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1 Inleiding 

De tijdsbesteding van ouderen is niet meer dezelfde als die van 50 jaar geleden. 
Mensen werken minder lang, gaan vroeger op pensioen en zijn op hun 65ste vaak nog 
erg actief. De pensionering wordt wel eens vergeleken met een tweede jeugd. Het is 
dan tijd om die dingen te doen waar men vroeger geen tijd voor had. De 
veranderende tijdsordening in de ouderenpopulatie noopt tot diepergravende 
analyses. In dit artikel wordt de tijdsindeling van Vlaamse ouderen onder de loep 
genomen met behulp van de tijdsbudgetenquête uitgevoerd in het kader van het 
Leefsituatieonderzoek Vlaamse ouderen (LOVO I) (Jacobs, Vanderleyden, & Vanden 
Boer, 2004).  
 
Het eerste doel van dit artikel is beschrijvend van aard: hoe ziet de doordeweekse 
dagindeling van de Vlaamse oudere er uit en welke activiteiten worden wanneer 
uitgevoerd ?  
Na een kort methodologisch overzicht, wordt in het derde deel het onderscheid tussen 
activiteiten binnenshuis en buitenshuis sterk in de verf gezet. Voor veel oudere 
mensen speelt het leven zich hoofdzakelijk af binnen de eigen woning. Ze biedt een 
ruimte waarbinnen zowel het gezinsleven als het sociale leven tot ontwikkeling 
komen. Maar anderzijds kan het ook een plaats van isolement en eenzaamheid 
betekenen. Daarom wordt in een vierde deel gekeken naar determinanten die de 
hoeveelheid tijd verklaren die ouderen buitenshuis doorbrengen. 

2 Theoretisch kader 

Doordat steeds meer mensen steeds langer leven in relatief goede gezondheid krijgt 
men te maken met een ‘andere’ ouderenpopulatie. Een veranderd tijdspatroon is er 
een uiting van. Men heeft het over ‘nieuwe’ senioren of, in Nederland, over ‘weps’ 
(welgestelde positieve senioren). In de Verenigde Staten wordt gesproken over 
‘grampies’ (growing retired active monied people in excellent state). Volgens 
sommigen zouden deze nieuwe ouderen veel geld te besteden hebben, beter opgeleid 
zijn, mondiger zijn, in goede gezondheid verkeren en veel vrije tijd hebben, waardoor 
er een nieuwe markt ontstaat, precies voor dit nieuw segment van de bevolking 
(Elenbaas, 1993: 5). Een goed uitgebouwd vrijetijdsleven kan een uitstekende 
overbrugging vormen voor de pensionering.  
 
Het traditionele beeld van knusse onderonsjes, koffiekransjes en een spelletje kaart 
strookt niet langer met de werkelijkheid (Smeets, 1993: 51). Er ontwikkelen zich een 
aantal nieuwe trends bij de ouderen van vandaag. Zo is er een positieve ontwikkeling 
van bijvoorbeeld de sportactiviteiten en van de culturele industrie die steeds meer 
afgestemd worden op de grote groep ouderen. Aan de andere kant is er een 
ontwikkeling van de artistieke en intellectuele vrijetijdsactiviteiten, zij het dat deze 
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minder snel verloopt. Ouderen volgen steeds vaker cursussen en gaan opnieuw 
studeren, hebben nood aan sociaal contact. Ook zijn er ouderen die na hun pensioen 
nog graag enkele jaren zouden voortwerken (Geerts & Messelis, 2000; Samuel, 1994: 
51-53). 
 
Dit artikel gaat niet enkel over ouderen en hun vrije tijd. Rond het thema vrije tijd op 
oudere leeftijd is reeds heel wat internationaal onderzoek verricht (Delisle, 1992; 
Havinghurst, 1961; Lawton, 1994; McGoldrick, 1989; Mobily, 1993; Stanley & 
Freysinger, 1995). In deze bijdrage focussen we op de globale tijdsbesteding van 
ouderen en op de wijze waarop zij hun tijd buitenshuis doorbrengen. De centrale 
probleemstelling is zoals gezegd niet enkel beschrijvend. Naast het in kaart brengen 
van de tijdsbesteding van Vlaamse ouderen willen we ook een zicht krijgen op de 
wijze waarop tijd buitenshuis doorgebracht wordt.  
 
Een eerste theorie die de tijdsbesteding bij ouderen tracht te verklaren is het 
reductiemodel (of de disengagementtheorie) (Cumming & Henry, 1961; Van Houtte, 
1995). In deze theorie wordt ouderdom beschouwd als een potentieel 
ontwikkelingsstadium met eigenschappen die sterk verschillen van die van de 
middelbare leeftijd. Het is een periode waarbinnen het individu zich progressief en op 
vrijwillige basis terugtrekt uit posities en rollen. Die geleidelijke stap terug wordt als 
normaal aanzien en de oudere zal zich steeds vaker met zichzelf bezighouden en 
minder met zijn sociale omgeving (Dooghe, 1978). Rousseau stelt dat de activiteit 
verschuift van de buitenkant naar de binnenkant: ouderen gaan meer expressieve 
relaties aan dan instrumentele of functionele (Rousseau, 1995). De ouderen die 
geleidelijk aan hun sociale rollen en actieve deelname aan het sociaal leven 
verminderen, zouden zich gelukkiger voelen dan de ouderen die halsstarrig proberen 
vast te houden aan het actieve sociale leven van toen men jonger was (Dooghe & 
Vanden Boer, 1987). Hoewel men minder actief wordt, komt succesvol ouder worden 
dan neer op het aanvaarden van deze nieuwe situatie. Thornstam (1989) 
herformuleerde de theorie in een gerotranscendentie-variant. Hij stelt dat veel 
ouderen zich niet minder engageren, maar veeleer anders engageren. Er is dan geen 
terugtrekken uit de maatschappij maar een ontwikkelen van een andere visie op de 
maatschappij. Een visie die meer stoelt op een kosmische en transcendente oriëntatie 
op het leven (zie ook: Vanden Boer, Jacobs, Vanderleyden, Audenaert, & Pauwels, 
2001). 
 
Tegenover het reductiemodel staat de activiteitstheorie die de nadruk legt op de 
correlatie tussen levenskwaliteit en actief zijn. Hoe actiever de oudere blijft in zijn 
latere leven, hoe hoger diens levenskwaliteit (Freysinger & Nevius, 1992). Voor deze 
theorie is in heel uiteenlopend onderzoek steun gevonden (Kelly, Steinkamp, & 
Kelly, 1987; Lawton, 1994).  
 
Een laatste benadering om het tijdsbestedingpatroon op latere leeftijd te verklaren is 
de continuïteitstheorie. Volgens deze benadering vormen persoonlijke voorkeuren 
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van tijdsbesteding zich op jonge leeftijd en blijven deze op oudere leeftijd behouden 
(Atchley, 1989; Zwanikken, 1991). Verklaringen in verband met tijdsbesteding 
moeten dan ook gezocht worden op jongere leeftijd. Hiermee treedt men meer een 
cohorte-benadering bij dan een leeftijdsbenadering. Jongere cohorten zouden op 
latere leeftijd een andere tijdsbesteding te zien geven dan oudere cohorten op 
dezelfde leeftijd. Vermits we niet over gegevens beschikken over het 
tijdsbestedingspatroon op jongere leeftijd, wordt dit kader niet in de analyse 
betrokken1.  
 
Vooral het reductiemodel en de activiteitstheorie vertrekken in sterke mate van de 
leeftijd en de pensionering als verklaringsfactoren voor tijdsgebruik. Leeftijd speelt 
uiteraard een belangrijke rol bij het veranderende tijdsgebruik van ouderen. Toch 
waarschuwt Kelly (1990) er voor leeftijd niet als een eenvoudige onafhankelijke 
variabele te zien. Er grijpen bij het ouder worden immers heel wat veranderingen 
plaats die er op zich voor zorgen dat de tijdsbesteding verandert. Bovendien mag 
leeftijd ook niet strikt lineair bekeken worden. Ook al zullen we voor analytische 
doeleinden drie leeftijdscategorieën hanteren, de sociale realiteit hierachter (jongere 
ouderen (55 tot 64 jaar, de 65 tot 74 jarigen en de hoogbejaarden (75 tot 90 jaar)) is 
niet zo duidelijk te koppelen aan een bepaalde biologische leeftijd. Tussen de 
verschillende groepen is er een behoorlijke overlap mogelijk.  
 
Naast leeftijd is ook geslacht een cruciale verklarende factor in het verhaal. 
Knipscheer toont bijvoorbeeld aan dat de hoeveelheid tijd die vrouwen aan het 
huishouden spenderen toeneemt met het ouder worden (tot op een zekere leeftijd). 
Mannen doen minder in het huishouden en ontvangen ook significant minder bezoek 
dan de vrouwen (Knipscheer, Claessens, & Wimmers, 1988). Mannen besteden meer 
tijd aan vrijetijdsactiviteiten, zowel actief (sport, wandelen) als passief (TV-kijken). 
Vrouwen spenderen enkel meer tijd aan creatieve vrije tijd (Altergott, 1988). 
Vrouwen die niet werkten, blijven het huishouden doen; vrouwen die wel werkten, 
houden na hun pensionering nog steeds het huishouden over (Altergott, 1988; 
Turksma, 1982). Wanneer we de sociale activiteiten bekijken, stellen we vast dat 
vrouwen hun tijd meer alleen doorbrengen dan mannen (Altergott, 1988).  
 
