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VOOraf in 2000 leefden we in grote opwinding. en enorm 
Fin de siècle gevoel, of liever début de siècle: 
opwinding over de enorme potentie van internet 
en de angst voor de millennium bug. de nieuwe 
techniek zou tijd en afstand doen verschrompelen, 
iedereen kan bij alle informatie en een enorme 
kennisdemocratisering zou het gevolg zijn. 

en wat een enorme ‘business opportunity’ was 
dat. Het geld op de beurs groeiden als een jong 
bevruchte eicel, alles was mogelijk, rijk-
dom lag in het verschiet van iedereen. Tot de  
zeepbel uiteenspatte. 

Maar niet in de communicatiewereld. Het ene  
na het andere internet-experiment werd opge-
zet en ook weer afgevoerd. Te vroeg, te moei-
lijk. Toch groeiden tussen de vele initiatieven  
geleidelijk de successen: de nieuwssites, de 
banensites, de marktplaatsen, de communities, 
spelletjes en games. en natuurlijk communicatie:  
Msnen en e-mailen. en meer recentelijk ook de 
media: uitzending gemist en de radiozenders  
komen naar voren als de nieuwe gangmakers van 
het internet.

de vraag is nu hoe veel, hoe vaak, hoe lang; hoe 
snel gaat deze ontwikkeling? Trendwatchers en 
goeroes voorspelden en voorspellen nog steeds 
een revolutie, maar vertellen nooit wanneer. 
Voor ons, als beroepscommunicatoren, is het van 
levensbelang precies te weten hoe ver de consu-
ment is. Het aanbod groeit enorm, maar we zoeken 
wel naar de beste ‘touchpoints’ en het liefst 
nog in 360 graden communicatie. Welke innovaties 
kunnen we dan nu al inzetten, op welke moeten we 
nog wachten? 
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Voor het overige levert het Tbo 2008 weer een 
schat aan gegevens. in dit boek laten wij de 
belangrijkste uitkomsten de revu passeren.  
Maar dat vormt slechts een kleine greep uit de 
informatie die beschikbaar is. daarom worden de 
data ook via onze websites vrijgegeven en kunt 
u zelf de precies voor u relevante activiteiten 
en doelgroepen selecteren waar u meer inzicht in 
wilt verkrijgen. Wij wensen u veel succes met 
Tbo 2008.

sPoT
rAb
Pbe

daarvoor is het Tijdbestedingsonderzoek.
eerst in 2006 en nu dan voor 2008. om de  
vinger aan de pols te houden en de hartslag  
van de communicerende consument voortdurend  
op te nemen. 

in 2008 werken sPoT (televisie), rAb (radio)  
en Pbe (buitenreclame) gebroederlijk samen  
om de markt te voorzien van deze informatie. 
onze inzet is om de hele markt professioneel 
van informatie te voorzien, zodat de communi-
catie met de consument op het juiste moment  
en de juiste plaats kan plaatsvinden. dat is 
goed voor de consument en dat is goed voor  
de opdrachtgever.

Mede op initiatief van de nieuwe deelnemers 
zijn aanpassingen doorgevoerd, zoals het vragen  
naar mediagebruik op het werk en onderweg.  
ondanks de instructies en de aanpassingen in 
de vragenlijst bleek echter dat de cijfers 
over radio luisteren niet goed gemeten zijn, 
waardoor deze niet gepubliceerd kunnen worden.   
de uitdaging van de toekomst zal zijn om  
de methode van het Tbo zo aan te passen dat  
ook activiteiten die vaak tegelijkertijd  
met andere activiteiten worden uitgevoerd,  
zo goed mogelijk gerapporteerd zullen worden. 
in goed overleg met de andere Tbo partici- 
panten zal rAb proberen daar een oplossing  
voor te bedenken.
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VOOr  
wIe  
weINIg  
tIjD  
Heeft

Druk
Vier van de tien nederlanders heeft gisteren 
een drukke dag gehad. zes van de tien een gewone 
of rustige dag, 7,5% voelde zich gisteren ziek, 
maar de helft daarvan is wel zijn bed uitgeko-
men. de gemiddelde drukte valt dus nog wel mee. 
de grootste druk komt terecht op de schouders 
van parttimers met kinderen. gelukkig is er nog 
de zondag, zondag is voor het overgrote deel nog 
steeds de nationale rustdag. 

Werk en vrije tijD
de dag is ingedeeld in slapen en persoonlijke 
verzorging: 10,7 uur, verplichtingen: 7,1 uur, 
onderweg zijn: 1,1 uur en vrije tijd: 9,1 uur. 
Verplichtingen maken 25% van de tijd uit, vrije 
tijd 33%. 

de belangrijkste verplichting is betaald werk: 
gemiddeld voor alle nederlanders 3,2 uur per 
dag. omgerekend werken full timers gemiddeld 35 
uur per week, part timers iets minder dan 20 uur 
per week. studenten werken ook flink wat uren: 
13 uur per week. op werkdagen is ruim 50% van de 
bevolking (20-65 jaar) op een of andere wijze 
bezig met betaald werk, op zondag ruim 10%. de 
totale tijd besteed aan werk lijkt iets te dalen 
ten gunste van de vrije tijd. 

Het huishouden kost gemiddeld 2,1 uur per dag. 
daarnaast zijn we gemiddeld ongeveer 20 minuten 
bezig voor de dagelijkse boodschappen en ook 20 
minuten met winkelen.

Van de vrije tijd is ruim de helft besteed aan 
media: 4,9 uur per dag. Aan andere vrije tijd 
activiteiten wordt 4,3 uur per dag besteed.
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SpreiDing over De Dag
sommige leefgewoonten liggen muurvast. een land 
wordt bepaald door zijn etenstijden. in neder-
land eten we om acht uur ’s ochtends, om half één 
’s middags en om zes uur ’s avonds. dat is sinds 
Wo ii niet meer veranderd. 

de aanvang van de werkdag is gespreid. Het aan-
tal werkenden loopt op van een kleine 10% om 7 
uur tot ruim 30% om 9 uur ’s ochtends. om 16 uur 
begint de werkdag te eindigen totdat om 18 uur 
de meesten weer vrij zijn. ’s Avonds loopt het 
aantal werkenden geleidelijk terug van 5% om 18 
uur tot 1% om 24 uur. 

naast de werkenden is overdag ruim 10% om andere 
redenen buitenshuis actief. dit loopt ’s avonds 
op tot 20%. onderweg is overdag ongeveer 5%, 
oplopend tot 10% tijdens de spitsuren om 8 uur 
en 17 uur.

MeDia
Van alle mediatijd gaat bijna de helft naar te-
levisie: 138 minuten per dag (2 uur en een kwar-
tier). dagelijks kijkt ruim tweederde van de 
bevolking wel even televisie. ’s Avonds om 21.30 
uur kijkt 56% van de mensen thuis televisie. 
Televisie is en blijft verreweg het grootste vo-
lume mediatijd voor zijn rekening nemen. 

Maar de grootste groeier vormen de internetac-
tiviteiten. zij nemen anno 2008 ruim een kwart 
van alle mediatijd voor hun rekening, hetgeen 
neerkomt op 80 minuten (1 uur en 20 minuten) per 
dag. dit is bijna een verdubbeling van de tijd 
die in 2006 werd gemeten (43 minuten). de groei 
van internet zien we terug bij alle bevolkings-
groepen. Wel is het zo dat jongeren veel meer 
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chatten en volwassenen veel meer e-mailen en 
surfen. dagelijks is 44% van de bevolking op de 
een of andere manier aktief met internet.

gemiddeld wordt er 15 minuten in een krant ge-
lezen, 6 minuten in een tijdschrift en 4 minuten  
in een folder. Hierin is sinds 2006 weinig  
veranderd. Aan boeken lezen wordt gemiddeld 13 
minuten per dag besteed. Voor telefoneren en  
sMsen, mobiel en/of vast, wordt 10 minuten per 
dag uitgetrokken.

Prime time televisie ligt rond 21.30 uur met 
bijna 45% bereik. Prime time internet ligt een 
uurtje eerder rond 20.30 uur met een bereik van 
12%. eten en internetten gaan niet goed samen, 
maar voor veel nederlanders gaat de televisie 
juist al aan tijdens het avondeten.  

Het bereik van gedrukte media ligt op een  
lager niveau. ‘Prime time’ voor dagbladen ligt 
’s ochtends rond 9.30 uur met een bereik van 4%. 
Tijdschriften worden meer gespreid over de hele 
dag gelezen door bijna 1% van de mensen. opval-
lend is dat er vaker in boeken wordt gelezen dan 
in tijdschriften. Voor het boeken lezen ligt het 
bereik overdag rond de 1,5% en een piek om 22 uur 
’s avonds van 2%. 

nieuW MeDiagebruik
bij jongeren laat de computerkijktijd een specta-
culaire groei zien. jongeren van 13-19 jaar zeg-
gen gemiddeld 14 minuten per dag via de computer 
televisie te kijken. dit was 4 minuten in 2006. 
gemiddeld laat het televisiekijken op een compu-
ter echter nog geen stijging zien. Mogelijk wordt 
het televisiekijken op een computer via internet 
door volwassenen vaak nog aangeduid met surfen.
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de gemeten tijd dat er op het televisietoestel 
wordt ge-internet is ook dit keer op nul blij-
ven steken. er zijn in nederland nog bijna geen  
geïntegreerde apparaten te koop, maar de ver-
wachting is dat deze op korte termijn op de markt 
zullen worden gebracht.

MultitaSking/SingletaSking 
de uitkomsten bij de meting van multimedia-acti-
viteiten levert enkele bijzondere resultaten op: 
juist tijdens lezen van kranten en tijdschriften 
wordt er veel gemultitasked (resp. 68% en 74% 
van de leestijd). Het multitasken tijdens het 
lezen van tijdschriften is ook flink toegenomen 
in vergelijking met 2006. Mogelijk heeft het 
lezen van tijdschriften steeds vaker een enter-
tainmentfunctie, waardoor het gemakkelijker kan 
worden gecombineerd met andere activiteiten.

daarnaast zien we dat de sterke groei van in-
ternetten samen gaat met een stijging van het 
percentage multitasking tijd. dit betekent ook 
vaak het mixen van surfen en e-mailen.

Het minste multitasken zien we bij televisie en 
de spelcomputer. de televisietijd is voor bijna 
tweederde singletasking. Tijdens het grootste 
deel van de kijktijd worden tegelijkertijd geen 
andere activiteiten gedaan en wordt er dus al-
leen televisie gekeken.

vrije tijD
de overige vrije tijd, in totaal ruim 4 uur, 
wordt voor een flink deel ingevuld met sociale 
kontakten. ruim een uur per dag wordt besteed 
aan het op bezoek gaan of bezoek ontvangen en 
kletsen. 
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sporten doen we gemiddeld 12 minuten per dag, 
maar als we dit omrekenen naar degenen die zelf 
sporten komt het uit op ca. 2 uur per sporter.  
daarnaast zijn we gemiddeld nog 9 minuten per 
dag op andere wijze buiten aan het ontspan-
nen (ca. anderhalf uur per actieve persoon).  
kinderen spelen gemiddeld drie kwartier buiten 
en sporten daarnaast gemiddeld 20 minuten per 
dag. Vanaf 13 jaar loopt dat sterk terug. 

Als we uitgaan of uit eten besteden we daar drie 
uur aan, maar gemiddeld voor heel nederland komt 
dit uit op 13 minuten per dag.

onDerWeg
86% van de bevolking van 20-65 jaar komt op een 
dag wel even buiten. gemiddeld is men 7 uur per 
dag buitenshuis en dit outdoor gedrag neemt toe. 
Voor jongeren (6-34 jaar) is dat 8 uur en voor 
werkenden meer dan 10 uur per dag. 

