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Onderzoekschool AWSB

In de onderzoekschool Arbeid, Welzijn en Sociaal Bestuur hebben twaalf onderzoeksgroepen van vijf faculteiten
aan vier Nederlandse universiteiten - die van Utrecht, Brabant, Rotterdam en Amsterdam (UvA) - hun krachten

gebundeld. AWSB verricht onderzoek naar vraagstukken van de verzorgingsstaat en de sociale rechtsstaat en naar

het domein van arbeid en sociale zekerheid. Het onderzoek van AWSB is fundamenteel dn strategisch, het is
multi-disciplinair dn internationaal georienteerd. Aan AWSB zijn ruim 100 onderzoekers verbonden, vooral juristen,
sociale wetenschappers en economen. De onderzoekschool verzorgt ook de opleiding van bijna 60 promovendi.

Rel:ulering en markten

Marktregulering - en veranderingen daarin - is een centraal thema in zowel het overheidsbeleid als in veel recent werk

in diverse disciplines: economie, recht, politicologie, sociologie, bestuurskunde, beleidswetenschap. Regeringen

dereguleren, her-reguleren, privatiseren en introduceren marktwerking in het openbaar bestuur. Supra-nationale

instellingen als de EU en de WTO introduceren nieuwe vormen van regulering en beperken de reguleringscapaciteit
van natie-staten. Wetenschappers bestuderen dem ontwikkelingen en hebben het belang van instituties voor
economische prestaties (her)ontdekt.

In deze serie verschijnen studies over deze onderwerpen, onder andere van medewerkers van de Onderzoeksschool

Arbeid, Welzijn en Sociaal-Economisch Bestuur (AWSB). De serie richt zich op de problemen van regulering en

deregulering van (bepaalde) markten, de economische gevolgen van bepaalde instituties, privatisering en nieuw

publiek management, stijlen van beleidsimplementatie en van handhaving van regelgeving, de structuur en het

functioneren van publieke en private reguleringsinstanties, vergelijkingen van beleid en regulering tussen landen,

de gevolgen van internationalisering (waaronder Europese regulering) voor het beleid en de beleidsruimte van

natie-staten.

Serie-redacteuren zijn Frans van Waarden, Gerrit Faber en Jan Simonis, allen verbonden aan de onderzoeksschool

AWSB. Er zullen zowel Engelstalige als Nederlandstalige studies in de serie verschijnen. In deze serie zijn reeds

verschenen:

Herman G.M. Oosterwijk
Beleidsimplementatie tussen Regels en Religie; De Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees en het toezicht

op ritueel slachten tijdens het offerfeest.
Koen Breedveld

Regelmatig onregelmatig; Spreiding van arbeidstijden en de gevolgen voor vrije tijd en recreatie.

Markus Haverland
National Economy, European Integration and the Politics of Packaging Waste.

Dirk Lehmkuhl

The importance of Small Differences; European Integration and Road Haulage Associations in Germany and
the Netherlands.

Frans van Waarden & Jan Simonis (eds)

Deregulating Imperfect Markets; On the Role of Institutions on Markets..
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Zonder de hulp van een aantal belangrijke anderen was dit proefschrift er nooit gekomen.

Allereerst wil ik Theo Beckers bedanken voor de jarenlange vruchtbare samenwerking en voor
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Wolff en Hans van der Giessen voor hun gastvrijheid bij dit eenzame karwei. Hans van der

Giessen voorzag het hoofdstuk over uithuizige recreatie van onmisbaar commentaar. Sandra van

Poelgeest, van tekstverwerkingsbureau SVP, dank ik voor de uitmuntende wijze waarop zij de

interviews heeft uitgetypt. Bovenal ben ik de werknemers van de geYnterviewde instanties

erkentelijk voor hun bereidwillige medewerking aan het onderzoek. Dit boek gaat over hen. Meer

dan wie ook hoop ik dat zij met dit boek kunnen instemmen.

Ans en Wim Breedveld stimuleerden me om te gaan studeren; alles wat belangrijk is in het
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ren door het hele manuscript nog eens op grammaticale en stijlkundige kronkels na te pluizen.

Piet en Joke de Buck maakten de afronding van dit proefschrift mogelijk door in drukke tijden
de zorg voor vrouw en kinderen over te nemen. Last but not least gaat mijn dank uit naar Arianne.

In de tijd dat we elkaar nu kennen hebben we allebei onze baan opgezegd, zijn we afgestudeerd,

hebben weer nieuwe banen gevonden, zijn we twee maal verhuisd, en hebben we twee prachtige
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1. Inleiding

1.1 Een flexibele tijd

'Ik wil eigenlijk gewoon die ouwe zondagen van vroeger weer terug', verzucht de historicus

Righart op 14 oktober 1994 in de HP / De T#d. Koud vijf maanden na de verkiezingen ziet

Nederland zich geconfronteerd met de daadkracht van een nieuw kabinet. Amper aan hun pluche

gewend komen de bewindslieden Melkert (PvdA) en Wijers (I)66) met nieuwe of gewijzigde
voorstellen tot 'fiexibilisering' van arbeids- en winkeltijden. De Winkeltijdenwet' moet een einde

maken aan het taboe op avond- en zondagopenstelling in de detailhandel; en de nieuwe Arbeidstij-
denwet2 moet belemmeringen ten aanzien van het werken in onregelmatige roosters en op

ongebruikelijke tijden wegnemen.

Beide wetsvoorstellen kennen een lange voorgeschiedenis. De Arbeidstijdenwet vervangt de'acht-

uren' Arbeidswet uit 1919; de Winkeltijdenwet vervangt de Winkelsluitingswet, welke na 1951

geen wezenlijke veranderingen meer had ondergaan. Plannen om tot nieuwe wetgeving te komen

circuleerden al enige tijd. Steeds liet de afronding op zich wachten. In de eerste helft van de jaren

negentig lijkt Nederland echter rijp voor een ommezwaai in het denken over tijd. Aanleiding tot
die verandering in het politieke klimaat is de economische terugval van 1991/1992. Collectieve

arbeidstijdverkorting enjaren van economische groei hebben niet kunnen voorkomen dat de werk-

loosheidblijft oplopen. In de nota Meer Werk  Weer Werk van 21 september 1993 wordt de situatie

op de arbeidsmarkt als 'alarmerend' gekenschetst (Ministerie van SZW 1993:4). Deregulering'
en liberalisering van de arbeidsmarkt' gelden als belangrijke beleidsinstrumenten ter versterking

van de werkgelegenheid (p. 14). In de nota is een prominente plaats ingeruimd voor de nieuwe

Arbeidstijdenwet. Middels liberalisering van arbeidstijdenwetgevingen ontkoppeling van bedrij fs-

en arbeidstijden moet tegemoet worden gekomen aan de wens tot Tlexibilisering van de arbeidstij-

den' (p.15).

Flexibilisering van de tijd, in dit geval de arbeidstijd, dient daarbij niet alleen de economie maar

ook het sociale leven. In het Wetsvoorstel Arbeidstijdenwet van 16 maart 1994 wordt geconsta-

teerd dat de 'dagdienstcultuur' ter discussie staat (Ministerie van SZW 1994:14). Er lijkt sprake

te zijn van een groeiende diversiteit in arbeidstijdpatronen. De toename van het aantal alleenstaan-

den, alsmede de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen, impliceren dat steeds meer werkenden

arbeid en zorg combineren. Verwacht wordt dat de spanningen die dit teweeg brengt kunnen

worden weggenomen doordat 'flexibele werktijdregelingen ruimte bieden aan werknemers om



hun werktijden individueel aan te passen' (p.15).

Zowel het economische als het sociale leven staan ook hoog in het vaandel bij het wetsvoorstel
tot een nieuwe Winkeltijdenwet, van 22 juni 1995 (Ministerie van EZ 1995). In de memorie van
toelichting op de wet wordt geconstateerd dat de 'restricties' in de vigerende Winkelsluitingswet

de samenleving in een 'vrij nauw keurslijf hebben gedrukt (p.1). Verwacht wordt dat 'vrijere
keuzes de flexibiliteit, de vernieuwingskracht en het aanpassingsvermogen van de economie

versterken'(p. 1). Het'pluriforme karakter' van de Nederlandse samenleving, alsmede de groei  van
het aantal mensen dat arbeid en zorg combineert, vereisen volgens het wetsvoorstel 'flexibele
combinaties van arbeid, zorgtaken en ontspanning' (p.7).

De problemen van
'
taakcombineerders' zijn voor minister Melkert van SZW zelfs aanleiding

tot de instelling, op 4 november 1996, van de Commissie Dagindeling. De commissie moet tot
voorstellen komen ter verbetering van 'het overgeorganiseerde bestaan van taakcombineerders'

(Commissie Dagindeling 1997:7). De nadruk ligt daarbij niet op het voorschrijven van een nieuwe

dagindeling als wel op'het verruimen van keuze-mogelijkheden' (p.8). Als een van de mogelijke
oplossingen denkt de commissie aan 'flexibilisering van tijden voor arbeid, winkels, school en

kinderopvang' (p.9).

Mediojaren negentig wordt tijd echter niet alleen in verband gebracht met economische en sociale

thematieken, maar ook met kwesties van ruimtelijke ordening. Binnen de Commissie Dagindeling

(1997:9) wordt bezien of een betere afstemming van tijd en ruimte op lokaal niveau kan bijdragen
aan een meer efficiante dagindeling. Daarnaast roept de aanhoudende congestie-problematiek om

beleidsmaatregelen. Als aanbeveling voor de Winkeltijdenwet wordt onder andere gesignaleerd
dat 'vrije winkeltijden kunnen leiden tot spreiding van verkeer en winkelend publiek' (Ministerie
van EZ 1995:20). Flexibilisering komt verder uitgebreid aan de orde in het rapport Allemaal

Tegelijk Ondenveg van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In dat rapport geldt flexibilise-

ring als een 'uitdaging' in het kader van een mobiliteitbeperkend beleid (Ministerie van V&W
1995:15). De auteurs van het rapport becijferen dat files de samenleving circa f 1,2 miljard per

jaar kosten (p.6). Voor de toekomst spreken zij de verwachting uit dat dit bedrag nog verder zal
oplopen. Het 'flexibel maken van vaste tijdroosters' moet echter bijdragen aan spreiding van

aanvangstijden en aan een 'plattere spits', met als positief gevolg een 'efficiente benutting van de
verkeersinfrastructuur' (p.6). Het ministerie verwacht hiermee jaarlijks 200 miljoen op de
filekosten te kunnen besparen.

1.2 Levendig debat

Arbeidstijdenwet, Winkeltijdenwet, de plannen van de Commissie Dagindeling en de voorstellen
in het rapport Allemaal Tegelijk Ondenveg geven aan dat flexibilisering en deregulering tot de
kernwoorden behoren van het huidige Nederlandse denken over tijd. Nederland loopt daarmee

2

-



in de pas met een internationale beweging van een collectieve en homogene tijdsordening naar

meer geYndividualiseerde en heterogene tijdsindelingen (Boulin 1993a). Trefwoorden van die

beweging zijn flexibiliteit, differentiatie, diversificatie en de-synchronisatie. De zondag is niet
langer heilig, de zaterdag geen vrije dag meer, en de winkeltijden staan ter discussie. Aan de
vertrouwde tijdsindeling wordt getornd, en dat roept weerstand op.

Het zijn vooral de plannen rond zondagopenstelling en zondagsarbeid die de nodige opschudding
veroorzaken. Zondagopenstelling wordt daarbij gerelateerd aan de idee van een'24 uurs economie'.

De gedachte aan een economie waarin op ieder moment van de dag en iedere dag van week
gewerkt en geconsumeerd wordt, vervult menigeen met afschuw. Vanuit een sociaal-democrati-
sche achtergrond waarschuwen Buitelaar (hoogleraar arbeidsverhoudingen) en Vreeman (destijds
lid van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA) dat het permanent beschikbaar houden van art)eid

het onderhouden van georganiseerde sociale contacten bemoeilijkt. Buitelaar en Vreeman

signaleren dat hiermee 'het sociale cement van een samenleving' in gevaar komt (Volkskrant
12/10/94). In een debat met partijgenoot Rick van der Ploeg, in De Groene Amsterdammer

(16/11/94), waarschuwt Vreeman nog eens voor de 'geweldige synchronisatie-problemen' welke
het gevolg zouden zijn van een verdere flexibilisering. Luuk Voormeulen, toenmalig voorzitter
van de FNV-Dienstenbond, noemt avond-openstelling van winkels vooral een'grachtengordelluxe'
(Volkskrant 24/OW94). Volgens Voormeulen moet het aantal mensen dat om zes uur'achter de

aardappels zit' niet onderschat worden.
Ook vanuit confessionele hoek protesteert men tegen de voornemens. In Een Dag van Smken

wijst de emeritus predikant Posthumus Meyjes op de bijzondere betekenis van de zondag (Posthu-
mus Meyjes 1995). In de ogen van Posthumus Meyjes zijn de zon- en feestdagen 'ankers van rust'

die - wederom - 'het cement der samenleving' vormen (ibid:78). Weliswaar bestaan er ook

andersoortige vrije dagen, maar die zijn volgens Posthumus Meyjes vanwege hun verspreide
karakter niet in staat om'de samenleving voor desintegratie te behoeden' (ibid:80). In een bijdrage

aan de NRC (04/02/95) voegt oud-hoogleraar godsdienstsociologie Mady Thung daar aan toe dat
het 'zondagbesef onderdeel is van een gedeelde cultuur. Op zondag is de sfeer anders, is het
straatbeeld anders, is ieder66n vrij. En dus kan een doordeweekse vrije dag, aldus Thung, nooit

als equivalent van de zondag fungeren.
Zorgen om de zondag blijven de gemoederen bezig houden, ook als in 1996 zowel de Arbeids-

tijdenwet als de Winkeltijdenwet zijn ingevoerd. De verzamelde Nederlandse kerken grijpen de

evaluatie van de Winkeltijdenwet aan om in het voorjaar van 1998 een landelijke actie te starten

tegen een 7-daagse 24-uurs economie' (CIO 1998). Onder het motto Neem T(id om te Leven roepen
de kerken de overheid op om 'het verruimen van werk- en openingstijden kritisch te bezien, te

beperken en terug te dringen'. Ruim 800.000 burgers ondertekenen de oproep. Diverse vakbonden
en milieu-organisaties sluiten zich bij de actie aan.

De kritische visie van vooral kerken en bonden wordt echter niet door iedereen gedeeld. De
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schrijver en publicist Stephan Sanders verwijt de voorstanders van zondagsrust bedilzucht ..

paternalisme .. regelzucht en dirigisme'. Sanders associeert de zondag met jengelende kinderen

en verveling, en hij distantieert zich van het 'tegen heug en meug' heen en weer slepen van
gezinsleden (Volkskrant 17/10/94). Het liberalisme van Sanders vindt weerklank bij het PvdA
kamerlid Van der Ploeg, bij stadssocioloog Lodewijk Brunt, en bij de econoom Arnold Heertje.
In het eerder aangehaalde debat in De Groene Amsterdammer verwijt Van der Ploeg zijn partijge-
noot Vreeman 'hang naar vastigheid'. Volgens Van der Ploeg is het juist het van negen tot vijf
werken dat maakt dat mensen geen rust meer vinden. Brunt geeft aan, in een interview met de
Volkskrant (15/06/96), 'gefascineerd te zijn' door de 24 uurs economic. Een stad die 24 uur per

dag leeft' is volgens Brunt veiliger, en dus prettiger om in te leven dan een plaats waar het om tien
uur stil moet zijn. Heertje, op zijn beurt, noemt de 24 uurs economie een 'kwalitatieve verrijking
van de samenleving' (Volkskrant 28/10/94). Flexibele openingstijden zijn in zijn visie geen
probleem, want in de filosofie van het liberalisme vormen maatschappelijke ontwikkelingen de
weerspiegeling van daadwerkelijke gevoelde behoeften en voorkeuren. De kern van dat gedachte-

goed wordt op pakkende wijze verwoord door de directeur van het wetenschappelijk bureau van
de VVD, Klaas Groenveld. In een bijdrage aan de NRC schetst Groenveld de maatschappelijke
betekenis van vier ontwikkelingen. Een daarvan is de ontwikkeling van een 24 uurs economie:

'De 24 uurs economie zal met zich meebrengen dat het individu een veel grotere vrijheid krijgt om te bepalen

gedurende welke gedeelten van een etrnaal hij zal werken, zal rusten en zal recreeren. Dit heeft als positieve
consequentie dat er een doelmatiger gebruik van de infrastructuur gemaakt kan worden. De spitstijden behoren

in de toekomst tot het verleden. Ook zal de keuze-vrijheid toenemen met betrekking tot de dagen in de week die
men wenst te werken. Ook dat maakt een doelmatiger gebruik van de infrastructuur mogelijk.' (NRC 20/02/97).

In enkele pennenstreken zijn hiermee de contouren geschetst van het debat over de veranderende
arbeids-en winkeltijden. Enerzijds zijn er groeperingen die hopen dat 'flexibilisering' van arbeids-

en winkeltijden een positief effect zal hebben op de werkgelegenheid, op de congestie-problema-
tiek, op de veiligheid in verlate binnensteden en op de organisatie van het dagelijkse leven. Ander-

zijds zijn er partijen die vrezen voor het wegvallen van collectieve ritmes en de gevolgen die dat
kan hebben voor de organisatie van het sociale leven, voor de'cohesie van de samenleving'. Aldus

ontspint zich een debat over tijd, waarvan de felheid bijna on-Nederlands voorkomt.

1.3 Wetenschappelijke twijfel

Veranderingen in de arbeids- en winkeltijden leiden niet alleen in het publieke debat tot verhitte
discussies. Ook in de wetenschap verschilt men van mening over de gevolgen en de wenselijkheid
van toenemende differentiatie en diversificatie van de tijd. Tegenstanders zien zich in hun
standpunt gesteunddoorhet wetenschappelijke onderzoek naarde effecten van ploegendienstwerk,
en door het onderzoek naar de sociaal-culturele betekenis van tijd (bijv: Meijman et al. 1989; El-
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chardus 1996). Zowel het ploegendienstonderzoek als het onderzoek naar de sociaal-culturele
betekenis van tijd benadrukken het belang van collectieve ritmes voor de organisatie van het dage-

lijks leven. Handhaving van een zelfde ritme maakt sociale interactie mogelijk, maakt het mogelijk
om betekenis toe te kennen aan onderscheiden tijdstippen, vergemakkelijkt het plannen en vooruit-

denken, en biedt mensen gelegenheid om zich in de tijd te orienteren. Gehoor geven aan het

biologisch ingegeven dag4nachtritme voorkomt daarbij dat gewerkt wordt wanneer men slaperig
is en dat geslapen wordt wanneer men (te) wakker is. Vanuit deze denktraditie oogt het proces

van flexibilisering van arbeids- en winkeltijden als een ongewenste ontwikkeling: de week verliest

zijn orienterende betekenis, sociale contacten worden erdoor bemoeilijkt, en een van de belang-

rijkste voordelen - vermindering van congesties - treedt niet op omdat activiteiten zich om sociaal-

culturele redenen niet in de tijd laten verplaatsen.

Feit is echter, dat differentiatie en diversificatie van werktijden in de wetenschap niet alleen

weerstand ontmoeten. Vanaf het midden van de jaren zeventig hebben diverse sociologen en
sociaal-geografen een minder 'strak' georganiseerde tijdsordening bepleit, vanuit het standpunt

dat een strakke tijdsordening zich slecht verhoudt tot een geindividualiseerde en gedifferentieerde
samenleving (Teriet 1978, Knulst 1984, Du Roy et al. 1990). Uit recent arbeidstijden-onderzoek
blijkt bovendien dat niet alle aspecten van onregelmatige werktijden dezelfde negatieve gevolgen
hebben. Sommige aspecten, zoals avondwerk en doordeweekse vrijetijd, lijken zelfs als een winst-

punt te worden ervaren (Horning et al. 1990, Kattenberg 1990, Klein Hesselink et al. 1995, Van

Limborgh 1996, Tijdens 1997, 1998).

Meer echter nog dan door tegengestelde benaderingen wordt het debat over tijd geplaagd door
een gebrek aan empirische gegevens. Nader onderzoek wijst uit dat de veronderstelde relatie tussen

differentiatie in werktijden en teloorgang van collectieve ritmes vooral berust op een lange

aaneenrijging van veronderstellingen en literatuurverwijzingen. Feitenmateriaal dat die veronder-

stelling ondersteunt, bestaat er nauwelijks. Ook de idee dat spreiding van arbeidstijden zal
bijdragen aan een betere spreiding van vervoersstromen, blijkt bij nadere studie vooral een
intrigerende hypothese te betreffen. Toetsing van die idee aan de empirie heeft nog nauwelijks

plaats gevonden. Uit de geraadpleegde (Nederlandse) literatuur blijkt dat in 1962 voor het laatst,

op empirisch niveau, een relatie is gelegd tussen avond-, nacht- en weekeindwerk en spreiding
van (recreatieve) activiteiten in de tijd (Thung 1962).

Het mag voorts typerend genoemd worden voor de huidige staat van het debat over tijd dat er
over een cruciaal gegeven als de mate waarin er's avonds, 's nachts en in de weekeinden gewerkt
wordt, nauwelijks discussie bestaat. Ten tijde van de start van de onderhavige studie circuleerde
hierover vooral een cijfer van het CBS. Volgens het CBS zou 48% van de werkzame beroeps-
bevolking inmiddels te maken hebben met avond-, nacht- en weekeindwerk (Gringhuis 1994).
Dit intrigerende cijfer heeft vervolgens zijn weg gevonden in de diverse beleids- en adviesrap-
porten van dejaren negentig (verg. Ministerie van SZW 1995, Ministerie van V&W 1995, Bosker
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1997, Ministerie van SZW & CBS 1998). De CBS cijfers lijken echter strijdig met de uitkomsten

uit tijdbudgetonderzoeken uit de periode 1980-1990. Uit deze onderzoeken blijkt doorgaans dat
arbeid nog overheersend geconcentreerd is in de doordeweekse, overdagse periode (verg. Knulst
& Schoonderwoerd 1983, CBS 1990, Batenburg & Knulst 1993). In het debat over flexibilisering
hebben de cijfers uit de tijdbudgetonderzoeken echter geen rol van betekenis gespeeld.

1.4    Spreiding van arbeid en uithuizige recreatie

Bovengeschetste maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen vormden de achtergrond
waartegen in 1993 gestart werd met het project 'tijdruimtelijke differentiatie in toeristisch-
recreatief gedrag en arbeidspatronen'. Het betrof een project voor vierjaar in het kader van het

NWO-werkprogramma Futro. Futro staat voor Fundamenteel Onderzoek naar Tijd en Ruimte
in Toerisme en Recreatie, en wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Landbouw en

Visserij. Doel van het programma is om studie te verrichten naar de gevolgen van veranderingen
in de omgang met tijd en ruimte voor de organisatie van toerisme en recreatie. Het programma
bouwt daarmee voort op eerdere studies waarin was gesignaleerd dat het tijdruimte-onderzoek
en hetrecreatie-onderzoek achterop dreigden te raken bij recente maatschappelijke ontwikkelingen
(Beckers en Raaijmakers 1991, PRO 1992, Varor 1992).

Binnen het programma was de doelstelling van dit project om na te gaan in hoeverre nieuwe,

afwijkende of veranderende arbeidstijdpatronen zouden kunnen bijdragen aan een 'optimalisering
van de tijdruimtelijke ordening'. Aan die doelstelling lag de overtuiging ten grondslag dat
toeristisch-recreatieve voorzieningen een eigen, specifieke tijdruimtelijke organisatie kennen,

gebaseerd op het geijkte patroon van veertig-urige banen van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17

uur, met een werkzame man en een zorgende vrouw. Grotere diversiteit in arbeidstijdpatronen
zou daarbij zowel een belemmering kunnen vormen voor participatie in toerisme en recreatie als
een mogelijkheid tot een betere benutting van de toeristisch-recreatieve infrastructuur.

Mede naar aanleiding van bovenvermelde maatschappelijke discussie is het begrip 'nieuwe
arbeidstijdpatronen' geconcretiseerd als een toenemende differentiatie in arbeids-tijdstippen, als
een verschuiving in de temporele lokaties van arbeid, van werken doordeweek overdag naar

werken in de avonden, nachten en weekeinden. Van verschillende kanten is erop gewezen dat veel
recente arbeidsconflicten zich hebben afgespeeld rond het thema van de temporele lokatie van
de arbeid (Hinrichs et al. 1991, Van Rij 1995, Goslinga en Klandermans 1996). De tijdstippen

van werken en vrij zijn hjken daarmee inzet van een nieuwe 'strijd om tijd' (Beckers, Helmer &
Van Wezel 1991, De Korte et al. 1997). De keuze voor avond-, nacht- en weekeindwerk als
centrale thema voor dit proefschrift was verder ingegeven door de overweging dat binnen de

Vakgroep Vrijetijdwetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant, de onderzoeksgroep
waar dit onderzoek is uitgevoerd, in 1993 reeds een proefschrift over arbeidsduurverkorting in
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voorbereiding was (Raaijmakers 1997). Daarmee lag het voor de hand om in dit proefschrift vooral

in te gaan op de tijdstippen van werken en vrij zijn, en minder op de lengte van de arbeidstijd.

In het vervolg van deze studie zal avond-, nacht en weekeindwerk worden aangeduid met de term

gespreide arbeidstijden, ook wet gespreid werk. In de literatuur (zie het hierna volgende hoofdstuk

twee) wordt avond-, nacht- en weekeindwerk ook wel aangeduid als afwijkende, inconveniente,

onregelmatige, variabele of flexibele werktijden. Geen van de genoemde begrippen zijn echter

bevredigend. Immers, wat afwijkt en wat niet, of wat inconvenient is en wat niet, vormt onderwerp
van studie en kan dus bezwaarlijk vooraf gedefinieerd zijn. Ook de aanduiding 'onregelmatige
werktijden' is weinig gelukkig. Zo kennen roosters van ploegenwerkers een bijzonder heldere

regelmaat, terwijl een aantal arbeidspatronen binnen het 'van 9 tot 5' stramien juist gekenmerkt

worden door een sterke onregelmatigheid (bijvoorbeeld: oproep-arbeid). Met anddre woorden:

er bestaat geen een-op-een relatie tussen onregelmatigheid en werken tijdens de avonden, nachten

en weekeinden. De teIm variabele werktijden wordt in de literatuur gereserveerd voor arbeidstijd-

patronen waarin werknemers over enige speelruimte beschikken ten aanzien van de begin- en

eindtijden van hun werk. In systemen van variabele arbeidstijden is het bijvoorbeeld toegestaan
om de werkdag tussen 8 en 10 uur te laten beginnen en tussen 16 en 18 uur te laten eindigen  (verg.
Emmerink en Van Beek 1997). Van arbeid tijdens de avonden of weekeinden is niet noodzakelijk
sprake. Tot slot lijkt ook de aanduiding flexibele werktijden weinig geschikt als centrale notie voor

een wetenschappelijke studie. De wijze waarop 'flexibiliteit' is ingezet in tal van discussies heeft

ertoe geleid dat flexibiliteit de dubieuze status heeft gekregen van een politiek beladen container-

begrip. In de besproken beleidsteksten werd flexibiliteit in arbeidspatronen op een lijn gesteld met

'spreiding' en 'keuzevrijheid'. Of de bedoelde arbeidspatronen daadwerkelijk bijdragen aan een
'flexibeler' gebruik van tijd, of ze de keuzemogelijkheden inderdaad vergroten, en of activiteiten
daarmee meer gespreid in de tijd plaatsvinden, vormen evenzoveel onderzoeksvragen en geen

theoretische a-priori's.

Met gespreide arbeidmjden wordt getracht om zo goed mogelijk recht te doen aan de feitelijk
geconstateerde verandering, zijnde een proces van spreiding van de arbeid over de diverse

tijdstippen van de dag en over de diverse dagen van de week. Spreiding van arbeidstijden sluit

bovendien aan bij een lange onderzoekstraditie op het gebied van tijdbudgetonderzoek (CBS 1955,
1962; Knulst en Schoonderwoerd 1983, Batenburg en Knulst 1993).

Behalve het begrip'tijdruimtelijke differentiatie' vroeg ook het begrippenpaar'toerisme en recrea-

tie' om een nadere afbakening. De vraag of een handeling gezien moet worden als een toeristische

dan wel als een recreatieve handeling wordt vooral bepaald door het soort tijd waarin die handeling

gesitueerd is. Vindt de handeling plaats tijdens een officiele en als dusdanig onderkende vakan-

tieperiode, dan wordt die handeling traditiegetrouw gevat onder de noemer toeristisch gedrag;

wordt de handeling verricht tijdens het reguliere (wekelijkse) patroon van werken en vrij zijn, dan
heet dezelfde handeling recreatief te zijn. Het onderscheid tussen recreatie en toerisme staat
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overigens onder druk als gevolg van fenomenen als het lange weekeinde en de korte vakantie.

Desalniettemin is, in navolging van anderen (Wippler 1966:5), besloten om in deze studie het
handelen tijdens vakanties buiten beschouwing te laten en de aandacht primair te laten uitgaan
naar de recreatie.

Recreatie is daarbij opgevat als een vorm van vrijetijdsbesteding, waarbij de nadruk ligt op het
buitenshuis vertoeven omwille van de ontspanning en/of het vermaak. Deze omschrijving is ruimer
dan wat in oudere beleidstermen 'openluchtrecreatie' heet en in nieuwe beleidstermen als 'groene'
recreatie wordt aangeduid, namelijk de trek de stad uit de natuur in. Het onderscheid tussen

'groene' (recreatie in de natuur) en 'rode' recreatie (recreatie in en om de stad) is de afgelopen jaren
echter onder vuur komen te staan (verg. Bosma 1998). Onder recreatie wordt in dit onderzoek ook
verstaan: gaan slenteren of winkelen in de stad, gaan sporten, een museum bezoeken, op pad gaan
voor hobby of vereniging, uit eten of naar het theater gaan. De gemeenschappelijke noemer van
al deze activiteiten is dat mensen elders, buiten het eigen huis, vermaak zoeken. In spreektaal
spreekt men van een dagtocht, een uitstapje of kortweg een uitje. Hier zal worden gesproken van
uithuizige  recreatie.

De studie beperkt zich echter niet tot uithuizige recreatie alleen. Studie doen naar de relatie tussen

tijdstippen van werken en deelname in en tijdstippen van recreeren, impliceert dat niet alleen de
recreatie maar meer in het algemeen de omgang met tijd bestudeerd wordt. Spreiding van arbeids-
tijden en van uithuizige recreatie veronderstelt een andere manier van omgaan met tijd en een
andere organisatie van vrijetijd. Aan de populaire notie van 'afwijkende arbeidstijden' ligt de
veronderstelling ten grondslag dat er in onze huidige tijdsordening sprake is van een gedeeld

(collectief) ritme. De betekenis van 'afwijkende arbeidstijden' voor uithuizige recreatie is mede

afhankelijk van de plaats die recreatie in dat ritme inneemt. In het onderzoek naar de relatie tussen

spreiding van arbeidstijden en uithuizige recreatie kan dan ook niet voorbij worden gegaan aan
de vraag naar de betekenis van spreiding van arbeidstijden voor de huidige tijdsordening.

1.5    Probleemstelling en opzet van de studie

De probleemstelling van het onderzoek kan hiermee als volgt worden gedefinieerd:

Probleemstelling: wat zijn de gevolgen van een toenemende spreiding van arbeid over de dag
en de week, voor de bestaande tijdsordening en de vrijetijd in het algemeen, en voor de

uithuizige recreatie in het bijzonder?

Uit de probleemstelling kan worden afgeleid dat in deze studie gekeken wordt naar de gevolgen
van spreiding van arbeidstijden voor tijd en recreatie. Vanzelfsprekend dient daarbij een antwoord
te worden geformuleerd op de vraag in welke mate er sprake is van een toename van het gespreid
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werken. Ontwikkelingen op het terrein van arbeid, tijd en recreatie kunnen daarbij niet los worden

gezien van veranderingen in de economie, de cultuur en de organisatie van het sociale leven. Doel
van de studie is echter primair om een inschatting te maken van de gevolgen van gespreid werken
voor tijd en recreatie, en niet zo zeer om de dynamiek achter het proces van spreiding van
arbeidstijden te verklaren. Tijd- en ruimtegebrek nopen ertoe om deze belangwekkende vraag,

die een eigen studie verdient, hier 'tussen haakjes te plaatsen' (Giddens 1984:289).
f  i      Tegelijk zij gezegd dat dit geen boek is over'de 24 uurs economie'. De expliciete verwijzing

in dit begrip naar de 24 uren die een dag telt, suggereert dat spreiding van arbeidstijden hierin de

allesbepalende factor is. In werkelijkheid gaat het in de discussie over 'de 24 uurs economie' om
veel meer dan alleen om de tijdstippen van werken en winkelen. Tot'de 24 uurs economie' worden
ook vaak kwesties gerekend als toenemende onzekerheid over de levensloop, toenemende baan-

onzekerheid, 'economisering' van het leven, en de jachtigheid van het modeme bestaan (Breedveld
1998a). Hoewel er ontegenzeggelijk sprake is van onderlinge relaties, heeft deze vermenging van
ontwikkelingen de discussie geen goed gedaan. Het werken op andere tijdstippen brengt andere

problemen met zich mee, en kent een andere dynamiek, dan het combineren van arbeid en zorg
of het frequent wisselen van baan. In deze studie staat het werken tijdens avonden en weekeinden

centraal, werken op andere tijdstippen dus, en niet bijvoorbeeld het druk bezette leven van
(overdag werkende) tweeverdieners (verg. Schiittelndreier  1997).

Als opzet van het onderzoek is gekozen voor een combinatie van literatuurstudie, secundaire data-
analyse, en interviews met mensen die op gespreide tijden werken.

Door de tijd heen is er veel geschreven over tijd. Historici, sociologen, sociaal-geografen,

vrijetijd- en arbeidswetenschappers hebben zich bezig gehouden met tijd in het algemeen en met

spreiding van arbeidstijden in het bijzonder. Veel van deze discussies hebben zich sterk gescheiden
van elkaar ontwikkeld. Om die reden is hier gekozen voor een uitgebreid literatuuroverzicht, in
de hoop dat het naast elkaar weergeven van een aantal theoretische invalshoeken een bijdrage kan

leveren aan het doorbreken van de bestaande wetenschappelijke verkokering.
De geanalyseerde data-bestanden betreffen de serie tijdbudgetonderzoeken van het Sociaal &

Cultureel Planbureau (SCP) en het Onderzoek Dagrecreatie van het Centraal Bureau van de

Statistiek (CBS). In de serie tijdbudgetonderzoeken van het SCP (1975-1995) houden ruim 3.000

respondenten gedurende een week lang per kwartier bij wat ze doen en waar ze dat doen. De
onderzoeken bieden een schat aan informatie over ontwikkelingen in tijdstippen van werken en

vrij zijn. In het Dagrecreatie-onderzoek 1995/'96 van het CBS zijn gegevens verzameld over de

dagtochten van 17.000 personen. Van de dagtochten is onder andere bekend wanneer men die
ondernam, met wie, wat men deed en waar men naar toe ging. Het Dagrecreatie-onderzoek is
daarmee bij uitstek geschikt om te analyseren hoe en in welke mate spreiding van arbeidstijden
van invloed is op het recreatieve gedrag.

De uitkomsten uit de secundaire analyses zijn aangevuld met gegevens uit tweeendertig
interviews met gespreid werkenden. De interviews waren bedoeld om additionele informatie te
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verzamelen over diverse soorten dienstroosters, alsmede om nader in te kunnen gaan op de
betekenis van het gespreid werken voor het dagelijks leven van de betrokkenen. De interviews
hadden het karakter van een semi-gestructureerd gesprek. De respondenten voor de interviews
waren afkomstig uit vijf dienstverlenende organisaties en een openbaar-vervoersbedrijf. Onder
de dienstverlenende organisaties bevonden zich een zwembad / sportcomplex, een dierentuin, een
telefonische informatiedienst, een financiele instelling, en een instelling voor thuis- en kraamhulp.

De indeling van de studie is als volgt. In hoofdstuk twee wordt verslag gedaan van de literatuurstu-
die. Vervolgens wordt in hoofdstuk drie de onderzoeksopzet verantwoord en worden de gehanteer-
de data-bronnen beschreven en toegelicht. In hoofdstuk vier wordt aan de hand van de tijdbudget-
onderzoeken van het SCP een schets gegeven van lange termijn ontwikkelingen in gespreide

arbeidstijden en van de maatschappelijke verdeling van het gespreide werk. In hoofdstuk vijfwordt
het Dagrecreatie-onderzoek van het CBS ingezet om in te gaan op de vraag in welke mate

uithuizige recreatie is gespreid over de dag en de week, en wat hierin de betekenis is van gespreid
werken. In hoofdstuk zes staan de interviews centraal. Daarbij gaat de aandacht uit naar de
betekenis van de eerder gevonden patronen, en naar de manier waarop mensen daar mee om gaan.
In het slothoofdstuk, hoofdstuk zeven, wordt aan de hand van de onderzoeksresultaten een
antwoord geformuleerd op de probleemstelling. Tevens wordt ingegaan op de betekenis van de
studie voor onderzoek naar en beleid inzake spreiding van arbeidstijden.
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Noten

1.          Het voorstel voor een Winkeltijdenwet dateert van 22 juni  1995 en wordt als kamerstuk 24 226 ingediend
door de toenmalige Minister van Economische Zaken Hans Wijers (I)66). De Winkeltijdenwet wordt op
5 december 1995 aangenomen door de Tweede Kamer en op 19 maart 1996 door de Eerste Kamer. De
wet gaat van kracht op 1 juni 1996. De Winkeltijdenwet 1996 vervangt de Winkelsluitingswet uit 1976,
en telt elf artikelen. In de Winkeltijdenwet zijn winkels niet langer gehouden aan een maximale
openstellingsduur (was 55 uur). Wel geldt nog een stelsel van toegestane openingstijden, waarbij
openstelling voor 6 uur en na 22 uur niet is toegestaan (was:  6 uur en  18.30 uur doordeweek, en 6 uur en
18.00 uur op zaterdag). Evenmin is openstelling op zon- en feestdagen toegestaan, met uitzondering van
12 (was 8) door gemeenten in te stellen koopzondagen (en ruimere uitzonderingen voor 'toeristische'
gemeenten). Zie verder bijvoorbeeld Nicaise (1996).

2.     Het eerste voorstel voor een Arbeidstijdenwet (kamerstuk 23 646) wordt op 16 maart 1994 ingediend
door de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bert de Vries (CDA). Na de
verkiezingen van dat jaar heeft het CDA geen zitting meer in het kabinet en wordt de PvdA'er Ad Melkert
de nieuwe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op 25 januari 1995 komt Melkert met een
herzien wetsvoorstel. Tot een van de meer opvallende wijzigingen behoort het opnemen van de clausule
dat de wet mede tot doel heeft de 'bevordering van de combinatie van arbeid en zorgtaken, alsmede
andere verantwoordelijkheden buiten de arbeid'. Na de nodige politieke discussie wordt de wet op 7 juni
1995 aangenomen door de Tweede Kamer en op 21 november 1995 door de Eerste Kamer. De wet treedt
1 januari 1996 gefaseerd in werking. De Arbeidstijdenwet 1996 komt in de plaats van de Arbeidswet
1919 alsmede daaraan gerelateerde wetten. Tegelijk met de Arbeidstijdenwet treedt ook een nieuw
Arbeidstijdenbesluit in werking, met daarin aanvullende bepalingen ten aanzien van de arbeidstijden in
specifieke sectoren. Kenmerkende elementen van de Arbeidstijdenwet zijn

- Gedeeltelijke terugtrekking van de overheid uit de arena van de arbeidstijden via de invoering van een
stelsel van dubbele normen, met standaard- en overlegnormen. De strengere standaard-normen treden
pas in werking indien sociale partners er in onderling overleg niet uitkomen. Bijvoorbeeld: in de
standaardregeling bedraagt de maximale art)eidstijd per dag 9 uur, in de overlegregeling 10 uur (was
8,5 uur in de meeste sectoren).

-  Vervanging van een wekelijkse werkduur door een gerniddelde werkduur over een termijn van
meerdere weken  (40 uur per 13 weken  in de standaardregeling, 45  uur per 13 weken  in de overlegre-
geling; was 48 uur per week in de meeste sectoren).

-   Het uitroepen van de zaterdag tot gewone werkdag (voorheen na 13 uur gerekend tot vrije dag in de
meeste sectoren).

- Ruimere mogelijkheden tot zondagwerk (minimaal 4 vrije zondagen per 13 weken in de standaardre-
geling en 13 vrije zondagen per 52 weken in de overlegregeling) Uitgangspunt in de wet blijft echter
dat er op zondag geen arbeid wordt verricht.

-    Het loslaten van werktijdbegrenzingen (was, voor de meeste sectoren, tussen 7 en 18 uur).

-   Vervanging van de noodzaak tot het aanvragen van een vergunning voor nacht-arbeid door vaststel-
ling van voorwaarden waaronder nachtwerk rnag worden verricht.

-    Opname van de clausule dat de wet mede tot doel heeft de bevordering van de combinatie van arbeid
en zorgtaken, alsmede andere verantwoordelijkheden buiten de arbeid'.

Nadere informatie over de Arbeidstijdenwet is te verkrijgen bij het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, of bijvoorbeeld in Van Drongelen en Vos (1996) of in De Lange en Vos (1997).
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2. Tijd als studie-object

In 1975 verontschuldigt de psycholoog Winnubst zich in de inleiding van zijn proefschrift voor
zijn wel zeer uitgebreide bibliografie. In lijn met zijn vak-idioom dicht Winnubst die uitweiding
toe aan een obsessief trekje bij hemzelf: hij wilde 'nu eens voor enkele onderwerpen het omnipo-
tente gevoel hebben alles te kunnen overzien' (Winnubst  1975: 11).

Anno 1999, een kwart eeuw later, roept het verlangen van Winnubst naar overzicht vooral

gevoelens van weemoed op, weemoed naar een tijd dat de wereld nog overzichtelijk was. De
afgelopen decennia is er dermate veel gepubliceerd over tijd dat een alomvattende bespreking van
die literatuur geen reele optie meer is. Daarvoor is de categorie t(id te breed, en hebben te veel
onderzoekers zich op teveel verschillende niveaus met het onderwerp bezig gehouden:

Wat geldt voor tijd als academisch studie-object geldt niet minder voor de begrippen,#exibiliteit
en.#exibilisering. De hoeveelheid literatuur over flexibiliteit overstijgt het bevattingsvermogen
van 66n onderzoeker, zeker ook van deze. Onder de brede paraplu van flexibilisering worden

uiteenlopende zaken besproken als deeltijd-arbeid, uitzendwerk, functie-verbreding ('employabili-
ty'), differentiele beloningsstelsels, thuiswerk en ploegenarbeid. De diverse verschijningsvormen
van flexibilisering vertonen daarmee te weinig inhoudelijke overeenkomst om het begrip een rol
te kunnen laten spelen als bibliografisch zoeklicht.

In plaats van een algemene verhandeling te schrijven over tijd of over flexibilisering, wordt in
het navolgende gepoogd om een overzicht te geven van de diverse studies waarin deze begrippen
op elkaar betrokken zijn. Centraal daarbij staat de vraag hoe spreiding van arbeidstijden doorwerkt

in de omgang met tijd en in de besteding van vrijetijd, met name (uithuizige) recreatie.
Het hoofdstuk is opgedeeld in zes paragrafen en vier sub-paragrafen. Iedere (sub)-paragraaf

is afgesloten met een korte conclusie. In § 2.1 wordt een uiteenzetting gegeven over de lange

termijn ontwikkeling in de omgang met tijd, uitmondend in wat zal worden genoemd het perspec-
tief van het de-synchronisatie-denken. In  § 2.2 wordt vervolgens de sociaal-geografische literatuur

besproken. Zowel vanuit het de-synchronisatie-denken als vanuit de sociaal-geografische literatuur
is er de nodige aandacht voor de mogelijkheden van een meer gedifferentieerde omgang met tijd.
Een stroming waar men zich juist afzet tegen een toenemende differentiatie in de tijd is het sociaal-
culturele denken over tijd. Deze stroming wordt besproken in § 2.3. In paragraaf § 2.4 komt

vervolgens het recreatie-onderzoek aan bod alsmede het perspectief van de rationele keuze, dat
in zekere zin een reactie vormt op het sociaal-culturele denken over tijd. De belangrijkste theoreti-

sche stromingen zijn dan de revue gepasseerd. In § 2.5 verschuift de aandacht naar de meer

empirische studies vanuit de arbeidswetenschappen. In § 2.5.1 wordt het opinieonderzoek



besproken, in § 2.5.2 het oudere en in § 2.5.3 het meer recente ploegendienstonderzoek, en tot
slot in § 2.5.4 het onderzoek naar 'nieuwe arbeidstijdpatronen'. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met een samenvatting (§ 2.6).

2.1 Het sociologische de-synchronisatie-denken

De geschiedenis van de tijd mag zich verheugen in een brede belangstelling. Diverse onderzoekers
hebben uiteengezet hoe, in relatie tot processen van maatschappelijke verandering, ook de omgang
met de tijd door de eeuwen heen is veranderd (Thompson 1967, Parkes & Thrift 1980, Le Goff
1980, Zerubavel 1981, Landes 1983, Kem 1983, Elias 1985, Knippenberg & De Pater 1988,
Adam 1990, Draaisma 1990, Goudsblom 1997). Kernthema in die geschiedenis is het in toenemen-
de mate abstract worden van de tijd. Van een grotendeels ongekend en onbereflecteerd levensas-
pect, met sterke wortels in de natuurlijke cycli van zon, maan en aarde, is tijd geworden tot een

'resource', een hulpbron, waarvan het verstrijken minutieus wordt bijgehouden en waarvan de
efficiente aanwending een belangrijk gespreksonderwerp vormt op even formele als informele

bijeenkomsten.
De geschiedenis van die ontwikkeling verliep niet gelijkmatig. Veranderingen in de stand van

de techniek en in de wijze van samenleven vormden belangrijke schakelmomenten. Op plaatsen
waar mensen met elkaar in contact traden ontstond behoefte aan onderlinge coOrdinatie via
intermediaire instituten als de tijd, de taal, en het geld. Door van dezelfde tijdsindeling uit te gaan
ontstond de mogelijkheid om over tijd te communiceren en om de tijd op elkaar af te stemmen.

Tijd vervulde daarmee een belangrijke'coordineren(ie en integrerende functie' (Sorokin en Merton
1937:627, Elias 1985:22).

Onderlinge afstemming van het handelen werd sterk vereenvoudigd door de uitvinding van
de mechanische klok, omstreeks 1300, in West Europa. De mechanische klok verdrong andere
tijdmeters als de zonnewijzer, de zandloper en de waterklok, en impliceerde een verdere verfijning
van het systeem van tijdmeting. De noodzaak tot een verdere verfijning lag in de geleidelijke
uitbouw van het stadsleven. In een zo complex systeem als de stad stonden mensen op heel diverse
en vaak indirecte manieren met elkaar in verbinding. Maatschappelijke specialisatie vergrootte
het aantal afhankelijkheden of, in Eliasaanse bewoordingen, verlengde de interdependentie-ketens
(Elias 1985). De particuliere dagindeling was niet langer een functie van de eigen fysiologische
behoeften, het ritme der seizoenen en de stand van de zon, maar ondervond beinvloeding van de
sociale ritmes van de handel, het kerkelijk leven, de productie en andere sociale praktijken.

Een kapitalistische handelsgeest bracht daarbij met zich mee dat de tijd niet alleen onderling
moest worden afgestemd. In de opkomende protestantse ethiek vormde verkwisting van tijd een
economisch verlies en een religieuze zonde. In de gevleugelde woorden van Benjamin Franklin:
time is money. Tijd werd in toenemende mate gezien als een schaarse hulpbron. Efficientie en
rationalisatie waren de nieuwe credo's. Productie-processen werden gecentraliseerd in steden en
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fat,rieken. Boeren, landarbeiders en thuiswerkers konden niet langer hun eigen ritme aanhouden,

maar dienden zich te onderwerpen aan het regime van de lopende band. De taak-gerichte levens-
houding van het agrarische werkvolk sloot echter zelden aan bij de tijd-gerichte wijze van

bedrijfsvoering. Tijd vervulde zo niet enkel een integrerende functie, maar gaf ook aanzet tot strijd,
tot een 'strijd om tijd' (Thompson 1967).

In wisselwerking met het proces van toenemende interdependentie en van schaalvergroting groeide
de belangstelling voor tijd en vooral voor onderlinge tijdsafstemming. Tot ver in de negentiende

eeuw bleef tijd echter nog primair een lokale aangelegenheid. Iedere stad of regio kende zijn eigen
tijd. Zo liepen in Utrecht de klokken tot in de negentiende eeuw een paar minuten voor op die van

Rotterdam (Knippenberg & De Pater 1988:76). Nieuwe transport- en communicatie-media, zoals

spoor, telefoon en telegraaf overstegen echter de context van lokale tijdrekeningen. Zowel op

nationaal als op internationaal niveau ontstond behoefte aan uniformering van de tijdbepaling.
Voorlopers in dit proces vormden de spoorwegen. De spoorwegen ervoeren als eerste wat het

betekende om als boven-lokaal instituut geconfronteerd te worden met een rijke variatie aan lokale

tijden. De eerste, nationaal gecoordineerde tijdrekening werd dan ook door de Amerikaanse

spoorwegen ingesteld, in 1883 (Kern 1983:12). Kort daarna, in 1884, werd tijdens de International

Meridian Conference in Washington D.C. de aanzet gegeven tot het huidige wereldwijde tijdreken-

systeem, met het Engelse Greenwich als middelpunt. In 1892 besloten de Nederlandse Spoorwegen
om ook over te gaan op de Greenwich tijd. Op dat moment bestonden er in Nederland drie soorten

tijd: de internationale spoortijd; een Amsterdamse tijd, in gebruik in de grote steden; en diverse

lokale tijden. Het zou nog tot 1 mei 1909 duren alvorens in Nederland sprake was van een

wettelijk vastgestelde, nationaal geldende tijd (Knippenberg en De Pater 1988:81).

In de loop van de twintigste eeuw kreeg het proces van schaalvergroting en verlenging van

interdependentie-ketens verder gestalte. De veelheid aan praktijken waar mensen in hun dagelijks
leven deel van uitmaakten, gekoppeld aan de opvatting van tijd als schaarse hulpbron, veronder-

stelde dat er over tijd gecommuniceerd werd. Via wet- en regelgeving werden bestaande gewoon-
tes uit hun traditionele, religieuze context gelicht, werd de strijd om tijd gepacificeerd, en werden

afstemmingsproblemen voorkomen. De invoering van een nationale tijd, in 1909, was daar een

eerste voorbeeld van. Andere voorbeelden zijn de invoering van de Arbeidswet in 1919 en de
Nationale Winkelsluitingswet van 1930. De Arbeidswet codificeerde de arbeidstijd via principes
als de acht urige werkdag, de vrije zaterdagmiddag en de wekelijkse rustdag op zondag. De

Winkelsluitingswet gaf de aanzettoteen nationaal winkeltijdenregime. Via verplichte zondagsslui-
ting (uitgezonderd diverse levensmiddelenzaken) en een avondsluiting van 20 uur werd getracht

om de hand te houden aan de vaak excessief lange openingstijden (Van der Lugt 1952:3). Een
andere aanleiding voor de Winkelsluitingswet 19301ag besloten in de relatie met de arbeidstijden.
Grotere winkels hadden personeel in dienst. Ten aanzien van de arbeidstijden waren zij gehouden
aan de bepalingen in de Arbeidswet (ibid:8). Familie- en eenmanszaken ondervonden echter geen
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wettelijke restricties in hun werktijden, en verkregen zo een oneerlijk concurrentie-voordeel ten
opzichte van de grotere winkels. Regulering van tijd in de sfeer van de arbeid vereiste daarom
aanvullende regulering in de sfeer van de winkeltijden, daarmee een passende illustratie afgevend
van de complexe wijze waarop tijd in de moderne samenleving gestalte kreeg.