Ook al zijn de leeftijd en het geslacht de belangrijkste factoren die tijdsbesteding op 
latere leeftijd helpen verklaren, toch vormen deze twee niet het volledige verhaal. De 
indeling van de dag wordt immers door meer factoren bepaald. Een eerste factor die 
in ons onderzoek een rol kan spelen, is de activiteitsgraad. Vermits het onderzoek 
start met ouderen van 55 jaar, zal een (weliswaar beperkt) deel van de respondenten 
nog werken, het grootste deel van de respondenten zal evenwel de arbeidsmarkt reeds 
                                           
1 Andere benaderingen van het tijdsgebruik bij ouderen zijn terug te vinden in: Gubrium Gubrium, 

J.F. (1973), The myth of the golden years: A socio-environmental theory of aging, Springfield, 
IL: Charles C Thomas, 225 p., Breda Breda, J., Schoenmaekers, D. (2004), Expertenrapport 
ouderen, Antwerpen: Steunpunt Gelijke Kansenbeleid, 472 p. en Caradec Caradec, V. (2001), 
Sociologie de la vieillesse et du vieillissement., Paris: Editions Nathan/HER, 127 p..  
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definitief verlaten hebben. Qua tijdsbesteding zal het al dan niet nog beroepsactief 
zijn waarschijnlijk een belangrijke invloed hebben. Een deel van de 
vrijetijdsbesteding kan daarnaast ook worden beïnvloed door het inkomen (Abrams, 
1995; Dooghe & Vanden Boer, 1987). Na de pensionering komt tijd vrij om allerlei 
dingen te doen. Door de inkomensdaling na de pensionering is het echter vaak niet 
mogelijk deze preferenties in realiteit om te zetten. Dit mag zeker niet veralgemeend 
worden: de inkomensongelijkheid is erg groot in de categorie van de ouderen en de 
(subjectieve) inschatting van deze inkomensdaling is veeleer beperkt (Elchardus & 
Cohen, 2003). Een verslechterende gezondheid is een bijkomende beperkende factor 
voor de tijd die men buitenshuis doorbrengt. Wie slecht te been is, blijft sneller 
binnenshuis. Taken die een verplaatsing vereisen, worden op dat moment uitbesteed. 
Verder spelen ook opleiding en de gezinssamenstelling (Abrams, 1995) een rol. 
Hoger opgeleiden komen vaker buiten omdat zij een actiever sociaal leven uitbouwen 
in verenigingen. Grotere gezinnen kunnen zorgtaken beter verdelen, terwijl 
alleenstaanden vaak een steun en een stimulans missen om buiten te komen. Andere 
beperkingen op de tijdsbesteding zijn een beperkte mobiliteit (bv. niet kunnen 
autorijden), angst om naar buiten te komen, geen toegang tot informatie, weinig 
zelfvertrouwen.

3 Methode 

3.1 Het LeefsituatieOnderzoek Vlaamse Onderen (LOVO 1) 

Het LOVO-onderzoek wil de leefsituatie van thuiswonende ouderen in kaart brengen 
(Jacobs et al., 2004). In 2001-2002 werden bijna 2.500 thuiswonende personen tussen 
55 en 90 jaar geïnterviewd over de kwaliteit van hun leven. Om hier een zicht op te 
krijgen, werden de ouderen mondeling bevraagd rond uiteenlopende thema’s zoals 
wonen, arbeid en pensionering, gezondheid en zelfredzaamheid, relaties en 
netwerken, hulp- en steunverlening, zorgvoorkeuren, financiële situatie, welbevinden 
en ook tijdsbesteding.  
 
Naast het interview werd ook gevraagd om gedurende één week een 
tijdsbestedingboekje in te vullen. Een tijdsbestedingboekje bevat een gedetailleerd 
verslag van alle activiteiten gedurende één week, waarin de ouderen per half uur 
aanduidden met welke activiteit ze bezig waren. Ze hadden de keuze uit 33 
activiteiten (in 7 hoofdrubrieken): (1) Persoonlijke verzorging: slapen, maaltijden, 
lichamelijke verzorging; (2) Onbetaalde arbeid: huishouden, karwei, opvang 
kleinkinderen, verzorging huisgenoot, (3) Betaalde arbeid: thuis en buitenshuis, (4) 
Ontspanning thuis: tv en radio, lezen, hobby, sport, cursus, (5) Ontspanning 
buitenshuis: sport, evenement en bijeenkomst, café, cursus, hobby, (6) Diverse 
activiteiten thuis: dokter, telefoneren, nadenken, bezoek ontvangen, (7) Diverse 
activiteiten buitenshuis: dokter, boodschappen, bezoeken, opvang kleinkinderen. De 
duur van verplaatsingen vormde geen aparte categorie en wordt bijgevolg in de 
andere categorieën in rekening gebracht. 
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Uiteindelijk stuurden 1453 ouderen een bruikbaar tijdsbestedingverslag door. Deze 
verslagen werden gekoppeld aan de resultaten van de mondelinge interviews en 
geven een gedetailleerd beeld van de tijdsbesteding van verschillende groepen 
ouderen. Omdat tijdsgegevens bijna per definitie zeer veel informatie geven, wordt in 
hoofdzaak gebruik gemaakt van grafische voorstellingen om de resultaten weer te 
geven. 

3.2 Determinanten van tijdsgebruik buitenshuis 

Om het tijdsgebruik buitenshuis te verklaren, gebruiken we in de multivariate analyse 
(zie 5) vier clusters van determinanten, alle afkomstig uit de algemene bevraging van 
de respondenten.  
 
In de eerste plaats wordt gekeken naar demografische kenmerken. In deze cluster 
nemen we twee kenmerken op: geslacht en leeftijd. Zoals uit voorgaand onderzoek 
blijkt, verwachten we op basis van het traditionele rollenpatroon dat vrouwen meer 
huishoudelijke activiteiten opnemen en dus ook meer tijd binnenshuis zullen 
spenderen, daar waar de man eerder buitenshuis zal vertoeven. We verwachten 
eveneens dat de oudste respondenten meer tijd binnenshuis spenderen omdat zij 
fysiek minder in staat zijn verre verplaatsingen te maken. De jongste groepen behoren 
tot de actieve ouderen die nog veel activiteiten doen, waaronder een behoorlijk aantal 
buitenshuis.  
 
De tweede cluster bestaat uit socio-economische kenmerken. Hier willen we nagaan 
in welke mate de socio-economische positie of beter het economisch kapitaal in 
termen van Bourdieu (1992), mensen anders doet omgaan met hun tijd. Hiervoor 
worden in de eerste plaats enkele inkomensvariabelen opgenomen. De belangrijkste 
hiervan is het netto-inkomen waarover het gezin momenteel beschikt. Dit inkomen 
wordt in de enquête via bedragen en via een schaal bevraagd. Omwille van de lage 
item-nonrespons bij de inkomensbedragen (60 respondenten op 1453), worden deze 
inkomens in de analyse opgenomen. Naast het inkomen wordt ook een subjectieve 
armoede-indicator gebruikt. Met de antwoorden op de vraag “Met het inkomen van 
uw huishouden voor ogen, vindt u dan dat het zeer moeilijk, moeilijk, eerder 
moeilijk, eerder gemakkelijk, gemakkelijk of zeer gemakkelijk is om de eindjes aan 
elkaar te knopen?” werd gepeild naar de mate waarin men financieel kan rondkomen, 
volgens het oordeel van de ouderen zelf. 
 
Een tweede groep socio-economische kenmerken betreft de woning. De woning is 
een vorm van eigendom en bijgevolg wordt het al dan niet eigenaar zijn van de eigen 
woning in de analyse opgenomen. Ook met de grootte van de woning, gemeten in het 
aantal vertrekken dat de woning telt, wordt rekening gehouden. Eveneens het type 
woning kan een invloed hebben op de hoeveelheid tijd die buitenshuis besteed wordt. 
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Deze variabele omvat twee categorieën waarbij “wonen in een appartement” als 
referentiecategorie wordt gebruikt.  
 
Een derde groep socio-economische determinanten betreft het beroepsleven. De (al 
dan niet voormalige) beroepsstatus wordt opgesplitst in vier categorieën: arbeider, 
bediende, zelfstandige en vrij beroep. De referentiecategorie in de analyse zijn de 
mensen die geen beroepsactiviteit uitoefenden in hun leven. Naast de beroepsstatus 
wordt ook het al dan niet beroepsactief zijn opgenomen. Een aantal ouderen in de 
steekproef zijn immers nog steeds beroepsactief. Omdat dit impliceert dat men meer 
buiten zal komen, wordt dit kenmerk als controlevariabele mee in het model 
opgenomen.  
 
