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BIJLAGE A ONTSTAAN EN ORGANISATIE VAN HET TIJDBESTEDINGS-
ONDERZOEK 1975-1990

A.1 Inleiding

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft voor het eerst in 1975 een
Tijdbestedingsonderzoek (TBO) laten verrichten door Intomart BV te Hilversum.
Behalve het SCP participeerden nog vijf andere instanties als opdrachtgever aan dit
onderzoeksproject. Het onderzoek vormde een vervolg op een beperkter
tijdsbestedingsstudie die reeds in 1970 op verzoek van de NOS door Intomart BV
was verricht (Knulst 1977).

Uit dit eerste TBO in 1975 bleek hoe geschikt systematisch vergaarde tijds-
bestedingsgegevens zijn voor een beschrijving en analyse van tal van relevante
vraagstukken. Ze werpen niet zelden een licht op facetten van het gedrag die
onvoldoende door institutionele statistieken of publieksenquêtes worden belicht.
Deze conclusie stoelde in de eerste plaats op het gebruik dat het SCP zelf heeft
gemaakt van de gegevens. In de tweede plaats kon ze worden afgeleid uit de
belangstelling die voor de publikatie van het eerste rapport bleek te bestaan. Op
grond van deze ervaringen heeft het SCP opnieuw ingetekend toen Intomart in
1979 aanbood om het Tijdbestedingsonderzoek in 1980 te herhalen. De onder-
zoeken van 1985 en 1990 die consequent daarop volgden, hebben de tijdreeks van
15 jaar tijdsbestedingsonderzoek steeds meer waarde gegeven.

Evenals de andere opdrachtgevers van het eerste uur, was het SCP geïnteresseerd in
een zo goed mogelijke replicatie van de onderzoeken sinds 1975. Met uitzondering
van enige extra specificaties, die de vergelijkbaarheid niet verstoren, is de
registratie van de tijdsbesteding over een week in 1980, 1985 en 1990 een volledige
herhaling van die uit 1975. In de enquêtes die voor en na het eigenlijke
budgetonderzoek werden afgenomen, zijn op verzoek van enige opdrachtgevers
extra vragen, en bij sommige vragen extra specificaties opgenomen. De kern van
die enquêtes is overigens integraal herhaald, terwijl ook de volgorde van de
vragenthema's dezelfde is als die uit 1975.

Behalve de registratie van de tijdsbesteding en de belangrijkste punten uit de
begeleidende enquêtes, zijn ook de wijze van steekproeftrekking en de kalender-
dagen waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden geheel gerepliceerd. De data en
dagen van de tijdsbestedingsregistratie zijn in 1975, 1980, 1985 en 1990 identiek,
doordat er twee schrikkeljaren in die vijf jaren vallen. Het budgetonderzoek is
steeds op zondag 5 oktober aangevangen en op zaterdag 18 oktober afgesloten. De
ene helft van de steekproef heeft zijn dagboek van 5 tot en met 11 oktober
bijgehouden. De andere helft van 12 tot en met 18 oktober.
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Omdat veel belang werd gehecht aan de mogelijkheid van analyses op
subpopulaties, is gekozen voor een steekproef die ten minste tweemaal groter zou
zijn dan de eerste in 1975, die 1.309 ondervraagden van 12 jaar en ouder omvatte.
In 1980 is de steekproef uitgekomen op een netto aantal van 2.730 ondervraagden,
in 1985 op 3.263 en in 1990 3.158. In 1990 is bovendien onder een helft van de
steekproef een uitgebreider dagboekje verstrekt. In dit nieuwe dagboeksysteem kan
men niet alleen radio luisteren of televisie kijken als nevenactiviteit noteren, maar
ook het lezen van boeken, tijdschriften en kranten. Daarmee kan nader inzicht
worden verkregen in het mediagebruik. Dit experiment blijkt na vergelijking geen
gevolgen te hebben gehad voor de tijdsbestedingen zoals die in dit rapport gebruikt
zijn (met name het vervoer).