Tijd-obsessie
De Amerikaanse socioloog Zerubavel beschouwt het dienstrooster als 'de belangrijkste hoeksteen

van het moderne sociale leven' (Zerubavel 1981:69). Zerubavel citeert op dit punt Parsons, die
stelt dat 'een samenleving zo complex als de onze waarschijnlijk niet zou kunnen voortbestaan
zonder een tamelijk rigide vorm van planning' (ibid:52, vert. kb). Planning en punctualiteit behoren

daarmee tot de wezenskenmerken van de moderne omgang met tijd. Voorlopig hoogtepunt in deze
ontwikkeling vormden, voor Nederland maar ook internationaal gezien, de jaren vijftig en vroege

jaren zestig. De complexiteit van het moderne leven werd beteugeld door een 'orderly attitude
towards time' (Bell 1976:53). Burgerlijke waarden als soberheid en toekomstgerichtheid domineer-
den het culturele klimaat, en lieten hun sporen na in de omgang met tijd.

Behalve door ordelijkheid en planmatigheid werd de omgang met tijd in de jaren vijftig en

zestig gekenmerkt door scherpe cesuren. De socioloog Elchardus spreekt in dat verband van een
'dualistische' omgang met tijd (Elchardus 1982:358). Arbeid en vrijetijd waren niet alleen
ruimtelijk gescheiden, maar ook in de tijd. Niet langer werd het werk gestaakt omdat het af was
of omdat dringender zaken om aandacht vroegen, maar omdat de tijd aangaf dat er voldoende

gewerkt was. De stelselmatige degradatie van het werk (Braverman 1974) beroofde arbeid daarbij
van zijn inhoudelijke betekenis. Arbeid was er vooral nog om geld te verdienen, zijn ware ik
toonde men in de vrijetijd (Bell 1976). De scheiding tussen werk en vrijetijd werd ook steeds

sterker een scheiding tussen de seksen. Anno 1960 begaf de beroepsdeelname onder vrouwen zich

op een historisch dieptepunt (CBS 1994:47). Tussen mannen en vrouwen deed zich een functie-

scheiding voor waarbij de man het betaalde werk voor zijn rekening nam en de vrouw het
onbetaalde werk.

Het culturele leven in die tijd weerspiegelde deze op scheidingen en tweedelingen geente

cultuur. Kunneman (1993:47) typeert de cultuur in die tijd als een 'theemutsencultuur': een cultuur
waarin deindividuele beslisruimte beperkt werd doorde aanwezigheid van'totaliserende schemati-

seringen' wier geldigheid niet ter discussie stond. Een dergelijke cultuur, aldus Kunneman, trekt

scherpe grenzen en is daarmee zowel voorspelbaar als intolerant (verg. de toenmalige verzuiling).
Bij de herziening van de Winkelsluitingswet in 1951 werd zondagsopening helemaal uitgebannen
en werden de openingstijden terug gebracht tot 6 uur 's avonds - parallel aan de arbeidstijden. De
scheiding tussen arbeid en vrijetijd was toen zo compleet dat in CBS-onderzoek naar de vrijetijds-
besteding alleen gernformeerd werd naar de tijdsbesteding gedurende de avonden en weekeinden

(CBS 1955,1962). Doordeweek overdag, zo werd verondersteld, bestond er geen vrijetijd - alleen

betaald en huishoudelijk werk. De dominantie van die tweedeling in de tijd blijkt voorts uit het
feit dat ploegenwerk in die tijd gezien werd als een 'apwtheidsprobleem: Voornaamste klacht van
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ploegenwerkers was dat ze met hun arbeid op zondag 'afweken van het gebruikelijke' (Banning
et al. 1961,1962).

De aandacht voor ploegenwerk onderstreept niet alleen de dualistische visie op tijd, het
illustreert daarnaast hoezeer de dan vigerende tijdsorientatie in het teken stond van efficientie en

rationaliteit. Het onderzoek naar ploegenwerk is een activiteit van de Conmctgroep Opvoering
Productiviteit, de COP. De COP werd in 1950 onder verantwoordelijkheid van de minister voor

de Publiekrechteliike Bednysorganisatie opgericht ter 'propagandering van de productiviteit van

het economische leven'. De commissie organiseerde studiereizen naar 'Amerika' en gaf verder

propaganda-folders uit. De nadruk in het propaganda-materiaal lag daarbij op het aanzetten tot

steeds hogere niveaus van productiviteit ('Voor ons is tijd: geld, en een hoge productiviteit:

levensvoorwaarde' (COP 1952:27).

De strakke tijdsindeling, de nadruk op efficientie, en de overdaad aan roosters en schema's zijn

echter nooit onomstreden geweest. De sterke gerichtheid op tijd leidde al in  1955 tot klachten over

tijdgebrek en over het Amerikaanse tempo' (Hofland 1955:11). Weliswaar nam de vrijetijd tussen

1955 en 1962 met 4,9 uur toe (CBS 1962c:64-69), de wijze waarop die vrijetijd besteed werd gaf

aanleiding tot verontrusting. De toegenomen vrijetijd ging volledig op aan televisie-kijken. Aan

actieve vormen van vrijetijdsbesteding (sport, uitgaan, verenigingsleven) werd nauwelijks meer
tijd besteed. Bezorgd vroegen de onderzoekers zich af of de 'lichamelijke passivering' niet het

gevolg kon wezen van een 'verhoogde leefintensiteit' (CBS 1962c:67).

De stijging van de welvaart en de toenemende mobiliteit maakten daarbij dat de concentratie

van vrijetijd in avonden en weekeinden niet louter voor gezelligheid zorgde. Bij de herziening
van de Winkelsluitingswet in 1951 werd geconstateerd dat 'de winkels des zatermiddags overvol

zijn'. Verwacht werd dat de instelling van een koopavond de zaterdagmiddag zou ontlasten (Van
der Lugt 1952:63). Ook in de recreatie-wereld zag men zich voor ruimtelijke problemen geplaatst.
De opkomst van 'fiets, brommer, scooter, auto, autobussen en touringcars' was voor de Ruksdienst
voor het Nationaal Plan reden tot bezorgdheid over de 'massale trek uit de steden naar buiten'

(Hessels 1962:5; zie ook CBS 19620.

Tijd is per definitie een collectieve aangelegenheid. In de woorden van Elias: klokken zouden

hun functie verliezen als iedereen er zijn eigen tijd op na zou houden' (Elias 1985:87). Tussen

individuele zeggenschap over tijd en de collectieve disciplinering van tijd bestaat dus altijd een

zeker spanningsveld. De frustratie die uit dat spanningsveld voortvloeit is terug te voeren tot begin
twintigste eeuw, toen de euforie rond de kunst van het tijd bepalen begon om te slaan in verzet

tegen de'tirannie van de klok' (Draaisma 1990:48). Autonomie en individualiteit behoren evenzeer

tot het moderne gedachtegoed als planmatigheid en efficientie. In de omgang met tijd uit die

individualisering zich in een toenemende behoefte aan Eigenzeit', aan het recht en de mogelijkheid

zich tijd toe te eigenen en naar eigen inzicht in te delen (Nowotny 1989). Tegen de jaren zestig,
aan de vooravond van het ik-tijdperk, werd de druk van de alom aanwezige invloed van de tijd

steeds sterker gevoeld. Er ontstond, in de woorden van Beckers en Raaijmakers (1991:10/52),
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een 'steeds dieper wordende kloof tussen de behoefte aan Eigenzeit' en de gedisciplineerde en

grotendeels collectieve verankering van tijd in roosters en dienstregelingen. De klok werd het
symbool van economische en technische gekunsteldheid, van een artificiele werkelijkheid welke
nauwelijks recht meer deed aan het werkelijke leven. Amerikaanse romanschrijvers uit die tijd
spraken, als ze het hadden over de tijd, spottend van 'the ticktockman' en van 'the master time-

keeper' (Neustadter 1992). De rationalisatie van de tijd vormde voor menig intellectueel een bron

van inspiratie (De Grazia 1962, Moore 1963, Thompson 1967, Linder 1970). In toenemende mate
leek de mens slaaf te zijn geworden van de tijd. Het verlangen om de tijd te beheersen was ontaard
in een preoccupatie met tijd, in een 'Westers tijdsyndroom' (Winnubst 1975).

De-synchronisatie
Bernhard Teriet was in 1978 een van de eersten die de oplossing voor het tijds-probleem in 'de-
synchronisatie' zocht. In een veel geciteerd artikel houdt Teriet (1978) een pleidooi voor individue-
le tijdsoevereiniteit ('Zeitsouveranitat'). Teriet zet zich daarbij af tegen standaardisatie van werktijd
in banen van 8 uur per dag en 5 dagen per week, en tegen verplichte pensionering op het 65ste

levensjaar. Teriet legitimeert zijn pleidooi door te verwijzen naar de toenemende behoefte aan
een meer individuele planning van de levensloop en naar de groeiende arbeidsparticipatie van
vrouwen. Het proces van functionele differentiatie, van taakspecialisatie, lijkt over zijn hoogtepunt
heen, en daarmee zou ook de strakke verkokering van de tijd zijn langste tijd hebben gehad.

Afnemende differentiatie tussen de levensfasen en tussen de seksen koppelt Teriet zo aan meer
differentiatie in de tijdsindeling. Teriet hoopte hiermee een bijdrage te leveren aan de afbouw van
'onnodige, anachronistische en zinloze tijdklemmen2' (ibid: 118).

De ideeen van Teriet vertonen een sterke gelijkenis met het werk van Knulst (1984). Volgens
Knulst biedt het patroon van vaste werk- en schooltijden werkende mensen nauwelijks gelegenheid
om boodschappen te doen of van voorzieningen gebruik te maken. De organisatie van de tijd via
collectief bepaalde grenzen acht Knulst verouderd. Evenals Teriet relateert Knulst een 'strakke
tijdsordening' aan de idee van functie-scheiding, van werkende mannen versus thuisblijvende
vrouwen, van arbeidstijd versus vrijetijd. Die tijd heeft volgens Knulst afgedaan. Stee(is meer
mensen dienen arbeid- en huishoudelijke taken te combineren. Het traditionele gezin maakt plaats
vooralleenstaanden, eenoudergezinnen, paren zonderkinderen en tweeverdieners. Taakcombinatie

lijkt het nieuwe devies. Knulst stelt daarom dat 'een samenleving met een dermate grote differen-
tiatie3 om een grote verscheidenheid in mogelijkheden vraagt om het dagelijkse leven volgens
individuele behoeften en inzichten  in te richten' (ibid: 15). Hij pleit daarbij  voor meer individuele
zeggenschap over arbeidstijd, en zet zich af tegen de strakke inroostering van dienstverlenende

bedlijven en instellingen (ibid:20). Een strakke tijdsordening maakt bovendien dat mensen vooral
tegelijk op pad gaan, en veroorzaakt zo onnodige congesties (ibid:26). De totstandkoming van
een nieuwe organisatie van de tijd is in zijn ogen een 'optimaliseringsvraagstuk', een zoektocht
naar het evenwicht tussen de (tegenstrijdige) belangen van winkelpersoneel en consument. Als
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onderdeel van die zoektocht hangt Knulst eerder deregulering aan dan een nadere uitwerking van

centraal genomen maatregelen (ibid:34).

Het pleidooi voor de-synchronisatie vindt nationaal en internationaal weerklank (Vidakovic 1980,
Van Houten 1985, Gorz 1989, Pronovost 1989, Kattenberg 1990, Beckers 19914 Beckers & Raaij-
makers 1991). Op het moment dat Knulst zijn analyses verricht, is bij de Europese Stichting tot
Verbetering van lzvens- en Arbeidsomstandigheden een rapport in voorbereiding over tijdbeleid.
De analyses van Knulst komen als geroepen en worden met instemming begroet. Als in 1989 het
rapport verschijnt, worden 'de-synchronisatie van werktijden' en een 'spreiding van het dien-
stenaanbod' de voornaamste speerpunten van een nieuw beleid inzake tijd. Letterlijk heet het:

Een uitbreiding van de openingstijden van diensten wordt gezien als een verbetering van de kwaliteit van het
bestaan. Voor een bevredigend bestaan buiten de arbeidssituatie dient men zeggenschap over de tijd en keuzevrij-
heid te hebben. Hierdoor zulten de mogelijkheden op het gebied van de vrijetijdsbesteding (beschikbare activitei-

ten) toenemen, evenals de mogelijkheid om soci:lie relaties aan te gaan' (Du Roy et al. 1990:54/55).

Empirische onderbouwing
De-synchronisatie dient te worden gelezen als een pleidooi voor het loslaten van een al te
collectieve ordening van tijd, voor het toestaan van meer variatie, voor meer individuele speel-

ruimte, voor Eigenzeit'. Ter ondersteuning van dit pleidooi wijzen de auteurs op maatschappelijke
veranderingen als de-differentiatie, toenemende mobiliteit en individualisering, welke zich slecht
zouden verdragen met de vigerende strakke organisatie van de tijd in wetten en dienstroosters.

Empirisch bewijsmateriaal voor genoemde maatschappelijke ontwikkelingen is er voldoende.
Tussen 1960 en 1993 is de arbeidsparticipatie van vrouwen toegenomen van 23% naar 39%. In
dezelfde tijd is het aandeel eenpersoonshuishoudens gestegen van 12% naar 31% (CBS 1994:-

20/47). Mede hierdoor leeft in 1995 nog maar 33% van de bevolking van 18 tot  65 jaar in een

kostwinnershuishouden, tegen 59% in 1975 (SCP 1998:685). Tegelijk heeft de mobiliteit een
sterke groei doorgemaakt. Het aantal personenauto's is tussen 1960 en 1995 met een factor tien
toegenomen, het aantal passagiers op Schiphol met een factor vijftien, en het woon-werkverkeer
met een factor zeven (Van den Heuvel & Peters 1997:17,19,75). Afgezet tegen de 33% bevolkings-
toename in dezelfde periode - van 11,4 miljoen inwoners in 1960 naar 15,2 miljoen in 1993 (CBS
1994:16) - rechtvaardigt dat de conclusie dat er sprake is van een proces van maatschappelijke
'versnelling'.

De organisatie van de tijd heeft in de betreffende periode relatief weinig veranderingen

ondergaan. Op basis van een inventarisatie van openingstijden in een 'middelgrote stad in het
westen van het land' komt Knulst tot de conclusie dat'personen met een werkkring op een normale
werkdag 10 8 15% kans hebben om een willekeurige voorziening open aan te treffen' (Knulst
1984:14). De belangrijkste aanpassingen in de Winkelsluitingswet betreffen de introductie van
de gemeentelijke koopavond in 1976 en de verlenging van de maximum openstellingsduur van
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52 naar 55 uur in 1993. In diverse tijdbudgetonderzoeken is verder aangegeven dat de spreiding
van allerhande activiteiten over de dag en de week nog aan duidelijke grenzen is gebonden

(Vidakovic 1980, Knulst & Schoonderwoerd 1983, CBS 1990, Batenburg & Knulst 1993; meer
hierover in hoofdstuk vier en vijf).

De gepresenteerde gegevens onderstrepen dat zich veranderingen hebben voorgedaan in samenle-

vingsvormen en in mobiliteit, welke nog niet tot wezenlijke veranderingen hebben geleid in de

tijdsordening. Hoewel de roep om veranderingen zo kan worden verklaard, bieden de data nog

geen bewijs voor de stelling dat de-synchronisatie de oplossing vormt voor 'anachronistische

tijdklemmen' (Teriet 1978).
Empirisch onderzoek naar de betekenis van de-synchronisatie voor het dagelijks leven is

schaars. In een andere context, enige jaren later, is door Knulst (1989) een relatie gelegd tussen

nacht- en weekeindwerk enerzijds en mediagebruik en uitgaangsgedrag anderzijds. De uitkomsten

uit die analyse waren niet eenduidig. Mensen met nacht- en weekenddiensten gingen ten opzichte
van mensen met 'regelmatige werktijden' vaker naar cafd of restaurant dan naar bioscoop of
schouwburg, en bezaten vaker een video die ze ook vaker gebruikten; personen met nacht- en

weekeinddiensten bleken echter niet m66r te lezen, mddr televisie te kijken of mddr radio te
luisteren (ibid: 134/136). Een meer empirische uitwerking van het pleidooi voor de-synchronisatie
is te vinden in de studie van Horning et al. (1990) naar Time Pioneers en in Kattenbergs studie

Een Flexibele Werkweek (Kattenberg 1990).

In hun interessante studie naar tijd-pioniers vertrekken Horning et al. (1990) vanuit Luhmanns

differentiatie-these. Horning et al. zien'temporele leefstijlen' als nieuwe bindmiddelen in een maat-

schappij waar geen van de sociale subsystemen nog overheerst, en het individu in toenemende

mate op zichzelf is teruggeworpen. Het gezag van maatschappelijke instituties staat volgens de

auteurs onder druk. In het bijbehorende proces van individualisering worden mensen verant-

woordelijk voor hun eigen tijdsindeling, voor hun eigen werkschema, en voor hun eigen momenten

van rust en bezinning. Geinteresseerd in de consequenties van dit proces gaan de onderzoekers

op zoek naar'tijd-pioniers'. Via diverse kanalen komen zij in contact met 36 werknemers die met

elkaar gemeen hebben dat ze korter werken dan not'maal, en een grote mate van zelfbeschikking
bezitten over de tijden waarop ze werken. Tijd-pioniers werken even gepassioneerd, maar

weigeren zich slaaf te laten maken van hun arbeidstijden. Wasdagen, middagdutjes, etenstijden
en boendagen kennen ze niet (ibid: 136). Ze hebben een duidelijke voorkeur voor blokken tijd,
maar wensen die naar eigen wens in te delen. Hun tijdsvoorkeuren zijn 'a-synchroon en anti-cy-
clisch' (ibid:106). Piektijden, of dat nu om winkels gaat of om pretparken, proberen ze te omzeilen.
Drukte wordt gemeden; rust gewaardeerd (ibid: 133). Organisatie van tijd is hen niet vreemd, maar
mag niet ten koste gaan van afwisseling en spontaniteit. Tijd-pioniers proberen bewust om tijd
over te houden. Vrij zijn van verplichtingen en van terugkerende regelmatigheid geeft ze het
gevoel zich de tijd weer eigen te hebben gemaakt.
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Kattenbergs onderzoek vindt eveneens in 1990 plaats. Nederland bevindt zich dan op de top van
een economische conjunctuur-golf. Het rapport ademt een optimistische toon, en beziet flexibilise-

ring vooral als mogelijkheid. In de stijl van het de-synchronisatie-denken plaatst Kattenberg
'collectief voorgeschreven momenten' tegenover'optimalisering van de vrijetijd' (ibid:10). Volgens
Kattenberg wordt de pret van vrijetijd groter als men vrij is als anderen werken (ibid:40). De
resultaten van Kattenbergs survey geven hem op onderdelen gelijk: 54% van de respondenten wil
eventueel wel 's avonds werken, 51% is bereid om ook op zaterdag te werken, en nog steeds 32%
noemt zondagwerk, in ruil voor doordeweekse vnjetijd, 'aantrekkelijk'. De meerderheid van de

respondenten (72%) zegt geen dingen meer te laten omwille van de zondag.
Voorzichtig lijken deze gegevens er op te wijzen dat de vaste week-indeling en de zondagsrust

wat van hun morele beladenheid verliezen. Antwoorden op enkele andere vragen uit het survey
suggereren echter dat het weekeinde nog steeds een belangrijke rol speelt in het sociale verkeer.
Zo ziet 65% van Kattenbergs respondenten de zondag als een dag met veel mogelijkheden, en zegt
61% een favoriete tijdsbesteding te hebben voor de zondag. Gezelligheid en familiebezoek spelen
daarin een grote rol, werken en huishouden typisch niet. De betekenis van het weekeinde wordt
ook duidelijk uit de voorkeur van mensen om diensten vooral 's avonds langer open te houden

(tot 19 of 20 uur). Bankieren in het weekeinde lijkt minder gevraagd. Diverse door Kattenberg
geraadpleegde experts wijzen op de 'socio-culturele' argumenten tegen een volledig flexibele
werkweek (ibid:51).

Batans
In het de-synchronisatie-denken wordt een relatie gelegd tussen ordening van tijd en maatschappe-
lijke condities. Met het veranderen van die condities zou ook de tijdsordening aanpassing

behoeven. Spreiding van arbeidstijden wordt daaibij gerelateerd aan de toe-eigening van zeggen-
schap over tijd. Met de-synchronisatie lijkt vooral gedoeld te worden op Horning et al.'s tijd-pio-
niers: mensen die zelfbewust en onafhankelijk hun eigen tijd-ruimte pad trekken door de sociale

werkelijkheid. Het perspectief van de-synchronisatie lijkt daarmee vatbaar voor twee punten van
kritiek.

Ten eerste overheerst in het de-synchronisatie-denken de aandacht voor de individuele omgang
met tijd. Wat tot zover duidelijk is geworden, is dat tijd een belangrijke sociale en integrerende
functie vervult. Beckers en Raaijmakers (1991:10) roepen het synchronisatie-vraagstuk dan ook
uit tot het 'fin-de-sitcle-vraagstuk'. Binnen het de-synchronisatie-denken is er echter weinig
aandacht voor de afstemming van het handelen met derden. Horning et al.'s Time Pioneers kent
66n concrete verwijzing naar de contacten die tijd-pioniers onderhouden met vrienden en kennissen

(blz.103). Het mensbeeld van de tijdpioniers is er vooral een van naakte individuen, zonder gezins-
leven, zonder vaste partner  en zonder club- of verenigingsleven. Kattenberg, op zijn beurt,
nuanceert zijn pleidooi voor de-synchronisatie door te stellen dat de-synchronisatie niet in de weg
mag staan van de mogelijkheid om liet collectieve en het cyclische in de samenleving te beleven

21



als de zondag niet meer is wat het nu schijnt te zijn: een wekelijks terugkerende vaste vrije dag

voor iedereen' (Kattenberg 1990:64/65). Tussen individuele zeggenschap en collectieve tijdsorde-
ning lijkt een spanningsveld te bestaan, dat binnen het de-synchronisatie-denken niet bevredigend
wordt opgelost. Boulin draagt hiertoe de notie van 'temporele gemeenschappen' aan (Boulin
1993b). Volgens Boulin komt sociale integratie niet zozeer voort uit het massaal delen van

hetzelfde ritme, maar uit gedeelde interesses. Noodzakelijk is niet zozeer dat iedereen hetzelfde

ritme deelt, maar dat een aantal mensen dezelfde hobby nastreven 6n er een zelfde ritme op na
houden. Boulin geeft hiertoe het voorbeeld van studenten, van mensen die elkaar ontmoeten op

sportscholen en in fitnessclubs, en van voetbalteams van bakkers, theatermedewerkers en

wetenschappers die elkaar overdag treffen om te sporten (Boulin in Breedveld en Peters

1996:51/52). Temporele gemeenschappen' vormt daarmee een interessant theoretisch concept.

Een tweede punt van kritiek betreft de relatie die er in het de-synchronisatie-denken wordt gelegd
tussen de-synchronisatie en zeggenschap. Sommigen, zoals Knulst (1984) en Du Roy et al. (1990)

stellen de-synchronisatie gelijk aan vergroting van zeggenschap over tijd. Anderen zijn voorzichti-
ger, en poneren dat voldoende 'speelruimte om de eigen werktijden te kiezen' een belangrijke

voorwaarde kan vormen voor de evaluatie van de-synchronisatie (Kattenberg 1990:64, zie ook

Van Houten 1985). Dat zeggenschap en de-synchronisatie niet hetzelfde zijn, blijkt onder meer

uit het feit dat een aantal auteurs zich uitspreekt v66r differentiatie in de tijdsordening maar tdgen

ploegenwerk of werk in de weekeinden (Gorz 1989, Pronovost 1989). De wijze waarop de-

synchronisatie momenteel maatschappelijk gestalte krijgt - via decentralisering en deregulering -
wordt door Boulin (1993a) gekwalificeerd als 'betekenisloos'. De afwijzing van deze concrete

verschijningsvorm van de-synchronisatie suggereert dat de relatie met zeggenschap wellicht
minder evident is als binnen het de-synchronisatie-denken wordt geopperd.

Conclusie
In het maatschappelijke proces van modernisering (rationalisatie, schaalvergroting, functionele

differentiatie, kapitalisme) wordt de omgang met tijd abstracter. Bovendien wordt tijd steeds meer

ervaren als (schaarse) hulpbron. Een efficiente aanwending van die hulpbron vereist ordening van

de tijd in regelgeving en dienstroosters. Tegelijk staat de collectieve verankering van tijd op
gespannen voet met de moderne behoefte aan Eigenzeit'.

In het sociologische de-synchronisatie denken wordt spreiding van arbeidstijden in verband

gebracht met een kentering in het proces van toenemende differentiatie. Steeds meer mensen

combineren diverse functies (rollen, taken). Het loslaten van strakke roosters vergroot volgens

de auteurs de keuze-vrijheid en de individuele zeggenschap over tijd, het zou congesties kunnen

verminderen, en kan ploegenwerkers uit hun sociale isolement halen. Onbedoelde neveneffecten,

zoals grotere afstemmingsproblemen, worden ofwel van ondergeschikt belang geacht ofwel

opgelost via de notie van temporele gemeenschappen. Grotendeels betreft het hier echter hypothe-
ses welke nadere empirische toetsing behoeven, zoals ook de stelling dat het huidige proces van
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'flexibilisering' datgene is wat de auteurs met de-synchronisatie beogen, op zijn best niet meer dan

een hypothese kan zijn.

2.2 Tijd-geografie: verkeer & vervoer

Tijd mag zich niet alleen in toenemende mate verheugen in de belangstelling van sociologen,

sedert de jaren zestig en zeventig zijn ook steeds meer geografen geYnteresseerd geraakt in tijd.

Belangrijk in dit verband is het pionierswerk van de Zweedse geograaf Torstein Hagerstrand. In
een poging om de geografie nieuw leven in te blazen oppert Hagerstrand (1970) om de dimensie

van tijd explicieter te incorporeren in de studie van ruimte-gebruik. Hagerstrands centrale stelling
is dat mensen niet alleen een positie innemen in het ruimtelijk vlak, doch ook 'in de tijd'. Bereik-

baarheid van voorzieningen en gebouwen wordt niet alleen beinvloed door hun ruimtelijke verde-

ling, doch ook door de wijze waarop de tijd is georganiseerd. Hagerstrand introduceert hier het

veel geciteerde onderscheid tussen 'capaciteitsbeperkingen' (noodzaak om tijd vrij te maken voor

eten en slapen, bezit vervoermiddelen); 'coordinatie-beperkingen' (noodzaak om het handelen op
anderen af te stemmen); en 'gezagsbeperkingen' (toegangsregels, vormen van wetgeving) (Hager-

strand 1970). Het resultaat staat bekend als tijd-geografie, met t(id-mimtepaden als belangrijkste

notie. Handelsmerk van de tijd-geografie is een twee dimensionele figuur - het tijd-ruimtepad -
met tijd als y-as en ruimte als x-as, welke laat zien hoe het ruimte-gebruik van een individu in
relatie staat tot het verloop van de tijd. Methodisch leunt de tijd-geografie veelal op een of andere

vorm van tijdbudgetonderzoek. Het raamwerk van mogelijke onderzoeksopzetten loopt daarbij
van kleinschalige casestudies (Karsten 1992) via grootschalige tijdbudgetstudies (Vidakovic 1980)
tot sterk mathematische modelvorming (Van Wissen & Meurs 1990).

Routines
De tijd-geografie heeft nationaal en internationaal veel waardering geoogst. De noties van tijd-

ruimtepaden en de diverse 'constraints' bleken inzetbaar in even theoretische als empirische

projecten (zie Carlstein, Parkes & Thrift 1978 en Blaas 1989 voor een overzicht). Vanuit de wereld

van het verkeer en vervoer is daarbij de nodige aandacht besteed aan flexibilisering van werktijden
en de gevolgen daarvan voor 'het verplaatsingsgedrag'. Nadere bestudering leert echter dat het

begrip flexibilisering in de meeste studies niet overeenkomt met wat in deze studie bedoeld wordt

met'gespreid werken'. In de studies van Tacken en De Boer (1990), van Kropman, Van Beek &
Roosen (1992), van Tacken (1993) en van Emmerink en Van Beek (1997) staan vooral variabele

arbeidstijden centraal (zie hoofdstuk een).

Belangwekkend is desondanks het door Tacken (1993) en Emmerink en Van Beek (1997) gesig-
naleerde fenomeen van het 'terugkeren naar piektijden'. Mensen met variabele arbeidstijden die

hun werktijden veranderen om de file te ontlopen, komen daar later vaak op terug. Emmerink en
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Van Beek (1997:227) komen in hun studie tot de conclusie dat werknemers bij het ontlopen van
files geen volledig gebruik maken van de volle mogelijkheden om arbeidstijden te laten varieren.
Behoefte aan een fatsoenlijke nachtrust, afspraken met anderen (thuisfront), alsmede de wens om

geen onafgemaakt werk achter te laten, zijn daar debet aan. Timing van werktijden kan dus niet
zuiver en alleen worden teruggevoerd op de wens om reistijden te minimaliseren. Ook zaken als
gewoontevorming, culturele invloeden (arbeidsethos) en persoonlijke voorkeuren (avond-/ochtend-
mens) blijken van invloed op de vormgeving van arbeidstijden. Mede hierom concludeert Tacken

(1993:73) dat het beleid inzake spreiding van verkeer- en vervoersstromen wellicht meer te
verwachten heeft van gedwongen niet-standaard werktijden dan van zelf gekozen werktijden.

Keuze impliceert kennelijk nog niet variatie. Al eerderconstateerden Tacken en De Boer (1990:57)
dat ook mensen met variabele werktijden doorgaans een 'vrij vast patroon van werktijden' kennen.
Volgens de Engelse onderzoeker Cullen zijn vaste terugkerende patronen in het moderne leven
onmisbaar:

'At the day to day level, activities are swamped by a dominant pattern of repetition and routine .. repetitive delibe-
ration and choice are impossible luxuries when it comes to day ot day living in a post-industrial city' (Cullen,
in Carlstein et al. 1978:31/33).

In het dagelijks leven is het niet mogelijk om bewuste aandacht te schenken aan alles wat voorbij
komt. Om aandacht vrij te houden voor werkelijk belangrijke zaken, ontwikkelen we routines en
gewoontes die veel voorkomende keuzes voor-structureren. Het aflopen van dergelijke routines
functioneert als een filter voor onze hersenen, zodat de bewuste aandacht kan toevloeien naar
zaken die daar het meest om vragens. Cullen baseert die stellingname op een tijdbudgetonderzoek
naar de activiteiten-structuren van driehonderd Engelse universiteitsmedewerkers (Cullen en
Godson 1975). Respondenten hielden niet alleen bij welke activiteiten ze ondernamen, maar tevens

in welke mate die activiteiten onderhevig waren aan routinevorming. Op basis van die gegevens
concluderen de onderzoekers dat de meeste tijd opgaat in activiteiten met een routinematig
karakter (ibid:21). Vooral de ochtenden kennen een sterk routinematig verloop. 's Middags en
vooral 's avonds neemt de routinematigheid in het handelen af, en ontstaat er meer ruimte voor
bewust geplande of onverwachte gebeurtenissen (ibid:30). Belangwekkend is de positie van
alleenstaanden: in vergelijking met niet alleenstaanden vertonen alleenstaanden een minder

routinematig verlopende tijdsindeling (ibid:26). Vanzelfsprekend zijn de resultaten primair geldig
voor de onderzochte tijd en plaats gebonden context (een Engelse universiteit in de jaren zeventig).
In het perspectief van een lange termijn ontwikkeling lijken de resultaten echter ook toepasbaar
op het handelen in Nederland, ruim twintig jaar later.

Wegnemen van beperkingen
Voor zover spreiding van arbeidstijd verder figureert in tijd-geografische studies is dat veelal op
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een wijze die sterke overeenkomsten vertoont met het sociologische de-synchronisatie-perspectief.
Zo stelt Vidakovic dat 'de strakheid - weinig flexibiliteit - van een dagindeling de ontplooiing van
een individu wezenlijk kan benadelen door de onderdrukking van zijn initiatief (Vidakovic
1980:31). Vidakovic bepleit'een soepele dagindeling', onder meer om een efficient ruimte-gebruik
te bevorderen. Vidakovic baseert zich voor dit standpunt op zijn tijdbudgetonderzoeken uit de

jaren zeventig. Ook uit die onderzoeken komt naar voren dat menselijk gedrag in sterke mate
onderhevig is aan regelmatigheden. Op twee achtereenvolgende dagen begint 73% van de
werkenden zijn werkdag op hetzelfde kwartier, 68% eet zijn avondeten op hetzelfde kwartier, en
40% zet op dezelfde tijd de televisie aan (ibid:39). De stelling dat 'voor de meerderheid geldt dat
grote keuze-variatie wenselijk is' (ibid:32) wordt door Vidakovic echter niet theoretisch of

empirisch onderbouwd.

De belangstelling van Vidakovic voor het wegnemen van beperkingen oogt als een uitvloeisel van

Hagerstrands oorspronkelijke interesse in 'constraints'. Wat bij Hagerstrand echter de functie
vervulde van leidraad voor een kritische wetenschappelijke analyse, lijkt in de tijd-geografie te
zijn ontaard in een theoretisch a priori. Alom omarmen de tijd-geografische studies van de jaren

negentig de idee van 'flexibilisering'. In het onderzoek van Vijgen en Engelsdorp Gastelaars (1991)

gebeurt dat nog vrij onschuldig: Vijgen en Engelsdorp Gastelaars constateren dat zich knelpunten
voordoen in de tijdsordening, en laten vervolgens zien hoe diverse gezinstypen aan die knelpunten

proberen te ontkomen door zich enige zeggenschap te verwerven over de tijdsindeling. In andere

studies is er echter sprake van een tamelijk eenzijdige benadering van het begrip flexibilisering.
Flexibilisering wordt gelijk gesteld aan het vermogen om 'zelf de werktijden te bepalen' (MuCon-
sult 1997), c.q. wordt expliciet gepositioneerd in een beleid dat gericht is op 'betere afstem-
mingsmogelijkheden' en 'vermindering van de starheid van tijdregimes' (Dijst  1995: 177, zie ook

Mey 1996). Evenals bij het de-synchronisatie-denken gaat de aandacht primair uit naar de effecten

van flexibilisering voor de individuele omgang met tijd. Flexibilisering wordt vooral gezien als

beperkingen wegnemend. Vraag is of men er vanuit mag gaan dat flexibilisering inderdaad op die
manier werkt. Een meer getrouwe tijd-geografische vertaling van het proces van flexibilisering
is te stellen dat deregulering en privatisering van de tijd een verandering impliceren in de structure-

ring van tijd. Als gevolg van dat veranderingsproces doet zich een verschuiving voor van gezag-

naar coordinatie-beperkingen, van strakke wetgeving naar informele afstemmingsproblemen.
Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of die verschuiving vrijheidsgraden oplevert of juist
vernietigt, en welke groeperingen daar het meest van profiteren.

Conclusie
Samenvattend kan gesteld worden dat er binnen de sociale geografie de nodige aandacht is geweest
voor tijd. Als pluspunt kan daarbij worden opgemerkt dat het empirische onderzoek niet wordt

geschuwd, en dat zich een vocabulaire heeft ontwikkeld voor de analyse van 'constraints', van
beperkingen, in het tijd-ruimtegedrag. Desondanks bestaan er twijfels over de tijd-geografische
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visie op de relatie tussen handelen en structuur, een visie die ertoe neigt om 'flexibilisering' vooral

te omarmen, en minder aandacht te schenken aan arbeidsverhoudingen en aan de noodzaak tot

afstemming en coordinatie. De uitkomsten uit de empirische onderzoeken blijken van weinig direct
nut voor deze studie gegeven andere definities van het begrip spreiding van werktijden en gegeven
de nadruk op verkeersstromen. Indirect leveren de studies een bijdrage in het theoretiseren van
tijd-ruimtegedrag als door routines en gewoontes gestuurd handelen.

2.3 Het sociaal-culturele denken over tijd

Tijd-geografen en aanhangers van het de-synchronisatie-denken hebben met elkaar gemeen dat

ze in spreiding van arbeidstijden primair mogelijkheden zien (al plaatst menigeen kanttekeningen
bij de wijze waarop spreiding van arbeidstijden momenteel via 'flexibilisering' gedaante krijgt).

Het proces van spreiding van arbeidstijden wordt aanmerkelijk kritischer beoordeeld door auteurs

die zich over de'sociaal-culturele' betekenis van tijd hebben gebogen. Volgens Zerubavel (1985:2)
is het weekritme een 'temporele plattegrond', zonder welke de mens aanzienlijk meer moeite zou

hebben om zich in de tijd te coordineren. De week beschouwt Zerubavel als'de grootste doorbraak
van de menselijke beschaving' (ibid:4). De gevolgen van een week-loos bestaan zijn, aldus de
aanhangers van het sociaal-culturele denken over tijd, niet te overzien:

'Imagine for a moment that the week suddenly disappeared. What a havoc would be created in our time, in our
behavior, in the co-ordination and synchronization of collective activities and social life, and especially in our

time apprehension. Many of us would certainly mix our appointments, shift and change our activities, and fail

many times to fulfill our engagements. If there were neither the names of the days nor weeks, we would be liable
to be lost in an endless senes of days - as grey as fog - and confuse one day with another.' (Pitirim A. Sorokin

1943:192/193, door Zerubavel als leitmotiv geciteerd voor zijn boek The Seven Day Circle (1985)

Om het sociaal-culturele denken over tijd op zijn waarde te kunnen schatten, staat in deze
paragraafhet werk van de Belgische socioloog Elchardus centraal. Elchardus houdt zich bijnatwee
decennia bezig met tijd en tijdsordening, en is een van de weinigen die er in is geslaagd om

reflecties over tijd om te zetten in concrete empirische studies6. Zijn ideeen over tijdsordening

zijn recent gebundeld in het essay De Gemobiliseerde Samenleving (Elchardus 1996).

These: de zondag bewaren
In zijn studies naar tijd toont Elchardus zich een fervent verdediger van 'collectieve ritmes'. Titels

als De Zondag Bewaren (Elchardus et al. 1988) en In Praise  ofRigidity (Elchardus 1994) laten

weinig te raden over Elchardus' stellingname in het debat over flexibiliseririg. In navolging van
Zerubavel legt Elchardus (Elchardus en Glorieux 1987:66) een verband tussen temporele normen

enerzijds en de voorspelbaarheid en dus de bruikbaarheid van tijd anderzijds. Temporele normen

zijn volgens Elchardus geconcretiseerd in een ritmering van het leven. Aan uren, dagen, weken
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en seizoenen zijn duidelijke betekenissen en 'gedragsverwachtingen' gekoppeld. Als voordelen

van collectieve ritmes noemt Elchardus: het aanbrengen van voorspelbaarheid in het leven; de
coordinatie van het gezinsleven, het verenigingsleven en de grotere sociale samenhangen, zoals

manifestaties en voetbalwedstrijden; en het aanbrengen van een kwalitatief verschil in de tijd,
welke een bron van betekenissen kan zijn en een steunpunt in onze orientatie (Elchardus et al.

1988). Anders dan de auteurs uit § 2.1 en § 2.2 ziet Elchardus in collectieve ritmes dlls niet louter

beperkingen maar juist ook mogelijkheden: het succes van zondagopenstelling van winkels wordt

door Elchardus juist verklaard vanuit het feit dat iedereen 's zondags vrij is, en de zondag een
betekenis heeft in termen van ontspanning en recreatie (Elchardus 199lb:50). Collectief moet

daarbij volgens Elchardus et al. (1988:27) nia verward worden met gezamenlijk. Het collectieve

ritme biedt juist ook mogelijkheden om aan de drukte te ontsnappen door anticyclisch te handelen,

en het afwijken van het ritme kan een bron vormen van nieuwe zingevingen (het heimelijke
genieten van een doordeweekse vrije dag, de anti-burgerlijke spanning van het nachtleven). Dat
collectieve ritmes niet alleen een theoretisch concept vormen maar ook een empirische realiteit,
is door Elchardus aannemelijk gemaakt in een serie tijdbudgetonderzoeken  uit de jaren tachtig

(Elchardus en Glorieux 1987).

Het verzet van Elchardus tegen meer flexibele arbeids- en openingstijden leunt rechtstreeks op

bovengenoemde argumentatie-lijn. Elchardus et al.  (1988: 17/35) relateren de flexibiliseringsgolf
van de jaren tachtig en negentig aan een 'eng micro-economische rationaliteit' waarin collectieve

zondagsrust vooral als een keurslijf wordt gezien. Collectieve ritmes zijn volgens Elchardus altijd
meer dan de som van individuele gedragspreferenties. De bruikbaarheid van tijd volgt niet uit het

opheffen van beperkingen doch veronderstelt juist beperkingen van de individuele vrijheid'
(Elchardus 199lb:51). Flexibilisering staat bij Elchardus ook niet gelijk aan zeggenschap.

Zeggenschap, aldus Elchardus, is geen mes dat aan twee kanten snijdt. Ofwel de werknemer krijgt
ruimte om zijn coordinatie-problemen op te lossen, ofwel de werkgever. In het eerste geval spreekt
Elchardus van flexibilisering voor de werknemer ('tijdsoevereiniteit'); en in het tweede geval van
flexibilisering van de werknemer (Elchardus en Heyvaert 1991:51). Deze twee vormen van
flexibilisering zijn volgens Elchardus niet compatibel (Elchardus 1994:474). De flexibilise-
ringsgolf van de jaren tachtig en negentig heeft volgens hem vooral de belangen van werkgevers

en van gehaaste hoger opgeleiden gediend (het zijn volgens Elchardus vooral hoger opgeleiden
die behoefte hebben aan en gebruik maken van verlengde openstelling van winkels). Rond de
organisatie van de tijd dreigt zo een nieuw conflict te ontstaan met als mogelijke uitkomst 'tem-
porele dualisering': een maatschappelijke tweedeling tussen flexibelen en geflexibiliseerden

(Elchardus 1996:57/58).

Om de teloorgang van collectieve ritmes te voorkomen, draagt Elchardus verscheidene oplossingen
aan. Een daarvan is 'etnisering' (Elchardus et al. 1988:29). Daarmee doelt hij op het feit dat er
binnen iedere economie groepen zijn wier cultuur afwijkt van de hoofdcultuur, en die binnen een
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dergelijke economie taken kunnen vervullen die anderen niet is toegestaan. Elchardus denkt

daarbij aan migranten, maar men zou evenzeer aan studenten kunnen denken. Andere maatregelen
liggen op het terrein van de politieke indamming van een te ver doorgeschoten individualistische
cultuur. Elchardus reikt hiertoe de mogelijkheid van een meer 'communautair' tijdsbegrip aan

(Elchardus 1994:474), maar hoe dit in concreto kan worden uitgewerkt, en of daar een draagvlak
voor bestaat, blijft vooralsnog een open vraag.

Historische argumentatie
Elchardus neemt dus stelling v66r collectieve ritmes en tdgen flexibilisering. De theoretische
argumentatie voor dit standpunt kent een historische en een a-historische variant.

In de a-historische variant benadrukt Elchardus, in navolging van Zerubavel (die zelf leunde op
Sorokin en Durkheim), de universeel-menselijke behoefte aan voorspelbaarheid, aan het aan-
brengen van onderscheid, en aan onderlinge coordinatie. Het vaste ritme van de week vervult

precies die functies. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat het weekritme - in verschil-
lende varianten - door de hele geschiedenis heen is terug te vinden (Zerubavel 1985, Rinderspacher
et al. 1994). Evenmin hoeft het verbazing te wekken dat pogingen om dat ritme te doorbreken,
zoals tijdens de Franse en Russische revoluties, steevast zijn gestrand (De Korte et al. 1997:31).
Het weekritme wordt geacht een niet weg te denken functie te vervullen voor 'de samenleving'.

Uit de functionele betekenis van een institutie kan echter nog niet haar bestaan worden verklaard

(Giddens 1971:90). Da samenleving bestaat uit klassen, uit groepen mensen die pogingen
ondememen om de werkelijkheid naar hun hand te zetten. In zijn meer historische verklaring voor
het weekritme sluit Elchardus aan bij het werk van Parsons (Elchardus 1982). Parsons onder-
scheidt vier formeel tegenstrijdige betekenissen van tijd'. De interne spanningen tussen die
verschillende betekenissen van tijd worden volgens Parsons op twee manieren gepacificeerd. In
eerste instantie worden de vier betekenissen van tijd in het proces van structurele differentiatie

'toegekend' aan de diverse maatschappelijke subsystemen. Iedere betekenis van tijd is daarbij
gekoppeld aan een bepaald aspect van het leven (instrumenteel handelen en economie bijvoor-
beeld). De dan resterende conflicten en spanningen worden in tweede instantie gepacificeerd via
een overstijgende, integratieve'sociale conceptie van tijd'. Een sociale conceptie van tijd benadrukt
de ene betekenis meer dan de andere. Internalisatie van deze sociale conceptie van tijd doet de
prioritering van de ene betekenis boven de andere vanzelfsprekend voorkomen, en draagt zo bij
aan pacificatie van het aan tijd inherente conflict. De 'moderne' sociale conceptie van tijd noemt
Elchardus (1982:358) 'dualistisch'. Zoals in § 2.1 is uiteengezet, is de dualistische visie op tijd
geboren uit de instrumentalisering van het werk en uit de daaruit voortvloeiende drang om het
eigen heil (zelfverwerkelijking, genot) vooral daarbuiten, in de niet-arbeid te zoeken. De dualisti-
sche sociale conceptie van tijd, met haar onderscheid tussen werkdagen en weekeinden, ziet
Elchardus als een wezenlijk aspect van de moderne, structureel gedifferentieerde maatschappij.

28



Laatstgenoemde verklaring voor de ritmering van tijd in afwisselende blokken van arbeid en

vrijetijd is om twee redenen historisch te noemen. De eerste reden is dat ze historisch specifiek

is, want gerelateerd aan het maatschappelijke proces van structurele differentiatie. De tweede reden

om van een historische verklaring te spreken ligt in het feit dat 'historisch' ook refereert aan het

feit dat veranderingen tot stand moeten worden gebracht. Sociale concepties van tijd dienen actief

te worden geproduceerd en te worden gereproduceerd, in conflict met andere sociale concepties

van tijd. Ook de dualistische conceptie van tijd is actief tot stand gebracht, middels aanwijsbaar

ingrijpen in de representatie van de sociale werkelijkheid (waarmee nog niet gezegd is dat dit

ingrijpen ook tot de beoogde resultaten hoeft te hebben geleid). Elchardus geeft hier het voorbeeld

van vrijetijdwetenschappers, die als waterdragers zouden hebben gefungeerd voor de dualistische

conceptie van tijd (Elchardus 1982:365). Ook zijn verwijzingen naar de werken van Thompson

(1967) en Braverman (1974) wijzen trouwens in die richting, evenals de stellingname dat tijd
'socio-cultureel bepaald' is (Elchardus, Glorieux & Scheys 1987:32).

In het licht van zijn historische argumentatie is het echter opmerkelijk dat Elchardus de huidige

ontwikkeling richting meer gespreid werken niet interpreteert als een nieuwe 'sociale conceptie
van tijd'. Elchardus spreekt wel van culturele flexibilisering als pendant van flexibilisering van
de arbeid, maar de wijze waarop hij culturele flexibilisering definieert - in termen van sociale

terugtrekking, onverschilligheid en individualisme (Elchardus 1994) - doen niet vermoeden dat

'culturele flexibiliteit' in zijn ogen aanspraak kan maken op de titel 'integrerende sociale conceptie

van tijd'. In plaats van een afnemende behoefte aan een collectieve vrije zondag te zien als

onderdeel van een ander manier van samenleven, met wellicht andere coordinatie-mechanismen,

blijft Elchardus een voorkeur houden voor het collectieve ritme. Die vasthoudendheid ligt niet
helemaal voor de hand daar de eerder aangehaalde maatschappelijke ontwikkeling richting de-
differentiatie wel door Elchardus wordt opgemerkt (Elchardus 1996:74). Het 'scientific manage-
ment' was een eeuw geleden verbonden met een specifieke tijdsconceptie. Met het afsluiten van

dat tijdperk mag verwacht worden dat zich - via welk causaal mechanisme dan ook - een andere

tijdsconceptie aandient. Elchardus ziet dat anders. Zijn voorkeur voor collectieve ritmes brengt

hem er toe om de daaraan verbonden scheiding tussen werk en vrijetijd van oorsprong zinvol te

noemen,'zinvol voor de disciplinering van het werk en voor de verwerving van levenstijd onder

erbarmelijke omstandigheden' (1996:74). Los van het feit dat die erbarmelijke omstandigheden
eerder het product waren van het proces van differentiatie dan de legitimatie ervan, werpt zich

hiernog een andere, veel belangrijker vraag op. Als het proces van maatschappelijke differentiatie,
dat met uitbuiting en sociale ellende gepaard is gegaan, zinvol kan heten; zou dan wat zich lijkt
aan te dienen als een nieuwe sociale conceptie van tijd - 'culturele flexibilisering' - niet eveneens

als zinvol beschouwd moeten worden?

Ondersteunende Jeiten
Er zijn, op dit punt aangeland, twee conclusies te trekken. Ofwel Elchardus wenst spreiding van
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werktijden niet te interpreteren als een nieuwe sociale conceptie van tijd, hetgeen in tegenspraak

lijkt tot zijn theorie over tijd; ofwel beschouwt Elchardus spreiding van werktijden als een nieuwe
sociale conceptie van tijd, maar beoordeelt hij deze (flexibele) conceptie van tijd als negatief
vanuit het perspectief van de historisch onveranderlijke functies van een duidelijke dag- en
weekindeling. In beide gevallen brengt het Elchardus er toe om zijn bezorgdheid te uiten over de
sociale en culturele effecten van flexibilisering.

Vraag is echter of die bezorgdheid behalve een basis in een theorie over de onveranderlijke
functies van collectieve ritmes ook nog een meer empirische basis kent. Zich baserend op eigen
onderzoek en dat van anderen constateert Elchardus dat er legio problemen verbonden zijn aan
deregulering en flexibilisering van werktijden (Elchardus 1996)8. 70 signaleert hij dat weekeind-
werkers een geatomiseerde tijdsbesteding kennen en minder tijd met gezinsleden doorbrengen.
Voor veel ploegenwerkers blijven de zondag en zaterdag d6 dagen voor veel vrijetijdsbezigheden
(ibid:43/44). Enigszins in tegenspraak hiermee signaleert Elchardus dat de betekenis van de
zondag erodeert en dat de tijd vervlakt (ibid:44). Verder verwijst Elchardus naar studies over

gezondheidsklachten onder nachtwerkers (ibid:45). Zich baserend op eigen materiaal constateert
Elchardus voorts een relatie tussen nachtwerk en maatschappelijke onverschilligheid. Tijd-
soevereiniteit daarentegen leidt tot verminderd individualisme en tot meer engagement (ibid:55).
Tot slot vreest Elchardus voor het verdwijnen van ongeplande en impulsief bestede tijd, en voor
een toename van geprogrammeerde en geplande vrijetijd. De ingewikkelde coordinatie-problema-
tiek kan daarbij volgens Elchardus gemakkelijk tot extra inspanning en stress leiden (ibid:57).

