloed van 

tijdsdrempels op vrije tijd, is het belangrijk in de eerste plaats te kijken over hoeveel vrije tijd 

mensen beschikken. Daarnaast bekijken we het aandeel van de totale vrije tijd die besteed wordt 

aan tv en video kijken, het aandeel van de totale vrije tijd dat buitenshuis wordt doorgebracht, 

het aandeel dat met vrienden wordt doorgebracht en het aandeel dat met hun eventuele kinderen 

wordt doorgebracht.  

 

Om een zicht te krijgen op de kwaliteit van de vrije tijd bekijken we ook de fragmentatie en de 

contaminatie. Fragmentatie is hier uitgedrukt in aantal vrijetijdsactiviteiten per uur, maar ook 

in de gemiddelde lengte van een vrijetijdsactiviteit. Contaminatie zien we hier als een 

vrijetijdsactiviteit die gecombineerd is met huishoudelijk werk of kinderzorg.  

 

Vrijetijdsactiviteiten worden eveneens gegroepeerd op basis van type activiteit. Deze 

activiteiten kunnen we opdelen op basis van receptief of actief en inhuizig of uithuizig. 

Receptieve vrijetijdsbesteding houdt in dat men niet actief deelneemt aan een activiteit, zo zal 

men enkel kijken, luisteren, lezen, … Bij actieve vrijetijdsbesteding neemt men wel actief deel 

aan een activiteit. Op basis van deze opdeling onderscheiden we vier algemene categorieën van 

vrijetijdsbesteding: receptief inhuizige vrijetijdsbesteding (tv en video kijken, lezen, muziek 

luisteren en nieuwe media), receptief uithuizige vrijetijdsbesteding (cultuur en entertainment), 

actieve vrijetijdsbesteding (sport, recreatie, hobby & spel) en uitgaan (bezoek aan restaurant, 

bar of club). Verder gebruiken we ook receptieve en actieve cultuurparticipatie, sport, nieuwe 

media en tv en video als aparte aandeelvariabelen. De indeling receptief – actief en inhuizig – 

uithuizig werd gemaakt op basis van literatuur besproken in het conceptueel kader.  

 

2.3 Cultuurparticipatie 

Wanneer we in dit rapport spreken over cultuurparticipatie gaat dit over de informatie die we 

uit de dagboekjes haalden. Om gerekend te worden tot cultuurparticipant, moet men dus in hun 

dagboekweek tijd besteed hebben aan cultuur. Natuurlijk geeft dit deels een beperking. Vele 

culturele activiteiten doet men immers niet wekelijks of op regelmatige basis, maar meer 

sporadisch. Het voordeel van dagboekonderzoek is dan weer dat we een precies zicht hebben 

op hoeveel tijd mensen aan welke activiteiten besteden, met wie ze dat doen en waar en ook 

hoe vaak ze bepaalde activiteiten stellen. Het is op basis van deze parameters dat we o.m. 

proberen zich te krijgen op de kwaliteit van vrijetijdsbesteding. 

 

Culturele activiteiten die we meenemen in onze analyses zijn: bibliotheekbezoek; het bijwonen 

van een filmvoorstelling; het bijwonen van toneel, cabaret, …; het bezoeken van een museum, 

tentoonstelling, historische gebouw of monument; boetseren, pottenbakken, schilderen, …; een 
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muziekinstrument bespelen of zingen; toneel spelen of ballet beoefenen; en verhalen of teksten 

schrijven. Voor iedere activiteit berekenden de participatiegraad, d.i. het percentage dat aangaf 

deze activiteit minstens 1 minuut gedaan te hebben tijdens de registratieweek. 

fhankelijke variabelen 

2.4 Tijdsvariabelen (betaald en onbetaald werk) 

Om te kijken wat de invloed is van tijdsdrempels, gebruiken we vijf variabelen die tijd besteed 

aan werk meten: totale arbeid (zowel betaald als onbetaald), betaald werk tijdens normale 

werkuren (van 7u ’s morgens tot 19u ’s avonds op weekdagen), betaald werk op afwijkende 

uren, d.i. avond- en nachtwerk (na 19u ’s avonds en voor 7u ’s morgens) en weekendwerk 

(zaterdag en zondag), huishoudelijk werk en kinderzorg. Al deze tijdsvariabelen worden in de 

analyses opgesplitst in verschillende categorieën. Tabel 1 toont de verschillende tijdsvariabelen 

onderverdeeld in de categorieën die we gebruiken voor onze analyses, met ernaast de 

procentuele verdeling voor vrouwen en mannen. De categorieën werden zo berekend dat iedere 

groep voldoende groot was om te analyseren.  

 

 

Tabel 1. Percentage werkende mannen en vrouwen behorende tot iedere groep van 

tijdsvariabelen 
 

Man (N=1018) Vrouw (N=865) 

TOTALE ARBEID 
  

0-48u15 38,4 37,3 
48u16-59u17 35,4 38,3 

59u18+ 26,2 24,4 

BETAALDE ARBEID: TOTAAL 
  

0 - 25u10 18,1 33,5 
25u11 - 34u38 20,7 29,6 
34u39 - 42u09 27,7 21,8 

42u10 + 33,4 15 

BETAALDE ARBEID: GEWONE UREN 
  

0 - 24u15 22,9 34,6 
24u16 - 35u20 24,2 33,4 
35u21 - 43u35 24,2 20,9 

43u36+ 28,7 11,1 

BETAALDE ARBEID: AFWIJKENDE UREN 
 

0u 38,2 49 
00u01 - 2u45 19 19 

2u46 - 9u30 19,4 18,4 
9u31+ 23,4 13,6 

HUISHOUDELIJK WERK 
  

0u - 8u55 32,7 11,3 
8u56 - 14u16 31,4 22,2 

14u17 - 20u55 20,8 29,9 
20u56+ 15 36,6 

KINDERZORG 
  

0u  66 59,9 
00u01 - 2u46 12,4 12,7 

2u47 - 8u 11,4 12,8 
8u01+ 10,2 14,6 
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2.5 Socio-demografische en andere variabelen 

In dit rapport bekijken we ook verschillen in vrijetijdsbesteding en kwaliteit van vrije tijd op 

basis van achtergrondkenmerken. Zo maken we een opdeling op basis van geslacht, 

opleidingsniveau, leeftijd, het al dan niet hebben van inwonende kinderen, het aantal inwonende 

kinderen, de leeftijd van het jongste kind en het subjectief gezinsinkomen. 

 

Tabel 2 toont de verdeling van de onafhankelijke variabelen in de steekproef voor alle 

werkenden van TOR13. 

 
Tabel 2. Verdeling onafhankelijke variabelen over de werkende populatie uit TOR13 

 % (N=1883) 

Geslacht  
Man 54,1 

Vrouw 45,9 

Opleidingsniveau  
max lager sec 20,2 

hoger sec 39,5 

hoger 40,3 

Leeftijd  
18-24 4,3 

25-39 33,3 

40-54 47,5 

55-64 14,7 

65+ 0,2 

Kinderen  
Geen kind(eren) 40,7 

Wel kind(eren) 59,3 

Leeftijd jongste kind  
0-6 jaar (N=383) 29,2 

7 jaar of ouder (N=1012) 70,8 

Subjectief inkomen  
Moeilijk 4,3 

Eerder moeilijk 23,5 

Eerder makkelijk 38,4 

Makkelijk 33,8 

Voltijds-deeltijds  
Voltijds 76,7 

Deeltijds (vooral vrouwen) 23,3 

 

 Vrije tijd en cultuurparticipatie 

Vooraleer we ingaan op de invloed van tijdsdrempels op de vrije tijd, bekijken we eerst kort de 

verschillen tussen vrouwen en mannen voor de indicatoren van kwaliteit van de vrijetijd. 

Daarnaast bekijken we de participatiegraad van verschillende culturele activiteiten en het 

aandeel vrijetijdsactiviteiten voor vrouwen en mannen. 
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3.1 Kwaliteit vrije tijd 

 

Tabel 3. Vrijetijdskwaliteit indicatoren voor mannen en vrouwen   
% vrijetijd gecombineerd 

met 
huishouden/kinderzorg 

Aantal 
vrijetijdsactivi-

teiten per uur 

Gemiddelde duur 
vrijetijdsactiviteit 
(uren en minuten) 

Totale vrije tijd 
per week (uren 

en minuten) 
 

*** *** *** *** 
Man 3,12 0,63 01:54 25:00 

Vrouw 5,87 0,72 01:39 19:59 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 

 

Tabel 3 toont de indicatoren van contaminatie en fragmentatie van de vrijetijd en de totale vrije 

tijd en in grafiek 1 wordt het aandeel weergegeven van de vrije tijd besteed aan inhuizige en 

uithuizige vrijetijd en in aanwezigheid van vrienden en kinderen voor mannen en vrouwen. 

Allereerst zien we dat ook in Vlaanderen werkende vrouwen minder vrije tijd hebben dan 

werkende mannen. In Vlaanderen gaat het om een verschil van zo’n vijf uur per week. 

Daarnaast merken we op dat werkende vrouwen ook een minder kwalitatieve vrije tijd hebben. 

Zo besteden zij een groter aandeel van hun vrije tijd in het bijzijn van de kinderen: 25,3% t.o.v. 

21,4% bij mannen. Ook het aandeel vrije tijd gecombineerd met huishoudelijk werk en 

kinderzorg is groter bij vrouwen dan bij mannen. En aan de hand van het aantal 

vrijetijdsactiviteiten per uur kunnen we stellen dat vrouwen een iets gefragmenteerde vrije tijd 

hebben dan mannen. Tenslotte is er tussen mannen en vrouwen een significant verschil in de 

gemiddelde duur van een vrijetijdsactiviteit; bij mannen is dit 1u54, voor vrouwen 1u39. Ook 

dit wijst op een minder kwalitatieve vrije tijd.  

 

Grafiek 1. Aandelen van de vrijetijd besteed aan of in aanwezigheid van.  

 Vet gedrukt: significant verschil met mannen 

 

Ook op basis van de andere achtergrondkenmerken vallen significante en grote verschillen op. 

Deze gegevens zijn terug te vinden in Appendix 1. We zien dat hoogopgeleiden gemiddeld 
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bijna 5 uur minder vrije tijd hebben dan laagopgeleiden. Ook werkenden met inwonende 

kinderen hebben bijna 5 uur minder vrije tijd dan werkenden zonder inwonende kinderen. De 

leeftijd van het jongste kind speelt hierbij een rol. Zo hebben zij met een jongste kind van 6 jaar 

of jonger meer dan 3 uur minder vrije tijd dan werkende mensen wiens jongste kind 7 jaar of 

ouder is. Tenslotte is het opvallend dat deeltijdswerkenden net geen 2 uur vrije tijd minder 

hebben dan voltijdswerkenden. Aangezien het vooral vrouwen zijn die deeltijds werken, 

moeten we echter voorzichtig zijn bij het interpreteren van deze cijfers. Met betrekking tot de 

kwaliteit van de vrije tijd zien we ook heel wat significante verschillen tussen de groepen. 