A.2 De budgetmethode

Een publiekssurvey, hoe degelijk ook van opzet, kan slechts een beperkt aantal
facetten van het werkelijk gedrag belichten. Tijdsbestedingsonderzoek is in het
algemeen gericht op de vraag hoe individuen in verschillende omstandigheden
omspringen met een voor ieder gelijke hoeveelheid tijd. Zoals onderzoek naar
financiële bestedingen, registreert ook tijdsbestedingsonderzoek de bestemming die
respondenten kiezen voor een in beginsel schaars gegeven, in dit geval: tijd.

Tijdsbestedingsonderzoek geeft, evenals andere sociaal-wetenschappelijke
ondervragingstechnieken, een tamelijk gestileerd beeld van het te onderzoeken
gedrag. De respondenten is verzocht hun bezigheden per klokkwartier te
boekstaven. In werkelijkheid worden de meeste bezigheden natuurlijk niet strikt
volgens de wijzers van de klok verricht. Ook op andere punten geeft de registratie
een gestileerd beeld van het feitelijk gedrag. Dit tijdsbestedingsonderzoek kan
voorgesteld worden als een schriftelijke enquête waarin een week lang is gevraagd:
"Wat deed u dit kwartier?". Voor de beantwoording van die ene, 672 maal
herhaalde vraag, hadden de respondenten de keus uit 226 verschillende
antwoordmogelijkheden. Bovendien is extra gevraagd naar het eventuele gebruik
van radio of televisie tijdens andere bezigheden, hetgeen het aantal
antwoordmogelijkheden verveelvoudigt. In vergelijking met iedere andere
voorgestructureerde vragenlijst, biedt dit tijdsbestedingsonderzoek zeer veel ruimte
voor individuele variatie. Maar ook dit grote aantal antwoordmogelijkheden vormt
vanzelfsprekend een gereduceerde manier om de handelingen van (in 1985 en
1990) meer dan 3.000 verschillende individuen over een week in beeld te brengen.
Zo is behalve naar mediagebruik als eventuele secundaire bezigheid, ook nog
gevraagd naar de plaats van de handeling en naar bijzondere omstandigheden per
daggedeelte (ziekte, snipperdag e.d.), maar niet of men bezigheden in gezelschap
van huisgenoten of bekenden heeft verricht.



� �
��� ���

167

A.3 De indeling van het dagboek

De 226 antwoordmogelijkheden voor de primaire karakterisering van bezigheden,
zijn in hoofdlijnen ontleend aan een internationaal vergelijkend
Tijdbestedingsonderzoek dat in 1965-1966 werd gehouden (Szalai 1972). Dit
onderzoek hanteerde negen hoofdrubrieken voor de karakterisering van de
dagelijkse tijdsbesteding, waarbij elke hoofdrubriek nader in afzonderlijke
rubrieken was onderverdeeld.

Met enige wijzigingen in de hoofdrubrieken en bovendien aangepast aan
Nederlandse omstandigheden op een tijdstip buiten het zomerseizoen, is de
systematiek ook voor het Nederlandse onderzoek gehanteerd.
Deze aangepaste indeling ziet er thans als volgt uit:
- bezigheden in verband met betaalde arbeid (17 gespecificeerde activiteiten);
- bezigheden op het gebied van de huishouding (23);
- bezigheden op het gebied van kinderverzorging (12);
- het kopen van goederen en het bezoek aan dienstverlenende instellingen (23);
- dagelijkse behoeften: nachtrust, maaltijden, persoonlijke verzorging (13);
- onderwijs en vorming (18);
- participatie aan politiek, belangenorganisaties, verenigingen, religie en

vrijwilligerswerk (12),
- visites, uitgaansleven en bezoek van evenementen (16);
- sport en spel, hobbybeoefening en recreatie buiten (22);
- mediagebruik en dergelijke (70).
Bij deze indeling is niet getracht zoveel mogelijk bezigheden te onderscheiden,
maar zoveel mogelijk verscheidenheid in activiteitensoorten in kaart te brengen.