47% gebruikt op een dag de auto, 17% de fiets, 5% 
bus, tram of metro en 4% de trein. in de spits 
tussen 17-19 uur zit 20% van de nederlanders in 
de auto. de auto wordt door iedereen vanaf 20 
jaar volop gebruikt. Het openbaar vervoer wordt 
echter veel meer door jongeren (tot 30 jaar)  
gebruikt dan door ouderen.

de auto wordt het meest gebruikt voor woon-werk 
verkeer. Huisvrouwen gebruiken de auto het meest 
voor de dagelijkse boodschappen. 
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en niet over bevrediging. daarom is een tijd-
bestedingsonderzoek alleen nooit voldoende om 
professionele beslissingen te nemen. beleid ma-
ken, adverteren en communiceren kan niet zonder 
inleving in en echt begrijpen van de consument 
om wie alles draait.  

U kunt ook zelf – kosteloos - analyses maken van 
de uitkomsten van het onderzoek: tijd per acti-
viteit per doelgroep, multitasking, per dagdeel, 
per dag van de week, etc. Via onze websites vindt 
u toegang tot de data.

tijDbeSteDingSonDerzoek
er zijn drie niveaus van mediaonderzoek:
1. Standaard mediabereiksonderzoek
2. tijdbestedingsonderzoek
3. Micro mediaonderzoek

standaard mediabereiksonderzoek is superieur 
in het meten van de tijd besteed aan een spe-
cifiek medium en vormt de ‘currency’. Micro- 
mediaonderzoek in het huishouden biedt inzicht 
in het precieze handelen, maar is altijd ge-
baseerd op kleine steekproeven. Het voordeel 
van tijdbestedingsonderzoek is de meting van 
alle media op een neutrale wijze in één onder-
zoek. Media kunnen daarmee onderling vergeleken  
worden, multitasking kan worden vastgesteld 
evenals het mediagebruik in relatie tot andere 
activiteiten. nadeel van tijdbestedingsonderzoek 
is dat het een sterk beroep doet op het geheu-
gen. sommige media hebben daar meer last van dan 
andere. Het rAb is van mening dat radio daardoor 
niet representatief uit de meting komt en om die 
reden zijn de radiodata niet gepubliceerd. 
elk onderzoeksniveau levert dus een eigen bij-
drage en geen van de drie niveaus levert alle 
informatie. om die reden blijven alle drie de 
soorten onderzoek van belang en in gebruik.

in de meting in 2008 zijn aanpassingen door-
gevoerd in de vragenlijst en wegingen. daardoor 
zijn de uitkomsten niet zonder meer vergelijk-
baar met de meting van 2006.

tijD en kWaliteit
dit boek gaat over minuten en uren. over tijd-
besteding, niet over tijdsbeleving. niet over 
emoties, niet over verwachtingen, niet over  
gevoel, niet over ervaringen, niet over lering 



zes op de tien nederlanders vindt zichzelf  
aktief tot zeer aktief. zij winnen het dus  
duidelijk van de luie mensen: rond 5% zegt zich-
zelf een beetje of heel erg lui te vinden. Lui 
zijn is sociaal gezien niet erg aantrekkelijk, 
wij houden van actieve mensen. gelukkig zijn er 
daar dus genoeg van. 

eén op de tien nederlanders heeft gisteren  
een erg drukke dag gehad. en dan nog drie van de 
tien die het redelijk druk hebben gehad. Maar 
een grote meerderheid van zes op de tien neder-
landers hebben de dag goed onder controle. of het 
té druk was weten we niet, het druk hebben leidt 
immers lang niet altijd tot een slecht gevoel.

de drukste mensen zijn werkenden en mensen met 
kinderen. Werk en kinderen vormen de zwaarste 
belasting in het leven, zo voelt dat tenminste. 
Personen zonder werk of alleenstaanden hebben 
een relaxter gevoel. 

tabel 1. giSteren Druk gehaD?

HeT WAs gisTeren een erg/redeLijke drUkke dAg 41%

ik Heb redeLijk ToT ALLes AFgekregen 76%

ik HAd geen PLAnnen  14%

ik ben zeLF (HeeL) AcTieF  61%

ik ben zeLF beeTje oF HeeL erg LUi 5%

ik WAs gisTeren ziek  8%

ik WAs gisTeren ziek en ik ben in bed gebLeVen 4%
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nederlanders krijgen hoe dan ook hun werk goed 
af. negen van de tien nederlanders geeft aan re-
delijk tot alles afgekregen te hebben wat ze van 
plan waren te doen. 

Anderzijds zijn er, wellicht door alle drukte, 
veel mensen ziek. elke dag voelt maar liefst 
7,5% van de nederlanders zich ziek. dat wil 
niet zeggen dat ze niets meer doen, ongeveer 
de helft komt wel zijn bed uit. er is geen 
sterker geslacht, want er zijn altijd onge-
veer evenveel mannen als vrouwen ziek. Hoewel,  
mannen blijven wel meer op bed liggen… 

Voor allen geldt dat zondag nog steeds de  
rustdag is. eén op de vier nederlanders  
heeft helemaal geen plannen voor de zondag,  
de activiteiten komen wel aanwaaien.

20

grafiek 1. percentage “giSteren erg/reDelijk Druk gehaD” 
naar levenSfaSe
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tijDverDeling hoofDgroepen
zoals besproken in hoofdstuk 1 zijn we dus  
behoorlijk actief, maar afwisselend druk en  
rustig. de meeste tijd besteden wij dan ook  
aan slapen, in bed liggen en aan onze persoon-
lijke verzorging, inclusief eten. Aan deze 
hoofdgroep besteden we gemiddeld 10,7 uur  
per dag (zie grafiek 2). 

Aan werk en studie besteden we gemiddeld 3,5 
uur per dag en aan huishouden, boodschappen  
en winkelen nog eens 2,8 uur per dag. daar-
naast wordt een klein uur per dag besteed aan de  
verzorging van anderen. 

naast al deze verplichtingen blijft er nog  
geruime tijd over voor vrije tijd besteding:  
in totaal besteden we daar bijna 10 uur per  
dag aan. ruim de helft hiervan gaat naar me-
dia-gebruik: gemiddeld 4,9 uur per dag wordt  
besteed aan media. Andere vrije tijdbeste-
ding neemt 4,3 uur in beslag. Hieronder vallen  
op bezoek gaan, uitgaan, sporten en sportwed-
strijden bezoeken, thuis ontspannen, etc. 

Voor al deze verplichte en vrije activiteiten 
zijn we dagelijks ruim een uur onderweg. 
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grafiek 2. verDeling tijD over De hoofDcategorieën 
(20-65 jaar)

in totaal neemt al deze tijdbesteding 28 uur in 
beslag. om dit allemaal voor elkaar te krijgen 
in de 24 uur van een etmaal, moet er dus overlap 
bestaan tussen de activiteiten. dit heet multi-
tasking. in hoofdstuk 5 gaan we nog uitgebreid 
op dit onderwerp in. 

verplichte en vrije tijD
Verplichtingen kosten in totaal ongeveer een 
kwart van onze tijd. Het grootste deel van onze 
tijd gaat echter op aan slapen, wakker worden  
(in bed liggen) en de verdere persoonlijke verzor-
ging. Vrije tijd, waaronder mediagebruik, neemt 
een derde deel van onze tijd in beslag.

uit en thuiS
Van een normale dag zijn we 17 uur thuis en 7 
uur buitenshuis. Van de uren dat we thuis zijn 
liggen we er 8,5 in bed (ervan uitgaande dat we 
normaal gesproken thuis slapen…). 

tabel 2. verplichte en vrije tijD (20-65 jaar)

  Uren %

sLAPen/PersoonLijke  

Verzorging/eTen 10,7 38%

VerPLicHTingen 7,1 25%

Vrije Tijd, incLUsieF MediA 9,1 33%

onderWeg 1,1 4%

  

ToTAAL 28,0 100%

dat betekent dat we daarnaast in ons eigen huis 
nog gedurende 8,5 uur allerlei activiteiten uit-
voeren. Het is dan ook geen wonder dat we veel 
tijd en aandacht geven aan de inrichting en het 
behaaglijk maken van onze directe leefomgeving. 

grafiek 3. verDeling tijD thuiS en buitenShuiS (20-65 jaar)
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buitenshuis 7,0

thuis niet in bed 8,5

thuis in bed 8,5

vrije tijd 4,3

onderweg 1,1

verzorging 
anderen 0,8

huishouden/
boodschappen 2,8

Werk/studie 3,5

Media 4,9

Slapen/
verzorging 
10.7



verplichtingen
Van de verplichtingen vormt betaald werk  
de grootste groep. Toch werken wij, althans voor 
geld, in totaal maar 11% van onze totale tijd-
besteding, gemiddeld 3 uur en 11 minuten per 
dag (ruim 13% van de 24 uur in een etmaal). 
en dat betreft dan nog de bevolking van 20-
65 jaar. daar zitten dan wel ook de weekenden  
bij en alle personen die geen betaald werk  
verrichten. 

9% van de tijd gaat in het huishouden zitten, 
boodschappen doen en winkelen. en 3% gaat naar de  
verzorging van kinderen en anderen. 

tabel 3. verDeling tijD voor verplichtingen (20-65 jaar)

  uren %
beTAALd Werk 3,2 11%

HUisHoUden 2,1 7%

sTUdie 0,3 1%

Verzorging VAn kinderen  

en Anderen 0,8 3%

boodscHAPPen/WinkeLen 0,7 2%

  

ToTAAL VerPLicHTe Tijd 7,1 25%
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ontWikkeling WerktijD en vrije tijD
opvallend is dat de werktijd in vergelijking 
met 2006 een kwartier korter is geworden.  
Maar tegelijkertijd is de vrije tijd,  
exclusief mediatijd, met 20 minuten toegeno-
men. kennelijk heeft er een verkorting van de  
gemiddelde werktijd plaatsgevonden, mogelijk 
door een verschuiving richting parttime werken, 
en is deze tijd overgeheveld naar vrije tijd. 

tabel 4. ontWikkeling WerktijD en vrije tijD (20-65 jaar)

  2006 2008 veranDering
  MinUTen MinUTen MinUTen

WerkTijd 205 191 -14

Vrije Tijd (ex MediA) 235 255 +20

MeDiatijD
de totale vrije tijd kan worden verdeeld in 
tijd besteed aan media en tijd besteed aan  
andere activiteiten. Aan media wordt in 2008 
ruim 4,9 uur besteed, aan andere vrije tijd  
4,6 uur. beide stijgen. 
opvallend is dat er een half uur meer aan media 
wordt besteed dan in 2006 (zowel 2006 en 2008 ex-
clusief radiotijd). dit komt echter grotendeels 
voort uit de extra waargenomen mediatijd tijdens 
het betaalde werk. Men kan dus niet zonder meer 
concluderen dat de mediaconsumptie sterk is toe-
genomen. bínnen deze mediatijd zijn wel flinke 
verschuivingen waargenomen, maar daarover later 
meer (zie hoofdstuk 3). 
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tabel 5. ontWikkeling MeDiatijD (20-65 jaar)

  MinUTen Uren

MediATijd in 2006 260  4,3

MediATijd in 2008 291  4,9

ToenAMe 31  0,5

   WAArVAn Tijdens Werk 21  0,4

 SpreiDing over De Dag
bepaalde leefgewoonten liggen muurvast. een land  
wordt bepaald door zijn etenstijden. in neder-
land eten we om acht uur ’s ochtends, om half één 
’s middags en om zes uur ’s avonds. in grafiek 4 
zijn de eetmomenten zeer duidelijk herkenbaar. 

in dezelfde grafiek is weergegeven wanneer  
mensen in de weer zijn met televisiekijken  
en internetten (e-mailen, chatten of surfen). 
Prime time voor internetten is om 20.30 uur met 
12% internetters. Voor televisie ligt prime time 
een uur later rond 21.30 uur als bijna de helft 
van de bevolking televisie kijkt.  

interessant is dat eten het internetten be-
invloedt. Wanneer er gegeten wordt loopt het 
internetten wat terug, dat zien we zowel bij  
de lunch als bij het avondeten. bij televisie  
is dat niet het geval, televisiekijken en  
eten gaan wel samen. Tijdens het avondeten zien  
we juist een sterke toename van het aantal  
televisiekijkers.