Als laatste groep in de socio-economische cluster wordt ook het sociaal kapitaal 
onder de vorm van het diploma van de respondent als verklarende factor opgenomen. 
De hypothese hierbij is dat hoger opgeleiden meer tijd buitenshuis zullen spenderen 
omdat hun sociaal netwerk groter is en omdat zij meer engagementen buitenshuis 
opnemen.  
 
Een derde cluster die in de analyse opgenomen wordt, zijn de sociale factoren. Zo 
kan de aanwezigheid van een partner een invloed hebben op de tijdsbesteding van de 
oudere. Daarom wordt het al dan niet alleenstaand zijn in de analyse betrokken 
(samenwonen met een partner of andere personen in het huishouden fungeert als 
referentiecategorie). Naast de samenstelling van het huishouden worden ook de 
sociale contacten die de ouderen hebben in de analyse opgenomen. Sociale contacten 
zijn belangrijk omdat ze vaak de facilitator zijn om buiten te komen. Het bezoek van 
een zoon of dochter kan bijvoorbeeld een aanleiding vormen om buiten te gaan 
wandelen. De mate waarin de respondenten contact hebben, wordt in de vragenlijst 
gemeten met een 7-punts ordinale schaal gaande van dagelijks tot nooit. Deze 
ordinale waarden werden omgezet in pseudo-intervalwaarden die een aantal 
contactfrequenties per jaar aangeven. Op die manier worden de afstanden tussen de 
verschillende contactfrequenties correcter in de regressie ingebracht dan wanneer zij 
louter ordinaal zouden zijn. In totaal worden tien groepen contactpersonen gebruikt: 
dochters, zonen, schoondochters, schoonzonen, kleinkinderen, (schoon)ouders, 
zussen of broers, andere familieleden, buren en vrienden.  
 
Soms kunnen gebeurtenissen in de levensloop bepalen of iemand al dan niet buiten 
komt. Angstig zijn kan bijvoorbeeld een belangrijk motief zijn om minder vaak 
buiten te komen, zeker indien men ooit het slachtoffer geworden is van geweld. In de 
LOVO-enquête beschikken we over twee indicatoren om dergelijke angst in kaart te 
brengen. De respondenten werd immers gevraagd om aan te geven of zij ooit al het 
slachtoffer geweest waren van een inbraak thuis of geweldpleging op straat. Beide 
indicatoren worden als mogelijk predictoren beschouwd voor een daling in het aantal 
uren dat men buitenshuis doorbrengt.  
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Het laatste kenmerk in deze cluster is de mate waarin de respondent zich eenzaam 
voelt. Het betreft hier een subjectieve eenzaamheidsmeting waarbij de respondent 
zelf aangeeft of hij zich al dan niet eenzaam voelt.  
 
Als laatste cluster kijken we ook in welke mate de gezondheid van de oudere een 
invloed heeft op zijn tijdsbesteding. Indien men bedlegerig is, zal het buiten komen 
immers fysiek onmogelijk zijn. Gezondheid wordt hierbij ruim bekeken als de eigen 
inschatting van de algemene gezondheid en het gehinderd worden in het uitvoeren 
van huishoudelijk werk. 

4  Beschrijvende analyse: de dagindeling van Vlaamse ouderen 

De 33 verschillende activiteiten uit de dagboeken zijn te uitvoerig om een algemeen 
beeld te creëren van een doorsnee dag van een oudere. Daarom is het nuttig om 
verschillende activiteiten samen te bekijken en ze onder één ruimere noemer te 
plaatsen. Er zijn verschillende indelingen mogelijk, afhankelijk van de doorgevoerde 
analyse. 
 
Zo kan het onderscheid gemaakt worden tussen formele en informele activiteiten. De 
formele zijn de activiteiten die te maken hebben met organisaties en instellingen, de 
informele zijn de activiteiten met familie, vrienden,… (Rousseau, 1995).  Gershuny 
(2001) maakt een onderscheid tussen betaalde arbeid, onbetaalde arbeid, persoonlijke 
verzorging en vrije tijd. Betaalde en onbetaalde arbeid worden soms ook 
samengenomen tot arbeid in de ruime zin van het woord. Die categorie “arbeid” 
wordt dan tegenover vrije tijd geplaatst (Ausubel & Grubler, 1995; Bittman & 
Wajcman, 2000). 
 
Voor de beschrijvende analyse hebben we een onderscheid gemaakt tussen arbeid, 
huishoudelijke taken, persoonlijke verzorging (slapen, eten, lichaamsverzorging), 
ontspanning binnen, ontspanning buiten, diverse activiteiten binnen en diverse 
activiteiten buiten. Voor de multivariate analyse wordt enkel het onderscheid tussen 
binnen en buiten behouden omdat daar de mate waarin ouderen buitenshuis bepaalde 
activiteiten doen centraal staat. 

4.1  Globaal beeld van de dagindeling naar geslacht 

Figuur 4.1 geeft de verdeling van een gemiddelde dag weer voor mannen en 
vrouwen. De spreiding van de activiteiten over de dag volgt een logisch patroon. 
Uiteraard slapen de respondenten ’s nachts. Na het opstaan besteedt men tijd aan de 
persoonlijke verzorging, een douche of een bad nemen en ontbijten. Tijdens de 
voormiddag worden er veel huishoudelijke taken gedaan of onbetaalde arbeid in het 
algemeen. Rond twaalf uur nuttigen de meeste ouderen de lunch. In de namiddag 
wordt de tijd verdeeld onder onbetaalde arbeid, ontspanning en diverse activiteiten 
binnen- en buitenshuis. In de vroege avond zien we opnieuw een piek bij persoonlijke 
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verzorging (het avondmaal). De avond wordt grotendeels besteed aan ontspanning 
binnenshuis (tv kijken). Opvallend is dat de avonden in hoofdzaak binnenshuis 
worden doorgebracht. Zelden of nooit gaat de oudere na het avondmaal nog naar 
buiten.  
 
Bij het slapen en de persoonlijke verzorging zijn er zoals te verwachten geen 
verschillen te merken tussen mannen en vrouwen. Onbetaalde arbeid wordt een beetje 
meer door vrouwen gedaan, maar ook hier is het verschil beperkt. Een duidelijker 
verschil is er bij ontspanning. De ontspanningsactiviteiten van vrouwen zijn in grote 
mate thuis te situeren daar waar de mannen veel meer het huis uittrekken. We zien 
trouwens dat al de activiteiten buitenshuis minder door vrouwen ondernomen worden 
dan door mannen. 
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diverse activiteiten thuis diverse activiteiten buitenshuis

 
Figuur 4.1: Verdeling van activiteiten over 24 uur, naar geslacht 
 
In Figuur 4.2 wordt aangegeven hoe groot het percentage ouderen is dat op een 
bepaald moment in de dag activiteiten buitenshuis doet en wanneer men thuis blijft. 
Er is elke dag een piek vast te stellen in de namiddag, maar over het algemeen blijven 
de respondenten erg vaak thuis. Het percentage respondenten dat wel eens het huis 
verlaat, is wel groot, alleen is de tijd die men dan buitenshuis doorbrengt meestal 
beperkt. 
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Figuur 4.2: Percentage respondenten dat activiteiten thuis en buitenshuis doet, 
gespreid over de week 
 
Als we dit gegeven opsplitsen naar geslacht en leeftijd, zien we dat vooral de oudste 
vrouwen het minst naar buiten komen. Bij de andere leeftijdscategorieën speelt het 
verschil tussen beide niet zo sterk.  
 
 55-64 

jaar 
65-74 
jaar 

75-90 
jaar 

Mannen 99% 98% 93% 
Vrouwen 99% 98% 88% 

Tabel 4.1: Percentage respondenten dat minstens een half uur per week 
buitenshuis is 
 

4.2 Globaal beeld van de dagindeling volgens leeftijd 

De dagindeling blijft grotendeels analoog voor de leeftijdsgroepen tot 75 jaar. De 
oudste groep wijkt het sterkst af van de andere twee. Zo zien we in Figuur 4.3 
bijvoorbeeld dat de oudste groep vroeger naar bed gaat en langer slaapt. Ook 
onbetaalde arbeid wordt door de oudste groep minder gedaan dan door de jongere 
groepen. In de jongste groep zien we wel dat er nog betaalde arbeid terug te vinden 
is. In de twee andere categorieën is dit niet meer het geval.  
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Figuur 4.3: Verdeling van activiteiten over 24 uur (Naar leeftijdscategorieën) 
 
De oudste leeftijdscategorie situeert zijn ontspanningsactiviteiten in sterke mate thuis. 
Globaal gesteld nemen trouwens alle activiteiten die buitenshuis gedaan worden af 
met het vorderen van de leeftijd. Zoals we reeds aantoonden in Tabel 4.1 zijn het 
vooral de oudste vrouwen die het minst vaak naar buiten komen. Over het algemeen 
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kunnen we uit deze grafieken besluiten dat 75 jaar zowat de breuklijn vormt qua 
tijdsbesteding. Vanaf die leeftijd zien de dagindeling en het activiteitenpatroon er 
anders uit dan bij de jongere categorieën. 