Voor de belangwekkende constatering dat het weekeinde vooralsnog de meest aangewezen tijd
blijft voor recreatie en vrijetijd baseert Elchardus zich op de elegante studie van Garhammer

(1995) naar veranderende arbeidstijden. Uit die studie kwam naar voren dat voor alle personen -
gespreid en regulier werkenden - geldt dat de meeste vrijetijd in het weekeinde valt, en dat vrijetijd
pas wordt gewaardeerd als belangrijke anderen eveneens vrij zijn (ibid:183). Mensen die veel op
zaterdag werken brachten minder tijd door met partner, kinderen en vrienden dan mensen zonder
zaterdagwerk (51% tegenover 56%). Verder participeerden weekeind-werkers minder vaak in
'events' (ibid: 184). Ploegen- en/of weekeindwerkers evalueerden hun werktijden ook negatiever
dan mensen met meer traditionele werktijden, zij het dat de verschillen niet bijster groot Waren

(een half of een heel punt op een 7-punts-schaal). Nadere analyse leerde echter dat de negatieve
beoordeling van het arbeidspatroon vooral samenhing met onvoorspelbaarheid van arbeidstijden
en met een geringe controle over arbeidstijden. Zondagwerk en zaterdagwerk hadden geen
zelfstandig negatief effect op de beoordeling van het arbeidspatroon (ibid: 187). Weekeindwerk
werd niet als bezwaarlijk ervaren indien de omvang beperkt bleef (twee weekeinden per maand
gold als omslagpunt). De subjectieve evaluatie van weekeindwerk leek bovendien te verschillen
naar gezinsfase en naar leefstijl (ibid: 195).
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Garhammers gegevens ondersteunen Elchardus' standpunt inzake het belang van collectieve ritmes

voor de vrijetijd ten dele, en bieden interessante aanknopingspunten voor vervolgstudie. Ook
Elchardus' verwachtingen ten aanzien van de relatie tussen nachtwerk en maatschappelijke

onverschilligheid verdienen nadere aandacht. De vraag die zich daarbij laat stellen, is in welke
mate dit effect zich ook voordoet onder mensen die wel 's avonds en in de weekeinden werken

maar niet 's nachts. De empirische evidentie voor een relatie tussen 'afwijkende uurregelingen'

en 'culturele fiexibiliteit' (maatschappelijk onverschillig, weinig toekomstgericht, individualisti-

sche instelling) is vooralsnog niet erg overtuigend. In een andere context spreken Elchardus en

Heyvaert van een 'niet erg sterk en weinig consistent verband' (Elchardus en Heyvaert 1991:191,
zie ook Elchardus 199la:719).

Sorokin en Zerubavel: een herinterpretatie
De vrees voor vervlakking van tijd, voor minder impulsief handelen en voor meer coordinatie-
problemen behoren tot Elchardus' interessantste hypotheses. Helaas zijn deze hypotheses nog

nauwelijks empirisch getoetst. Grotendeels zijn ze gebaseerd op het eerdere werk van Zerubavel

en Sorokin, dat bij herhaling wordt ingezet in de argumentatie v66r collectieve ritmes (zie noot
6). Van beider werk is echter ook een alternatieve interpretatie mogelijk.

Sorokin is befaamd geworden door zijn tijdbudgetonderzoek (Sorokin en Berger 1939) en door

zijn artikel en boek over de sociale functies van tijd (Sorokin en Merton 1937, Sorokin  1943). Zijn
beeld van een week-loos bestaan als leven in een grijze muur van mist, geciteerd aan het begin
van deze paragraaf, wordt met instemming geciteerd door cultuurcritici. In werkelijkheid was
Sorokin echter minder pessimistisch over de teloorgang van 'socio-culturele tijd' dan het citaat

doet vermoeden.
Sorokins aandacht voor socio-culturele tijd kwam voort uit zijn ambitie om de sociale weten-

schappen een eigenstandige positie te laten innemen vis-A-vis de natuurwetenschappen. Onderdeel

van dat project was het schrijven van een 'declaration of independence' voor de sociologie (Sorokin

1943:3). Door het belang te benadrukken van de socio-culturele dynamiek in de tijd kon Sorokin
de natuurwetenschappelijke benadering als irrelevant van de hand doen, en aanspraak maken op
een eigenstandig begrippenkader en verklaringschema. Vandaar dat Sorokin zo sterk hamerde op
de 'coordinerende en integrerende functies van de tijd' (Sorokin en Merton 1937:627). De
teloorgang van het socio-culturele karakter van de tijd zou volgens Sorokin leiden tot een tijd

'without marks, critical dates, points of reference, eras, and caesura' (Sorokin 1943:197-214). Het

gebrek aan temporele referentiepunten zou maken dat mensen zich verloren wanen in de tijd. Des-

organisatie en handelingsimpotentie zouden het gevolg zijn.
Sorokin was er echter vast van overtuigd dat het zo ver niet zou komen. Wel constateerde hij

dat er sprake was van veranderingen in de omgang met tijd. Urbanisatie en functionele diffe-
rentiatie hadden tot een toename van sociale interacties en een diversiteit in ritmeringen geleid

(Sorokin en Merton 1937:627). Die verandering stelde nieuwe eisen aan de wijze van coardinatie
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en synchronisatie, uitmondend in het moderne, eenduidige, abstracte en'mathematische' tijdsbesef.

Tegelijk betekende dat volgens Sorokin nog niet dat daarmee het socio-culturele karakter van de

tijd verloren zou gaan:

'Since sociocultural time is the direct reflection of the real beats and pulsations of sociocultural life itself, it is
inevitable that, as long as there are different local societies and cultures, there will be the different local systems

of sociocultural time' (Sorokin 1943:225).

Het moderne tijdsbesef was volgens Sorokin niet anders dan 'a mere variety of the same socio-

cultural time, as conventional as any system of time-reckoning' (Sorokin 1943:189). De kwantifi-

cering en mathematisering van de tijd achtte Sorokin bovendien een onvoltooid proces (ibid: 187).
Meer dan bij Elchardus was er bij Sorokin sprake van ruimte voor een andere omgang met tijd.

Tijd verandert daarin wellicht van gedaante, maar behoudt zijn integrerende en coordinerende

functie. Hoever dat veranderingsproces gevorderd is c.q. nog zal vorderen, en waar sprake is van
een kritische onder- of bovengrens, viel volgens Sorokin op voorhand niet te stellen (verg. Moore

1963).

Herlezing van Sorokins werk opent de deur naar een herinterpretatie van het werk van Zerubavel.

Doorgaans worden verwijzingen naar Zerubavel opgevoerd ter verdediging van het weekritme.
Zerubavels boek The Seven Day Circle (1985) is immers te lezen als een rijke illustratie van de

wijze waarop het zevendaagse ritme is doorgedrongen in iedere microvezel van de samenleving.
Minder bekend is dat Zerubavel zich geen groot tegenstander betoonde van toenemende diversiteit
in roosters en dienstregelingen. In zijn eerdere Hidden Rhythms (1981) roemt hij de voordelen

van duidelijke breekpunten in de tijd en van 'temporele symmetrie' (ibid:65). Gelijktijdigheid, in
combinatie met temporele segregatie ten opzichte van buitenstaanders, droeg volgens Zerubavel

bij aan de interne cohesie van mechanische samenlevingen zoals die van de Benedictijner mon-
niken. Durkheim volgend stelt hij echter dat de tegenwoordige samenleving vooral gebaseerd is

op'organische cohesie', op cohesie gebaseerd op individueel handelen en wederzijdse afhankelijk-
heden. De coordinatie van een gedifferentieerde samenleving vraagt volgens Zerubavel om een

ander tijdsbesef, om 'temporele complementariteit'. Temporele complementariteit zorgt voor een
balans tussen persoonsgebonden levenswijzen en de behoefte aan sociale coordinatie. Via

systemen van onderling samenhangende roosters participeren individuen in een gedeelde temporele
orde met behoud van een zekere individuele vrijheid. De onderlinge relatie tussen die roosters

zorgt daarbij vooreen organische verbondenheid. Als voorbeeld van het laatste verwijst Zerubavel

naar de manier waarop medewerkers in een ziekenhuis tot elkaar veroordeeld zijn en naar 'flexibele

arbeidstijden' (Zerubavel 1981:64-69). Metbehulp van roosters en dienstregelingen hoeft spreiding
van werktijden volgens Zerubavel dus niet te leiden tot het uiteenvallen van de samenleving.
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Conclusie
Concluderend: het sociaal-culturele denken over tijd, met Mark Elchardus als voornaamste

vertegenwoordiger, heeft de aandacht gevestigd op mogelijke schaduwzijden van gespreid werken.
Collectieve ritmes vervullen in die visie een belangrijke sociale functie. Het belang van coordinatie
en de traditionele culturele betekenis van de doordeweekse periode als werktijd, maken dat
spreiding van werktijden wellicht niet tot navenante spreiding van recreatie leidt. Daarnaast

waarschuwt het sociaal-culturele denken voor een vervlakking van tijd, voor een mogelijk verlies
aan zeggenschap als gevolg van flexibiliteit voor de werkgever, en voor een toename van 'frictie-
tijd': tijd die verloren gaat aan het mislopen van afspraken en aan het bijstellen van plannen

(Raaijmakers, in Beckers et al. 1994:9). Deels worden de voorspellingen ondersteund door

empirisch onderzoek, deels leunt het sociaal-culturele denken over tijd op een wat eenzijdige
lezing van auteurs als Zerubavel en Sorokin. Daardoor blijft er weinig ruimte voor een meer

positieve (en historische) interpretatie van spreiding van arbeidstijden als een nieuwe sociale
conceptie van tijd. Sorokin zag in de moderne tijd ook een nieuwe socio-culturele tijd, en
Zerubavel wees in zijn studie op de mogelijkheid van een balans tussen persoonlijke roosters en

sociale coordinatie.

2.4    Recreatie en rationele keuze

Het primair theoretische gedachtegoed van het sociaal-culturele denken over tijd vindt gedeelte-

lijke ondersteuning in het recreatie-onderzoek. In de jaren vijftig begonnen als een problematiek
van ruimtelijke ordening, heeft het recreatie-beleid en -onderzoek zich in de jaren zestig en
zeventig vooral bekommerd om kwesties van sociale spreiding. In de jaren tachtig en negentig

ligt het zwaartepunt in het recreatie-beleid op een meer marktgerichte benadering, met tevreden-

heid en kwaliteit als belangrijke trefwoorden. Recent lijkt de aandacht vooral uit te gaan naar
kwesties van bereikbaarheid en duurzaamheid (zie Beckers en Mommaas 1991, Lengkeek 1994
en Dietvorst 1994 voor een overzicht van recreatie-beleid en -onderzoek).

Het (toegepaste) recreatie-onderzoek heeft in die tijd slechts lichte wijzigingen ondergaan.
Dominante onderzoekstechniek is en was het grootschalig survey, soms gestart vanuit een

overkoepelende theorie, vaak ook niet. Het oudere recreatie-onderzoek ademt daarbij de toenma-

lige tijdgeest. In lijn met de dualistische visie op tijd richt het recreatie-onderzoek uit de jaren

vijftig en zestig zich alleen op zondagen (Hessels 1962) of op weekeinden en avonden (CBS  1955,

1962). Recreatie komt daarin naar voren als een sterk sociaal gerichte tijdsbesteding. Uit het
onderzoek van Hessels blijkt dat 52% tot 66% van de zondagse recreatie in gezinsverband plaats

vindt (afhankelijk van de vraag of men binnen of buiten de woonplaats recreeert);  11  tot 28% van
de zondagse recreatie geschiedt alleen; en  18 tot 26% van de recreatie vindt plaats in het bijzijn
van niet gezinsleden (Hessels 1962:127; zie ook CBS 1962f:40). De aanvankelijke 'bezorgdheid
voor toenemend functie-verlies van het gezin' (Hessels 1962:125) bleek ongegrond.
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In zijn studie Vr(ie T(id Buiten vergelijkt Wippler (1966) de verhouding tussen zondagse en

doordeweekse recreatie. Op grond van cijfermateriaal voor de provincie Groningen komt Wippler
tot de conclusie dat'openluchtrecreatie een vorm van vrijetijdsbesteding is die vaker op zondagen

wordt ondemomen dan op werkdagen' (ibid:128). Evenals in de studie van Hessels blijkt recreatie

vooral een sociale aangelegenheid: 63% van de zondagse trek naar buiten vindt plaats in gezinsver-
band, 12% geschiedt alleen, en 25% vindt plaats in het gezelschap van niet gezinsleden (vrienden,
'verloofde', club en vereniging; ibid: 141).

Daarnaast onderzoekt Wippler de positie van mensen 'met wisselende werktijden'. Wisselende

werktijden definieert Wippler als zijnde 'een tijdsindeling die niet tamelijk gelijkblijvend is voor
alle werkdagen'. Deze groep blijkt voor 19% uit ploegenwerkers te bestaan en voor 81% uit
mensen met een anderszins wisselende tijdsindeling, waaronder seizoenwerkers (ibid:167). Als
leidraad voor zijn analyse formuleert Wippler de hypothese dat mensen met wisselende werktijden
meer behoefte hebben aan openluchtrecreatie. Wippler baseert zich hiervoor op de theorie -
typerend voor het denken uit die tijd - dat recreatie en vrijetijd als compensatie zouden kunnen

fungeren voor de spanningen die het gevolg zijn van de moderne industriele maatschappij. De

hypothese wordt echter niet bevestigd: wisselende werktijden blijken geen invloed uit te oefenen

op de behoefte aan openluchtrecreatie (ibid:60).
Twee jaar later, in zijn proefschrift, hanteert Wippler (1968) een andere theorie. Wippler haalt

hier het werk van Blakelock aan, die een onderscheid maakt tussen 'liquide tijd' en 'flexibele
activiteiten' (Blakelock 1959,1961). Liquide tijd is tijd die veel waard is omdat ze veel alternatieve

tijdsbestedingen toe staat. Wisselende werktijden beschouwt Wippler in navolging van Blakelock
als weinig liquide, omdat men vrij is op ongebruikelijke en wisselende tijdstippen. Flexibele
activiteiten zijn activiteiten die gemakkelijk in de tijd verschoven kunnen worden (Blakelock
1961:10, Wippler 1968:127). Voorbeelden van flexibele activiteiten zijn activiteiten waar men
weinig anderen voor nodig heeft, of die niet gebonden zijn aan tradities of aan openingstijden van
voorzieningen. Op grond van deze theorie - die overigens zeer wel past in de traditie van het
sociaal-culturele denken over tijd - verwacht Wippler onder mensen met wisselende werktijden
een geringere deelname aan georganiseerde vrijetijdsbestedingen. Deze hypothese wordt echter

evenmin bevestigd (ibid:127). Wel blijken mensen met wisselende werktijden meer tijd te
besteden aan 'praktisch-nuttige' tijdsbestedingen, welke eveneens flexibel in te delen zijn. Wippler
noemt de theorie van Blakelock een 'interessante theorie', doch besteedt verder weinig aandacht

aan de uitkomsten. In zijn slotbeschouwing trekt Wippler de conclusie dat 'variabelen in de werk-

sfeer een in vergelijking met andere predictoren geringe zelfstandige invloed op het gedrag

uitoefenen* (ibid: 122).

Wipplers vroegtijdige interesse in wisselende werktijden heeft binnen het recreatie-onderzoek

weinig navolging gehadm (verg Varor 1992:49). Wel is in diverse latere studies het sociale

karakter van recreatie bevestigd (Kruis en Manders 1985:10, Stokowski en Lee 1991:95, De Vries

en De Bruin 1993). Uit het Nederlandse vrijetijd-onderzoek zijn echter slechts twee onderzoeken
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bekend waarin recreatief gedrag expliciet gerelateerd is aan spreiding van arbeidstijden. Uit een
onderzoek van het Instituut voor Toegepaste Sociologie - destijds verantwoordelijk voor veel
recreatie-onderzoek - kwam naar voren dat het niet zozeer de hoeveelheid vrijetijd op werkdagen
was die bepaalde hoe vaak men 'er op uit trok', maar vooral de vrijetijd in het weekeinde (Katteler
en Kropman 1975:106). Naautobezit leverde het aantal vrije uren op zondag zelfs de belangrijkste
bijdrage tot verklaring van de frequentie van de trek naar buiten (ibid: 118). Verder is de theorie
van Blakelock eenmalig en met wisselend succes door Knulst (1989) toegepast in zijn proefschrift
over mediagebruik en uitgaan (zie § 2.1).

Rationele keuze

Ook Wippler zelf heeft in latere jaren het thema van de recreatie verlaten. Wel is Wippler gernte-
resseerd gebleven in 'tijd'. In een artikel uit 1985 in het wetenschappelijke tijdschrift Vrijet(id &

Samenteving spreekt Wippler van een 'stagnatie van theoretische inzichten omtrent tijdsbesteding'

(Wippler 1985:155). Het werk van Sorokin en Zerubavel schuift Wippler terzijde als 'niet
uitmondend in op verklaring gerichte theorieen waarin tijdverschijnselen expliciet zijn opgenomen'
(ibid:156). Als alternatief stelt Wippler de theorie van rationeel keuzegedrag voor. In de veertien

jaar die er nadien zijn verstreken heeft de rationele-keuze-theorie (RKT) zich in een groeiende

belangstelling mogen verheugen, ook in de studie van tijd en recreatie (zie Knulst 1989, De Vries

en De Bruin 1993, Van derLippe 1993). Overrationaliteit en rationele keuze zijn recent bovendien

een aantal interessante publicaties verschenen (Schweers Cook & Levi 1990; De Beus 1994;
Goudsblom, De Swaan en Lindenberg, allen in het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 1996;
Vos & De Paepe 1996). Mede gelet op de kritische opmerkingen van Wippler jegens het sociaal-

culturele denken over tijd wordt in deze paragraaf geanalyseerd wat een RKT benadering kan

betekenen voor de studie naar de gevolgen van spreiding van arbeidstijden voor de vrijetijd.

Rationele-keuze-theoretici vertrekken vanuit de assumptie dat het menselijk gedrag niet geheel
verklaard kan worden vanuit een van bovenaf opgelegd normen en waarden stelsel (de 'homo

sociologicus'). Het mensbeeld van de RKT sluit daarbij aan: de mens is een 'Resourceful, Restric-

ted, Expecting, Evaluating, Maximizing Man' (Lindenberg 1996:614). Uitgangspunt is een

vindingrijk individu die onder condities van schaarste pogingen onderneemt 'er het beste van te

maken' (Lindenberg 1996:614). In meer wetenschappelijk terminologie: individuen trachten hun
welzijn te maximeren onder restrictieve omstandigheden (Wippler 1985:158). De RKT gaat er

daarbij van uit dat ieder mens naar fysiek welzijn en sociale waardering streeft. Hoe individuen
dit doel bereiken kan volgens RK-theoretici'in de tijd en cross-sectioneel' verschillen (Lindenberg
1996:617).

In het eerder aangehaalde artikelin Vdien)d & Samenleving suggereert Wippler (1985:158-161)
drie mogelijke manieren waarop tijd kan worden ingepast binnen een RKT-model. In de eerste

plaats kan tijd als restrictie worden ingevoerd. Tijd is een schaars goed en dwingt mensen om daar

zuinig mee om te gaan. In de tweede plaats is tijd ook een productiefactor. In navolging van de
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econoom Becker stelt Wippler dat bepaalde goederen en activiteiten een zekere tijdsinvestering
vergen voordat ze profijt opleveren. Zo kan enige voorkennis van toneel of kunst noodzakelijk
zijn om een toneeluitvoering of een kunstwerk op zijn waarde te kunnen schatten. In de derde

plaats verkrijgt tijd volgens Wippler een theoretische betekenis in modellen waarin rekening wordt
gehouden met toekomstverwachtingen. Verschillen in levenscycli en in sociale klassen zouden

gerelateerd zijn aan verschillen in tijdsperspectief, en zijn zo van invloed op de bereidheid om
lange termijn investeringen te plegen.

Belangrijkste winstpunt van de RKT is dat er binnen de theorie ruimte bestaat voor reflectie, voor

strategisch handelen. Een mens is geen marionet. Het vermogen om richting te geven aan het eigen
bestaan is inherent aan het mens-zijn: 'an agent who has no options whatsoever is no longer an

agent' (Giddens 1981:63). Ook in ogenschijnlijk uitzichtloze situaties is de mens niet louter

speelbal van omstandigheden. De'dialectiek van de macht' (ibid:63) impliceert dat geen vorm van
macht of controle ooit totaal is. Machtsverhoudingen zijn ongelijk verdeeld, maar geen partij in
een relatie staat geheel zonder hulpbronnen.

Het zijn deze gedachten die ook zijn terug te vinden in de RKT, en die de grootste aantrekkings-
kracht van de RKT vormen. Tegelijk is daarmee is nog niet gesteld dat de RKT ook een zinvol
en bruikbaar perspectief oplevert voor het onderhavige studie-object. Vier punten lijken in dat
opzicht van belang.

Ten eerste: de modelmatige en statische aanpak binnen de RKT. Onderzoeken blinken uit in

operationalisering van begrippen en in formele modelvorming. Vraag is echter of die aandacht

niet ten koste gaat van aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en voor de wijze waarop
die ontwikkelingen inwerken op de geponeerde modellen. Zoals gezegd is er binnen recreatie-

studies relatief weinig aandacht geweest voor spreiding van arbeidstijden. Wellicht dat hierin een

uitvloeisel te lezen valt van Wipplers (1968:122) negatieve conclusies ten aanzien van de factor

arbeid als verklaring voor vrijetijdsgedrag. Aan de andere kant is het wellicht ook geen gewaagde

veronderstelling om de gebrekkige aandacht binnen recreatie-studies voor ontwikkelingen in
spreiding van arbeidstijden op het conto te schrijven van het naar binnen gerichte en weinig op
de sociale werkelijkheid gerichte karakter van de RKT (De Beus 1994:254, De Swaan 1996:631).

Ten tweede: de rationaliteit van het handelen. De mate waarin menselijke handelingen het onder-

werp zijn van bewuste keuzeprocessen, is begrensd. Zowel Elster (1990:40) als Giddens (1984:-

313) noemen de RKT een theorie voor het handelen tussen de grote en de kleine problemen in:

bij grote problemen ontbreekt de informatie c.q. de informatieverwerkende capaciteit welke nodig
is voor een rationele afweging; bij kleine problemen is het eerder de gewoonte die het handelen

stuurt. Ten aanzien van recreatie geldt waarschijnlijk dat het hier gaat om een 'te klein probleem'.
Uit onderzoek van het Staringcentrum (De Vries et al. 1992:68) blijkt dat 28% van de mensen

op jaarbasis slechts 66n openluchtrecreatie-project bezoekt (43% bezoekt twee verschillende

36



projecten, 18% bezoekt  er drie,  en 11% bezoekt  meer dan drie projecten). Veruit de meest
gehoorde motivatie om een bepaald recreatie-terrein te bezoeken is het feit dat het dichtbij is
(ibid:70). De onderzoekers concluderen dan ook dat er van een echt beslissingsproces niet
gesproken kan worden. Het bezoeken van een recreatie-project blijkt voor veel respondenten 'een
vrij vanzelfsprekende zaak' (ibid:74). Ten aanzien van tijd geldt dat het een bekend feit is dat 'tijd'
zozeer is ingebed in alledaagse routines, dat mensen daadwerkelijk moeite hebben om over tijd
te communiceren: tijd is grotendeels impliciet, is onbereflecteerd, is vanzelfsprekend (Nowotny
1989, Adam 1995; zie ook Cullen in § 2.2). Aan de andere kant zijn de consequenties van
veranderingen in de organisatie van tijd zo ingrijpend dat niemand daar de gevolgen volledig van
kan overzien. De thematiek van de tijd lijkt daarmee zowel te klein als te groot voor een RKT

benadering.

Ten derde: de verhouding tussen het individuele handelen en de individu overstijgende werkelijk-
heid van instituties. In navolging van Elchardus (zie § 2.3) worden temporele ritmes hier gedefi-
nieerd als zijnde meer dan de optelsom van individuele gedragspreferenties. Afbraak van collec-
tieve ritmes kan het onbedoelde gevolg wezen van ontelbare individuele handelingen die geen
van alle waren ingezet met dat specifieke oogmerk. Er zijn in het sociale leven talloze voorbeelden
te geven van de wijze waarop individuele handelingen gevolgen hebben die niet stroken met de
intenties van de actoren zelf (verg. de wijze waarop beurshandelaren elkaar een crisis aanpraten,
de aantasting van het milieu, het voortbestaan van discriminatie, van congesties in het verkeer).
Evenmin als een sociologie die zich beperkt tot relaties op collectief niveau geen wetenschappe-

lijke verklaringen kan opstellen (Wippler 1985:163), kan het bestaan en de verandering van
instituties en structuren niet zuiver en alleen verklaard worden uit het individuele handelen.

Ten vierde: de vraag wat er aan de rationele keuze vooraf gaat. Aan de RKT gaat de veronderstel-

ling vooraf dat mensen een bepaalde voorkeur delen  (Vos en De Paepe  1996: 136). Maakt men

die veronderstelling niet, dan kan men van een handeling weinig anders zeggen dan dat die wel
gericht zal zijn op een doel, en dus rationeel is. De theorie zou daarmee immuun worden voor
falsificatie (ibid:139). In het eerder aangehaalde artikel stelt Lindenberg (1996:618): 'zonder een

expliciete theorie van preferenties is de heuristische waarde van de rationele-keuze theorie voor
low-evidence situaties zeer beperkt'. Zoals eerder gesteld zegt de RKT zelf weinig tot niets over
een dergelijke preferentie-structuur. De aanname dat mensen streven naar'fysiek welzijn en sociale

waardering' is dermate breed dat daar nauwelijks veronderstellingen ten aanzien van het handelen
in concrete situaties aan ontleend kunnen worden.

Een dergelijke assumptie is wellicht nog het gemakkelijkst op te stellen in kwesties van
tijdsduur. De visie op tijd als een schaars goed, als een bron die zo goed mogelijk moet worden
aangewend, is in de Westerse wereld dermate dominant dat het, gegeven die visie op tijd, een

veilige aanname lijkt om te stellen dat mensen hun schaarse tijd goed zullen willen besteden (in
het midden gelaten dat er onenigheid zal bestaan over de definitie van een goede tijdsbesteding).
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Het is dan ook geen toeval dat Wipplers voorbeelden van het gebruik van RKT in de studie van
tijd betrekking hebben op kwesties van tijdsduur. Waar het kwesties van de lokatie van de tijd
betreft is het minder eenvoudig om een preferentie-structuur te veronderstellen. Wat tot zover

duidelijk is geworden is dat niet alleen 'leken' maar ook wetenschappers van mening verschillen
over de voor- en nadelen van gespreid werken. Men kan stellen dat de meeste mensen 's nachts

liever slapen, tijd willen besteden met hun dierbaren, of hun dag enigszins willen kunnen plannen.
De tegengestelde visies op tijd zoals vermeld in hoofdstuk een en in de voorgaande paragrafen

suggereren echter dat er momenteel meer conflict dan overeenkomst bestaat over de bijdrage van

collectieve ritmes aan het persoonlijk welzijn. Het zwaartepunt van de puzzel ligt daarmee buiten
de rationele-keuze-theorie zelf. De these dat mensen het beste voor zichzelf nastreven hoeft niet
verworpen te worden. Wat het beste is, en hoe mensen komen te veronderstellen dat iets het beste

voor ze is, vormen echter inhoudelijke vragen waarvan het antwoord buiten de rationele-keuze-
theorie gezocht moet worden.

Conclusie

Samengevat blijkt er in de recreatie-literatuur sporadisch aandacht te zijn besteed aan de invloed
van het werken op gespreide tijden. In 66n oudere studie geval bleek dat weekeindwerk gepaard
gaat met een verminderde trek naar buiten. In andere onderzoeken is een dergelijk verband niet

aangetroffen. De vraag in hoeverre gespreid werkenden meer door de week recreeren is daarbij
niet aan de orde gekomen. Wel is aangetoond dat recreatie een activiteit is met een sterk sociaal

karakter.
Het routinematige karakter van tijdsbesteding en recreatie, alsmede de onzekerheid over

preferenties ten aanzien van de bestaande tijdsordening, impliceren dat de theorie van de rationele

keuze weinig geschikt is als basis voor deze studie. Blakelocks theorie over liquide tijd en flexi-
bele activiteiten biedt aangrijpingspunten voor verdere studie.

2.5 Arbeidsonderzoek

Vanzelfsprekendheeft het onderzoeknaar spreiding van werktijden de nodige belangstelling gehad
van arbeids-onderzoekers. Het veld van het arbeidsonderzoek laat zich daarbij opdelen in drie
stromingen. De eerste stroming is opinie-onderzoek. Doorgaans betreft dit kortlopende onder-

zoeksprojecten waarin op pragmatische wijze gepeild wordt naar de houdingen en voorkeuren
van werkenden ten aanzien van - in dit geval - gespreide werktijden. Een tweede stroming betreft
het onderzoek onder ploegenwerkers. Het eerste grote onderzoek onder ploegenwerkers dateert

uit het midden van de jaren vijftig. Sedertdien is ploegenwerk een veel bestudeerd onderwerp
gebleven. Vooral vanuit de arbeidspsychologie is veel onderzoek gedaan naar ploegenwerk. De
derde stroming betreft het (sociologische) onderzoek naar nieuwe arbeidspatronen. Dit onderzoek
heeft een sterke stimulans ondervonden van de opmars van 'flexibilisering'. Vanzelfsprekend zijn
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de scheidslijnen in werkelijkheid nooit zo eenduidig als hier gesuggereerd. Desalniettemin wordt
het arbeidsonderzoek in deze volgorde besproken.

2.5.1 Opinies over flexibiliteit

De maatschappelijke aandacht voor flexibilisering heeft geleid tot een aantal telefonische en

schriftelijke enquttes, waarin mensen gevraagd is naar hun houding ten opzichte van spreiding
van werktijden. Het oudste en grootste onderzoek in deze Soort is de studie van Kattenberg (1990)

naar de flexibele werkweek. De resultaten van Kattenbergs studie kwamen ter sprake in § 2.1.

De studie van Kattenberg is nadien niet meer herhaald. Wel zijn er kleine casestudies die zich van

een zelfde model bedienen. Zo heeft de FNV Dienstenbond in 1994 754 van haar leden telefonisch

ondervraagd over hun houding ten aanzien van andere werktijden (Warning 1994). Over het alge-
meen bleek de bereidheid om's avonds of op zaterdag te werken redelijk groot. Ongeveer de helft

van de ondervraagden bleek bereid om een avond in de week of een zaterdag in de maand te

werken, in ruil voor meer vrijetijd doordeweek. De bereidheid nam echter duidelijk af naarmate

er meer avonden of zaterdagen gewerkt moesten worden. Werknemers in hogere functies bleken

daarbij positiever te oordelen over avond- of zaterdagwerk dan werknemers in lagere functies.

Warning schrijft dat verschil in waardering toe aan verschillen in de mate van autonomie in het

werk: hoger opgeleiden anticiperen op de mogelijkheid om zelf hun werktijden te kunnen bepalen,
terwijl werknemers in lagere functies anticiperen op voor hen ongunstige dienstregelingen (ibid:4).

Een hiermee vergelijkbaar onderzoek is het onderzoek onder het FNV ledenpanel door Van Rij
(1995). Het FNV ledenpanel bestaat uit twaalf honderd vakbondsleden uit negen bonden. De

panelleden worden jaarlijks telefonisch geenqueteerd over een verscheidenheid aan onderwerpen.
In 1995 werd ook gevraagd naar'flexibilisering'. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er onder

vakbondsleden vooral veel behoefte bestond aan zeggenschap over arbeidstijd. Erbleek zelfs meer

behoefte te zijn aan het 'zelf bepalen van werktijden, roosters en verlofdagen', dan aan meer of
minder vrijetijd (ibid:25). De behoefte aan meer zeggenschap was vooral groot onder vrouwen

en onder werknemers die reeds op'flexibele tijden' werkzaam waren (ibid:27). Eens te meer wordt
hiermee bevestigd dat zeggenschap en flexibilisering twee aparte dimensies zijn, die niet met
elkaar verward mogen worden. Verder bleek de waardering van flexibilisering groter onder

jongeren, vrouwen en hoger opgeleiden, dan onderouderen, mannen en lager opgeleiden (ibid: 15)
Al eerder kwam Steenbakkers tot de conclusie dat de waardering voor flexibilisering in positieve

zin samenhangt met opleidingsniveau, en in negatieve zin met leeftijd (Steenbakkers 1994:245).

Het door Warning, Van Rij en Steenbakkers geconstateerde onderscheid naar hogere en lagere
functies vindt enige bevestiging in onderzoek van Tijdens (1997) naar de invoering van de 36-
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urige werkweek bij de banken. Op basis van bijna 30.000 vragenlijsten concludeert Tijdens dat
er weliswaar de nodige (40%) bank-employds zijn die 's avonds werken, maar dat avondwerk bij
bankemployds doorgaans beperkt blijft: de bankemploy6s die 's avonds werken, doen dat gemid-
deld vier keer per maand. Anders dan de geraadpleegde leden van de FNV Dienstenbond lieten
de bank-employds zich positief uit over doordeweekse vrijetijd (ibid:21). Daarbij moet worden
vermeld dat het hier een vaste 6n volledige vrije dag betrof als gevolg van de invoering van een
kortere werkweek. Een vaste vrije dag bleek in overeenstemming met de wensen van de werk-
nemers (ibid:25). Of ze ook in overeenstemming is met de realiteit van veel lagere functies valt
te bezien. Overigens waren de bank-employds over zaterdagwerk beduidend negatiever dan over
avondwerk (ibid:24).

Samengevat suggereert het opinie-onderzoek dat er onder werknemers sprake is van bereidheid
tot gespreid werk, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zeggenschap is er daar een
van, duidelijke begrenzing  van het gespreide werk een andere. Bereidheid tot gespreid werk is
verder groter onderjongeren en onder hoger opgeleiden. De resultaten moeten beoordeeld worden
vanuit de beperkingen van dit type onderzoek. De vragen waren vooral gesteld aan mensen die

geen of weinig ervaring hadden met gespreid werk". Daarbij komt dat de aangegeven bereidheid
tot verandering nog geen garantie biedt voor toekomstig gedrag. Volgens Raaijmakers (1990) is
de feitelijke gedragsverandering doorgaans kleiner dan de geuite veranderingsbereidheid sugge-
reert.

2.5.2 Ploegenarbeid: de COP studie

Anders dan de respondenten in het opinie-onderzoek hebben ploegenwerkers eerstehands ervaring
met gespreid werk. Een van de meest ambitieuze onderzoeken onder ploegenwerkers is dat van
de eerder genoemde Contactgroep Opvoering Productiviteit COP (Banning et al. 1961, 1962).
Binnen de COP gold ploegenwerk als een veelbelovend middel om de productiviteit op te voeren.

Jegens ploegenwerk bestonden echter de nodige vooroordelen ('stereotypen'). Van een wetenschap-
pelijke benadering werd verwacht dat die klaarheid zou kunnen brengen. De uitvoering van het
onderzoek werd toevertrouwd aan een project-team onder leiding van prof. dr W. Banning. Het
team bestond verder uit economen, medici, psychologen en medewerkers van 'de drie sociologi-
sche instituten' (Banning et al. 1961:xii). Voor de maatschappelijke consequenties van het
onderzoek richtte men zich op het'gebruikelijke geval van ploegenarbeid': gehuwde mannen met
een vrouw die 'thuis haar huishoudelijke phcht vervult' (Banning et al. 1962:11). In totaal werden
320 gezinnen met ploegendienst en 165 gezinnen zonder ploegendienst ondervraagd 12.

De uitkomsten van het onderzoek waren geruststellend: de wetenschappelijke benadering had de
onderzoekers in staat gesteld om een aantal van de vooroordelen jegens ploegenwerk naar het rijk

40



van de mythevorming te verwijzen. De nadelen die ploegenarbeiders noemden bleken niet

algemeen, en bovendien werden ze niet veroorzaakt door de ploegenarbeid zelf maar door de

apartheid die daar het gevolg van was. De conclusie van de onderzoekers luidde dan ook dat

'ploegenarbeid primair een apartheidsvraagstuk is' (Banning et al. 1962:8):

'Men wilde vrij zijn als iedereen vrij was. Men wilde werken als iedereen werkte. Men wilde warm eten als

iedereen warm at. Kortom: men wilde vasthouden aan het "normale" levenspatroon van 's nachts slapen, overdag
werken en 's avonds ontspanning. Het grote, alles beheersende bezwaar tegen de ploegenarbeid was, dat men

gedwongen werd van dit sociaal bepaalde patroon af te wijken, waardoor men apart kwam te staan van het meren-

deel der mensen' (Banning et al. 1962:9).

De onderzoekers constateerden dat ploegenarbeid weliswaar ingreep in het gezinsleven, maar dat
de 'emotionele inhoud' daarvan niet wezenlijk werd aangetast (ibid:36). Ten aanzien van de

doordeweekse vrijetijd constateerden de onderzoekers dat er weinig verschillen bestonden tussen

de tijdsbesteding van ploegenarbeiders en arbeiders met reguliere dagdiensten. Wel bleken

veIjaardagen moeilijker te vieren, waren ploegenarbeiders vooral minder lid van verenigingen met

vaste bijeenkomsten, en bekleedden ze minder bestuurlijke functies. De onderzoekers tekenden

daarbij aan dat enthousiaste verenigingsmensen er wel in slaagden om actief te blijven (ibid:43).
Ten aanzien van de zondagbesteding constateerden de onderzoekers dat de helft van de

zondagse bezigheden verplaatsbaar waren naar de doordeweekse periode. Zondagwerk leidde wel

tot minder regelmatig kerkbezoek, maar niet tot onkerkelijkheid. Wel bleken de doordeweekse

dagen niet geheel als vervanging van de zondag te kunnen fungeren. Vrouwen hadden hun eigen
taken en kinderen gingen naar school. Veel mannen brachten de doordeweekse vrije dag alleen

door, 'maar dit betekent overigens nog niet verveling'. De onderzoekers concludeerden dat de

zondag-problematiek in het ploegenwerk een ondergeschikte rol speelde.
De eindconclusie van de onderzoekers was overwegend positief. Weliswaar kende de balans

van de ploegenarbeid de nodige passiva, maar het onderzoek bood aangrijpingspunten ter vermin-

dering daarvan. Nia zozeer door sport, kerk, bioscoop of verenigingsleven aan te bieden op tijden
dat de ploegenarbeider vrij was, want een dergelijke aanpassing zou voorbij gaan aan de kern van
het probleem: de subjectieve ervaring van 'apartheid'. De problemen die voortvloeiden uit de apart-

heid konden volgens de onderzoekers wel worden opgelost door betere roosters, betere communi-

catie, een voondurend ploegenbewustzijn van de bedrijfsleiding, en door voor ploegenwerk alleen

arbeiders te selecteren met een sterk zenuwgestel (ibid:67). Onder die voorwaarden, zo lijken de
auteurs te suggereren, lijkt niets een verdere toename van ploegenarbeid in de weg te staan.

Kritiek
Het COP had de ambitie om 'zo objectief mogelijk' te werk te gaan (Banning et al. 1961:xi). De
objectiviteit van de COP is echter in twijfel getrokken door onderzoekers van de Themagroep
Noord-Nederland (Buitelaaret al. 1977). Buitelaaret al. noemen het onderzoek een promotie voor

ploegenarbeid, en spreken gekscherend van de COP als de Commissie Opvoering Ploegenarbeid
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(ibid:76/85). De groep bekritiseert de wijze waarop de COP-onderzoekers de problematiek van
ploegenwerk reduceren tot een mentaliteitsprobleem van werknemers (ibid:75). Buitelaar et al.
plaatsen ploegenarbeid in de context van een strijd om de arbeidstijd tussen werknemers en

werkgevers, tussen arbeid en kapitaal (ibid:57). Ploegenwerk wordt daarin gezien als een verdere

intensivering van de arbeid. De onderzoekers spreken de vrees uit dat vrijetijd vooral herstettijd
wordt (ibid:30). Uit het onderzoek van de groep blijkt dat de ploegenwerker gezondheidsproble-
men ervaart, dat hij (!) minder contact heeft met zijn kinderen, minder vaak lid is van vere-

nigingen, en bovendien gebukt gaat onder psychische en sociale spanningen. Verder lijdt de echte-

lijke relatie onder het ploegenwerk en komt de gezamenlijke maaltijd in het gedrang. Een 'normaal

gezinsleven' is bijna niet mogelijk. Veel ploegenwerkers en hun gezinnen voelen zich gersoleerd
van de maatschappij (ibid:33). Het onderzoeksteam pleit voor verlichting van ploegenwerk, onder

andere door te zorgen voor ruimere bezettingen van de ploegen en door invoering van de 33,6-
urige vijfploegendienst.

Dat de conclusies van het COP onderzoek voor tweeerlei uitleg vatbaar zijn, blijkt onder andere

uit onderstaande tabel 2.1. De tabel is afkomstig uit het eindverslag van het onderzoek en geeft

de tijdsbesteding weer van ploegenwerkers en arbeiders in dagdienst op de dag voorafgaand aan

het interview (uitsluitend werkdagen).

Tabel 2.1 Vriletildsbesteding van gehuwde mannen op een doordeweekse werkdag, naar arbeldstildpatroon

Vrlietildsbestedincen in kwartieren per daq Ploeqendienst Daqdienst

Activiteiten in huiselijke kring                                                                8,5                              8,9
Helpen in huishouden                                                                          2,3                              1.5
Alleen in kamer zitten                                                                                                1,9                                       1,8

Liefhebberijen. knutselen                                                         4,4                        3.7
Wandelen, fietsen                                                                               2,3                              1,5
Extra arbeid                                                                                                                                   1,7                                              1,9

Op bezoek gaan of ontvangen                                                                                              1,4                                             2,5

Bioscoop, toneel                                                                                           0,1                                  0,4

Vereniaina                                                                                0.5                           0,9
Totaal 23,1 23,1

Bron:  Banning  et al.  1961,1962.  Cijfers  gecorrigeerd voor een  uur meer vbjeujd or· der ploegenwerkers.  Cijfers ploegen-

werkers betreffen een gemiddelde van de tijdsbestedingen van werknemers met - op de betreffende dag - een ochtend-,

middag; ol nachtdienst (Banning etal.  1961:104/5)

Bovenstaande tabel vormde de empirische onderbouwing voor de constatering dat er 'van

systematische verschillen geen sprake is' (Banning et al. 1962:42). De onderzoekers concludeerden

dat er nauwelijks verschillen waren van meer dan een kwartier, die bovendien slechts kleine

bezigheden betroffen (Banning et al. 1961:105, 1962:42). Neemt men de rubrieken bezoek, bio-

scoop en vereniging samen als indicator voor 'maatschappelijke participatie', dan blijkt dat
arbeiders in dagdienst 3,8 kwartier per doordeweekse dag aan maatschappelijke participatie
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besteden, tegen 2,0 kwartier per dag voor ploegenwerkers. Ploegenwerkers vullen hun door-
deweekse vrijetijd vooral met liefhebberijen en wandelen/fietsen, activiteiten die men gemakkelijk
alleen onderneemt. Bij elkaar zouden die bevindingen goed zijn in te passen in de theorie van

Blakelock over il-liquide tijd en flexibele activiteiten (zie § 2.4). Zonder nadere informatie is die

conclusie echter niet gemakkelijk te staven.

Werken op zondag: voor meerdere uitleg vatbaar
Bestaat er grond om de overwegend positieve visie van de COP op ploegenarbeid genuanceerd
te beoordelen, evenmin is het zaak om de problemen van ploegenarbeid zwaarder aan te zetten

dan noodzakelijk. In hoofdstuk een werd gerefereerd aan uitspraken van Mady Thung in de NRC
over het belang van de zondag. In die bijdrage betuigde Thung zich een overtuigd tegenstander

van zondagopenstelling van winkels. Thung baseerde die conclusie op haar werk voor de COP,
waar zij als vertegenwoordigster van het Sociologisch Instituut voor de Nedertands Hervonnde

Kerk deel van uitmaakte. Met dr R.A. de Moor van het (katholieke) Instituut voorArbeidsvraag-
stukken was zij verantwoordelijk voor het deel over zondagsarbeid (Werken op Zondag, Thung
1962). De vraag is echter of de COP-studie wel genoeg materiaal biedt om Thungs pleidooi tegen

zondagopenstelling te rechtvaardigen.

In eerste instantie lijkt dat wel het geval te zijn. Werken op Zondag biedt diverse voorbeelden van

de betekenis van de zondag als gezinsdag en als dag van vermaak, zoals die leefde bij (lager

opgelei(le) gezinnen eind jaren vijftig. De zondag, dat moest vooral 'mooi weer' zijn (ibid: 17).

Belangrijker dan wat men deed was de sfeer, het uitzonderlijke straatbeeld, de drukte als iedereen

wandelde. Vrouwen die op zondag de was deden werden verontwaardigd aangekeken. Knutselen

was uit den boze. De zondag, dat was uitslapen, koffiedrinken en radio luisteren, 's middags

gezamenlijk er op uit, een borreltje voor de maaltijd, en een snoepje voor de kinderen. 'Als iede-

reen vrij is, dan voel je de zondag' tekende Thung op uit de mond van een van de respondenten

(ibid: 15-17). Thungs respondenten bleken dan ook sterk gehecht aan de zondag. Zoals gezegd:

men wilde vrij zijn als anderen vrij waren. Drie kwart van degenen met zondagsarbeid vonden

zondagwerk vervelend c.q. heel vervelend. Slechts een deel van de zondagse activiteiten bleek

verplaatst te kunnen worden naar de vrije weekdag. Thung stelde vast dat 62% van de ploegenwer-
kers de zondagbesteding niet verplaatste. Verplaatsing van activiteiten in de tijd kwam het minst

voor bij activiteiten met anderen, vooral met (schoolgaande) kinderen. Maar ook activiteiten die
men alleen ondernam, werden niet altijd verplaatst naar de doordeweekse periode (ibid:33).

Zondag bleef de gezinsdag bij uitstek en bovendien de meest aangewezen dag om er op uit te
trekken. Vooral voor vrouwen vormde de zondagarbeid een probleem: bij afwezigheid van de man

werden zij 'in het algemeen door verveling geplaagd' (ibid:49). Veel gezinnen voelden gene of

spanning ten aanzien van hun afwijking van het 'algemeen gebruikelijke' (ibid:57). Aan het einde

van haar boek roept Thung dan ook op tot 'beperking van de zondagsarbeid tot het uiterste'

(ibid:58).

43



Werken op Zondag kent echter ook een alternatieve lezing. Van de zondag-arbeiders noemde een

minderheid (28%) zondagwerk als nadeel van ploegenwerk. Een meerderheid (89%) gaf aan het
wekelijkse bezoekje of uitstapje niet te missen (ibid: 17). Van een teloorgang van de zondags-

cultuur onder ploegenarbeiders bleek geen sprake. Zelfs op werkzondagen bleef iets van het

zondagsgevoel gehandhaafd. Voor een verlies van 'zondagsbesef hoefde volgens Thung dan ook
niet gevreesd te worden, tenminste niet zo lang de meerderheid dit ritme wel kon blijven volgen

(ibid:19). Zondagsarbeiders en arbeiders met dagdienst verschilden met in mogelijkheden om hun
kinderen mee te maken, noch in de mate waarin ze gelegenheid tot ontspanning hadden, noch in
voldoende gelegenheid om kennissen en familie te zien, noch in kerkelijke binding' (ibid: 19, 26,
28, 31). Ondanks alle problemen had 71% van de zondagswerkers op hun vrije dag doordeweek
toch 'iets van een uitje of andere zondagse bezigheid' gehad (ibid:34). Thung concludeert dan ook:

'De onvervangbaarheid van de zondag en de overwegende voorkeur van de onderzoekspersonen voor deze vnje
dag was onmiskenbaar. Het wil ons echter voorkomen dat ook de vrije weekdag een eigen. niet vervangbare
waarde bezit ... Wij meenden dan ook op grond van onze gegevens te mogen concluderen, dat ook de vrije

weekdag in bepaald opzicht "sociale waarde" beat... Van schadelijke uitwerking van zondagsarbeid op gezinsle-
ven, sociale contacten en ontspanning der continu-arbeiders kan niet zonder meer gesproken worden' (Thung
1962:36).

Het zijn deze nuanceringen die Thungs recente pleidooi voor behoud van de zondag in een ander

daglicht stellen. De vrije zondag moet - eind jaren vijftig, onder gezinnen met kinderen - van grote
sociale waarde zijn geweest. Zondagwerk werd om die reden weinig gewaardeerd. Tegelijk moet
worden vastgesteld dat werken op zondag weinig meer kan zijn geweest dan een ongemak.
Aanleiding om te vrezen voor sociale desintegratie of voor vervlakking van het weekritme biedt
de studie nauwelijks.

Conclusie
In de COP studie wordt het beeld onderstreept van de jaren vijftig als een samenleving met een
sterk collectief ritme. Ploegenwerkers uit die tijd ervaren hun afwijkende tijdsindeling als een

probleem. Men hecht aan de zondag. Spreiding van vrijetijd over de rest van de week doet zich
maar beperkt voor. Ploegenwerk bemoeilijkt de sociale participatie. Over de ernst van die

problematiek wordt verschillend gedacht, zowel door onderzoekers als door de respondenten. De
beoordeling van de uitkomsten wordt hierdoor bemoeilijkt. De resultaten moeten bovendien in
het licht worden gezien van het feit dat alleen onderzoek is gedaan onder mannelijke kostwinners.
Daarmee is de vraag opportuun geworden hoe de ongemakken van het ploegenwerk gewogen
worden in een individualiserende, taakcombinerende en steeds meer mobiele samenleving.
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2.5.3  Ploegenarbeid: de jaren tachtig en negentig

Ploegenarbeid is in latere jaren een veel bestudeerd onderwerp gebleven, vooral binnen de
arbeidspsychologie (Jansen 1987, Meijman et al. 1989, Klein Hesselink et al. 1995, Van Limborgh
1996). Over een zaak zijn de meeste onderzoekers het eens: nachtwerk is niet gezond. De nacht-

werker werkt als zijn of haar lichaam zich aanzet om te rusten, slaapt op momenten dat het lichaam

energie heeft, en eet op momenten dat zijn lichaam dat moeilijker verteert. Klein Hesselink et al.

(1995) constateren dat verstoring van het dag-nachtritme, naast structureel overwerk, het belang-

rijkste risico-gebied vormt van nieuwe werktijdregelingen. Van Limborgh komt in zijn proefschrift
tot de slotsom dat de bezwaarlijkheid van roosters primair afhangt van het aandeel nachtdiensten

(Van Limborgh 1996:131). Op hun beurt bestempelen Meijman et al. nachtwerk als een'risicofac-

tor voor het welzijn en de gezondheid' (Meijman et al. 1989:35/95). Vanuit sociaal oogpunt kan

nachtwerk soms voordelen opleveren in termen van een grotere handelingsvrijheid, betere

betaling, en een gevoel van spanning en verbroedering (De Lange 1983, Meijman et al. 1989,
Elchardus 1996). De genoemde voordelen lijken echter te verdwijnen naarmate men ouder wordt,

als energie minder tomeloos vloeit en het sociale leven andere eisen gaat stellen.

