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De afgelopen 40 jaar zijn mensen in Europa hun tijd heel anders gaan gebruiken. De belangrijkste verschuiving

is dat de tijdsbesteding van mannen en vrouwen veel meer op elkaar is gaan lijken. Dat komt, voor vrouwen,

tot uitdrukking in meer betaald en minder huishoudelijk werk en in de veel sterkere positieve relatie tussen

moederschap en betaald werk.

Tijdsbesteding Europese mannen en
vrouwen meer gelijk

CHRISTOPH SCHWIERZ

Europeanen leven nu zeven jaar langer dan
rond 1960. Mannen worden naar verwachting
gemiddeld 75 en vrouwen 81 jaar oud. Maar
hoe wordt die tijd eigenlijk besteed? Zijn er ver-
schillen per geslacht en per land, en zijn er in de
loop der jaren veranderingen in de patronen
van tijdsbesteding gekomen. Zijn er sociaal-
economische omstandigheden die de verande-
ringen kunnen verklaren? 
Om enig inzicht te verschaffen in deze onder-
werpen wordt hier een overzicht gegeven van
de tegenwoordige tijdsbestedingpatronen in Eu-
ropa, worden de verschillen naar geslacht be-
schreven en de veranderingen in de afgelopen
40 jaar geanalyseerd. Het onderzoek is geba-
seerd op een statistische analyse van tijdsbeste-
ding in 14 Europese landen over de periode
1960-2002. 

Eenheid in verscheidenheid

Europese landen verschillen in vele opzichten
(bevolkingsstructuur, arbeidsmarktpatronen, de
arbeidsethiek van mannen en vrouwen, institu-
tionele structuren), maar de internationale vari-
atie in tijdsbesteding blijkt slechts beperkt te
zijn (figuur 1): gemiddeld slapen mensen acht à
negen uur per dag en wanneer de tijd die aan
persoonlijke verzorging en maaltijden wordt 
besteed daarbij wordt opgeteld, vormen zij te-
zamen de activiteiten van gemiddeld een halve
dag. Tijd besteed aan betaald werk, studie of
(onbetaald) huishoudelijk werk varieert van cir-
ca zes tot zeven uur per dag. Meer variatie 
bestaat in vrije tijd: vijf à 6,5 uur per dag. Maar
gemiddeld gesproken is er in Europa een op-
merkelijke eenvormigheid in het tijdsbeste-
dingspatroon. 
Maar dat is natuurlijk niet het hele beeld. Wan-
neer naar het tijdsbestedingspatroon van aller-
lei afzonderlijke bevolkingsgroepen wordt ge-
keken dan blijkt de ‘eenheid in verscheiden-
heid’ toch behoorlijke verschillen te vertonen.
Die naar geslacht zijn het meest evident. 

Meer gendergelijkheid maar nog steeds

verschillen

De veranderingen in institutionele, sociale en
economische omstandigheden hebben de afge-
lopen 40 jaar een aanzienlijk effect gehad op de
tijdsbestedingspatronen. Het valt vooral op dat
de verschillen tussen mannen en vrouwen sinds
1965 aanzienlijk kleiner zijn geworden (figuur
2). Mannen besteden minder tijd aan betaald
werk en meer aan onbetaald werk, en voor

vrouwen is dat juist andersom. De algemene
tendens van minder tijd besteed aan betaald
werk komt vooral voor rekening van het afge-
nomen percentage mannen dat werkt in verge-
lijking met voorheen, terwijl de arbeidspartici-
patie van vrouwen juist is gestegen. Dat geldt in
Noorwegen, Italië en het Verenigd Koninkrijk —
landen in Europese regio’s die behoorlijk ver-
schillen in achtergrond en welvaartsregime.
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Figuur 1.  Gemiddeld aantal uren per dag besteed aan bepaalde activiteiten, geselecteerde landen 
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demodata
In 2005 verleenden in Nederland ruim 600.000 mensen