Hoewel de cijfers wat lager liggen, hebben we 
in grafiek 5 ook de dagindeling weergegeven  
voor het lezen van dagbladen, tijdschriften, 
folders en boeken. ook hier zien we duidelijk 
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onderlinge verschillen. bij dagbladen ligt  
het zwaartepunt duidelijk in de ochtend, met 
een piek van tegen de 4% krantenlezers rond 
half tien ’s ochtends. Tijdschriften worden 
veel meer gespreid over de dag gelezen, maar 
opvallend is dat het zwaartepunt juist mid-
den op de avond ligt met ca. 1% tijdschrift-
lezers rond 22 uur. ook voor folders geldt dat 
het zwaartepunt niet in de ochtend, maar juist  
in de avond ligt. daarnaast zien we een piekje  
om 15.30 uur, als de folders kennelijk geraad-
pleegd worden voor enkele inkopen.

grafiek 4. eterS, internetterS  
en tv kijkerS geDurenDe De Dag  
(20-65 jaar)
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grafiek 5. 
lezerS geDurenDe 
De Dag (20-65 jaar)

in grafiek 5 zijn ook de boekenlezers toege-
voegd. duidelijk is te zien dat het boek qua 
leestijd de concurrentie met dagbladen en tijd-
schriften goed aankan. de leestijd in boeken is 
substantieel. in die zin kan ook gesteld worden 
dat het boek wellicht een onderschat communica-
tiemedium vormt.
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grafiek 6. WerkerS, 
booDSchapperS, uitgaan 
en onDerWeg geDurenDe 
De Dag (20-65 jaar)

Tenslotte laten we hier in grafiek 6 een aantal 
buitenshuis activiteiten zien. Van alle nederlan-
ders (20-65 jaar) is gemiddeld ongeveer een derde 
dagelijks aan het werk, op werkdagen is dat bijna 
de helft. ook hier is duidelijk de lunchpauze 
waar te nemen, van 12.30-13.00 uur. 

in dezelfde grafiek is aangegeven hoeveel mensen 
onderweg zijn. Tot een uur of acht ’s ochtends 
lopen werken en onderweg parallel. om acht uur is 
bijna 10% onderweg. na achten neemt het onderweg 
zijn af om rond 9 uur uit te komen op een niveau 
van ca. 5%. Vanaf vier uur ’s middags neemt de 
werkzaamheid sterk af, hetgeen opnieuw voor een 
piek in het onderweg zijn zorgt van ca. 10%. 
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na 18.00 uur neemt het onderweg zijn geleidelijk 
af. Het volume onderweg zijn wordt dan grotendeels 
bepaald door de werkenden die geleidelijk aan  
allemaal naar huis gaan.

na de ochtendspits zijn het vooral de personen 
die boodschappen gaan doen of aan het winkelen 
zijn die het onderweg-volume bepalen. zowel het 
volume boodschappers als onderweg zijn schommelt 
tussen 5% en 10%. Vanaf zes uur ’s middags worden 
er nog maar weinig boodschappen gedaan: rond 2% 
maakt dan nog gebruik van de avondopenstelling. 
om negen uur ’s avonds is het boodschappen doen 
geheel gestopt. 

natuurlijk gaan mensen ook ’s avonds nog weg, 
naar vrienden, sporten of uit. 

grafiek 7. verDeling vier 
hoofDactiviteiten  
geDurenDe De Dag 
(20-65 jaar)

dit is bij elkaar een behoorlijke groep. ’s Avonds 
om half negen is rond 20% van de nederlanders 
buitenshuis actief.

nu kunnen we ook een overzicht geven van de  
belangrijkste activiteiten per dagdeel (grafiek 
7). zo kunnen we bepalen welk deel van onze activi- 
teiten naar een bepaalde handeling gaat. 

om acht uur ’s ochtends is nederland nog niet 
helemaal op gang gekomen. een flink deel ligt nog 
in bed. ongeveer een derde is met zijn verzor-
ging, het huishouden en het ontbijt in de weer. 
iets minder mensen zijn al onderweg of aan het 
werk. op de achtergrond wordt gestart met media. 

overdag gaat de meeste tijd naar activiteiten 
buitenshuis en 20-30% van de tijd naar het huis-
houden. de media-activiteiten beginnen langzaam 
toe te nemen tot ruim 20% van de tijd rond vier 
uur ’s middags. 

om zes uur ’s middags is het etenstijd en de din-
gen die daarmee samenhangen. dan gaat de helft 
van de tijd in eten en het huishouden zitten. een 
kleiner deel is nog buitenhuis. de media blijven 
rond de 20% van de tijd uitmaken.

na het eten is het de beurt aan de media. om negen  
uur ’s avonds gaat 60% van de tijd in media-
consumptie zitten, waarvan het grootste deel in 
televisiekijken.

om middernacht is de dag voor het grootste deel 
afgelopen: nog een paar klusjes en dan gaat  
nederland naar bed. om 24 uur gaat bijna 80% van 
de tijdbesteding naar slapen. 10% van de tijd 
gaat dan nog naar media.
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3
MeDIatIjD

in hoofdstuk 2 hebben we laten zien dat er per 
dag 4,9 uur wordt besteed aan media. in dit 
hoofdstuk zullen we dieper ingaan op het gebruik 
van de individuele media. Alle cijfers zijn  
exclusief radiotijd (zie kader).

belangrijkste media-activiteit is televisiekij-
ken. de tijdmeting komt uit op 138 minuten per 
dag, ongeveer 2 uur en een kwartier. internet 
staat op de tweede plaats met 80 minuten en op 
de derde plaats volgt lezen met 41 minuten per 
dag.

Het lezen is opgebouwd uit het lezen van 15  
minuten in dagbladen, tijdschriften 6 minuten en 
folders 4 minuten per dag. er wordt gemiddeld 
13 minuten per dag in een boek gelezen en nog 3 
minuten in andere media. 

grafiek 8. verDeling MeDiatijD in Minuten  
(20-65 jaar, excluSief raDio)
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daarnaast wordt 13 minuten per dag gespeeld op 
de spelcomputer en gegamed. gamen is niet meer 
een exclusieve bezigheid van jongeren en het is 
opvallend dat ook bij 20+ deze bezigheid een 
substantiële omvang heeft. 

Tenslotte wordt er nog 10 minuten gebeld en 9 
minuten naar muziek geluisterd.

buitenshuis en onderweg zijn kan ook van  
belang zijn als ‘mediumtijd’ voor buitenreclame. 
dit wordt hier echter buiten beschouwing gela-
ten, maar in hoofdstuk 7 komt het specifiek aan  
de orde.
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verSchillen Met StanDaarD bereikSonDerzoek
Voor alle media geldt dat de gemeten gebruiks-
tijd in een Tijdbestedingsonderzoek meestal la-
ger ligt dan in de standaard bereiksonderzoeken. 
Het tijdbestedingsonderzoek mist een deel van de 
tijd besteed aan de media omdat het gebaseerd 
is op het geheugen van de respondent en het me-
diagebruik is ingebed tussen een grote hoeveel-
heid andere activiteiten. een deel van de tijd 
besteed aan media wordt vergeten. dit ‘vergeten’ 
heeft de grootste invloed bij de media die worden  
gebruikt terwijl men tegelijkertijd bezig is met 
andere activiteiten, zoals radio luisteren en mu-
ziek luisteren terwijl men werkt of onderweg is. 
Waarom dan toch een tijdbestedingsonderzoek?

er kunnen drie niveaus worden onderscheiden van 
media onderzoek. deze niveaus verschillen in de 
gegevens die zij opleveren.

1. StanDaarD MeDiabereikSonDerzoek
dit zijn bijvoorbeeld het televisieonderzoek van 
sko, de noM cijfers voor print en de rAb cijfers 
voor radio. deze onderzoeken zijn er op gericht 
zo correct en volledig mogelijk de bereikscijfers 
te achterhalen van hun eigen specifieke medium. 
Voor al deze onderzoeken geldt dat de methode 
veelal internationaal gestandaardiseerd is en dat 
de uitkomsten worden geaccepteerd door de par-
tijen die er mee moeten werken. zij worden be-
schouwd als de ‘currency’ voor de bereikscijfers 
en worden dan ook aangewend om de tarieven van 
reclame op te baseren.
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2. tijDbeSteDingSonDerzoek
Tijdbestedingsonderzoek is vrijwel even breed 
verspreid als het standaard bereiksonderzoek. 
in veel landen wordt op een of andere manier 
een tijdbestedingsonderzoek uitgevoerd. bekend 
is het recente Touchpoints onderzoek in de Uk. 
Het tijdbestedingsonderzoek is echter niet zo 
internationaal gestandaardiseerd als de bereik-
sonderzoeken. 

Het tijdbestedingsonderzoek wordt uitgevoerd om 
‘single source’ informatie te verkrijgen over 
meerdere media. single source betekent bij de-
zelfde respondent. dit ontberen de standaard be-
reiksonderzoeken. die meten hun eigen medium wel 
superieur, maar die informatie kan niet of moei-
lijk gekoppeld worden aan die van andere media.

in tijdbestedingsonderzoek is de media-informatie 
voor alle media hetzelfde, namelijk het aantal 
bereikte mensen en de tijd die er aan is besteed. 
Hierdoor kunnen media wel goed met elkaar ver-
geleken worden. daarnaast kan worden vastgesteld 
welke media elkaar overlappen, zowel qua bereik 
als qua multitasking. Tenslotte kan worden vast-
gesteld op welk moment een medium wordt gebruikt 
en in samenhang met welke andere activiteiten.

Voorwaarde voor een goed tijdbestedingsonderzoek 
is dat alle media gelijkwaardig worden behandeld. 
dat komt tot bijvoorbeeld tot uitdrukking in een 
goede vragenlijst. Maar de vragen moeten ook ge-
lijkwaardig te beantwoorden zijn. dat nu is nog 
niet zo eenvoudig. Uit het Tbo 2008 blijkt bij-
voorbeeld dat mensen veel radiotijd niet invul-
len, reden om deze data niet te publiceren.
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in het eerdere genoemde engelse onderzoek, het 
Touchpoints onderzoek, is een oplossing gezocht 
in het fuseren van de standaardbereiksonderzoe-
ken met het tijdbestedingsonderzoek. deze moge-
lijkheid zou ook voor nederland onderzocht kun-
nen worden.

3. MeDia Micro-onDerzoek
bij dit soort onderzoek wordt terplekke het me-
diagebruik geobserveerd, letterlijk in het huis-
houden dus. Tot dit soort onderzoek kan ook ge-
rekend worden het onderzoek waarbij camera’s in 
een kamer worden geplaatst. bekend in nederland 
is het onderzoek van de bVA uit 2005 over tele-
visiekijken. in engeland is op deze manier een 
‘engagement studie’ naar televisiekijken uitge-
voerd.

Voordeel van deze werkwijze is dat werkelijk op 
detailniveau kan worden waargenomen wat er ge-
beurt in de huiskamer, hoe de mensen zich ge-
dragen en hoe ze elkaar onderling beïnvloeden. 
dat kan fantastische plaatjes opleveren. groot 
nadeel is echter dat de uitvoering omslachtig en 
duur is. Hierdoor is de steekproef altijd klein 
en zijn de uitkomsten vaak meer kwalitatief dan 
kwantitatief van aard. niettemin kan het belang-
rijke informatie leveren over de praktische om-
gang met media. 

