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WERKDOCUMENT ‘SAMENLEVEN’ 
 

TIJDSBESTEDING  

Document 1,  2 en 3 

 

Bij tijdsbestedingsonderzoek wordt aan een representatieve groep mensen gevraagd om 

heel precies bij te houden hoe ze hun dag doorbrengen: hoeveel tijd gaat naar slaap, 

wassen, klusjes, werken, met de kinderen bezig zijn, koken, afwassen, sporten enzovoort. 

De resultaten van zo'n onderzoek, kan je vervolgens analyseren op man/vrouw-verschillen.  

Bekijk document 1, 2 en 3 over de tijdsbesteding van de Belgen. Wat zeggen ze over: 

- De tijd die vrouwen / mannen aan huishouden en kinderen besteden? 

- De tijd die vrouwen / mannen aan betaald werk besteden? 

- De evolutie tussen 1966 en vandaag? 

- De gemiddelde wekelijkse werklast van vrouwen / mannen? 

 

Ignace Glorieux is met de Onderzoeksgroep TOR (Vrije Universiteit Brussel) drijvende kracht 

achter dit onderzoek in België. Op de website 'Belgisch tijdsbudgetonderzoek' (www.time-

use.be) kan je zelf met de onderzoeksresutaten aan de slag.  

 

ROLPATRONEN 

Document 4 

 

In 2010 organiseerde Humo een grote enquête naar ‘de jeugd van tegenwoordig’. Doel was 

te kijken hoe jongeren denken over 4 brede thema’s: seks, liefde en relaties; werk en geld; 

school en vrije tijd; politiek, maatschappij en geloof. Document 4 is een infografiek uit het 

eerste deel van de equête, met de ideeën van jongeren over huishouden, combineren van 

arbeid en werk enzovoort. 

 

- Beantwoord de enquêtevragen in jullie klasgroep en reken uit wat jullie resultaten 

zijn. 

- In hoeverre denken jongens en meisjes hetzelfde of verschillend?  

- Wijken jullie resultaten af van die uit Humo?  

http://www.time-use.be/
http://www.time-use.be/
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DOCUMENTEN 

Document 1 

 

TIJDSBESTEDING PER WEEK AAN 9 HOOFDACTIVITEITEN (LEEFTIJD VANAF 12 JAAR) 
WIE DOET MEER... 

 
Bron: I. Glorieux en Th-P. Vantienoven,(Onderzoeksgroep TOR, VUB), Gender en tijdsbesteding: 

verschillen en evolutie en de tijdsbesteding van Belgische vrouwen en mannen (2005, 1999 en 1966). 

Brussel, IGVM, 2009, p. 11. 

http://igvm-iefh.belgium.be/nl/binaries/36%20-%20Gender-Tijdsbesteding_NL_tcm336-82675.pdf  

 

Document 2 

 

TIJDSBESTEDING PER WEEK AAN 9 HOOFDACTIVITEITEN (LEEFTIJD VANAF 12 JAAR) 
AANTAL UUR PER WEEEK, PER ACTIVITEIT 

 
Bron: I. Glorieux, I. en Th-P. Vantienoven (Onderzoeksgroep TOR, VUB), Gender en tijdsbesteding: 

verschillen en evolutie en de tijdsbesteding van Belgische vrouwen en mannen (2005, 1999 en 1966). 

Brussel, IGVM, 2009, p. 11. 

http://igvm-iefh.belgium.be/nl/binaries/36%20-%20Gender-Tijdsbesteding_NL_tcm336-82675.pdf  

http://igvm-iefh.belgium.be/nl/binaries/36%20-%20Gender-Tijdsbesteding_NL_tcm336-82675.pdf
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/binaries/36%20-%20Gender-Tijdsbesteding_NL_tcm336-82675.pdf
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Document 3 

 

GEMIDDELDE WEKELIJKSE TIJDSBESTEDING VAN MANNEN (M) EN VROUWEN (V) 
LEEFTIJD 19 TOT 65 JAAR, IN 1966 EN 2005. 

 

 1966 
M 

2005 
M 

1966 
V 

2005 
V 

Huishouden 6u29’ 13u52' 34u49’ 23u47' 

Loonarbeid 43u48’ 25u02’ 16u20' 15u27’ 

Totale werklast 51u09' 40u01' 54u55’ 42u08’ 

Vrije tijd (incl. 
sociale participatie 

29u10' 39u34’ 26u42 33u56’ 

 

Bron: I. Glorieux Ignace & J. Minnen, De tijdsbesteding van de Belgen : actuele patronen, sociale 

ritmen, evoluties, gelijkenissen en verschillen. 

http://www.vub.ac.be/downloads/bijlagen/PerstekstTijdsbesteding.pdf   

 

Opvallend is de daling, tussen 1966 en 2005, van de tijd die mannen gemiddeld aan 

loonarbeid besteden. Anno 2005 is de werkweek korter, duurt scholing langer en gaan 

mensen sneller op pensioen dan in 1966. Bij vrouwen is sprake van een stagnatie: er zijn 

veel meer vrouwen aan het werk dan in 1966, en toch neemt de gemiddelde wekelijkse 

werktijd niet toe. Dat komt omdat heel veel vrouwen (bijna de helft van loontrekkende 

vrouwen) vandaag de dag deeltijds werken (wat voor 1970 weinig gebeurde). 

 

Document 4 

 

INFOGRAFIEK UIT HUMO'S GROTE JONGERENENQUÊTE 2010 

 
Bron: “Humo's Grote Jongerenenquête (1): seks, liefde en relaties”, in: Humo, 27/09/2010. 

 

http://www.vub.ac.be/downloads/bijlagen/PerstekstTijdsbesteding.pdf
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