4.3 Verdeling van de activiteiten over de dag 

Naast de verdeling van alle activiteiten over de week, kunnen we ook inzoomen op de 
verschillende activiteiten afzonderlijk. Dat stelt ons in staat om de regelmaat van de 
activiteiten over de loop van een week te bekijken. We geven de tabellen niet in 
extenso weer. 
 
De verdeling van het slapen en de persoonlijke verzorging over de week is zeer 
regelmatig. Er zijn weinig verschillen tussen de dagen. Tussen de weekdagen en het 
weekend zijn wel duidelijke verschillen vast te stellen. Deze verschillen komen in 
sterke mate overeen met de organisatie van “een werkweek” en “een rustweekend” 
zoals dat bij werkende gezinnen voorkomt. Zo worden in het weekend minder 
huishoudelijke klussen en karweien opgeknapt dan tijdens de weekdagen. Betaalde 
arbeid vinden we logischerwijs niet terug in het weekend en slechts in beperkte mate 
tijdens de weekdagen. Ontspanningsactiviteiten, zowel thuis als buitenshuis, zijn 
daarentegen meer terug te vinden in het weekend. We kunnen dus concluderen dat er 
verschillen waar te nemen zijn tussen de weekdagen en het weekend, in het weekend 
werkt men minder en wordt er meer aan ontspanning gedaan. Maar de belangrijkste 
conclusie uit deze eerste algemene analyse is toch dat er eerder weinig verschillen 
waar te nemen zijn. Dit wijst er opnieuw op dat de ouderen een vrij regelmatig 
tijdspatroon hebben. We splitsen nu de analyse op naar de aparte activiteiten, zoals ze 
terug te vinden waren in het tijdsbestedingboekje om te kijken of er in dit algemene 
patroon specifieke afwijkingen te vinden zijn. 
 
Een hobby binnenshuis beoefenen of een cursus volgen zijn geen populaire 
activiteiten bij de Vlaamse ouderen. Wanneer men toch een hobby uitoefent, is het 
vaker tijdens een werkdag. Tijdens het weekend kijken en luisteren minder 
respondenten naar de televisie en de radio, maar het verschil met de weekdagen is 
klein. Buitenshuis sporten wordt meer op een donderdag en op een zondag gedaan. 
‘Uitstappen maken’ en ‘op café gaan’ zijn duidelijk weekend (zelfs zondag-) 
activiteiten. Evenementen worden dan weer vaker tijdens de week bijgewoond en 
minder op zondag.  
 
Naast de ontspanning binnenshuis en buitenshuis, brachten we verschillende 
activiteiten onder bij een algemene categorie ‘diverse activiteiten’. De belangrijkste 
activiteiten in deze grote categorie zijn bezoek ontvangen, telefoneren en het 
ontvangen van de dokter. Bezoek ontvangen is daarbij het meest uitgesproken 
gesitueerd in het weekend. Het is duidelijk dat de werkactiviteiten van kinderen en 
kleinkinderen in belangrijke mate ook het tijdspatroon van de ouderen bepalen. 
Telefoneren gebeurt vaker tijdens de werkweek. Op het gebied van sociaal contact is 
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dit de tegenhanger van het face-to-face contact in het weekend. Ook nadenken of 
gewoon voor zich uit kijken wordt meer tijdens de week gedaan, wat opnieuw te 
verklaren is door het feit dat men in het weekend meer bezoek krijgt en men dus 
minder tijd te ‘doden’ heeft. Een bezoek van de dokter komt het vaakst voor op een 
maandag. Dit wijst erop dat doktersbezoeken vaker uitgesteld worden tijdens het 
weekend. Ten aanzien van het oproepen van een dokter van wacht bestaat er een 
zekere drempel, niet alleen omwille van het nauwere contact met de eigen huisarts, 
maar ook omwille van de hogere prijs. Bij gezondheidsproblemen in het weekend, 
wordt door veel ouderen gewacht tot maandag om de (huis)dokter op te bellen. 
 
Kijken we ten slotte naar de diverse activiteiten buitenshuis, dan wordt 
vrijwilligerswerk voornamelijk op het einde van de week gesitueerd. Op zondag en in 
mindere mate op zaterdag gaan de ouderen naar de kerk wanneer de wekelijkse mis 
gelezen wordt. Ouderen die hun kleinkinderen opvangen, doen dit uiteraard 
voornamelijk tijdens de werkweek wanneer de kinderen aan het werk zijn. Babysitten 
in het weekend komt relatief minder frequent voor. Verrassend is evenwel dat op 
vrijdag en zaterdag veel meer boodschappen gedaan worden dan op andere dagen. 
Dat is verwonderlijk omdat op deze momenten ook vele werkende mensen hun 
wekelijkse boodschappen doen. Op die manier vergroot de piekdrukte in de 
warenhuizen. Mogelijk is ook dit gedrag een uitloper van gewoonten die tijdens de 
arbeidstijd aangenomen werden en die na de pensionering behouden blijven.  
 
Om te besluiten kunnen we stellen dat ouderen tijdens de week vooral hobby’s 
beoefenen zowel thuis als buitenshuis, boodschappen doen, kleinkinderen opvangen 
en sporten. Bezoek ontvangen, op bezoek gaan, religieuze diensten bijwonen, 
uitstappen maken en op café gaan, komen dan weer vaker voor tijdens het weekend.  

4.4 Patronen 

Nadat we focusten op de globale activiteiten van ouderen tijdens de week, zoomen 
we hier in op de verschillen in tijdsbesteding volgens een aantal socio-economische 
achtergrondkenmerken. In deze paragraaf gebeurt dat nog op een bivariate wijze, in 
de volgende paragraaf presenteren we een multivariate benadering. Net als hierboven 
bekijken we geslacht en leeftijd in detail. De andere kenmerken komen eveneens aan 
bod, maar worden niet helemaal uitgewerkt. In de eerste kolom van de tabel staat 
steeds het percentage respondenten dat de activiteit minstens eenmaal aanduidde in 
het tijdsbestedingboekje. De tweede kolom geeft het gemiddeld aantal uren en 
minuten weer dat per activiteit wordt besteed door respondenten die minstens 
eenmaal deze activiteit aangeduid hebben2. 
                                           
2 In de tijdsbestedingboekjes werd geen onderscheid gemaakt tussen hoofd– en nevenactiviteit en 

was het toegestaan dat de respondenten  verschillende activiteiten aanduidden tijdens één half 
uur. Op die manier wordt de duur van een aantal activiteiten overschat. Daarom werden deze 
activiteiten die in één half uur samen voorkwamen proportioneel in het model opgenomen. Maar 
ook dat houdt een kleine fout in, want op deze manier wordt een aantal activiteiten onderschat en 
dit voor de activiteiten die duidelijk hoofdactiviteit zijn. Een voorbeeld ter verduidelijking. 
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4.4.1 Algemene patronen 

De gedachte dat ouderen niets anders dan vrije tijd hebben, is erg misleidend 
(Dooghe & Vanden Boer, 1987: 32; Zwanikken, 1991: 143). Ouderen hebben 
misschien wel meer tijd, maar ze hebben meer tijd nodig om bepaalde klusjes uit te 
voeren vergeleken met jongeren. Daarenboven heeft men een langere rust- en 
herstelperiode nodig. Vele ouderen komen tijd te kort door de vele activiteiten die ze 
nog kunnen en willen ondernemen, naast de noodzakelijke taken in huis en tuin 
(Zwanikken, 1991: 143). Ook het huishouden moet naarmate men ouder wordt 
gewoon voortgezet worden. Deze karweien kosten steeds meer moeite en men zal dus 
moeten snoeien in andere activiteiten (Zwanikken, 1991: 143). Dit blijkt eveneens uit 
de resultaten in Tabel 4.2: een hoog percentage van de ouderen houdt zich bezig met 
huishoudelijke taken, karweien opknappen of boodschappen doen. 
 
Een kwart van de Vlaamse ouderen past wel eens op zijn/haar kleinkind. De 
gemiddelden verraden dat dit niet om hele dagen gaat, maar wel om kortere periodes 
zoals opvang tijdens de middagpauze van de kleinkinderen op school of na de 
schooltijd, wanneer de ouders nog uit werken zijn. Veel grootouders zorgen met 
andere woorden voor de eerstelijnsopvang tijdens de weekdagen. Er zijn ook een 
aantal activiteiten die slechts door een kleine groep ouderen uitgevoerd worden. 
Betaald werk verrichten, naar evenementen gaan en vrijwilligerswerk doen, zijn hier 
voorbeelden van. Er moet natuurlijk wel rekening gehouden worden met het feit dat 
dit slechts een weekopname is uit het leven van de respondenten.  
 