Afhankelijk van de vraagstelling biedt de indelingssystematiek die hiervoor is
genoemd, de ruimte om op andere, respectievelijk meer geaggregeerde wijze
elementen samen te voegen. Elke hoofdrubriek omvat tevens een vervoersmotief
(omschreven als "onderweg voor ..."; zie ook hoofdstuk 2). De indeling van
activiteiten zoals die in dit rapport is gehanteerd, wordt in bijlage B weergegeven.
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BIJLAGE B  INDELING VAN DE ACTIVITEITEN ZOALS GEHANTEERD IN
DIT RAPPORT

Tabel B.1

activiteit eerste samenvoeging
totaala

tweede samenvoeging
totaalb

uitoefening beroep, studie in werktijd,
overwerk, nevenbaan, tijd voor of na werk

arbeid verplichtingen

algemeen vormend en beroepsonderwijs,
vorming en cursussen

onderwijs en vorming

werk aan maaltijden, afwassen enz.,
dagelijks huishoudelijk werk, ander
huishoudelijk werk, wassen, strijken,
kledingonderhoud

huishouding

verzorging kinderen en andere huisgenoten,
kinderbegeleiding

kinderverzorging

inkopen levensmiddelen, andere inkopen,
winkelen, persoonlijke verzorging buitenshuis,
verkrijgen van (loket)diensten, wachten

boodschappen

deelname aan politieke, sociale, of
vakorganisaties, verenigingswerk,
kerkgang, vrijwilligerswerk

maatschappelijke
activiteiten

vrije tijd

sociale contacten, eten in restaurant,
bezoek sportwedstrijden, bezoek evenementen,
cultuurparticipatie, feestje, etentje,
bezoek café, snackbar, dancing, enz.

uitgaan en visites

sportbeoefening, knutselen, handwerken,
solitaire hobby's, creatieve en
kunstzinnige activiteiten, gezelschapsspelen,
kinderspelen, karweitjes, tuinieren, verzorgen
van planten en dieren, vissen, jagen, uitstapjes,
wandelen, fietsen, radio en muziek luisteren,
televisie, teletekst kijken, boeken lezen, kranten
lezen, tijdschriften lezen, ontspannen, luieren

sport en overige
vrijetijdsbesteding

persoonlijke verzorging, eten en drinken, nachtrust, slapen,
dutje overdag

persoonlijke verzorging persoonlijke verzorging en
overige tijdsbesteding

overige overige tijdsbesteding

onderweg voor betaalde arbeid, onderwijs en vorming,
boodschappen, kinderverzorging, huishouding,
maatschappelijke activiteiten, uitgaan, visites,
overige actieve vrijetijdsbesteding

verplaatsingen verplaatsingen

a Indeling zoals gehanteerd in tabel 2.5.
b Indeling zoals gehanteerd in tabel 2.1.
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BIJLAGE C  STEEKPROEFVERANTWOORDING

C.1 Steekproeftrekking

De onderzoeksopzet is erop gericht de tijdsbesteding van verschillende groepen uit
de bevolking op twee tijdstippen zo goed mogelijk te vergelijken. Dit betekende dat
het onderzoeksinstrument en de steekproeftrekking in 1980 en daarna een zo goed
mogelijke herhaling moesten vormen van de wijze waarop in 1975 de tijdsbesteding
was geregistreerd. Een herhaling dus van de sterk gebleken kanten van de
onderzoeksprocedure zowel als van de minder sterke punten daarvan.

Voor het Tijdbestedingsonderzoek 1990 diende een steekproef van 3.500 personen
van 12 jaar en ouder te worden ondervraagd, die representatief mocht worden
geacht voor alle Nederlanders van 12 jaar en ouder. Bij de samenstelling van deze
steekproef werd uitgegaan van adressen (die met behulp van een random route
procedure werden bepaald). Het gebruik van adressen betekende, dat in feite een
steekproef van woningen getrokken werd, en wel het afgiftepuntbestand van de
PTT.