Een tweede goed gedocumenteerd feit in het ploegendienstonderzoek is het feit dat spreiding van

werktijden gepaard gaat met coordinatie- en synchronisatie-problemen. Meijman et al. noemen

als nadelen van ploegenwerk dat ploegenwerk het lastiger maakt om sociale contacten te onder-

houden, dat er een inkrimping optreedt van het sociale netwerk, dat er sprake is van een negatieve

invloed op het verenigingsleven, dat de kwaliteit van de vrijetijd geringer is, dat ploegenwerkers
minder bezoek ontvangen en minder op bezoek gaan, en dat vooral de echtgenotes van ploegen-
werkers klagen over het voortdurende geregel (Meijman et al. 1989). Uit de vergelijkende studie

van Klein Hesselink et al. (1995) blijkt dat werknemers met'afwijkende arbeidstijden', in vergelij-

king met collega's in dagdienst, vaker klachten uiten over de afstemming tussen werk en priva-
leven, meer problemen signaleren wat betreft hun vrijetijdsbesteding en wat betreft 'thuis',

ontevredener zijn over hun werktijden, en vaker nadenken over een baan met andere werktijden
(zie verder De Lange 1983 en Jansen 1987).

Kanttekeningen
De genoemde nadelen c.q. bezwaren van ploegenarbeid kunnen gelezen worden als een ondersteu-

ning van het sociaal-culturele denken over tijd (§ 2.3) en van Blakelocks theorie over liquide tijd
(§ 2.4). Desalniettemin zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de uitkomsten uit het ploegendienst-

onderzoek. Vijf zaken springen daarbij in het oog: het onderscheid tussen fysieke en sociale

problemen en de centrale positie van nachtwerk; het niveau van de klachten; culturele verschillen;

de informatie over spreiding van vrijetijd; en de betekenis van verschillende soorten roosters.
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Een: fysiek versus sociaal. Zoals gezegd bestaat er binnen het ploegendienstonderzoek consensus
over de (primair biologisch bepaalde) bezwaarlijkheid van nachtwerk. Arbeid in de weekeinden

overdag laat het bioritme echter ongemoeid. De week is immers een sociale constructie (zie § 2.3)
Overde sociale problematiek van bijvoorbeeld weekeindwerk bestaat binnen het ploegendienston-
derzoek meer verschil van mening dan over de biologische problematiek van nachtwerk. Zo stelde

Van Limborgh vast dat er tussen ploegenwerkers en onderzoekers meer overeenstemming bestaat
over de voor- en nadelen van gespreid werk voor de fysieke gesteldheid dan voor het sociale leven

(Van Limborgh 1996:144, zie ook Jansen 1987:198). Datexperts en leken van mening verschillen
over de sociale aspecten van gespreid werk, blijkt voorts uit discussies over de wijze van roteren
van roosters'3. Rooster-deskundigen adviseren om roosters voorwaarts te laten roteren, omdat dit
betere mogelijkheden biedt tot fysiek herstel. Veel werknemers constateren echter dat voorwaartse
rotatie van roosters hun vrijetijd versnippert en achten dit 'sociaal onacceptabel'. In weerwil van
de adviezen van rooster-experts verkiezen vooral jonge werknemers het 'staccato-levensritme' van
een achterwaarts roterend rooster boven de verspreide rust van een voorwaarts roterend rooster
(Jansen 1994:217, verg. Thierry & Ng-A-Tham 1994).

Een groot deel van het ploegendienstonderzoek heeft echter expliciet betrekking op werk in
ploegen, mEt nachtdiensten. Daarbij is het niet altijd duidelijk of de resultaten ook betrekking
hebben opploegenwerkers zondernachtdiensten, of op werknemers met onregelmatige werktijden
maar zonder ploegendiensten (verg. Meijman et al. 1989). De studie van Klein Hesselink et al.
(1995) laat zien dat werkenden met alleen weekeind- of avondwerk hun werktijden gunstiger
beoordelen dan nachtwerkers, in sommige gevallen zelf gunstiger dan hun collega's in dagdienst
(zie ook Jansen 1987). Aubrey et al. (1986:85) vonden dat vooral nachtwerkers vrijetijd alleen
doorbrachten. Onder avond- en weekeindwerkers was er veel minder sprake van solitaire vrijetijd.
Andere onderzoekersconstateren dat vrijetijd doordeweek in toenemende mate gewaardeerd wordt
(De Lange 1983:82), en dat avondwerk - mits in omvang beperkt - als een compenserende
arbeidsomstandigheid kan gelden (Van Limborgh 1996). Nachtwerk en avond- en weekeindwerk
lijken twee aparte zaken, met specifieke gevolgen en andere waarderingen.

Twee: relatieve versus absolute klachten. Ploegenwerkers (met nachtdiensten) zijn doorgaans
minder tevreden en uiten meer klachten over hun arbeidstijden dan werknemers in dagdienst. Het
klachtenniveau suggereert echter dat men wellicht eerder moet spreken van minder tevreden
werknemers dan van ontevreden werknemers. Bijvoorbeeld: op een schaal van 1 (positieD tot 5
(negatief) waarderen ploegenwerkers hun werktijden met 1,9, dagdienstmedewerkers met 1,6 (Jan-
sen 1987:202); ploegenwerkers uiten tot drie maal toe zoveel klachten over hun niet-werktijd,
maar een score van 3,2 versus 1,1 op een schaal van 1 tot 15, of 1,2 versus 0,3 op een schaal van
1  tot 8, wekken niet de indruk dat zich hier grote problemen voordoen (ibid: 177, zie ook Klein
Hesselink et al. 1995). Ook is de relatie tussen klachten en feitelijk gedrag niet altijd eenduidig

(Jansen 1987:210). In de studie van Jansen bleken ploegenwerkers weliswaar meer klachten te
uiten over recreatie, maar tegelijk meer tijd te besteden aan recreatie buiten (ibid: 186). Verder
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bleken ploegenwerkers volgens tijdbudgetonderzoek wel, maar volgens een eigen inschatting niet
minder tijd te besteden aan sport of andere hobby's (ibid: 177/186). Onderzoek van de Engelse

Sports CouncH wijst uit dat ploegenwerkers wel klagen over participatie in vrijetijd, maar dat
alleen nachtwerk het sporten negatief beinvioedt (Aubrey et al 1986:97/99). Verder constateren

Meijman et al. (1989:48) dat ploegenwerk niet van invloed is op het lidmaatschap van
maatschappelijke organisaties maar wel op de bijbehorende tijdsbesteding, terwijl De Lange

(1983:86) de relatie net andersom legt (weI effect op lidmaatschap verenigingen, niet op tijdsbeste-

ding).

Dde: culturele verschillen. In § 2.3 werd gesteld dat tijd 'socio-cultureel' bepaald is. De omgang

met tijd behoort tot het culturele erfgoed van een samenleving. Culturele verschillen bepalen mede
hoe mensen over gespreide werktijden oordelen (verg. Hornings tijd-pioniers in § 2.1 versus de

ploegenarbeiders uit de COP-studie in § 2.5.2). Binnen het ploegendienstonderzoek spelen
dergelijke culturele invloeden geen rol van betekenis. Het ploegendienstonderzoek vertrekt vanuit
de (ongetoetste) assumptie dat de samenleving in sociaal oogpunt een avond- of weekeinde samen-

leving is. De mogelijkheid van 'temporele gemeenschappen' (Boulin 1993b) wordt wel genoemd

(Meijman et al. 1989:50,103, Van Limborgh 1996:30), doch speelt in de concrete analyses en in

de interpretatie van de uitkomsten een ondergeschikte rol. Voor hun studie gebruiken Meijman
et al. onderzoeksgegevens uit verschillende culturen (Verenigde Staten en Nederland) en uit
verschillende tijdvakken (jaren vijftig en tachtig) door elkaar. Meijman et al. (1989:109) constate-

ren dat de sociale effecten van ploegenwerk tijd en cultuur gebonden zijn, maar verbinden daar

ogenschijnlijk geen conclusies aan.
Voor zover cultuur een betekenis wordt toegedicht in de analyses, is dat via de constructie van

intermedierende persoonskenmerken als geslacht, leeftijd en huwelijkse staat. Zo waarschuwen

Meijman et al. dat veel onderzoek heeft plaatsgevonden onder getrouwde mannen met kinderen,
en dat dit van invloed kan zijn op de uitkomsten (Meijman et al. 1989:110). Garhammer (1995)
constateert dat werktijden anders beoordeeld worden naar gelang leefstijlen en leefsituaties (zie

§ 2.3). In aanvulling hierop concludeert De Lange dat de behoefte aan een 'normale' dag- en
weekindeling vooral gevoeld wordt door mensen met gezinsverplichtingen (De Lange 1983:94).
Verder is de behoefte aan overdag werken volgens De Lange kleiner onder mannen dan onder

vrouwen, onder jongeren dan onder ouderen, en onder alleenstaanden dan onder gehuwden
(ibid: 100). Tegelijkertijd lijken jongeren  wel  weer  aan  een vrij weekeinde te hechten,  waar-

schijnlijk vanwege het uitgaansleven (ibid:148). Van Limborgh constateert dat jongeren en/of
alleenstaanden avondwerk als negatiever beoordelen dan ouderen en/of samenwonenden (Van

Limborgh 1996:104). Ook hier zal de behoefte aan avondlijk vertier een rol spelen. Verderconsta-
teell Van Limborgh dat jongeren, alleenstaanden en mensen zonder kinderen niet unaniem zijn

in hun waardering voor gespreide werktijden. De grotere variatie in leefomstandigheden onder

genoemde groepen lijkt tot grotere differentiatie te leiden in de waardering van gespreide werktij-
den. Tot slot legt De Lange een relatie tussen ploegenwerk en deeltijdwerk: deeltijdwerk kan
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volgens De Lange bijdragen aan een verlichting van de ongemakken van het gespreide werk (De
Lange 1983:125).

Vier: spreiding van vrijetijd. Na het COP-onderzoek is er in het Nederlandse ploegenwerk-
onderzoek weinig aandacht meer besteed aan de relatie tussen spreiding van werktijden en

spreiding van vrijetijd. Informatie over de mate waarin vrijetijdsbestedingen worden verplaatst
van de avonden en weekeinden naar de periode doordeweek overdag is alleen indirect beschikbaar.

Uit de klachten, de (soms) dalende participatie-cijfers en de (soms) geindividualiseerde vrije-
tijdsbestedingen, kan tentatief worden afgeleid dat recreatieve activiteiten zich slechts mondjes-

maat in de tijd laten verplaatsen.
In buitenlands onderzoek is soms wel direct gevraagd naar het tijdstip van recreeren. Uit Gar-

hammers (Duitse) onderzoek bleek dat mensen met gespreid werk een duidelijke voorkeur hielden

voor vrijetijd in het weekeinde (zie § 2.3). Het eerder aangehaalde onderzoek van de Engelse

Sports Council (Aubrey et al. 1986) bevestigt dat beeld. Uit het onderzoek - gehouden onder
ploegenwerkers in een traditionele arbeidersgemeenschap in Wales - kwam naar voren dat de

betrokkenen een sterke weerstand hielden tegen afwijkende tijdsindelingen. Het grootste probleem
was niet dat men zijn vrienden niet kon zien of dat sportfaciliteiten gesloten waren, maar dat men

de dingen die men wilde doen niet kon doen op de tijden dat men dat gewend was. Men wilde niet

sporten met collega's of met kennissen, maar met familie en met vaste vrienden. Mede hierdoor
kwam er van spreiding van vrijetijd en sport weinig terecht. De onderzoekers concluderen dat

aanpassen van openingstijden van vrijetijdsvoorzieningen niets oplost. De enige oplossing zou
een 'culturele revolutie' van de tijdsordening zijn (ibid: 131). Daarmee zit het onderzoek dicht aan

tegen de conclusie van de COP begin jaren zestig, waarmee het ook cultureel waarschijnlijk het

nodige gemeen heeft.

Vijf: roosterkenmerken. Ploegendienstonderzoek leunt veelal op een interessante mengeling van
wetenschappelijke interesse en praktijk gestuurde problemen. Feitenmateriaal is niet zelden

afkomstig uit reeel bestaande cases, welke om even reele oplossingen vragen. Rooster-deskundigen

hebben dan ook diverse modellen ontwikkeld om de lasten van ploegenwerk te verlichten. Als

belangrijke maatregel geldt het waarborgen van voldoende regelmaat en voorspelbaarheid (Jansen

1987:31, Meijman et al. 1989:110, Garhammer 1995). Van Limborgh (1996:105) vond dat
onregelmatigheid in een rooster als extra bezwarend wordt ondervonden, en uit een studie onder
huisarts-patienten bleek vooral onregelmatigheid gepaard te gaan met gezondheid- en welzijns-
klachten (Martens et al. 1995:58). Verder zou ploegenwerk dragelijker worden indien werknemers

inspraak zouden krijgen in de samenstelling van de roosters (Van Limborgh 1996:31). De Lange
constateert dat inspraak in het rooster de behoefte aan vrijetijd doordeweek vermindert (De Lange
1983:133). Het kunnen ruilen van diensten heeft volgens De Lange een hiermee vergelijkbare
betekenis (ibid: 134). Thierry en Ng-A-Tham (1994:424) brengen hier trouwens tegen in dat ruilen
vaak impliceert dat werknemers zichzelf te kort doen wat betreft hersteltijd. Naast regelmaat,
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voorspelbaarheid en inspraak bestaat er voorts een heel scala aan meer rooster-technische
voorstellen (Jansen 1987, 1994, Van Limborgh 1996). Resumerend lijken de gevolgen van
gespreid werken voor de vrijetijd mede beYnvloed te worden door de specifieke manier waarop
de arbeidstijden worden gestructureerd.

Conclusie
De laatste twee decennia zijn de nodige studies verricht naar ploegenwerk. Typerend voor de

studies, naast een sterk empirische inslag, is dat er meer dan bij de eerder genoemde disciplines
aandacht is voor de verschillende type roosters en dienstregelingen waarin gespreid werken is

georganiseerd. Het oordeel over spreiding van werktijden kan daarmee genuanceerder worden.

Volgens ploegendienst onderzoek is de bezwaarlijkheid van spreiding van werktijden afhankelijk
van de mate waarin nachtwerk overheerst, van de mate van regelmaat, voorspelbaarheid en
inspraak in roosters (alsmede enige andere roosterkenmerken), van de lengte van de werkweek,
en van de mate waarin een cultuur is ingesteld op afwijkende tijdsindelingen. Daarnaast blijkt dat
vooral over de sociale gevolgen van ploegenwerk verschillend geoordeeld wordt. Jongeren en
alleenstaanden hechten aan hun vrije avond, maar lijken minder behoefte te hebben aan een
'normale' dagindeling. Het thema van spreiding van vrijetijd in de tijd is na de COP-studie nauwe-
lijks meer aan de orde gekomen. De schaarse beschikbare resultaten wijzen op een beperkte

temporele verplaatsbaarheid van recreatie. De uitkomsten uit het ploegendienstonderzoek zijn
echter niet altijd even gemakkelijk te interpreteren aangezien nachtwerk vaak niet gescheiden is
van avond- en weekeindwerk en er slechts weinig onderzoek is verricht op concreet gedragsniveau.

2.5.4 Nieuwe arbeidspatronen in de dienstensector

Binnen de arbeidsociologie wint de opvatting terrein dat arbeidstijden een wezenlijk onderdeel

uitmaken van de kwaliteit van de arbeid (Beukema 1994). De afgelopen jaren zijn er dan ook de
nodige arbeidsociologische studies verschenen over de wijze waarop 'flexibilisering' van invloed

is op de kwaliteit van de arbeid en op de organisatie van de arbeidstijden. De studies wijken af
van het psychologische ploegendienstonderzoek in zoverre men meer gebruik maakt van kwalita-
tieve onderzoeksmethoden (althans daar meer van rapporteert), men arbeidstijden nadrukkelijker
situeert in een strijd om tijd, en de nadruk vooral legt op nieuwe arbeidspatronen in de dienstensec-

torN.

Een goed voorbeeld hiervan is de studie die Trommel in opdracht van de WRR verrichtte naar

motieven, ervaringen en wensen van werknemers met flexibele arbeidspatronen (Trommel 1987).
Na een kritische verhandeling over het begrip flexibilisering concludeert Trommel dat er nog
weinig bekend is over de flexibiliserings-wensen van werknemers (ibid:39). Teneinde die lacune

te vullen interviewt Trommel 28 flexibel werkenden en 8 mensen met een reguliere baan. Op basis
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van hun motivatie voor flexibel werk deelt Trommel de flexibele respondenten in drie groepen

in: zij die zich gedwongen zagen fiexibel werk te accepteren, zij die er zelf voor hebben gekozen,
en zij die het als een uitkomst beschouwden.

De gedwongenen (8) zijn het meest kritisch. Een aantal van hen werkt op afroep. 's Morgens
om zeven uur horen zij of er die dag nog gewerkt moet worden (verg. Van der Linden en Van den

Dungen 1987). Flexibilisering betekent voor hen vooral: een extra planningsprobleem en veel
geregel in het huishouden.

De zelf-gekozenen (9) zien flexibiliteit veeleer als afwisseling. Evenals bij Homing et al.'s tijd-
pioniers (§ 2.1) staat flexibiliteit bij hen voor spanning en uitdaging en voor een eigen tijdsinde-
ling. Aan te veel zekerheid heeft men een broertje dood. Van de negen werken er vier free-lance.

Afroepkrachten zijn er niet in deze groep. Vijf noemen zichzelf 'ongebonden'. De lasten van
flexibiliteit (onzekere toekomst) worden onderkend, maar weggewuifd als het logisch gevolg van
een eigen keuze.

De derde groep (11) laat zich niet goed inpassen in het stramien van dwang versus keuze.

Volgens Trommel gaat het vooral om vrouwen die een baan zochten die aansloot bij hun zorgta-
ken. Die baan wordt vaak gevonden in afroep- of thuiswerk. De meningen over flexibilisering
lopen in deze groep uiteen. Sommigen vinden het een uitkomst; anderen hekelen de onzekerheid.

Trommels conclusie laat weinig te raden over. Vanuit de optiek van werknemers betekent

flexibilisering vooral 'rigide arbeid' (ibid:110). De waardering van flexibiliteit hangt samen met

de genoten zeggenschap. Variatie in arbeidstijden lijkt acceptabel voor zover dit zelf gekozen en

geen opgelegde variatie betreft.

Trommels derde groep, vrouwen die flexibele banen accepteren om art)eid met zorg te combineren,

is uitvergroot in een case-studie van Timmer en Doorman-Vreugdenhil (1992). Timmer en Door-

man-Vreugdenhil vroegen 250 werknemers, hoofdzakelijk vrouwen met een oproep-contract, naar
hun ervaringen met flexibel werk. In eerste instantie roept de 'flexi-baan' ook hier negatieve
reacties op. Werknemers bekritiseren het gebrek aan financiele zekerheid en de noodzaak tot

plannen. Metname een korte oproeptermijn ofeen korte oproepduur worden als vervelend ervaren.

Is de oproeptermijn echter voldoende lang - een paar uur - en is de duur van de arbeid voldoende,

dan ligt het oordeel genuanceerder. Zelf spreken de respondenten van 'aanpassen', van 'mee leren

omgaan' en van de 'noodzaak tot anticiperen' (ibid:8). Het weigeren van een oproep blijkt in de
praktijk moeilijk, maar vrouwen met een langdurige relatie bij dezelfde werkgever ervaren dat
ze de nodige invloed kunnen uitoefenen op hun werktijden. Ziekte en vakantie van de kinderen
gelden als gegronde redenen om een oproep te weigeren. Uiteindelijk beoordeelt 63% van de

respondenten het werk positief (ibid: 13). Deels zal deze positieve waardering van flexibel  werk
voortkomen uit de geringe verwachtingen van deze vrouwen ten aanzien van hun kansen op de

arbeidsmarkt. Desondanks blijkt uit het onderzoek dat mensen wegen vinden om met flexibel werk

om te gaan, en ook niet geheel met lege handen staan vis-A-vis hun werkgever.
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Hebben de studies van Trommel (1987) en Timmer en Doorman-Vreugdenhil (1992) vooral

betrekking op oproep-arbeid, in Strijd om de Tijd, een publicatie van een vijftal Berenschot-
medewerkers, staan de organisatorische gevolgen van een '24 uurs economie' centraal (De Korte
et al. 1997). Om die gevolgen in kaart te brengen hebben de auteurs casestudies verricht bij zes

bedrijven uit de zakelijke en consumenten dienstverlening. Daarbij zijn gesprekken gevoerd met
leidinggevenden 6n met medewerkers. Ook hier blijkt dat het werken op gespreide tijden gepaard

gaat met sociale ongemakken: sport en verenigingsleven lijden eronder, en het gezinsleven vraagt

meer planning dan voorheen. Daaruit valt af te leiden dat het sociale leven in velerlei opzicht nog
is ingericht rondom avonden en weekeinden. Onherroepelijk gaat dit gepaard met spanningen,
niet alleen tussen werknemers en het thuisfront, maar ook tussen werknemers onderling. De
noodzaak om handelingen af te stemmen leidt tot het ontstaan van een 'memo-cultuur'.

De grootste problemen doen zich voor bij organisaties waar men de nieuwe werkpatronen
recent heeft gemtroduceerd. In organisaties waar men al langer op gespreide tijden werkt, zijn de
problemen minder (ibid:148). De Korte et al. wijzen erop dat de medewerkers hier vaak bewust
voor een dergelijk bedrijf hebben gekozen, dat men zich via vooropleidingen op het gespreid
werken heeft voorbereid, en dat men zijn of haar privdleven erop heeft afgestemd (ibid: 148).
Vooral jongeren blijken minder problemen met gespreid werk te kennen. Waarschijnlijk hangt

dit samen met de constatering dat gespreid werken 'een bepaalde mentaliteit' vereist (ibid: 109).
Weerstand tegen gespreid werken blijkt te kunnen worden weggenomen door zaken die de
bruikbaarheid van tijd verhogen: door inspraak en overleg over roosters, door rekening te houden

met privt-wensen (vrijwilligheid) en door goede rooster-procedures (ibid: 151).

Bij elkaargenomen vertonen de conclusies van de arbeidsociologische studies sterke overeenkom-
sten met de conclusies uit het gangbare ploegendienstonderzoek. Uit het onderzoek komt gespreid
werken naar voren als een arbeidspatroon dat anderen eisen stelt aan het sociale leven. Inspraak
en zeggenschap blijken wederom een belangrijke rol te spelen in de acceptatie van gespreid

werken. Daarnaast lijkt het leven met gespreid werken een bepaalde mentaliteit te vereisen.

Jongeren, en mensen die bewust voor een vak kiezen, lijken zich die mentaliteit het gemakkelijkst
toe te eigenen.

2.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk is een overzicht gepresenteerd van de onderzoeksliteratuur ten aanzien van

spreiding van arbeidstijden. Mede vanwege een sterke versnippering van kennis is er niet alleen
sprake van elkaar tegensprekende perspectieven op tijd, maar geven ook de meer empirische

studies geen uitsluitsel over het waarheidsgehalte van genoemde perspectieven. Innavolgingvan
Elchardus wordt de omgang van tijd gezien als een cultureel bepaalde strategie om het handelen
te coOrdineren en afstemmingsproblemen te voorkomen. Zowel de wijze waarop als de mate van
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coordinatie is daarbij afhankelijk van de inrichting van de samenleving, en daarmee van de cultuur

(in de brede zin van dat woord).

De geschiedenis van de modeme tijd laat zich kennen als de geschiedenis van een steeds abstracter

wordend tijdsbegrip. Schaalvergroting, functionele differentiatie en een utilitaristisch tijdsbesef

gaven aanleiding om de omgang met tijd te uniformeren en te rationaliseren. In de vroeg moderne

tijd leidde dat tot een sterk op scheidingen gerichte tijdsindeling, op een 'dualistische conceptie

van tijd' (Elchardus 1982). Arbeid en vrijetijd waren daarbij sterk verbonden aan specifieke

tijdvakken. Het weekeinde, en vooral de zondag, waren de geijkte momenten om er (gezamenlijk)

op uit te trekken. Een collectief ritme droeg bij aan de mogelijkheid tot orientatie in de tijd, tot
onderlinge coordinatie van handelen en tot sociale integratie.

De dualistische conceptie van tijd beleefde zijn hoogtepunt in de eerste decennia na de Tweede

Wereldoorlog. Vanaf die tijd laijgen de (altijd al aanwezige) tegenkrachten een steeds duidelijker
stem. De verankering van tijd in collectieve roosters botst met een individuele cultuur, met de
behoefte aan 'Eigenzeit' (Nowomy 1989). Individualisering in leefvormen en stijgende arbeidspar-

ticipatie van vrouwen impliceren dat taakverdelingen minder strikt langs de lijn van de sekse

verdeeld worden. Stijgende welvaart gaat gepaard met meer mobiliteit. In die veranderende

maatschappelijkecontext ondergaatookde temporele coordinatie verandering. Centraal vastgestel-
de collectieve tijdsindelingen worden geassocieerd met inefficient tijd- en ruimtegebruik, met

congestie en met gebrek aan zeggenschap.

Over de betekenis van deze ontwikkelingen voor de organisatie van de tijd wordt verschillend

gedacht.

In het sociologische de-synchronisatie denken wordt het loslaten van strakke roosters in verband

gebracht met keuzevrijheid en individuele zeggenschap over tijd, en met vermindering van

congesties. Onbedoelde neveneffecten, zoals grotere afstemmingsproblemen, komen ofwel niet
aan de orde ofwel worden opgelost via noties als 'temporele gemeenschappen' (Boulin 1993b).

Het sociaal-culturele denken over tijd vestigt de aandacht op mogelijke schaduwzijden van

gespreid werken. Collectieve ritmes vervullen in die visie een belangrijke sociale functie.

Collectieve ritmes zijn meer dan de optelsom van individuele tijdsindelingen, en impliceren zowel

mogelijkheid als beperking. Het belang van coordinatie, en de traditionele culturele betekenis van

de doordeweekse periode als werktijd, maken dat spreiding van werktijden wellicht niet tot
navenante spreiding van recreatie leidt. Daarnaast waarschuwt het sociaal-culturele denken voor

een vervlakking van tijd, voor een mogelijk verlies aan zeggenschap als gevolg van flexibiliteit
voor de werkgever, voor sociale isolatie, en voor een toename van 'frictie-tijd'.

Beide benaderingen kennen hun beperkingen. Binnen het de-synchronisatie-denken gaat de
aandacht vooral uit naar het individu, en worden zeggenschapsverhoudingen weinig geproblemati-
seerd. Het sociaal-culturele denken over tijd leunt zwaar op een weinig historisch perspectief op

tijd, welke in tegenspraak lijkt met de stelling dat tijd socio-cultureel bepaald is.
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Binnen de tijd-geografie is de aandacht gevestigd op de diverse soorten beperkingen die mensen

in hun tijdsbesteding ervaren (capaciteits-, coordinatie- en gezagsbeperkingen) en op het routine-

matige karakter van het alledaagse handelen.

Binnen de recreatie-sociologie poneen Blakelock, in een variant op het sociaal-culturele denken
over tijd, de stelling dat 'il-liquide' tijd een voorkeur teweegbrengt voor een meer flexibele
tijdsindeling. De rationele-keuze-theorie lijkt het onderzoek naar de gevolgen van gespreid werken
weinig te bieden te hebben. Tijd en recreatie bevinden zich in het schemergebied van de rationali-
teit. Op de inhoudelijke vraag naar de relatie tussen spreiding van arbeidstijden en het realiseren
van persoonlijke doelen blijft de rationele keuze theorie het antwoord schuldig.

De meer empirische arbeid- en recreatie-studies geven ondertussen een verdeeld beeld te zien.
Oude recreatie-studies onderstrepen het sociale karakter van recreatie en de relatie met vooral de

zondag. Ouder onderzoek onder ploegenwerkers laat zien dat spreiding van arbeidstijden gepaard

gaat met een gevoel van isolatie jegens de rest van de samenleving, met problemen in het
synchroniseren van het handelen met derden, met een slechts ten dele verplaatsbare betekenis van

de zondag, en bijgevolg met problemen in participatie in recreatie.
Recenter onderzoek bevestigt deze gegevens ten dele. Nog steeds blijkt recreatie vooral een

sociale activiteit, uiten gespreid werkenden klachten over hun gezinsleven en over hun maatschap-

pelijke participatie (netwerk, hobby, vereniging), en blijken weekeinden en avonden de meest

geijkte momenten voor (gezamenlijke) vrijetijdsbesteding. Tegelijk echter lijkt er sprake te zijn
van een groeiende waardering voor doordeweekse vrijetijd en van afnemende weerstand tegen

vooral avondwerk en zaterdagwerk (vooral onder jongeren, alleenstaanden en hoger opgeleiden).
Gespreid werkenden uiten wel klachten, maar of gespreid werk ook ten koste gaat van de feitelijke
tijdsbesteding is niet altijd duidelijk. De meeste klachten doen zich voor onder nachtwerkers, en
de meeste overeenstemming bestaat er over de nadelige gevolgen van nachtwerk voor het fysiek
welzijn. Of gespreid werk zonder nachtwerk net zo bezwaarlijk is voor het sociaal welzijn als
gespreid werk met nachtwerk, is een stelling waar zowel onderzoekers onderling als onderzoekers

en respondenten over van mening verschillen. Enkele onderzoekers constateren dat gespreid
werken nieuwe vaardigheden en een andere mentaliteit vereist. Als belangrijke voorwaarden voor

acceptatie van gespreid werken worden inspraak en zeggenschap genoemd, maar ook regelmaat
en voorspelbaarheid, een duidelijke begrenzing van het gespreid werken, alsmede enige andere

roosterkenmerken. Ook deeltijdwerk wordt genoemd als een mogelijkheid om de sociale gevolgen
van gespreid werk te verlichten. De betekenis van deze bevindingen voor de uithuizige recreatie

moet primair worden afgeleid uit klachten en voorkeuren van gespreid werkenden ten aanzien van

hun arbeidstijden. Slechts een klein aantal studies begeeft zich op concreet gedragsniveau of gaat

nadrukkelijk in op de strategieen die gespreid werkenden hanteren om hun doelen te bereiken.

Samengevat: in de wetenschappelijke literatuur wordt verschillend gedacht over de vraag wat de
gevolgen zullen zijn van een toename in gespreid werken voor de omgang met tijd in het algemeen
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en voor de uithuizige recreatie in het bijzonder. Maatschappelijke veranderingen dienen zich aan,
maar de uitkomsten uit het empirische onderzoek suggereren dat de oude tijdsordening zich niet
gemakkelijk laat verdrijven. De behoefte aan individuele tijdsoevereiniteit is vaak geconstateerd,
maar hoe deze wens zich verhoudt tot de behoefte aan routine, aan orientatie in de tijd, en aan
coordinatie met anderen, is minder duidelijk. Het belang van zeggenschap over arbeidstijd voor
de bruikbaarheid van tijd is in vrijwel iedere studie onderschreven, maar of spreiding van

werktijden ook werkelijk tot meer zeggenschap leidt, is vooralsnog een open vraag.
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Noten

1.        Zie voor recente overzichten Bergmann (1983), Pronovost (1989) en Adam (1990 en 1995).

2.        Het woord tijdklem is van Mey (1996). Het is hier gebruikt als vertaling van het Duitse Zeitzwtinge'.

3. Terwijl Tenet het over afnemende differentiatie heeft, spreekt Knulst van toenemende differentiatie.
Beiden doelen echter op het hetzelfde, namelijk op afnemend onderscheid tussen mannen en vrouwen
(ouderen en jongeren) en op toenemende combinatie van taken of rollen binnen een persoon. Teriets
verwoordingen verwijzen naar het eerste aspect, die van Knulst naar het tweede.

4.          Vij f respondenten blijken gescheiden, negen leven alleen (Horning et al. 1990:41).

5.       Analoog aan de rol van het praktisch bewustzijn in de handelingstheorieen van Giddens (1981,1984) en
van Bourdieu (1989).

6.     Vanzelfsprekend zijn er diverse auteurs die een vergelijkbaar standpunt uitdragen (verg. Zuzanek en
Mannell 1993, Young 1988, Adam 1995, Garhammer 1995, Facht 1987, Beckers, Van den Heuvel en
Raaijmakers 1994). Nergens echter  is dit standpunt zo consistent onderzocht (theoretisch en empirisch)
als in het werk van Elchardus. Om die reden is in deze paragraaf het werk van Elchardus centraal gesteld.

7.        Ik zal hier niet dieper ingaan op het werk van Parsons, noch op de betekenissen van tijd welke Elchardus
aan dat werk heeft ontleend (zie voor de laatste Breedveld 1995). Vet-wijzingen naar Parsons' werk
stoelen op de interpretatie daarvan in het artikel van Elchardus (1982).

8.     Ik beperk me hier tot de problemen welke voortkomen uit het proces van spreiding van arbeidstijden
zoals dat in deze studie is gedefinieerd, en welke door Elchardus zijn geformuleerd in De Gemobili-
seerde Samenteving (1996). In dit essay stelt Elchardus meer aan de orde dan alleen spreiding van
arbeidstijden. Op de gevolgen van ontwikkelingen als kort lopende arbeidscontracten of toenemende
werkdruk wordt hier niet ingegaan.

9.      Overigens valt op die conclusie, waar het 'wisselende werktijden' betreft, heel wat af te dingen. Zo is
Wipplers definitie van wisselende werktijden gebrekkig te noemen. Dat het hier een bijzonder heterogene
groep betreft, blijkt uit het feit dat het werken in wisselende werktijden in positieve zin samenhangt met
sociaal prestige, inkomen en opleidingsniveau (Wippler 1966:bijlage 5). Deze correlaties ondersteunen
de gedachte dat de groep met wisselende werktijden evenzeer laag opgeleide industrie-arbeiders omvat
als hoger opgeleiden die werk mee naar huis nemen. Voorts blijft onduidelijk in welke mate seizoenwerk
de dagindeling bet'nvloedt gedurende het merendeel van het jaar dat er geen sprake is van een hoogsei-

. zoen. Anderen hebben Wippler een incorrecte interpretatie van zijn uitkomsten verweten (Katteler en
Kropman 1975:115).

10. Een zoektocht in de omvangrijke literatuur over 'constraints' (Jackson 1988, 1991, De Vries en De Bruin
1993)   leverde geen bruikbare resultaten   op.    Ook    in de literatuur over 'crowding' (Manning    1985,
Manning et al. 1996) bleek er geen substantitle aandacht te zijn geweest voor het proces van spreiding
van arbeidstijden.

11.    In het onderzoek van Tijdens (1997) geven een aantal mensen aan ervaring te hebben met avondwerk.
Sommigen hebben ook ervaring met zaterdagwerk. Onbekend is of het hier overwerk betreft of andere
vormen van gespreid werk. Bij het onderzoek van Warning (1994) bedraagt het percentage gespreid
werkenden 5% en bij het onderzoek van Van Rij (1995) 29%.

12.      De COP-studie bevatte meerdere onderzoeken. Zo werden 205 extra vragenlijsten afgenomen betreffende
zondagarbeid (zie Thung 1962). Daarnaast was er een aparte case-studie onder 27 vrouwelijke ploegenar-
beidsters (Banning et al. 1961:372-382).
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13. Met 'voorwaartse rotatie' wordt gedoeld  op  het  feit  dat een ochtenddienst wordt gevolgd  door  een
middagdienst, die op zijn beurt gevolgd wordt door een avonddienst. De diensten schuiven zo als het
ware op in de tijd, en tussen twee diensten bestaat er voldoende tijd voor herstel. Nadeel is dat de laatste
dienst in een serie laat eindigt en de eerste dienst in een nieuwe serie vroeg begint. De vrijetijd tussen
twee series diensten is daardoor beperkt. Achterwaartse rotatie (avond -> middag -> ochtend dienst) geeft
kortere herstelperioden binnen een serie diensten, maar meer vrijetijd tussen twee series diensten in.

14.   Er zijn natuurlijk ook ploegendienstonderzoeken die in deze traditie (kwalitatief, historisch-kritisch)
passen. Voorbeelden zijn Buitelaar et al. (1977), Garhammer (1995) en Aubrey et al. (1986). Deze
studies zijn eerder al besproken.
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3. Opzet van het onderzoek

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de conclusies uit de literatuurstudie hebben doorgewerkt

in de opzet van het empirische deel van het onderzoek. In § 3.1 wordt de probleemstelling
onderverdeeld in een aantal concrete onderzoeksvragen. In § 3.2 wordt verantwoord tot welke

onderzoeksopzet dat heeft geleid. Gekozen is voor een 'revealed preferences approach' waarbij
secundaire analyses op data uit twee nationale enqudes gecombineerd zijn met interviews bij
tweeendertig werknemers met avond- en weekeindwerk. In § 3.3 en § 3.4 wordt informatie
verstrekt over de twee geraadpleegde enquBtes; in § 3.5 wordt beschreven hoe het kwalitatieve
onderzoek is opgezet.

3.1 Onderzoeksvragen

Uit de literatuurstudie komt naar voren dat spreiding van arbeidstijden niet los kan worden gezien
van de specifieke manier waarop de tijd in een samenleving is georganiseerd. Recente cijfers uit
arbeidsstatistieken suggereren dat gespreid werken tegenwoordig niet meer zo afwijkend is als

het vroeger (wellicht) is geweest (Gringhuis 1994). Uit de literatuurstudie doemt echter ook het

beeld op van een samenleving die - gewild of ongewild - nog sterk in de greep verkeert van een

aantal vaste ritmes: doordeweek overdag zijn veel mensen aan het werk of naar school, de meeste

vrijetijdsbestedingen lijken gesitueerd in de avonden en weekeinden. Enerzijds impliceert dit
collectieve ritme voor gespreid werkenden dat er mogelijkheden zijn om doordeweek overdag

rustiger op pad te gaan, en om tijd beter te kunnen benutten; anderzijds impliceert een collectief
ritme voor gespreid werkenden dat het moeilijker wordt om sociale contacten te onderhouden,
dat tijd wellicht beter gepland moet worden, en dat lange termijn vastleggingen moeizamer zijn
stand te houden. De gevolgen van gespreid werken voor vrijetijd en recreatie lijken verder bemid-

deld te worden door een aantal specifieke factoren, waaronder de zeggenschap die men heeft over
zijn of haar arbeidstijd. Samengenomen leidt dit tot de formulering van de volgende vier

onderzoeksvragen:



1    In welke mate zijn arbeid en vrijetijd gespreid over de dag en de week, en welke ontwikke-

lingen hebben zich hier de  afgelopen jaren in voorgedaan?

2   Hoe is gespreid werken verdeeld over de beroepsbevolking, en wat is de relatie tussen
spreiding van arbeidstijden en zeggenschap over arbeidstijd?

3    Wat zijn de gevolgen van spreiding van arbeidstijden voor de uithuizige recreatie,  en welke

andere factoren zijn hierop van invloed?

4    Wat is de betekenis van spreiding van arbeidstijden voor de omgang met tijd (in termen van
ritmering en coBrdinatie van handelen), en welke tijd-strategieen onderhouden gespreid
werkenden om hun doelen te bereiken?

3.2 Revealed preferences approach, avond- en weekeindwerk

De geformuleerde onderzoeksvragen en de resultaten uit de literatuurstudie hebben geresulteerd
in een onderzoek volgens een 'revealed preferences approach' onder avond- en/of weekeindwer-
kers.

Kenmerkend voor de 'revealed preferences approach' is dat uitspraken over de toekomst onder-
bouwd worden aan de hand van het gedrag van mensen in bestaande (concrete) situaties. Onderlig-
gende assumptie daarbij is dat preferenties zich openbaren in feitelijke gedragskeuzes (Kroes en
Sheldon 1988, Louviare en Timmermans 1990, Stemerding 1996). Het is aan de onderzoeker om,

op basis van de verzamelde kennis over het heden, een gefundeerde vertaalslag te maken naar de

toekomstige situatie.
Een alternatief voor de 'revealed preferences approach' vormt de 'stated preferences approach'.

In de 'stated preferences approach' wordt expliciet gernformeerd naar eventuele preferenties.
Respondenten laijgen hypothetische gedragsalternatieven voorgelegd, en worden uitgenodigd om
hun mening uit te spreken over de wenselijkheid van de geboden alternatieven (verg. de studie

van Kattenberg in § 2.1). Voordeel van een 'stated preferences approach' is dat men minder
afhankelijk is van bestaande data, zodat de vraagstelling gemakkelijker kan worden toegespitst

op het doel van het onderzoek.
Deze voordelen niettegenstaande is hier gekozen voor een 'revealed preferences approach'.

Enerzij(is omdat uit de literatuurstudie was gebleken dat veel van het empirische onderzoek onder

gespreid werkenden zich op het niveau van attitudes en preferenties begeeft, en minder op het
gedragsniveau; anderzijds omdat er binnen de 'stated preferences approach' geen afdoende

oplossing bestaat voor het probleem van de generaliseerbaarheid van de opgetekende uitspraken
(verg. Louvidre 1988, Lnuvidre en Timmermans 1990). Tijd, zo bleek in § 2.4, geldt als een weinig
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bereflecteerd en abstract thema. Om die reden moeten vraagtekens geplaatst worden bij de externe

validiteit van respondenten-uitspraken over een hypothetische, toekomstige tijdsordening (verg.

Raaijmakers 1990).

Het studieobject is nader afgebakend door nachtwerk zoveel mogelijk buiten het onderzoek te

plaatsen, en in het empirisch deel van het onderzoek te concentreren op avond- en weekeindwerk.
Uit de literatuurstudie kwam immers naar voren dat de (negatieve) consequenties van nachtwerk
reeds uitputtend gedocumenteerd zijn in het industriele ploegendienstonderzoek (zie Jansen 1987,

Meijman et al. 1989, Van Limborgh  1996). Over de sociale gevolgen van avond- en weekeindwerk

bestaat daarentegen nog de nodige discussie. De recente ontwikkelingen gaven bovendien geen

aanleiding om te veronderstellen dat juist het nachtwerk in de aankomende decennia belangrijk
in omvang zou toenemen. In de discussie over spreiding van arbeidstijden overheerst immers de

dienstensector (zie de Winkeltijdenwet). Anders dan in de industrie, waar een bedrijf redelijk
autonoom of met behulp van een klein aantal toeleveranciers operationeel kan wezen, draait de

dienstensector op direct contact met klanten. Vertrekkend vanuit de hypothese dat de meeste

klanten gehoor zullen wensen te geven aan hun bioritme, leek het daarmee niet aannemelijk dat

nachtwerk in de aankomende tijd voor veel mensen tot de dagelijks realiteit van hun bestaan zou

gaan behoren.

Onderzoeksvragen, de keuze voor een 'revealed preferences approach' en voor onderzoek onder
avond- en weekeindwerkers, hebben tezamen geleid tot een onderzoeksopzet bestaande uit

secundaire analyse van nationale enquaes aangevuld met tweetndertig interviews met gespreid

werkenden.
De nationale enqu6tes in kwestie zijn de serie tijdbudgetstudies van het Sociaal en Cultureel

Planbureau (SCP) en het Onderzoek Dagrecreatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek

(CBS). De tijdbudgetstudies zijn daarbij ingezet om ontwikkelingen in het gespreide werk te
kunnen schetsen, alsmede om de relatie tussen gespreid werken en zeggenschap te kunnen
analyseren (onderzoeksvraag 1 en 2). Het Onderzoek Dagrecreatie is ingezet om de temporele
spreiding van uithuizige recreatie te bestuderen (onderzoeksvraag 1), alsmede om de gevolgen

van gespreid werken voor de uithuizige recreatie te bestuderen (onderzoeksvraag 3).
Nadeel van secundaire analyses is dat de vraagstelling niet is afgestemd op het onderhavige

studie-object. Dit probleem kon ten dele worden ondervangen doordat aan de meest recente edities

van beide onderzoeken enige vragen konden worden toegevoegd'. Ook na het toevoegen van

vragen bleven echter kennislacunes bestaan. Zo bevat noch het SCP onderzoek noch het CBS
onderzoek informatie over 'roosterkenmerken', anders dan dat respondenten 's avonds, 's nachts

of in het weekeinde werkzaam waren. Voorts moest 'omgang met tijd' binnen de bestaande

onderzoeken worden ingeperkt tot de tijdstippen van werken en frequentie, tijdstip en sociale

karakter van dagtochten. Beide onderzoeken zijn sterk in de registratie van tijdsbestedingen, maar
zwak in het vaststellen van strategieen en andere meer procesmatige dimensies van de omgang
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met tijd (zie onderzoeksvraag 4).

Het kwantitatieve onderzoek diende daarbij vooral om het vast te stellen of er sprake is van
een relatie tussen spreiding van arbeidstijden en recreatief gedrag, en zo ja wat dan de aard van
die relatie is. Met de constatering dat er al dan niet sprake is van een dergelijke relatie is de

onderliggende logica van die relatie (of van het uitblijven ervan) nog niet verklaard. Het staat

onderzoekers vrij om achter gevonden handelingspatronen een systematiek of een bepaalde

preferentie-structuur te veronderstellen. Meerdan een veronderstelling kan dit echter nooit wezen.

Zonder nadere toetsing omtrent de juistheid van deze veronderstelling bestaat er geen zekerheid
over de vraag in hoeverre de betekenis die de onderzoeker aan het handelen toekent, overeenkomt

met de betekenis die het handelen heeft in de ogen van de respondent2. Soms staan de leefwerelden

van onderzoekers en respondenten zo dicht bij elkaar dat veilig kan worden aangenomen dat er
inderdaad sprake is van convergerende interpretaties van het handelen. Soms ook beschikt de
onderzoeker over additionele informatie, uit vorige studies of uit levens-ervaring, welke hem of
haar sterken in die overtuiging. In deze studie is zulks niet het geval. De theorie-vorming over

gespreid werken geeft een dermate verdeeld beeld te zien dat hier geen eenduidig interpretatie-
kader uit kan worden afgeleid. Daarbij komt dat het werken op gespreide tijden voor de onderzoe-

ker in kwestie beperkt is gebleven tot enige jeugdervaringen, welke bezwaarlijk kunnen dienen

als basis voor generalisatie naar andere contexten. Om die reden - om recht te doen aan de
Weberiaanse notie van 'Verstehen' alsmede om kennishiaten in de SCP en CBS studies aan te

vullen - zijn naast de secundaire analyses gesprekken gevoerd met een beperkt aantal werknemers

met overwegend avond- en weekeindwerk (onderzoeksvraag 4).

3.3    De tijdbudgetstudies van het SCP

De term tijdbudgetstudie verwijst naar een specifieke methode om tijdsbesteding te meten. Met
tijdbudgetonderzoek wordt gedoeld op onderzoek waarin respondenten gevraagd wordt om,

gedurende een zeker tijdsbestek, van alle gebeurtenissen van een nader geldentificeerd soort de
precieze tijdstippen en tijdsduur te registreren (verg. Pronovost 1989:76). Doorgaans wordt de

complete tijdsbeste(ling van een dag of van een aantal dagen gemeten, maar noodzakelijk is dat
niet. Evenzeer zou een tijdbudgetstudie alleen de tijd besteed aan werken of aan lezen kunnen

meten. In zo'n geval kan men spreken van een particle of semi-tijdbudgetstudie. Doorslaggevend
is dat van iedere particuliere activiteit genoteerd wordt wanneer die begint en eindigt. Tijdbudget-
onderzoek verschilt hierin van het reguliere, 'retrospectieve' onderzoek, waarin respondenten juist
worden uitgenodigd om te reflecteren over een verzameling activiteiten (hoe vaak ging u het

afgelopen jaar naar het zwembad, hoeveel uur werkt u per week). De kracht van de tijdbudget-
methode schuilt daarbij in het bijhouden van een dagboek. Het bijhouden van een dagboek maakt

dat respondenten zo min mogelijk hoeven te vertrouwen op hun - selectieve - geheugen. De

verplichting om een complete tijd-boekhouding op te stellen reduceert bovendien de mogelijkheid
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tot het geven van sociaal-wenselijke antwoorden. De Finse tijdbudgetonderzoekster Iiris Niemi
stelt daarom: 'diairies are the only viable method for obtaining valid and reliable data on activities'

(Niemi  1993; zie verder onder andere Juster 1985, Harvey 1993, Oudhof et al. 1988, Knulst en

Van Beek 1990, Kalfs 1993). In de loop van de tijd heeft het tijdbudgetonderzoek een solide

positie opgebouwd. De institutionalisering van de methode uit zich onder andere in de vestiging

van een internationaal erkende gemeenschap van tijdbudgetonderzoekers (Iatur) en van een
internationale databank voor tijdbudgetonderzoek (het International Time Budget Archive onder

verantwoordelijkheid van de Brit Jonathan Gershuny).

Vanzelfsprekend ontmoet het tijdbudgetonderzoek ook kritiek. Tegenstanders brengen in dat
tijdbudgetonderzoek tijd reduceert tot 66ndimensionaal begrip (Adam 1990:95, Kelly 1998:82).

Tijd, zo wordt terecht gesteld, is meer dan alleen kloktijd. In situaties van 'flow' (Goossens 1998)

gaat de tijd ongemerkt aan ons voorbij; in afwachting  (in  de rij  voor een kassa,  voor een urinoir)
lijkt iedere seconde een eeuwigheid te duren. Het culturele karakter van tijd brengt bovendien met

zich mee dat niet iedere cultuur over tijd denkt in termen van meten en besteden. Hoewel feitelijk
correct klinken de argumenten, met uitzondering van de laatste kanttekening, niet geheel overtui-

gend. Verwijzingen naar de spanning tussen objectieve tijdmeting en subjectieve beleving van
tijd zijn terug te traceren tot het grote tijdbudgetonderzoek van het CBS uit de jaren vijftig (CBS

1955a:33) en tot het internationale onderzoek van Szalai uit de jaren zestig (Szalai 1972:3). De

uitdaging aan iedere tijdbudgetonderzoeker is om, in de woorden van Sorokin, de culturele rijkdom
van de tijd te vertalen in het abstracte 'esperanto' tijdsbegrip van het tijdbudgetonderzoek (Sorokin
1943:219, zie ook Gershuny & Sullivan 1998). Er is, binnen de context van een Westers tijdsbe-

grip, geen aanleiding om geen gebruik te maken van tijdbudgetonderzoek. Hooguit dient men zich

bij het vet:richten van een tijdbudgetstudie te realiseren wat een tijdbudgetstudie wel en niet
vermag, en bijgevolg welke conclusies men wel en niet uit het materiaal kan trekken (verg. Kelly

1998:83).

In Nederland vormen SCP en CBS de belangrijkste leveranciers van tijdbudget-gegevens. De CBS
onderzoeken gaan daarbij verder terug in de tijd, maar zijn intern niet homogeen van opzet en

verspringen nogal in de tijd (de eerste data werden in 1953 vergaard, daarna in 1955 en in 1962,

vervolgens weerin 1987/1988; in 1997 is wederom een tijdbudgetstudie gehouden, in een formaat

dat afwijkt van het formaat uit 1988). Voor dit onderzoek is daarom vertrouwd op de serie

tijdbudgetonderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau3. De tijdbudgetonderzoeken van

het SCP zijn sedert 1975 met een regelmaat van vijfjaar in dezelfde opzet herhaald, hetgeen ze
bij uitstek geschikt maakt om ontwikkelingen in tijdsbesteding te meten. Steeds is informatie
verzameld in de eerste weken van oktober (Knulst & Van Beek 1990:127-134, 161-166). Respon-
denten houden gedurende een week lang een dagboekje bij. In dat dagboekje maakt men per
kwartier aantekening van de ondernomen activiteit, van de lokatie (thuis, in de eigen woonplaats

of elders) en van een eventuele neven-activiteit (televisie kijken, radio en/of muziek luisteren,

lezen). Ten behoeve van de notatie van de tijdsbesteding beschikken respondenten over een mee
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geleverde activiteitenlijst welke is afgeleid uit het internationale onderzoek van Szalai (1972).
Naast het dagboekje vullen respondenten een uitgebreide vragenlijst in. Hierin zijn vragen opgeno-
men over persoons- en gezinskenmerken, tijdsbesteding en consumptiepatronen. In 1975 deden

1370 mensen aan het onderzoek mee. In latere jaargangen heeft de omvang van de steekproef
steeds rond de 3.000 respondenten geschommel#. Aan het onderzoek ligt een a-selecte

adressensteekproef op basis van FIT afgiftepunten ten grondslag. Standaard worden de data

gewogen naar geslacht, leeftijd, werkzaamheid, urbanisatiegraad en positie in het huishouden.
Door het SCP is met regelmaat over de resultaten gepubliceerd, onder andere in het hoofdstuk

Media, Culmur en Vrijetijd van de tweejaarlijkse Sociale en Culturele Rapporten, daarnaast in

afzonderlijke rapporten over iedere jaargang van het onderzoek (Knulst 1977, Knulst & Schoon-
derwoerd 1983, Knulst & Van Beek 1990, De Hart 1995, Van den Broek et al. 1999). De data voor
1975 tot 1990 zijn eind 1994 opgevraagd bij het Steinmetz-archief. Voor 1995 participeerde de

Vakgroep Vrijetijdwetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant rechtstreeks in het
onderzoek.