Alle drie de vormen van onderzoek leveren dus 
een bepaalde kennis op over het mediagebruik, 
maar tegelijkertijd levert geen van de drie alle 
informatie op. daarom blijven alle drie de vormen 
van media-onderzoek van belang en in gebruik.
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 ontWikkeling internet 2006 – 2008
de meest opvallende ontwikkeling in vergelijking 
met het tijdbestedingsonderzoek van twee jaar  
geleden is de sterke stijging van de tijd be-
steed aan internetten. in 2006 werd een totaal 
van 43 minuten gemeten, dat is bijna verdubbeld 
tot 80 minuten in 2008!

de internettijd is gemeten op drie niveaus:  
e-mailen, chatten/Msnen en het bezoeken van web-
pagina’s (door ons meestal afgekort tot surfen). 
de verdeling over deze drie niveaus is weergege-
ven in tabel 6.

tabel 6. ontWikkeling internet 2006-2008 (20-65 jaar)

  2006 2008
  MinUTen MinUTen

sUrFen 22  38

e-MAiLen 16  34

cHATTen/Msnen 5  8

  

ToTAAL 43  80

deze ontwikkeling wordt voor een klein deel ver-
oorzaakt door gemeten privé internettijd op het 
werk (+8 minuten). Maar voor het grootste deel 
is de stijging van de gebruikstijd een weergave 
van  de sterke groei van dit medium. 

Voorts kunnen we waarnemen dat de groei niet zo-
zeer in het chatten ligt, de sterke toename zien 
we vooral bij e-mailen en surfen. er wordt onge-
veer evenveel gesurft als ge-e-maild, aan beide 
wordt nu dagelijks ruim een half uur besteed.
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 internetten en jongeren
de verdeling van het internetgebruik over  
e-mailen, surfen en chatten is niet helemaal 
vanzelfsprekend. in tabel 7 is het gebruik bij 
verschillende leeftijdgroepen weergegeven. 

6-9 jarigen zijn al bijna een kwartier per dag 
aan het surfen. Het surfen neemt steeds verder 
toe met het ouder worden. Voor surfen geldt dat 
volwassenen hier uiteindelijk veel meer gebuik 
van maken dan jongeren. 

daarnaast wordt er door jongeren juist relatief 
weinig gebruik gemaakt van e-mailen: 15 minuten. 
Volwassenen maken twee keer zoveel (34 minuten) 
gebruik van e-mailen dan jongeren van 13-19. 

tabel 7. Soorten internetgebruik bij jongeren

 6-9 jaar 10-12 jaar 13-19 jaar,  20-65 jaar 
   thuiSWonenD 
 MinUTen MinUTen MinUTen MinUTen

sUrFen 13 19 29 38

e-MAiLen 2 11 15 34

cHATTen/Msnen 3 26 47 8

    

ToTAAL 18 56 91 80
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We zien dat 6-9 jarigen nog bijna geen gebruik 
maken van chatten, Msnen of e-mailen. Vanaf tien 
jaar neemt het chatten en Msnen sterk toe. bij 
jongeren van 13-19 jaar loopt dat op tot ruim 
drie kwartier per dag, terwijl dit bij volwas-
senen gemiddeld maar 8 minuten per dag is. 

de vraag is nu of volwassenen niet in staat zijn 
om te chatten (generatie-afhankelijk, ouderen 
hebben het niet geleerd) of dat zij er geen  
behoefte aan hebben (levensfase-afhankelijk). 
gezien het feit dat volwassenen wel volop gebruik 
maken van andere internet-faciliteiten, kunnen 
we niet anders dan concluderen dat de invulling 
hiervan levensfase afhankelijk is. Met andere 
woorden, volwassenen zijn net als jongeren prima 
in staat de voordelen van internet onder de knie 
te krijgen. dat zij andere dingen gebuiken dan 
jongeren heeft niets te maken met een onvermogen  
om te leren, maar met de selectie van de onder-
delen die voor hen relevant zijn.

 bereik
Tot het bereik wordt iedereen gerekend die het 
betreffende medium in ieder geval één keer op die 
dag heeft gebruikt. zie hiervoor ook grafiek 9. 

in totaal bereiken de media dagelijks meer dan 
80% van de bevolking. TV bereikt dagelijks 68%, 
44% komt met internet in aanraking. kranten wor-
den per dag door 22% van de bevolking gelezen en 
tijdschriften door 7%. 
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grafiek 9. DagelijkS bereik per MeDiuM (20-65 jaar) 

Uiteraard verschilt dit bereik en de gebruikstijd 
sterk per doelgroep. daarom geven we hieronder in 
het kort de profielkenmerken weer van de indivi-
duele media en hun gebruikers.
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 profiel per MeDiuM

televiSie kijken op een televiSietoeStel
• Gemiddeld 135 minuten (was in 2006 143)
• Dagelijks bereik: 68%
•  Meer: vrouwen, hogere leeftijd, lagere  

opleiding, weekend meer dan door de week,  
alleenstaanden, niet werkenden 

• Minder: kinderen, ouders met kinderen
•  De kijktijd daalt ten opzichte van de meting in 2006.  

Hier zijn een aantal technische verklaringen voor: 
-  nieuwe weging met de gouden Standaard (volgens Sko 

-4%=-6 minuten)
  -  rotatie van de media leidt tot een daling voor  

tv-kijken (-6 minuten)
  -  Kortere labels: DVD en harddiscrecorder worden  

niet meer genoemd
  -  Stijging in de weging van het aantal internetters  

van 71% naar 82% (-7 minuten)
   technische aanpassingen en reële ontwikkelingen lopen  
hier dus door elkaar heen. We zullen moeten afwachten  
om goed te kunnen zien wat op termijn de ontwikkeling  
van de kijktijd zal zijn.

kranten lezen
• Gemiddeld 15 minuten (was 16)
• Dagelijks bereik: 22%
•  Meer: ouderen vanaf 40 jaar, zaterdag, pensionado’s
•  Minder: jongeren, jongeren tot 30 jaar  

vrijwel nihil met uitzondering van studenten
• Geen verschil: m/v, opleiding
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tijDSchriften lezen
• Gemiddeld 6 minuten (was 6)
• Dagelijks bereik: 7%
•  Meer: iets meer vrouwen, ouderen, hogere opleiding,  
alleenstaanden, pensionado’s, parttimers,  
niet werkenden, jonge ouders van 20-29 jaar

folDerS lezen
• Gemiddeld 3 minuten (nieuw)
• Dagelijks bereik: 5%
• Meer: ouderen (50+)
• Minder: studenten=0 minuten

boek lezen
• Gemiddeld 13 minuten (was 10)
• Dagelijks bereik: 12%
•  Meer: vrouwen, huisvrouwen, ouderen, op zondag,  
40+ alleenstaanden

•  Minder: full time werkend, jongeren tot 20 jaar

bellen/SMS
•  Gemiddeld 10 minuten (was 10)
•  Dagelijks bereik 13%
•  Verschuiving van vast (6, was 7) naar mobiel (4, was 2)
•  Veel mobiel: hoge opleiding, 13-19, studenten

e-Mailen
•  Gemiddeld 34 minuten (was 16)
•  Dagelijks bereik: 31%
•  Meer: thuiswonend 20-29 jaar, studenten  
(maar niet 20-29 alleenstaand), huisvrouwen, vanaf 30  
samen zonder kids

•  Minder: 13-19, lage opleiding, zondag, 20-29 samen  
(met of zonder kids)

45



MSn-en
•  Gemiddeld 7 minuten (was 5)
•  Dagelijks bereik: 5%
•  Meer: 10-12, 13-19, 20-34, zaterdag, alleenstaand  

(ook 30+), studenten 
•  Minder: huisvrouwen, 20-29 samen (20-29 samen met  

kids 0 minuten!)

Surfen
•  Gemiddeld 38 minuten (was 22)
•  Dagelijks bereik: 28%
•  Meer: gepensioneerden, studenten, huisvrouwen, 20+,  
30+ samen no kids, hoogste: 40-49 no kids (!)=68 minuten

•  Minder: op zaterdag, part time werkend, onder de 20 jaar

Muziek luiSteren
•  Gemiddeld 9 minuten (was 12)
•  Dagelijks bereik: 7%
• Meer: alleenstaanden, studenten

SpelcoMputer/gaMen
•  Gemiddeld 13 minuten (was 11)
•  Dagelijks bereik: 9%
•  Vooral tot 30 jaar, 30-50 bijna niks, 50+ weer wel  

een beetje

46 47



4
tIjD VOOr  
aNDere  
actIVIteIteN

Hoewel het tijdbestedingsonderzoek in eerste in-
stantie is opgezet om het mediagedrag in kaart 
te brengen, is ook de tijd besteed aan andere 
activiteiten gemeten. Mediagebruik vindt immers 
niet geïsoleerd plaats, maar tussen tal van an-
dere bezigheden. in dit hoofdstuk worden deze 
activiteiten besproken. 

   ruSt en verzorging
onze belangrijkste activiteit, afgemeten aan 
tijdbesteding, is slapen en in bed liggen (zie 
ook tabel 8). Wij doen dat 8,5 uur per dag. Huis-
vrouwen hebben iets meer tijd beschikbaar en 
slapen ruim 9 uur op een dag.

Twee uur en een kwartier zijn we in de weer met 
activiteiten rondom het eten. daarvan zijn we da-
gelijks een uur en twintig minuten aan het eten, 
40 minuten aan het koken en bijna twintig minu-
ten zijn we actief om de dagelijkse boodschappen 
te doen. Huisvrouwen zijn langer met het eten 
en wat daarmee samenhangt bezig: gemiddeld drie 
uur per dag. zij zijn dagelijks ruim een uur in 
de weer met eten koken. Maar voor de dagelijkse 
boodschappen maakt het niet zoveel uit, daar is 
iedereen rond de twintig minuten per dag mee in 
de weer. 

Voor verdere verzorging zijn we een uur en veer-
tig minuten kwijt. de helft gaat op aan onze 
persoonlijke verzorging, bijna 40 minuten aan de 
verzorging van kinderen en nog ruim 10 minuten 
aan de verzorging van anderen. ook hier zien we 
dat huisvrouwen hier veel meer tijd aan beste-
den, maar dat zit vrijwel geheel in de verzorging 
van kinderen. Huisvrouwen zijn hier gemiddeld 
anderhalf uur mee bezig.
Vervolgens zijn we ruim een uur per dag bezig met 
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huishoudelijk werk. Hier komt het verschil met 
huisvrouwen ook duidelijk tot uitdrukking. Huis-
vrouwen zijn gemiddeld ruim twee en half uur per 
dag met het huishouden bezig. daarnaast zijn we 
allemaal nog ruim 20 minuten actief met klusjes 
in en om het huis.

Tenslotte is er dan nog tijd over om gemiddeld 20 
minuten per dag te gaan winkelen. (winkelen is in 
de vragenlijst onderscheiden van het doen van de 
dagelijkse boodschappen). 

tabel 8. tijD voor ruSt en verzorging per Dag (20-65 jaar)

 20-65 huiSvrouWen
 uren uren
Slapen/in beD 8,5 9,1 

eten 1,3 1,5
koken/eten klaarmaken 0,6 1,1
(dagelijkse) boodschappen doen 0,3 0,4
eten totaal 2,3 3,0
  
dagelijkse persoonlijke  
of medische verzorging 0,8 0,9
niet-dagelijkse persoonlijke  
of medische verzorging 0,1 0,1
verzorging/begeleiding van kinderen 0,6 1,5
verzorging/begeleiding van familieleden  
of bekenden 0,2 0,2
verzorging totaal  1,7 2,7
  
huishoudelijk werk 1,1 2,3
klussen in en om het huis 0,4 0,4
huiShouDen totaal  1,5 2,6
  
Winkelen overig 0,3 0,4
bezoek inStelling 0,1 0,1
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Hoewel wachttijden vaak tot flinke irritaties 
kunnen leiden, neemt het bezoeken van instellin-
gen gemiddeld toch slechts een bescheiden plaats 
in: 3 minuten per dag.