Allereerst werd een steekproef van 4.200 afgiftepunten getrokken. Uitgaande van
een clustergrootte van 14 werden 300 clusters bepaald. Daartoe werden alle
afgiftepunten per gemeente gesorteerd en gesommeerd. Door deze som te delen
door het aantal clusters (300) werd een stapgrootte bepaald. Met deze stapgrootte
doorliep het computerprogramma het cumulatieve afgiftepuntenbestand. Aldus is
per gemeente bepaald òf de desbetreffende gemeente geselecteerd werd en, indien
een gemeente geselecteerd werd, hoeveel clusters binnen de betreffende gemeente
vielen. Analoog is binnen de geselecteerde gemeenten bepaald met welke
stapgrootte de postcodetrajecten doorlopen moesten worden. Op basis hiervan werd
een opgave gedaan aan de PTT, hetgeen resulteerde in 4.200 concrete afgiftepunten
(adressen).

Indien op een bepaald afgiftepunt bleek dat een gesprek niet mogelijk was (3x niet
thuis of weigering door betreffende persoon enz.) werd een vervangend adres
gezocht met behulp van de random route methode. Dit houdt in dat de interviewer
met de wijzers van de klok mee, om het blok woningen loopt en steeds op het vijfde
adres na het startadres probeert alsnog medewerking te verkrijgen. Binnen de
bezochte huishoudens werd de te ondervragen persoon geselecteerd met behulp van
een lootschema, en wel zodanig dat alle personen van 12 jaar en ouder in een
huishouden een gelijke kans hadden ondervraagd te worden.
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Na inventarisatie van de eerste inzendingen door de enquêteurs bleek dat de totale
netto respons van 3.500 zonder aanvulling niet gehaald zou worden. Teneinde een
derde registratieweek te vermijden en zo een onevenwichtige verdeling van de
totale netto steekproef over beide registratieweken te voorkomen, zijn andere nog
beschikbare landelijke steekproeven (waaronder het AGB ScriptPanel) telefonisch
benaderd met hetzelfde lootschema. Met inbegrip van die aanvulling werden in
eerste instantie netto 3.4l5 complete gesprekken gerealiseerd.
Bij nadere controle bleek een deel van de dagboekjes onvolledig te zijn ingevuld,
terwijl het alsnog vergaren van informatie over de ontbrekende kwartieren niet
meer mogelijk was. Bij 257 respondenten was vijf kwartier of meer opengelaten;
deze dagboeken werden uit het bestand verwijderd. Dit resulteerde in de 3.158
complete gesprekken in 1990 waarover in dit rapport is gerapporteerd. Tabel C.1
geeft een overzicht van de respons op de Tijdbestedingsonderzoeken.

Tabel C.1 Redenen van non-respons op verschillende delen van het Tijdbestedingsonderzoek, 1975-1990

1975 1980 1985 1990

abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %

totaal benaderd 1.650 100 5.059 100 6.035 100 6.484 100

non-respons 229 14 2.024 40 2.445 41 2.733 42
weigering 169 10 1.486 29 1.837 30 2.011 31
3 maal niet thuis 41 2 369 7 509 8 604 9
andere reden (ziekte e.d.) 19 1 169 3 99 2 118 2

gerealiseerde basisgesprekken 1.421 86 3.025 60 2.590 59 3.751 58

partiële non-responsa 177 11 449 9 327 5 593 9

aantal bruikbare respondenten 1.309 79 2.730 54 3.263 54 3.158 49

a Onvolledige en ontbrekende dagboekjes en/of slotvragenlijst.