3.4 Het Dagrecreatie-onderzoek van het CBS

Vanzelfsprekend kennen de tijdbudgetonderzoeken van het SCP, naast vele voordelen, ook de

nodige beperkingen. Een zo'n beperking is dat alleen informatie wordt verzameld over de
tijdsbesteding in oktober. Doorgaans is dat geen serieus probleem, omdat de tijdsbesteding in het

najaar voor de meeste activiteiten een redelijk getrouw beeld geeft van de tijdsbesteding gedurende

het gehele jaar (Hill 1985:165, Knulst en Van Beek 1990:131, Harvey 1993:206). Of die stelling
ook opgaat voor een seizoensafhankelijke tijdsbesteding als dagrecreatie, valt echter te bezien.

Een activiteit als zwemmen komt in de tijdbudgetstudies niet voor. In de hele studie is recreatie
een onderbelicht thema: van de 264 in 1995 onderscheiden activiteiten hebben er 16 betrekking
op wat hier'uithuizige recreatie' is genoemd6. Voor onderzoek naar recreatie is het voorts nadelig

dat bij de SCP studies slechts informatie wordt verzameld over 66n week. In vergelijking met de
meeste tijdbudgetstudies is dat een lange periode. Voor in-frequente recreatieve activiteiten als
bijvoorbeeld museumbezoek zou het te verkiezen zijn om te kunnen vertrouwen op informatie
overeen langereperiode. Derelatiefgeringe steekproef-omvang van detijdbudgetstudies (n=3000)
maakt de studies verder weinig geschikt voor onderzoek onder kleine subpopulaties als gespreid
werkenden. Evenmin is in het onderzoek informatie opgenomen over de sociale context van het

handelen, over het gezelschap waarin men recreeert, terwijl uit de literatuurstudienaar voren kwam

dat afstemming van het handelen met derden juist als een mogelijk probleem van gespreid werken

gezien moet worden. Om meerdere redenen zijn de tijdbudgetstudies van het SCP daarom minder
geschikt om te peilen naar de gevolgen van gespreid werken voor vrijetijd en recreatie.

Het Dagrecreatie-onderzoek van het CBS komt tegemoet aan een aantal van de genoemde
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bezwaren. Voor het eerst gehouden in  1990 en herhaald in 1995, geldt het Dagrecreatie-onderzoek
naast het Continue Vakantie-Onderzoek (CVO) als een belangrijke bron van informatie over
toeristisch-recreatief gedrag. Het CVO is daarbij opgezet om gegevens te verzamelen over

vakantie-gedrag, het Dagrecreatie-onderzoek om informatie te vergaren ten aanzien van recreatieve

activiteiten vanuit het eigen huis.
Het Dagrecreatie-onderzoek kan worden gekenmerkt als een semi-tijdbudgetstudie: van iedere

particuliere activiteit wordt informatie bijgehouden, maar het enige type activiteiten waarvoor dit

wordt gedaan zijn 'dagtochten'. Dagtochten zijn daarbij gedefinieerd als:

'Recreatieve activiteiten waarvoor men minimaal twee uur van huis is (zonder dat daarbij een overnachting elders

plaatsvindt), exclusief bezoeken aan familie of kennissen en exclusief uitstapjes vanaf een vakantie-adres' (CBS

1997:113,116).

In tegenstelling tot de tijdbudgetstudies van het SCP is het Dagrecreatie-onderzoek een jaar-rond-
studie. De steekproef is met 17.000 respondenten vijf maal zo groot als de steekproef in de
tijdbudgetstudies van het SCP, en de bestudeerde periode is ruim twee maal zo lang (een halve

maand). De 1995/'96 editie van het onderzoek bevat bovendien, mede op instigatie van
ondergetekende, informatie over het gezelschap waarin men recreeett. Kort samengevat: waar de
tijdbudgetstudies van het SCP primair geschikt zijn om te peilen naar historische veranderingen

in arbeid en vrijetijd (inclusief alledaagse, kortdurende en inhuizige activiteiten), daar is het
Dagrecreatie-onderzoek beter geschikt om de participatie in onregelmatige en deels seizoen-

gebonden uithuizige recreatie te meten, inclusief het gezelschap waarin men verkeert.

De opzet van het Dagrecreatie-onderzoek is als volgt: iedere maand houden 2.000 mensen

(gewogen aantallen) gedurende een halve maand gegevens bij over de door hen in de betreffende

periode ondernomen dagtochten (CBS 1997:113-130). Per dagtocht wordt bijgehouden wanneer

men weg ging en wanneer men terug kwam, hoe lang men heeft gereisd en met welk vervoermid-

del, wat men heeft gedaan (keuze uit 47 activiteiten), hoeveel men heeft besteed, en in wiens

gezelschap men verkeerde (vraagstelling in 1995 uitgebreid). Het veldwerk voor de 1995796 editie

van het onderzoek liep van september 1995 tot september 1996. Net als bij de SCP studies gaat

het bij het Dagrecreatie-onderzoek om een adressensteekproef. Ondervertegenwoordiging van
personen uit grotere huishoudens wordt in het onderzoek gecompenseerd door personen uit grotere
huishoudens (vier personen of meer, plus de helft van de huishoudens met drie personen) twee
maal zo lang aan het onderzoek te laten meedoen. Voor het onderzoek 1995/'96 werden 17.421

respondenten ondervraagd, waarvan er 5.858 een dubbele periode meededen. Het totaal aantal

cases komt daarmee op 23.279. Respondenten kregen vooraf een schema toegestuurd om de

gemaakte dagtochten te kunnen noteren. Eens per week werd de relevante informatie telefonisch

opgenomen. Standaard zijn de gegevens gewogen naar leeftijd, geslacht, huishoudgrootte,

stedelijkheidsgraad en woonprovincie. Over zowel het onderzoek van 1990/'91 als dat van
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1995/96 zijn CBS-publikaties verschenen (CBS 1992, 1997). Ten behoeve van de onderhavige
studie zijn aanvullende analyses verricht op de 1995f96-data. De analyses vonden plaats in de
herfst van 1996 en de lente en zomer van 1997, ten kantore van het CBS.

3.5 Het kwalitatieve onderzoek

Als aanvulling op de secundaire analyses zijn in het voorjaar en de zomer van 1997 gesprekken
gearrangeerd met 49 gespreid werkenden. Van deze 49 gesprekken zijn er 32 door ondergetekende
gevoerd en 17 door een collega-onderzoeker. Voor dit proefschrift is enkel gebruik gemaakt van

de tweeendertig zelf afgenomen interviews. De resterende zeventien interviews zijn aangewend
voor een andere studie (Huijser et al.  1998), maar hebben daarnaast ook gediend ter validatie van
de uitkomsten van de interviews waarvan hier verslag wordt gedaan.

De dataverzameling heeft plaats gevonden volgens de methode van het theorie gericht verzamelen

(Wester 1991). Volgens deze methode is het begrijpen van het onderzochte fenomeen het
voomaamste doel van kwalitatief onderzoek. De noodzaak om de bevindingen te extrapoleren
naar grotere populaties wordt niet ontkend, maar wordt ondergeschikt gemaakt aan het eerst

geformuleerde doel: het doorgronden van het fenomeen in kwestie. Voor de dataverzameling
betekent dit dat niet gestreefd is naar representativiteit, maar naar het verkrijgen van een goed zo
mogelijk inzicht in een geselecteerd aantal specifieke groeperingen (ibid 85:/86).

Op basis van de uitkomsten uit de literatuurstudie is besloten om het onderzoek te beperken
tot werknemers in de dienstensector zonder, of met zo weinig mogelijk, nachtwerk. Daarbij werd

het primair van belang geacht om te kunnen differentieren naar een aantal verschillende arbeids-

tijdpatronen (type roosters, vol-/deeltijdwerk). In tweede instantie werd het van belang geacht om

ook te kunnen differentieren naar verschillen in gezinssituaties (aanwezigheid partner en/of

kinderen) en naar verschillen in culturele orientatie (op de as modem / traditioneel). Verder werd
het van belang geacht om onderzoek te doen bij organisaties waar gespreid werken al langer

gemeengoed was. Situaties waar men zojuist gestart was met gespreid werken leken minder

geschikt, omdat daar nog niet gesproken zou kunnen worden van uitgekristalliseerde routines

(verg. De Korte et al. (1997) in § 2.5.4 en Cullen (1978) in § 2.2).

Als ingang voor het onderzoek is gekozen voor benadering van organisaties in sectoren waar al

langer aan de hand van roosters en dienstregelingen gespreid werd gewerkt. Begin 1997 is contact
gezocht met een tiental organisaties in de dienstverlenende sector. Naast verschillen in type
arbeidstijden is getracht om ook enige spreiding te bewerkstelligen in de andere relevant geachte

factoren (gezinssituatie, culturele orientatie). Uiteindelijk hebben zes organisaties hun medewer-

king aan het onderzoek toegezegd: een organisatie voor thuis- en kraamzorg (7 interviews); een
dierentuin (6); een zwembad / sportcomplex (5); een openbaar-vervoersbedrijf (5); een financiele
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instelling (7); en een organisatie voor telefonische informatieverstrekking (2)8.

Aan de contactpersoon binnen iedere organisatie, doorgaans een medewerker van de afdeling
personeelszaken of een afdelingsmanager, is gevraagd om minimaal vijf en maximaal tien
medewerkers bereid te vinden om zich op vrijwillige basis, tegen een geringe vergoeding9, thuis

te laten interviewen. Anonimiteit werd gegarandeerd. Aan de contactpersoon werd duidelijk

gemaakt dat het onderzoek op geen enkele wijze bedoeld was als beoordeling van het gevoerde

personeelsbeleid. Om te zorgen dat bepaalde groepen in het onderzoek niet ondervertegenwoor-
digd zouden raken, zijn aan sommige contactpersonen instructies meegegeven. Zo zijn van het

zwembad en van het openbaar-vervoersbedrijf alleen mannelijke werknemers geYnterviewd, en

zijn van de organisatie voor financiele dienstverlening alleen medewerkers van een grootstedelijke

vestiging geselecteerd.

De gesprekken hadden het karakter van een semi-gestructureerd interview. Voorafgaand aan de

gesprekken was een lijst opgesteld met relevante gespreksonderwerpen. Naar gelang de persoon-
lijke situatie van een individu is echter ruimte gelaten om van deze vragenlijst af te wijken. Zo
kon het zijn dat in het ene geval langer is stil blijven staan bij de relatie tussen sport en gespreid

werken, terwijl in een andere situatie meer aandacht is besteed aan ideeen over het belang van de

zondag voor de recreatie. De gemiddelde duur van de interviews was ruim anderhalf uur. De

interviews zijn op band opgenomen en achteraf integraal uitgetypt tot interview-protocollen. Aan
de verschillende passages in de interview-protocollen zijn handmatig codes toegekend die

aansloten bij de te onderzoeken thema's. Vervolgens is een matrix opgesteld van codes en

respondenten, zodat zowel de interview-protocollen als de onderscheiden codes als ingang konden

dienen voor de analyses. Aan de hand van deze matrix is het materiaal verder bewerkt, waarbij
in een iteratief proces steeds nieuwe codes en classificaties zijn onderscheiden (cnf. Wester

1991:126-176).

Bij samenwonende of gehuwde respondenten zijn  in de helft van de gevallen ook vragen

gesteld aan de partner van de respondent. Daarbij werd vooral gepeild naar de attitude van de

partner ten opzichte van het arbeidspatroon van de respondent, om te zien in welke mate dit tot
conflicten leidde en eventueel hoe die werden opgelost. Doorgaans was de partner niet gedurende
het gehele gesprek aanwezig. Verder zijn, als aanvulling op het verkregen materiaal, informele

gesprekken gevoerd met drie van de zes contactpersonen. Tijdens de gesprekken is vooral

gernformeerd naar de praktijk van het inroosteren in de betreffende organisatie. In onderstaande

tabel zijn de achtergrondgegevens van de tweeendertig geYnterviewde gespreid werkenden

samengevat.
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Tabel 3.1 Achtergrondkenmerken respondenten kwalitatieve onderzoek (n=32)

Geslacht man                                                                           16

vrouw                                                                        16

Leemjd 18-24 jaar                                                        5

25-34 jaar                                                        8

3544 jaar                                                        7

45-64 jaar                                                                            12

Gezinssituatie alleen / thuiswonend                                       4

samenwonend                                                       16

gezin met kinderen                                                       12

Werkzaamheid pallner (n=28) werkl niet                                                  5

werkl niet gespreid                                             13

werkt, gespreid                                                      10

Arbeidsduur respondent deeltild (< 30 uur)                                  6

voltijd (> 30 uur)                                  26

Woonplaats A'dam, R'dam, Den Haag                   5

middelgrote steden                                  21

kleine gemeenten buiten Randstad           6

Religie actief religieus'o                                    6

niet actief religieus                                   26

Er is niet naar gestreefd om de onderzoekspopulatie een afspiegeling te laten zijn van de arbei(is-
markt als geheel, van de arbeidsmarkt voor gespreid werk, of zelfs van de meewerkende

arbeidsorganisaties. Vergelijking met gegevens uit de Enquete Beroeps Bevolking over 1997 (CBS
1993-1998) leert dat er sprake is van een oververtegenwoordiging van vrouwen en van werkenden

in de categorie 45-64 jaar. De verdeling naar vol- en deeltijd werken komt overeen met cijfers van
de beroepsbevolking als geheel.

Onderverdeeld naar woonplaats woonden vijf respondenten in een van de drie grote steden".
Zes respondenten woonden in kleinere gemeenten buiten de Randstad met een traditioneel
karakter. Dit traditionele karakter uitte zich onder andere in het feit dat vijf van deze zes respon-
denten actief gelovig waren, en verder in hetgeen de respondenten over hun woonplaats vertelden.
De resterende eenentwintig respondenten waren woonachtig in middelgrote steden in of om de
Randstad. Sommigen woonden in suburbane groeikernen met een oud ruraal hart, anderen in

middelgrote gemeenten onder de rook van een van de drie grote steden.
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Een punt waarop de gerealiseerde onderzoeksgroep afwijkt van de geplande opzet betreft het

opleidingsniveau. Oorspronkelijk werd het interessant geacht om te kunnen differentieren naar

opleidingsniveau. Bij de groep hoger opgeleiden werd overigens niet gedoeld op kenniswerkers

(wetenschappers, schrijvers) die zelf hun tijd indelen, maar veeleer op hoger opgeleiden die
vanwege de aard van de bedrijfsvoering 'op rooster' werken (zoals in de medische sector).
Verwacht werd dat een hoger opleidingsniveau zich op twee manieren zou manifesteren. Ten

eerste in grotere cognitieve vaardigheden, hetgeen zich zou kunnen uiten in een groter gemak in
het omgaan met roosters en agenda's; en ten tweede in een individuelere, minder traditionele
omgang met tijd. Toen echter bleek dat alle respondenten een opleiding hadden genoten op

mavo/lbo/havo/mbo niveau (ouderen doorgaans op mavo/lbo niveau, jongeren op havo/mbo

niveau), is besloten om niet verder op zoek te gaan naar gespreid werkende hoger opgeleiden. Ten
aanzien van het verwachte verschil in omgang met tijd bleek dat de gernterviewde respondenten
zeer wel in staat waren om met ingewikkelde roosters om te gaan. Dergelijke temporele vaardighe-

den zijn in de huidige samenleving schijnbaar dermate gemeengoed dat het opleidingsniveau hier

weinig meer toe doet. Verschillen in opleidingsniveau werden tot slot geassocieerd met verschillen

in attitudes en in levensorientatie, maar naar verwacht konden deze verschillen ook worden

gevonden in het onderscheid jong-oud of stad-platteland. Selectie van hoger opgeleiden was
hiervoor niet noodzakelijk, en is dus verder achterwege gelaten.

In het volgende hoofdstuk staan de tijdbudgetstudies van het SCP centraal. Daarbij gaat de
aandacht uit naar ontwikkelingen in het gespreid werken en naar de maatschappelijke verdeling
van gespreide arbeidstijden. In hoofdstuk vijf wordt aan de hand van het Dagrecreatie-onderzoek

gekeken naar de spreiding van uithuizige recreatie over de dag en de week, alsmede naar de rol

die het gespreid werken hierin speelt. In hoofdstuk zes gaat de aandacht uit naar de interviews,
naar de organisatie van gespreid werken in verschillen type roosters, en naar de betekenis daarvan

voor de vrijetijd en recreatie van de betrokkenen.
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Nomn

1.     Aan het tijdbudgetonderzoek van 1995 zijn vier vragen toegevoegd over zeggenschap, alsmede enige
vragen over de frequentie van avond-, nacht- en weekeindwerk. Aan het Dagrecreatie-onderzoek
1995/96 zijn enige vragen toegevoegd over het reisgezelschap tijdens het ondernemen van dagtochten,
alsmede enkele vragen over gespreid werken.

2.        Ook weI de problematiek van de 'dubbele hermeneutiek' genoemd (Giddens 1976.1984).

3.     De tijdbudgetstudies waarnaar hier gerefereerd wordt betreffen een 'multi-client' onderzoek dat wordt
uitgevoerd door het onderzoeksbureau Intoniart. Naast het SCP wordt in het onderzoek geparticipeerd
door de Adviesdienst Verkeer & Vervoer, Cebuco, NOTU, NOS, STER en de Katholieke Universiteit
Brabant. Aangezien het SCP de voornaamste aanjager en financier van het onderzoek is, wordt in het

navolgende naar het onderzoek vet-wezen als de tijdbudgetstudies van het SCP.

4.    De precieze omvang van de steekproef was: 2730 respondenten in 1980, 3263 in 1985, 3415 (na
eliminatie van onvolledige dagboekjes 3158) in 1990, en 3227 in 1995.

5.       Zie voor de originele data-sets: computer bestanden Tijd Bestedings Onderzoek' P0319, P0640, P0925,
P0926, P1183, Pl 155. De data voor 1995 zijn geregistreerd onder nummer P1383.

6.     Rubriek 7 exclusief de activiteiten 'vervoer' en 'visite', en rubriek 8 exclusief 'vervoer' en inhuizige
activiteiten als naaiwerk, puzzelen en spelletjes. Van de resterende 248 activiteiten hebben er 90
betrekking op media-gebruik (waarvan 67 voor lezen), 60 op vervoer, 78 op noodzakelijke tijdsbeste-
dingen als educatie, eten en slapen, betaald en onbetaald werk, en 20 op resterende vrijetijdsbestedingen
als spel, visite, hobby's en verenigingsleven.

7. Openbaar vervoer behoort niet tot de dienstverlening in de enge zin van het woord (in die zin behoort het
tot de transport-sectoO. In de brede indeling industrie. landbouw en visserij, overheid en dienstverlening
wordt openbaar vervoer doorgaans wel tot de laatste categorie gerekend. De aard van het werk -
dienstverlening aan een groter publiek - brengt met zich mee dat het openbaar vervoer niet alleen

inhoudelijk maar ook wat betreft arbeidstijden vergelijkbaar is met de andere organisaties.

8.     De uitkomsten uit deze twee interviews zijn afgecheckt tegen de zes interviews met werknemers van
dezelfde organisatie, welke zijn afgenomen ten behoeve van het project Huijser. Van der Poel en
Breedveld (1998).

9. Boeken-, bioscoop- of platenbon ad f 30.

10.    De beslissing om mensen al dan niet als actief gelovig te categonseren was gebaseerd op de rol van
religie in het dagelijks leven van de betrokkene alsmede op de frequentie en regelmaat van het kerkbe-
zoek. Van de zes actief gelovigen zijn er drie Nederlands Hervormd, twee gereformeerd en een katholiek.

11.    Utrecht. als vierde stad van het land, is hiervan apart gehouden omdat analyses op het Dagrecreatie
bestand uitwezen dat het percentage gespreid werkenden in Utrecht beduidend lager lag dan in de andere
drie grote steden (en beduidend lager dan het landelijk gemiddelde). Bovendien wezen eerste analyses op
het Dagrecreatie-onderzoek uit dat gespreid werken in Utrecht niet dezelfde gevolgen met zich meebrengt
als in de andere drie grote steden.
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4. Spreiding van arbeidstijden

Voordat in het volgende hoofdstuk een relatie wordt gelegd tussen spreiding van arbeidstijden
en recreatief gedrag, wordt in dit hoofdstuk geanalyseerd in welke mate er sprake is van een lange
termijn ontwikkeling richting meer gespreide arbeidstijdent. In hoofdstuk 66n kwam immers naar
voren dat er verschil van mening bestaat over de vraag in welke mate gespreide arbeidstijden
maatschappelijk gezien nog afwijkend zijn (verg. Gringhuis 1994 versus Batenburg en Knulst
1993). Daarnaast wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de verdeling van het gespreide werk over
de beroepsbevolking alsmede op de relatie tussen gespreid werken en zeggenschap over arbeidstij-
den. De gebruikte data in dit hoofdstuk zijn de serie tijdbudgetonderzoeken van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (zie § 3.2).

De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. In § 4.1 worden de veranderingen in spreiding van
arbeidstijden geanalyseerd voor de periode 1975-1998. De cijfers uit de tijdbudgetstu(lies worden
daartoe afgezet tegen uitkomsten uit andere enqu6tes. In § 4.2 wordt het tijdsperspectief opgerekt
tot dat van de jaren vijftig en zestig. De uitkomsten uit de tijdbudgetonderzoeken van het SCP
worden vergeleken met uitkomsten uit tijdbudgetstudies van het CBS uit 1955 en 1962. In § 4.3
wordt aandacht besteed aan de maatschappelijke verdeling van het gespreide werk: onder welke

groeperingen komt gespreid werken het meeste voor; en hoe is de relatie met zeggenschap? Het
hoofdstuk wordt in § 4.4 afgesloten met een samenvatting.

4.1    Spreiding van arbeidstijden 1975-1998

In 1992 is in de EnquBte Beroeps Bevolking van het CBS (EBB) een vraagstelling opgenomen
over'onregelmatige werktijden': gevraagd is of mensen al dan niet in ploegendiensten werken,
of ze ook's nachts werken en in de avonden (en zo ja, hoeveel avonden en nachten), of ze soms
dan wel regelmatig op zaterdag werken, en of ze soms dan wel regelmatig op zondag werken. Op
basis van deze vraagstelling concludeert het CBS dat in 1992 ongeveer de helft van de werkzame
beroepsbevolking 'veelvuldig op bijzondere tijden werkt': 858.000 personen zijn 's nachts, 's
avonds En in het weekeinde werkzaam (waarvan 337.000 in drie-/vier-/vijfploegendienst), 709.000

personen werken 's avonds en in het weekeinde, 246.000 personen werken alleen 's avonds, en
1.020.000 personen werken wel in de weekeinden overdag maar niet 's avonds of's nachts. Het
aantal werkenden met'onregelmatige werktijden' komt daarmee op 2.833.000, ofwel op 48% van
de werkzame bevolking (Gringhuis 1994:48/50).

De constatering dat de helft van de werkzame bevolking te maken zou hebben met avond-,



nacht- en weekeindwerk is een tot de verbeelding sprekend gegeven gebleken. Diverse belei(is-

en onderzoeksrapporten uit de jaren negentig hebben dit intrigerende cijferovergenomen (Ministe-
rie van SZW 1995, Ministerie van V&W 1995, Bosker 1997, Ministerie van SZW en CBS 1998,

Tijdens 1998). Nu hoeft het feit dat EBB-cijfers worden opgenomen in beleidsrapporten niet te
verbazen, want de EBB geldt als een belangrijke statistiek van de arbeidsmarkt. Desondanks zijn
er goede redenen om de EBB cijfers nader tegen het licht te houden.

In ieder geval lijken de genoemde cijfers moeilijk te rijmen met het beeld dat 'in Nederland

globaal gewerkt werd van acht uur's ochtends tot vijf uur's middags, vijf dagen per week' (Bosker
1997:14), en waaraan begrippen als kantooruren en werkdagen ontleend worden. Twijfel over
de juiste interpretatie van de EBB-cijfers wordt verder gevoed door uitkomsten uit ander arbeids-

onderzoek. Volgens het Jaarlijks Onderzoek Werkgelegenheid en I nen van het CBS bedroeg
het aantal banen met'onregelmatige arbeid of ploegendiensten' in 1993 geen 48% maar 14% (CBS
1982-1997). Uitkomsten uit het arbeidsaanbod-panel van de Organisatie voor Strategisch Ar-
beidsmarkt Onderzoek OSA reiken weer een ander cijfer aan: volgens de OSA had in 1994 geen
48% of 14% maar 27% van de werkende bevolking'onregelmatige werktijden' (OSA 1985-1998).

De verklaring voor de verschillende uitkomsten moet worden gezocht in de onderlinge
verschillen in vraagstelling en in antwoordcategorieen. Zo wordt in de EBB bijvoorbeeld
gedifferentieerd naar soms Of regelmatig gespreid werken, terwijl in het OSA onderzoek alleen

gevraagd wordt of men de term onregelmatige werktijden at dan niet van toepassing acht op zijn
of haar werk. De vraag wanneer iets wel of niet van toepassing is, of zoals bij de EBB wanneer

niet overgaat in soms en soms in regelmatig, wordt daarbij overgelaten aan de respondent. Het
begrip'onregelmatige werktijden' is daarbij niet eenduidig afgebakend. In de EBB wordt het begrip
'onregelmatig' nauwgezet gedefinieerd, maar een dergelijke definitie ontbreekt grotendeels in de
enquBte van de OSA en in het Jaarlijks Onderzoek Werkgelegenheid en Lonen2 (Breedveld 1996).

De genoemde onderzoeken worden echter door meer geplaagd dan alleen door verschillen in
uitkomsten. De enqu8tes hebben metelkaar gemeen dat men respondenten vraagt om retrospectief
een schatting te maken van de frequentie van 'onregelmatig werken'. Niet bekend is hoeveel

manjaren daarmee gemoeid zijn en hoe dit aantal zich verhoudt tot het totaal aantal gewerkte uren.
Ontwikkelingen in de tijd zijn daarbij nauwelijks te meten daar de belangrijkste bron, de EBB,
met de vraagstelling niet verder terug gaat dan 1992.

De tijdbudgetonderzoeken (TBO) van het Sociaal en Cultureel Planbureau komen tegemoet aan
een aantal van de genoemde bezwaren. De studies gaan terug in de tijd tot 1975 en geven zowel
informatie over het aantal personen dat met gespreid werk te maken heeft als over de hoeveelheid
werk die daarmee gemoeid is. Het dagboek-karakter van de studie staat daarbij garant voor een
betrouwbare schatting van de tijdsbesteding (zie § 3.3).

Eerdere analyses op het TBO wijzen uit dat de arbeidstijd wellicht niet zo verspreid is over dag
en de week als de EBB cijfers doen vermoeden. In 1983 waren Knulst en Schoonderwoerd op basis

van het TBO van 1980 tot de slotsom gekomen dat arbeid nog grotendeels geconcentreerd was
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op doordeweekse dagen: in 1980 vond 6% van de arbeid in het weekeinde plaats en  94% op door-
deweekse dagen (Knulst en Schoonderwoerd  1983: 130). De doordeweekse arbeid was daarbij
sterk geconcentreerd in de overdagse periode, 82% van alle arbeid op de dinsdag vond plaats
tussen 8 en 17 uur (ibid: 132). In latere studies is de verdeling van arbeid over de dag en de week
niet meer aan de orde gesteld. Analyses op het TBO van 1990 naar de spreiding en concentratie
van verplaatsingen wezen echter uit dat althans het verkeer ten behoeve van de arbeid in 1990 nog
sterk geconcentreerd was op de doordeweekse dagen: in 1990 vond 5% van alle verkeer ten
behoeve van de arbeid in het weekeinde plaats, tegen 6% in 1975 (Batenburg en Knulst 1993:109).

De genoemde studies waren niet opgezet met het oogmerk om de uitkomsten te kunnen

vergelijken met uitkomsten uit arbeidsstatistieken. Een dergelijke vergelijking wordt in de

onderhavige studie wel beoogd. Om die reden is voor wat betreft de definities van gespreid werk
aansluiting gezocht bij de Enqube Beroeps Bevolking van het CBS (EBB). Dif betekent dat
avondwerk gedefinieerd is  als  het werk tussen  19 uur en  24  uur Cover alle dagen  van de week),
nachtwerk het werk is van 00 uur tot 06 uur (eveneens alle dagen van de week), en dat weekeind-
werk staat voor werk in het weekeinde overdag (tussen 06 uur en 19 uur). Tezamen vormt dit het
werken op gespreide arbeidstijden. De tijdspanne die overblijft, maandag-vrijdag 06-19 uur, staat

voor het in de tijd 'geconcentreerde' (reguliere) arbeidstijdpatroon. De werkzame bevolking is
gedefinieerd als diegenen in de leeftijdscategorie 15 tot en met 64 jaar die in de betrokken week
tenminste 12 uur werkzaam waren geweest. Reistijd van en naar het werk is buiten beschouwing

gelaten. Betaald werk dat thuis werd verricht is wel meegenomen, evenals 'overwerk'3. De
resultaten van de analyse voor 1995 zijn weergegeven in tabel 4.1.

Tabel 4.1 SpreldIng van arbeld over de dag en de week, werkzame bevolking, 1995

Tjdsinterval Aantal klok-uren Aandeel tijdvak Aandeel tildvak
in tijdvak in totale tijd in totale atbeidstijd

Nacht                                       42 25.0% 1,9%

Avond                                       35 20.8% 6,0%

Weekeinde overdag                            26 15,5% 5,4%

waarvan zaterdag                          13 7.75% 3,9%

waarvan zondag                                                  13 7,75% 1,5%

Gespreide tijden 103 61,3% 13,3%

Geconcentreerde tijden                      65 38,7% 86,7%

Totaal (in Mn week) 168 100,0% 100,0%

Bron: SCP Tijdbudgetstudie 1995
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Ook in 1995 blijkt arbeid in sterke mate geconcentreerd in de doordeweekse, overdagse periode.
In 1995 vond 86,7% van alle arbeid van de werkzame beroepsbevolking plaats binnen de grenzen
van het geconcentreerde arbeidstijdpatroon. Ruim dertien procent van alle arbeid (13,3%) vond
plaats op gespreide tijden ('s avonds, 's nachts of in het weekeinde). Avonden en weekeinden

ontlopen elkaar daarbij niet veel. Van alle arbeid van de werkzame bevolking wordt 6,0% 's
avonds verricht en 5,4% in de weekeinden overdag. Op zaterdag wordt er meer gewerkt dan op

zondag (3,9% resp. 1,5%). Ondanks dat 25% van alle tijd in een week in de nacht is gelokaliseerd,

blijft nachtwerk beperkt tot 1,9% van alle arbeid in een week.

In de tabel is ook het werk dat thuis werd verricht meegeteld. In de EBB wordt immers niet

expliciet verwezen naar de geografische lokatie van het werk, en met de groei van banen in de

informatieverwerkende industrie lijkt thuis- of telewerk een steeds relevantere arbeidscategorie

(Van Reisen 1997). Desondanks mag verwacht worden dat het zowel vanuit wetenschappelijk
als vanuit beleidsmatig oogpunt interessant is orn het thuis verrichte gespreide werk te scheiden

van het gespreide werk dat elders wordt verricht: op kantoor, in de fabriek, de bus, de winkel, het

restaurant, of het ziekenhuis. Verondersteld wordt dat het voor de beleving van het gespreide werk

verschil uitmaakt of dit in de context van het eigen huis dan wel elders geschiedt.
Nadere analyses wijzen uit dat de kans dat iemand thuis werkt in de weekeinden, avonden en

nachten aanzienlijk groter is dan doordeweek overdag. Van het gespreide werk wordt in 1995 14%

thuis verricht en 86% elders, tegen respectievelijk 3% en 97% voor het werk dat doordeweek
overdag plaatsvindt. Eliminatie van thuiswerk in tabel 4.1 heeft tot gevolg  dat het percentage

gespreid werk met 1,3% daalt van  13,3% naar  12,0%.

Een andere kwestie, naast de kwestie van het wel of niet in de analyses opnemen van thuiswerk,
betreft de positie van degenen die minder dan twaalf uur per week werken. In navolging van de

praktijk bij de EnquEte Beroeps Bevolking zijn personen met een arbeidsduur van minder dan

twaalf uur niet tot de werkzame bevolking gerekend, en ook niet in de analyses betrokken. De

wens om tot een goede vergelijkingsbasis te komen is echter ten koste gegaan van relevante

informatie. In een artikel in het Tijdschnp voorArbeidsvraagstukken tonen Dekker en Dorenbos

(1997) aan dat met het uitsluiten van kleine banen' (< 12 uur) belangrijke informatie over flexibele

arbeidspatronen verloren gaat. Aanvullende analyses wijzen uit dat die constatering ook opgeld
doet voor het gespreide werken. Terwijl bij de werkzame bevolking 13,3% van het werk uit
gespreid werk bestaat, is dat bij de kleine banen 35,5%. Gespreid werk lijkt daarmee voor een niet

onbelangrijk deel een kwestie van mini-banen (Knulst & Schoonderwoerd 1983:22, Knulst 1999).
Toevoeging van de kleine banen impliceert dat de totale hoeveelheid gespreid werk met 1,1%
stijgt, van  13,3% naar 14,4904. Het gespreide werk in banen van minder dan twaalf uur komt vooral

ten goede aan het zaterdagwerk (0,7%), en in mindere mate aan het avondwerk (0,3%) en aan werk

op zondag (0,1%). Voor nachtwerk maken de kleine banen geen verschil.
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1975-1995
Anno 1995 vindt 13,3% van het werk van de werkzame bevolking op gespreide tijden plaats.

Toevoeging van de 'kleine banen' doet dit percentage wat stijgen, eliminatie van het thuiswerk
doet het wat dalen. Raadpleging van de TBO's uit eerdere jaren leert dat er tussen  1975 en  1995
sprake is geweest van een lichte toename in het werken op gespreide tijden (zie figuur 4.1).

Figuur4.1 Spreiding van arbeidstijden, werkzame bevolking,
1975-1995
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Bron: SCP Tijdbudgetstudies 1975-1995

Tussen 1975 en 1995 is het aandeel gespreid werk in de totale hoeveelheid arbeid van de werk-
zame bevolking toegenomen van  11,6% naar 13,3%. In de periode 1975-1990 is er daarbij sprake
van een continue toename. Tussen 1990 en 1995 is het gespreid werk afgenomen. Vooralsnog
wordt aangenomen dat dit geen signaal is van een trendbreuk, maar dat 1990 een opwaartse
uitschieter is geweest in een twintigjarige trend van (zeer) geleidelijke toenamen van het gespreide
werk'. Kijkend naar de verschillende onderdelen van het gespreide werk valt op dat met name het

werken op zondag een groei heeft doorgemaakt. Vooral tussen 1975 en 1985 was er sprake van

een toename van zondagswerk. In de periode daarna heeft het werken op zondag zich min of meer
gestabiliseerd.

Evenals in tabel 1.1 zijn in deze figuur de kleine banen' niet meegeteld. Zou dit wel zijn gedaan
dan zou het gespreide werk in 1975 1,2% hoger zijn uitgekomen, tegen 1,1% in 1995. In het
relatieve belang van de kleine banen voor de omvang van het gespreide werk is tussen 1975 en

1995 dus weinig veranderd. Net als in 1995 kwam het grootste deel van het gespreide werk van
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kleine banen in 1975 terecht bij het zaterdagwerk. Verondersteld wordt dat vooral het werk in de
detailhandel hier een belangrijke plaats inneemt.

Door de jaren heen lijkt zich geen wezenlijke verandering te hebben voorgedaan in de verhou-

ding thuis/elders verricht gespreid werk. In 1975 werd 18,6% van het gespreide werk thuis

verricht, tegen 14,0% in 1995. Dat duidt weliswaar op een daling van het thuis verrichte gespreide
werk, maar de schommelingen in de tussenliggende jaren (12,8% in 1980,20,7% in 1985,19,3%
in 1990) wijzen vooralsnog niet eenduidig in dezelfde richting.

Een deel van de veranderingen sedert 1975 blijft overigens verborgen zolang gespreid werk
gedefinieerd blijft als het werk dat valt buiten de periode maandag-vrijdag, tussen 06 en 19 uur.

Wordt de (enge) EBB-definitie losgelaten, dan blijkt dat zich in het schemergebied tussen nacht

en ochtend en tussen middag en avond belangwekkende veranderingen voordoen. Kijkend naar
het doordeweekse werk blijkt het werk op de late middag - tussen 17 en 19 uur - sedert 1975 te

zijn toegenomen van 4,2% naar 5,6% van alle arbeid. Het werk tussen 6 en 9 uur's morgens blijkt
daarentegen te zijn afgenomen (van 11,8% naar 11,2%). Vooral tussen 8 en 9 uur doet zich een

daling voor (van 8,4% naar 7,4%). Anders dan bij het thuis/elders verrichte gespreide werk betreft

het hier steeds consistente verschuivingen, en geen afwisselend dalend en stijgend patroon. Teza-

men wijst dit erop dat er een relatieve verschuiving heeft plaatsgevonden van werk in de vroege
ochtend naar werk tijdens de late middag.

Gespreid werkenden versus gespreid werk
De resultaten bevestigen de eerdere analyses van Knulst en Schoonderwoerd (1983) en van

Batenburg en Knulst (1993). Er vindt nog altijd beduidend meer werk doordeweek overdag plaats
dan in de avonden, nachten en weekeinden. Deze bevinding contrasteert met de conclusie op basis

van de EBB dat ongeveer de helft van de werkzame beroepsbevolking te maken zou hebben met

wat in die statistiek 'onregelmatige werktijden' worden genoemd. Aangezien de hier gebezigde
definitie van gespreide arbeidstijden gemodelleerd is naar de definitie van de EBB, kan dit verschil

niet worden afgedaan als een definitie-verschil.
De verschillen tussen EBB en TBO worden inzichtelijk indien de informatie uit het TBO over

de verhouding geconcentreerd / gespreid werk wordt getransformeerd tot cijfers over het aantal

personen dat op gespreide tijden werkt. De vraag is dan niet hoeveel arbeid op gespreide tijden

plaatsvindt, maar hoeveel personen op gespreide tijden werken. Het werken op gespreide tijden

wordt hierbij opgevat als een continuum dat loopt van 0 tot 100%, van mensen die helemaal geen
art)eid op gespreide tijden verrichten tot degenen die alleen maar op gespreide tijden werken. In

onderstaande tabel 4.2 is de ontwikkeling in het aantal gespreid werkenden tussen 1975 en 1995

samengevat.
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Tabel 4.2 Werkenden naar omvang van het gespreide werk, In procenten van de werkzame bevolkIng, 1975-1995

% gespreid werk 1975 1980 1985 1990 1995

Geen gespreid werk 50,8 52,4 47,2 47,4 45,3

WeI gespreid werk (>= 1%) 49,2 47,6 52,8 52,6 54,7

waarvan   1 -9% 17,2 12,0 15,6 13,3 15,0

waarvan 10-19% 13,2 13,9 13,6 12,6 13,8

waarvan 20-39%                          9,6 11,0 14,5 14,1 15,4

waarvan 40-100%                        9,2                  10,7                     9,1 12,6 10,5

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bron: SCP tijdbudgetstudies 1975-1995

Uit de tabel blijkt dat het aandeel werkenden met tenminste een procent gespreid werk tussen 1975

en 1995 met 5,5% is toegenomen van 49,2% in 1975 naar 54,7% in 1995. Daarmee is nagenoeg
de voltallige groei in het gespreide werk verklaard. De geconstateerde toename in het gespreide

werk, van 11,6% in 1975 naar 13,3% in 1995, wordt primair veroorzaakt door het groter percenta-

ge werkenden dat op gespreide tijden werkt en niet doordat gespreid werkenden naar verhouding

langer op gespreide tijden zijn gaan werken. Hoewel zich schommelingen voordoen in bijna alle

groepen blijkt uit de tabel dat de groep met 20-39% gespreid werk de enige groep is die, relatief

gezien, in omvang toeneemt. Door de tijd heen is de omvang van die groep gestegen van 9,6%
van de werkzame bevolking in 1975 naar 15,4% in 1995. De andere groepen, zowel de groepen
die minder gespreid werk verrichten als de groepen die dat meer doen, bleven relatief stabiel.

Door de tijd heen werkt ongeveer 10% van de werkzame bevolking voor meer dan 40% van
zijn of haar tijd op gespreide tijden. Naast mensen die structureel op gespreide tijden werken

(horeca) bevinden ook ploegenwerkers zich in de groep '+40% gespreid werk'. Ploegenwerkers
in een vol-continu dienst werken gemiddeld 61,3% van hun arbeidstijd op gespreide tijden - zijnde
het aandeel van de avonden, nachten en het weekeinde in de totale tijdsduur van een week. Het
aantal mensen dat vrijwel uitsluitend (meer dan 80%) 's avonds, 's nachts of in het weekeinde

werkt, bedraagt in 1995 2,6% van de werkzame bevolking (niet afgedrukt in de tabel).
Naast degenen met veel gespreid werk zijn er, aan de andere kant van het spectrum, degenen

die slechts voor een beperkt deel van hun arbeidstijd gespreid werken. In 1995 heeft 15% van de

werkende bevolking 1% tot 9% gespreid werk. Nog eens 14% heeft minimaal 10% en maximaal

19% gespreid werk. De omvang van beide groepen is door de jaren heen stabiel. Als voorbeeld

moge hier de ruim veertig procent van de bank-employds dienen die, in een studie over de 36-urige
werkweek, aangaven wel eens 's avonds te werken (Tijdens 1997). De gemiddelde frequentie van

het avondwerk betrof vier keer per maand. Afgemeten tegen de omvang een voltijdbaan beslaat

het gespreid werk dan ongeveer 10% van de totale arbeidstijd.
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De cijfers op een rij
Met de informatie over het aantal gespreid werkende personen is de tegenstelling tussen EBB en
TBO gereduceerd tot een paradox, tot een schijntegenstelling. Uit beide onderzoeken blijkt dat

ongeveer de helft van de werkenden gespreid werk verricht, zij het dat daarmee nog niets is gezegd
over de hoeveelheid arbeid die op gespreide tijden wordt verricht. Dat kan een uurtje per week
zijn, maar ook een aantal dagen of dagdelen. Met deze kennis over definities en over het onder-
scheid gespreid werk - gespreid werkenden wordt het zinvol om de informatie uit de diverse
statistieken bijeen te brengen in een figuur. In onderstaande figuur 4.2 zijn de resultaten samen-

gebracht uit de vier enquttes die in dit hoofdstuk zijn genoemd: de tijdbudgetstudies van het SCP
(TBO), de Enqudte Beroeps Bevolking (EBB) en het Jaarlijks Onderzoek Werkgelegenheid en
Lonen (JWL) van het CBS, en het Arbeidsaanbodpanel van de OSA (OSA).

Figuur 4.2 Gespreid werk / werkenden volgens zes
vraagstellingen, 1975-1998
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Legenda figuur 4.2.
1 TBO-PERS % werkenden met tenminste 1 % gespreid werk in een week in oktober.

2 CBS-EBB % werkenden dat soms of regelmatig 's avonds, 's nachts of in de weekeinden werk[.

3 OSA-ONR % werkenden met ja/neen 'onregelmatige werktilden' (definitie in  1994 gewijzigd)'

4 OSA-PLD % werkenden met ja/neen ploegendienst.
5 CBS-JWL % banen met onregelmatige werktijden (voor definitie zie noot 2, cijfers 1996/1997 ziin voorlopige cijfers)
6    TBO-WERK      % van het werk dat tijdens een week in oklober op gespreide tijden verricht wordt.
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In de figuur zijn twee zaken die nadrukkelijk de aandacht vragen.

Een eerste punt betreft de onderlinge verschillen. Afhankelijk van het gekozen onderzoek en

de gekozen meetmethode schommelt het aandeel gespreid werk c.q. het aandeel gespreid werken-

den in 1995 tussen de 55% en de 14%. Enerzijds weerspiegelen de resultaten verschillen in

vraagstellingen en in antwoordcategorieen; anderzijds betreft het hier een onderscheid tussen het

aantal gespreid werkenden en de hoeveelheid werk die daarmee gemoeid is.
Het tweede opvallende aspect aan de figuur is het feit dat de meeste lijnen een vlak of matig

stijgend verloop kennen. De EBB laat sedert 1993 een consistente stijging zien in het aantal

werkenden met onregelmatige arbeidstijden, maar de omvang van die verandering is vooralsnog
beperkt: tussen 1992 en 1997 een half procent. Na 1996 lijkt de aanvankelijke toename in het

aantal gespreid werkenden volgens de EBB weer wat te zijn afgezwakt. De cijfers uit het JWL-

onderzoek wijzen op een lichte stijging in het percentage gespreid werkenden in 1995 en in 1996.

In 1997 is het percentage gespreid werkenden in het JWL-onderzoek echter weer gedaald. De

cijfers uit het Arbeidsaanbod van de OSA wijzen niet op een groeiend belang van gespreid werk,
ook niet na 1995.

Uit de figuur kan worden afgeleid dat er in 1995 nauwelijks meer mensen zijn met gespreid werk
dan twintig jaar geleden. Op zich is dat een terechte conclusie, die echter nadere nuancering

behoeft. De tot op heden gepresenteerde cijfers zijn namelijk uitgedrukt in percentages van 'de

arbeidsmarkt'. Ten opzichte van 'de arbeidsmarkt' is er sprake van ofwel geen ofwel van een

beperkte toename in het gespreide werk (afhankelijk van de gekozen statistiek). Een deel van de
veranderingen tussen 1975 en 1995 wordt echter veronachtzaamd indien geen rekening wordt

gehouden met de veranderende omvang van de arbeidsmarkt zelf (zie tabel 4.3).

Tabel 4.3 Bevolkingsomvang, werkzaamheid en spreiding van werktilden, 1975-1995

1975 1995 Index (1975=100)

1. Bevolking 13,6 min 15,4 min 113

2. Bevolking 15-64 jaar 8,7 min 10,5 min 120

3. Werkzame bevolking 4,7 min 6,1 min 128

4. Netto participatie-graad (3/2) 54,4 % 57,8 % 106

5. Aandeel gespreid werkenden 492% 54,7 % 111

6. Aantal gespreid werkenden (5'3) 2,3 min 3.3 min 142

Bron: SCP 1996:79, SCP Tijdbudgetstudies 1975-1995

Uit de tabel  valt af te lezen  dat de werkzame bevolking tussen  1975  en  1995  met 1,4 miljoen

werkenden is toegenomen, van 4,7 miljoen in 1975 naar 6,1 miljoen werkenden in 1995. Incorpo-

ratie van de toename van het aantal werkenden in de tot op heden genoemde cijfers impliceert dat
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het absolute aantal gespreid werkenden in de periode 1975-1995 is gestegen van 2,3 miljoen naar
3,3 miljoen werkenden. Uiteenrafeling van dat cijfer in een deel toename arbeidsvolume en een
deel toenemend belang gespreid werk wijst uit dat het eerste effect het sterkste is: tweederde van
de toename in het aantal gespreid werkenden komt voort uit de groei van de werkzame bevolking,
66nderde komt voort uit de toename van het aandeel gespreid werkenden binnen de werkzame
bevolking als geheel'. In ogenschouw nemend dat niet alle statistieken een toename laten zien in
het aandeel gespreid werkenden, lijkt de stelling gerechtvaardigd dat groei van de (werkzame)
bevolking een belangrijker verklaring vormt voor de toename in het aantal gespreid werkenden
dan een verandering in de verhouding banen met gespreide arbeidstijden / banen met 'reguliere'
arbeidstijden. In vergelijking met 1975 zijn er in 1995 vooral meer mensen aan het werk, of dat
nu overdag is of's avonds, in de weekeinden of doordeweek.

4.2 Lange termijn ontwikkelingen: de jaren vijftig en zestig

In 1995 vindt er meer arbeid plaats tijdens de avonden, nachten en weekeinden dan in 1975.
Desalniettemin: de verschillen betreffen hooguit een paar procent, en ook in 1975 had de helft
van de werkenden met gespreid werk te maken. De vanzelfsprekende vraag die hiermee wordt
opgeroepen, is hoe deze cijfers zich verhouden tot cijfers verder terug in de tijd. De keuze voor
het tijdvak 1975-1995 was ingegeven door het feit dat er over het genoemde tijdvak goede data
beschikbaar waren, en wie zoekt begint nu eenmaal met zoeken waar het licht het felste brandt.
Inhoudelijk ligt het echter meer voor de hand om de data uit 1995 te vergelijken met data uit de

jaren vijftig en vroege jaren zestig. In § 2.1 werden de jaren vijftig en vroege jaren zestig geken-
schetst als de hoogtijdagen van een 'dualistische' visie op tijd. De winkeltijden waren strakker dan
ooit. In meerdere opzichten was er een muur opgetrokken tussen arbeid en vnJetiJd, ook in de tijd.
's Avonds en in de weekeinden was de tijd voor rust en vermaak, doordeweek overdag diende er

gewerkt te worden. Op basis van die observaties zou men verwachten dat er tenminste ten opzichte
van de jaren vij ftig en zestig sprake zou zijn van een toename in het gespreide werk.

Een vergelijking met de jaren vijftig behoort tot de mogelijkheden indien gebruik wordt gemaakt
van onderzoek van het CBS uit 1955 naar de vrijetijdsbesteding (CBS 1955a/j). Aanleiding voor
het onderzoek is de idee in een snel veranderende maatschappij te leven. Zowel het uitdijende

overheidsapparaat als de ontluikende vrijetijdsindustrie zitten verlegen om gegevens over vrijetijd
en vrijetijdsbesteding.

Het onderzoek wordt groots opgezet. Er wordt een representatieve steekproef uitgezet van 7.230
personen, aangevuld met 3.154 vragenlijsten onder groepen die men nader onder de loep wil
nemen (18-28 jarigen, landarbeiders, leidinggevenden). Daarnaast worden nog eens 250 vrije
interviews afgenomen. Respondenten vullen een uitgebreide vragenlijst in, alsmede een dagboekje.
Het dagboekje is van het'yesterday' type. Op maandag wordt gernformeerd naar de vrijetijdsbeste-
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ding van afgelopen zaterdag of zondag; op de andere dagen wordt geinformeerd naar de voorgaan-

de dag. In lijn met het toenmalige denken over tijd wordt op doordeweekse dagen alleen geYnfor-
meerd naar de tijdsbesteding gedurende de avond. Doordeweek overdag, zo wordt verondersteld,
is er geen vrijetijd. In totaal wordt over 60,5 uur informatie verzameld: op maandag tot vrijdag
van 17.30 uur tot 24.00 uur; op zaterdag van 12 uur tot 24 uur; en op zondag van 8 uur tot 24 uur.
De dagboekjes worden verzameld in oktober en november 1955 en in januari 1956. Tijdens de
feestdagen wordt er niet geenqueteerd. Resultaten van het onderzoek zijn door Knulst (1989) en
Knulst en Kraaykamp (1996) aangewend om ontwikkelingen in het televisie kijken en het lezen

te analyseren. Bij het schrijven van deze paragraaf is dankbaar gebruik gemaakt van het voorwerk

door genoemde auteurs. De hier gebruikte gegevens zijn afkomstig uit het tijdbudget-onderdeel
van het onderzoek, 'Avond- en weekendbesteding' (CBS 1955b).