Hoogopgeleiden hebben volgens deze indicatoren een lagere kwaliteit van de vrije tijd gezien 

zij een hoger aandeel vrijetijdsactiviteiten combineren met huishoudelijk werk of kinderzorg, 

zij een hoger aantal vrijetijdsactiviteiten per uur hebben en een kortere gemiddelde duur van de 

vrijetijdsactiviteiten. Wel hebben deze hoogopgeleiden een breder repertoire van verschillende 

vrijetijdsactiviteiten. De leeftijdsgroep 25 tot 39 jaar scoort qua kwaliteit het laagst. Hun 

contaminatie en fragmentatie ligt het hoogst van alle leeftijdsgroepen. Niet verwonderlijk zijn 

het ook de werkenden met inwonende kinderen die slechter scoren op de drie 

kwaliteitsindicatoren dan de werkenden zonder inwonende kinderen. De leeftijd van het jongste 

kind speelt opnieuw een rol. Een jongste kind jonger dan 7 jaar zorgt voor een minder 

kwaliteitsvolle vrije tijd. Op basis van het subjectieve gezinsinkomen vinden we een significant 

verschil in het aantal vrijetijdsactiviteiten per uur (fragmentatie) en de gemiddelde duur van een 

vrijetijdsactiviteit. Zij die aangeven makkelijk te kunnen rondkomen hebben een grotere 

fragmentatie van de vrijetijd. Tenslotte zien we dat deeltijdswerkenden qua contaminatie en 

duur van de vrijetijdsactiviteiten ook minder goed scoren dan voltijdswerkenden.  

 

Bekijken we als laatste het aandeel vrije tijd dat ze met vrienden, kinderen, thuis en uit huis 

doorbrengen, valt het op dat mensen met inwonende kinderen een groter aandeel van deze tijd 

in huis doorbrengen en minder uit huis. Daarnaast spenderen ze minder van deze tijd met hun 

vrienden dan mensen zonder inwonende kinderen. De leeftijd van het jongste kind heeft een 

invloed op het aandeel van de vrije tijd dat in het bijzijn van de kinderen wordt doorgebracht. 

Wanneer het jongste kind 7 jaar of ouder is, is dit aandeel veel groter. Jongere kinderen vragen 

meer aandacht in de vorm van kinderzorg, terwijl je met wat oudere kinderen vrije tijd kan 

delen. Als laatste zien we dat 18- tot 24-jarigen het grootste aandeel vrije tijd uit huis 

doorbrengen van alle leeftijdsgroepen, zo’n 36%. De oudste leeftijdsgroep brengt zijn/haar vrije 

tijd dan weer veel meer door in huis, met bijna 80%.  

 

Hieronder gaan we nog in op de participatiegraden aan cultuur en de aandelen van meer 

specifieke vrijetijdsactiviteiten. We zullen hierbij echter enkel focussen op vrouwen en mannen. 

 

3.2 Participatiegraad culturele activiteiten 

Niet alleen voor de kwaliteit van de vrije tijd, maar ook voor de participatiegraad aan 

verschillende culturele activiteiten vinden we verschillen tussen mannen en vrouwen, zie tabel 

4. Vrouwen hebben voor alle activiteiten m.b.t. cultuur een hogere participatiegraad dan 

mannen, behalve voor “het bespelen van een instrument” en “toneel spelen of ballet beoefenen”, 
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waar de verschillen tussen vrouwen en mannen niet significant zijn. Vrouwen bezoeken 

significant vaker een bibliotheek en een toneelvoorstelling dan mannen. Het verschil in 

participatiegraad per week ligt bij beide rond de 3 procentpunt. Daarnaast hebben vrouwen met 

bijna 4% een dubbel zo grote participatiegraad voor het schrijven van verhalen of teksten. 

Bijgevolg zien we dus ook op de totale cultuurparticipatie een groot verschil in 

participatiegraad. Voor mannen ligt deze totale participatiegraad op 13,3%, bij vrouwen op 

21,1%. Een grotere groep vrouwen participeert dus aan cultuur dan mannen. 

 

 

Tabel 4. Participatiegraad vrouwen en mannen voor verschillende soorten culturele 

activiteiten in %. 

 

Bibliothe
ekbezoek 

Bijwonen 
filmvoors

telling 

Bijwonen 
toneel, 

cabaret, 
… 

Bezoek 
museum, 
tentoons
telling, 

hist. 
gebouw 

Boetsere
npottenb
akken, … 

Muziekin
strument 
bespelen
, zingen 

Toneel 
spelen, 
ballet 

Verhalen 
of 

teksten 
schrijven 

 *** n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. ** 

man 2,31 3,52 6,43 2,69 8,52 4,63 1,42 1,90 

vrouw 5,40 4,90 9,53 3,30 8,77 3,19 1,38 3,93 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 

 

3.3 Aandeel vrijetijdsactiviteiten  

We zagen net dat werkende vrouwen over het algemeen vijf uur minder vrije tijd per week 

hebben dan werkende mannen. Daarom bekijken we vanaf hier ook de aandelen van bepaalde 

groepen vrijetijdsactiviteiten binnen de totale vrije tijd. Grafiek 2 toont het aandeel voor 

bepaalde categorieën vrijetijdsactiviteiten voor mannen en vrouwen.  

 

Hoewel vrouwen minder uren besteden aan receptief inhuizige vrije tijd dan mannen, zien we 

dat het aandeel binnen de vrijetijd bij vrouwen voor deze activiteit wel wat hoger ligt dan bij 

mannen. Werkende vrouwen besteden 62,8% van hun vrije tijd aan receptief inhuizige 

vrijetijdsactiviteiten, terwijl mannen maar 57,5% van hun vrije tijd hieraan besteden. Ook 

hebben werkende vrouwen een minder groot aandeel actieve vrije tijd, zo’n 17%. Wel hebben 

vrouwen daarentegen een groter aandeel receptief uithuizige vrije tijd (5,4%) dan mannen 

(3,7%).  
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Grafiek 2. Percentage aandeel categorieën vrijetijdsactiviteiten voor mannen en vrouwen 

Vet gedrukt: significant verschil met mannen 

 Arbeidstijden 

Nu we weten dat werkende vrouwen en mannen verschillen op vlak van kwaliteit van de vrije 

tijd, de participatiegraad aan culturele activiteiten en het aandeel aan bepaalde groepen 

vrijetijdsactiviteiten, kunnen we overgaan naar de kern van dit rapport: de invloed van 

arbeidspatronen op de vrije tijd en meer specifiek het aandeel aan verschillende 

vrijetijdsactiviteiten. Allereerst bekijken we de invloed van betaalde en onbetaalde 

arbeidstijden op de gehele groep werkenden. Daarna onderzoeken we de verschillende invloed 

van arbeidstijden op vrije tijd van mannen en vrouwen.  

 

4.1 Totale arbeid  

 

Bekijken we eerst de invloed van de totale duur aan arbeid, zowel betaalde als onbetaalde arbeid 

(zie Appendix 2), op het aandeel van verschillende vrijetijdsactiviteiten, zien we dat er voor de 

totale groep werkenden een significant verschil is voor het aandeel receptief inhuizige vrije tijd, 

actieve vrije tijd en uitgaan. Zij die het meeste tijd aan (betaalde en onbetaalde) arbeid besteden, 

d.w.z. meer dan 59 uur en 17 minuten, hebben een groter aandeel van receptieve inhuizige vrije 

tijd (63,4%) dan zij die minder tijd aan arbeid besteden. Voor dit soort vrijetijdsactiviteiten 

merken we een lineaire stijging in aandeel. Voor het aandeel actieve vrije tijd zien we het 

tegenovergestelde: hoe hoger de arbeidstijd, hoe kleiner het aandeel actieve vrije tijd. Ook bij 

het aandeel uitgaan zien we een dergelijk patroon. Zij die het meeste tijd aan arbeid besteden, 

hebben het kleinste aandeel uitgaan (6,6%).  
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Voor de meer specifieke vrijetijdsactiviteiten die we onder de loep namen, vinden we enkel een 

significant verschil voor het aandeel aan tv en video. Net zoals bij receptieve inhuizige vrijetijd 

zien we een toename in tv kijken naarmate men meer (betaalde en onbetaalde) arbeid verricht.  

 

De totale duur die mensen besteden aan betaalde en onbetaalde arbeid vormt duidelijk een 

drempel voor actieve vrije tijd en uitgaan en zet wel aan tot een toename van het aandeel 

receptief inhuizige vrije tijd.  

 

4.2 Betaalde arbeid  

4.2.1 Totale betaalde arbeid  

Focussen we vervolgens enkel op betaalde arbeid, in grafiek 3, dan zien we een significant 

verschil voor het aandeel receptief uithuizige vrije tijd en actieve vrije tijd. Mensen die het 

minste tijd besteden aan betaalde arbeid (0 tot 25u10 per week) hebben het hoogste aandeel 

uithuizige vrije tijd, nl. zo’n 6%. Zij die heel veel tijd aan betaalde arbeid besteden (42u10 en 

meer) hebben hier het kleinste aandeel. Voor actieve vrije tijd zien we dan weer dat niet zij met 

het minste uren betaalde arbeid, maar de groep er net na, tussen de 25u11 en 34u38, met 20,5% 

het hoogste aandeel actieve vrije tijd hebben. 

 

Voor de specifieke activiteiten (Appendix 3) zien we dat het aandeel receptieve 

cultuurparticipatie het grootst is bij hen die het minste aantal uren besteden aan betaald werk, 

bijna 4% van hun vrije tijd besteden zij aan receptieve cultuurparticipatie. Zij die extreem veel 

betaalde arbeid uitvoeren hebben hier slechts een aandeel van 1,3%. Hetzelfde zien we bij de 

totale cultuurparticipatie. Ook voor tv en video en sport vinden we significante verschillen op 

basis van betaald werk. Het aandeel tv en video stijgt vanaf de groep die tussen de 34u39 en 

42u09 aan betaalde arbeid besteden en is het hoogst bij zij die het meeste werken, zo’n 56%. 

Zij die meer werken zijn ook actiever op vlak van sport. De hardst werkende groep heeft met 

7% een significant groter aandeel op deze activiteit dan de groep die tussen de 0 uur en 25u10 

werkt (4,5%). En hoewel we voor het aandeel ‘uitgaan’ geen significante verschillen vonden, 

valt het wel op dat we voor de duur van het uitgaan evenmin een significant verschil vinden. 

Voor alle andere activiteiten (receptief uithuizig, receptief inhuizig en actief) zien we dat hoe 

meer tijd besteed aan betaald werk, hoe minder tijd men heeft voor deze types 

vrijetijdsactiviteiten. Dit is logisch, aangezien men slechts 24 uur in een dag heeft. Dat we voor 

uitgaan geen significant verschil vinden toont aan dat of men nu veel of weinig werkt, men 

evenveel tijd besteed aan uitgaan. Betaalde arbeid vormt hier dus geen drempel.  