Bron: Intomart BV (a)

C.2 Weging

Een week lang een dagboek bijhouden en het beantwoorden van tamelijk
uitgebreide begeleidende enquêtes, legt een tamelijk grote last op de
ondervraagden. Beide elementen, de wijze van steekproeftrekking en het verzoek
om medewerking aan een uitgebreid onderzoek, hebben in alle jaren groepen
respondenten opgeleverd die naar relevante persoonskenmerken van elkaar
verschillen en afwijken van de verdeling onder de bevolking.
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In vergelijking tot de bevolking zijn - zoals bij de meeste enquêtes die de te
ondervragen personen rechtstreeks benaderen - de thuisblijvers, dus de vrouwen en
daarvan in het bijzonder de jongere (vermoedelijk moeders van kleine kinderen),
oververtegenwoordigd. Personen die zich onderscheiden van het dominante
leefpatroon, zoals niet in een beroep actieven, zijn ondervertegenwoordigd.
Tijdsbesteding wordt evenwel in sterke mate bepaald door de hoofdbezigheid die
individuen overdag uitoefenen. Het is daarom van belang dat mannen en vrouwen
met een werkkring in evenredige mate in de steekproef zijn vertegenwoordigd. Ook
naar urbanisatiegraad dienen de steekproeven een redelijke afspiegeling van de
gehele bevolking te zijn. Om deze reden worden de bestanden gewogen.

Er zijn twee redenen waarom men mag verwachten dat een wegingsprocedure
betere resultaten opleveren.
- Aangezien de Intomartprocedure een adressensteekproef oplevert, kunnen niet

meteen uitspraken worden gedaan over personen. Kleine huishoudens hebben
een even grote trekkingskans als grote huishoudens. Dit betekent dat personen
in kleine huishoudens een grotere kans hebben om in de steekproef terecht te
komen dan personen in grote huishoudens. De initiële steekproef van Intomart
is daarom niet representatief voor personen van 12 jaar en ouder.

- Elk onderzoek dat gebruik maakt van steekproeven heeft te maken met mensen
die niet aan het onderzoek willen meedoen. Indien de non-respons selectief is,
zijn de uitkomsten van het onderzoek minder valide.

De eerste reden maakt een weging naar het aantal personen van 12 jaar of ouder
per huishouden noodzakelijk. Deze weging heeft Intomart reeds uitgevoerd (en als
variabele op de databestanden aangebracht). In verband met de tweede reden is
besloten allereerst te wegen naar geslacht, leeftijd en urbanisatiegraad. Dit zijn
landelijk bekende gegevens. Met deze weegfactor is de Intomartweging
gecorrigeerd. Vervolgens zijn gegevens opgevraagd uit de Arbeidskrachtentellingen
(AKT) die in dezelfde periode als de TBO's zijn gehouden (CBS, voorjaar 1975,
1981, 1985 en 1989), om een weging naar de voornaamste dagelijkse bezigheid en
naar leeftijd en geslacht mogelijk te maken. Weging naar de voornaamste
dagelijkse bezigheid leverde een geringe vertekening op van de eerder gewogen
leeftijdsverdeling. De AKT-gegevens werden echter belangrijker gevonden dan de
leeftijdsverdeling. Samengevat leverde deze procedure de volgende weegfactoren
op:
- Intomartweging naar het aantal personen in het huishouden. Overigens bevat

deze weging ook de positie van de respondent in het huishouden.
- Weging naar leeftijd, geslacht en urbanisatiegraad. De eerste weging werd

hierdoor gecorrigeerd.
- Weging naar voornaamste dagelijkse bezigheid. De tweede weging werd

hiermee gecorrigeerd en enigszins aangepast.
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De laatste weegfactor bevat alle genoemde kenmerken. Dit wil zeggen dat de
steekproeven in de verschillende jaren wat deze kenmerken betreft representatief
zijn. Aangezien de kenmerken sterk samenhangen met de tijdsbesteding, mag
verwacht worden dat de steekproeven ook voor de tijdsbesteding betere resultaten
opleveren, althans beter dan ongewogen resultaten.
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BIJLAGE D  UITKOMSTEN VAN CORRELATIE- EN REGRESSIE-ANALYSES
TER VERKLARING VAN DE (AUTO)MOBILITEIT IN
1975 EN 1990