Naar de televisie kijken en naar de radio luisteren, zijn veruit de populairste 
ontspanningsactiviteiten. Quasi iedereen kijkt wel eens naar de tv of luistert naar de 
radio en dat gedurende meerdere uren per dag: gemiddeld 3 uur en 14 minuten. Ook 
lezen vele ouderen en doet een 40% nog aan sport. Deze sportactiviteiten kunnen 
zowel thuis als buitenshuis gebeuren.  
 
 

                                                                                                                                            
Wanneer ‘boodschappen doen’ en ‘tv kijken’ samen voorkomen op één half uur, dan wil dit 
zeggen dat deze activiteiten geen volledig half uur in beslag namen, want ze zijn niet te 
combineren. Deze activiteiten zouden overschat worden aangezien ze beide genoteerd staan als 
uitgevoerd gedurende een half uur. Daarom worden deze activiteiten proportioneel opgenomen 
in het bestand zodat ze telkens 15 minuten uitgevoerd worden. Maar bij een aantal activiteiten is 
het perfect mogelijk dat ze samen gedaan worden en dit op één half uur. Je kan naar de radio 
luisteren terwijl je huishoudelijke karweien opknapt. Door de activiteiten proportioneel op te 
nemen in het model worden deze activiteiten onderschat, maar de fout is kleiner dan dat ze niet 
proportioneel opgenomen zouden worden. 
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  Percentage Aantal uren 
en minuten  

 Slapen 100 9u03 
 Maaltijden 100 1u34 
 Lichaamsverzorging 99 0u17 
 Huishouden 91 1u32 
 Karweien 76 0u55 
 Verzorging partner 12 0u26 
 Opvang kleinkinderen 24 1u05 
 Sport thuis 43 0u26 
 Televisie en radio 99 3u14 
 Lezen 78 0u46 
 Cursus thuis 15 0u23 
 Hobby thuis 53 0u39 
 Arbeid thuis 4 1u44 
 Bezoek ontvangen 73 0u35 
 Dokter thuis 28 0u12 
 Telefoneren 56 0u17 
 Nadenken 38 0u25 
 Andere activiteiten binnen 33 0u23 
 Arbeid buitenshuis 8 3u48 
 Sport buitenshuis 40 0u39 
 Evenementen 13 0u26 
 Bijeenkomsten 22 0u30 
 Cursus buitenshuis 9 0u28 
 Reizen en uitstappen 28 0u44 
 Café, uit eten gaan 44 0u30 
 Hobby buitenshuis 18 0u40 
 Boodschappen 85 0u34 
 Bezoeken  64 0u40 
 Dokter buitenshuis 25 0u14 
 Vrijwilligerswerk 11 0u33 
 Religie 37 0u13 
 Hulp kleinkinderen buitenshuis 21 0u42 
 Andere activiteiten buitenshuis 23 0u28 

Tabel 4.2: Het percentage respondenten dat de activiteit minstens eenmaal per 
week uitvoert en het aantal uren en minuten dat men er over een week 
beschouwd gemiddeld per dag aan besteedt 
 
Een grote meerderheid van de ouderen (73 %) ontvangt wekelijks bezoek. Een 
kleinere groep gaat zelf op bezoek. Als men buitenshuis gaat, is dit meestal om te 
sporten, boodschappen te doen, op bezoek te gaan, naar een kerkdienst te gaan of een 
café– of restaurantbezoekje te brengen. We bekijken deze cijfers nu, opgesplitst naar 
geslacht en leeftijd. 
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4.4.2 Patronen naar geslacht  

Uit Tabel 4.3 blijkt duidelijk dat de huishoudelijke taken in sterke mate gender-
gebonden zijn. Er zijn niet enkel meer vrouwen die deze taken vervullen, zij doen dat 
gemiddeld per dag ook ruim een uur langer dan de mannen. Uit de opdeling naar 
dagen blijkt dat vrouwen vooral op maandag en op vrijdag meer huishoudelijk werk 
verrichten dan op andere dagen. De klassieke (Vlaamse) indeling van “maandag 
wasdag” en “vrijdag kuisdag” leeft mogelijk nog heel sterk bij de oudere generatie. 
Dit vermoeden wordt nog versterkt door het feit dat mannen niet echt zo’n 
arbeidsverdeling kennen. Op zondag (de traditionele rustdag) wordt het minst in het 
huishouden gewerkt.  
 
Bij het uitvoeren van karweien is er eveneens een stereotiep, doch omgekeerd patroon 
vast te stellen: 83% van de mannen knapt wel eens een karwei op, tegenover 67% bij 
de vrouwen. Mannen doen dit gemiddeld ook een half uur per dag langer. Voor 
mannen is vooral maandag een dag waarop meer klusjes opgeknapt worden. Voor 
vrouwen is dit ook het geval, maar minder uitgesproken. Ook hier is zondag de 
rustdag. Ondanks de emancipatie van de vrouw op de arbeidsmarkt, is het aandeel 
mannen dat nog betaalde arbeid verricht veel hoger dan bij vrouwen: 10% van de 
mannen werkt nog tegenover slechts 4% van de vrouwen. Dit is ten dele ook te wijten 
aan de verschillen in pensioenleeftijd binnen deze generatie.   
 
Naar de televisie kijken en naar de radio luisteren is zoals eerder vermeld een erg 
populaire bezigheid en dit bij zowel de mannen als de vrouwen. Meer dan 99% van 
de mannen en al de vrouwen kijkt minstens een half uur per week tv of luistert naar 
de radio. Sporten wordt zowel binnenshuis als buitenshuis meer door mannen 
beoefend en mannen doen gemiddeld ook langer aan sport. De verdeling over dagen 
laat een opvallend patroon zien: sporten in en rond het huis wordt vaker op een 
maandag gedaan, en dit voor beide geslachten, terwijl sporten buitenshuis (met 
inbegrip van fietsen en wandelen) vaker terug te vinden is op donderdag en op 
zondag. 
 
Vrouwen blijken ook in ons onderzoek de klassieke ‘kin keepers’. Ze zijn zowel 
bezig met het ontvangen van het bezoek (vooral in het weekend) als met het 
telefoneren (in de week). De duur van deze activiteiten verschilt wel niet veel. 
Mannen die bezoek ontvangen en telefoneren doen dit bijna even lang als vrouwen. 
Zoals eerder gezegd, krijgt men in het weekend meer bezoek dan op andere dagen.  
 
Ook de activiteiten buitenshuis verschillen naar geslacht. Evenementen en 
bijeenkomsten bijwonen, hobby’s buitenshuis en op café gaan, worden bijna steeds 
significant meer en langer gedaan door mannen dan door vrouwen. Evenementen 
bijwonen en op café gaan, gebeurt bovendien ook vaker tijdens het weekend. Voor 
het beoefenen van een hobby buitenshuis is er geen regelmatig patroon vast te stellen. 
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 % dat activiteit 
minstens een half uur 

per week uitvoert 

duur van de activiteit 
(voor wie ze 

uitvoert) 

 mannen vrouwen mannen vrouwen 
Slapen 100 100 9u05 8u58 
Maaltijden 100 100 1u35 1u32 
lichaamsverzorging 99 100 0u16 0u19 
Huishouden 85 97 1u05 1u58 
Karweien 83 67 1u08 0u38 
Verzorging partner 11 12 0u35 0u20 
Opvang kleinkinderen 22 25 0u50 1u17 
Sport thuis 46 40 0u30 0u22 
Televisie en radio 99 100 3u19 3u10 
Lezen 79 76 0u51 0u40 
Cursus thuis 18 12 0u27 0u19 
Hobby thuis 52 56 0u41 0u37 
Arbeid thuis 5 4 1u52 1u34 
Bezoek ontvangen 71 76 0u31 0u39 
Dokter thuis 27 33 0u11 0u12 
Telefoneren 48 67 0u17 0u17 
Nadenken 39 39 0u26 0u23 
Andere activiteiten binnen 35 31 0u25 0u20 
Arbeid buitenshuis 10 4 4u16 2u24 
Sport buitenshuis 46 30 0u44 0u30 
Evenementen 14 11 0u28 0u24 
Bijeenkomsten 24 19 0u31 0u29 
Cursus buitenshuis 10 8 0u26 0u29 
Reizen en uitstappen 26 30 0u47 0u44 
Café, uit eten gaan 47 37 0u34 0u26 
Hobby buitenshuis 22 14 0u45 0u30 
Boodschappen 83 86 0u34 0u34 
Bezoeken  64 64 0u41 0u40 
Dokter buitenshuis 25 25 0u14 0u13 
Vrijwilligerswerk 11 10 0u38 0u28 
Religie 35 39 0u13 0u13 
Hulp kleinkinderen buitenshuis 20 20 0u35 0u50 
Andere activiteiten buitenshuis 22 23 0u29 0u26 

Tabel 4.3: Het percentage 55-plussers dat de activiteiten uitvoert en de 
gemiddelde tijdsbesteding per dag, naar geslacht  
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4.5 Patronen naar leeftijd 

In de resultaten naar leeftijd zijn twee tegengestelde bewegingen te herkennen: ofwel 
doet men een activiteit vaker en meer ofwel bouwt men de activiteit af. Om te 
beginnen blijkt dat naarmate de respondenten ouder worden er meer tijd besteed 
wordt aan slapen en eten. De oudste groep slaapt gemiddeld 35 minuten per nacht 
langer dan de jongste groep. Op maandag slapen de respondenten ook opvallend meer 
dan op andere dagen en op zondag slaapt men het minst lang. 
 
