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Waar onze tijd blijft
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Figuur 1: Gemiddelde arbeidsduur
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zorgtaken) als met vrije tijd (Breedeveld et al,
2006). Het verschil tussen mensen in verschil-

De gemiddelde duur van de werkweek van 20-
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(zowel qua lestijden als vakanties). Anderzijds

Figuur 2: Netto-arbeidsparticipatie
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Figuur 3: Redenen om niet te willen
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Vele handen maken licht werk
Volgens het kabinet moeten er meer mensen
aan het werk. Iedereen die kan werken is door
de vergrijzing en de ontgroening volgens het
kabinet nodig op de arbeidsmarkt. Niet alleen
om vrijgekomen arbeidsplaatsen op te vullen,

worden bereikt door barrières om aan de slag
te gaan te slechten (figuur 3).
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maar ook om de kosten van de verzorgingsstaat te kunnen blijven dragen. Verdere volu-

Hoewel het gezin en het huishouden voor vrou-
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aan de slag te gaan nog steeds niet verdwe-

duur van werkende vrouwen te verlengen. Dit
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opvang gaat vrouwen niet helpen om over de
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partners moeten dan ook inzetten op verdere
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muleerd om aan de slag te gaan.
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Invloed van betaald werk op welzijn

met de flexibilisering van winkeltijden een

Voor de Nederlandse bevolking van 20 tot en

eerste stap gezet, maar verdere stappen zijn

met 64 jaar vormt betaald werk een belangrij-

noodzakelijk. Hierbij kan bijvoorbeeld worden

ke activiteit en naar verwachting neemt het

gedacht aan flexibilisering van schooltijden
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belang in de toekomst alleen maar verder toe.

Figuur 4: Vrijetijdsbesteding
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werk, waarbij kwaliteit refereert aan de specifieke kenmerken van de betaalde baan. Uit diverse onderzoeken blijkt dat lange werkdagen
leiden tot allerlei gezondheidsrisico’s en –problemen (Benach en Muntaler, 2007; Kodz et al,
2003). Ook het werken van niet-standaard
uren beïnvloedt het welzijn negatief (PerryJenkins et al, 2007; Jamal, 2004). Een onzekere of tijdelijke baan heeft ook een negatief effect op ons welzijn (WHO, 2008; Lewchuk et
al, 2003). De mogelijkheid tot flexibel werken
heeft daarentegen juist een positief effect, mits
het niet wordt opgedrongen door werkgevers
(Williams, 2008, Epstein en Kalleberg, 2004).
Naast betaalde arbeid is de verrichte onbetaalde arbeid, in de vorm van huishoudelijk werk
en zorgtaken, ook van invloed op het welzijn
van mensen. Ook hierbij hangt de richting van
de invloed voornamelijk af van de kwaliteit van
de onbetaalde arbeid en het type onbetaalde
arbeid dat wordt verricht.

Nederlanders zijn in hun vrije tijd het liefst met
media in de weer. Het totaal aantal uur dat Nederlanders hiermee bezig zijn in de afgelopen
drie decennia nauwelijks is veranderd, maar
het gebruik wel. In plaats van het lezen van
gedrukte media en luisteren naar de radio (en
andere geluidsdragers), brengt de Nederlander
zijn tijd nu liever voor de televisie of achter de
computer door. Verder zijn sporten en bewegen en vrijetijdsmobiliteit in de loop der tijd
ten koste gegaan van sociale contacten met
huisgenoten en derden en (overige) hobby’s.
Aan het beeld van de maatschappelijke participatie is weinig veranderd. De inzet voor
maatschappelijke organisaties, verenigingen en
vrijwilligerswerk is qua uren nagenoeg gelijk
gebleven. Wel blijkt dat steeds minder mensen
zich inzetten voor de maatschappij. Dit laatste
vormt een probleem, omdat meer en meer
organisaties door overheidsbezuinigingen moeten leunen op onbetaalde krachten. Het huidi-

Minder niksen
Nederlanders hebben gemiddeld 44,7 uur per
week beschikbaar voor vrijetijdsbesteding, terwijl we dertig jaar terug nog drie uur meer
hadden om te niksen. We zitten in onze vrije
tijd echter niet stil. We vullen onze vrije uur-

ge kabinet rekent zelfs op de inzet van Nederlanders. Zo moet een deel van het politiewerk
maar door betrokken burgers worden uitgevoerd en worden mantelzorgers geacht een
deel van de zorgtaken van de thuiszorg over te
nemen.

tjes in met media (in gedrukte vorm, radio, tv
en computer), sociale contacten, maatschappelijke participatie, uitgaan, sport en bewegen
en (andere) hobby’s. In de loop der tijd heeft
er tussen de verschillende vrijetijdsbestedingen
een verschuiving plaatsgevonden (figuur 4).

Invloed van vrije tijd op welzijn
Voor gepensioneerden vormt vrije tijd een belangrijke tijdsbesteding. De manier waarop zij
niksen is dan ook sterk van invloed op hun
welzijn. Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk
is dat senioren actief blijven, niet alleen op fy-
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siek en mentaal vlak maar ook op sociaal gebied. Fysieke activiteiten dragen bij aan een
goede fysieke gezondheid en een langer leven
(Fratiglioni et al, 2004) en correleren negatief
met dementie (Sumic et al, 2007). Het ondernemen van cognitieve activiteiten heeft soortgelijke effecten (Fratiglioni et al, 2004)1. Een
leven in sociaal isolement leidt in ieder geval
voor vrouwen tot een lagere levenskwaliteit
(Tomaszewski en Barnes, 2008) en een hoger
overlijdensrisico (Fratiglioni et al, 2004). Het is
echter niet duidelijk welke sociale activiteiten
het meest bijdragen aan het welzijn en dus
zouden moeten worden ontplooid door ouderen. Vrijwilligerswerk heeft een positieve invloed op het welzijn van mensen. Vrijwilligers
rapporteren een hogere fysieke en mentale gezondheid in subjectieve welzijnsstudies en zij
schatten hun algehele welzijn hoger in dan
mensen die geen vrijwilligerswerk verrichten.
Tot besluit
Iedereen besteedt zijn 168 uur per week anders. Enerzijds wil de overheid dat meer mensen meer gaan werken, anderzijds rekent zij er
ook op dat meer Nederlanders meer “vrijwillig”
gaan bijdragen aan de maatschappij. Aangezien er maar 24 uur in een dag zitten, betekent
dit dat Nederlanders minder tijd voor hobby’s
en andere zaken overhouden. Het is moeilijk
om te bepalen wat dit precies met ons welzijn
gaat doen. Sommige activiteiten kunnen immers voor de één welzijnsverhogend zijn, maar
voor de ander niet. Voor iedereen geldt echter
dat het goed is om activiteiten met mate te
ontplooien en niet teveel te focussen op één
activiteit.
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De relatie tussen cognitieve activiteiten en dementie is echter controversieel, omdat onduidelijk is
welke mechanismen een rol spelen.
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