Tabel D.1 Uitkomsten correlatie-analyse: de samenhang van de totale en de ritfrequentie per auto per week met de
relevante kenmerken van een modern leefpatroon en een aantal `standaard' achtergrondkenmerken in 1975 en
1990 (correlatiecoëfficiënten, tussen haakjes: coëfficiënt niet sifnificant op 5%-niveau)

verplaatsingsfrequentie
totaal

ritfrequentie
auto

1975 1990 1975 1990

standaard achtergrondskenmerken
leeftijd -.33 -.29 (-.03) -.06
netto gezinsinkomena +.16 +.07 +.17 +.25
hoogst voltooide opleidingb +.26 +.21 +.16 +.18
auto in huishoudenc +.16 +.10 +.13 +.39

kenmerken van een modern leefpatroon
behoort tot een- of tweepersoonshuishoudend (+.04) +.10 (-.02) +.08
gehuwd, werkende en vrouw (+.07) +.12 (+.06) +.12
aantal taken gecombineerdf +.34 +.27 +.10 +.19
diversiteit van de vrijetijdsbestedingg +.24 +.23 +.08 +.13

a In 1975: welvaartsindicator Intomart (respondent deelt het huishouden in één van de 5 sociaal-economische
welvaartsklassen in), in 1990: netto gezinsinkomen in guldens per maand (ook ingedeeld in zes klassen).

b Personen van 18 jaar en ouder.
c 0 = geen, 1 = wel auto in huishouden.
d Jonger dan 50 jaar (0 = behoort niet, 1 = behoort wel tot deze groep).
e Werkzaam in beroep of bedrijf (0 = behoort niet, 1 = behoort wel tot deze groep).
f Minimaal 0 (geen taken), maximaal 3 (minstens 5 uur aan arbeid, onderwijs en huishoudelijke zorg besteed).
g Minimaal 0, maximaal 30 verschillende vrijetijdsactiviteiten in de basisenquête aangekruist.

Bron: SCP (TBO'75 en '90) gewogen resultaten
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Tabel D.2 Uitkomsten hiërarchisch opgebouwde regressie-analyse: de verklaring van de totale en de ritfrequentie per auto per week
uit een aantal `standaard' achtergrondkenmerken (I), plus autobezit (II), plus de kenmerken van een modern leefpatroon (III), van
personen van 12 jaar en ouder in 1975 (gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, tussen haakjes de `standard error' van de
coëfficiënt)

verplaatsingsfrequentie
 totaal

ritfrequentie
 auto

I II III I II III

standaard achtergrondskenmerken
leeftijd -.29 (.03) -.28 (.03) -.20 (.03) -.01 (.03) +.00 (.03) +.02 (.04)
netto gezinsinkomena +.05 (.04) +.04 (.04) +.03 (.04) +.11 (.04) +.09 (.04) +.08 (.04)
hoogst voltooide opleidingb +.18 (.04) +.18 (.04) +.14 (.04) +.10 (.04) +.09 (.04) +.08 (.04)
auto in huishoudenc +.05 (.03) +.04 (.03) +.09 (.03) +.09 (.03)

kenmerken van een modern leefpatroon
behoort tot een- of tweepersoonshuishoudend -.02 (.03) -.04 (.03)
gehuwd, werkende en vrouw +.01 (.03) +.05 (.03)
aantal taken gecombineerdf +.23 (.03) +.06 (.03)
diversiteit van de vrijetijdsbestedingg +.05 (.03) +.01 (.04)