 

Meer uren betaalde arbeid vormt een drempel voor het aandeel receptief uithuizige vrijetijd en 

receptieve cultuurparticipatie. Daarentegen zien we dat voor tv en video en sport, zij die het 

meeste betaald werk verrichten het grootste aandeel hebben. Betaalde arbeid vormt hier dus 

eerder een aanzetter.   
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Grafiek 3. Percentage aandeel categorieën vrijetijdsactiviteiten voor het totaal van betaalde 

arbeid 

* significant verschil 

 

4.2.2 Betaalde arbeid: gewone uren 

De totale arbeid splitsen we op in betaalde arbeid tijdens de normale werkuren (van 7u ’s 

morgens tot 19u ’s avonds) en betaalde arbeid op afwijkende momenten (tussen 19u ’s avonds 

en 7u ’s morgen en in het weekend), zie Appendix 4 en 5. We stellen vast dat hoe meer tijd men 

besteedt aan betaalde arbeid tijdens de normale werkuren, hoe minder groot het aandeel 

receptief uithuizige vrije tijd. Zij die 0u tot 24u15 betaalde arbeid tijdens normale werkuren 

uitvoeren hebben met 6,4% een groter aandeel dan de andere drie groepen werkers. Voor het 

aandeel op de andere vormen van vrijetijd werden geen significante verschillen gevonden.  

 

Ook voor de meer specifieke vrijetijdsactiviteiten zien we dat de betaalde werkuren op normale 

tijdstippen zorgen voor een significant verschil in aandeel receptieve cultuurparticipatie, tv en 

video en sport. Betaalde arbeid tijdens normale werkuren heeft een negatieve impact op het 

aandeel receptieve cultuurparticipatie en totale cultuurparticipatie. Zij die het minste tijd 

besteden aan deze betaalde arbeid hebben een aandeel van 3,6%, terwijl zij die extreem veel 

werken tijdens de normale werkuren slechts een aandeel hebben van 1,9% voor receptieve en 

1,7% voor totale cultuurparticipatie. Voor sport en tv en video zien we een omgekeerde invloed, 
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net zoals bij de totale betaalde arbeid. Zij met het meeste werkuren op normale tijdstippen, 

hebben het grootste aandeel tv en video (54,9%) en sport (6,7%). We zien echter bij tv en video 

geen lineaire stijging van het aandeel over de categorieën werkenden. Zo stijgt het vanaf de 

tweede groep, maar daalt het opnieuw wat in de derde groep.  

 

Betaalde arbeid op normale uren vormt bijgevolg een drempel voor receptief uithuizige vrije 

tijd en specifiek de receptieve cultuurparticipatie. Meer uren betaalde arbeid tijdens normale 

werkuren zet dan weer aan tot een groter aandeel van de vrije tijd dat gespendeerd wordt aan 

sport. Daarnaast is ook heel veel uren betaald werk op normale werkuren een aanzetter voor tv 

en video.  

 

4.2.3 Betaalde arbeid: afwijkende uren 

Voor de uren betaalde arbeid die men op afwijkende uren uitvoert, merken we andere 

verschillen dan betaalde arbeid op normale uren (zie Appendix 5). Zo zien we dat de groep die 

niet op afwijkende uren werkt het hoogste aandeel receptief inhuizige vrije tijd heeft. Deze 

groep besteedt 62,5% van hun vrije tijd aan receptief inhuizige activiteiten, bij de andere 

groepen die matig tot veel op afwijkende tijden werken schommelt dit rond de 58%. Dit zien 

we ook terugkomen bij het aandeel van de vrije tijd dat besteed wordt aan uitgaan, maar dan 

omgekeerd. Zij die wel enkele of meerdere uren werken op afwijkende uren hebben een groter 

aandeel uitgaan dan zij die dit niet doen. De groep die tussen 2u46 tot 9u30 aan werk op 

afwijkende tijden besteed, heeft met 9,4% het hoogste aandeel aan uitgaan.  

 

Voor meer specifieke vrijetijdsactiviteiten vinden we enkel significante verschillen op basis 

van uren werk op afwijkende tijdstippen voor het aandeel tv en video. Net als bij receptief 

inhuizige vrije tijd, besteedt de groep zonder werk op afwijkende uren hier het hoogste aandeel 

aan, zo’n 55%. De groep die slechts enkele uren besteed aan werk op afwijkende tijdstippen 

(00u01 tot 2u45) spendeert het kleinste aandeel van hun vrije tijd aan tv en video (48,9%). Wat 

betreft de exacte tijd besteed aan de verschillende activiteiten, werd er enkel een significant 

verschil gevonden voor de duur van receptief inhuizige vrije tijd. De tijd besteed aan deze 

activiteiten daalt naarmate men meer tijd besteed aan werk op afwijkende uren. Voor receptief 

uithuizige vrije tijd, actieve vrije tijd en uitgaan werden geen significante verschillen gevonden. 

Dat wil zeggen dat de tijd die men besteed aan werk op afwijkende tijdstippen geen significante 

impact heeft op de tijd besteed aan deze activiteiten.  

 

Werken op afwijkende uren vormt een drempel voor receptief inhuizige vrije tijd, en tv en 

video, dat daar deel van uitmaakt. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat receptief inhuizige 

vrije tijd, zoals tv en video, het vaakst gedaan wordt net op die uren die overeenkomen met de 

afwijkende werkuren, zijnde ’s avonds en in het weekend. Zij die op deze momenten werken, 

kunnen in mindere mate deelnemen aan die vrijetijdsactiviteiten. Voor uitgaan, wat ook vaker 

op deze afwijkende tijden plaatsvindt, vinden we dat betaald werk op afwijkende tijden net geen 

drempel is, maar eerder een aanzetter.  
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4.3 Huishoudelijk werk 

Ook de tijd besteed aan huishoudelijk werk delen we op in vier categorieën (zie grafiek 4). We 

vinden tussen deze groepen significante verschillen in aandeel receptief inhuizige vrije tijd, 

actieve vrije tijd en uitgaan. Het aandeel receptief inhuizige vrije tijd stijgt bij iedere groep die 

meer tijd besteed aan het huishouden. Zo besteden zij die weinig doen 54,5% van hun vrijetijd 

aan receptief uithuizig activiteiten, bij zij die het meeste tijd besteden aan huishouden is dat 

aandeel 10 procentpunt hoger, nl. zo’n 65%. Voor actieve vrije tijd zien we het kleinste aandeel 

bij zij die veel huishoudelijk werk doen. Het aandeel ‘uitgaan’ volgt een meer lineaire daling 

over de groepen van 11,1% voor zij die de het minst, tot 5,6% voor zij die het meeste tijd 

besteden aan huishouden. 

 

Bij de meer specifiekere vrijetijdactiviteiten (in Appendix 6) zien we voor tv en video een zelfde 

trend als receptief inhuizige vrije tijd. Dit maakt natuurlijk deel uit van deze ruimere categorie. 

Hoe meer uren men besteed aan huishoudelijk werk, hoe groter het aandeel tv en video. 

Opvallend is dat we ook voor receptieve cultuurparticipatie een stijging zien bij de twee 

groepen die het meeste tijd aan het huishouden besteden. De aandelen nieuwe media en sport 

dalen lineair naarmate men meer tijd besteed aan het huishouden.  

 

Grafiek 4. Percentage aandeel categorieën vrijetijdsactiviteiten voor huishoudelijk werk 

 * significant verschil 

 

Qua duur zien we enkel een significant effect van de uren besteed aan huishoudelijk werk voor 

actieve vrije tijd en uitgaan; de tijd besteed aan actieve activiteiten en uitgaan daalt naarmate 

men meer tijd besteed aan het huishouden. Voor receptieve inhuizige en uithuizige vrije tijd 
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merken we geen significante verschillen in de duur. Meer tijd besteed aan huishouden vormt 

dus een drempel voor actieve vrije tijd (sport), uitgaan en nieuwe media. Daarentegen vormt 

het allesbehalve een drempel voor tv en video en receptieve cultuurparticipatie.  

 

4.4 Kinderzorg  

In grafiek 5 zien we dat mensen die helemaal geen tijd aan kinderzorg spenderen (die dus 

waarschijnlijk ook geen jonge kinderen hebben), een veel kleiner aandeel van hun vrije tijd 

besteden aan receptief uithuizige vrije tijd dan zij die veel tijd besteden aan kinderzorg. Mensen 

die meer dan 8 uur per week aan kinderzorg besteden, spenderen een aandeel van zo’n 6,8% 

van hun vrije tijd aan receptief uithuizige vrije tijd. Een omgekeerde trend zien we voor het 

aandeel uitgaan. Hier zijn het diegene die geen tijd besteden aan kinderzorg die met 8,3% het 

grootste deel van hun vrijetijd uitgaan. Het aandeel uitgaan daalt in de tweede groep, maar stijgt 

weer bij de derde, om tot het laagste niveau te dalen bij zij die meer dan 8 uur aan kinderzorg 

besteden. Voor de meer specifieke vrijetijdsactiviteiten werden geen significante verschillen 

gevonden op basis van de tijd besteed aan kinderzorg.  

 

Bij de duur besteed aan de onderscheidde vrijetijdscategorieën, merken we op dat er enkel voor 

receptief uithuizige vrije tijd geen significant verschil gevonden werd (zie Appendix 7). Voor 

de drie andere categorieën daalt de duur naarmate de tijd besteed aan kinderzorg stijgt. Dit toont 

aan dat kinderzorg enerzijds een drempel vormt voor het uitgaan, maar anderzijds zorgt voor 

een groter aandeel receptieve uithuizige vrije tijd. Dit zou te maken kunnen hebben met dat 

ouders met jongere kinderen vaker met hun kinderen activiteiten buitenshuis doen die tot deze 

categorie behoren zoals bv. naar de bioscoop gaan of een musical bijwonen.  

 

Grafiek 5. Percentage aandeel categorieën vrijetijdsactiviteiten voor kinderzorg 

 * significant verschil 
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Het opsplitsen van arbeid in betaalde arbeid (gewone en afwijkende uren), huishoudelijk werk 

en kinderzorg is zinvol aangezien we merken dat deze een andere invloed hebben op de vrije 

tijd. Zo vonden we dat betaalde arbeid eerder een drempel vormt voor receptievere vormen van 

vrije tijd, maar sport en uitgaan bevordert. Terwijl we voor huishoudelijk werk net zien dat hoe 

meer tijd men hieraan besteed, hoe kleiner het aandeel van actievere vormen van vrije tijd zoals 

sport en uitgaan. Daarentegen zien we dat meer huishoudelijk werk wel samengaat met een 

groter aandeel receptieve vrije tijd. Kinderzorg sluit meer aan bij huishoudelijk werk dan bij 

betaalde arbeid, maar heeft een minder grote invloed. Betaalde en onbetaalde arbeid verschillen 

vooral op vlak van de aard van het werk en de plaats waar het werk wordt uitgevoerd. Betaalde 

arbeid vindt meestal buitenshuis plaats en is vaker afgebakend in duur, terwijl huishoudelijk 

werk en kinderzorg vaker binnenshuis plaatsvinden en geen vaste tijdstippen kent. In volgend 

onderdeel bekijken we of deze verschillende typen arbeid een verschillende invloed hebben op 

vrouwen en mannen.  