van 25–64 jaar mantelzorg. Dat is bijna zeven procent

van de bevolking in die leeftijd. Onder hen waren bijna

tweemaal zoveel vrouwen als mannen. Bijna 60 procent

zorgde voor een ernstig zieke of hulpbehoevende 

ouder, minder dan de helft voor een of meer andere 

familieleden of vrienden. Van de mantelzorgers had 

20 procent daarnaast nog jonge kinderen thuis. Naar-

mate mensen ouder worden, stijgt het percentage man-

telzorgers met een top in de leeftijdsgroep van 50-54

jaar (12 procent). Vanaf 55 jaar daalt het percentage om-

dat  meer ouders dan zijn overleden of in een verzor-

gingshuis wonen. Mannen en vrouwen van 55 jaar en

ouder zorgden wel relatief vaak voor andere familie-

leden of vrienden (CBS).
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Figuur 2.  Gemiddeld aantal minuten besteed aan diverse activiteiten, 1965-2000  
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Noot: De rechte lijnen zijn een gevolg van statistische regressies gebaseerd op gemiddelden in de gehele steekproef van het tijdsbestedingsonderzoek, dat wil zeggen individuen van 16 jaar of ouder. In totaal bestrijken de

regressies elk van de observaties uit 30 land-jaren. Alle resultaten zijn statistisch significant. De landen die meededen in de regressies zijn: België, Denemarken, Frankrijk, West- en Oost-Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland,

Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, en (voormalig) Joegoslavië. 

Ook uit de tijd besteed aan kinderen blijkt dat
de verschillen tussen mannen en vrouwen klei-
ner zijn geworden. Dat heeft overigens meer te
maken met het feit dat vrouwen duidelijk min-
der met kinderen bezig zijn dan dat mannen
meer zouden zijn gaan doen. Er is dus meer gen-
dergelijkheid gekomen in tijdsbestedingspatro-
nen maar er is wat dit betreft nog absoluut geen
sprake van totale gelijkheid. Wat ook opvalt is
dat de totale werkdruk van betaald en onbe-
taald werk vrijwel overal in Europa is afgeno-
men, zowel voor vrouwen als voor mannen, en
dat vrije tijd juist is toegenomen. Deze trends
zijn statistisch significant en ook al eerder be-
schreven. 

Nederland wijkt af

De totale tijd die mannen in Nederland beste-
den aan werk is gestegen, terwijl die elders juist
minder werd (tabel 1). Bovendien wordt de re-
latief sterk toegenomen hoeveelheid tijd die
vrouwen in Nederland besteden aan werk niet
volledig gecompenseerd door minder tijd te be-
steden aan huishoudelijk werk. Voor zowel
mannen als vrouwen is dus de werktijd toege-
nomen, terwijl de hoeveelheid vrije tijd juist
daalde. Nederland laat daarmee een patroon

zien dat nogal afwijkt van andere Europese lan-
den. Verder is de tijd besteed aan kinderen in
Nederland vrijwel stabiel. Ook als alleen wordt
gekeken naar de groep ouders met thuiswonen-
de kinderen blijft deze conclusie overeind. 
Soortgelijke variaties op de hiervoor beschre-
ven algemene trends doen zich ook in enkele
andere landen voor. In Frankrijk nam bijvoor-
beeld het aantal gewerkte uren onder vrouwen
af, maar ook de uren voor kinderopvang. En dit
laatste geldt in Frankrijk ook voor mannen, ter-
wijl dat in Engeland juist andersom is. Ook
winst en verlies in vrije tijd variëren sterk: in
Noorwegen nam de vrije tijd van zowel mannen
als vrouwen aanzienlijk toe, in Engeland is er
geen trend zichtbaar.