   Werk, StuDie en vervoer
gemiddeld werken we ruim 3 uur per dag (zie tabel 
9). Full time werkenden komen uit op 5 uur per 
dag, hetgeen neerkomt op een werkweek van 35 uur. 
Part timers werken ongeveer de helft van de tijd 
van full timers, gemiddeld iets minder dan 20 uur 
per week. studenten werken naast hun studie nog 
behoorlijk bij en komen gemiddeld uit op ruim 13 
uur per week.

gelukkig komen de studenten daarnaast nog wel aan 
studie toe: gemiddeld twee en half uur per dag, 
wat gelijk staat aan bijna 18 uur per week. Toch 
lijkt dit aan de lage kant, wat kan betekenen dat 
studenten weinig hebben te doen, maar het kan ook 
betekenen dat de studie-uren onder druk staan 
omdat er veel uren gewerkt moet worden om in het 
levensonderhoud te voorzien. 

Voor wat betreft vervoerstijd maakt het niet 
veel uit of je full time werkt, part time werkt  
of studeert. gemiddeld is de nederlander ruim  
een uur onderweg. 

de hoofdmoot daarvan is met de auto. Het is op-
vallend dat bij de werkenden de auto veel meer 
wordt gebruikt dan het openbaar vervoer. Los van 
de eigen spierkracht (lopen, fietsen) zitten full 
time werkenden vier/vijfde van de vervoerstijd 
in de auto en slechts één/vijfde van de tijd  
in het openbaar vervoer. bij studenten is dit 
fifty fifty. 
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tabel 9. tijD voor Werk, StuDie en vervoer per Dag

 20-65 full tiMe part tiMe StuDent  
  WerkenD WerkenD

 Uren Uren Uren Uren

beTAALd Werk 3,2 5,0 2,6 1,9

volgen van een 

opleiding/studie 0,1 0,0 0,0 0,7

thuis huiswerk maken/

studeren 0,1 0,1 0,1 0,8

stage lopen 0,1 0,0 0,0 1,0

volgen van een cursus/ 

studie als hobby 0,0 0,0 0,1 0,0

sTUdie ToTAAL 0,3 0,2 0,2 2,5

    

te voet, lopend 0,1 0,1 0,1 0,1

fiets 0,1 0,1 0,1 0,2

brommer, bromfiets  0,0 0,0 0,0 0,0

auto 0,7 0,8 0,6 0,5

motor 0,0 0,0 0,0 0,0

bus/tram/metro 0,1 0,1 0,0 0,2

trein 0,1 0,1 0,1 0,3

anders 0,0 0,0 0,0 0,0

VerVoer ToTAAL 1,1 1,2 1,0 1,3

invulling vrije tijD
Los van alle andere activiteiten houden we, 
naast mediatijd, vier uur en een kwartier per 
dag over aan vrije tijd. de omvang van deze vrije 
tijd hangt nauw samen met het hebben van werk 
(zie tabel 10). opvallend is dat part timers het 
het drukst hebben, dat wil zeggen ze houden de 
minste vrije tijd over. kennelijk combineren ze 
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het betaalde werk met veel andere noodzakelijke 
activiteiten. degenen die in het huishouden wer-
ken houden wat meer vrije tijd over. Werkelozen 
en degenen die al gepensioneerd zijn houden aan-
zienlijk meer tijd over om vrij te besteden.

tabel 10. uren vrije tijD naar WerkzaaMheiD (20-65 jaar)

  uren inDex
PArTTiMe Werkend 3,9 92

FULLTiMe Werkend 4,1 97

sTUderend 4,3 100

in HUisHoUden WerkzAAM 4,5 106

nieT-Werkend 5,1 119

gePensioneerd 5,3 124

  

geMiddeLd 4,3 100

een groot deel van onze vrije tijd gaat op aan 
ontspannen: een uur en twintig minuten en aan 
bezoek: ruim een uur (zie tabel 11). gespreid 
door de week sporten we gemiddeld 12 minuten per 
dag, per keer ongeveer 2 uur. daarnaast zijn 
we gemiddeld nog eens 9 minuten buiten aan het  
ontspannen (per keer anderhalf uur). binnen hob-
by-en krijgt ruim een kwartier (per keer 2 uur 
en een kwartier). Uitgaan doen we gemiddeld een 
klein kwartiertje per dag, maar dit is natuurlijk 
geen dagelijkse bezigheid. Als we uitgaan, dan 
zijn we gemiddeld drie uur weg. serieuze aange-
legenheden, zoals godsdienst, vrijwilligerswerk 
en officiële gebeurtenissen nemen tezamen ook 
ruim een kwartier in beslag.

kinderen van 10-12 spelen gemiddeld drie kwar-
tier per dag buiten en sporten daarnaast nog 
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bijna twintig minuten. bij elkaar zijn ze dus 
meer dan een uur aktief in beweging. Vanaf 13 
jaar loopt dat sterk terug. buiten spelen is dan 
nagenoeg afgelopen en aan sporten wordt dan nog 
maar een klein half uurtje besteed.

tabel 11. invulling vrije tijD per leeftijDSklaSSe

 10-12 jaar 13-19 jaar  20-65 jaar
  (thuiSWonenD) 
 Minuten Minuten Minuten

ontspannen 54 79 81
op bezoek gaan/ontvangen,  
kletsen 42 80 62
zelf sport beoefenen 19 28 12
bijwonen sport-
activiteiten 8 2 6
cultuur, bioscoop,  
attracties 6 12 7
recreatie (buiten) /  
buiten spelen 44 4 9
hobby’s en spelletjes  
(binnen) / binnen spelen 69 21 17
uitgaan, uit eten 5 16 13
bijwonen gebeurtenissen  
met plechtig karakter 2 0 2
godsdienst uitoefenen,  
spiritualiteit 3 4 4
vrijwilligerswerk 2 1 11
overige vrije tijd 38 29 32
   
totaal (Minuten) 293 277 255
totaal (uren) 4,9 4,6 4,3
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Dagbereik van activiteiten
naast de hoeveelheid tijd besteed aan een activi-
teit, is het interessant om het aantal mensen te 
weten die per dag met een bepaalde activiteit is 
bezig geweest. Voor media noemen we dit het be-
reik. Hier gebruiken we deze term ook voor andere 
activiteiten. in tabel 12 is een overzicht gegeven 
van het dagbereik.

Meer dan de helft van de bevolking is dagelijks 
in de weer met eten klaarmaken. daarvoor hoeven we 
niet elke dag naar de winkel: een kleine 30% komt 
op een dag toe aan boodschappen doen. ruim 20% is 
actief met de verzorging van kinderen. 5% van de 
nederlanders zorgt per dag voor anderen en ook 5% 
komt toe aan vrijwilligerswerk. 

ruim 40% gaat dagelijks naar zijn of haar betaalde 
baan, part time of full time. omgerekend naar 
werkdagen is dat bijna 60% per werkdag.
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tabel 12. Dagbereik van DiverSe activiteiten (20-65 jaar)

 Dagbereik
eten klaarmaken 57%
huishoudelijk werk 53%
(dagelijkse) boodschappen doen 29%
klussen in en om het huis 14%
verzorging van kinderen 22%
verzorging familieleden of bekenden 5%
vrijwilligerswerk 5%
 
betaald werk 41%
volgen van een opleiding/studie 2%
huiswerk maken/studeren 3%
stage lopen 1%
volgen van een cursus/studie als hobby 1%
 
te voet, lopend 15%
fiets 17%
auto 47%
motor 1%
bus/tram/metro 5%
trein 4%
brommer/bromfiets 2%
 
op bezoek gaan/bezoek ontvangen 33%
zelf sport beoefenen 9%
recreatie (buiten)/buiten spelen 10%
winkelen 17%
cultuur/bioscoop/attracties 3%
uitgaan, uit eten 7%

huis uitgaan 86%
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Voor wat betreft het vervoer is bijna de helft van 
alle nederlanders dagelijks in de auto te vinden. 
17% fietst dagelijks en 15% gaat er ook lopend op 
uit. ook hier weer zien we dat in verhouding wei-
nig mensen met het openbaar vervoer gaan: 5% met 
de bus, tram of metro en 4% met de trein. 

een derde van de bevolking gaat op een dag wel 
eens even op bezoek of ontvangt bezoek. bijna 10% 
gaat op een dag sporten en nog eens 10% is op een 
andere manier buiten aan het ontspannen. in ver-
houding daarmee is winkelen een grotere hobby van 
de nederlanders dan sporten: dagelijks gaat 17% 
winkelen. cultuur en uitgaan komen uit op resp. 3% 
en 7% per dag.

Alles bij elkaar is elke dag 86% van de bevolking 
wel even buitenshuis geweest.
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5
MUltI-
taskINg

in de eerste jaren van ons millennium is onder-
kend dat om alles voor elkaar te krijgen wat we 
willen doen, we moeten ‘dubbelen’. Met name voor 
het mediagebruik en dan nog speciaal voor het 
computergebruik is ‘multitasken’ een praktische 
oplossing om zoveel mogelijk impulsen te kunnen 
verwerken. bekend beeld is de tiener die tegelij-
kertijd televisie kijkt, surft en chat, sMst, mu-
ziek aan heeft staan en ondertussen zijn huiswerk 
maakt. nieuw is multitasken niet, wel de mate 
waarin. Alle media worden nu in meer of mindere 
mate naast elkaar gebruikt of naast andere acti-
viteiten in het huis. Het Tijdbestedingsonderzoek 
biedt ruimte zes activiteiten tegelijkertijd in 
te vullen.

ook niet media activiteiten kunnen natuurlijk ge-
combineerd worden. in tabel 13 is voor een aantal 
van deze activiteiten aangegeven hoeveel procent 
van de tijd gecombineerd wordt met andere. zo 
zien we dat we in bed nog gedurende 8% van de tijd 
een aantal activiteiten uitvoeren. dit blijken 
activiteiten te zijn als televisie kijken, per-
soonlijke verzorging en ook eten.

tabel 13. percentage MultitaSking-tijD bij niet MeDia  
activiteiten (20-65 jaar)
 MultitaSking %
slapen/in bed 8
betaald werk 14
thuis huiswerk maken/studeren 27
auto 31
huishoudelijk werk 35
eten 40
koken/eten klaarmaken 43
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Tijdens het autorijden worden gedurende bijna een 
derde van de tijd ook andere activiteiten uitge-
voerd. Tijdens het eten koken gedurende meer dan 
40% van de tijd. interessant is het natuurlijk 
om te analyseren of deze activiteiten met media-
gebruik worden gecombineerd en daarmee komen we 
terug bij de media.

de strategische partner van multitasking is 
crossmedia communicatie. Hiermee wordt bedoeld 
het tegelijkertijd inzetten van diverse media om 
daarmee de communicatie te versterken. Anderzijds 
wordt vaak verondersteld dat multitasking de aan-
dacht verstoort en daarmee de (ver)werking juist 
dwarsboomt 1.   

Tegenhanger van multitasking is dan ook single-
tasking. singletasking betekent dat een taak 
of een medium juist als enige wordt gebruikt.  
omdat de aandacht hoger en de concentratie beter 
is, is singletasking juist weer een kwalitatief 
voordeel. 