 

 Werkende vrouwen en mannen  

5.1 Totale arbeid 

Zowel bij mannen als vrouwen zien we een stijging van het aandeel receptief inhuizige vrije 

tijd naarmate de totale arbeid stijgt (Appendix 2). Enkel bij mannen is dit verschil significant, 

het gaat hier om een stijging van 51% naar 62,9%. Tv en video is de belangrijkste activiteit 

binnen de categorie receptief inhuizige vrije tijd, hier merken we dan ook een gelijkaardige 

stijgende trend die sterker is voor mannen dan voor vrouwen, maar voor beide hier wel 

significant is. Voor actieve vrije tijd zien we dat zowel bij vrouwen als mannen de groep met 

de minste uren (betaalde en onbetaalde) arbeid, het hoogste aandeel receptief uithuizige 

vrijetijd. Voor vrouwen daalt dit lineair naarmate ze minder arbeid verrichten, bij mannen daalt 

het in de tweede (middelste) groep en blijft het stabiel in de hoogste groep. Het aandeel 

‘uitgaan’ geeft opnieuw enkel voor mannen een significant verschil, waarbij er een daling 

plaatsvindt naarmate men meer tijd besteed aan arbeid. Bij vrouwen daalt dit niet, het aandeel 

blijft ongeveer gelijk en is dus onafhankelijk van de totale tijd besteed aan arbeid.  

 

5.2 Betaalde arbeid 

Opvallend is dat het aandeel actieve vrije tijd bij mannen significant daalt naarmate men meer 

tijd besteed aan betaalde arbeid (zie grafiek 6). Voor mannen is dit een daling van zo’n 4 

procentpunten tussen de minst werkende en de meest werkende groep. Voor vrouwen is dit 

verschil veel kleiner en niet significant. Betaalde arbeid vormt voor mannen dus een drempel 

op de actieve vrije tijd, terwijl die voor vrouwen niet zo blijkt te zijn. Ook de stijging in aandeel 

receptief inhuizige vrije tijd en tv en video is groter (en significant) bij mannen (Appendix 3). 

Bij de invloed van de uren betaalde arbeid op normale werktijden zien we ook vooral voor 

mannen significante verschillen (Appendix 4). Opnieuw is er een stijging in het aandeel 
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receptief inhuizige vrije tijd (bij groep drie zien we echter een kleine daling) naarmate men 

meer uren besteed aan betaalde arbeid tijdens normale werkuren. Voor het aandeel actieve vrije 

tijd zien we dat de groep mannen die het minste uren besteedt aan betaalde arbeid tijdens de 

normale werkuren met 24% een groter aandeel actieve vrijetijd heeft dan de andere groepen en 

zeker t.o.v. de groep met het meeste ‘normale’ werkuren (18%). Voor de meer specifieke 

vrijetijdsactiviteiten komt er enkel een significant verschil naar boven voor mannen bij de 

activiteit tv en video kijken. Net als bij de grotere categorie receptief inhuizige vrije tijd stijgt 

hier het aandeel naarmate mannen meer werken (met opnieuw een kleine terugval in de derde 

groep). Voor het aandeel aan sport, vinden we noch voor mannen noch voor vrouwen een 

significant verschil. 

 

 

Grafiek 6. Percentage aandeel actieve vrijetijd voor mannen en vrouwen voor betaalde arbeid 

op normale werkuren 

 ° significant verschil tussen mannen 

 

In Appendix 5 zien we dat de invloed van betaalde arbeid op afwijkende momenten (avond, 

nacht en weekend) er toch wat anders uitziet dan deze van betaalde arbeid tijdens de normale 

werkuren. Voor de vier hoofdgroepen van vrije tijd vinden we hier meer significante verschillen 

voor vrouwen dan voor mannen. Bij vrouwen daalt het aandeel receptief inhuizige vrije tijd 

naarmate men meer werkt op afwijkende uren (grafiek 7). Opvallend is dat we voor het aandeel 

uitgaan bij vrouwen een significante lineaire stijging zien naarmate men meer uren werkt op 

afwijkende momenten (grafiek 8). Bij mannen stijgt dit ook tot de derde groep en daalt weer in 

de groep die het meest werkt op afwijkende uren. Voor mannen vinden we enkel een significant 

verschil bij het aandeel receptief uithuizige vrije tijd. De groep die tussen 00u01 en 2u45 

besteed aan betaald werk op afwijkende momenten heeft met 6,15% een aandeel van zo’n 3 

procentpunten meer receptief uithuizige vrijetijd heeft dan de groep die geen arbeid doet op 

afwijkende uren en de twee groepen die meer werken op afwijkende tijden. Hetzelfde zien we 

terug bij de meer specifieke activiteit receptieve cultuurparticipatie. Hier stijgt voor mannen het 
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aandeel ook significant van groep een naar groep twee, maar daalt erna opnieuw. Voor vrouwen 

vinden we het hoogste aandeel tv en video bij zij die niet werken op afwijkende tijd. 

 

Grafiek 7. Percentage aandeel receptief inhuizige Grafiek 8. Percentage aandeel uitgaan  

vrije tijd voor mannen en vrouwen voor betaald  voor mannen en vrouwen voor betaald 

werk op afwijkende uren    werk op afwijkende uren 

^ significant verschil tussen vrouwen 

 

We merken dus dat de uren besteed aan betaalde arbeid niet dezelfde invloed hebben op de vrije 

tijd van vrouwen als op de vrije tijd van mannen. Voor mannen vormt betaalde arbeid eerder 

een drempel voor actieve vrije tijd en een soort van aanzetter voor receptief inhuizige vrije tijd. 

Voor vrouwen zien we dat afwijkende werkuren eerder een aanzetter zijn voor uitgaan en meer 

actieve vrije tijd. Betaalde arbeid op afwijkende momenten vormt voor vrouwen zelfs een 

drempel voor receptief inhuizige vrije tijd.  

 

5.3 Huishoudelijk werk 

Huishoudelijk werk heeft veel meer dan betaald werk eenzelfde invloed op mannen als op 

vrouwen (zie Appendix 6). Voor beiden zien we een stijging in het aandeel receptief inhuizige 

vrije tijd naarmate de tijd besteed aan huishoudelijk werk stijgt. Het aandeel uitgaan daalt voor 

mannen en vrouwen significant bij meer huishoudelijk werk. Mannen die weinig tijd besteden 

aan huishouden hebben een aandeel van 10,6%, terwijl mannen die erg veel tijd aan het 

huishouden besteden nog maar een aandeel uitgaan hebben van 4,7%. Bij vrouwen daalt dit van 

12,8% tot 5,9%. Bij de specifieke vrijetijdsactiviteiten zien we opnieuw zowel voor vrouwen 

als mannen een stijging in het aandeel tv en video naarmate men meer huishoudelijk werk 

verricht. Het aandeel receptieve cultuurparticipatie daarentegen, stijgt significant voor mannen 

die meer dan 14u17 besteden aan huishouden (grafiek 9). Voor vrouwen vinden we hier geen 

significante invloed. Tenslotte is het erg opvallend dat er geen significant verschil gevonden is 

in de totale hoeveelheid vrije tijd voor vrouwen op basis van meer huishoudelijk werk. Bij 
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mannen daalt het aantal uren vrije tijd significant naarmate men meer uren aan het huishouden 

besteed. Voor vrouwen is dit niet het geval. 

 

 

 

Grafiek 9. Percentage aandeel receptieve cultuurparticipatie voor huishoudelijk werk voor 

vrouwen en mannen 

 ° significant verschil tussen mannen 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de invloed van de tijd besteed aan huishoudelijk werk voor 

de vrijetijd van mannen en vrouwen vrij gelijklopend is. De uren besteed aan huishoudelijk 

werk vormen een drempel voor het aandeel uitgaan en leiden tot meer receptieve inhuizige 

vrijetijd. Wel stellen we vast dat huishoudelijk werk een soort van aanzetter is voor receptieve 

cultuurparticipatie bij mannen, maar niet bij vrouwen. 

 

5.4 Kinderzorg 

Als laatste bekijken we nog de invloed van kinderzorg op de vrije tijd van mannen en vrouwen 

(zie Appendix 7). Voor het aandeel receptief uithuizige vrije tijd en uitgaan vinden we een 

significante invloed van kinderzorg voor zowel vrouwen als mannen. Toch heeft de tijd besteed 

aan kinderzorg een iets andere invloed op vrouwen dan op mannen. Bij vrouwen zien we dat 

zij die helemaal geen tijd besteden aan kinderzorg 5,3% van hun vrije tijd aan receptief 

uithuizige vrije tijd wordt besteed. Bij vrouwen die een klein beetje tijd besteden aan kinderzorg 

daalt dit tot een aandeel van 2,4%. Bij zij die meer dan 8u aan kinderzorg spenderen stijgt het 

aandeel receptief uithuizige vrije tijd tot 7,8%. Bij mannen heeft de groep met geen kinderzorg 

het laagste aandeel receptief uithuizige vrije tijd, bijna 3%. Dit aandeel behaalt zijn hoogste 

waarde van 5,8% in de groep die slechts weinig tijd besteed aan kinderzorg. Het hoogste 

aandeel in receptief uithuizige vrije tijd bij vrouwen lag in de groep met het meeste uren 

kinderzorg. Voor uitgaan vinden we voor vrouwen en mannen het laagste aandeel bij zij die het 
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meeste tijd aan kinderzorg spenderen, de andere groepen verschillen niet zo erg veel van elkaar. 

Voor de specifieke activiteit ‘tv en video’ vinden we bij vrouwen die weinig tijd aan kinderzorg 

besteden (0u01 tot 2u46) het hoogste aandeel ‘tv en video’ (58,9% van hun vrije tijd). Bij 

mannen die weinig tijd aan kinderzorg besteden is het aandeel ‘tv en video’ het laagst (45,2%). 

Bij mannen zien we een stijging van het aandeel ‘tv en video’ naarmate ze meer tijd aan 

kinderzorg besteden, bij vrouwen is er eerder een daling. Tenslotte zien we in grafiek 10 een 

stijging van het aandeel receptieve cultuurparticipatie voor mannen die tot 8u kinderzorg doen. 

De derde groep mannen met redelijk wat kinderzorg hebben het grootste aandeel receptieve 

cultuurparticipatie (3,1%). Bij vrouwen werd hier geen significant verschil gevonden. We zien 

evenwel dat de groep vrouwen die geen tijd besteedt aan kinderzorg het grootste aandeel 

receptieve cultuurparticipatie heeft. 

 

Zowel voor vrouwen als voor mannen vormt het aantal uren kinderzorg een drempel op uitgaan. 

Vooral voor zij met veel kinderzorg. Veel kinderzorg voor vrouwen en een beetje kinderzorg 

voor mannen is daarentegen een aanzetter voor receptief uithuizige vrije tijd. Voor mannen zien 

we ook een stijging van de receptieve cultuurparticipatie naarmate men meer tijd besteed aan 

kinderzorg.  

 

Grafiek 10. Percentage aandeel receptieve cultuurparticipatie voor kinderzorg voor vrouwen 

en mannen 

 ° significant verschil tussen mannen 
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een aanzetter voor het aandeel uitgaan en meer actieve vrije tijd. Deze afwijkende uren vormen 

wel een drempel op de inhuizige receptieve vrije tijd van werkende vrouwen. 

 

Onbetaalde arbeid vormt voor mannen en vrouwen een drempel voor het uitgaan. Huishoudelijk 

werk vormt ook nog een drempel voor receptief inhuizige vrije tijd. Meer onbetaalde arbeid 

heeft voor mannen niet enkel een negatieve invloed, zo zien we voor kinderzorg en 

huishoudelijk werk een groter aandeel receptieve cultuurparticipatie bij de groepen mannen die 

meer tijd hieraan besteden.  