Karweien opknappen gebeurt minder naarmate men ouder wordt. 82% van de jongste 
groep knapt al eens een karwei op, terwijl dit nog 65% is bij de oudste groep. De tijd 
die men besteedt aan huishoudelijke werkzaamheden verandert nauwelijks met de 
leeftijd. 
 
Bij de verzorging van de partner zien we een opvallend fenomeen. 75 – tot 90-jarigen 
staan het minst vaak in voor de verzorging van de partner en/of van andere 
huisgenoten; 55- tot 74-jarigen het frequentst. Dit heeft ermee te maken dat de oudste 
groep (de 75-plussers) vaker verweduwd is (40% van de oudste leeftijdsgroep versus 
7% van de jongste leeftijdsgroep) en alleen woont, waardoor er ook helemaal  geen 
partner is om voor te zorgen. Als men op die leeftijd echter toch een partner verzorgt, 
dan zien we hier de meest intensieve verzorging omwille van de hogere 
zorgbehoevendheid van de mensen op deze leeftijd. De oudste groep doet ook vaker 
een beroep op thuisverpleging, in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen. 
 
Het opvangen van kleinkinderen daalt met het ouder worden. Twee verklaringen 
liggen hier voor de hand. In de eerste plaats wordt de opvang van jonge kinderen 
steeds moeilijker wanneer men ouder wordt. Daarnaast speelt de leeftijd van de 
kleinkinderen eveneens een rol. Hoe ouder men wordt, hoe kleiner de kans op (zeer) 
jonge kleinkinderen die opvang nodig hebben.  
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 % dat activiteit 
minstens een half uur 

per week uitvoert 

duur van de activiteit 
(voor wie ze uitvoert)

 55-64 
jaar 

65-74 
jaar 

75-90 
jaar 

55-64 
jaar 

65-74 
jaar 

75-90 
jaar 

Slapen 100 100 100 8u46 9u08 9u20 
Maaltijden 100 100 100 1u29 1u33 1u40 
lichaamsverzorging 100 99 99 0u18 0u16 0u17 
Huishouden 91 92 90 1u35 1u29 1u30 
Karweien 82 79 65 0u59 0u59 0u44 
Verzorging partner 12 12 11 0u15 0u22 0u52 
Opvang kleinkinderen 34 26 10 1u20 0u53 0u28 
Sport thuis 41 48 40 0u28 0u26 0u26 
Televisie en radio 99 100 99 2u50 3u26 3u30 
Lezen 80 77 77 0u41 0u47 0u50 
Cursus thuis 17 16 12 0u25 0u25 0u19 
Hobby thuis 49 57 56 0u34 0u40 0u44 
Arbeid thuis 7 3 4 2u37 0u49 0u22 
Bezoek ontvangen 72 73 75 0u33 0u34 0u39 
Dokter thuis 17 26 48 0u10 0u11 0u13 
Telefoneren 55 58 59 0u18 0u17 0u18 
Nadenken 33 39 46 0u18 0u18 0u38 
Andere activiteiten binnen 37 31 32 0u26 0u22 0u20 
Arbeid buitenshuis 16 3 2 4u31 1u17 0u28 
Sport buitenshuis 47 42 26 0u41 0u40 0u32 
Evenementen 15 14 8 0u31 0u25 0u19 
Bijeenkomsten 21 24 20 0u29 0u31 0u29 
Cursus buitenshuis 12 8 6 0u30 0u29 0u20 
Reizen en uitstappen 32 30 22 0u50 0u43 0u35 
Café, uit eten gaan 51 42 33 0u33 0u27 0u29 
Hobby buitenshuis 20 20 13 0u44 0u62 0u33 
Boodschappen 88 88 78 0u35 0u35 0u31 
Bezoeken  69 65 57 0u41 0u40 0u39 
Dokter buitenshuis 25 25 25 0u17 0u11 0u13 
Vrijwilligerswerk 15 10 6 0u39 0u34 0u14 
Religie 31 40 41 0u14 0u13 0u13 
Hulp kleinkinderen buitenshuis 28 22 9 0u52 0u33 0u30 
Andere activiteiten buitenshuis 27 23 18 0u34 0u25 0u20 

Tabel 4.4: Het percentage 55-plussers dat de activiteiten uitvoert en de 
gemiddelde tijdsbesteding per dag, naar leeftijdscategorie 
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De dokter thuis laten komen en gewoon nadenken, zijn activiteiten die meer 
voorkomen naarmate men ouder wordt (ter illustratie: dokter: 17% van de jongste 
leeftijdsgroep versus 48% van de oudste leeftijdsgroep, bezoek ontvangen: 72% 
versus 75%, nadenken: 33% versus 46%). Ook de duur van deze activiteiten wordt 
langer, hoewel het slechts om kleine verschillen gaat. De dokter laten komen, gebeurt 
vaker op maandag en dinsdag en dit voor de drie leeftijdscategorieën. 
 
Het aandeel respondenten dat aan sport doet buitenshuis, naar evenementen gaat en 
cursussen volgt buitenshuis daalt met het toenemen van de leeftijd. Net zoals de 
groep die op café gaat, uitstapjes doet of op reis gaat en boodschappen doet. De duur 
van deze drie laatste activiteiten blijft wel ongeveer hetzelfde. Tenslotte daalt in de 
oudste leeftijdscohorte het aandeel respondenten dat vrijwilligerswerk doet en stijgt 
de groep die naar de kerk gaat. Bij de oudste groep gaat 41% naar de kerk tegenover 
31% bij de jongste. Het effect van de secularisering is hier duidelijk. Wat betreft het 
vrijwilligerswerk zien we een uitschieter in de eerste categorie: de jongste groep 
respondenten engageert zich opvallend veel op een zaterdag, in vergelijking met 
andere dagen en andere leeftijdsgroepen. 

5  Verklarende analyse: wie gaat buitenshuis ? 

Een verklarende analyse uitvoeren op elke activiteit in het tijdsregistratiedagboek zou 
onoverzichtelijk zijn. Niet alleen zou dat zeer veel modellen opleveren, ook de 
aantallen van bepaalde activiteiten zouden te klein worden om zinvolle analyses uit te 
voeren. Om die reden werd besloten te focussen op het verlaten van het huis. Eens de 
oudere het arbeidscircuit verlaten heeft, wordt het huis de centrale verblijfplaats.  
 
De aard van de activiteiten die binnenshuis gebeuren, geven een idee van de manier  
waarop de oudere zich openstelt voor, dan wel afsluit van de buitenwereld. Hoewel 
binnenblijven sociaal contact niet uitsluit, opent buitenshuis gaan meer perspectieven 
voor sociale contacten. Al was het maar bij de bakker of buiten aan de kerkpoort.  
 
Om een inzicht te krijgen in het tijdsgebruik buitenshuis wordt een stapsgewijze 
OLS-regressie uitgevoerd. In 3.2 werd een overzicht gegeven van de vier clusters die 
hierbij aan het model worden toegevoegd: demografische achtergrondkenmerken 
(Model 1), economische variabelen (Model 2), sociale kenmerken (Model 3) en de 
gezondheidstoestand (Model 4). Een overzicht van de resultaten van de 
regressieanalyse wordt weergegeven in Tabel 5.1.  De verschillende modellen zijn 
getest op het voorkomen van multicollineariteit. Alle variabelen in het model blijken 
solide. 
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  MODEL 1 MODEL 2  MODEL 3  MODEL 4  

    Sig.   Sig.   Sig.   Sig. 