1  in 2006 HeeFT sPoT oVer diT onderWerP een sPeciAAL boekje 
gescHreVen: AAndAcHT Voor MULTiTAsking. diT boekje is oP de 
WebsiTe WWW.sPoT.nL oP Te VrAgen oF Te doWnLoAden.
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SingletaSking bij MeDia
Het percentage singletasken loopt bij de ver-
schillende media sterk uiteen (zie grafiek 10) en 
geeft opvallende uitkomsten. Het blijft verras-
send te zien dat televisie het meest aandachtig 
gebruikte medium is. ook in 2006 was dit al het 
geval. Tweederde van de kijktijd vindt plaats met 
volle aandacht, dus zonder tegelijkertijd andere 
activiteiten te doen. naast televisie is eigen-
lijk alleen bij het gebruik van de spelcomputer 
ook sprake van een relatief hoog aandeel single-
tasking. 

internetten wordt veel vaker gecombineerd met 
andere activiteiten. bij surfen is het aandeel 
singletasken ruim een derde van de tijd, bij  
e-mailen en chatten nog maar een vijfde.

ook verrassend is het lage aandeel singletasken 
bij lezen. de verwachting is dat lezen zoveel 
concentratie vraagt, dat het niet gecombineerd 
kan worden met andere activiteiten. Toch blijkt 
dat lezen een relatief laag aandeel singletasken 
laat zien. bij kranten is dat 32% en bij tijd-
schriften 26%. nog lager komt het lezen van een 
folder uit deze meting: het lezen van een folder 
vindt bijna altijd gelijktijdig plaats met het 
uitvoeren van andere activiteiten.

Muziek luisteren wordt het meest gecombineerd met 
andere activiteiten, maar dit ligt wel in de lijn 
van de verwachtingen.
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grAFiek 10. AAndeeL singLeTAsken in de gebrUiksTijd Per MediUM 

(20-65 jAAr)

de meeste media laten een vergelijkbaar single-
tasking niveau zien als in 2006: televisie, ga-
men, krant lezen. Maar er zijn ook enkele media 
die een sterke teruggang van het singletasken 
laten zien. zoals eerder geschreven is een van 
de belangrijkste uitkomsten van de meting in 
2008 de sterke stijging van het internetten. 
Tegelijkertijd zien we nu dat dit ten koste is 
gegaan van het focussen, een lager aandeel sin-
gletasking dus. Met andere woorden, er wordt 
meer ge-internet, maar dit wordt mogelijk door 
het meer te combineren met andere activiteiten. 
de singletasking surftijd loopt terug van 45% 
naar 36%, bij chatten van 36% naar 21% en bij 
e-mailen van 35% naar 23%.

opvallend is dat je ook een daling ziet bij tijd-
schriften. Het aandeel singletasken daalt bij 
het lezen van tijdschriften van 39% naar 26%. 
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Wellicht dat tijdschriften steeds meer als en-
tertainment worden gebruikt, waarbij de aandacht 
wat minder geconcentreerd hoeft te zijn. 

tabel 14. ontWikkeling SingletaSken 2006-2008 per MeDiuM 
(20-65 jaar)

 2006 2008 ontWikkeling
televiSie kijken 64% 65% 1%
SpelcoMputer/gaMen 51% 53% 2%
Surfen 45% 36% -9%
krant lezen 32% 32% 0%
bellen/SMS-en via een  
vaSte telefoon 34% 28% -6%
tijDSchrift lezen 39% 26% -13%
e-Mailen 35% 23% -12%
chatten/MSn 36% 21% -15%
Muziek luiSteren 11% 11% 0%

MultitaSking bij MeDia
in grafiek 10 is het aandeel singletaskingtijd 
per medium weergegeven. de overblijvende tijd is 
multitaskingtijd. Als 65% van de kijktijd single-
tasking is, dan is de resterende 35% multitas-
kingtijd. de vraag is nu welke activiteiten het 
zijn die gecombineerd worden. dat is weergegeven 
in grafiek 11. Telkens is vermeld welke drie ac-
tiviteiten het meest gecombineerd worden met het 
betreffende medium en gedurende hoeveel tijd van 
het gebruik van dat medium. 

Het is nu goed te zien dat bij het televisiekijken 
het multitasken wat lager ligt dan bij andere me-
dia. Wat we zien is dat er bij televisie veel ge-
surft wordt en gegeten. ook worden er tijdens het 
televisiekijken huishoudelijke klusjes gedaan.
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bij internetten ligt het multitasken juist wat ho-
ger. dit komt onder meer omdat e-mailen en surfen 
veel worden gecombineerd. in ongeveer 40% van de 
tijd overlappen deze elkaar. daarnaast zien we dat 
tijdens het internetten veel televisie wordt ge-
keken. op de derde plaats zien we hier terugkomen 
dat er op het werk veel (privé) wordt gesurft en 
ge-e-maild. bijna 10% van deze activiteiten vindt 
plaats tijdens de betaalde baan!

kranten lezen gaat vaak samen met eten. 20% van de 
leestijd vindt plaats tijdens het eten. daarnaast 
wordt kranten lezen het meest gecombineerd met 
televisiekijken en internetten.

Tijdens het lezen van tijdschriften wordt veel 
naar televisie gekeken. een kwart van de leestijd 
wordt gecombineerd met televisie kijken. ook bij 
tijdschriften wordt gegeten, maar minder dan bij 
het lezen van de krant. opvallend is dat tijd-
schriften en kranten lezen ook vaak gelijktijdig 
plaatsvindt.

Tenslotte hebben we hier het gebruik van de spel-
computer/gamen geanalyseerd. dit gaat het meest 
samen met internetten (bijna 25% van de tijd) en 
televisiekijken (15% van de tijd).
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grafiek 11. top 3 activiteiten gecoMbineerD Met MeDiagebruik 
en hun aanDeel in De MeDiagebruikStijD (20-65 jaar) 
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6
teleVIsIe

Televisie profiteert volop van de snel voort-
schrijdende technologie. bewaartechnieken, zowel 
thuis (dVr) als in centrales (‘Uitzending ge-
mist’), maken het kijken van populaire en minder 
populaire programma’s op wisselende tijden moge-
lijk (uitgesteld kijken). internet biedt nieuwe 
distributiemogelijkheden. de techniek zorgt voor 
interactiviteit. 

Van de media krijgt televisie dan ook verreweg 
het grootste deel van de tijd van de consument. 
bijna de helft van alle mediatijd gaat naar tele-
visiekijken (zie grafiek 12). ruim een kwart gaat 
naar internet. de tijd die wordt aangewend voor 
lezen neemt in totaal een kleine 15% in beslag.

grafiek 12. verDeling MeDiatijD (20-65 jaar; excluSief raDio)
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de grote omvang van het volume televisiekijken is 
voor iedereen een honingpot: de zenders, de pro-
ductiemaatschappijen, de kabelaars, de telecom-
branche en de internetmarkt. Wie neemt straks wat 
voor zijn rekening? We bevinden ons midden in de 
ontwikkeling, we zitten in een periode van ‘tran-
sitie’ (zie http://transitie.startpagina.nl/). 

dit maakt het van extra groot belang precies bij 
te houden wat de consument oppakt en laat vallen 
en dat brengt ons terug bij het tijdbestedings-
onderzoek. in het Tbo krijgt de nieuwe techniek 
veel aandacht. Verder kunnen we hier ook verwij-
zen naar sko (www.kijkonderzoek.nl) die volop in 
de weer is met het meten van de nieuwe ontwik-
kelingen.
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internet en televiSie
Voor televisie zijn er twee grote nieuwe opties: 
televisiekijken op de Pc en internetten op de 
TV. in het Tbo staat de ‘activiteit’ centraal 
(bv. televisiekijken, surfen, de krant lezen) en 
volgt daarna het apparaat (TV toestel, computer, 
mobiele telefoon, etc.). 

in tabel 15 is te zien dat het televisietoestel 
nog niet ontwikkeld is voor het gebruik van in-
ternet. bij alle internetopties komt het gebruik 
van het televisietoestel nog uit op 0 minuten. 
er zijn in nederland ook nog geen geïntegreerde 
apparaten te koop, maar de verwachting is dat 
deze binnen niet al te lange termijn zullen wor-
den geïntroduceerd op de consumentenmarkt.

tabel 15. verDeling MeDiatijD per apparaat (20-65 jaar)

 tv kijken Surfen e-Mailen chat/MSn
 MinUTen MinUTen MinUTen MinUTen

gebrUikT APPArAAT:

TeLeVisieToesTeL 135 0 0 0

coMPUTerscHerM 2 38 34 7

MobieLe TeLeFoon 0 0 0 1

Ander APPArAAT 1 0 0 0

omgekeerd is ook het gebruik van het computer-
scherm voor televisiekijken nog slechts margi-
naal: 2 minuten per dag, terwijl in 2006 nog 
3 minuten werd gemeten. zou hier sprake kun-
nen zijn van een onderschatting? Mogelijk speelt 
hier een rol dat mensen televisiekijken op de 
computer eerder onder ‘surfen’ melden dan onder 
televisiekijken. Hier zullen we in de toekomst 
in de meting een oplossing voor moeten zien te 
vinden.
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We zien namelijk dat jongeren het televisiekij-
ken via de computer wel goed weten te benoemen. 
in tabel 16 kunnen we zien dat 13-19 jarigen aan-
geven 14 minuten per dag televisie te kijken via 
de computer, in 2006 was dat nog maar 4 minuten 
per dag. Tussen 20-29 jaar gebruiken thuiswonen-
den en alleenstaanden nog resp. 6 en 9 minuten 
voor televisie via de computer. zodra 20-29 ja-
rigen gaan samenwonen en kinderen krijgen ligt 
het niveau echter al weer op het gemiddelde van 
nederland. We kunnen niet anders dan concluderen 
dat we hier nog aan het begin van een ontwikke-
ling staan en dat jongeren op dit punt de kar 
moeten trekken. 

tabel 16. ontWikkeling televiSiekijken op een coMputerScherM 
per Doelgroep

 2006 2008
Doelgroep Minuten Minuten

6-9 2 4

10-12 5 1

13-19 THUis 4 14

20-29 THUis 4 6

20-29 ALLeen 4 9

20-29 sAMen, no kids 1 2

20-29 sAMen, +kids 2 4
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SingletaSking
in hoofdstuk 5 is al eerder uitgebreid ingegaan 
op singletasking en multitasking. zoals aange-
geven werd 65% van de kijktijd singletasking 
gerealiseerd. deze singletasking activiteit ver-
schilt wel over de dag (zie grafiek 13). Hoe 
vroeger hoe meer er gemultitasked wordt, hoe 
later hoe meer singletasking. Tussen 7-9 uur 
’s ochtends ligt het aandeel singletasking op 
39% van de kijktijd. gedurende de dag loopt dat 
langzaam op tot 60% singletasking. in de avond, 
als het TV kijken de dominante bezigheid wordt, 
loopt het aandeel singletasking op tot bijna 75% 
van de kijktijd. 

grafiek 13. SingletaSking tv kijken geSpreiD over De Dag 
(20-65 jaar)
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Half tien ’s aVonDs: priMe tiMe
om half tien ’s avonds is het prime time voor 
televisie kijken. op dat moment is 77% van de 
mensen thuis, 23% is buitenshuis aktief. Van de 
mensen die thuis zitten is 56% televisie aan het 
kijken. ruim meer dan de helft van de mensen in 
huis zijn op dat moment dus televisie aan het 
kijken. 

er is een groot aantal activiteiten dat al dan 
niet samen met het televisiekijken worden inge-
vuld. surfen en e-mailen houdt resp. 7% en 5% 
van de mensen bezig. 1% leest de krant en ook 1% 
leest een tijdschrift. 8% van de mensen thuis 
ligt om 21.30 uur al in bed.

grafiek 14. tijDbeSteDing oM 21.30 uur (20-65 jaar)
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7
BUIteNsHUIs 
eN  
ONDerweg 

dagelijks is 86% van de nederlanders gemiddeld 
7 uur buitenshuis. Aan dagelijkse boodschappen 
en winkelen wordt gemiddeld drie kwartier per 
dag besteed. jongeren en met name personen die 
werkzaam zijn, zijn veel vaker buitenshuis dan de 
gemiddelde volwassene. 

grafiek 15. uren per Dag buitenShuiS 
(20-65 jaar, 6-34 jaar, WerkzaaM)

Meer dan tweederde, 68%, van de nederlandse be-
volking van 20-65 jaar, is op een gemiddelde dag 
onderweg. Met onderweg worden alle verplaatsingen 
buitenshuis bedoeld zoals woon-werk verkeer, ver-
voer naar school, boodschappen doen, bezoekjes, 
etc. gemiddeld voor alle nederlanders is men 65 
minuten, ruim een uur, per dag onderweg. omgere-
kend voor de 68% van de nederlanders die zelf die 
dag onderweg zijn geweest is dit ruim anderhalf 
uur, 95 minuten. 
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de nederlander wordt steeds ‘uithuiziger’: men 
is significant vaker en langduriger onderweg. 
bij het vorige Tijdbestedingonderzoek in 2006 was 
respectievelijk gemiddeld 64% dagelijks onderweg 
gedurende gemiddeld 55 minuten.

een interessante bron om de resultaten van Tbo 
2008 mee te vergelijken vormt het tijdbesteding-
onderzoek van jcdecaux in engeland (dailyLife 
study). Hiervoor werden drie dagen met tijdbe-
stedingdata van 2000 ondervraagden geanalyseerd, 
in totaal data over 6000 dagen. 