 Cultuurparticipatie  

Zo’n 83% van de werkende populatie heeft gedurende hun registratieweek geen enkele minuut 

besteed aan cultuurparticipatie. Dat wil zeggen dat hun aandeel culturele activiteiten op de 

totale vrije tijd van die week ook 0 is. De grote groep nullen zorgt ervoor dat het interessanter 

is om de invloed op al dan niet participeren na te gaan.  

 

We voeren een logistische regressie uit op al dan niet tijd besteed hebben aan receptieve of 

actieve culturele activiteiten (tabel 5). We zien dat zowel voor vrouwen als voor mannen de 

uren betaalde arbeid tijdens normale werkuren een negatief effect hebben op de 

cultuurparticipatie. Zij die meer uren aan betaalde arbeid op gewone werkuren spenderen, 

hebben een kleinere kans om tot de groep van cultuurparticipanten te behoren dan de groep die 

slechts weinig tijd aan betaalde arbeid (0u tot 24u15) op gewone werkuren besteedde. Voor 

vrouwen geldt dit voor alle groepen die meer dan 24u15 aan betaalde arbeid besteden, maar de 

groep die meer dan 43u35 hieraan besteed heeft een veel kleinere kans om te participeren t.a.v. 

de groep die slechts heel weinig werkt op normale uren. Voor mannen zijn het de twee groepen 

die het meest werken op normale uren die een significant kleinere kans hebben te participeren 

aan cultuur t.a.v. mannen die erg weinig werken tijdens standaarduren. Een klein beetje werken 

op afwijkende tijden (0u01 tot 2u45) zorgt voor mannen echter voor een grotere kans om aan 

cultuur te doen t.a.v. mannen die niet werken op afwijkende uren. Bij vrouwen zien we 

daarentegen een afname van de kans op cultuurparticipatie voor de groep die veel werkt op 

afwijkende tijden (meer dan 8u) t.a.v. die vrouwen die niet werken op deze momenten. Bij 

vrouwen speelt ook de tijd besteed aan huishouden een rol. Vrouwen die tussen 8u56 en 14u16 

of meer dan 20u55 aan huishoudelijk werk besteden, hebben een kleinere kans om te 

participeren aan cultuur dan vrouwen die 8u55 of minder aan het huishouden besteden. Voor 

mannen vinden we geen significante effecten van huishoudelijk werk. Bij mannen zien we wel 

een significant positief effect van het opleidingsniveau. Hoger opgeleide mannen hebben een 

grotere kans hebben om te participeren aan cultuur dan lager opgeleiden. Dit vinden we niet 

terug bij vrouwen.  

 

We merken dus voor vrouwen een grotere negatieve impact van de tijd besteed aan arbeid op 

het al dan niet participeren aan culturele activiteiten dan voor mannen. Voor vrouwen vinden 

we negatieve effecten voor betaalde arbeid op normale werkuren, veel werken op afwijkende 

uren en huishoudelijk werk. Voor mannen vinden we enkel een negatieve invloed van betaalde 

arbeid op normale uren.  Vergelijken we dit met eerder onderzoek, zien we een gelijkenis met 
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het onderzoek van Wallace en Young (2010). Huishoudelijk werk en kinderzorg waren daar 

eerder positief gerelateerd aan verschillende soorten vrijetijdsactiviteiten voor mannen, terwijl 

dit bij vrouwen niet gerelateerd of negatief gerelateerd was.  Bij ons zien we dat huishoudelijk 

werk en kinderzorg niet gerelateerd is aan de al dan cultuurparticipatie van mannen, maar dat 

tijd besteed aan huishoudelijk werk wel negatief gerelateerd is aan de cultuurparticipatie van 

werkende vrouwen. Een mogelijke verklaring die zij hiervoor geven die ook op onze 

bevindingen van toepassing zou kunnen zijn, is dat de rollen van mannen in het gezin en in hun 

vrijetijd meer overlappen en te verzoenen zijn dan die van vrouwen. Zo weten we dat mannen 

nog vaker de meer flexibele huishoudelijke taken op zich nemen, zoals klussen en in de tuin 

werken, die meer ruimte laten om hun vrijetijd makkelijk in te plannen. Vrouwen nemen vaker 

de routineuze taken op zich die iedere dag gedaan moeten worden en waar men minder snel 

onderuit kan komen wanneer men geen goesting heeft, zoals koken, wassen etc. De negatieve 

invloed van tijd besteed aan huishoudelijk werk op cultuurparticipatie bij vrouwen zou binnen 

dit idee gezien kunnen worden. Huishoudelijk werk is dan voor mannen veel minder een 

drempel dan voor vrouwen. Betaalde arbeid op normale werkuren heeft voor mannen 

daarentegen net zoals bij vrouwen een negatieve invloed op cultuurparticipatie. Volgen we het 

idee van hierboven, dan kunnen we stellen dat de rol die mannen innemen (maar vrouwen ook) 

op het werk veel minder overlapt en minder te verzoenen is met de rol in de vrije tijd.  Daarnaast 

kan ook de dependent labour theory een mogelijke verklaring bieden. Shaw (1985) stelt immers 

dat mannen in hun vrijetijd beperkt worden door hun betaald werk, terwijl vrouwen veel meer 

beperkt worden door de eisen van het huishouden. Dit zien we hier ook ongeveer terugkomen. 

Vrouwen worden naast de tijd besteed aan betaald werk beperkt door de tijd besteed aan 

huishoudelijk werk. Opvallend is ook dat geen enkele van de achtergrondkenmerken, na 

statistische controle voor de werkvariabelen, een significante invloed heeft op de 

cultuurparticipatie bij vrouwen, hoewel we weten dat opleidingsniveau erg bepalend is voor de 

cultuurparticipatie van mensen. Bij mannen had een hoger diploma duidelijk wel een positieve 

invloed. Gecontroleerd voor al deze achtergrondkenmerken blijken de tijdsdrempels bij 

vrouwen het verschil te maken. 
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Tabel 5. Logistische regressieanalyse op al dan niet participeren aan culturele activiteiten 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 

MANNEN 
 

Exp(B) Sig VROUWEN 
 

Exp(B) Sig 

Betaalde arbeid    Betaalde arbeid    

- gewone uren (ref: 0-24u15) 
  

- gewone werkuren (ref: 0-24u15) 
  

 
24u16-35u20 0,625 

  
24u16-35u20 0,485 **  

35u21-43u35 0,47 * 
 

35u21-43u35 0,518 *  
43u36+ 0,321 *** 

 
43u36+ 0,339 ** 

- afwijkende uren  (ref:0u) 
  

-afwijkende werkuren  (ref:0u) 
  

 
00u01 - 2u45 1,642 * 

 
00u01 - 2u45 1,016 

 

 
2u46 - 9u30 0,947 

  
2u46 - 9u30 0,802 

 

 
9u31+ 0,572 

  
9u31+ 0,501 * 

Huishoudelijk werk  (ref: 0-8u55) 
  

Huishoudelijk werk  (ref: 0-8u55) 
  

 
8u56 - 14u16 0,861 

  
8u56 - 14u16 0,443 *  

14u17 - 20u55 0,849 
  

14u17 - 20u55 0,536 
 

 
20u56+ 1,143 

  
20u56+ 0,312 ** 

Kinderzorg 0u) 
  

Kinderzorg 0u) 
  

 
00u01 - 2u46 0,848 

  
00u01 - 2u46 0,62 

 

 
2u47 - 8u 1,855 

  
2u47 - 8u 1,085 

 

 
8u01+ 0,613 

  
8u01+ 0,74 

 

Aandeel vrijetijdsactiviteiten gecombineerd 

met huishoudelijk werk of kinderzorg 

0,148 
 

Aandeel vrijetijdsactiviteiten gecombineerd met 

huishoudelijk werk of kinderzorg 

0,927 
 

Aandeel vrijetijd in bijzijn van kinderen 0,842 
 

Aandeel vrijetijd in bijzijn van kinderen 0,717 
 

Gemiddelde duur vrijetijdsactiviteit 1 
 

Gemiddelde duur vrijetijdsactiviteit 1 
 

Tijdsdruk 
 

1,01 
 

Tijdsdruk 
 

0,879 
 

Leeftijd (ref: 40 tot 54) 
  

Leeftijd (ref: 40 tot 54) 
  

 
18 tot 24 0,407 

  
18 tot 24 0,366 

 

 
25 tot 39 0,941 

  
25 tot 39 0,843 

 

 
55 tot 64 1,148 

  
55 tot 64 1,604 

 

Opleidingsniveau in drie categorieën 1,656 *** Opleidingsniveau in drie categorieën 1,115 
 

Subjectief gezinsinkomen in 4 categorieën 1,056 
 

Subjectief gezinsinkomen in 4 categorieën 1,076 
 

Inwonende partner  (ref: geen inwonende partner) 0,784 
 

Inwonende partner  (ref: geen inwonende partner) 0,995 
 

Inwonende kinderen (ref: geen inwonende kinderen) 0,899 
 

Inwonende kinderen (ref: geen inwonende kinderen) 1,546 
 

Constante 
 

0,175 
 

Constante 
 

0,88 
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 Conclusie 

Wanneer mensen gevraagd wordt waarom ze niet vaker een bepaalde activiteit doen, komt er 

vaak als excuus dat ze hier geen tijd voor hebben. In dit rapport gingen we na wat de invloed 

van tijd besteed aan betaalde en onbetaalde arbeid is op de vrije tijd en de invulling van deze 

vrije tijd voor werkende Vlamingen. Vormt de tijd besteed aan andere activiteiten dan ook echt 

een drempel voor vrijetijdsactiviteiten? En welke vormen van vrije tijd zijn in die zin hoog- of 

laagdrempelig? Allereerst viel op dat receptief inhuizige vrijetijd, en dan vooral tv en video 

kijken, met zo’n 60% het grootste deel van de vrije tijd vult voor werkenden. Veel van de vrije 

tijd wordt dus thuis en op een eerder passieve manier doorgebracht. Ten tweede viel het op dat 

de tijd besteed aan betaalde en onbetaalde arbeid niet dezelfde invloed hebben op de invulling 

van de vrije tijd. Het is dus wel van belang te onderscheiden waar men veel tijd aan besteedt en 

niet enkel of men veel werkt (betaald of onbetaald) in het algemeen. Zo zagen we dat meer 

betaalde arbeid op afwijkende uren eerder een drempel vormt voor receptievere uithuizige 

vormen van vrije tijd, maar wel aanzet tot actievere vrijetijdsbesteding zoals sport en uitgaan. 

Betaalde arbeid op standaard werkuren vormt over het algemeen een aanzet voor receptieve 

inhuizige vrije tijd. Meer onbetaalde arbeid zorgt voor een groter aandeel receptievere vrije tijd 

en vormt een drempel voor actieve vrijetijdsactiviteiten. Het gefragmenteerde en inhuizige 

karakter van veel onbetaald werk speelt hier wellicht een rol bij de invulling van de vrije tijd. 