Wisselwerking tussen verschillende

tijdsbestedingen

Verschuivingen in tijdsbesteding kwamen de
afgelopen 40 jaar vooral tot uiting in de veran-
derende correlaties tussen betaald werk en an-
dere activiteiten (tabel 2). Er is een negatieve
correlatie tussen betaald werk en vrije tijd en
tussen  betaald werk en huishoudelijk werk.
Mensen besteden de verminderde tijd die zij
op de arbeidsmarkt actief zijn voor een deel
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aan meer vrije tijd. Ook stoppen ze een deel
van die tijd nu in huishoudelijke activiteiten.
Traditioneel wordt dit het substitutie-effect ge-
noemd.
Van oudsher is dit effect bij vrouwen veel ster-
ker dan bij mannen, maar in de loop der jaren
neemt de sterkte van het substitutie-effect tus-
sen betaald en huishoudelijk werk bij vrouwen
af. Tegenwoordig wijkt het niet veel meer af van
dat bij mannen in 2000-2001. Ook is de neiging
om tussen kinderopvang en betaald werk te
schuiven duidelijk verminderd. Deels is dat toe
te schrijven aan veranderende sociaal-economi-
sche omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het
gestegen opleidingsniveau van vrouwen en de
verminderde inkomensverschillen tussen man-
nen en vrouwen. Daardoor zijn de kosten van
de tijd besteed aan huishoudelijk werk gestegen
want vrouwen hebben op de arbeidsmarkt ho-
gere uurlonen gekregen. Ook de afgenomen ge-
zinsomvang en de toegenomen kinderloosheid
zorgen er echter voor dat de uitruil van huis-
houdelijk en betaald werk minder noodzaak is
geworden, eenvoudigweg omdat de feitelijke
hoeveelheid huishoudelijk werk is afgenomen.
Bovendien heeft de technologische vooruitgang
allerlei huishoudelijke apparaten op de markt
gebracht waardoor tegenwoordig huishoude-
lijke werk veel minder tijd kost dan 40 jaar gele-
den. Daarnaast  hebben beleidsaanpassingen op
het punt van belastingheffing, ouderschapsver-
lof, kinderopvangvoorzieningen eraan bijgedra-
gen dat mensen tegenwoordig minder vaak (een
deel van) de tijdsbesteding veranderen. Het idee
achter ouderschapsverlof en kinderopvang is
immers om de arbeidsparticipatie van vrouwen
met kleine kinderen te vergroten en om mannen
meer te betrekken in huishoudelijke klussen zo-
dat de mogelijkheden om werk- en gezinstaken
te combineren worden vergroot. In vrijwel heel
Europa is die tendens te zien: de zogenoemde
‘combinatieproblematiek’ wordt bestreden op-
dat de uitruil tussen betaald en onbetaald werk
afneemt. 

Moederschap en werk op elkaar afstemmen

Dat bij vrouwen in Nederland en in andere Eu-
ropese landen het substitutie-effect tussen be-
taald en onbetaald werk is verminderd heeft
nog een andere betekenis: een sterkere positie-
ve relatie tussen ouderschap en werk. Terwijl
nog niet zo lang geleden hogere arbeidspartici-
patie van vrouwen vooral voorkwam bij een la-
ger kindertal en in het bijzonder bij kinderlo-
zen, is die associatie nu aanzienlijk verminderd.
Het gaat dus steeds minder om een of-of- en
veel vaker over een en-en-besluit. Dat blijkt uit
de veranderende correlaties tussen werk en
moederschap: van negatief naar positief (tabel
3). Positieve correlaties tussen werk en moeder-
schap getuigen ervan dat de keuze voor kinde-
ren niet meer ‘noodzakelijkerwijs’ gepaard gaat
met het vaarwel zeggen tegen betaald werk
maar juist met een sterkere band met de ar-
beidsmarkt. Dit past bij de constatering van een
positieve relatie tussen vruchtbaarheid en ar-
beidsmarktparticipatie. Tot aan de jaren zeven-
tig was het kindertal negatief gecorreleerd met
het aantal uren dat vrouwen werkten, nu is het

laagste kindertal juist te vinden in landen met
weinig arbeidsuren van moeders. Tussen 1961
en 1980 was het nog tamelijk gewoon dat vrou-
wen na hun huwelijk of in ieder geval na de ge-
boorte van het eerste kind stopten met werken,
tussen 1981 en 2000 zijn huwelijk en baan posi-

Foto: Marcel Minnée
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Tabel 1. Gemiddelde tijdsbesteding aan uiteenlopende activiteiten, Nederland, 1975-1995, bevolking

van 12 jaar en ouder (in minuten per dag)

Jaar

Mannen

1975 225 32 257 13 (21) 403

1980 203 35 238 12 (23) 414

1985 207 45 251 11 (22)  414

1990 216 46 263 13 (22) 399

1995 248 45 293 14 (24) 380

2000 267 55 322 18 (34) 360

Vrouwen

1975 53 174 228 40 (57) 398

1980 62 171 232 41 (50) 393

1985 71 159 231 37 (61) 410

1990 88 145 233 38 (59) 397

1995 119 126 246 37 (63) 386

2000 124 120 244 40 (68) 380

a) Aantallen tussen haakjes voor ouders met thuiswonende kinderen.

2000-’011981-’901971-’801960-’71

Mannen

2000-’011981-’901971-’801960-’71

Vrouwen

Tabel 2. Correlaties tussen betaald werk en andere activiteiten, 15 Europese landen, 1960-2000 

Huishoudelijk werk -0,52 -0,41 -0,37 -0,33 -0,23 -0,20 -0,29 -0,26

Kinderopvang -0,27 -0,19 -0,18 -0,11 -0,15 -0,05 -0,02 -0,03

Vrije tijd -0,47 -0,51 -0,52 -0,50 -0,63 -0,64 -0,69 -0,66

Noot: Eigen berekeningen gebaseerd op MTUS-data. Zie voor details Schwierz (2005).