Het onderzoek dateert uit 2003 maar concludeert 
eveneens dat over de jaren heen (1994 in verge-
lijking met 2003) men vaker en langduriger on-
derweg is. ook concludeert men dat jongeren en 
werkenden vaker buitenshuis zijn.

vervoerMiDDel
de vraagstelling voor deze activiteit is in het 
Tbo 2008 in vergelijking met het Tbo 2006 uitge-
breid. deze keer kon men per verplaatsing bui-
tenshuis aangeven welk vervoermiddel men heeft 
gebruikt. in de instructie is ook gevraagd om 
werkverkeer tijdens de activiteit betaald werk 
als tweede activiteit op te geven indien men tij-
dens het werk onderweg was. 

Verreweg de meeste tijd wordt gereisd per auto, 
gemiddeld 40 minuten per dag, daarna volgen de 
fiets, te voet/lopend, bus/tram/metro en de trein 
op enige afstand. ondanks dat er wat minuten be-
treft veel minder wordt gefietst of gelopen is 
het aandeel van de nederlanders dat dit doet nog 
relatief groot. op een gemiddelde dag fietst 17% 
en loopt 15%, terwijl 47% de auto pakt.
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Voor de vergelijkbaarheid van de nieuwe cijfers 
met die van het vorige Tbo is het aantal minu-
ten per dag met de auto onderweg zijn, net zoals 
alle cijfers in tabel 17, weergegeven voor alle 
nederlanders gemiddeld. omgerekend voor de 47% 
van de nederlanders die zelf die dag met de auto 
onderweg zijn geweest is dit ruim het dubbele: 87 
minuten, bijna anderhalf uur.

tabel 17. onDerWeg naar vervoerMiDDel 2008 vS 2006 
(20-65 jaar)
  Minuten per Dag bereik
  tbo 2006* tbo 2008 tbo 2006* tbo 2008
  n=3002 n=3503 n=3002 n=3503
  Min  Min % %

auto - 40 - 47%
fiets - 7 - 17%
te voet, lopend - 5 - 15%
bus/tram/metro - 5 - 5%
trein - 5 - 4%
brommer, bromfiets - 1 - 2%
motor - 1 - 1%
anders - 1 - 1%
      
totaal  55 65** 64% 68%**

* in 2006 werd in de vragenlijst geen onderscheid gemaakt 

naar vervoermiddel

** significant hoger dan in 2006 (95% niveau)  
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kijken we naar de tijdbesteding verdeeld over de 
dag dan valt op dat de ochtend en avondpiek het 
sterkste naar voren komen voor de auto en trein/
bus/tram/metro. ook hier valt weer op hoe do-
minant de auto als vervoermiddel gemiddeld is. 
Tussen vijf uur ‘s middags en zeven uur ‘s avonds 
gebruikt maar liefst ruim een vijfde van de ne-
derlanders van 20-65 jaar de auto.

opvallend is dat het bereik in de avondspits van 
de auto hoger is dan de ochtendspits.

grafiek 16. bereik onDerWeg naar vervoerMiDDel 
per tijDvak 20-65 jaar
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levenSfaSe
Per levensfase zien we dat de tijd besteed aan 
het onderweg zijn, evenals de gekozen vervoer-
middelen, aanzienlijk verschillen. 

kinderen van 6-12 jaar zijn gemiddeld minder mi-
nuten per dag onderweg. Als ze onderweg zijn 
doen ze dit relatief vaker te voet of met de 
fiets dan met de auto. Voor alle duidelijkheid, 
bij de tijdbesteding wordt alleen gevraagd naar 
het vervoermiddel dat men gebruikt en niet wie 
er bijvoorbeeld rijdt. in het geval van kinderen 
die met de auto onderweg zijn zullen dus de ou-
ders of andere volwassenen rijden. jongeren van 
13-19 jaar verplaatsen zich langduriger dan de 
allerjongsten en ze gebruiken ook relatief vaker 
bus/tram/metro en de trein. Voor de doelgroep 20-
29 jaar spelen de woonomstandigheden een grote 
rol. deze leeftijdsgroep gebruikt relatief vaker 
dan gemiddeld de auto, met uitzondering van de 
studenten die vaker de fiets gebruiken en de 
jonge gezinnen die ook relatief minder de auto 
gebruiken.

de leeftijdsgroep 30 t/m 49 jaar is het meeste 
van alle leeftijdsgroepen onderweg met de auto, 
voor de groep 30-39 jaar zonder kinderen is dit 
gemiddeld bijna een uur per dag. opvallend is dat 
de leeftijdsgroep 40-49 jaar die alleen woont re-
latief vaak de fiets gebruikt en relatief weinig 
de auto. 

Van de groep van 50 t/m 65 jaar gebruiken alleen 
de gezinnen met kinderen relatief vaak de auto. 
bij de alleenstaanden in deze leeftijdsgroep zien 
we enerzijds minder gebruik van de auto en meer 
vervoer te voet en met de bus/tram/metro. 
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er is blijkbaar ook een groep die op latere leef-
tijd alsnog het plezier van reizen met de motor 
is gaan ontdekken.

tabel 18. geMiDDelD aantal Minuten onDerWeg naar vervoerMiDDel 
en Doelgroep
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Waar vanDaan, Waar naar toe?
interessant is om te kijken welke activiteiten 
nederlanders uitvoeren vóór en nádat ze onderweg 
zijn. is het overgrote deel van de tijd dat men 
buitenshuis is woon-werk verkeer of hebben veel 
verplaatsingen ook een ontspannen vrijetijdska-
rakter?

Als voorbeeld laten we hier de meest genoemde 
activiteiten zien vóór en ná het onderweg zijn 
met de auto en met de fiets. bij reizen met de 
auto is het niet verwonderlijk dat betaald werk 
als activiteit het meest genoemd wordt, ervoor 
en erna rond de 12%, maar het blijkt dat de di-
versiteit aan activiteiten groot is. zo worden 
eten, dagelijkse verzorging, op bezoek gaan/be-
zoek ontvangen, ontspannen, huishoudelijk werk 
en dagelijkse boodschappen alle vaak genoemd. 
Vergelijken we dit met onderweg zijn met de fiets 
dan blijkt dat hierbij eten en betaald werk ook 
vaak genoemd worden, maar dat ook het volgen van 
een opleiding/studie hierbij zeer hoog scoort. 

de grote variëteit aan activiteiten voor en na 
het buitenshuis zijn geeft aan dat nederlanders 
met zeer veel verschillende stemmingen onderweg 
zijn. slechts een kleine groep denkt al, of nog, 
aan zijn werk. Men gaat ook de dagelijkse bood-
schappen doen, winkelen, op bezoek, gewoon ont-
spannen, etc. Voor buitenreclame adverteerders 
een kans om hierop in te haken.

Per doelgroep zijn de verschillen zoals te ver-
wachten is. boodschappers noemen vaker ‘de da-
gelijkse boodschappen’, werkzame ondervraagden 
noemen vaker ‘betaald werk’, en de jongeren vaker 
‘volgen van een opleiding/studie’.
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Totaal 6-65 jaar 4297 5 10 1 35 1 5 5
        

6-9 265 7 12 0 15 0 1 0
10-12 249 9 13 0 17 0 0 0
13-19 thuis 215 7 28 1 12 0 13 7
20-29 thuis 138 5 7 0 42 0 16 18
20-29 alleen 141 5 8 0 52 0 4 9
20-29 studentenhuis 73 4 20 2 23 0 7 17
20-29 samen, no kids 208 5 8 1 47 0 13 14
20-29 samen, +kids 89 6 4 2 29 0 2 0
        

30-39 alleen 180 4 6 0 47 1 2 4
30-39 samen, no kids 193 3 5 1 57 0 6 5
30-39 samen, +kids 485 4 6 1 41 0 0 1
40-49 alleen 118 4 21 2 32 0 3 5
40-49 samen, no kids 128 7 7 1 31 0 2 1
40-49 samen, +kids 457 5 8 0 47 0 2 3
        

50-65 alleen 243 7 6 1 22 6 6 5
50-65 samen, no kids 455 5 6 0 32 0 6 4
50-65 samen, +kids 356 5 7 2 42 0 3 3

   Meer dAn geMiddeLd 6-65 jAAr       Minder dAn geMiddeLd 6-65 jAAr 
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MultitaSking
de vraag naar de nevenactiviteiten tijdens het 
reizen levert geen duidelijke conclusies op: het 
betreft een veelheid aan diverse activiteiten met 
ieder apart (te) lage percentages.

Voor multimediacampagnes is het belangrijk om te 
kijken of de nederlanders die onderweg zijn ver-
schillen in hun mediagedrag van nederlanders die 
minder uithuizig zijn. in tabel 20 vergelijken we 
beide groepen en maken we een onderscheid tus-
sen de jongeren van 6-19 jaar en de ouderen van 
20-65 jaar. 

de belangrijkste constatering is dat de onder-
vraagden die in het dagboek hebben aangegeven 
onderweg te zijn geweest die dag gemiddeld min-
der tijd besteed hebben aan televisiekijken. dat 
geldt zowel voor de jongeren als de ouderen. de 
ouderen die onderweg zijn lezen vaker een dag-
blad. Wat e-mailen, chatten en webpagina’s bekij-
ken betreft is het beeld complexer. de jongeren 
die onderweg zijn geweest besteden meer tijd 
aan e-mailen en webpagina’s bezoeken, daarente-
gen chatten ze minder dan hun leeftijdsgenoten 
die de hele dag thuis zijn gebleven. de ouderen 
die onderweg zijn geweest e-mailen ongeveer net 
zo lang als zij die dat niet zijn geweest, wel 
chatten ze wat minder en besteden ze iets minder 
tijd aan het webpagina’s bezoeken. dat laatste 
is relatief, gemiddeld besteden ze nog steeds 35 
minuten per dag aan deze bezigheid.
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8 
tIjD eN 
kwalIteIt

Tot zover dit boek over tijdbesteding. Wij hopen 
dat u er door geïnspireerd bent. Voor uw profes-
sie, voor uw eigen vrije tijd. 