Het oprekken van het tijdsperspectief impliceerde dat enige concessies moesten worden gedaan
aan de vraagstelling. Anders dan in § 4.1 hebben de navolgende analyses geen betrekking op
nachtwerk. De hoeveelheid gespreid werk kan ook niet worden gerelateerd aan de hoeveelheid

werk doordeweek overdag. De analyses zijn niet meer beperkt tot de werkzame beroepsbevolking,
en de definitie van avondwerk sluit niet meer aan bij die van de EBB (nu vanaf 17.30 uur in plaats

van 19 uur). In plaats van het werk op gespreide tijden te relateren aan de totale hoeveelheid

arbeid, luidt de vraag nu eenvoudigweg hoeveel uur er in het betreffende tijdsbestek aan arbeid

werd besteed. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande figuur 4.3.

FIguur4.3 Arbeld tildens de avonden, de zaterdag
(12-24 uur) en de zondag (08-24 uur) 1955,1975,1995
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Zoals uit de figuur valt af te lezen werd er in 1955 meer in de avonden, zaterdagmiddagen en
zondagen gewerkt dan in 19958. Werd er in 1955 nog gemiddeld 3,8 uur in de avonden en
weekeinden gewerkt, in 1975 was dat aantal gedaald tot 1,5 uur om nadien weer wat te stijgen

tot 2,2 uur. De grootste verschillen doen zich bij de mannen voor. Van 5,8 uur in 1955 daalde het

aantal arbeidsuren in de avonden en weekeinden naar 2,4 uur in 1975, om daarna weer te licht te
stijgen tot 3,1  uur. Bij vrouwen wordt een deel  van de daling tussen  1955 en  1975 (van  1,7 uur
naar 0,6 uur) gecompenseerd door een stijging in het avond- en weekeindwerk tussen 1975 en

1995  (van 0,6 uur naar 1,2 uur).
De CBS data staan niet toe om de veranderingen in het gespreide werk te splitsen in een deel

ontwikkelingen werkzame bevolking en een deel autonome groei gespreid werk. Een dergelijk
onderscheid kan hooguit achteraf worden becijferd, aan de hand van aanvullende gegevens uit
andere onderzoeken. Raadpleging van arbeidsstatistieken leert dat de arbeidsparticipatie onder
mannen in 1955 14% hoger lag dan in 1995 (81% in plaats van 67%). Daarentegen lag de
arbeidsparticipatie onder vrouwen in 1955 18% lager dan in 1995 (23% tegen 41%; CBS 1959,

1970, 1994, 1993-1998)'. Bij de mannen kan een gedeelte van de geringere hoeveelheid arbeid

op gespreide tijden in 1995 'verklaard' worden aan de hand van de lagere arbeidsparticipatie; bij
vrouwen dient bij de interpretatie van de geringere hoeveelheid gespreid werk in 1995 rekening
te worden gehouden met het feit dat de arbeidsparticipatie in 1995 onder vrouwen juist hoger lag.
Correctie voor veranderingen in de arbeidsparticipatie impliceert dat de volgtijdelijke verschillen
tussen mannen verkleind worden en die tussen vrouwen vergroot. Voor beide seksen geldt dan
dat de gemiddelde Nederlander in 1955 ruim anderhalf uur (mannen 1,6 uur, vrouwen 1,9 uur)

langer in de avonden en weekeinden werkte dan in 1995.

Het ligt niet in de rede om de gevonden resultaten toe te schrijven aan methodische verschillen.

Voor de onderzoeken is gebruik gemaakt van vergelijkbare tijdbudget-methodes, en de data zijn

grofweg in dezelfde periode van het jaar verzameld. Een punt dat wel de aandacht verdient is de

grote mate van overwerk in de jaren vijftig. Nederland kende tot aan 1958 een geleide loonpolitiek
(Windmuller et al 1990; Beckers 1983). Daarbij heerste er krapte op de arbeidsmarkt. Tezamen

leidde dit tot een situatie waarin er wel werk was, maar geen personeel en geen mogelijkheid tot
loonsverhoging. De uitweg uit die situatie heette 'overwerk'. Volgens Beckers (1983:230) werden

er tot 1960 regelmatig vergunningen verleend om werkdagen van 10 uur en werkweken van 55
uur per week te maken. In 1954 werd voor 14 miljoen arbeidsuren aan vergunningen verleend.
Een deel van het werken in de avonden en weekeinden in 1955 zal daarom overwerk betreffen.

De invloed van overwerk en de vrije zaterdag
Aan de problematiek van het overwerk kan voorbij worden gegaan door de analyses te herhalen

aan de hand van een vergelijkbaar onderzoek dat het CBS in 1962 uitvoerde. Het CBS achtte

herhaling van het 1955-onderzoek noodzakelijk in verband met de invoering van de vrije zaterdag

en vanwege de verbreicling van het televisiebezit en -gebruik (CBS 1962c: 12). In vergelijking met
het onderzoek van 1955 is de opzet echter minder groots. De diepte-interviews zijn komen te
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vervallen, de steekproef is geringer van omvang, en er worden geen extra enqubes uitgezet voor
aanvullende analyses. In totaal worden er in de herfst van 1962 4.286 personen ondervraagd

(ibid:70-73). Na weging resulteert een steekproef van 3.100 personen. Wat blijft zijn het dagboekje
en de bijbehorende methode van ondervraging ('yesterday' techniek). In verband met de invoering
van de vrije zaterdag wordt nu ook gevraagd naar de tijdsbesteding op zaterdagmorgen, tussen

8 en 12 uur. Als gevolg van deze uitbreiding neemt het aantal uren waarover wordt gerapporteerd

met 4 uur toe tot 64,5 uur. Voor het navolgende is vooral gebruik gemaakt van deel 3 van de serie

publikaties over het onderzoek, 'Avond- en Weekendbesteding, herfst 1962' (CBS 1962c).

In vergelijking met 1955 constateren de onderzoekers een 'sterke uitbreiding' van de beschik-

bare vrijetijd. Tussen 1955 en 1962 neemt de vrijetijd over de onderzochte periode - de avonden

en weekeinden - met 4,9 uur toe, van 23,9 uur in 1995 naar 28,8 uur in 1962 (ibid:64). Die
toename blijkt minder het gevolg van de invoering van de vrije zaterdag als wel van een toenemen-

de concurrentie vanuit de vrijetijd, en dan vooral vanuit het televisie kijken. Tussen 1955 en 1962

neemt het televisie-kijken met 6,3 uur toe, van 0,2 uur in 1955 tot 6,5 uur in 1962. Tegelijk lijkt

het gedaan met het vele overwerk van de jaren vijftig (Beckers 1983:239). Met het stijgen der
welvaart groeit de waardering voor de vrijetijd. Arbeid krijgt meer en meer een instrumentele

waarde, vrijetijd daarentegen wordt een recht en een doel op zich. In meer dan een opzicht valt
er zo een parallel te trekken tussen het toenmalige en het huidige denken over tijd. In tabel 4.4

is weergegeven hoe het gespreide werk uit 1962 zich verhoudt tot dat uit 1995.

Tabel 4.4 Tild besteed aan arbeld en scholing" gedurende de avonden en weekeinden (08-24 uur), 1962 en
1995, ongecontroleerd en gecontroleerdll voor verschillen In omvang van de werkzame bevolking

In uren Index Index

(ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (gecontroleerd)

1962 1995 1962 1995 1962 1995

Totaal                 4,0             2,5                100            61                   100         59

Mannen               5,7            3,5                100            62                  100         75

Vrouwen              2,4             1,5                100            61                   100          34

Bron: CBS 1962c staat 4 / SCP Tijdbudgetstudie  1995

Evenals in 1955 wordt er in 1962 in de avonden plus weekeinden meer tijd besteed aan arbeid

en scholing dan in 1995 (in 1962 zijn arbeid en schoolgang samen genomen). Zowel voor mannen

als voor vrouwen lag de tijd besteed aan arbeid en scholing in 1995 40% lager dan in 1962.

Rekening houden met de gedaalde arbeidsparticipatie onder mannen en de gestegen arbeidspartici-

patie onder vrouwen, impliceert dat de verschillen kleiner worden bij de mannen - zonder geheel
te verdwijnen - en groter bij de vrouwen. Het netto-effect op de bevolking als geheel is gering.

Kijkend naar de maatschappelijke verdeling van het avond- plus weekeindwerk valt op dat het
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aantal arbeids- en scholingsuren tijdens avonden en weekeinden in 1962 het grootst was onder

agrariers en onder de 'risico-dragende middenstand' (niet afgedrukt in de tabel). In beide gevallen
bedroeg het aantal arbeids- en scholingsuren in de avonden en weekeinden ongeveer het dubbele
van het gemiddelde. Ook leidinggevenden werkten veel in de avonden en weekeinden, zij het
minder dan agrariers en dan de risico-dragende middenstand. De loontrekkende middenstand

(onderwijzers, ambtenaren) en vooral de arbeiders en het winkelpersoneel bleven hier bij achter

(CBS 1962c:45). Voor wat betreft de verdeling naar de seksen valt op dat gespreid werken anno
1962 niet louter een zaak van mannen was. In vergelijking met ongehuwde mannen werkten
ongehuwde vrouwen in 1962 ruim twee maal zoveel tijdens avonden plus weekeinden (resp. 5,7

uur versus 2,6 uur voor ongehuwde mannen). Eenmaal gehuwd bleef er van het gespreide werk
onder vrouwen weinig meer over, terwijl dat van de man juist verdrievoudigde (CBS 1962c:34).

De 1962-data laten ook een analyse toe naar de verdeling van het gespreide werk over de door-

deweekse avonden, de zaterdag en de zondag. Deze 'spreidingsgegevens' bevatten geen gemiddelde
tijdsbestedingen maar frequentieverdelingen van mensen die 0,1-2,3-4,5-8 en 9 of meer kwartier
in het betreffende tijdvak aan arbeid en/of scholing besteedden. In onderstaande tabel 4.5 is, voor
1962 en 1995, het percentage mensen weergegeven met tenminste 9 kwartier (2 uur) werk of
scholing op een gemiddelde doordeweekse avond, op zaterdag of op zondag.

Tabel 4.5 Percentage van de bevolkIng met tenmInste twee uur arbeld en scholing op een gemiddelde door-
deweekse avond, op zaterdag en op zondag (08-24 uur), 1962 en 1995, ongecontroleerd en gecontroleerd voor
verschillen In de omvang van de werkzame bevolkIng

Percentage Index Index

(ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (gecontroleerd)

1962 1995 1962 1995 1962 1995

Avond'2 totaal            6          5.1                  100           86                100          82

mannen              10                    7,8                                 100                     78                              100                    94

vrouwen        3          2,6                  100           87                100          48

Zaterdag totaal         25 11,4 100       46           100       44

mannen 32 14,2 100       44           100       54

vrouwen             19                    8,8                                100                     46                              100                   26

Zondag totaal            7          4,8                  100           69                100          66

mannen 11 6.3  100 57  100 70

vrouwen         3            3,4 100 113 100       63

Bron: CBS 1962c staat 5,6 en 7, procentpunten onbekend / SCP Tijdbudgetstudie 1995
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Uit de tabel blijkt dat er in 1962 zowel op de avonden als tijdens beide weekeind-dagen meer

mensen waren die twee uur of meer aan arbeid en scholing besteedden dan in 1995. De verschillen

zijn het grootst op de zaterdag, zo blijkt uit de index-cijfers. In vergelijking met 1995 waren er

in 1962 ruim twee maal zoveel mensen op zaterdag aan het werk of naar school.

De geringere arbeidsparticipatie/schoolgang op zaterdag in 1995 wordt ten dele verklaard door

het feit dat er in 1962 nog geen sprake was van een vijfdaagse schoolweek (CBS 1962c:36,

1962f:23). Uitzuivering van de schoolgaande jeugd doet het aantal respondenten met tenminste

twee uur zaterdagwerk/-schoolgang in 1962 dalen van 25% naar 18%, tegen 11% in 1995. De

ongecontroleerde index voor zaterdagwerk/-schoolgang komt hiermee in 1995 op 61 (was 46).
Overigens zijn de data verzameld twee jaar na de invoering van de vrije zaterdag ofwel de
vijfdaagse werkweek. Volgens Beckers (1983:239) genoot 70% van de loontrekkenden op 1

november 1961 een 45-urige (vijfdaagse) werkweek. Hoeveel werkenden in het najaar van 1962
een vijfdaagse werkweek genoten, is niet bekend. Het CBS onderzoek meldt hierover enkel dat

anno 1962 81% van de mannelijke arbeiders en 76% van de mannelijke loontrekkende midden-

stand een arbeidsvrije zaterdag genoot (CBS 1962c:45). Of het resterende deel van de arbeiders

en de loontrekkende middenstand op zaterdag werkten in afwachting van de vrije zaterdag of
omdat zaterdagwerk onderdeel was van hun normale arbeidspatroon, valt niet uit de data op te

maken.

Kijkend naar de trends voor mannen en vrouwen valt op dat er bij de avonden en zaterdagen

sprake is van verschillen. De afname in avond- en zaterdagwerk/schoolgang doet zich sterker voor

bij vrouwen dan bij mannen. Bij mannen is er, na correctie voor de gedaalde arbeidsparticipatie,
zelfs sprake van een redelijk stabiel blijvende hoeveelheid avondwerk/-school. Bij zondagwerk
en -schoolgang lopen mannen en vrouwen redelijk in de pas. Weliswaar was in 1995 een iets

groter deel van de vrouwen op zondag aan het werk dan in 1962, maar zoals alle cijfers moet ook
dit cijfer worden afgezet tegen de veranderingen in de arbeidsparticipatie: in 1995 zijn er meer

vrouwen aan het werk dan in 1962, zondag of geen zondag.

Verklaring: samenstelling van de beroepsbevolking
In 1955 en 1962 werd er naar verhouding meer in de avonden plus weekeinden gewerkt dan in
1995. Die constatering is verrassend, daar literatuur doorgaans suggereert dat de tijdsindeling in

die periode strakker was dan nu. Dat het hier geen geromantiseerde projectie van het heden op
het verleden betreft moge blijken uit het feit dat ook onderzoekers uit die tijd gewag maakten van

een sterke scheiding tussen enerzij(is de avonden en weekeinden en anderzijds de periode

doordeweek overdag. Niet voor niets onderzocht het CBS voor het onderzoek naar vrijetijdsbe-

steding enkel de avonden en weekeinden, en niet voor niets gold ploegenarbeid als een

apartheidsprobleem (zie § 2.5.2).

Tegelijk mag niet worden vergeten dat de hier beschreven periode een periode is geweest van

grote maatschappelijke veranderingen. De historicus Righart spreekt met betrekking tot de late
jaren vijftig van een 'precaire balans tussen traditie en moderniteit' (Righart 1995:70). Naast de

83



naoorlogse pogingen tot culturele restauratie werd ook alles in het werk gezet om Nederland in
sociaal-economische zin te moderniseren. Het eerder beschreven werk van de COP is daar een

goed voorbeeld van, maar ook de CBS onderzoeken van die tijd geven blijk van op handen zijnde
veranderingen. In de 1955-studie is de toenmalige sociaal-economische dynamiek soms tastbaar

aanwezig. Kwesties die de gemoederen bezig hielden waren de werktijdverkorting, verplichte
winkelsluiting, de veranderende houding ten aanzien van de zondagsheiliging, de vrije zaterdag,
het huiswerk vrije weekeind, en natuurlijk de ploegenarbeid. In de inleiding bij het tweede deel
van de publicatie-reeks spreken de onderzoekers dan ook van een 'groeiende onzekerheid over
een niet meer, of nog niet in een traditionele bedding geleide opvatting over rechtmatige vrije tijd'
(CBS 1955b: 13). De verwijzingen in het onderzoek uit 1962 naar een druk bezette consument die
zich laat verleiden tot een 'keeping up with Jones'es', wekken zelfs even de indruk alsof het hier
een jaren-negentig-tekst betreft over de cyclus van 'work and spend' (CBS 1962c:67, verg. Schor

1991).

Met deze korte schets van de sociaal-economische dynamiek van de jaren vijftig en vroege jaren
zestig wordt de weg geopend naar een andere blik op de arbeidstijden van die tijd. In tabel 4.6

(pagina hiernaast) is de ontwikkeling van de werkgelegenheid in een aantal bedrijfstakken
gekoppeld aan de mate van gespreid werken binnen die bedrijfstakken.

In de tabel zijn de bedrijfstakken van links naar rechts geordend naar hun cijfermatige ontwik-

keling tussen 1960 en 1993. Op de eerste regel in de tabel staat van iedere bedrijfstak de cijfermati-
ge ontwikkeling vermeld (index 1993/1960). Op de regel daaronder staat, cursief afgedrukt, het
percentage gespreid werkenden  in die betreffende bedrij fstak in 199213.

Tussen 1960 en 1993 is de omvang van de werkzame bevolking met 41% toegenomen. De

bed«ifstak die het meest in omvang is toegenomen is de sector'overige diensten'. Deze bedrijfstak,
die onder andere het openbaar bestuur, het onderwijs en de gezondheidszorg omvat, nam tussen

1960 en 1993 met 306% toe. Het percentage gespreid werk lag in de sector in 1992 echter onder

dat van de werkzame bevolking als geheel (resp. 45% tegen 48%). Ook de op een na meest in

omvang toegenomen bedrijfstak, de zakelijke dienstverlening, zit met zijn aandeel gespreid
werkenden onder het totaal-gemiddelde (resp. 33% tegen 48%). De derde bedrijfstak in termen
van groei vormt een restcategorie waarover geen gegevens ten aanzien van gespreid werken

bekend zijn. Pas op de vierde en vijfde plaats staan bedrijfstakken genoteerd die een boven-

gemiddeld percentage gespreid werkenden kennen. Op de vierde plaats staat de sector handel en
horeca, goed voor een boven gemiddelde groei tussen 1960 en 1993 van 70% en een meer dan
gemiddeld percentage gespreid werkenden van 64%. Op de vijfde plaats staat de transportsector.

De transportsector kent weliswaar een groot aandeel gespreid werkenden, maar loopt qua getals-
matige ontwikkeling gelijk op met de werkzame bevolking als geheel (zie de percentages onderaan

de tabel).
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Tabel 4.6 Werkzame bevolking naar bedrlifstak, 1899-1993

Totaal Diensten Zake- Rest Handel, Trans- Indu- Bouw, Land- Huis

overig lilke- cat. horeca port strie, nuts- bouw, perso-

dienst delfstof bedr. visseni neel

Index omvang 1993 141 406 269 230 170 138 83         76           44            8

(1960=100)

% Gespreid werken-        48          45              33            -           64          65          41           30             82
den in 1992

Omvang absoluut (x 1000)

1899 1934      61      44     62 209 121 507 144 589 197

1930 3171 170 133     58 453 241 956 276 640 244

1960 4220 426 241     151 643 294 1439 405 505 116

1981 4877 1061 534 254 840 332 1200 402 245       9

1993 5961 1729 648 347 1090 406 1201 307 224       9

Omvang in % werkzame bev.

1899 100,0 3,2 2,3 3,2 10,8 6,3 26,2 7,4 30,5 10,0

1930 100,0              5,4                    4,2 1,8 14,3 7,6 30,1 8,7 20,2 7,7

1960 100,0 10,1 5,7 3,6 15,2 7,0 34,1 9,6 12,0 2,7

1981 100,0 21,8 10,9 5,2 17,2 6,8 24,6 8,2 5,0 0,2

1993 100,0 29,0 10,9 5,8 18,3 6,8 20,1 5,2 3,8 0,2

Bron: Enquate Beroeps Bevolking 1992 (Gringhuis 1994:55), Vijt-en-negentig jaar statistiek in tijdreeksen (CBS 1994:44)

Interessant zijn de cijfers over de industrie. De industrie staat hier op de zesde plaats, met een

krimp sinds 1960 van 17% tegen een arbeidsmarkt die in dezelfde periode 41% in omvang toenam.

De bloeitijd van de industrie valt grotendeels samen met het hier beschreven tijdperk 1955-1962.

Zowel in 1930 als in 1981 werkten er - absoluut 6n relatief gezien - minder mensen in de industrie

dan in 1960. Tegelijk met de na-oorlogse industrialisatie maakte ook het industriele ploegenwerk

een bloeiperiode door. Waren er in 1949 70.000 industriele ploegenarbeiders, in 1957 was hun
aantal opgelopen tot 165.000 (Banning et al. 1961.4/6)14. Visionaire industrielen voorzagen dat

dit aantal in de decennia erna fors zou stijgen: niet alleen zou de industrie groeien, binnen de

industrie zouden ook meer en meer mensen in ploegenarbeid werken. Geen van beide veronderstel-

lingen is uitgekomen. De werkgelegenheid in de industrie daalde, en daarmee ook het industriele

ploegenwerk. Volgens Buitelaar bedroeg het aantal industriele ploegenwerkers in 1969 164.400

en drie jaar later, na de sluiting van de mijnen, 130.000 (Buitelaar et al. 1977:48). In de decennia

daarna is het industriele ploegenwerk, bij een groeiende beroepsbevolking, steeds net boven de

150.000 werkenden blijven steken (161.000 in 1982, 153.000 in 1994; Klaver 1983:64, CBS 1982-
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1997, 1994 editie van JWL-onderzoek15). Volgens het SCP (1996:92) is de beroepsstructuur de

afgelopen decennia dusdanig veranderd dat het aandeel van de industriele beroepen in de industrie
is gedaald, ten gunste van de niet-industriale (administratieve of commerciele) beroepen. Wellicht
dat hier ook de verklaring ligt voor het feit dat het percentage gespreid werkenden in de industrie
anno 1992 lager is dan in de werkzame bevolking als geheel (zie tabel).

Een andere bedrijfstak met veel gespreid werk, de landbouw en visserij, is door de hele
twintigste eeuw heen in omvang afgenomen. Werkte in 1899 nog 30,5% van de werkzame

beroepsbevolking in de agrarische sector en in de visserij, in  1960 was dat 12,0% en in  1993 3,8%.
Het sterkst in omvang afgenomen is echter de vooroorlogse categorie van het huispersoneel. Het
huispersoneel kende zijn absolute piek in de jaren dertig, toen een kwart miljoen personen - veelal
vrouwen  - in dienst van een ander huishouden werkten.  In 1960 waren er nog altijd  116.000
dienstbodes en kamermeisjes. In latere decennia is het huispersoneel echter als statistische

categorie van de kaart van de arbeidsmarkt verdwenen. Hoewel exacte cijfers ontbreken mag veilig
worden aangenomen dat de meeste 'meiden van alle dag' ook 's avonds en in de weekeinden
werkzaam waren (De Keyzer 1995). Het uitsterven van dit beroep geeft zo een eerste handreiking
ter verklaring van het feit dat er in 1955 en 1962 meer in de avonden plus weekeinden gewerkt
werd dan in 1995: in de euforie over expanderende non-stop bedrijfstakken als het toerisme of
de horeca wordt vergeten dat een aantal oude beroepsgroepen met sterk gespreide tijden sedert

de late jaren vijftig in omvang zijn afgenomen, en dat veel nieuwe werkgelegenheid is terecht
gekomen bij 'kantoorbanen' met 'kantoortijden'.

4.3    Gespreid werk: verdeling en zeggenschap

Het empirische onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen van gespreid werk heeft zich vooral

gericht op de problemen van (gehuwde) mannelijke ploegenarbeiders in de industrie (verg., in §
2.5, Banning et al. 1961, Buitelaar et al. 1977, Jansen 1987). De analyses in dit hoofdstuk laten

zien dat gespreid werken nooit tot deze groep beperkt is gebleven. Tijdens de hoogtijdagen van
het industriele ploegenwerk, de jaren vijftig, was gespreid werk een veel voorkomende zaak onder

bijvoorbeeld agrariers, winkeliers en het huispersoneel. Ongehuwde vrouwen werkten daarbij
vaker in de avonden en weekeinden dan ongehuwde mannen.

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de huidige verdeling van het gespreide werk. In
algemene zin wordt beschreven in welke mate er verschillen optreden in het gespreide werk naar
achtergrondkenmerken als geslacht, opleidingsniveau, leeftijd, arbeidspositie en arbeidsduur.
Daarnaast wordt gekeken naar de context waarin gespreid gewerkt wordt: naar de specifieke vorm
die het gespreid werken aanneemt, en de zeggenschap die mensen daarover hebben.

Maatschappelijke verdeling van het gespreide werk
Cijfers uit de EBB bevestigen dat spreiding van arbeidstijden ('onregelmatige werktijden') in de
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jaren negentig niet is voorbehouden aan mannen: in 1992 had 47% van de vrouwen te maken met

onregelmatige werktijden, tegen 49% van de mannen. Onregelmatige werktijden bleken vooral

veel voor te komen onder scholieren en studenten (67% van de scholieren en studenten kende

onregelmatige werktijden), onder zelfstandigen (90%) en onder werkenden met een werkweek
van meer dan 45 uur (88%). Onregelmatige werktijden kwamen minder dan gemiddeld voor bij
mensen met een 'standaard' werkweek van 35-44 uur (42%) en voorts bij hoger opgeleiden: in
1992 bedroeg het percentage onregelmatig werkenden 50% voor werkenden met een bo/mavo/lbo

opleiding, 52% voor werkenden met een havo/vwo/mbo opleiding, en 39% voor werkenden met

een hbo/wo opleiding. Naar etniciteit en naar leeftijd werden in de EBB nauwelijks verschillen

gerapporteerd (Gringhuis 1994).

De TBO-data onderschrijven de EBB conclusies dat gespreide werktijden onder studenten en

onder zelfstandigen vrijwel gemeengoed zijn. Uit de tijdbudgetstudie van 1995 blijkt dat 79% van

de zelfstandigen en 89% van de werkzame studenten met gespreid werk te maken heeft, tegenover
55% voor de werkzame bevolking als geheel (p<0,01). Studenten en niet-studenten verschillen
daarbij niet alleen in termen van het percentage gespreid werkenden, maar ook in termen van het

aandeel van het gespreide werk in hun totale arbeidstijd. Bij gespreid werkende studenten bestaat

57% van het werk uit gespreid werk, tegen 23% bij gespreid werkende niet-studenten (p<0,01).
Voor studenten treedt er dus een dubbel effect op: er zijn naar verhouding meer studenten dan niet-

studenten die gespreid werken, en de studenten die gespreid werken doen dit voor een groter deel
van hun arbeidstijd dan niet-studenten. Bij de zelfstandigen doet een dergelijk dubbel-effect zich

niet voor: er zijn naar verhouding wel meer zelfstandigen dan werknemers die gespreid werken,
maar onder de gespreid werkende zelfstandigen is het percentage gespreid werk niet significant
groter dan onder de gespreid werkenden in loondienst (p=0,51).

Gegevens over etniciteit zijn in het TBO niet aanwezig. Wel is het mogelijk om te differentieren

naar geslacht, opleidingsniveau, leeftijd en arbeidsduur (tabel 4.7).
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Tabel 4.7 Gespreld  werk naar geslacht, opleidingsniveau, leeftild en arbeldsduur, werkzame bevolking, 1995

% personen met tenmin-    % werk op gespreide       % werk op gespreide tij-
ste  1 %   gespreid werk tijden onder gespreid den onder alle

(n=1359) werkenden betrokkenen

(n=™) (n=1359)

Steekproef 54,7 25,0% 13,7%16

Geslacht mannen 57,9 24,1 13,9

vrouwen 48,3
**

27,3 13,2

Opleidingsniveau bo/lbo/mavo 51,3 27,9 14,3

havolwo/mbo 52,3 26,1 13,7

hbo/wo 63,1
**

20,7
-

13,1

Leeftijd 15/24 jaar 63,0 32,7 20,6

25/34 jaar 50,8 25,0 12,7

35/44 jaar 52,7 21,1 11,1

45/54 jaar 54,6 21,7 11,8

55/64 jaar 63.3
*

26,9
**

17,0 **

Arbeidsduur 12/19 uur 51,2 44,3 22,7

20/34 uur 48,3 28,5 13,8

35/44 uur 42,4 20.6                       8,8

> 44 uur 87,5
**

19,5
**

17,1 **

'=p< 0,05,-=p< 0.01 (t-test. anova-procedure. chF test).   Bron:  SCP 70budgetstudie  1995

Evenals in de EBB blijken er volgens het TBO iets meer mannen dan vrouwen te zijn met gespreid
werk (linker kolom). De mannen die gespreid werken doen dit voor een percentage dat weliswaar
niet significant verschilt van dat van vrouwen, maar toch iets lager ligt dan bij vrouwen (midden
kolom). Het netto-effect is dat er zich in het percentage gespreid werk tussen mannen en vrouwen
geen significante verschillen voordoen (rechter kolom).

Naar opleidingsniveau doet zich een zelfde tegengesteld effect voor. Er zijn in het TBO naar
verhouding meer hoger opgeleiden met gespreid werk dan lager opgeleiden (linker kolom).
Gespreid werkende hoger opgeleiden werken echter voor een kleiner deel van hun arbeidstijd
'gespreid' dan lager opgeleiden (midden kolom). Ook hier is het netto-effect dat zich tussen hoger
en lager opgeleiden geen verschillen voordoen in het percentage gespreid werk (rechter kolom).
Overeenkomstig de conclusie uit de EBB blijkt vooral het feit of men een hbo/wo-diploma bezit
(of, in het TBO, daarvoor studeert) het belangrijkste onderscheid. De conclusie uit de EBB dat
er naar verhouding minder hoger dan lager opgeleiden zijn met gespreid werk komt in het TBO
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vooral terug in de middelste kolom, bij het lagere percentage gespreid werk onder gespreid

werkende hoger opgeleiden.
Naar leeftijd is er, net zoals bij de studenten, sprake van een dubbel-effect. Dit dubbel-effect

manifesteert zich aan beide extremen van het spectrum van leeftijden: niet alleen zijn er meer
jongeren (15-24) en ouderen (55-64) met gespreid werk dan in de tussenliggende leeftijdscate-

gorieen, daarnaast blijkt dat gespreid werk bij jongeren en ouderen m6t gespreid werk een groter

beslag legt op de arbeidstijd dan bij de gespreid werkenden in de tussenliggende leeftijdscategorie-
en. In de EBB deden zich overigens geen verschillen voor naar leeftijd.

In de relatie tussen gespreid werk en arbeidsduur valt op dat daar noch sprake is van dubbel-

effecten noch van tegengestelde effecten, maar eerder van twee enkelvoudige effecten. Onder

de mensen met de kortste werkweek (12-19 uur) bevinden zich niet opvallend meer gespreid
werkenden, maar degenen die gespreid werken doen dat voor een significant groter deel van hun

arbeidstijd; daarentegen zijn er onder de werkenden met de langste werkweek (>44 uur) vooral

veel mensen met gespreid werk (87,5%), maar maakt het gespreide werk onder de gespreid
werkenden geen significant groter deel uit van de totale arbeidstijd. Waarschijnlijk betreft het hier

veelal overwerk dat als gespreid werk gerapporteerd wordt. Het feit dat gespreid werk het minst

voorkomt onder werkenden met een baan van 35 tot 44 uur is in overeenstemming met de

bevindingen uit de EBB.
Samengevat lijkt gespreid werk vooral een zaak van lager opgeleiden, van werkende studenten

en van zelfstandigen, met hetzij relatief kleine banen, hetzij werkweken van meer dan 44 uur.

De context van het gespreide werk: thuiswerk, nachtwerk en zeggenschap
In hoofdstuk twee is op diverse plaatsen ingegaan op het belang van zeggenschap over arbeidstijd.
Zeggenschap blijkt vrijwel unaniem gezien te worden als een belangrijke intermedierende

variabele waar het gaat om de waardering van meer gespreide arbeidstijden. Over de relatie tussen

spreiding van arbeidstijden en zeggenschap bestaat echter verschil van mening. Binnen de tijd-

geografie en binnen het sociologische de-synchronisatie-denken is differentiatie in arbeidstijden

gerelateerd aan zeggenschap over arbeidstijd (§ 2.1 en § 2.2). Andere auteurs betwisten deze

relatie, en stellen dat zeggenschap over arbeidstijden en spreiding van arbeidstijden twee verschil-

lende dimensies van arbeid betreffen die niet met elkaar verward mogen worden (zie Elchardus

(199la/b, 1996) in § 2.3 en Trommel (1987) in § 2.5.4). Zeggenschap is in deze visie niet het

product van spreiding van arbeidstijden, maar van ongelijke machtsverhoudingen (met oplei-

dingsniveau als belangrijk verdelingsmechanisme).

Om meer licht te werpen op de relatie tussen gespreid werken en zeggenschap zijn twee analyses

uitgevoerd. Eerst is gekeken naar de relatie tussen zeggenschap en het al dan niet gespreid werken;

vervolgens is gekeken naar verschillen binnen de groep gespreid werkenden wat betreft de
condities waaronder het gespreide werk wordt verricht. Voor beide analyses is gebruik gemaakt
van een vraag uit de vragenlijst naar de mate waarin werkenden 'de begin- en eindtijden van het
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werk zelf konden bepalen'17.

Uit de eerste analyse blijkt dat gespreid werken in negatieve zin samenhangt met zeggenschap

over begin- en eindtijden. Van de werknemers zonder gespreid werk beschikt 50,4% over enige
mate van zeggenschap ten aanzien van de werktijden, tegen 44,0% voor degenen met gespreid

werk (p=0,03). Vooral mensen met meer dan 20% gespreid werk hebben weinig zeggenschap over

hun arbeidstijd. Van de werknemers met 20% of meer gespreid werk beschikt 35,7% over enige
mate van zeggenschap, tegen 47,0% bij werknemers met 1-19% gespreid werk (p<0,01) Zeggen-

schap blijkt daarnaast in positieve zin gerelateerd aan het opleidingsniveau. Van de werknemers
met een hbo/wo diploma (of daarvoor studerend) rapporteert 58,2% enige zeggenschap over zijn
of haar arbeidstijden, tegen 36,2% voor werknemers zonder een hbo/wo-diploma (p<0,01). De

constatering van Elchardus (1996:14) dat'grotere soevereiniteit nagenoeg is voorbehouden voor
de hogere beroepsgroepen' wordt daarmee bevestigd (verg. ook Moore 1963, Garhammer 1995,
Emmerink & van Beek 1997)18.

Voor de tweede analyse, naar verschillen binnen de groep gespreid werkenden ten aanzien van

de condities waaronder het gespreide werk wordt verricht, zijn aan het tijdbudgetonderzoek drie
indicatoren ontleend welke tezamen een indruk geven van de concrete vormen die het gespreide
werk aanneemt. Daarbij gaat het om de lokatie van het gespreide werk (thuis of elders), om het
aandeel nachtwerk, en wederom om de zeggenschap over begin- en eindtijden. Ten aanzien van

het  thuis dan wel elders werken werd verondersteld dat arbeid in de avond, nacht of weekeinden

als minder onplezierig wordt ervaren wanneer dat thuis kan worden verricht dan wanneer men

daarvoor buitenshuis moet zijn. Deze verwachting was enerzijds gebaseerd op de eerdere analyses,
welke immers uitwezen dat avonden, nachten en weekeinden nog altijd een meer privaat karakter

kennen. Anderzijds was die verwachting gebaseerd op de veronderstelling dat men thuis nu
eenmaal een grotere mate van vrijheid van indeling en uitvoering van het werk kent. De keuze

voor het aandeel nachtwerk was ingegeven door het feit dat er onder onderzoekers overeenstem-

ming lijkt te bestaan over het feit dat nachtwerk het fysiek en sociaal welzijn schaadt (zie § 2.5.3).
Verondersteld werd dat voor de meeste mensen mag gelden dat zij nachtwerk waar mogelijk zullen

mijden. In onderstaande tabel 4.8 zijn de verschillen op de drie genoemde indicatoren (thuiswerk,
nachtwerk en zeggenschap) voor gespreid werkenden samengevat.

90



Tabel 4.8 Thuls verrlcht gespreid werk, nachtwerk en mate van zeggenschap onder gespreld werkenden, naar

geslacht, opleldingsnlveau, leettild en arbeldsduur, werkzame bevolkIng, 1995

Aandeel thuiswerk in Aandeel nachtwerk in % van de werknemers

gespreid werk (%) gespreid werk (%) met zeggenschap over

(n.744) (n=744) arbeidstilden

(n=594

Steel(proef 22,5"                      9,0                     44,0

Geslacht mannen 23,1 10,7 45,4

vrouwen 21,0 4,9
**

40,4

Opleidingsniveau bo/lbo/mavo 13,0 14,4 28,2

havo/vwo/rnbo 14,6                          9,3                       41,8

hbo/wo 43,2
**

3,4
-

63,2-

LeenUd 15/24 jaar                 3,9                                    5,7                               34,2

25/34 jaar 17,1 11,3 42,6

35/44 jaar 30,9 10,1 42,3

45/54 jaar 34,9                      6,9                   54,9

55/64 jaar 34,5 -
10,0 53,1 *

Arbeidsduur 12/19 uur 18,1                          6,4                       47,9

20/34 uur 23,0                      9,6                   41,7

35/44 uur 22,8 10,6 37,1

> 44 uur 23,3                                         8,0                                    51,2 *

* =p< 0,05,-=p< 0,01 (t-test, anova-procedure, chf test).  Bron: SCP TiMbudgetstudie 1995

Uit de analyses komt naar voren dat zich met name naar opleidingsniveau verschillen voordoen

in de vormgeving van het gespreide werk. Gespreid werkenden met een hbo/wo-diploma verrich-

ten hun gespreide werk voor 43% thuis, tegen  15% en  13% voor mensen met een havo/vwo/mbo

respectievelijk een bo/lbo/mavo diploma. Daarnaast blijktereen negatieve relatie te bestaan tussen

opleidingsniveau en nachtwerk en een positieve relatie tussen opleidingsniveau en zeggenschap.

In vergelijking met gespreid werkende lager opgeleiden werken gespreid werkende hoger

opgeleiden minder vaak's nachts en beschikken ze over meer zeggenschap ten aanzien van hun

begin- en eindtijden. Al eerder was geconstateerd dat hoger opgeleiden hun gespreide werk beter

weten te beperken (zie tabel 4.7). Tezamen valt daarmee niet te ontkomen aan de indruk dat het

vooral de hoger opgeleiden zijn, meer specifiek de mensen met een hbo/wo opleiding, waar men

kan spreken van actieve,#exibiliteit, van individualisering van arbeid, of van tudsoevereiniteit

/,#exibilisering voor de werbtemer (resp. De Haan et al. (geciteerd in Goslinga en Klandermans
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1996), De Lange en Van Lent (1994) en Elchardus (19918) Daarentegen zien lager opgeleiden
zich in hun werk vooral geconfronteerd met passieve flexibiliteit ofwel met jlexibilisering van de
werlolemer.

In vergelijking met de verschillen naar opleidingsniveau geven de analyses naar geslacht, naar
leeftijd en naar arbeidsduur geringere verschillen te zien. Tussen gespreid werkende mannen en

vrouwen blijkter vooral een verschil te bestaan naarde mate waarin nachtwerk voorkomt: mannen

verrichten twee maal zo veel nachtwerk als vrouwen. Ongetwijfeld is hierin het naijlen te lezen

van het vroeger verbod op nachtarbeid voor vrouwen. De analyses naar leeftijd geven aan dat
vooral jongeren (15-24 jaar) hun gespreide werk vaak buitenshuis verrichten. Jongeren genieten
bovendien de minste zeggenschap over hun arbeidstijd. Verondersteld wordt dat het vooral

jongeren zijn die in de weekeinden en avonden achter recepties, balies en kassa's staan, en dat
gespreid werk onder ouderen vaker het mee naar huis nemen van (over-)werk impliceert. Naar
arbeidsduur treedt er enkel een zwak, weinig eenduidig effect op naar mate van zeggenschap20.

4.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk is een schets gegeven van de ontwikkeling en de verdeling van het gespreid
werken. Voor een beter begrip van de recente ontwikkelingen zijn huidige gegevens over spreiding
van arbeidstijden afgezet tegen gegevens over de jaren vijftig en vroege jaren zestig. Anders dan

verwacht blijkt dat er in 1995 minder gespreid gewerkt wordt dan in 1955 of 1962. Gemiddeld

werd er in 1955 3,8 uur tijdens de avonden, de zaterdagmiddagen en de zondagen gewerkt, tegen

2,2 uur in 1995. Vergelijking met de data uit 1962 leert dat die daling zich zowel voordoet tijdens
de doordeweekse avonden als op zaterdag en op zondag. Over werk tijdens de nacht zijn geen

gegevens bekend.

De verklaring voor de daling in het avond- en weekeindwerk is vooral gezocht in de veranderde

samenstelling van de beroepsbevolking. Weliswaar zijn er expanderende beroepen waar veel op
gespreide tijden gewerkt wordt (handel, horeca, toerisme), tegelijk blijken veel beroepsgroepen

met gespreid werk in omvang te zijn geslonken (agrariers, huispersoneel). Nieuw' werk betreft

in belangrijke mate werk dat formeel doordeweek overdag plaats vindt (overheid, zakelijke
dienstverlening). Variabele werktijden maken daarbij dat mensen hun werkdag in vergelijking
met 1975 wat later beginnen en eindigen, maar tot veel meer avond-, nacht- en weekeindwerk heeft

dat niet geleid. Voor een ander in dit opzicht veel besproken categorie, de industriele ploegenar-

beid, geldt dat er zich na een groeiperiode begin jaren vijftig nauwelijks nog belangwekkende

ontwikkelingen hebben voorgedaan. Anno 1995 is de industrie niet de gezichtsbepalende sector

waar het gaat om gespreid werken. Die rol is voorbehouden aan de dienstensector.

De rapporten uit de late jaren vijftig geven blijk van een duidelijk besef van 'collectieve ritmes'.

Uit het feit dat zich in dezelfde periode een sterke toename voordeed  in het ploegenwerk en er

meer zondagswerk was dan nu, kan enkel worden afgeleid dat een zekere hoeveelheid avond-,
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nacht- en weekeindwerk een maatschappelijk besef van collectieve ritmen in de periode 1955-1962

niet in de weg heeft gestaan. In het slothoofdstuk wordt nader ingegaan op de betekenis van die

constatering voor toekomstige periodes.

De overgang naar een post-industriele economie heeft (nog) niet geleid tot een situatie waarin

arbeid gelijkelijk gespreid is over de dag en de week. Anno 1995 wordt 87% van het werk van
maandag tot vrijdag verricht, 'tussen 9 en 5'. Voor zover er sprake is van een toename van het

gespreide werk sedert 1975, dan komt die toename vooral voor rekening van het feit dat er in   1995
meer mensen werkzaam zijn dan in 1975. De cijfers uit het TBO stemmen in zoverre overeen met

de uitkomsten uit de Enquete Beroeps Bevolking dat uit beide onderzoeken blijkt dat anno 1995

ongeveer de helft (in het TBO: 55%) van de werkzame bevolking met gespreid werk te maken

heeft. Voor velen van hen beslaat het gespreide werk echter slechts een klein deel van de totale

arbeidstijd.
Het minste gespreide werk doet zich voor onder hoger opgeleiden. In vergelijking met lager

opgeleiden beschikken hoger opgeleiden over meer zeggenschap ten aanzien van de tijdstippen

waarop ze werken, verrichten ze hun gespreide werk beduidend vaker thuis, beslaat het gespreide
werk een kleiner deel van hun arbeidstijd, en wordt er minder's nachts gewerkt. Daarmee zijn het

voorallager opgeleiden die's avonds en in de weekeinden bussen laten rijden en balies bemannen.

Veelal is dat werk georganiseerd in diensten of roosters met weinig flexibele begin- en eindtijden.
Van een positieve relatie tussen spreiding van arbeidstijden en zeggenschap over begin- en eindtij-
den is in dit onderzoek geen sprake. Zeggenschap blijft primair een kwestie van hulpbronnen die
men kan aanwenden, van de macht die men kan genereren. Opleidingsniveau vormt in een post-
industriele kennis-economie een belangrijke hulpbron. Wellicht kan dit ook verklaren waarom

hoger opgeleiden in het opinie-onderzoek vaak positiever oordelen over spreiding van arbeidstij-
den dan lager opgeleiden: waar lager opgeleiden vrezen geflexibiliseerd te zullen worden, daar
zien hoger opgeleiden vooral tijd-soevereiniteit (zie in § 2.5.1 Warning 1994, Steenbakkers 1994).
Verder komt gespreid werk vooral veel voor onder (studerende) jongeren, bij (kleine) deeltijdba-
nen, en bij zelfstandigen. In het navolgende hoofdstuk wordt geanalyseerd wat hiervan de beteke-

nis is voor de uithuizige recreatie.
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Noten

1.      Ik dank Lex Heerma van Voss en Luchien Karsten voor hun waardevolle opmerkingen bij een eerdere
versie van dit hoofdstuk, vooral bij  § 4.2. De analyses in § 4.1  en § 4.3 vormen een uitwerking van
eerdere presentaties op de Nederlandse Arbeidsmarkt Dag 1995 (Breedveld 1996) en op de Weswa
dagen van 1996 (Breedveld 1998c).

2.       Volgens de toelichting bij het JWL-onderzoek uit 1994 wordt regelmatige dienst in het JWL onderzoek
gedefinieerd als 'dienst op voor dag-arbeid gebruikelijke tijdstippen'. Onregelmatige diensten moeten
daar geheel of gedeeltelijk buiten vallen. Navraag bij het CBS leert dat weekeindwerk overdag in de
praktijk vaak niet als onregelmatig werk herkend wordt. Daarnaast vindt er een onder-rapportage van
onregelmatige diensten plaats door organisaties die structureel latere openingstijden hebben (horeca
bijv.). Verder is in het onderzoek alleen informatie opgenomen over banen en niet over het werk dat door
zelfstandigen wordt verricht. Tezamen verklaart (lit waarschijnlijk waarom het JWL lagere cijfers te zien

geeft over gespreid werk dan de EBB.

3.      Op dit laatste punt wijkt het onderzoeksdesign af van dat van de EBB, maar gezien de geringe omvang
van de categorie overwerk in het TBO heeft dit geen ernstige gevolgen. Uit eerdere analyses was
gebleken dat 45% van het 'overwerk' in 1990 op gespreide tijden plaats vond (Breedveld 1996:48). De
impact van overwerk was echter gering, aangezien slechts  1,4%  van alle arbeid  in het TBO als overwerk
gerapporteerd werd (een cijfer dat trouwens dicht in de buurt komt van het percentage van 1.3% betaald
overwerk dat door Tijdens wordt gerapporteerd (Tijdens 1998:62). Eliminatie van overwerk uit de
analyses deed het percentage gespreid werk in 1990 met 0,4% dalen. In de navolgende analyses is
overwerk wel in de analyses opgenomen, onder meer omdat met de opmars van 'functiecontracten'

(ibid:42) de grens tussen 'regulier' werk en 'overwerk' steeds diffuser lijkt te worden.

4.      Dit cijfer, dat in eerdere artikelen gepubliceerd is (Breedveld 1998 b/c), is in het voorjaar van 1998 in
een aantal artikelen in dag- en weekbladen geciteerd.

5.      Een meer uitgebreide vergelijking van de tijdbudgetstudies van 1990 en 1995 is te vinden in Breedveld
(1998c). Breedveld toont hierin aan dat de daling in het gespreide werk tussen 1990 en 1995 niet is terug
te voeren op steekproeffouten, en evenmin is terug te voeren op verschuivingen in de beroepsmatige
achtergrond van de werkenden.

6.     Sedert 1994 geldt de toevoeging 'door werkgever bepaald'. Met dank aan Marianne de Voogd van de
OSA voor de assistentie bij het op En rij krijgen van de gegevens.

7. Totale toename aantal gespreid werkenden 1975-1995 bedraagt 1 miljoen werkenden (van 49,2% x 4,7
miljoen werkenden in 1975 naar 54,7% x 6,1 miljoen werkenden in 1995). Hiervan heeft 0,33 miljoen
betrekking op de autonome groei in het aandeel gespreid werkenden [(54.7% - 49,290) x 6.1 mln], en
0.68 miljoen op de groei van de werkzame beroepsbevolking [49,2% x (6,1 mln - 4.7 mln)1.

8.    De cijfers zijn bekomen uit deel 3 van de serie CBS-publicaties over het onderzoek uit 1962 (CBS
1962c:65). Deze cijfers zijn iets lager dan de cijfers zoals die oorspronkelijk. in 1955, waren gepubli-
ceerd.  In 1955 waren de cijfers: voor mannen 6,0 uur, vrouwen  1,8 uur, totaal 4,2  uur (CBS 1955b: 11).
De reden voor dem verschillen is niet bekend (verg. Knulst en Kraaykamp 1996).

9. Exacte cijfers voor 1955 waren onbekend. De cijfers zijn geschat aan de hand van de cijfers over 1947 en
1956 (CBS 1959,1970).
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10.   In het CBS onderzoek van 1962 zijn de categorieen werk en schoolbezoek samengenomen. Met
schoolbezoek werd gedoeld op de tijd die 'op school werd doorgebracht' (CBS 1962c: 13). Studie en
huiswerk waren wel apart gehouden. Voor een adequate vergelijking zijn de TBO<ijfers van 1995 hierop
aangepast. Aan de activiteit 'werk' (SCP groepen 1-4) is de tijd besteed 'op school, academie' (SCP
categorie 500) toegevoegd. Dem toevoeging leidt overigens niet tot een wezenlijk ander beeld. De
omvang van de schoolgang is, in 1995, beperkt (over de onderzochte 64,5 uur: 0,05 uur of 2% van werk
en schoolgang samen). Ook in 1962 is de invloed van het schoolgaan beperkt. Van de toenmalige
steekproef bestond 10,3% uit schoolgaande jeugd (ibid:81). Vanwege vakanties was een derde daarvan

vrijgesteld van de zaterdagse schoolgang. Het resterende deel (6,9%) dat wel naar school ging, besteedde

4,7 uur aan school/werk (ibid:34). Aannemende dat zij alleen naar school gingen en niet werkten, brengt
dat het aandeel schoolgang in de categorie werk/school in 1962 op 8% (6,9% * 4,7 uur / 4,0 uur). Het
aandeel werk in de rubriek school/werk komt daarmee op 92% of 3,7 uur. Dat is 1,2 uur meer dan in
1995, tegen  1,5 uur voordat school en werk gescheiden waren.

Tot slot is nog een analyse uitgevoerd waarbij, voor 1955 en 1962, de rubrieken werk, schoolgang en
studie/huiswerk zijn samengenomen. Voor 1995 zijn de SCP-groepen 1 tot en met 4 (arbeid) aangevuld
met groep 22 (onderwijs). De uitkornst van deze analyse bevestigt de juistheid van de eerdere analyses:
tussen 1955 en 1962 bestaat niet veel verschil, maar ten opzichte van 1995 werd er in 1962 2.6 uur meer
gewerkt en geleerd (5,7 uur in 1962 versus 3,1 uur in 1995). Ook de toevoeging in 1995 van groep 23

(vorming en cursussen, 0,4 uur) kan dit verschil nia uitvlakken.

11. Bij gebrek aan cijfers over 1962 is voor de correctie voor werkzaamheid gebruik gemaakt van de cijfers
over 1960 (CBS 1970, 1994).