In 2005 werden in Nederland 72.000 huwelijken gesloten, het

laagste peil sinds 1945 toen eenzelfde aantal ging trouwen en

bijna 1.200 minder dan in 2004. Er wordt sinds 1999, toen de

teller op bijna 89.000 stond, vrijwel jaarlijks minder ge-

trouwd. Vlak na de Tweede Wereldoorlog trouwden relatief

veel mensen, mede als gevolg van uitstel door de oorlog.

Vanaf begin jaren zestig steeg het aantal huwelijken gestaag 

- de babyboomers gingen trouwen en de huwelijksleeftijd

ging tegelijkertijd omlaag - en in 1970 werd met 124.000 hu-

welijken het hoogste naoorlogse niveau bereikt. In de jaren

daarna trad een sterke daling op tot 78.000 in 1983. Vanaf dat

jaar steeg het aantal weer tot bijna 96.000 in 1990 doordat het

relatief grote aantal kinderen van de babyboomers ging trou-

wen. De recente daling vanaf 1999 wordt  toegeschreven aan

de voortdurende stijging van de leeftijd bij het eerste huwe-

lijk sinds het midden van de jaren zeventig (bij vrouwen van

nog geen 23 jaar tot bijna 30 jaar), aan de daling van het aan-

tal mensen op de huwbare leeftijd en aan het geregistreerd

partnerschap als alternatief (CBS). 
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tief gecorreleerd, voor zowel mannen als
vrouwen, zo blijkt uit de ommezwaai van ne-
gatieve naar positieve correlaties tussen werk
en huwelijk voor vrouwen. Maar nog steeds
zijn er veel vrouwen die het aantal betaalde
arbeidsuren terugschroeven zodra een kind
wordt geboren terwijl vaders juist meestal full-
time doorgaan.

Discussie en conclusie

De veranderende tijdsbesteding laat dus een
duidelijke trend zien in de richting van meer
gendergelijkheid in Europa, althans in kwan-
titatieve termen. Over de kwalitatieve veran-
deringen valt ook wel het een en ander op te
merken. Vrouwen hebben voorkeur voor an-
dersoortige banen dan mannen en dat zijn
vaak banen met minder uitzicht op een lucra-
tieve carrière. Toch zijn de tijdsbestedingspa-
tronen van mannen en vrouwen de afgelopen
40 jaar steeds meer op elkaar gaan lijken en
dat komt vooral tot uitdrukking in het afgeno-
men substitutie-effect tussen betaald en huis-
houdelijk werk voor vrouwen. Bovendien lei-
den huwelijk en gezin niet langer automatisch
tot het opzeggen van een baan. Vrouwen kie-
zen dus steeds minder voor de een dan wel
voor de ander maar proberen juist werk en ge-
zin op elkaar af te stemmen. Of die tendens
doorgaat hangt van een aantal sociaal-econo-
mische factoren af, zoals het verschil in
onderwijsniveau tussen mannen en vrouwen,
maar ook van gezinsvriendelijk gezinsbeleid
en institutionele omstandigheden als ouder-
schap en kinderopvangvoorzieningen die van
belang kunnen zijn bij de keuze voor kinde-
ren. De internationale variatie in tijdsbeste-
dingspatronen laat in ieder geval zien dat de
trends daarin niet volgens een uniek pad ver-
lopen maar verschillende paden kunnen vol-
gen al naar gelang de achterliggende omstan-
digheden.

De analyse is vooral gebaseerd op de Multinational Time

Use Study (MTUS) ontwikkeld door de Essex University

in het Verenigd Koninkrijk 

(http://www.iser.essex.ac.uk/mtus/index.php).
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Tabel 3. Veranderende correlaties tussen betaald werk, huwelijk en ouderschap, 1961-2000

Mannen

Werk – Vaderschap 0,07 0,27 0,33 0,29

Werk – Huwelijk 0,03 0,23 0,21 0,15

Vrouwen

Werk – Moederschap -0,22 -0,13 0,07 0,15

Werk – Huwelijk -0,28 -0,10 0,05 0,07

Noot: Correlaties gebaseerd op resultaten van multivariate econometrische schattingen. Zie voor details Schwierz (2005).
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