Voor de totale werkende steekproef, kunnen we stellen dat receptieve inhuizige vrije tijd de 

meest laagdrempelige vorm van vrije tijd is. Uitgaan en actieve vrije tijd zijn vooral 

hoogdrempelig wanneer men veel onbetaalde arbeid doet. Receptieve uithuizige vrije tijd is 

hoogdrempelig wanneer men veel betaalde arbeid uitvoert.  

 

Net als eerder onderzoek vinden we in Vlaanderen ook verschillen tussen vrouwen en mannen 

op vlak van de totale duur (Bianchi & Mattingly, 2003) en de kwaliteit van de vrije tijd (Bittman 

& Wajcman, 2000). Werkende vrouwen hebben gemiddeld vijf uur minder vrije tijd per week 

dan werkende mannen en kennen een hogere fragmentatie en contaminatie van hun vrije tijd. 

Deze kwaliteit van de vrije tijd hangt natuurlijk ook samen met de plaats van de vrije tijd. Zo 

is er een veel grotere kans dat vrije tijd onderbroken wordt wanneer men deze thuis doorbrengt 

en in aanwezigheid van anderen, zoals kinderen. Omdat ook de verdeling van arbeid en de 

rollen niet gelijk zijn voor mannen en vrouwen, bekeken we de invloed van betaalde en 

onbetaalde arbeidstijddrempels apart voor beide groepen. Hieruit blijkt dat ook tijdsdrempels 

niet helemaal op dezelfde manier spelen voor werkende vrouwen als voor werkende mannen. 

Meer betaalde arbeid (en vooral op afwijkende tijdstippen) hangt bij vrouwen samen met een 

groter aandeel uitgaan en een actievere vrije tijd, maar vormen een drempel voor het aandeel 

receptief inhuizige vrije tijd. Werkende mannen daarentegen zijn afgeremd in hun actievere 

vrije tijd door meer betaald werk. Betaald werk vormt wel een aanzetter van receptief inhuizige 

vrije tijd voor mannen. Meer onbetaalde arbeid vormt voor zowel werkende vrouwen als 

mannen een drempel voor het aandeel uitgaan en een aanzetter voor receptief inhuizige vrije 

tijd. Voor mannen heeft meer onbetaalde arbeid nog een andere positieve invloed, namelijk op 

receptieve cultuurparticipatie. Dit is niet het geval bij vrouwen. Hierin komen onze resultaten 

deels overeen met die van Wallace en Young (2010). Huishoudelijk werk en kinderzorg waren 
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daar eerder positief gerelateerd aan verschillende soorten vrijetijdsactiviteiten voor mannen, 

terwijl dit bij vrouwen niet gerelateerd of negatief gerelateerd was. Voor Vlaamse werkende 

vrouwen vinden we enkel een positieve relatie tussen meer onbetaalde arbeid en receptief 

inhuizige vrije tijd (wat we voor mannen trouwens ook vinden). In de multivariate analyses op 

totale cultuurparticipatie konden we deze verschillen grondiger bestuderen door voor een aantal 

achtergrondkenmerken statistisch te controleren. Na controle voor leeftijd, opleidingsniveau, 

subjectief gezinsinkomen, inwonende partner en kinderen, vinden we voor werkende vrouwen 

vaker dan voor mannen een negatief effect van arbeidsduur, zowel betaald als onbetaald. 

Vrouwen die meer werken op gewone uren of afwijkende uren en veel tijd besteden aan het 

huishouden hebben een minder grote kans om aan cultuur te participeren dan vrouwen die hier 

minder tijd aan besteden. Mannen ondervinden enkel een negatieve invloed van betaalde 

werkuren op normale tijden en zelfs een positieve invloed van wat werk op afwijkende uren.  

 

Meer inhuizige of uithuizige (actievere) activiteiten doen heeft te maken met de rollen die 

mensen opnemen en het belang van deze rollen in het leven van deze mensen. Zo zien we dat 

betaalde arbeid iets meer aanzet tot actievere en uithuizigere activiteiten. Betaalde arbeid vindt 

ook vaak buitenshuis plaats. Onbetaalde arbeid vindt vaker binnenshuis plaats en bevordert dan 

ook het aandeel inhuizige (receptievere) activiteiten. Mensen die veel belang hechten aan hun 

uithuizige werkrol, zullen waarschijnlijk ook meer uren spenderen in betaald werk en een groter 

aandeel actievere uithuizige activiteiten doen. Zij die zich meer identificeren met een meer 

huishoudelijke rol, brengen ook in hun vrije tijd een groter aandeel door binnenshuis of 

tenminste in activiteiten die samenhangen met deze rol. Zo zagen we dat vrouwen met kinderen 

een hoger aandeel cultuurparticipatie hadden dan vrouwen zonder kinderen. Het vertrouwd 

maken van kinderen met cultuur hoort dan waarschijnlijk bij de moederrol. Marks (1977) 

noemde dit ‘commitment’. Commitment bepaalt hoeveel tijd en energie mensen zullen steken 

in bepaalde rollen. Deze rollen zijn veranderlijk doorheen het leven en hangen samen met het 

geslacht, maar ook o.a. met de leeftijd en het opleidingsniveau. We zagen dat bij vrouwen de 

groepen die het meeste tijd besteedden aan betaald werk (zeker op afwijkende uren) een groter 

aandeel actieve vrije tijd hebben en meer uitgaan dan vrouwen die veel minder tijd besteden 

aan betaalde arbeid. Bijkomende analyses (hier niet getoond) geven ook aan dat deze groep van 

hardwerkende vrouwen vooral bestaat uit hoogopgeleiden en jongere leeftijden, zonder 

inwonende partner en/of kinderen. Deze jonge, hoogopgeleide vrouwen zullen nog meer belang 

hechten aan hun werkrol. Dit weerspiegelt zich in hun vrijetijdspatroon. Natuurlijk hangen deze 

rollen ook samen met de kwaliteit van de vrije tijd en hangen de rollen en de kwaliteit van de 

vrije tijd samen met onbetaalde arbeid. Zoals al eerder gesteld vindt onbetaalde arbeid 

binnenshuis plaats en is vaak gefragmenteerder dan betaalde arbeid. De gefragmenteerde vrije 

tijd die men ter beschikking heeft zal men dan vaker aan kortere inhuizige activiteiten besteden. 

Dit hangt samen met het compartimenteren van tijd. Zoals gesteld in het conceptueel kader, 

weten we dat mannen hun tijd vaker compartimenteren en daarom ook minder gefragmenteerde 

tijd hebben.  

 

Het conceptueel kader geeft ons handvaten om de bevindingen uit dit rapport te kaderen en 

eventuele verklaringen te geven. Zo spelen de verschillende rollen en taken die vrouwen en 

mannen nog steeds opnemen in het leven, in het huishouden, in het gezin ook een rol in de 
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invulling van de vrije tijd. Deze rollen weerspiegelen zich in de tijdsdrempels die we hier 

uitgebreid onderzocht hebben. Voor vrouwen vormt onbetaalde arbeid als een grotere drempel 

dan voor mannen, omdat de taken die zij uitvoeren in het huishouden en m.b.t. kinderzorg veel 

minder flexibel zijn dan de taken die mannen uitvoeren in deze context. De rol die mannen 

innemen in het gezin lijkt makkelijker te verzoenen met de actievere, uithuizige 

vrijetijdsactiviteiten. Betaald werk, de traditioneel belangrijkste rol in het leven van mannen, 

vormt voor mannen dan weer een grotere drempel voor actievere vrije tijd. Dit komt overeen 

met bevindingen van Shaw (1985) binnen het kader van de dependent labour theory die stelt 

dat mannen vooral beperkt worden door betaald werk en dat vrouwen meer beperkt worden 

door het huishouden.  

 

7.1 Beperkingen 

 

Dit rapport geeft een overzicht van de manier waarop tijd besteed aan betaald en onbetaald 

werk een drempel kunnen vormen voor vrijetijdsactiviteiten. Deze tijdsdrempels worden echter 

afzonderlijk bestudeerd van andere mogelijke drempels. Zo weten we dat de tijd die mensen 

besteden aan betaald werk en huishoudelijk werk (of kinderzorg) ook afhankelijk is van 

bepaalde achtergrondkenmerken en de fase van het leven waarin zij zich bevinden. Zo gaven 

we eerder al mee dat de groep vrouwen die erg veel werken, vaak hoogopgeleide vrouwen zijn 

die nog geen kinderen hebben. Daarnaast is de keuze voor bepaalde vrijetijdsactiviteiten ook 

afhankelijk van de kennis over deze activiteiten, mogelijke vrienden of kennissen die je kunnen 

vergezellen, gezondheidsproblemen of financiële mogelijkheden. Tijdsdrempels zijn dus 

slechts een deel van wat mensen kan weerhouden om activiteiten te doen. In dit rapport 

onderzochten we enkel de werkende populatie, deze groep is interessant aangezien zij vaker 

tijdsdruk ervaren. Toch is het ook belangrijk onderzoek te doen naar de manier waarop 

tijdsdrempels werken en ervaren worden bij werklozen, jongeren, huismannen en -vrouwen en 

gepensioneerden.  
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 Appendices 

 

Leeswijzer: 

 

Significantieniveau’s Appendix 1 

 *p < 0.05 

**p < 0.01 

***p < 0.001 

n.s. Niet significant 

 

Significantieniveau’s Appendix 2 t.e.m. 7 

 Significant verschil p<0.05 tussen tijdsvariabelen voor totale groep: * 

 Significant verschil p<0.05 tussen tijdsvariabelen voor mannen apart: ° 

 Significant verschil p<0.05 tussen tijdsvariabelen voor vrouwen apart: ^ 
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Appendix 1: Vrijetijdsvariabelen voor de verschillende achtergrondkenmerken (niet geslacht)  

  
Totale 

vrijetijd 
in uren 

per week 
(uren – 

min)  

% tv & 
video 

% uithuizige 
vrijetijd 

% inhuizige 
vrijetijd 

% vrijetijd in 
aanwezigheid 
van vrienden 

% vrije tijd in 
aanwezigheid 
van kinderen 

% vrijetijd 
gecombineer

d met huish 

Aantal 
vrijetijdsactiv

iteiten per 
uur 

Gemiddelde 
duur 

vrijetijdsactiv
iteit (uren –

min) 

Opleidingsniveau 
 

*** *** n.s. n.s. n.s. ** ** *** ***  
max lager sec 25:00 56,30% 23,73% 75,65% 14,30% 23,28% 2,67% 0,5586 02:05  
hoger sec 23:51 54,88% 24,74% 74,63% 14,49% 25,81% 4,72% 0,6318 01:52  
hoger 20:35 48,39% 26,27% 72,41% 14,87% 20,45% 4,87% 0,7648 01:32 

Leeftijd 
 

*** n.s. *** *** *** *** ** * **  
18-24 26:54 46,15% 36,48% 62,62% 28,83% 0,97% 1,00% 0,6031 01:58  
25-39 21:11 51,39% 26,34% 72,72% 16,11% 17,74% 5,43% 0,6833 01:45  
40-54 22:47 53,75% 24,15% 74,96% 13,29% 32,56% 4,17% 0,6782 01:45  
55-64 24:45 52,78% 21,93% 77,10% 10,98% 11,70% 3,75% 0,633 01:55 