12.      De gegevens over 1962 zijn afkomstig uit staat 5 van deel drie van de serie publicaties over het onderzoek

(CBS 1962c:19). Hoewel niet expliciet vermeld, wordt verondersteld dat in de betreffende tabel
gerapporteerd wordt over het aantal personen dat op 6dn (willekeurige) doordeweekse avond tenminste twee
uur gewerkt heeft of naar school is geweest. Deze interpretatie ligt in de lijn der verwachting daar
respondenten in 1962 slechts gedurende Edn doordeweekse avond een dagboekje bijhielden. Voor 1995 is
per doordeweekse dag berekend hoeveel mensen op de betreffende avond tenminste twee uur werkzaarn
waren geweest of naar school waren gegaan. De cijfers over 1995 in de tabel verwijzen naar het gemiddelde
van de scores over alle vijf de doordeweekse avonden.

13. Hetgeen natuurlijk onverlet laat dat dit percentage in andere jaren anders kan zijn geweest. Helaas is

dergelijke informatie, in hetzelfde formaat, over een dergelijke lange tijdperiode, niet beschikbaar.

14.         Op   pagina   188 van genoemd onderzoek wordt aangegeven   dat  de   cij fers   van 1949 enige correctie
behoeven. Op grond van deze gecorrigeerde cijfers lula de grootste groei in het ploegenwerk zich te
hebben voorgedaan tussen 1949 en 1951.

15. Cijfers afkornstig uit de eerder geciteerde JWL statistieken. In 1995 gaan de JWL statistieken op in de
EnquEte Werkgelegenheid en Lnnen (EWL). Het aantal ploegenwerkers in de industrie daalt hierop van

153.100 naar 137.400. Onduidelijk is in hoeverre deze daling veroorzaakt wordt door werkelijke
veranderingen op de arbeidsmarkt dan wel door methodische aanpassingen (trendbreuk). In 1996 and
1997 zakt het aantal ploegenwerkers in de industrie verder tot 128.700 in 1996 and 123.800 in 1997

(voorlopige cijfers). Niet nagegaan is of de stijging in het aantal industriele ploegenarbeiders tussen 1972

en 1983, van 130.000 naar 153.000, het gevolg is van soortgelijke methodische verschillen of van

werkelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

16.     Anders dan in § 4.1 zijn de percentages werk op gespreide tijden hier berekend op individuele basis. Dat

wil zeggen dat per case is berekend wat het percentage gespreid werk is, en dat van deze percentages het
gemiddelde is genomen. In § 4.1 is het percentage gespreid werk berekend door deling van het totale
aantal uren gespreid werk (over alle individuen) op het totale werk (wederom over alle individuen). Deze
laatste methode geeft een correcter beeld van het gemiddelde percentage werk op gespreide tijden binnen

de werkzame bevolking als geheel, doch staat geen statistische toetsing toe.
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17.       Antwoordcategorieen: 1) geheel niet of zeer moeilijk; 2) binnen grenzen, moet vooraf gerneld worden; 3)
binnen grenzen, hoeft niet vooraf gemeld te worden; 4) ik kan zelf bepalen op welke tijden ik werk, mits
ik mijn werk verricht en mijn afspraken nakom De vraag is gemodelleerd naar een eerdere, vergelijkbare
vraag in Elchardus en Heyvaert (1991). Voor de analyses in deze paragraaf zijn de laatste drie antwoord-
categorieen samengenomen en afgezet tegen de eerste antwoordcategorie. Zelfstandigen blijken daarbij
over beduidend maar zeggenschap te beschikken dan werknemers. Van de zelfstandigen rapporteert 80%
enige mate van zeggenschap over zijn of haar arbeidstijd, tegen 47% van de werknemers. Verondersteld
wordt dat de vraagstelling voor zelfstandigen een andere betekenis heeft dan voor werknemers, zodat

zelfstandigen van de verdere analyses zijn uitgesloten.

18.      De verschillen naar opleidingsniveau en naar gespreid werken blijven beide ook staan in een logistische
regressie-analyse waarbij gecorrigeerd werd voor de invloed van sekse, leeftijd en arbeidsduur (verbete-
ring -2 log likelihood 5,3% (p<0,01). De bijbehorende odd ratio's bedragen:

opleidingsniveau, 5 niveaus 1 : 1,34 (p<0,01);
wel/niet gespreid werken 1 : 0,63 (p4,01);
man/vrouw 1: 0,76 (p=0,02);
15-24 / 25-64 jaar 1: 1,53 (p=0,04).
arbeidsduur  12-44 uur / > 44 uur     1  :  1,55 (p<0,01).

19. Percentages wederom op individuele basis berekend (zie noot 16). Het hier gepresenteerde percentage
thuis verricht gespreid werk is hoger dan het percentage dat vermeld stond in § 4.1, en dat gebaseerd was

op de collectieve methode. Dit verschil kan als volgt worden verklaard. Thuis gespreid werken komt
vooral veel voor onder mensen met een hbo/wo-diploma. Hbo/wo'ers werken echter minder uren op
gespreide tijden dan lager opgeleiden (6,6 uur versus 9,8 uur, zie ook tabel 4.7). Bij de collectieve
methode weegt het gespreide arbeidspatroon van hoger opgeleiden daarom lichter dan bij de individuele
methode, hetgeen het gemiddelde percentage thuis verricht gespreid werk bij de collectieve methode naar
beneden trekt (en lager doet uitkomen dan bij de individuele methode).

Een zelfde kanttekening is van toepassing op het vermelde percentage nachtwerk, dat afwijkt van het
percentage nachtwerk in tabel 4.1. Hier betreft het echter een ander onderscheid. In tabel 4.8 is
nachtwerk uitgedrukt als percentage van het gespreide werk In tabel 4.1 was nachtwerk uitgedrukt als
aandeel van het totale, gespreide en niet gespreide werk.

20. Naar arbeidsduur doen zich wel effecten voor indien thuiswerk en nachtwerk gezien worden als

dichotome variabelen. In dat geval gaat het niet meer om het aandeel thuis- of nachtwerk in het totale
gespreide werk, maar om de vraag hoeveel mensen er al dan niet thuis of's nachts werken (ongeacht de
hoeveelheid thuis-/nachtwerk). Argument voor een dergelijke analyse zou kunnen zijn de frequentie-
verdeling van beide variabelen. De variabele nachtwerk is duidelijk scheef verdeeld (76% van de
gespreid werkenden verricht geen nachtwerk), de variabele thuiswerk is bipolair verdeeld (68% van de
gespreid werkenden verricht geen thuiswerk, 15% verricht al het gespreide werk thuis). Naar
opleidingsniveau en naar leeftijd leidt deze alternatieve analyse tot dezelfde conclusies, naar geslacht en
naar arbeidsduur niet. Anders dan in de voorgaande analyses blijkt dat er naar geslacht nu wel verschillen
optreden in het aantal thuiswerkenden (34,1% van de gespreid werkende mannen verricht een deel van
zijn gespreide werk thuis, tegen 26,2% van de vrouwen; p==0,04). Naar arbeidsduur doen zich nu op
beide variabelen significante verschillen voor: het aandeel (deels) thuiswerkenden neemt toe met de
arbeidsduur (24,5% - 27,1% - 29,9% - 39,4% ; p==0,01), en ook het aandeel (deels) 's nachts werkenden
blijkt positief gerelateerd aan de arbeidsduur (14,6% - 21,7% - 21,6% - 30,290 ; p==0,01) Desalniettemin
is hier gekozen voor analyses op het percentage thuis-/nachtwerk, en niet op het wel/niet thuis-/nachtwer-
ken. Aan deze keuze lag de overtuiging ten grondslag dat het cijfer over het aandeel nachtwerkers negeert
dat nachtwerk slechts een klein deel van de arbeidstijd uitmaakt, en zo het belang van nachtwerk in de
totale arbeidstijd onevenredig uitvergroot.
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5. Uithuizige recreatie

Arbeid blijkt ook in 1995 niet gelijk verdeeld over de dag en de week. Hoewel de helft van de
werkenden met gespreid werk te maken heeft, vindt het merendeel van het werk doordeweek

overdag plaats. In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd wat hiervan de consequenties zijn voor de
'uithuizige recreatie'. Voor beantwoording van deze vraag wordt gebruik gemaakt van het
Dagrecreatie-onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (zie § 3.4). De opbouw van
het hoofdstuk is als volgt: eerst wordt in § 5.1 in algemene zin een beschrijving gegeven van
dagtochten in termen van frequentie, type dagtochten, reisgezelschap, spreiding over de dag en

de week, en de wijze waarop deze aspecten onderling samenhangen. In het resterend deel van het

hoofdstuk wordt ingegaan op verschillen tussen regulier en gespreid werkenden voor wat betreft

hun recreatie-patroon. In § 5.2 wordt samengevat wat de belangrijkste vraagstellingen zijn en tot
welke operationaliseringen dit heeft geleid. In de daaropvolgende paragrafen wordt ingegaan op
de relatie tussen spreiding van arbeidstijden en vier verschillende dimensies van recreatief gedrag.

In § 5.3 wordt gekeken naar de relatie tussen spreiding van arbeidstijden en het aantal dagtochten,

in § 5.4 naar de temporele spreiding van dagtochten, in § 5.5 naar het reisgezelschap, en in § 5.6
naar de relatie tussen gespreid werken en de ondernomen activiteiten. Het hoofdstuk wordt in §

5.7 afgesloten met een samenvatting en conclusie.

5.1 936 miljoen dagtochten

In § 3.4 is het Dagrecreatie-onderzoek van het CBS gekenmerkt als een semi-tijdbudgetstudie.

Respondenten in het onderzoek houden gedurende een halve maand de bijzonderheden bij van
iedere in die periode ondernomen dagtocht. Dagtochten zijn daarbij gedefinieerd als:

'Recreatieve activiteiten waarvoor men minimaal twee uur van huis is (zonder dat daarbij een overnachting elders

plaatsvindt), exclusief bezoeken aan familie of kennissen en exclusief uitstapjes vanaf een vakantie-adres' (CBS

1997:113,116).

Blijkens de CBS publicatie over het onderzoek ondemamen Nederlanders in 1995/96 936 miljoen
dagtochten (CBS 1997:9). Per persoon komt dat neer op 61,4 dagtochten perjaar. Dagtochten zijn

daarbij in redelijke mate gelijk verdeeld over het jaar. In de winter worden de minste dagtochten
ondernomen en in het vooijaarde meeste, maar de verschillen zijn betrekkelijk gering: 23% van

de dagtochten vindt in de winter plaats, 27% in het vooljaar (ibid:31). Gemiddelde tijdsduur van

een dagtocht is 4 uur (en 4 minuten). Het merendeel van de dagtochten is echter korter: 58% van



de dagtochten duurt twee tot vier uur (ibid:34). Favoriet vervoermiddel is de auto. Bij 55% van
de dagtochten maakt men gebruik van de auto (fiets 24%, openbaar vervoer 7%; bij 13% van de
dagtochten gebruikt men geen vervoermiddelen (ibid:35). De populariteit van de auto kan daarbij
niet enkel worden toegeschreven aan de af te leggen afstanden. Van alle dagtochten vindt 47%
binnen de eigen gemeente plaats en 84% binnen de eigen provincie (ibid:40). Zestig procent van
alle dagtochten vindt plaats binnen een straal van tien kilometer van de plaats van vertrek, 75%
binnen een straal van twintig kilometer (ibid:37). Gemiddeld besteedt men tijdens een dagtocht

f 15,81 (ibid:48; zie voor meer gegevens over dagtochten de CBS publicatie over het onderzoek,

CBS 1997).

In de definitie van dagtochten zit opgesloten dat ook activiteiten als uitgaan, sporten, (recreatieD
winkelen en participatie in het verenigingsleven als dagtocht kunnen worden aangemerkt.

Doorslaggevend was dat de betreffende activiteit tenminste twee uur in beslag moest nemen, geen
familiebezoek betrof, niet vanuit een vakantie-adres plaats vond, en een 'recreatief karakter had.

Respondenten konden voorbenoeming van hun activiteiten kiezen uit 47 verschillende activiteiten.

Ten behoeve van deze studie is vooral gewerkt met een indeling in vier hoofdactiviteiten, te weten

dagrecreatie, sport, uitgaan, en hobby- en verenigingsleven (tabel 5.1).

Tabel 5.1 Dagtochten naar belangrilkste activiteW, 1995/'96

Absoluut (min.) Percentage

Dagrecreatie 418,0 44,7

Sport 202,4 21,6

Uitgaan 186,2 19,9

Hobby en vereniging 129,2 13,8

Totaal 935,8 100,0

Bron. CBS Dagrecreatie-onderzoek 1995/96

Dagrecreatie' sluit wellicht het beste aan bij wat in spreektaal wordt verstaan onder 'recreatie'.

Belangrijkste onderdelen van dagrecreatie zijn het recreatieve winkelen (13,8% van alle dagtoch-

ten), wandelen en fietsen (10,9%), bezoek aan attractie-park, stad, museum, beurs of evenement

(9,6%), en verder het zwemmen (4,3%). De resterende 6,1% van alle dagrecreatie-dagtochten
omvat onder andere de watersport, het toeren met de auto, en het bezoek aan strand of meer.

'Sport' omvat zowel de actieve sportbeoefening als het toeschouwer/begeleider zijn bij sport,

en moet dan ook vooral worden opgevat als betrokkenheid bij de wereld van de sport. Tot het
'uitgaan' behoren activiteiten als bezoek aan bioscoop, dancings of theater maar vooral caft- of
restaurantbezoek (samen goed voor 9,6% van alle dagtochten, de helft van het uitgaan). De
categorie 'hobby en vereniging' is in het onderzoek weinig gespecificeerd. Driekwart valt onder
de brede noemer 'verenigingsactiviteiten, hobbyclubs en cursus', welke zaken omvat als de
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deelname aan fanfares en klaveijas-avonden alsmede participatie in vrijwilligerswerk.

Het sociale karakter van dagtochten
Een belangrijk motief om analyses uit te voeren op het Dagrecreatie-onderzoek betrof het feit dat
in het onderzoek informatie was opgenomen over het reisgezelschap. Die informatie leek om meer

dan een reden belangrijk. Ten eerste kon aan de hand van informatie over het reisgezelschap nader

worden ingegaan op het sociale karakter van recreatie. Ten tweede zou, door informatie over het
reisgezelschap te relateren aan de temporele spreiding van arbeid en van dagtochten, de theoreti-

sche notie van tijd als coordinatie-middel ook empirisch handen en voeten kunnen worden

gegeven.

Informatie over het reisgezelschap is in het Dagrecreatie-onderzoek als volgt verzameld. Aan

respondenten werd gevraagd om van iedere dagtocht bij te houden met hoeveel mensen men de

dagtocht had ondemomen, en wat de aard van de relatie was. Behalve de leden van het eigen
huishouden kon daarbij worden gekozen uit de categorieen familieleden (anders dan de leden van

het eigen huishouden), vrienden of kennissen, buren, collega's, leden van een vereniging,

'overigen', alsmede in alle gevallen of er ook kinderen onder de  13 jaar bij de dagtocht aanwezig
waren. Uitgangspunt was stee(is dat het moest gaan om de mensen die 'het hele uitstapje hadden

meegemaakt of om bekenden met wie op een vooraf afgesproken plek was afgesproken' (tekst
vragenlijst). Onbekenden, bijvoorbeeld mede passagiers in een touringcar, moesten niet tot het

reisgezelschap worden gerekend.

Uit de cijfers komen dagtochten naar voren als een activiteit met een sterk sociaal karakter.

Gemiddeld nemen mensen op een dagtocht twee anderen mee (2,1 om precies te zijn). Van alle
dagtochten wordt 22,6% alleen ondemomen, 34,7% wordt ondernomen in het directe bijzijn van
66n ander, 24.2% in het bijzijn van twee of drie anderen, en bij  18,5% van de dagtochten zijn vier
ofmeer anderen betrokken. De samenstelling van het reisgezelschap is, voor de vieronderscheiden

hoofdactiviteiten, weergegeven in tabel 5.2.

Tabel 5.2 Dagtochten naar aard van gezelschap, per activitelt, 199 96

in procenten Alleen Enkel niet Huisgenoten Enkel huisgeno- Totaal

huisgenoten +niet huisg.             ten

Totaal 22,6 31,6 14,8 31,0 100,0

Dagrecreatie 14,3 24,3 16,6 44,8 100,0

Sport 38,1 33,8                 9,5 18,6 100,0

Uitgaan                        8,6 47,7 21,1 22,6 100,0

Hobbykereniging 45,0 28.5                 8,5 18.0 100,0

Bron. CBS Dagrecreatie-onderzoek 19951'96
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Uit de tabel komt naar voren dat er ongeveer evenveel dagtochten met de directe huisgenoten

worden ondernomen als met mensen van buiten het eigen huishouden (resp. 31,6% en 31,0%).
Veel minder dagtochten worden alleen ondernomen of in het gezelschap van zowel huisgenoten

als niet-huisgenoten (resp. 22,6% en 14,8%). Kijkend naar de verschillende activiteiten blijkt dat
dagrecreatie vooral gekenmerkt wordt door een groot aantal dagtochten met de directe huisgeno-
ten. Van alle dagrecreatie vindt 44,8% plaats met alleen huisgenoten. Boven-gemiddeld scoren

het toeren met de auto (56,3% met alleen huisgenoten), het wandelen (50,2%) en het winkelen

(48,8%); lager dan gemiddeld scoort vooral het zwemmen incl. strandbezoek (36,5%). Sport

daarentegen wordt vooral gekenmerkt door het feit dat men vaak alleen op stap gaat: 38,1% van
de sportieve dagtochten wordt alleen ondemomen2. Verder sport men vooral met niet-huisgenoten.

Niet-huisgenoten spelen voorts een belangrijke rol bij het uitgaan: bij 68,8% (47,7% + 21,1%)
van al het uitgaan zijn niet-huisgenoten aanwezig. Uitgaan onderscheidt  zich van andere activitei-
ten door het feit dat geen andere activiteit zo weinig dagtochten-alleen kent (8,6%). Het hobby-

en verenigingsleven wordt vooral gekenmerkt door een hoog percentage alleen en met niet-

huisgenoten ondernomen dagtochten. Samengevat blijken de primaire relaties (met huisgenoten)
het meest van belang voor de dagrecreatie, vindt uitgaan vooral met niet-huisgenoten plaats, en
vormen sport en verenigingsleven gelegenheden om er ofwel alleen op uit te trekken ofwel met
anderen dan de leden van het eigen huishouden.

Blijkens tabel 5.2 zijn bij 46,4% van de dagtochten niet-huisgenoten betrokken (31,6% + 14,8%).
Niet-huisgenoten fungeert daarbij als verzamelnaam voor: vrienden of kennissen, buren, collega's,

familie-leden (anders dan leden van het eigen huishouden) en leden van een vereniging. Nadere

uitsplitsing van de 46,4% dagtochten met niet-huisgenoten leert dat bij 28,8% van alle dagtochten
vrienden of kennissen betrokken zijn, bij 10,2% familieleden, en bij 5,3% leden van een team of

vereniging. Dagtochten met collega's (1,5%), met buren (1,2%) of met de categorie 'overige
relaties' (0,9%) blijken relatieve uitzonderingen. Combinaties van genoemde groepen zijn zo

mogelijk nog uitzonderlijker. Bij 0,9% van alle dagtochten zijn vrienden 6n familie-leden
betrokken. Dagtochten waarin vrienden of familie-leden zich mengen met buren of collega's of
verenigingsleden, of combinaties daarvan, zijn op de vingers van 66n hand te tellen (alle denkbare

combinaties samen maken nog geen 0,5% uit van alle dagtochten).

Spreiding van dagtochten over de dag en de week
De ongelijke verdeling van art)eid over de dag en de week kent zijn spiegelbeeld in de onevenredi-

ge temporele spreiding van dagtochten (tabel 5.3).
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Tabel 5.3 Dagtochten naar temporele lokatie, per activiteit, 1995/'96

in procenten Weekeinde Weekeinde Doordeweek Doordeweek Totaal

overdag' avond overdag avond

Totaal 33,6                   9,3 31,1 26,0 100,0

Dagrecreatie 47,1                         1,5                      44,4                           7,0                         100,0

Sport 32,5                   3,7 22,3 41,5 100,0

Uitgaan 17,2 34,2 11,5 37,1 100,0

Hobbykereniging 16,0                   7,5 29,8 46,7 100,0

Bron: CBS Dagrecreatie-onderzoek 1995/96

Gemiddeld vindt 31,1% van alle dagtochten doordeweek overdag plaats en 68,9% tijdens de

avonden, nachten en weekeinden. Dagtochten-overdag zijn in ongeveer gelijke mate verdeeld over

doordeweekse dagen en weekeind-dagen, zij het dat daarbij geen rekening is gehouden met het
feit dat het weekeinde twee dagen kent en de doordeweekse periode vijf. Omgerekend naar het
aantal dagtochten per dag worden er op zaterdag en zondag overdag twee-en-een-half maal zoveel

dagtochten ondernomen als overdag op een willekeurige doordeweekse dag: In de avond-uren

is het aantal dagtochten per avond wel ongeveer gelijk.
Dagrecreatie vindt nog het meest doordeweek overdag plaats: 44,4% van alle dagrecreatie

geschiedt doordeweek overdag. Dagrecreatie-activiteiten die vaak doordeweek overdag worden

ondernomen zijn het zwemmen (49,7%) en het recreatief winkelen (53,6%). Dagrecreatie-
activiteiten die juist weinig doordeweek overdag plaatsvinden betreffen het wandelen (30,9%),
het toeren (35,7%) en de georganiseerde evenementen (braderieen 18,3%, beurzen 29,9%). Sport
lijkt vooral weinig voor te komen op de zaterdag- en zondagavond. Slechts 3,7% van alle sport
vindt 's avonds in het weekeinde plaats. De meeste sport is gesitueerd op de doordeweekse

avonden, en anders in het weekeinde of doordeweek overdag. Uitgaan vindt vooral op zaterdag-

avond plaats met een olievlekwerking richting de vrijdag en de zondag. Het hobby- en vereni-

gingsleven wordt vooral gekenmerkt door zijn doordeweekse karakter: slechts een kwart van het

verenigingsleven speelt zich in het weekeinde af. Meest vanzelfsprekende tijdstip voor het hobby-

en verenigingsleven is 's avonds doordeweek (alhoewel ook tamelijk veel verenigingsleven
doordeweek overdag plaats vindt).

De kleur van de zondag
In tabel 5.3 was het weekeinde gesitueerd tegenover de doordeweekse dagen. Daarbij moest
worden voorbijgegaan aan een ander belangrijk onderscheid, dat tussen de zaterdag en de zondag.
Van oudsher is de zondag een andere dag dan de zaterdag. Dat bleek al uit het oudere recreatie-

en ploegendienstonderzoek, en dat blijkt nu nog uit de scheve verdeling van arbeid over de

zaterdag en de zondag (zie § 4.1). Ook in de Arbeidstijdenwet 1996 en in de Winkeltijdenwet 1996
zijn arbeid en winkelen op zondag zwaarder gereguleerd dan op andere dagen (zie hoofdstuk een).
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Als enige dag van de week worden op zondag radio tips gegeven om'lekker weg te zijn in eigen

land'  (om  9,  10 en  11  uur).  Iets  van de specifieke kleur van de zondag is ook zichtbaar in  de

verdeling van dagtochten over de dagen van de week (figuur 5.1).

Figuur 5.1 Dagtochten naar dag van de week, per activite It,
1995/'96
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Bron: CBS Dagrecreatie-onderzoek 19951'96

Uit de figuur valt op te maken dat het aantal dagtochten op zondag5 en op zaterdag vrijwel gelijk

is: 20,9% van de dagtochten vindt op zondag plaats, 22,1% op zaterdag. Gemiddeld bedraagt het
aantal (lagtochten op een doordeweekse dag de helft van het aantal dagtochten in het weekeinde.

Uitsplitsing naar het type dagtochten laat zien dat zich tussen zondagen en zaterdagen belang«ike
verschillen voordoen6. Vooral blijkt er meer dagrecreatie plaats te vinden op zondag dan op

zaterdag (van alle dagrecreatie vindt 26,8% op zondag plaats en 21,7% op zaterdag). Dagrecrea-
tieve activiteiten die zwaar leunen op de zondag zijn: wandelen (49,4%), toeren (49,0%), georgani-

seerde evenementen (42,4%), fietsen (38,5%), bezoek aan strand (33,7%), dierentuin (33,8%)

en kinderboerderij (29,6%). Dagrecreatieve activiteiten die minder op de zondag leunen, zijn
zwembadbezoek (16,6% op zondag, vooral doordeweek) en recreatief winkelen (7,5% op zondag,

33,3% op zaterdag7). De zaterdag is vooral van belang voor het uitgaan en in mindere mate voor

de sport (31,1% van het uitgaan en 19,8% van de sport vindt op zaterdag plaats). De verdeling
van het hobby- en verenigingsleven volgt een patroon dat het spiegelbeeld vormt van dat van de

dagrecreatie: hobby- en verenigingsleven vindt het minste op zondag plaats en het meeste op
doordeweekse dagen, met zaterdag in een middenpositie.
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Verschillen tussen de zondag, de zaterdag en de doordeweekse dagen uiten zich verder in de keuze

van de bestemming, de reistijd, de duur van de ondernomen dagtochten, en in de tijdstippen van
vertrek. Op zondag worden de meeste dagtochten buiten de eigen woonplaats ondernomen: 64,1%
van de zondagse dagtochten speelt zich af buiten de eigen woonplaats, tegen 58,6% op zaterdag
en 47,0% voor doordeweekse dagen. Ook is de reistijd op zondag het langst (53 minuten, tegen
50 minuten op zaterdag en 44 minuten op doordeweekse dagen). Gemeten naar de duur van de

dagtochten steekt de zaterdag de zondag echter naar de kroon. Dagtochten op zaterdag duren

gemiddeld 4,5 uur tegen 4,3 uur op zondag en 3,8 uur op doordeweekse dagen. Verschillen tussen

de dagtochten op zondag en zaterdag voor wat betreft het tijdstip van vertrek zijn weergegeven

in figuur 5.2.

Figuur 5.2 Vertrektljden van dagtochten op zaterdag en zondag,
1995/'96
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Bron: CBS Dagrecreatie-onderzoek 1995/'96

Op zaterdag komen de dagtochten eerder op gang dan op zondag. Tot en met 10 uur vertrekken

erop zaterdag per uur meer mensen voor een dagtocht dan op zondag. Vanaf 11 uur is dat verschil

ingehaald en vertrekken er op zondag meer mensen dan op zaterdag. De absolute piek voor beide

dagen ligt rond 13 uur, als 17,5% (zondag) c.q. 13,3% (zaterdag) van de dagtochten van start gaat.
Na 13 uur daalt het aantal mensen dat op pad gaat met het uur. Pas om 17 uur, als de stappers zich

opmaken voor hun avondje uit, is er vooral op zaterdag weer sprake van een opleving. Het
activiteitenniveau op zondag is dan inmiddels een schone dood gestorven.
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Verschillen tussen de zondag, de zaterdag en de diverse doordeweekse dagen komen ook terug

in de samenstelling van het reisgezelschap (zie tabel 5.4).

Tabel 5.4 Dagtochten naar samenstelling reisgezelschap, per dag van de week, 1995/'96

in procenten Alleen Enkel niet huis- Huisgenoten plus Enkel Totaal

genoten niet huisgenoten huisgenoten

Zondag 11,9 24,2 21,1 42,8 100,0

Zaterdag 15,2 32,9 17,6 34,3 100,0

Maandag-vrijdag 29,3 33,8 11,4 25,5 100,0

Bron: CBSDagrecreatie-onderzoek 19951'96

Zoals uit de tabel blijkt, is er wat betreft het reisgezelschap sprake van een aflopende reeks, van

de zondag via de zaterdag naar de doordeweekse dagen. Op zondag overheersen de contacten met

huisgenoten: 42,8% van de zondagse dagtochten vindt exclusief plaats met huisgenoten. Bij nog
eens 21,1% zijn zowel huisgenoten als niet-huisgenoten betrokken. Op zaterdag en op door-
deweekse dagen is het aandeel dagtochten met huisgenoten lager. Alleen op pad gaan komt het
minst vaak voor op zondag (11,9% op zondag, tegen 15,2% op zaterdag en 29,3% op doordeweek-

se dagen). Op doordeweekse dagen  ligt de situatie omgekeerd, en gaat men er juist vaker alleen
op uit c.q. zonder de eigen huisgenoten. De zaterdag neemt een tussenpositie in.

Het is niet denkbeeldig dat de gevonden verschillen in de samenstelling van het reisgezelschap
deels te verklaren zijn doordat op zondag andere activiteiten ondernomen worden dan op zaterdag

of op doordeweekse dagen. Tussen reisgezelschap en dag van de week zou dan sprake zijn van
een schijnsamenhang. In tabel 5.5 (hiernaast afgedrukt) is daartoe nog eens gekeken naar het

reisgezelschap op de diverse dagen van de week, maar dan per ondernomen activiteit. Daarbij is
alleen gekeken naar het percentage alleen ondernomen dagtochten en naar het percentage dagtoch-
ten mEt huisgenoten maar zonder eventuele anderen. Dagtochten met niet huisgenoten zijn niet
in de tabel opgenomen (hetgeen verklaart waarom de percentages niet optellen tot honderd).

Uit de tabel komt echter naar voren dat verschillen in de aard van het reisgezelschap tussen
de zondag, de zaterdag en de doordeweekse dagen niet gereduceerd te kunnen worden tot
verschillen in ondernomen activiteiten. Ook binnen activiteiten geldt dat het aandeel alleen
ondernomen dagtochten op zondag het laagst is, en op doordeweekse dagen het hoogst. Omge-
keerd is het aandeel dagtochten met huisgenoten het hoogst op zondag, en het laagst op door-
deweekse dagen. In beide gevallen neemt de zaterdag een tussenpositie in. De genoemde effecten
doen zich duidelijk voor bij de dagrecreatie en bij het hobby- en verenigingsleven. Bij de sport
en bij het uitgaan gaat het primair om een verschil weekeinde - doordeweek. Overigens verschillen

de cijfers over het reisgezelschap van zondagse dagrecreatie niet wezenlijk van vergelijkbare
cijfers uit de jaren vijftig, begin jaren zestig (verg. Hessels  1962 en Wippler 1966 in §  2.4)8.
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Tabel 5.5 Dagtochten naar samenstelling relsgezelschap, per dag van de week en per activiteit, 19951'96

in percentages Dagrecreatie Sport Uitgaan Hobby/

vereniging

% Alleen

Zondag                              7,4                27,7               6,4               27,1

Zaterrlag 13,4 24,9                  6,4                  31,4

Doordeweek 18,2 44,9 11,0 49,8

% Huisgenoten

Zondag 54,1 26,9 27,2 29,4

Zaterdag 48,0 28,8 19,4 24,2

Doordeweek 38,7 13,2 22J 15,4

Leesadvies: 7,4% dagtochten-alleen op zondag en 54,1% dagtochten met huisgenoten op zondag betekent dat 7,4% van

alle dagrecreatie<lagtochten op zondag alleen zijn ondemomen en 54,1% met huisgenoten. De percentages tellen niet

op tot 100% omdat de tussenliggende categorie 'dagtochten  met niet huisgenoten' niet in de tabel is afgedrukL

Bron: CBS Dagrecreatie-onderzoek 1995/96.

Conclusie

Dagtochten komen in het onderzoek naar voren als een niet-dagelijks voorkomende activiteit met

een substantieel tijdsbeslag van twee tot vier uur. Dagtochten laten zich daarnaast kennen als een

activiteit die veelal met (een beperkt aantal) anderen ondernomen wordt. Bij de dagrecreatie zijn
vooral de primaire relaties van belang, bij andere dagtochten spelen ook andere netwerken een

duidelijke rol. De diverse dagen van de week hebben daarbij ieder hun specifieke kleur. De zondag
komt in het onderzoek naar voren als de dag bij uitstek voor het met de huisgenoten ondernemen

van dagrecreatieve uitstapjes naar verder weg gelegen bestemmingen. Op zaterdag is het sociale

leven beweeglijker. Op zaterdag zijn het de sport, het uitgaan en het verenigingsleven die trekken,

en onderneemt men meer dagtochten alleen of met vrienden. Dagtochten beginnen op zaterdag

vroeger en duren langer. Wel blijft men wat meer in de eigen woonplaats en reist men wat minder

lang. De lijn van zondag naar zaterdag trekt zich versterkt door naar de doordeweekse dagen: het
aantal dagtochten per dag halveert (alleen ten behoeve van het verenigingsleven worden op
doordeweekse dagen meer dagtochten ondernomen), men trekt er beduidend vaker alleen op uit

of met vrienden, en zowel de duur van de dagtocht als de benodigde reistijd zijn aanmerkelijk
korter op doordeweekse dagen dan op zaterdag of op zondag. Het feit dat men op zondag minder

vaak alleen op pad gaat en meer met huisgenoten vormt daarbij een illustratie van de wijze waarop
cultuur en col;rdinatie op elkaar inspelen: gezamenlijk ondernomen activiteiten vinden niet

verspreid door de tijd plaats, maar worden geclusterd op specifieke momenten.
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5.2    Vraagstellingen en operationaliseringen

Tegen de achtergrond van deze algemene gegevens over dagtochten wordt in het resterend deel
van dit hoofdstuk getracht om te bepalen hoe en in welke mate gespreid werken van invloed is

op het ondernemen van dagtochten. Aan de rijkdom van het materiaal zijn vier aspecten van het
recreatie-gedrag ontleend, te weten:

-  de  mate van participatie  en defrequentie van participeren  (hoe  vaak);
- de temporele spreiding van dagtochten (wanneer);

- het reisgezelschap (met wie);
- de ondernomen activiteiten (wat).

De mate van participatie en de frequentie van participatie verwijzen naar het feit dat gespreid

werkenden werkzaam zijn op de tijden dat de meeste dagtochten plaatsvinden: in de avonden en
weekeinden. Op basis van dit gegeven mag verwacht worden dat gespreid werkenden minder
gelegenheid hebben om dagtochten te ondernemen dan regulier werkenden. Aanwijzingen voor

deze hypothese zijn terug te vinden in eerdere onderzoeken, onder andere in de vorm van klachten
van gespreid werkenden over afstemmingsproblemen, in voorspellingen over 'frictie-tijd', alsmede

in de schaarse onderzoeken waaruit blijkt dat gespreid werkenden minder participeren in (bepaal-

de) vrijetijdsactiviteiten (bijv: Banning et al. 1961/1962, Garhammer 1995). Tegelijk zijn in hoofd-
stuk twee de nodige kanttekeningen geplaatst bij de uitkomsten van dat empirische onderzoek.
Boven(lien suggereert het de-synchronisatie-denken dat spreiding van arbeidstijden mensen juist
kansen biedt op een anti-cyclische tijdsindeling. Dit zou kunnen betekenen dat gespreid werkenden
meer dagtochten ondernemen, omdat ze vrij zijn op tijdstippen dat het betrekkelijk rustig is.
Daarmee zouden dagtochten verplaatst worden van de avonden en weekeinden naar de periode
doordeweek overdag. Volgens het sociaal-culturele denken over tijd vormen afstemmingsproble-
men en een 'dualistische' tijdscultuur echter struikelblokken op weg naar een meer gelijkmatige
spreiding van dagtochten over de dag en de week. De vraag naar het reisgezelschap verwijst naar
deregelmatigopgetekende klachten overcoordinatie-problemen en over'maatschappelijke isolatie'

(Buitelaar et al.  1977 in § 2.5.2). Bij elkaar zouden die problemen zich kunnen uiten in een ander

activiteitenpatroon, met mogelijk een voorkeur voor meer 'flexibele' activiteiten (Blakelock
1959/1961, Wippler 1968 in § 2.4).

In hoofdstuk twee is geconcludeerd dat er weinig empirisch onderzoek is gedaan naar de gevolgen
van gespreid werk voor feitelijk recreatie-gedrag. Toetsing van hypotheses blijft daarmee beperkt
tot de hierboven vermelde verwachtingen. Wel zijn in hoofdstuk twee een aantal factoren genoemd

die van invloed blijken te zijn op de beoordeling, evaluatie en acceptatie van gespreid werken.
Zo wordt nachtwerk algemeen gezien als het bezwaarlijkste element van gespreid werk. Nachtwerk
is daarom zoveel mogelijk gescheiden van avond- en weekeindwerk. Vergelijking met nachtwerk
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kan echter helpen om de positie van avond- en weekeindwerk nader te bepalen. Verder blijken
deeltijdwerk en zeggenschap bij te dragen aan een verlichting van inconvenienten van gespreid
werken, en wordt van avondwerk gesteld dat dit - mits in omvang beperkt - als weinig bezwaarlijk
wordt ervaren. In de literatuur komt ook diverse malen de positie van jongeren en van alleen-

staanden ter sprake, alsmede die van hoger opgeleiden. Jongeren, alleenstaanden en hoger

opgeleiden lijken beter met gespreid werk overweg te kunnen dan ouderen, gezinnen en lager

opgeleiden. Aangenomen wordt dat de verschillen naar opleidingsniveau samenhangen met
verschillen in zeggenschap. De verschillen naar leeftijd verwijzen daarbij, naar verwacht, naar
het feit dat jongeren minder gebonden zijn aan vaste verplichtingen en naar het feit dat een nieuwe,

meer flexibele'conceptie van tijd' het eerst opgeld zal doen in een nieuwe generatie. De verschillen

naar gezinssituatie hangen naar verwacht samen met de behoefte om tijd te coOrdineren met de

andere leden van het huishouden. Voorts is in hoofdstuk twee gesteld dat grote steden voorop

hebben gelopen in veranderingen in de tijdsorde. Die lijn doortrekkend zou verwacht mogen

worden dat ook een'nieuwe sociale conceptie van tijd' zich het eerst binnen grote steden aandient,
en dat dit betekent dat gespreid werken binnen grote steden minder inconvenienten met zich
meebrengt dan in kleinere gemeenten. In de analyse van de relatie tussen gespreid werk en

dagtochten lijkt het zaak om waar mogelijk met deze factoren rekening te houden.

Tot slot zijn een aantal factoren in de analyses meegenomen die weliswaar geen nadrukkelijke
rol hebben gespeeld in het debat over gespreid werk, maar die in de recreatie-literatuur vaak
worden genoemd als zijnde van invloed op recreatie-gedrag. Daarbij gaat het om sekse, bezit van

gemotoriseerd vervoer, en inkomen (ref. CBS 1997, Katteler en Kropman 1975).

Operationaliseringen
Het arbeidspatroon van de respondent is vastgesteld aan de hand van vier vragen. Achtereen-

volgens is gevraagd of men neen / soms / regelmatig's avon(is werkt (19-24 uur), 's nachts (00-06

uur), op zaterdag, of op zondag. Respondenten werden er expliciet aan herinnerd dat het hierbij
hun'(officiele) (normale) werktijden, zonder over-uren' betrof (tekst vragenlijst). Vraag, toelichting
en antwoordcategorieen waren van CBS wege overgenomen uit de Enqube Beroeps Bevolking.
De vragen zijn gesteld aan personen in de leeftijdscategorie  15-64 jaar die tenminste twaalf uur

per week werkzaam waren. Deze populatie - de werkzame bevolking - komt overeen met de

onderzoekspopulatie op basis waarvan in hoofdstuk vierde ontwikkelingen in het gespreid werken

waren bepaald.
De combinatie van vier vragen met drie antwoordcategorieen resulteert in 81 verschillende

arbeidspatronen (34). In de navolgende analyses is gewerkt met een indeling in zeven arbeidspatro-

nen. Als eerste stap in dit reductie-proces zijn de antwoord-categorieen 'soms' en 'niet' samen-

gevoegd. Dit leek een legitieme keuze, gezien Cullens (1978) theorie over het belang van

routinematigheid in het handelen (zie § 2.2). Verondersteld werd dat 'soms' gespreid werken

impliceert dat gespreid werken een relatieve uitzondering blijft, zodat het doordeweekse overdagse
werk in de dagelijkse routines de boventoon blijft voeren (verg. Van Reisen 1997:77). Voor het
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veranderen van routines zou men vooral 'regelmatig' gespreid moeten werken. Met het samenvoe-
gen van de antwoord-categorieen 'soms' en 'niet' werd het aantal arbeidspatronen tot zestien
teruggebracht (24). Verdere reductie bleek noodzakelijk aangezien een aantal combinaties van

arbeidstijden weinig voorkwamen in het onderzoek. Regelmatig nachtwerk bleek in 72% van de

gevallen ook te betekenen dat men regelmatig op zondag, zaterdag en in de avonden werkzaam
was. Nadere differentiatie van nachtwerk is daarom achterwege gelaten, hetgeen het aantal arbeids-
patronen terugbracht tot negen (2  + 1). Tot slot bleek reductie mogelijk c.q. noodzakelijk omdat
decombinatie wel zondagwerk/ geen zaterdagwerk uitzonderlijk was (95% van de zondagwerkers
werkt ook op zaterdag; de arbeidspatronen 'alleen zondagwerk' of 'zondagwerk met alleen
avondwerk' bleken uitzonderlijk). Uiteindelijk resulteerde zo een variabele met zeven kwalitatief
verschillende arbeidspatronen (zie tabel 5.6). Om een zo duidelijk mogelijk onderscheid te krijgen
tussen gespreid en regulier werk, zijn daarbij de respondenten die een of meer van de vier vragen

met 'soms' hadden beantwoord uit de analyses verwijderd:

Tabel 5.6 Werkzame bevolking naar arbeldstijdpatroon, In- en excluslef werkzame studenten, 199996

Arbeidsujden incl. studenten excl. studenten

n%n%

1.  's Nachts 822 12,3 800 12,4

2.  Zondagen + zaterdagen + avonden                                               351                  5,3                        323                5,0

3.  Zondagen + zaterdagen 226            3,4                 210           3,2

4.  Zaterdagen + avonden 283            4,2                 243           3,8

5. Alleen zaterdagen 469           7,0               436          6,7

6. Alleen avonden                                                                       301                4,5                     293              4.5

7. Doordeweek overdag 4229 63,3 4175 64,4

Totaal 6680 100,0 6480 100,0

Bron: CBS Dagrecreatie-onderzoek 1995/96

Uit de tabel blijkt dat 63,3% van de werkzame bevolking niet regelmatig op gespreide tijden werkt.
lets meer dan een derde (36,7%) doet dit wel regelmatig': Het percentage gespreid werkenden

ligt onder studenten (incl. scholieren) beduidend hoger dan onder de niet studenten in de werkzame
bevolking. Van de werkende studenten verricht 68,5% gespreid werk tegen 36,6% voor niet
studenten (cijfers studenten niet afgedrukt in de tabel). Gezien die bijzondere positie zijn studenten

niet opgenomen in de verdere analyses.

Ten aanzien van de overige variabelen in de analyses: arbeidsduur was van CBS-wege gedifferen-
tieerd in 12-20 uur, 20-30 uur en meer dan 30 uur per week. Een arbeidsduur van meer dan 30
uur is als voltijd-arbeid aangemerkt, een arbeidsduur van minder dan 30 uur als deeltijd-arbeid.
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Ten aanzien van de gezinssamenstelling zijn onderscheiden: thuiswonende (werkende) kinderen,
alleenstaanden, paren (twee samenwonende of gehuwde volwassenen zonder kinderen) en
gezinnen (een of twee volwassenen met tenminste een kind). Opleidingsniveau verwijst naar de
hoogst gevolgde opleiding en is gedifferentieerd naar vier niveaus (lager onderwijs, lager voortge-
zet onderwijs, hoger voortgezet onderwijs en hoger onderwijs). Leeftijd is gemeten in jaren. Voor
het onderscheid tussen grootstedelingen en niet grootstedelingen is zowel gebruik gemaakt van
de standaard CBS indeling naar vijf niveaus van stedelijkheid, als van een indeling tussen

inwoners van een van de vier grote steden versus de rest van Nederland. Inkomen verwijst naar
het gezamenlijk netto gezinsinkomen en is verdeeld in vijf niveaus (<2000, 2000-3000,3000-
4000,4000-5000, >5000).

5.3 Gespreid werken en het aantal dagtochten

Te verklaren grootheid in deze paragraaf vormt het aantal dagtochten per halve maand, de

periode gedurende welke respondenten een dagboek bijhielden". Op grond van de literatuurstudie

en de in § 5.2 gestelde vragen  zijn als leidraad voor de analyse de volgende hypotheses geformu-
leerd:

1 - Gespreid werkenden ondememen minder dagtochten dan personen met reguliere, geconcen-
treerde werktijden.

Minder dagtochten kan hier zowel betekenen dat minder gespreid werkenden dagtochten onderne-

men (participatiegraad), als dat participerende gespreid werkenden minderdagtochten ondernemen

(frequentie). Verwacht werd dat de genoemde effecten zich sterker zouden voordoen:

la - onder gespreid werkenden met nachtwerk dan onder avond- en weekeindwerkers;
1b - onder gespreid werkenden die naast avondwerk ook in de weekeinden werken;
lc - onder voltijd gespreid werkenden dan onder deeltijd gespreid werkenden;
ld - onder gespreid werkenden met de meeste gezinsverplichtingen;
le - onder gespreid werkende lager opgeleiden dan onder gespreid werkende hoger opgelei-
den;

lf -  onder oudere  gespreid werkenden dan onder jongere  gespreid werkenden;
lg-  onder  gespreid  werkenden  uit  kleinere  gemeenten  dan  onder  grootstedelijke  gespreid
werkenden.

Resultaten
Het gemiddelde aantal dagtochten voorde steekproef als geheel bedraagt 2,48 dagtochten perhalve
maand12. De non-participatie bedraagt 28%. Exclusief non-participanten komt de gemiddelde

109



frequentie uit op 3,45 dagtochten per halve maand. In tabel 5.7 zijn de participatie- en frequentie-
cijfers van de werkzame bevolking exclusief studenten / scholieren weergegeven.

Tabel 5.7     Participatle mi frequentle van participatie in dagtochten naar arbeldstijdpatroon, werkzame bevol-

king excl. studenten, 1995/'96

A,beidstiiden Effect 1: Effect 2: Totaal:

Participatie Frequentie Frequentie (standaard-devia-

graad par'ticiperenden tie) alle resp.

(n=6.480) (n=4.770) (n=6.480)

1.  's Nachts 68,7% 3,13 2,15 (2,19)

2.  Zondag + zaterdag + avonden 70,6% 3,09 2,18 (2,23)

3.  Zondag + zaterdag 65,8% 3,38 2,23 (2,24)

4.  Zaterdag + avonden 68,1% 3,29 2,24 (2,18)

5. Alleen zaterdag 69,7% 3,13 2,18 (2,52)

6. Alleen avonden 73,0% 3,45 2,52 (2,15)

Avond-/weekeindwerk (2/6) 69,7% 3,25 2,26 (2,35)

7. Doordeweek overdag 75,9% 3,55 2,70 (2,51)

Totaal / qemiddeld 73,6% 3,43 2,53 (2,45)

Significanties (t-test, chf.test): verschil groep 1 -7 e n groep 2/6 -7 significant (p<0,01) in alle kolommen; verschil groep 1

- 2/6 nergens sign. (p>0,05); verschil groep verschil groep 2/3 - 4/5/6 nergens sign, 2/5 - 6 significant op totaal effect

(0,04), rest n.s; verschil groep 6-7 nergens significant Bron: CBS Dagrecreatie-onderzoek 1995/96

Tussen het werken op gespreide tijden en het ondernemen van dagtochten blijkt een negatief
verband te bestaan. Gespreid werkenden ondernemen significant minder dagtochten dan personen
die niet op gespreide tijden werken. Daarbij is er sprake van een dubbel-effect: bij gespreid

werkenden ligt zowel de participatiegraad als de frequentie van participeren lager dan bij niet-
gespreid werkenden. Het sterkst doen deze effecten zich voor bij nachtwerkers: nachtwerkers
ondememen 20,4% minder dagtochten dan personen met reguliere werktijden, avond- en week-
eindwerkers 17,3% (rechter kolom). De verschillen tussen nachtwerkers en avond- en weekeind-
werkers zijn echter niet significant. Mensen met alleen avondwerk (groep 6) onderscheiden zich
van weekeindwerkers (groep 2/5) door een significant hogere totaal-frequentie (rechter kolom,
p=0,04). De verschillen tussen avondwerkers en personen met reguliere werktijden zijn niet
significant.

Gespreid werk versus ejIect overige persoonskenmerken
Teneinde het effect van het gespreid werken te scheiden van de effecten van persoonskenmerken
als leeftijden opleiding zijn multipele regressie-analyses uitgevoerd. Deze analyses zijn uitgevoerd
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op het aantal dagtochten inclusief non-participanten. Nachtwerkers zijn daarbij niet meer in de

analyse opgenomen, aangezien de aandacht in het onderzoek primair uitgaat naar avond- en

weekeindwerkersn.

Als eerste stap in de analyse is een stepwise regressie uitgevoerd op het aantal dagtochten, met

geslacht, gezinssituatie, leeftijd, opleidingsniveau, stedelijkheid van de woonplaats, inkomen, auto-

/motorbezit, arbeidsduur en gespreid werken in de analyse. Leeftijd, arbeidsduur, auto/motorbezit

en stedelijkheid bleken geen significante rol te spelen in de verklaring van het aantal dagtochten.

Inkomen bleek wel significant, maar is uit vervolg-analyses weggelaten omdat de vraag naar
inkomen niet bleek te zijn gesteld aan thuiswonende kinderen. Eliminatie van inkomen deed de

verklaarde variantie toenemen van 4,2% naar 5,2%. Opleidingsniveau als continue variabele in

plaats van als categoriale variabele leverde geen significant slechtere verklaring (p>0,05),
gezinssituatie wel (p=0,01). De uiteindelijk resulterende regressie-vergelijking ziet er als volgt

uit (tabel 5.8):

Tabel 5.8 Regressle-vergelijking van werkzame beroepsbevolking, excl. studenten en nachtwerkers, op het
aantal dagtochten
Variabele Codering                            B            SE            Sign.
Sekse 0 man, 1 vrouw 0,24 0,07 0,00

Thuiswonend kind 1, gezin 0 1,54 0,13 0,00

Alleenstaande 1, gezin 0 0,79 0,11 0,00

Paar 1, gezin 0 0,29 0,08 0,00

Opleidingsniveau                                            14 0,28 0,04 0,00

2. Zondag + zaterdag + avond 1, regulier werk 0 - 0,56 0,14 0,00

3. Zon dag + zaterdag 1, regulier werk 0 . 0,36 0,18 0,04

4. Zaterdag + avond 1, regulier werk 0 . 0,45 0,18 0,01

5. Zaterdaq 1, regulier werk 0 . 0,47 0,13 0,00

Constante 1,48 0,12 0,00

Verldaarde variantie 5,2%, standaardfout 2,40. Bron: CBS Dagrecreatte-onderzoek 1995/96

Uit de B-waarden in de tabel valt op te maken dat vrouwen - onder constant houding van de

invloed van de andere variabelen in de tabel - 0,24 dagtochten per halve maand meer ondernemen

dan mannen (werkende mannen en werkende vrouwen, wel te verstaan). In vergelijking met
werkenden in gezinnen ondernemen werkende thuiswonende kinderen 1,54 dagtochten  meer,

werkende alleenstaanden 0,79 dagtochten meer, en werkenden in tweepersoonshuishoudens zonder

kinderen 0,29 dagtochten meer. Met ieder trede (maximaal vier) op de opleidingsladder stijgt het
aantal dagtochten met 0,28. In vergelijking met werkenden zonder gespreid werk ondernemen

werkenden met zondag-, zaterdag- en avondwerk 0,56 dagtochten minder (zondag/zaterdagwerkers

0,36 dagtochten minder, zaterdag/avond-werkers 0,45 dagtochten minder en zaterdagwerkers 0,47
dagtochten minder)14. Met de genoemde variabelen in het model wordt 5,2% van de variatie in

het aantal dagtochten verklaard. Evenals bij de bi-variate analyses is het effect van alleen door-
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1

deweeks avondwerk in vergelijking met werken doordeweek overdag niet significant (p=0,30;
niet afgedrukt in tabel).