Demografisch            

Geslacht  -0,18 <,0001 -0,17 <,0001 -0,19 <,0001 -0,17 <,0001 
Leeftijd -0,41 <,0001 -0,37 <,0001 -0,40 <,0001 -0,36 <,0001 

Socio-economisch                 

Opleidingsniveau    0,16 <,0001 0,14 <,0001 0,14 <,0001 
Beroep: Arbeider    -0,04 0,258 -0,04 0,255 -0,03 0,283 
 Bediende    0,05 0,123 0,05 0,113 0,04 0,156 
 Zelfstandige    -0,01 0,778 -0,01 0,659 -0,01 0,650 
 Vrij beroep    -0,03 0,290 -0,02 0,311 -0,02 0,323 
Kunnen rondkomen    0,08 0,001 0,08 0,001 0,05 0,025 
Netto-inkomen    0,01 0,759 0,01 0,730 0,02 0,464 
Eigenaar woning    0,03 0,314 0,04 0,117 0,05 0,082 
Aantal kamers in woning    0,02 0,372 0,03 0,220 0,02 0,375 
Type woning: Huis    -0,05 0,059 -0,04 0,165 -0,05 0,067 

Sociaal                

Alleenstaande       0,12 <,0001 0,10 0,000 
Sociale contacten            

met dochters       0,02 0,567 0,03 0,421 
met zonen       -0,07 0,033 -0,07 0,031 
met schoondochters       0,08 0,021 0,07 0,024 
met schoonzonen       0,01 0,738 0,00 0,953 
met kleinkinderen       -0,07 0,014 -0,07 0,019 
met (schoon)ouders       0,01 0,765 0,01 0,721 
met zussen/broers       -0,02 0,463 -0,02 0,429 
met andere familie       0,01 0,775 0,01 0,682 
met buren       -0,03 0,162 -0,03 0,231 
met vrienden       0,03 0,174 0,03 0,217 

Eenzaam       -0,01 0,808 0,02 0,392 
Slachtoffer van: inbraak       0,09 0,000 0,08 0,001 
Slachtoffer van: geweld       -0,02 0,316 -0,03 0,255 

Gezondheid                

Algemene gezondheid          0,09 0,002 
Hinder in huishouden          -0,10 0,000 

R²  0,20  0,25  0,28  0,30 
Verschil in R²       0,05   0,03   0,02 

Tabel 5.1: Tijdsgebruik buitenshuis. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 
van een stapsgewijze OLS-regressie 
 
In het eerste model stellen we vast dat de beide demografische variabelen een zeer 
sterke invloed hebben op de mate waarin met buitenshuis vertoeft. Vooral de leeftijd 
is hierbij zeer belangrijk: hoe ouder men is, hoe minder men het huis verlaat. Dat 
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mannen vaker buiten komen dan vrouwen werd op basis van eerder onderzoek 
verwacht, maar het verband is dubbel zo sterk bij leeftijd als bij geslacht. De 
verklaringskracht van beide demografische kenmerken is bovendien groot (R²= 0.20).  
 
In Model 2 stijgt de verklaringskracht van het model verder naar een R² van 0.25. De 
socio-economische achtergrond van ouderen heeft duidelijk een bijkomende invloed 
op hun tijdsgebruik. Belangrijk is dat vooral het effect van leeftijd afneemt na 
controle voor socio-economische achtergrond. De parameter van geslacht neemt 
eveneens af, maar niet zo sterk als die van leeftijd. De belangrijkste invloed van de 
socio-economische cluster gaat uit van het opleidingsniveau. Hoger opgeleiden lijken 
meer een sociaal leven buitenshuis op te bouwen in vergelijking met lager 
opgeleiden.  
 
Opvallend is echter wel dat economisch kapitaal geen enkele rol lijkt te spelen. Noch 
de beroepsstatus, noch het netto-inkomen van de oudere of het bezit van een woonst 
heeft een invloed op het buitenkomen. Beperkte financiële middelen vormen geen 
rem voor activiteiten buitenshuis (bv. kostprijs van een toneelvoorstelling of van een 
restaurantbezoek of van het lidmaatschap van een vereniging). Enkel wie niet 
rondkomt, zal minder buiten komen. Dat suggereert dat de invloed van inkomen zich 
enkel situeert bij de kansarme groep ouderen en verder weinig of geen invloed heeft 
op het tijdsbestedingspatroon.  
 
De derde cluster die toegevoegd wordt, zijn de sociale determinanten die mogelijk 
een invloed kunnen hebben op het buiten komen. Deze cluster verhoogt de 
verklaringskracht van het model verder maar niet in dezelfde mate als de twee 
voorgaande clusters. De sociale determinanten hebben ook weinig of geen effect op 
de twee voorgaande clusters. De invloed van geslacht en leeftijd blijft nagenoeg 
dezelfde als in het tweede model, net zoals het effect van het opleidingsniveau. De 
grootste groep potentieel verklarende variabelen zijn de mate van contact met 
verschillende personen in de omgeving van de oudere. Verrassend genoeg heeft een 
hoge contactfrequentie met de nabije familieleden (kinderen, broers of zussen en 
ouders) geen enkele invloed op het feit of de oudere al dan niet buitenkomt.  
 
Voorts blijkt dat het alleenstaand zijn, het buitenkomen bevordert. Wie alleen woont 
en niet op permanente basis op externe hulp kan of wil terugvallen dient 
noodgedwongen het huis frequenter te verlaten. In het geval nog een partner 
aanwezig is, speelt de taakverdeling tussen de gezinsleden een intermediaire rol in het 
buitenkomen. Het zich eenzaam voelen is tot slot geen rem op het overschrijden van 
de drempel. 
 
Op basis van de onderzoeksliteratuur kunnen we veronderstellen dat angst sommige 
ouderen ervan weerhoudt buiten te gaan. Een ervaring met inbraak of geweld kan 
ertoe leiden dat men zich tracht af te sluiten van de buitenwereld door veelvuldig 
thuis te blijven. De resultaten van de regressieanalyse tonen echter aan dat dit verhaal 
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slechts ten dele opgaat. Slachtoffers van geweld op straat zullen nadien minder vaak 
buitenkomen. Dit effect is echter niet significant. Slachtoffers van een inbraak zullen 
daarentegen wél frequenter buiten komen. Een zekere angst om thuis te zijn speelt 
hierin duidelijk een rol.  
 
De laatste cluster heeft betrekking op de gezondheid van de oudere. De bijkomende 
verklaringskracht van deze cluster is beperkt. Wie zich, algemeen genomen, goed 
voelt, komt ook vaker buiten. Wanneer men regelmatig hinder ondervindt bij het 
uitvoeren van huishoudelijk werk, komt men minder buiten. Omdat de beperkte 
additionele waarde van deze cluster aan het model enigszins verbaasde, werd 
besloten om na te gaan in welke mate dit te wijten is aan de opbouw van het model. 
In Tabel 5.2 wordt vertrokken van de gezondheidscluster (Model 5) en worden in 
twee stappen de demografische en socio-economische cluster toegevoegd. Dit maakt 
duidelijk dat de gezondheidscluster op zich een R² haalt van 0.08 maar dat opnieuw 
de demografische en de socio-economische cluster zeer veel verklarende kracht aan 
het model toevoegen. Het belang van de algemene gezondheidsopvatting neemt ook 
sterk af wanneer deze clusters in het model gebracht worden. Het initiële effect van 
de algemene gezondheid, wordt niet-significant vanaf Model 7. Enkel het gehinderd 
worden in het huishouden blijft zijn verklaringskracht behouden na controle voor 
socio-economische en demografische variabelen.  
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 MODEL 5 MODEL 6  MODEL 7  
    Sig.   Sig.   Sig. 

Demografisch         

Geslacht     -0,16 <,0001 -0,15 <,0001 
Leeftijd     -0,36 <,0001 -0,33 <,0001 

Socio-economisch     
        

Opleidingsniveau       0,16 <,0001 
Beroep: Arbeider       -0,03 0,305 
 Bediende       0,05 0,147 
 Zelfstandige       -0,01 0,757 
 Vrij beroep       -0,03 0,294 
Kunnen rondkomen       0,05 0,028 
Netto-inkomen       0,02 0,435 
Eigenaar woning       0,03 0,238 
Aantal kamers in woning       0,01 0,554 

Gezondheid             

Algemene gezondheid 0,20 <,0001 0,11 0,000 0,08 0,003 
Hinder in huishouden -0,13 <,0001 -0,11 0,000 -0,11 <,0001 

R²  0,08  0,23  0,28 
Verschil in R²       0,15   0,05 

Tabel 5.2: Tijdsgebruik buitenshuis. Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 
van een stapsgewijze OLS-regressie 
 
In wat volgt, wordt de aandacht toegespitst op de aard van de activiteiten buitenshuis 
en de determinanten ervan. Het vierde regressiemodel (Tabel 5.1) werd opnieuw 
gedraaid op drie subsets van de tijdsbesteding buitenshuis. De eerste subset omvat het 
aantal uren betaalde arbeid dat men buitenshuis uitvoert. Omdat hier een te sterke 
samenhang is tussen het hebben van een job en het buitenshuis gaan werken, wordt 
de beroepsactiviteit niet als onafhankelijke variabele opgenomen in dit eerste model. 
De tweede subset betreft de ontspanningsactiviteiten die buitenshuis uitgevoerd 
worden. Hieronder vallen het sporten, het bijwonen van evenementen, het volgen van 
cursussen, het op café gaan, reizen en het uitoefenen van hobby’s buitenshuis. De 
laatste cluster omvat alle niet-ontspanningsactiviteiten en niet-betaalde arbeidsuren 
buitenshuis. Hiertoe rekenen we boodschappen doen, bij iemand op bezoek gaan 
(inclusief de doktersvisites), vrijwilligerswerk en het bijwonen van religieuze 
diensten. Ook de niet nader gedefinieerde activiteiten zoals het kappersbezoek, zitten 
in deze derde cluster vervat. Tabel 5.3 geeft een overzicht van de regressieanalyses 
op elk van deze drie clusters. Omwille van plaatsgebrek was het niet mogelijk om elk 
van de modellen te schatten met behulp van een stapsgewijze regressie. Tabel 5.1 kan 
echter een zeker inzicht geven in de verschuivingen in verklaringskracht die ten 
grondslag liggen aan de drie modellen.  
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 Arbeid Ontspanning Andere activiteiten 