verklaarde variantie (in %) 15 15 20 3 4 4

Tabel D.2 (vervolg) idem, in 1990

verplaatsingsfrequentie
 totaal

ritfrequentie
 auto

I II III I II III

standaard achtergrondskenmerken
leeftijd -.25 (.02) -.25 (.02) -.19 (.02) -.01 (.02) +.02 (.02) +.10 (.02)
netto gezinsinkomena -.01 (.02) -.04 (.03) -.07 (.03) +.21 (.02) +.04 (.02) +.05 (.03)
hoogst voltooide opleidingb +.15 (.02) +.15 (.02) +.11 (.02) +.10 (.02) +.13 (.02) +.08 (.02)
auto in huishoudenc +.07 (.02) +.06 (.02) +.36 (.02) +.36 (.02)

kenmerken van een modern leefpatroon
behoort tot een- of tweepersoonshuishoudend -.04 (.02) +.10 (.02)
gehuwd, werkende en vrouw +.07 (.02) +.03 (.02)
aantal taken gecombineerdf +.13 (.02) +.12 (.02)
diversiteit van de vrijetijdsbestedingg +.13 (.02) +.05 (.02)

verklaarde variantie (in %) 10 11 14 7 17 20

a In 1975: welvaartsindicator Intomart (respondent deelt het huishouden in één van de 5 sociaal-economische welvaartsklassen in),
in 1990: netto gezinsinkomen in guldens per maand (ook ingedeeld in zes klassen).

b Personen van 18 jaar en ouder.
c 0 = geen, 1 = wel auto in huishouden.
d Jonger dan 50 jaar (0 = behoort niet, 1 = behoort wel tot deze groep).
e Werkzaam in beroep of bedrijf (0 = behoort niet, 1 = behoort wel tot deze groep).
f Minimaal 0 (geen taken), maximaal 3 (minstens 5 uur aan arbeid, onderwijs en huishoudelijke zorg besteed).
g Minimaal 0, maximaal 30 verschillende vrijetijdsactiviteiten in de basisenquête aangekruist.

Bron: SCP (TBO'90) gewogen resultaten
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BIJLAGE E  SAMENSTELLING VAN DE STEEKPROEVEN IN 1975 EN 1990
NAAR RELEVANTE KENMERKEN, REKENING HOUDEND MET DE
OVERLAP VAN DIE KENMERKEN

Tabel E.1 Combinaties van de relevante groepen naar huishouden en frequentie van voorkomen, personen van
12 jaar en ouder, 1975 en 1990 (in procenten van de steekproef)

1975 1990

taakcombineerders 7,8 4,5
waarvan mannen met huishoudelijke taken 2,4 3,9

die tevens deel uitmaken van een een- of tweepersoonshuishouden 0,3 0,4
die tevens een brede vrijetijdsbesteding hebben 2,2 2,8

waarvan gehuwde werkende vrouwen met een brede vrijetijdsbesteding 1,7 3,5
waarvan personen met een brede vrijetijdsbesteding 5,5 6,0

die tevens deel uitmaken van een een- of tweepersoonshuishouden 8,2 12,9
waarvan leden van een een- of tweepersoonshuishouden 6,1 8,3

personen met een brede vrijetijdsbesteding 13,0 13,3
waarvan mannen met huishoudelijke taken 1,1 2,2

die tevens deel uitmaken van een een- of tweepersoonshuishouden 0,7 1,1
waarvan gehuwde werkende vrouwen deel uitmakend van een een- of
tweepersoonshuishouden

0,7 1,9

waarvan leden van een een- of tweepersoonshuishouden 8,0 6,0

mannen met huishoudelijke taken 4,2 4,3
die tevens een brede vrijetijdsbesteding hebben 1,1 2,2
waarvan deel uitmakend van een een- of tweepersoonshuishouden 0,6 0,2

gehuwde werkende vrouwen 1,8 3,6
waarvan deel uitmakend van een een- of tweepersoonshuishouden 0,6 1,3

leden van een- of tweepersoonshuishoudens (geen andere kenmerken) 8,1 5,2
behoort tot geen van de groepen 27,1 18,5

totaal
in % 100,1 99,9
N 1.309 3.158  

Bron: SCP (TBO'75 en '90) gewogen resultaten
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