 
65+ 26:39 51,71% 20,61% 79,39% 3,10% 15,61% 0,59% 0,6268 01:46 

Inwonende 
kinderen 

 
*** * ** ** *** *** *** ** *** 

 
Geen kind(eren) 25:36 50,70% 26,88% 72,28% 16,85% 0,89% 2,40% 0,6468 01:52  
Wel kind(eren) 20:45 53,71% 23,85% 75,19% 12,96% 38,47% 5,74% 0,6858 01:43 

Leeftijd jongste 
kind 

 
*** n.s. n.s. n.s. n.s. *** *** * * 

 
0-6 jaar (N=383) 18:29 53,70% 23,14% 75,69% 13,07% 30,27% 7,94% 0,7181 01:39  
7 jaar of ouder 
(N=1012 

21:41 53,72% 24,14% 74,98% 12,92% 41,86% 4,84% 0,6726 01:45 

Subjectief 
inkomen 

 
n.s. n.s. * * n.s. *** n.s. *** *** 

 
Moeilijk 25:13 54,89% 23,95% 74,60% 13,94% 31,90% 3,63% 0,6017 01:56  
Eerder moeilijk 22:35 54,18% 22,39% 76,84% 14,49% 27,18% 5,21% 0,6209 01:55  
Eerder makkelijk 23:16 51,81% 25,79% 73,20% 14,71% 22,36% 4,29% 0,6744 01:46  
Makkelijk 22:11 50,84% 26,28% 72,85% 14,67% 19,54% 4,08% 0,7122 01:41 

Voltijds-deeltijds 
 

** n.s. n.s. n.s. n.s. *** *** n.s. **  
Voltijds 23:28 52,66% 25,16% 73,96% 14,76% 21,33% 3,80% 0,6603 01:49  
Deeltijds (vooral 
vrouwen) 

21:48 52,23% 23,83% 75,18% 13,53% 28,25% 6,52% 0,6926 01:41 



 
 

Appendix 2: TOTALE ARBEID 

Tabel 8. Percentueel aandeel categorieën vrijetijdsactiviteiten voor de totale arbeid en totale duur vrije tijd in uren en minuten per week 
  

Receptief inhuizig * ° Receptief uithuizig Actief * ° ^ Uitgaan * ° 
 

Totale vrije tijd * ° ^ 

0-48u15 mannen 51,03% 4,18% 24,01% 9,26% 
 

31:30  
vrouwen 60,90% 5,58% 19,05% 7,86% 

 
24:23  

totaal 55,50% 4,81% 21,76% 8,63% 
 

28:17 

48u16-59u17 mannen 60,49% 3,57% 18,20% 6,84% 
 

24:01  
vrouwen 63,92% 5,26% 17,11% 7,60% 

 
18:56  

totaal 62,13% 4,38% 17,68% 7,20% 
 

21:35 

59u18+ mannen 62,87% 3,08% 18,94% 5,92% 
 

17:01  
vrouwen 64,10% 5,18% 14,84% 7,50% 

 
14:52  

totaal 63,42% 4,01% 17,13% 6,62% 
 

16:04 

Tabel 9. Percentueel aandeel specifieke vrijetijdsactiviteiten voor de totale arbeid 

Tabel 10. Categorieën vrijetijdsactiviteiten in uren en minuten per week voor de totale arbeid 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Receptieve cultuurp. Actieve cultuurp. Nieuwe media Tv en video * ° ^ Sport 

0-48u15 mannen 2,50% 2,62% 9,14% 45,07% 7,58% 

 vrouwen 3,68% 2,14% 5,56% 50,96% 4,29% 

 totaal 3,03% 2,40% 7,52% 47,74% 6,09% 
48u16-59u17 mannen 1,70% 2,17% 8,07% 54,01% 6,52% 

 vrouwen 3,75% 2,08% 5,13% 55,55% 5,55% 

 totaal 2,68% 2,13% 6,66% 54,75% 6,06% 
59u18+ mannen 1,54% 2,82% 7,71% 57,36% 6,61% 

 vrouwen 2,72% 1,57% 7,12% 55,00% 4,83% 

 totaal 2,06% 2,27% 7,45% 56,32% 5,82% 

  Receptief inhuizig * ° ^ Receptief uithuizig * ° ^ Actief * ° ^ Uitgaan * ° ^ 

0-48u15 mannen 15:48 01:21 07:42 02:58 

 vrouwen 14:47 01:23 04:38 01:55 

 totaal 15:21 01:22 06:19 02:29 

48u16-59u17 mannen 14:29 00:45 04:33 01:32 

 vrouwen 12:20 00:56 03:09 01:22 

 totaal 13:27 00:50 03:53 01:27 

59u18+ mannen 10:47 00:21 03:20 01:04 

 vrouwen 09:33 00:50 02:07 01:09 

 totaal 10:14 00:34 02:48 01:06 



 
 

Appendix 3: TOTALE BETAALDE ARBEID 

Tabel 11. Percentueel aandeel categorieën vrijetijdsactiviteiten voor de totale betaalde arbeid en totale duur vrije tijd in uren en minuten per week 

Tabel 12. Percentueel aandeel specifieke vrijetijdsactiviteiten voor de totale betaalde arbeid 

  Receptieve cultuurp. * ° ^ Actieve cultuurp. Nieuwe media Tv en video * ° Sport * 

0 - 25u10 mannen 2,69% 3,60% 9,11% 47,36% 5,75% 

 vrouwen 4,76% 1,88% 5,34% 53,11% 3,65% 

 totaal 3,96% 2,55% 6,81% 50,87% 4,47% 

25u11 - 34u38 mannen 1,79% 1,80% 8,99% 49,27% 7,48% 

 vrouwen 2,90% 2,44% 5,64% 52,19% 5,35% 

 totaal 2,40% 2,15% 7,15% 50,87% 6,31% 

34u39 - 42u09 mannen 2,72% 2,39% 8,93% 50,75% 6,70% 

 vrouwen 3,35% 1,89% 6,15% 55,09% 5,63% 

 totaal 2,97% 2,19% 7,81% 52,49% 6,27% 

42u10 + mannen 1,06% 2,47% 7,16% 55,62% 7,48% 

 vrouwen 1,92% 1,43% 6,47% 56,00% 5,75% 

 totaal 1,30% 2,18% 6,97% 55,72% 7,00% 

Tabel 13. Categorieën vrijetijdsactiviteiten in uren en minuten per week voor de totale betaalde arbeid 

  Receptief inhuizg * ° ^ Receptief uithuizig * ° ^ Actief * ° ^ Uitgaan 

0 - 25u10 mannen 15:40 01:34 07:55 01:54 

 vrouwen 14:00 01:40 03:56 01:33 

 totaal 14:39 01:37 05:29 01:41 

25u11 - 34u38 mannen 14:52 00:48 06:31 02:23 

 vrouwen 12:35 00:50 03:39 01:22 

 totaal 13:37 00:49 04:57 01:50 

  Receptief inhuizig  ° Receptief uithuizig * ^ Actief  * ° Uitgaan Totale vrije tijd * ° ^ 

0 - 25u10 mannen 53,23% 4,65% 23,85% 5,95% 31:02 

 vrouwen 62,52% 7,19% 17,10% 6,83% 22:36 

 totaal 58,91% 6,20% 19,72% 6,49% 25:53 

25u11 - 34u38 mannen 55,39% 3,25% 23,15% 7,98% 27:17 

 vrouwen 62,71% 4,51% 18,47% 6,95% 19:53 

 totaal 59,41% 3,94% 20,58% 7,41% 23:13 

34u39 - 42u09 mannen 58,36% 3,98% 17,96% 8,01% 24:57 

 vrouwen 63,76% 4,81% 16,16% 8,21% 18:13 

 totaal 60,53% 4,31% 17,24% 8,09% 22:15 

42u10 + mannen 60,35% 3,17% 19,53% 7,70% 20:32 

 vrouwen 62,43% 3,73% 16,95% 10,18% 16:53 

 totaal 60,92% 3,32% 18,81% 8,39% 19:32 



 
 

34u39 - 42u09 mannen 14:12 00:44 04:47 02:05 

 vrouwen 11:45 00:48 02:57 01:35 

 totaal 13:13 00:46 04:03 01:53 

42u10 + mannen 12:27 00:40 03:58 01:38 

 vrouwen 10:32 00:40 02:43 01:39 

 totaal 11:56 00:40 03:37 01:38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Appendix 4: BETAALDE ARBEID: GEWONE UREN 

Tabel 14. Percentueel aandeel categorieën vrijetijdsactiviteiten voor de betaalde arbeid tijdens normale werkuren en totale duur vrije tijd in uren en minuten 

per week 
  

Receptief inhuizig ° Receptief uithuizig * Actief ° Uitgaan Totale vrije tijd * ° ^ 

0 - 24u15 mannen 52,69% 5,25% 24,08% 7,02% 29:57  
vrouwen 62,53% 7,21% 16,88% 6,99% 22:42  

totaal 58,32% 6,37% 19,96% 7,00% 25:48 

24u16 - 35u20 mannen 57,81% 3,17% 20,18% 7,31% 26:37  
vrouwen 61,80% 4,98% 17,96% 7,81% 19:32  

totaal 59,96% 4,15% 18,98% 7,58% 22:48 

35u21 - 43u35 mannen 56,27% 3,24% 21,97% 9,23% 25:02  
vrouwen 65,01% 4,27% 17,70% 6,50% 18:09  

totaal 60,09% 3,69% 20,11% 8,04% 22:02 

43u36+ mannen 60,89% 3,40% 18,01% 6,87% 21:02  
vrouwen 62,87% 3,77% 15,96% 10,41% 17:43  

totaal 61,43% 3,50% 17,45% 7,83% 20:07 

Tabel 15. Percentueel aandeel specifieke vrijetijdsactiviteiten voor de betaalde arbeid tijdens normale werkuren 
  

Receptieve cultuurp. * Actieve cultuurp. Nieuwe media Tv en video * ° Sport * 

0 - 24u15 mannen 2,45% 3,02% 8,12% 47,42% 6,41%  
vrouwen 4,40% 1,83% 5,38% 52,26% 2,85%  

totaal 3,57% 2,34% 6,55% 50,19% 4,37% 
24u16 - 35u20 mannen 2,31% 2,01% 9,23% 52,47% 6,98%  

vrouwen 3,43% 1,89% 5,86% 53,56% 5,99%  
totaal 2,91% 1,95% 7,41% 53,06% 6,45% 

35u21 - 43u35 mannen 1,85% 2,24% 7,85% 49,04% 7,80%  
vrouwen 2,60% 2,32% 6,05% 54,94% 4,84%  

totaal 2,18% 2,28% 7,06% 51,62% 6,51% 
43u36+ mannen 1,50% 2,77% 8,26% 54,71% 6,69%  

vrouwen 2,80% 2,03% 6,08% 55,39% 6,83%  
totaal 1,85% 2,57% 7,67% 54,90% 6,73% 

Tabel 16. Categorieën vrijetijdsactiviteiten in uren en minuten per week voor de betaalde arbeid tijdens normale werkuren 
  