Wij hebben het in dit boek alleen gehad over 
minuten en uren. over tijdbesteding, niet over 
tijdsbeleving. niet over emoties, niet over ver-
wachtingen, niet over gevoel, niet over ervarin-
gen, niet over lering en niet over bevrediging. 
daarom is een tijdbestedingsonderzoek alleen 
nooit voldoende om professionele beslissingen te 
nemen, of u nu beleidsmaker bent, adverteerder 
of communicatie-adviseur. beleid maken, adverte-
ren en communiceren kan niet zonder inleving in 
en echt begrijpen van de consument om wie alles 
draait. zeker nu die consument meer dan ooit te-
voren een stem heeft en die ook laat horen, als 
het hem tenminste uitkomt. 

Voordeel van ons vak is dat we zelf participe-
ren, wij zijn zelf ook consument. een deel van 
het inzicht kunnen we dus halen uit onze eigen 
ervaringen. doet u teveel dit en te weinig dat, 
krijgt u zelf wel af wat u graag wilt? Wat is uw 
eigen time management, doet u ook aan multitas-
ken? Hoe snel gaat de tijd voor U? 

Heeft u langer in dit boek gelezen dan gepland 
en daar toch geen spijt van? 
dan zijn wij tevreden!
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BIjlageN bijlage 1. 
opzet van het tbo en aanpaSSingen 2008

Voor het onderzoek is in 2006 een geheel nieuwe 
online vragenlijst ontwikkeld en geprogrammeerd 
(door no Ties). online betekent dat de vragen-
lijst via internet ingevuld kan worden. de res-
pondenten moeten invullen wat ze gisteren hebben 
gedaan. in de vragenlijst wordt eerst in het al-
gemeen gevraagd hoe hun dag gisteren is geweest. 
om verder op gang te komen wordt daarna gevraagd 
op welke momenten ze hun huis zijn uitgegaan. 
Vervolgens start de vraag naar de tijdbesteding. 
om de veelheid van hun activiteiten te kunnen 
rapporteren krijgen ze eerst een overzicht van 
negen hoofdcategorieën en vervolgens worden deze 
uitgesplitst. op die wijze beschikken we uit-
eindelijk over de tijdbesteding aan 93 activi-
teiten. ze kunnen per vijf minuten aangeven wat 
ze hebben gedaan en ze kunnen zes activiteiten 
tegelijk invullen op een bepaald tijdstip. 

Mensen die in nederland meewerken aan online 
onderzoek zijn niet representatief. op hun tijd-
besteding is van invloed dat ze a. toegang heb-
ben tot internet en b. vaak ook nog de actieve 
internetters zijn. Als we alleen van deze res-
pondenten zouden gebruik maken, zou de gemeten 
tijd voor internet veel te hoog uitkomen. daarom 
hebben we ook een telefonische enquête gehouden 
bij mensen die geen toegang tot internet hebben. 
deze telefonische enquête is uitgevoerd door 
enquêteurs bij een onderzoeksbureau (intomart 
gfk), die daarbij weer de online vragenlijst 
gebruikten. de enquêteurs konden de antwoorden 
dus meteen invullen, zodat we altijd maar één 
datafile hoefden te gebruiken.



Tenslotte is er een aparte steekproef getrok-
ken voor kinderen van 6-12 jaar. Hiervoor zijn 
de ouders benaderd en aan hen is gevraagd de 
vragenlijst samen met de kinderen in te vullen. 
Voor de kinderen is dezelfde online vragenlijst 
gehanteerd met dezelfde hoeveelheid activitei-
ten, maar de letterlijke teksten zijn soms aan-
gepast. ‘buitenactiviteiten’ werd dan bijvoor-
beeld vertaald in ‘buitenspelen’. 

samengevat: op deze wijze hebben we een repre-
sentatieve steekproef gekregen van nederlanders 
van 6-65 jaar die voor 93 activiteiten hebben 
aangegeven hoelang ze er gisteren mee zijn bezig 
geweest. Het onderzoek is uitgevoerd in maart 
2008. er hebben zich in deze periode geen uit-
zonderlijke gebeurtenissen voorgedaan. 

Het onderzoek is voor het eerst uitgevoerd in 
2006 en nu dus herhaald in 2008. de opdrachtge-
vers zijn voornemens dit onderzoek, samen met an-
dere marktpartijen, elke twee jaar te herhalen. 

aanpaSSingen in 2008
in 2008 zijn een aantal aanpassingen in de vra-
genlijst doorgevoerd die de uitkomsten niet zon-
der meer vergelijkbaar maken met die van 2006. 
Wij noemen ze hier:
• De media zijn geroteerd
• De media labels zijn aangepast (verkort)
• De gedrukte media zijn uitgesplitst
•  Er is ruimte gegeven om privé mediagebruik op 
het werk in te vullen

•  Het vervoermiddel is toegevoegd bij ‘onderweg 
zijn’ 

in totaal is het aantal gemeten activiteiten 
toegenomen van 69 naar 93 activiteiten.
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daarnaast zijn de volgende wijzigingen doorge-
voerd die ook substantiële invloed hebben op de 
uitkomsten, maar daarbij wel de werkelijkheid 
weerspiegelen:
•  De wegingscijfers zijn aangepast aan de ‘Gouden 
standaard’. kortweg betekent dit meer personen 
met een hoge opleiding, meer mannen en meer 
jongeren.

•  De wegingscijfers zijn aangepast aan de uit-
komsten van het establisment survey van sTir 
voor internetgebruik. in 2006 is gewogen naar 
71% internetgebruikers, in 2008 is dit aange-
past naar 82% internetgebruikers (13-65 jaar). 
Wij bedanken hier sTir die haar cijfers aan 
ons ter beschikking heeft gesteld.

in de meting 2008 vielen de Paasdagen in de onder-
zoeksperiode. dit was in 2006 niet het geval. 

Voor een volledige Technische Verantwoording 
verwijzen wij naar onze websites.
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bijlage 2. 
tijDbeSteDing en bereik per Dag 
van alle activiteiten 

  2006    2008 
 Minuten bereik  Minuten bereik
n ongewogen 3002 3002  3503 3503

MeDiagebruik     
televisie/teletekst  
kijken op een:     

televisietoestel 143 75%  135 68%

computerscherm 3 3%  2 1%

mobiele telefoon 1 0%  0 0%

ander apparaat 2 1%  1 1%

Totaal  150   138 

e-mailen (op internet) 
via een:     

computer 16 21%  34 31%

mobiele telefoon 0 0%  0 0%

televisietoestel 0 0%  0 0%

ander apparaat 0 0%  0 0%

Totaal  16   34 

chatten MSn (op internet)  
via een:     

computer 5 4%  7 5%

mobiele telefoon 0 0%  1 0%

televisietoestel 0 0%  0 0%

ander apparaat 1 0%  0 0%

Totaal  5   8 

Webpagina’s bezoeken  
(op internet) via een:     

computer 22 22%  38 28%

mobiele telefoon 0 0%  0 0%

televisietoestel 0 0%  0 0%

ander apparaat 0 0%  0 0%

Totaal  22   38 

  

  2006    2008 
 Minuten bereik  Minuten bereik

Krant lezen via:     
papier - -  15 21%

computerscherm - -  1 1%

mobiele telefoon - -  0 0%

anders - -  0 0%

Totaal  16 22%  15 

tijdschrif lezen via:     

papier - -  6 7%

computerscherm - -  0 0%

mobiele telefoon - -  0 0%

anders - -  0 0%

Totaal  6 7%  6 

folder lezen via:     

papier - -  3 4%

computerscherm - -  0 0%

mobiele telefoon - -  0 0%

anders - -  1 0%

Totaal  - -  4 

Boek lezen via:     

papier - -  13 12%

computerscherm - -  0 0%

mobiele telefoon - -  0 0%

anders - -  0 0%

Totaal  10 11%  13 

anders lezen via:     

papier - -  2 2%

computerscherm - -  1 1%

mobiele telefoon - -  0 0%

anders - -  0 0%

Totaal  2 4%  3 



  2006    2008 
 Minuten bereik  Minuten bereik

Bellen/ sms-en via een:     

vaste telefoon 7 15%  6 10%

mobiele telefoon 2 6%  4 5%

computer 0 0%  0 0%

ander apparaat 0 0%  0 0%

Totaal  10   10 

Muziek luisteren via een:     

televisietoestel 1 1%  0 0%

cd-speler, MP3-speler, 

platenspeler, cassettes 8 7%  6 4%

computer 3 2%  3 2%

mobiele telefoon 0 0%  0 0%

ander apparaat 1 1%  0 0%

Totaal  12   9 

spelcomputer / gamen via een:     

televisietoestel 1 1%  2 1%

draagbare spelcomputer 0 0%  1 1%

computer 10 8%  10 6%

mobiele telefoon 0 0%  0 0%

ander apparaat 0 0%  0 0%

Totaal  11   13 

     

overige activiteiten     

persoonlijke verzorging/
slapen/ eten     

slapen / in bed 500 98%  512 96%

eten 90 88%  80 84%

dagelijkse persoonlijke 

verzorging 45 80%  47 77%

niet-dagelijkse persoonlijke 

verzorging 4 6%  5 5%
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  2006    2008 
 Minuten bereik  Minuten bereik

huishouden /eten klaarmaken/
klusjes     

koken/eten klaarmaken 38 58%  39 57%

huishoudelijk werk 62 54%  65 53%

klussen in en om het huis 19 14%  22 14%

verzorging/begeleiding     

verzorging/begeleiding van 

kinderen 41 24%  39 22%

verzorging/begeleiding 

familieleden/bekenden 6 5%  11 5%

onderweg van/naar     

te voet, lopend - -  5 15%

fiets - -  7 17%

brommer, bromfiets - -  1 2%

auto - -  40 47%

motor - -  1 1%

bus,tram, metro - -  4 5%

trein - -  5 4%

anders   - -  1 1%

Totaal  55 65%  65 68%

betaald werk 205 45%  191 41%

boodschappen doen & winkelen     

(dagelijkse) boodschappen doen 18 31%  18 29%

winkelen overig 20 18%  20 17%

bezoek instelling 4 4%  3 3%

opleiding/onderwijs     

volgen van een opleiding/studie 8 3%  5 2%

thuis huiswerk maken/studeren 8 4%  7 3%

stage lopen 2 1%  5 1%

volgen van een cursus/studie 

als hobby 2 1%  2 1%
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  2006    2008 
 Minuten bereik  Minuten bereik

andere activiteiten en 
vrije tijd     

ontspannen, niets doen, 

luieren, nadenken 61 48%  81 53%

op bezoek gaan/bezoek 

ontvangen, kletsen 63 36%  62 33%

actieve sportbeoefening 13 11%  12 9%

bijwonen sportwedstrijden/ 

sportactiviteiten 3 2%  6 3%

culturele activiteiten, 

bioscoop, attracties 6 3%  7 3%

recreatie (buiten) buitenspelen 10 12%  9 10%

hobby’s en spelletjes, 

binnen spelen 23 16%  17 12%

uitgaan, uiteten 13 8%  13 7%

bijwonen gebeurtenissen 

met plechtig karakter 2 1%  2 1%

godsdienst uitoefenen/ 

spiritualiteit 4 4%  4 3%

vrijwilligerswerk 12 7%  11 5%

overige vrije tijd 25 21%  32 19%

thuis en buitenshuis     
thuis 994 99%  1015 99%

buitenshuis 441 89%  420 86%
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Spot
groen van Prinstererlaan 91
1181 Tr Amstelveen
020-4044271
spot@spot.nl
www.spot.nl

rab
Postbus 58
1180 Ab Amstelveen
020–3451596
info@rab.fm 
www.rab.fm 

pbe
bussumergrintweg 22
1217 bP Hilversum
06-53171617
www.cbsoutdoor.nl
www.jcdecaux.nl
www.hillenaar.nl
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