Demografisch       

Geslacht  -0,14 <,0001 -0,18 <,0001 0,03 0,289 
Leeftijd -0,28 <,0001 -0,21 <,0001 -0,14 <,0001 

Socio-economisch           

Opleidingsniveau 0,03 0,332 0,11 0,000 0,12 0,000 
Beroep:  Arbeider -0,02 0,650 -0,03 0,336 -0,01 0,750 

Bediende 0,01 0,674 0,00 0,998 0,07 0,061 
Zelfstandige 0,01 0,703 0,01 0,709 -0,05 0,120 
Vrij beroep -0,02 0,558 -0,05 0,059 0,02 0,378 

Kunnen rondkomen 0,08 0,004 0,02 0,358 -0,01 0,658 
Netto-inkomen 0,07 0,012 -0,04 0,130 0,00 0,871 
Eigenaar woning -0,01 0,828 0,04 0,174 0,05 0,072 
Aantal kamers in woning 0,02 0,518 0,02 0,424 0,00 0,961 
Type woning: huis 0,02 0,537 -0,09 0,003 -0,03 0,407 

 
Sociaal     

Alleenstaande 0,07 0,020 0,05 0,105 0,05 0,090 
Sociale contacten       

met dochters 0,06 0,103 -0,01 0,770 -0,01 0,813 
met zonen 0,05 0,156 -0,08 0,021 -0,10 0,004 
met schoondochters -0,02 0,533 0,08 0,033 0,09 0,018 
met schoonzonen -0,01 0,809 0,04 0,297 -0,02 0,515 
met kleinkinderen -0,07 0,039 -0,06 0,051 0,01 0,695 
met (schoon)ouders -0,01 0,783 -0,01 0,658 0,04 0,180 
met zussen/broers -0,06 0,023 0,02 0,353 0,01 0,707 
met andere familie 0,02 0,534 -0,01 0,667 0,01 0,694 
met buren -0,07 0,012 -0,02 0,539 0,04 0,135 
met vrienden -0,01 0,678 0,06 0,020 0,01 0,818 

Eenzaam -0,02 0,507 -0,01 0,841 0,07 0,018 
Slachtoffer van: inbraak 0,10 0,000 0,02 0,354 0,02 0,494 
Slachtoffer van: geweld -0,01 0,677 -0,03 0,213 -0,01 0,850 

Gezondheid     

Algemene gezondheid -0,01 0,864 0,13 <,0001 0,04 0,222 
Hinder in huishouden -0,03 0,275 -0,03 0,291 -0,12 0,000 

R² 0,143  0,163   0,112 

Tabel 5.3: Tijdsbesteding buitenshuis voor betaalde arbeid, ontspanning en 
andere activiteiten. Gestandaardiseerde OLS-regressiecoëfficiënten 
 
Het aantal uren betaalde arbeid buitenshuis, wordt in sterke mate bepaald door de 
leeftijd en geslacht. Uiteraard hangt de pensioenleeftijd hier mee samen. Tot slot zien 
we dat de gezondheidsbeleving geen invloed heeft op het aantal uren dat men werkt. 
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Het tweede model – ontspanningsactiviteiten – volgt sterk de resultaten van Model 4. 
Enkel de totale verklaringskracht van het model (R²=0.16) ligt lager dan Model 4 uit 
Tabel 5.1. Leeftijd en geslacht zijn de sterkste determinanten om 
ontspanningsactiviteiten buitenshuis te verklaren. Geslacht moet in deze nauwelijks 
onderdoen voor het effect van leeftijd. Dit wijst op een sterke genderverdeling bij de 
ontspanningsactiviteiten: mannen komen meer buiten om zich te ontspannen dan 
vrouwen. Met het ouder worden, wordt de buitenshuisontspanning bovendien ook 
sterk afgebouwd. Naast de invloed van de twee demografische kenmerken, zien we 
dat hoger opgeleiden ook vaker hun ontspanning buitenshuis zoeken. Tot slot is er 
ook een duidelijk effect van de algemene gezondheidstoestand. Wie zich goed en 
gezond voelt, komt ook vaker buiten om zich te ontspannen.  
 
De laatste cluster – andere activiteiten – volgt tot op zekere hoogte een analoog beeld. 
Het meest in het oog springende verschil met het vorige model is dat het geslacht 
geen significante invloed uitoefent. Het feit dat deze activiteiten vrij uiteenlopend 
zijn, hangt hiermee samen. Terwijl ontspanningsactiviteiten buitenshuis duidelijk 
gendergebonden zijn (zie het vorige model) is dit niet het geval voor de activiteiten in 
deze cluster (bijvoorbeeld het op bezoek gaan bij anderen, boodschappen doen, 
vrijwilligerswerk).  

6 Besluit 

“De onzichtbare hand van de collectieve choreografie zorgt er voor dat we in dit land, 
met zowat acht miljoen, nagenoeg simultaan de koelkast openen.”, zegt Elchardus 
(2002) in de inleiding van De Symbolische Samenleving. Hij verzet zich daarmee 
tegen het idee van een vierentwintiguurseconomie. Wat geldt voor de tijdsbesteding 
van de Belgen, geldt in sterkere mate voor die van de oudere Belgen. De stabiliteit in 
het verloop van een dag van ouderen is opvallend. Het dagelijkse ritme wordt niet 
alleen sterk biologisch bepaald. Naast een relatief vast slaap- en eetpatroon, 
domineert de televisie ook in sterke mate het (vrije) tijdspatroon. Belangrijk daarbij is 
dat de tijd van ouderen in belangrijke mate gestructureerd is op het ritme van de 
werkende bevolking met een sterk week- en weekendpatroon. Enkel het massaal 
binnenblijven van ouderen ’s avonds wijkt in die zin af van het bredere 
bevolkingspatroon. Uit de data valt echter niet af te leiden of het nu net de angst is 
om ’s avonds buiten te komen, dan wel de aantrekkingskracht van de televisie die 
maakt dat ouderen in grote getale thuis voor de buis zitten. 
 
Het beperkte deel van de dag waarin enige variatie te bespeuren valt, is sterk 
leeftijds- en geslachtsgebonden. Vooral in de tijd besteed aan huishoudelijke 
activiteiten zien we opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen. Die 
verschillen zijn in sterke mate bepaald door het vroeger heersende 
‘kostwinnersmodel’ waarin de vrouw thuis werkte en zorgde voor het huishouden. 
Dat blijft voor de huidige generatie ouderen ook het dominante patroon. De man 
substitueert zijn arbeidsleven in belangrijke mate voor een vrijetijdsleven buitenshuis. 



  
 

29

In het huishouden blijft hij, zolang fysiek mogelijk, verantwoordelijk voor het 
klussen. Veel verder gaat zijn rol in de meeste gevallen niet. Het traditionele model 
wordt het vaakst doorbroken door de hoger opgeleiden. Daar vinden we een 
progressief patroon van uithuizigheid. Dit is een ondersteuning van het 
continuïteitsmodel (Atchley, 1989) waarbij de hoger opgeleiden in de ouder 
wordende cohorten eerder blijk geven van een vernieuwd gezinsmodel dan de lager 
opgeleiden. Naar leeftijd is 75 jaar een cruciale leeftijd, ook al is deze grens 
afhankelijk van de leeftijdsindeling die men gebruikt. Vanderleyden (1995) vindt 
bijvoorbeeld een breuklijn op 80 jaar met een andere leeftijdsindeling. Los van de 
exacte grens van de breuklijn is het bestaan ervan. De breuklijn geeft de transitie aan 
van het actieve leven op oudere leeftijd naar een leven thuis, al dan niet gebukt onder 
gezondheidsproblemen.  
 
Wie zich minder gezond voelt, komt minder buiten. Dit staat los van de eigenlijke 
fysieke of psychische toestand waarin men zich bevindt. Uiteraard zal wie bedlegerig 
is, niet buiten kunnen komen. Toch blijken ook ouderen die fysiek niet gehinderd 
worden maar zich gewoon niet gezond voelen, minder vaak buiten te komen. Ook 
gebeurtenissen in de levensloop (zoals bijvoorbeeld de afgelopen vijf jaar slachtoffer 
geweest zijn van een diefstal met geweld) kunnen het tijdspatroon gevoelig 
beïnvloeden. 
 
De verschuiving binnen de gezinnen naar een grotere huishoudelijke participatie van 
hoger opgeleide mannen doet vermoeden dat dit een voorbode kan zijn van een meer 
algemene tendens waarbij het oude kostwinnersmodel langzaam vervangen wordt 
door nieuwe vormen van huishoudelijke arbeidsverdeling. De egalitaire verdeling 
tussen man en vrouw wordt tot nu toe nauwelijks in onderzoek teruggevonden 
(Mortelmans, Ottoy, & Verstreken, 2003) en zal zich waarschijnlijk ook op hogere 
leeftijd niet snel voordoen. Toch zullen de veranderende patronen in gezinnen ook 
doorgezet worden na de pensioensleeftijd. 
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