Receptief inhuizig * ° ^ Receptief uithuizig * ° ^ Actief * ° ^ Uitgaan ° 

0 - 24u15 mannen 15:15 01:29 07:47 02:09  
vrouwen 14:11 01:37 03:57 01:33  

totaal 14:38 01:33 05:36 01:49 

24u16 - 35u20 mannen 14:51 00:49 05:41 02:01 



 
 

 
vrouwen 12:13 00:59 03:24 01:27  

totaal 13:26 00:54 04:27 01:43 

35u21 - 43u35 mannen 13:58 00:41 05:36 02:24  
vrouwen 11:46 00:40 03:20 01:15  

totaal 13:00 00:41 04:37 01:54 

43u36+ mannen 12:43 00:41 03:45 01:31  
vrouwen 11:03 00:43 02:40 01:59  

totaal 12:16 00:42 03:27 01:38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Appendix 5: BETAALDE ARBEID: AFWIJKENDE UREN 

Tabel 17. Percentueel aandeel categorieën vrijetijdsactiviteiten voor de betaalde arbeid tijdens afwijkende werkuren en totale duur vrije tijd in uren en minuten 

per week 
  

Receptief inhuizig * ^ Receptief uithuizig ° Actief Uitgaan * ^ Totale vrije tijd * ° ^ 

0u mannen 59,26% 3,31% 20,30% 6,82% 27:16  
vrouwen 65,56% 5,37% 16,50% 6,54% 20:48  

totaal 62,54% 4,39% 18,32% 6,67% 23:53 

00u01 - 2u45 mannen 55,98% 6,15% 19,66% 6,91% 24:57  
vrouwen 60,74% 5,07% 19,09% 7,52% 19:41  

totaal 58,17% 5,65% 19,39% 7,19% 22:32 

2u46 - 9u30 mannen 55,88% 2,81% 20,79% 9,63% 24:06  
vrouwen 59,94% 5,43% 17,42% 9,05% 20:38  

totaal 57,69% 3,98% 19,29% 9,37% 22:34 

9u31+ mannen 57,13% 2,99% 21,80% 7,45% 22:21  
vrouwen 59,88% 5,60% 17,39% 10,09% 16:34  

totaal 58,04% 3,86% 20,33% 8,32% 20:26 

Tabel 18. Percentueel aandeel specifieke vrijetijdsactiviteiten voor de betaalde arbeid tijdens afwijkende werkuren 
  

Receptieve cultuurp. ° Actieve cultuurp. Nieuwe media Tv en video * ^ Sport 

0u mannen 1,90% 2,08% 8,10% 53,20% 6,89%  
vrouwen 3,48% 2,00% 4,98% 56,62% 4,29%  

totaal 2,72% 2,04% 6,47% 54,98% 5,53% 

00u01 - 2u45 mannen 3,19% 2,53% 9,43% 48,33% 7,57%  
vrouwen 3,48% 2,67% 6,21% 49,55% 5,94%  

totaal 3,32% 2,59% 7,95% 48,89% 6,82% 

2u46 - 9u30 mannen 1,63% 3,03% 8,53% 49,35% 7,30%  
vrouwen 3,91% 1,79% 6,74% 51,40% 5,26%  

totaal 2,64% 2,48% 7,73% 50,26% 6,39% 

9u31+ mannen 1,36% 2,78% 7,88% 52,90% 6,26%  
vrouwen 2,87% 1,21% 6,73% 52,13% 5,16%  

totaal 1,86% 2,26% 7,50% 52,64% 5,90% 

Tabel 19. Categorieën vrijetijdsactiviteiten in uren en minuten per week voor de betaalde arbeid tijdens afwijkende werkuren 
  

Receptief inhuizig * ° ^ Receptief uithuizig ° Actief Uitgaan 

0u mannen 15:44 00:53 05:51 01:54  
vrouwen 13:30 01:06 03:26 01:26  

totaal 14:34 01:00 04:35 01:39 

00u01 - 2u45 mannen 13:34 01:19 04:55 01:54  
vrouwen 11:42 01:06 03:51 01:33 



 
 

 
totaal 12:43 01:13 04:26 01:45 

2u46 - 9u30 mannen 13:04 00:42 05:32 02:22  
vrouwen 12:36 01:07 03:44 01:42  

totaal 12:52 00:53 04:44 02:04 

9u31+ mannen 12:23 00:40 05:07 01:47  
vrouwen 10:23 00:53 02:37 01:31  

totaal 11:43 00:44 04:17 01:42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Appendix 6: HUISHOUDELIJK WERK 

Tabel 20. Percentueel aandeel categorieën vrijetijdsactiviteiten voor huishoudelijk werk en totale duur vrije tijd in uren en minuten per week 
  

Receptief inhuizig * ° ^ Receptief uithuizig Actief * Uitgaan * ° ^ Totale vrije tijd * ° 

0u - 8u55 mannen 54,32% 3,49% 21,23% 10,65% 27:27  
vrouwen 55,24% 6,26% 16,38% 12,85% 21:00  

totaal 54,53% 4,12% 20,13% 11,15% 26:00 

8u56 - 14u16 mannen 57,28% 3,39% 21,75% 6,50% 25:13  
vrouwen 62,10% 4,05% 19,02% 9,02% 20:23  

totaal 59,09% 3,63% 20,73% 7,45% 23:24 

14u17 - 
20u55 

mannen 

59,15% 3,34% 20,45% 6,19% 

23:09 

 
vrouwen 61,83% 5,81% 18,44% 6,83% 19:52  

totaal 60,62% 4,69% 19,35% 6,55% 21:21 

20u56+ mannen 62,46% 5,17% 17,21% 4,74% 22:10  
vrouwen 66,44% 5,50% 15,55% 5,95% 19:31  

totaal 65,14% 5,39% 16,09% 5,55% 20:23 

Tabel 21. Percentueel aandeel specifieke vrijetijdsactiviteiten voor huishoudelijk werk 
  

Receptieve cultuurp. * ° Actieve cultuurp. Nieuwe media * Tv en video * ° ^ Sport * 

0u - 8u55 mannen 1,71% 2,45% 8,59% 48,88% 7,80%  
vrouwen 3,84% 1,71% 7,75% 48,74% 4,66%  

totaal 2,19% 2,29% 8,40% 48,85% 7,09% 

8u56 - 14u16 mannen 1,48% 3,00% 8,61% 51,34% 6,22%  
vrouwen 2,61% 2,13% 5,32% 53,12% 5,75%  

totaal 1,90% 2,67% 7,38% 52,00% 6,04% 

14u17 - 20u55 mannen 2,05% 2,67% 7,65% 52,85% 7,38%  
vrouwen 3,84% 2,29% 6,17% 52,56% 6,01%  

totaal 3,03% 2,46% 6,84% 52,69% 6,63% 

20u56+ mannen 3,42% 1,43% 8,47% 55,37% 6,04%  
vrouwen 3,59% 1,72% 5,13% 56,52% 3,55%  

totaal 3,54% 1,62% 6,21% 56,14% 4,36% 

Tabel 22. Categorieën vrijetijdsactiviteiten in uren en minuten per week voor huishoudelijk werk 
  

Receptief inhuizig Receptief uithuizig Actief * ° Uitgaan * ° 

0u - 8u55 mannen 14:18 00:55 06:13 03:06  
vrouwen 11:41 01:12 03:30 02:33  

totaal 13:42 00:59 05:36 02:58 

8u56 - 14u16 mannen 14:30 00:44 05:36 01:33  
vrouwen 12:36 00:49 03:56 01:48 



 
 

 
totaal 13:47 00:46 04:58 01:38 

14u17 - 20u55 mannen 13:21 00:45 04:55 01:28  
vrouwen 12:25 01:08 03:32 01:24  

totaal 12:51 00:58 04:09 01:26 

20u56+ mannen 13:21 01:14 04:09 01:03  
vrouwen 12:56 01:09 03:05 01:08  

totaal 13:04 01:10 03:26 01:06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Appendix 7: KINDERZORG 

Tabel 23. Percentueel aandeel categorieën vrijetijdsactiviteiten voor kinderzorg en totale duur vrije tijd 
  

Receptief inhuizig Receptief uithuizig * ° ^ Actief Uitgaan * ° ^ Totale vrije tijd * ° ^ 

0u  mannen 57,70% 2,87% 20,76% 8,28% 27:05  
vrouwen 61,41% 5,34% 18,09% 8,35% 21:29  

totaal 59,32% 3,95% 19,60% 8,31% 24:39 

00u01 - 2u46 mannen 52,71% 5,84% 21,64% 6,52% 23:26  
vrouwen 66,47% 2,38% 17,68% 7,33% 19:49  

totaal 59,13% 4,23% 19,79% 6,90% 21:45 

2u47 - 8u mannen 60,22% 4,36% 19,56% 7,08% 20:56  
vrouwen 64,55% 5,59% 14,76% 8,05% 17:37  

totaal 62,34% 4,96% 17,21% 7,56% 19:19 

8u01+ mannen 58,80% 5,49% 19,73% 4,41% 18:35  
vrouwen 64,00% 7,83% 15,79% 4,84% 15:59  

totaal 61,65% 6,77% 17,57% 4,65% 17:10 

Tabel 24. Percentueel aandeel specifieke vrijetijdsactiviteiten voor kinderzorg 
  

Receptieve cultuurp. ° Actieve cultuurp. Nieuwe media Tv en video * ° Sport 

0u  mannen 1,77% 2,51% 8,33% 51,82% 6,41%  
vrouwen 3,95% 1,91% 5,94% 51,92% 5,05%  

totaal 2,72% 2,25% 7,29% 51,86% 5,82% 

00u01 - 2u46 mannen 2,59% 1,88% 8,94% 45,21% 8,22%  
vrouwen 1,85% 1,91% 4,79% 58,87% 5,73%  

totaal 2,24% 1,89% 7,00% 51,58% 7,06% 

2u47 - 8u mannen 3,10% 2,80% 6,27% 53,68% 9,23%  
vrouwen 3,15% 2,12% 5,63% 56,17% 4,25%  

totaal 3,12% 2,47% 5,96% 54,89% 6,80% 

8u01+ mannen 1,23% 3,00% 10,39% 54,20% 6,34%  
vrouwen 3,22% 2,22% 6,10% 54,32% 4,13%  

totaal 2,32% 2,57% 8,05% 54,27% 5,13% 

Tabel 25. Categorieën vrijetijdsactiviteiten in uren en minuten per week voor kinderzorg 
  

Receptief inhuizig * ° ^ Receptief uithuizig * Actief * ° ^ Uitgaan * ° ^ 

0u  mannen 15:10 00:46 05:59 02:18  
vrouwen 13:18 01:09 03:51 01:44  

totaal 14:21 00:56 05:03 02:03 

00u01 - 2u46 mannen 12:06 01:28 05:05 01:28  
vrouwen 13:14 00:33 03:18 01:26  

totaal 12:38 01:02 04:15 01:27 

2u47 - 8u mannen 12:18 00:54 04:15 01:25 



 
 

 
vrouwen 11:10 00:56 02:38 01:25  

totaal 11:45 00:55 03:28 01:25 

8u01+ mannen 10:53 00:52 03:44 00:58  
vrouwen 10:15 01:22 02:39 00:46  

totaal 10:32 01:09 03:09 00:51 

 



 
 

 