In tweede instantie zijn analyses uitgevoerd op mogelijke interacties tussen gespreid werken en
de overige persoonskenmerken. Hiertoe is het gespreid werken gereduceerd tot de tweedeling wel
of geen avond- of weekeindwerk. In de analyse zijn ook variabelen betrokken die in eerdere
instantie niet significant waren gebleken. Daarbij is overigens alleen gekeken naar interacties
tussen persoonskenmerken en het gespreid werken. Interacties tussen de persoonskenmerken

onderling zijn gezien het doel van de studie buiten beschouwing gelaten. De resultaten van de
analyse staan vermeld in tabel 5.9.

Tabel 5.9 Regressle-vergelilking met tweede niveau interacties van werkzame bevolking, excl. studenten en

nachtwerkers, op aantal dagtochten
Variabele Codering B SE Sign.

Sekse 0 man, 1 vrouw 0,20 0,07        0,00

Thuiswonend kind 1, gezin 0 1,53 0.13         0,00

Alleenstaande 1, gezin 0 0,95 0,12         0,00

Par 0,32 0,08         0.001, gezin O

Opleidingsniveau 1-4 0,28 0,04 0,00
Interacties gespreid werk 0 regulier, 1 gespreid
met  arbeids duur 0 deeltijd, 1 voltijd -0,32 0,10         0,00

met leeftijd 0 < 50 jaar, 1 >= 50 jaar -0,50 0,17         0,00

met alleenstaand zijn 1 alleenstaand, 0 overig -0,61 0,24 0,01

Constante 1,47 0,12         0,00

Verldaarde variantie 5,4%, standaardlout 2,40. Bron: CBS Dagrecreatie-onderzoek 199296

Opname van de interacties geeft een significante verbetering van de verklaarde variantie te zien

(p<0,01). De eerder geconstateerde verschillen naar sekse, gezinssituatie en naar opleidingsniveau
ondergaan nauwelijks verandering. Van een rechtstreekse relatie tussen gespreid werken en het
aantal dagtochten kan echter niet langer worden gesproken. In plaats daarvan zien we dat het

geringere aantal dagtochten onder gespreid werkenden (excl. nachtwerk) zich wel voordoet onder

voltijdwerkenden maar niet onder deeltijdwerkenden, wel onder degenen die ouder zijn dan vijftig
jaar maar niet onder hen die jonger dan vijftig zijn, en wel onder alleenstaanden maar niet onder
mensen die in andere gezinssituaties leven. Het effect van gespreid werk is daarbij zwaarder
voelbaar naarmate men aan meer van deze kenmerken voldoet. Het culmineert in de groep voltijd
werkende alleenstaanden van boven de vijftig, en is afwezig bij deeltijders onder de vij ftig jaar
die niet alleenstaand zijn. De eerste (zwaarst getroffen) groep vormt, met 1,2% van de gespreid
werkenden, meer een theoretische constructie dan een empirische realiteit. De tweede groep, de

groep die geen gevolgen ondervindt van gespreid werken, is met 20,1% substantieler van omvang.
Het gros van de gespreid werkenden bevindt zich echter ergens tussen deze extremen in.
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Discussie
De analyses geven een bevestiging zien van de hypotheses 1, lb, lc, le en lf. Personen met

avondwerk en weekeindwerk ondernemen 17% minder dagtochten dan mensen met reguliere

werktijden. Gespreid werkenden die deeltijd werken of die alleen 's avonds werken ondernemen

niet minder dagtochten dan regulier werkenden. Vooral oudere gespreid werkenden ondernemen

minderdagtochten. Verder geldt onder gespreid werkenden evenzeer als onder regulier werkenden

dat hoger opgeleiden meer dagtochten ondernemen dan lager opgeleiden.

De hypotheses la, ld en lg vinden geen, of slechts gedeeltelijk bevestiging. Nachtwerkers

ondernemen wel minder dagtochten dan regulier werkenden, maar de verschillen met avond- en

weekeindwerkers blijken (op bi-variaat niveau) niet significant. Verder blijken mensen met meer

gezinsverplichtingen wel minder dagtochten te ondernemen, maar een dergelijk effect doet zich

evenzeer bij regulier werkenden voor als bij gespreid werkenden. Het zijn vooral gespreid
werkende alleenstaanden die minder dagtochten ondernemen en niet, zoals verwacht, gespreid
werkenden met partners en/of kinderen. Tot slot blijkt, anders dan verwacht, dat het wonen in de

grote stad geen verband houdt met het aantal dagtochten.

Het geringere aantal dagtochten onder gespreid werkenden impliceert dat vrijetijd doordeweek

overdag in plaats van in de avonden en weekeinden deels voor andere zaken wordt aangewend

dan voor het ondememen van dagtochten. Een dergelijke interpretatie geeft steun aan het sociaal-

culturele denken over tijd, waarin juist een sterke relatie wordt gelegd tussen tijdstip en tijdsbeste-
ding. Een alternatieve interpretatie van de uitkomsten is dat de negatieve relatie tussen gespreid

werken en het aantal dagtochten niet het gevolg is van een andere tijdsindeling, van spreiding van

arbeidstijden, maar van een verlengde arbeidsduur, van werk doordeweek overdag dat uitloopt
tot in de avonden in weekeinden. Een dergelijke interpretatie ligt echter niet voor de hand, gezien

het feit dat respondenten nadrukkelijk waren gernstrueerd dat het bij avond-, nacht- en weekeind-

werk hun 'officiele werktijden, zonder over-uren' betrof (tekst vraagstelling). Verder werd

verwacht dat in ieder geval incidenteel overwerk grotendeels zou zijn afgevangen door alle

analyses uit te voeren exclusief degenen die 'soms' gespreid werken.

Uit de literatuur kwam naar voren dat de lasten van gespreide werktijden gemakkelijker te dragen

zouden zijn door mensen zonder gezinsverplichtingen dan door mensen die wel gezinsverplich-

tingen hebben. Uit de analyses komt naar voren dat alleenstaanden meer dagtochten ondernemen

dan paren en paren meer dagtochten dan gezinnen. Een dergelijk effect doet zich echter zowel bij

regulier werkenden als bij gespreid werkenden voor, hetgeen de vraag doet rijzen wat de bijdrage
van het gespreid werken hierin is. Voor zoverre gespreid werken een rol van betekenis speelt, is

dat - tegen de verwachting in - bij alleenstaanden. Het ontbreken van verplichtingen jegens partner

en/of kinderen gaat bij alleenstaande gespreid werkenden samen met een geringer aantal dagtoch-
ten. Hoe oorzaak en gevolg hier precies liggen is niet geheel duidelijk. Niet uitgesloten moet

worden dat het ontbreken van geschikt reisgezelschap een aantal alleenstaanden ertoe aanzet om
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's avonds en in de weekeinden te gaan werken. Veel dagtochten worden immers binnen de context
van het eigen huishouden ondernomen (zie § 5.1).

Het feit dat het gespreid werkende ouderen (50+) zijn die minder dagtochten ondernemen, en niet

gespreid werkenden 'jongeren', kan verklaard worden aan de hand van het onderscheid moderne
versus traditionele tijdscultuur. Volgens die hypothese wordt een flexibele, meer gespreide
tijdscultuur het eerst geaccepteerd door jongeren en door inwoners van de grote steden. Het feit
dat vooral oudere gespreid werkenden minder dagtochten ondememen, zou crop kunnen duiden
dat   ouderen   meer dan jongeren   nog  in een 'dualistische' tijdscultuur leven   (zie   §   2.1).   Een
altematieve verklaring voor het geringere aantal dagtochten onder gespreid werkende ouderen is
dat een aantal ouderen met weinig interesse in dagtochten zich gemakkelijk laat overhalen tot het
draaien van avond- en weekeinddiensten. Naar stedelijkheid werden zoals gezegd geen interacties
met gespreid werken geconstateerd.

Van interacties tussen gespreid werken en opleidingsniveau is geen sprake. Hoger opgeleiden
ondernemen meer dagtochten, regulier werkenden evenzeer als gespreid werkenden. Mogelijk
kan dit worden geinterpreteerd als een verschil in zeggenschap over arbeidstijden, c.q. als een meer
moderne houding jegens de omgang met tijd onder gespreid werkende hoger opgeleiden. Voor
geen van de geboden verklaringen bieden de data een sluitend bewijs. Opleidingsniveau geldt sinds

jaar en dag als een belangrijke factor in de verklaring van verschillen in de besteding van vrijetijd
(Wippler 1968, Knulst 1989).

5.4    Spreiding van dagtochten in de tijd

Ter beantwoording van de vraag of gespreid werken kan bijdragen aan een betere benutting van
de toeristisch-recreatieve infrastructuur is geanalyseerd in welke mate gespreid werken van invloed

is op het doordeweek overdag ondernemen van dagtochten. Afhankelijke variabele in deze
paragraaf is het aantalofhet percentagedagtochtendoordeweekoverdag (vertrektijdvoor 11 uur).

Aanhangers van het de-synchronisatie-denken suggereren een groeiende behoefte aan een anti-

cyclische tijdsbesteding, maar hebben niet hard kunnen maken in welke mate die behoefte zich
vertaalt in een temporele spreiding van dagtochten. Op basis van het sociaal-culturele denken over
tijd zou men geen of hooguit een beperkte spreiding van dagtochten in de tijd verwachten.

Traditiegetrouw is de periode doordeweek overdag niet de geeigende tijd voor recreatie. Boven-
dien is doordeweek overdag de kans groter dat geschikt gezelschap ontbreekt. Het schaarse

empirische onderzoek geeft het sociaal-culturele denken over tijd grotendeels gelijk (verg. Thung
1962, Aubrey et al. 1986, Garhammer 1995). Ook de analyses in § 5.1, naar de relatie tussen

reisgezelschap en dag van de week, wijzen in de richting van een begmnzing van de mogelijkhe-
den tot verplaatsing van dagtochten in de tijd. Om die redenen is als hypothese geformuleerd:
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2 - Gespreid werk impliceen geen gelijbnatiger spreiding van dagtochten in de tijd, dat wit

zeggen geen verplaatsing van dagtochten van de avonden, weekeinden en nachten naar de
doordeweekse, overdagse periode.

Op grond van het in § 5.2 gestelde werd verwacht dat, voor zover gespreid werken gepaard gaat
met een meer gelijkmatige spreiding van dagtochten in de tijd, dit effect zich sterker zou voordoen

onder:

2a - nachtwerkers dan onder werkenden met alteen avond- en weekeindwerk;
2b - werkenden met weekeindwerk dan onder werkenden met aNeen avondwerk:

2c - voltijd gespreid werkenden dan onder deeltijd gespreid werkenden;
2d - gespreid werkenden met de minste gezinsverplichtingen (alleenstaanden - paren - gezin-
nen);
2e - lager opgeleide gespreid werkenden dan onder hoger opgeteide gespreid werkenden;
2f -  bij jongere  en grootstedelijke  gespreid werkenden dan bij  oudere  gespreid werkenden en
bij  gespreid werkenden uit kleinere  gemeenten.

De meeste van de gestelde hypotheses betreffen extrapolaties van de eerdere hypotheses naar het
aantal dagtochten. Empirisch onderzoek naar de betekenis van factoren als arbeidsduur, type
diensten, opleidingsniveau, leeftijd en grootstedelijkheid voor de relatie tussen gespreid werk en

verplaatsbaarheid van dagtochten in de tijd, bestaat voor zover bekend niet. Hooguit is er de

bevinding van Thung (1962) dat vooral activiteiten met anderen zich niet gemakkelijk in de tijd
laten verplaatsen. Thungs bevinding is hier vertaald in de hypothese dat spreiding van dagtochten

in de tijd in negatieve zin samenhangt met de mate waarin er sprake is van gezinsverplichtingen
(aanwezigheid partner, kinderen). Verondersteld wordt verder dat een hoger opleidingsniveau
(meer zeggenschap), alleen avondwerk en een kortere arbeidsduur betekenen dat men gemakkelij-
ker tijd vrij kan blijven maken om ook in de avonden en weekeinden dagtochten te ondernemen

(vooropgesteld dat mensen daar een voorkeur voor blijven houden). De verwachting dat spreiding

van dagtochten zich vooral voordoet onder jongeren en onder grootstedelingen is gebaseerd op

de verwachting dat een nieuwe manier van omgaan met tijd daar het snelste ingang zal vinden.

Resultaten

Uit § 5.1 kwam naar voren dat 31% van de dagtochten doordeweek overdag plaatsvindt. Onder

de werkzame bevolking is de afhankelijkheid van avonden en weekeinden voor het ondernemen

van dagtochten nog groter:  18% van de dagtochten van de werkzame bevolking vindt doordeweek
overdag plaats, 82% tijdens avonden, nachten en weekeinden. Het gemiddelde aantal dagtochten

doordeweek overdag onder leden van de werkzame bevolking, incl. non-participanten, bedraagt
0,46 (perhalve maand). Van de participerende werkenden onderneemt 62% geen dagtocht doorde-

week overdag, 24% onderneemt 66n dagtocht doordeweek overdag, en 14% ondemeemt meer dan
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een dagtocht door de week overdag (perhalve maand). In onderstaande taI>el 5.10 zijn deze cijfers
gespecificeerd naar de onderscheiden vormen van het gespreid werken (excl. studenten).

Tabel 5.10 Dagtochten doordeweek overdag naar arbeldspatroon, werkzame bevolking excl. studenten,
1995/'96

Akeidstijden % participanten met Aantal dagtochten % dagtochten
tenminste een dagtocht doordeweek overdag. doordeweek over-

doordeweek overdag ind. non-part. dag (st.dev.)

(n=4.769) (n=6.480) (n=4.769)

1. 's Nachts 48,5 0,57 27,2 (34,8)

2.  Zondag + zaterdag + avonden 44,8 0,48 21,9 (31,4)

3.  Zondag + zaterdag 46,4 0,55 23,8 (31,4)

4.  Zaterdag + avonden 37,4 0,50 19,5 (30,5)

5. Alleen zaterdag 38,7 0,45 19,3 (30,3)

6. Alleen avonden 38,2 0,51 18,5 (28,7)

Avond / weekeindwerk (2/6) 40,8 0,49 20,4 (30,4)

7. Doordeweek overdag 36,0 0,43 16,0 (26,8)

Totaal / gemiddeld 38,5 0,46 18,2 (28,6)

Significanties (t-test, chf.test): verschil groep 1-7 e n groep 2/6-7 significant (p<O,01) in alle kolommen. contrast 2/6 -7

in middenkolom (p=0,04); verschil groep 1 - 2/6 n.s. linker kolom, p< 0,01 andere kolommen; verschil groep 2/3 - 4/5/6
sign. linker kolom (p=O,02), rest n.s.; verschil groepen 2/5 -6 e n 6-7 n.s. (p>0,05). Bron: CBS Dagrecreatie-onderzoek
1995/96

Uit de tabel blijkt dat het aantal personen dat in de betreffende periode tenminste een dagtocht

doordeweek overdag heeft gemaakt, groter is onder gespreid werkenden dan onder personen met
reguliere arbeidstijden (linker kolom). Daarnaast is uit de tabel af te lezen dat ook het aantal

dagtochten doordeweek overdag onder gespreid werkenden hoger ligt dan onder regulier werken-
den (midden kolom). Beide constateringen moeten bovendien worden afgezet tegen het feit dat

gespreid werkenden minder dagtochten ondememen dan regulier werkenden (zie § 5.3). Zowel

de kans op een dagtocht doordeweek overdag als het aantal dagtochten doordeweek overdag
nemen toe naarmate het aantal dagtochten stljgtls.

Voor een helder inzicht in de verschillen tussen gespreid en regulier werkenden kan beter

worden uitgegaan van het aandeel dagtochten doordeweek overdag in het totaal aantal dagtochten
(rechter kolom). Nachtwerkers ondernemen gemiddeld 27% van hun dagtochten doordeweek

overdag, avond- en weekeindwerkers 20%, regulier werkenden 16% (alle verschillen significant).
Behalve het onderscheid nachtwerk versus avond- en weekeindwerk valt nu ook het onderscheid

zondagwerk versus werken op zaterdag c.q. de avonden op. Onder zondagwerkers onderneemt
een groter deel van de personen tenminste een dagtocht doordeweek overdag dan onder personen
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met alleen werk op zaterdag en/of in de avonden (linker kolom). Gemeten naar het aantal door-
deweek ondernomen dagtochten of naar het aandeel dagtochten doordeweek overdag (midden en
rechter kolom) blijken de verschillen wel in dezelfde richting maar niet significant. Tussen regulier
werkenden en personen met alleen doordeweeks avondwerk doen zich geen significante verschil-
len voor.

De invloed van andere persoonskenmerken
Teneinde het effect van het gespreid werken te scheiden van het effect van andere persoonsken-

merken zijn multi-variate analyses uitgevoerd op het percentage dagtochten doordeweek overdag.
Het percentage dagtochten doordeweek overdag bleek niet gerelateerd aan het aantal dagtochten
(correlatie 0,01, p>0.05). De gevolgde procedure is daarbij dezelfde als bij § 5.3. Eerst is gekeken
welke van de variabelen een rol spelen in de verklaring van het percentage dagtochten doordeweek

overdag. Opleidingsniveau, auto-/motorbezit, inkomen en gezinssituatie bleken - gegeven de
andere variabelen - niet bij te dragen aan de verklaring van het percentage dagtochten doordeweek

overdag (p>0,05). Luftijd bleek als continue variabele een even goede verklaring te bieden van
het percentage dagtochten doordeweek overdag als leeftijd in een vier- of driedeling (p>0,05).
Ten aanzien van de woonplaats bleek dat alleen een tweedeling tussen de drie grote steden plus

Eindhoven versus de rest van het land effect sorteerde. Verondersteld wordt dat dit verband houdt
met het feit dat het percentage gespreid werkenden in Eindhoven beduidend groter is dan in de
vierde stad van het land, Utrechti: De resulterende regressie-vergelijking is weergegeven in tabel

5.11.

Tabel 5.11 Regressle-vergelilking van werkzame bevolking, excl. studenten en nachtwerkers, op aandeel

dagtochten doordeweek overdag in totaal aantal dagtochten
Variabele Codering     B SE Sign.
Sekse 0 man, 1 vrouw 3,43        1,05      0,00

Leeftijd in jaren 0,22 0,04 0,00
Grote stad 1 A'damR'danl/Den Haag/Eindhoven, 0 rest 3,17 1,59 0.05

Arbeidsduur 0 deeltild, 1 voltijd -10,35 1,19      0,00

2. Zondag + zaterdag + avond 1, regulier werk 0 4,58 1,90 0.02

3. Zondag + zaterdag 1, regulier werk 0 7,38 2,36 0,00
4. Zaterdag + avond 1, regulier werk 0 5,04 2,27 0,03
5. Zaterdaq 1, regulier werk 0 4,12 1,68 0,01

Constante 13,72 2,32      0,00

Verklaarde variantie" 5.6%, standaardfout 27,16. Bron: CBS Dagrecreatie-onderzoek 1995/96

Het percentage dagtochten doordeweek overdag ligt bij vrouwen 3% hoger dan bij mannen, en
neemt verder toe met de leeftijd (0,2% per jaar). Inwoners uit de drie grootste steden plus
Eindhoven ondernemen naar verhouding meer dagtochten doordeweek overdag dan inwoners uit
de rest van het land (p==0,047). Zoals mocht worden verwacht blijken deeltijd-werkenden een (fors)
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groter deel van hun dagtochten doordeweek overdag te ondernemen dan voltijd-werkenden. Met
uitzondering van groep zes, de groep met alleen avondwerk, is bij alle vonnen van avond- en
weekeindwerk sprake van een positieve relatie met het aandeel dagtochten doordeweek-overdag.
Verschillen tussen gespreid werkenden met en zonder zondagwerk blijken in een multi-variate

analyse niet significant (p>0,05, regressie-vergelijking niet afgedrukt). Het eerder geconstateerde
onderscheid tussen gespreid werkenden met en zonder nachtwerk blijft ook staan in een multi-
variate analyse (b-waarde nachtwerk 12,9, p<0,01; regressie-vergelijking niet afgedrukt).

Evenals bij de analyse op het aantal dagtochten is ook bij de analyse op het aandeel dagtochten
doordeweek overdag gekeken naar mogelijke interactie-effecten. De procedure is daarbij dezelfde

als in § 5.3: van differentiatie binnen de groep avond- en weekeindwerk is afgezien; nachtwerkers

zijn buiten beschouwing gelaten; variabelen die eerder niet significant bleken zijn weer in de
analyse opgenomen; en er is alleen getoetst op interacties tussen gespreid werken en persoons-
kenmerken. De resultaten staan vermeld in onderstaande tabel 5.12.

Tabel 5.12 Regressle ·vergelliking met tweede nlveau Interacties van werkzame bevolking, excl. studenten en

nachtwerkers, op aandeel dagtochten doordeweek overdag in totaal aantal dagtochten
Variabele Codering    B SE Sign.
Sekse 0 man, 1 vrouw 2.28 1.11 0,04

Leeftijd: 30-49 jaar 1,15-29 par 0 3,64 1,06 0,00
Leeftijd: 50-64 jaar 1,15-29 jaar 0 7,89 1,41 0,00
Arbeidsduur 0 deeltijd, 1 voltild -10,20 1,19 0,00
Interacties gespreid werk 0 regulier, 1 gespreid

met sekse 0 man, 1 vrouw 4,88 1,47 0,00
met  grote stad 1 grote staci, 0 rest 12,15 3,30 0,00
Constante 19,53 1,65 0,00
Verklaarde variantie 5,8%, standaardfout 27,12. Bton: Dagrecreatie-onderzoek 1995/'96

De interacties geven aan dat het positieve verband tussen avond- en weekeindwerk en dagtochten
doordeweek overdag wel op gaat voor inwoners uit de drie grootste steden plus Eindhoven, maar
niet voor inwoners uit de rest van Nederland. Daarnaast blijken het vooral gespreid werkende

vrouwen te zijn die doordeweek overdag dagtochten ondernemen. Gespreid werken gaat zo samen

met een vergroting van de reeds bestaande verschillen tussen (werkende) mannen en vrouwen in
het doordeweek overdag ondernemen van dagtochten. De opname van interactie-effecten is niet

wezenlijk van invloed op de directe relatie tussen geslacht, leeftijd en arbeidsduur, en het aandeel

dagtochten doordeweek overdagls.

Discussie

Hypothese 2 vindt geen bevestiging in de data. Er blijkt een (beperkt) positief verband te bestaan

tussen spreiding van arbeidstijden en de mate waarin dagtochten doordeweek overdag plaatsvin-
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den. Het aandeel dagtochten doordeweek overdag ligt bij avond- en weekeindwerkers 28% en bij
nachtwerkers 70% hoger dan bij regulier werkenden. Avond- en weekeindwerkers ondernemen

14% meer dagtochten doordeweek overdag dan regulier werkenden, nachtwerkers 32% meer. Het

hogere percentage dagtochten doordeweek overdag bij gespreid werkenden vertaalt zich dus
slechts ten dele in een hoger aanml dagtochten doordeweek overdag. Dit verschil wordt veroor-
zaakt doordat het aantal dagtochten onder gespreid werkenden lager ligt dan onder dan regulier
werkenden.

Conform hypothese 2a blijken de dagtochten van nachtwerkers meer gespreid in de tijd plaats
te vinden dan die van avond- en weekeindwerkers. In lijn met hypothese 2b blijkt dat gespreid

werkenden met weekeindwerk naar verhouding vaker dagtochten doordeweek overdag onderne-

men dan gespreid werkenden met alleen doordeweeks avondwerk. Tussen regulier werkenden en

doordeweek 's avonds werkenden bestaat geen verschil in de mate waarin men dagtochten
doordeweek overdag onderneemt.

De overige hypotheses vinden geen, of slechts gedeeltelijk bevestiging in de data. Gezinsver-

plichtingen blijken niet van invloed op de relatie tussen gespreid werken en spreiding van dagtoch-
ten in de tijd (hypothese 2d). Alleenstaande gespreid werkenden ondernemen niet vaker door-

deweek overdag een dagtocht dan gespreid werkenden die met een partner en/of met kinderen

samenwonen. Wel is er een effect naar leeftijd, maar dit effect loopt anders dan verwacht. Anders

dan gesteld in hypothese 2f zijn het vooral ouderen die er doordeweek overdag op uit trekken,
onder regulier werkenden overigens net zo zeer als onder gespreid werkenden. Evenmin blijken
voltijd gespreid werkenden vaker doordeweek overdag op pad te gaan dan deeltijd gespreid

werkenden (hypothese 2c). Eerder is de relatie omgekeerd, en zijn het de deeltijd werkenden die

doordeweek overdag dagtochten ondernemen. Ook deze relatie doet zich zowel bij gespreid als

bij regulier werkenden voor. Opleidingsniveau blijkt niet gerelateerd aan de mate waarin men

dagtochten doordeweek overdag onderneemt (hypothese 2e). Verder blijken het vooral gespreid
werkende vrouwen te zijn die doordeweek overdag dagtochten ondernemen. Die constatering was
in zoverre onverwacht dat er ten aanzien van de relatie tussen gespreid werk en sekse geen

verwachtingen waren opgesteld. Gespreid werken versterkt hier de reeds bestaande relatie tussen

sekse en temporele spreiding van dagtochten.

Het positieve verband tussen spreiding van arbeidstijden en spreiding van dagtochten in de tijd

impliceert dat avond-, nacht- en weekeindwerk moeilijk een uiting kan zijn van een verlengde
arbeidsduur (zie § 5.3). Een interpretatie van gespreid werk als uitbreiding van de arbeidsduur

staat immers op gespannen voet met de constatering dat gespreid werken verband houdt met een

groter aantal dagtochten doordeweek overdag. Hooguit zou een dergelijke interpretatie opgeld
kunnen doen voor het doordeweekse avondwerk, waar immers geen sprake is van een groter
aandeel dagtochten doordeweek overdag. Vertrekkend vanuit de vooronderstelling dat uitbreiding
van de arbeidsduur het eerst zal plaatsvinden richting avonden en weekeinden en pas later in de

richting van de nacht, reflecteert nachtwerk het meest zuiver de idee van spreiding van arbeids-
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tijden. Het feit dat het aandeel dagtochten doordeweek overdag het hoogste is onder nachtwerkers
is hiermee in overeenstemming. Ook onder nachtwerkers geldt echter dat ongeveer een kwart van
de dagtochten doordeweek overdag plaats vindt, en driekwart tijdens de avonden, nachten en
weekeinden. Van een gelijkmatige spreiding van dagtochten over de dag en de week is ook onder

gespreid werkenden geen sprake. In die zin vormen de uitkomsten eerder een bevestiging van het
sociaal-culturele denken over tijd dan van het de-synchronisatie-denken.

De positieve relatie tussen deeltijdwerk en het aandeel dagtochten doordeweek overdag suggereert
dat ook gespreid werkenden een substantieel deel van hun arbeid doordeweek overdag verrichten.

Deeltijdwerk impliceert dan ook voor hen meer gelegenheid om er doordeweek overdag op uit
te trekken. Tegelijk wordt hiermee een verklaring aan de hand gedaan voor het feit dat opleidings-
niveau geen verband houdt met het aandeel dagtochten doordeweek overdag. In hoofdstuk vier
is opleidingsniveau gerelateerd aan zeggenschap over arbeidstijden. Bij gebrek aan een eenduidige
theorie over voorkeuren ten aanzien van het tijdstip van recreeren, blijft onduidelijk in welke mate
deze zeggenschap wordt aangewend ten behoeve van het doordeweek overdag ondernemen van
dagtochten dan wel ten behoeve van dagtochten tijdens de weekeinden en avonden.

De these dat vooral jongeren en grootstedelingen meer dagtochten doordeweek overdag
ondernemen, vindt slechts ten dele bevestiging. Het zijn vooral ouderen die er doordeweek

overdag op uit trekken. Dat jongeren voor hun dagtochten sterker gebonden zijn aan avonden en
weekeinden hangt waarschijnlijk samen met het grotere aandeel uitgaan in hun dagtochtenpatroon.

Het feit dat spreiding van dagtochten geen verband houdt met gezinsverplichtingen moet
waarschijnlijk worden uitgelegd als uiting van het feit dat ook mensen zonder gezinsverplichtingen
voor hun dagtochten sterk afhankelijk zijn van anderen. De noodzaak om het handelen met niet
huishoudleden af te stemmen lijkt er niet toe bij te dragen dat dagtochten meer gespreid raken in

de tijd.

5.5 Het sociale karakter van dagtochten

De hypothese dat gespreid werken tot een meer solistische vrijetijdsbesteding leidt, is hier getoetst
door analyses uit te voeren op het reisgezelschap van gespreid werkenden. Daarbij is zowel
gekeken naar het aantal alleen ondernomen dagtochten (in verhouding tot het totaal aantal

dagtochten) als naar de aard van het reisgezelschap.
In diverse studies wordt gewag gemaakt van klachten bij gespreid werkenden overcoordinatie-

en synchronisatie-problemen. Of die problemen ook impliceren dat men daadwerkelijk minder
tijd samen doorbrengt, is nauwelijks onderzocht. De schaarse empirische resultaten die er zijn,

wijzen op een (lichte) afname van de hoeveelheid samen doorgebrachte vrijetijd (Garhammer
1995), vooral onder nachtwerkers (Aubrey et al.  1986; zie § 2.3/2.5.3). Boulin daarentegen sugge-
reert met zijn notie van 'temporele gemeenschappen' dat mensen in collega's en andere gespreid
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werkenden nieuwe contacten opdoen (Boulin 1993b in § 2.1). Boulins hypothese is echter nog

niet onderwerp geweest van wetenschappelijke empirisch toetsing. Uit het onderzoek van Aubrey
et al. (1986) blijkt dat ploegenwerkers hun collega's zelden rekenen tot het door hen geprefereerde

vrijetijds-gezelschap. In ogenschouw nemend dat uit eerdere analyses is gebleken dat gespreid
werkenden minderdagtochten ondernemen dan regulier werkenden, isals hypothese geformuleerd:

3  -   Gespreid werkenden ondememen een groter deel van hun dagtochten alleen, c.q.  in niet
geprefereerd gezelschap, dan personen met reguliere werktijden.

Verwacht wordt dat dit effect zich sterker voordoet:

3a - onder nachtwerkers dan onder avond- en weekeindwerkers;
3b - onder weekeindwerkers dan onder werkenden met alleen avondwerk;

3c - onder voltijd gespreid werkenden dan onder deeltijd gespreid werkenden;
3d - onder gespreid werkenden met minder zeggenschap (lager opleidingsniveau) dan onder
gespreid werkenden met meer zeggenschap (hoger opleidingsniveau).

De verwijzingen naar de positie van nachtwerkers, avondwerkers, deeltijd gespreid werkenden

en gespreid werkende hoger opgeleiden grijpen terug op de in de literatuur vermelde verschillen

in de acceptatie van gespreid werk. Of die attitude-verschillen ook tot concrete gedragsverschillen
leiden is nog nauwelijks onderwerp geweest van empirisch onderzoek. In aansluiting op het
gedachtegoed van Boulin (1993b) is tot slot de volgende hypothese geformuleerd:

4 - Gespreid werkenden ondememen meer dagtochten met collega's dan regulier werkenden.

Resultaten: dagtochten alleen
Over de gehele bevolking gerekend wordt 23% van de dagtochten alleen ondernomen. Bij wer-
kenden komt dit percentage wat lager uit. Werken ondernemen gemiddeld 20% van hun dagtoch-
ten alleen en 80% in het directe gezelschap van derden. Het percentage alleen ondernomen

dagtochten vettoont daarbij een duidelijk verband met het aantal dagtochten: hoe minder dagtoch-
ten, des te geringer het percentage alleen ondernomen dagtochten (correlatie 0,18, p<0,01). Hieruit
kan worden geconcludeerd dat mensen een zeker aantal dagtochten samen met anderen wensen

te ondememen, en datbovenop datquotum gezamenlijke dagtochten ruimte (of noodzaak) ontstaat

om ook alleen op pad te gaan. Van de participerende werkenden onderneemt 62% geen dagtocht
alleen. Ruim een kwart (28%) onderneemt een of twee dagtochten alleen, 10% onderneemt meer

dan drie dagtochten alleen. In tabel 5.13 is weergegeven hoe het alleen ondernemen van dagtochten
zich verhoudt tot het werken op gespreide tijden.
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Tabel 5.13 Alleen ondemomen dagtochten naar arbeldspatroon, werkzame bevolking excL studenten, 1995t96

Arbeidsblden % participanten met Aantal dagtochten Percentage
tenminste 66n dag- alleen incl. non· dagtochten alleen

tocht alleen patticipanten (n=4.769)

(n=4.769) (n=6.480)

1.  's Nachts 34,9 0,48 18,2

2.  Zondag + zaterdag + avonden 39,1 0,54 20,8

3.  Zondag + zaterdag 42,4 0,53 23,1

4.  Zaterdag + avonden 32,6 0,51 18,0

5. Alleen zaterdag 32,5 0,47 17,9

6. Alleen avonden 37,3 0,58 18,2

Avond / weekeindwerk (2/6) 36,2 0,52 19,3

7. Doordeweek overdag 40,9 0,66 20,8

Totaal / gemiddeld 39,7 0,61 20,2

Significanties (t-test. chi2-test) verschil groep 1 -7 e n groep 216 -7 significant (p<0.01) in linker en midden kolom, rechter

kolom  n.s. (p>0,05), verschil groep 1 - 2/6 n.s.; verschil groep 2/3 - 4/5/6 sign. linker kolom (p=0,04), rest n.s. (p >0.05);
verschil groepen 2/5 -6 e n 6-7 n.s. (p>0,05).  Bron: CBS Dagrecreatie-onderzoek 1995/96

De resultaten weerspreken de hypotheses. Anders dan verwacht is de kans dat iemand tenminste
66n dagtocht alleen maakt onder gespreid werkenden significant kleiner dan onder regulier
werkenden (linker kolom). Ook in absolute zin ondernemen gespreid werkenden significant minder

dagtochten alleen dan regulier werkenden (midden kolom). In beide gevallen wreekt zich echter
het feit dat gespreid werkenden toch al minder dagtochten ondernemen dan regulier werkenden.
Door het aantal alleen ondemomen dagtochten te delen op het totaal aantal dagtochten ontstaat
een correcterbeeld van de situatie van gespreid en regulier werkenden (rechter kolom). Afgemeten
aan het percentage dagtochten-alleen doen zich geen verschillen voor tussen regulier en gespreid
werkenden (verschillen in de tabel zijn niet significant). Ook tussen gespreid werkenden met en
zonder nachtdienst doen zich geen significante verschillen voor. Zondagwerkers verschillen alleen

van personen met zaterdag- en/of avondwerk voor wat betreft de kans dat iemand tenminste een

dagtocht alleen maakt: die kans is groter bij zondagwerkers dan bij mensen die op zaterdag en/of
's avonis werken (linker kolom).

Voor een multi-variate analyse is als afhankelijke variabele gekozen voor de cijfers in de linker
kolom, te weten de kans dat iemand tenminste een dagtocht alleen maakt". Het totaal aantal
dagtochten is daarbij als onafhankelijke variabele in de vergelijking meegenomen teneinde
verschillen in het alleen ondernemen van dagtochten te scheiden van verschillen in de frequentie
van het ondernemen van dagtochten (zie § 5.3).
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De resultaten uit de bijbehorende (logistische) regressie-analyse staan vermeld in onderstaande

tabel 5.14.

Tabel 5.14 Logistische regressle -vergelilking van werkzame bevolkIng, excl. studenten en nachtwerkers, op
de kans dat lemand tenminste 66n dagtocht alleen onderneemt

Variabele Coden'ng Logit         SE Odds Sign.

Sekse 0 man, 1 vrouw -0,26 0,09 1: 0,77 0,00

Leettijd in jaren 0,02 0,00 1: 1,02 0,00

Thuiswonend kind 1, paar / gezin 0 0,33 0,15 1 : 1,39 0,03

Alleenstaande 1, paar / gezin 0 0,88 0,11 1: 2,40 0,00

Arbeidsduur 0 deeltijd, 1 voltijd 0,34 0,11 1:1,41 0,00

Stedeliikheid 0 rest, 1 minst stedelijk 0,23 0,09 1 : 1,26 0,01

Aantal dagtochten                     1-9 0,44 0,02 1: 1,55 0,00

Constante -3,21 0,23 0,00

Verbetering -2 log likelihood 16,9%. Toelichting op de tabel: een positieve logit en odds groter dan 56n betekenen een

grotere kans dat iemand tenminste aan dagtocht alleen ondemeemt. Een negatieve logit en odds Weiner dan Jan bete-

kenen dat dezelfde kans Ideiner wordt en dus dat men vaker met anderen op pad is. De omrekening van odds naar
kansen verloopt volgens de fonnule kans = odd/(odd + 1). Odds van 3 (notatie 1:3) staat gelijk aan een kans van 75%,

te weten 3 / (3 + 1). Bron: CBS  Dagrecreatie-onderzoek 1995/96

De kans op tenminste een alleen ondernomen dagtocht blijkt bij vrouwen kleiner dan bij mannen.

Verder neemt de kans op het alleen ondernemen van een dagtocht toe naarmate men ouder wordt.

Niet onverwacht blijkt de kans om alleen op pad te gaan het grootst te zijn onder alleenstaanden,
en het kleinst onder paren en gezinnen. Thuiswonende kinderen nemen in deze een tussenpositie

in. Paren en gezinnen blijken wat betreft de kans dat men een dagtocht-alleen maakt niet van
elkaar te verschillen. Voltijd werkenden en inwoners van de minst verstedelijkte gemeenten in
Nederland maken een grotere kans om een dagtocht alleen te ondernemen dan deeltijdwerkenden
en inwoners van de rest van Nederland. Verder neemt, zoals eerder geconstateerd, de kans op een

dagtocht-alleen toe naarmate mensen meer dagtochten ondernemen. Gespreid werken blijkt, na
correctie voor het aantal dagtochten en voor de andere variabelen, geen significante invloed uit
te oefenen op het al dan niet alleen ondernemen van dagtochten. Evenmin is er sprake van

interactie-effectenwo.

Geprefereerd gezelschap
Gespreid werkenden ondememen een even groot deel van hun dagtochten met anderen als regulier
werkenden. Met die constatering is echter nog niet de vraag beantwoord met wie men er op uit
trekt. Is dat met vrienden, met huisgenoten, of wellicht met collega's? Wat zijn in deze de voorkeu-
ren van de betrokkenen, en in welke mate slaagt men er in om die te verwezenlijken?

De data uit het Dagrecreatie-onderzoek wijzen niet op een rol van betekenis van collega's voor
het gezamenlijk ondernemen van dagtochten. Van de dagtochten door de werkzame bevolking
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wordt 2,8% met collega's ondernomen. Gespreid en regulier werkenden verschillen in dit opzicht
niet significant van elkaar (resp. 2,9% en 2,7%, chi2 = 0,62, p=O,42).

De vraag of gespreid werkenden in dezelfde mate als regulier werkenden dagtochten ondernemen
in het door hen geprefereerde gezelschap, is hier nader uitgewerkt voor thuiswonende kinderen,
voor paren en voor gezinnen. Voor alleenstaanden ontbraken daartoe de benodigde gegevens21.

Werkende, thuiswonende kinderen ondernemen meerdagtochten met niet-huisgenoten dan met
huisgenoten (resp. 57% en 15%; 28% van de dagtochten wordt alleen ondernomen). Op basis van

die gegevens is de assumptie geuit dat thuiswonende werkende kinderen bij voorkeur dagtochten
ondernemen met niet-huisgenoten, en niet met huisgenoten (ouders, broers en zussen). Vervolgens
is becijferd in welke mate spreiding van arbeidstijden samenhangt met het ondernemen van

dagtochten met niet-huisgenoten ('vrienden'). Aan de hand van het dagtochtenbestand is geconsta-
teerd dat 63,6% van de dagtochten van gespreid werkende, thuiswonende kinderen (excl.
nachtwerkers) met vrienden wordt ondernomen, tegen 54,8% bij regulier werkenden (chi2-test,

p<0,01). Regressie-analyse op het aantal dagtochten met vrienden, onder constant houding van
het totaal aantal dagtochten, wijst uit dat dit verschil ook overeind blijft indien gecontroleerd wordt
voor de invloed van leeftijd, opleiding en geslacht (b-waarde 0,34, p=0,04). De enige variabele
die naast gespreid werken van invloed blijkt, is leeftijd: met ieder jaar dat thuiswonenden ouder

worden, daalt het aantal dagtochten met vrienden (b-waarde -0,09).
Bij paren c.q. gezinnen blijken de meeste dagtochten ondernomen te worden in het gezelschap

van huisgenoten (resp. 58% en 61%). Voorkeur om met de partner c.q. de gezinsleden op stap te
gaan blijkt voorts uit het feit dat er een negatieve correlatie bestaat tussen het aantal dagtochten
en het meegaan van huisgenoten (-0,12 bij paren, -0,10 bij gezinnen). Verondersteld werd dat
hieruit kon worden afgeleid dat paren en gezinnen een zeker aantal dagtochten samen wensen te

ondernemen, en dat daarna ruimte ontstaat om ook alleen of met anderen op pad te gaan. Bij
gezinnen is dan nog de vraag opportuun of men met het hele gezin op pad gaat of met een

'gebroken gezin'.
Bij paren blijkt gespreid werken (excl. nachtwerk) geen verband te houden met het aandeel

dagtochten met de eigen partner. Van de dagtochten van gespreid werkende paren wordt 58,3%
met de eigen partner ondemomen, van de dagtochten van regulier werkenden 56,0%. Het verschil
is statistisch gezien niet significant (p=0,17).

Bij gezinnen is er alleen sprake van een relatie tussen spreiding van arbeidstijden en geprefe-
reerd gezelschap bij respondenten tot 30 jaar (tabel 5.15).
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Tabel 5.15 Samenstelling van het relsgezelschap naar art,eldspatroon bil dagtochten van personen tot 30 laar
met een gezin, werkzame bevolking (excl. nachtwerkers en studenten), 199 96

in procenten Zonder Alleen Alleen Hele gezin Totaal

gezin partner kind

Gespreid werk (n=117) 25,9             4,0 13,3 56,8 100,0

Requlier werk (n=220) 28,0 14,7 18,8 38,5 100,0

p < 0,01 (chf-test). Bron: CBS Dagrecreatie-onderzoek 1995/96

Gespreid werkenden tot 30 jaar met een gezin ondernemen naar verhouding meer dagtochten met
het hele gezin dan even oude regulier werkenden in dezelfde gezinssituatie. Het grotere aandeel

dagtochten met het hele gezin onder gespreid werkenden gaat daarbij ten koste van dagtochten

met alleen de partner of met alleen de kinderen22. Waarschijnlijk hangt dit samen met de jonge

leeftijd van de aanwezige kinderen en met het feit dat gespreid werkenden vaker overdag thuis

kunnen zijn. Verschillen in dezelfde richting doen zich ook voor bij oudere gezinnen, doch is daar

geringer in omvang en statistisch niet significant (p=0,23).

Discussie

De analyses in deze paragraaf weerspreken de gestelde hypotheses. Gespreid werken gaat niet

gepaard met een lager percentage alleen ondernomen dagtochten, noch met een lager percentage

dagtochten in het geprefereerde gezelschap (hypothese 3). Gespreid werkende thuiswonende

kinderen gaan naar verhouding vaker met vrienden op stap dan regulier werkende thuiswonende

kinderen, en gespreid werkende jonge gezinnen ondernemen naar verhouding meer dagtochten
met het hele gezin dan regulier werkende jonge gezinnen. Tussen gespreid en regulier werkende

paren zijn geen verschillen geconstateerd wat betreft het percentage dagtochten met de eigen

partner. Tussen gespreid werkenden met en zonder nachtwerk (hypothese 3a), gespreid werkenden

met en zonder avondwerk (hypothese 3b), en hoger en lager opgeleide gespreid werkenden

(hypothese 3d) zijn geen verschillen geconstateerd in het alleen ondernemen van dagtochten. Wel

is de kans op het alleen ondernemen van dagtochten groter onder voltijdwerkenden dan onder

deeltijd werkenden. Gespreid werken is hierop echter niet van invloed (hypothese 3c).

Dagtochten met collega's vormen een relatieve uitzondering, en komen bovendien onder

gespreid werkenden niet vaker voor dan onder regulier werkenden (hypothese 4). Boulins notie

van 'temporele gemeenschappen' is hierbij verengd tot dagtochten met collega's. Niet uit te sluiten

valt dat 'temporele gemeenschappen' ook kunnen zijn opgebouwd uit contacten met gespreid
werkenden die geen collega zijn (Boulin in Breedveld en Peters 1996). Een dergelijk verfijnde
analyse behoorde binnen het bestek van het Dagrecreatie-onderzoek niet tot de mogelijkheden.

De uitkomsten uit deze paragraaf suggereren dat vrees voor een meer solistisch dagtochtenpatroon

ongegrond is. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat dagtochten een relatief in-frequente
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activiteit vormen, met een substantieel tijdbeslag. De moeite die gespreid werkenden zich
getroosten om samen met hun dierbaren dagtochten te ondernemen, kan ten koste zijn gegaan van
andere vrijetijdsactiviteiten of van andere sociale relaties. Daarnaast kunnen coordinatie- en
afstemmingsproblemen vooral ook tot uiting zijn gekomen in het geringere aantal dagtochten
onder gespreid werkenden, en minderin een gelijkblijvend aandeel alleen ondernomen dagtochten.
In die visie zouden respondenten het niet-gaan verkiezen boven het alleen-gaan. Wellicht dat
gevoelens van 'maatschappelijke isolatie' (Buitelaar et al. 1977:32) vooral naar het niet-gaan
verwijzen, meerdan naarhet alleen-gaan. Overigens worden dergelijke gevoelens vooral gerappor-
teerd in onderzoek onder nachtwerkers (verg. Aubrey et al. 1986, Elchardus 19918), terwijl de
analyses in deze studie vooral betrekking hebben op avond- en weekeindwerkers. Voor zover
nachtwerkers wel in de analyses waren betrokken (in tabel 5.13), werd overigens geen significant
verschil geconstateerd tussen nachtwerkers en avond- en weekeindwerkers ten aanzien van het
alleen ondernemen van dagtochten.

Uit de analyses blijkt verder dat er een negatieve relatie bestaat tussen het aantal dagtochten en
het percentage alleen ondernomen dagtochten. Hoe minder dagtochten, des te kleiner de kans op
een alleen ondernomen dagtocht. Pas nadat men enige dagtochten samen heeft ondernomen,
ontstaat de ruimte (of de noodzaak) om er ook alleen op uit te trekken. Eerder is geconstateerd
dat gespreid werkenden minder dagtochten ondememen dan regulier werkenden. Een verklaring
voor het gelijkblijvende aandeel dagtochten met anderen zou kunnen zijn dat gespreid werken het
ondernemen van dagtochten bemoeilijkt, en zo de betrokkenen aanzet om die momenten in sociaal

opzicht goed te benutten. Het duidelijkst komt dit naar voren bij de jonge gezinnen. Tijd om ook
met anderen op pad te gaan is er minder, en is wellicht ook moeilijker te arrangeren. Bijgevolg
gaat men primair met het eigen gezin op pad. Enerzijds zou dit wederom gernterpreteerd kunnen
worden als een uiting van 'maatschappelijke isolatie', waarbij de gespreid werkende voor zijn of
haar sociale contacten vooral is aangewezen op zijn of haar primaire relaties. Anderzijds zou men
ook kunnen stellen dat gespreid werken de band tussen huisgenoten bestendigt, althans onderjonge
gezinnen.

5.6 Activiteitenpatroon

Gespreid werkenden ondernemen minderdagtochten, doen dit vakerdoordeweek overdag, en zien
daarbij kans om ook met anderen op stap te blijven gaan. Zo luiden de bevindingen tot dusver.
De vraag die daarmee resteert, is hoe deze bevindingen te relateren zijn aan verschillen in het
activiteitenpatroon. Ondernemen gespreid werkenden andere activiteiten dan regulier werkenden?

De verdeling van gemiddeld Mee-en-un-halve dagtocht over 47 activiteiten impliceert dat veel
activiteiten op persoonsniveau erg scheve en extreme verdelingen te zien geven, met veel nul-
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waarden. Hierdoor kan alleen met grove categorieen en indelingen worden gewerkt. De keuze om

alleen uithuizige recreatie met een tijdsduur van tenminste twee uur te meten, heeft tot gevolg

dat hypotheses over een meer geprivatiseerde of verbrokkelde vrijetijdsbesteding onder gespreid
werkenden vooral tot uiting zullen komen in dalende participatie- of frequentie-cijfers, en niet
zozeer in de activiteiten zelf (die immers per definitie langdurig en uithuizig zijn).

Stellen de data zo beperkingen aan de zijde van de afhankelijke variabele, ook aan de zijde van
de onafhankelijke variabele is de informatie summier. Uit de literatuur komt naar voren dat de

gevolgen van gespreid werk voor te ondememen activiteiten varieren naar gelang het soort rooster

en de specifieke momenten van vrij zijn (verg. Aubrey et al. 1986, Roberts 1998, zie ook Knulst

en Schoonderwoerd 1983:111-128). Over type roosters is in het onderzoek geen informatie

opgenomen. Over momenten van vrij zijn is weinig meer bekend dan dat gespreid werkenden

regelmatig werkzaam zijn tijdens avonden, weekeinden en nachten. Eerdere pogingen om een

relatie te leggen tussen arbeidstijdpatroon en vrijetijdsbeste(ling leverden doorgaans bescheiden,

c.q. tegenstijdige uitkomsten 0 23

Naar een hypothese
Geanalyseerd is ofgespreid werken gepaard gaatmet een geringere dan wel een grotere participatie
in de vier eerder onderscheiden hoofd-activiteiten: dagrecreatie, sport, uitgaan, en hobby's en
vereniging. Uitgangspunt is dat gespreid werken van invloed is op de tijdstippen waarop men

werkt en vrij is. Gespreid werken bernvloedt daarmee de mogelijkheid om met anderen af te

spreken en om gebruik te maken van voorzieningen die aan specifieke tijdstippen gebonden zijn.
In wisselende roosters werken bemoeilijkt het vastleggen van afspraken op de lange termijn. Als
aanloop naar het opstellen van een hypothese zijn in onderstaande tabel enige structuurkenmerken

van de vier hoofdactiviteiten samengevat (voor de werkzame bevolking).

Tabel 5.16 Temporele verplaatsbaarheld en relsgezeischap van dagtochten per type activitelt, werkzame be-

volking (excl. nachtwerkers en studenten), 1995/'96

type dagtocht n Index % alleen % alleen

verplaatsbaarheid' huisgenoten

Dagrecreatie 6.075 136,6 14,6 47,4

spon 3.814 141,4 44,9 13,6

Uitgaan 3.420 105.9                     8,9                    25,2
Hobby / vereniging 1.681 96,3 46,8 18,2

a) calcula e:

(% dagtochten doordeweek overdag gespreid werkenden)  / (% dagtochten doordeweek overdag regulier werkenden).

Bron: CBS Dagrecreatie-onderzoek 1995/96

Op basis van het percentage dagtochten doordeweek overdag van gespreid en regulier werkenden

is een 'index verplaatsbaarheid' opgesteld voor ieder van de vier hoofdactiviteiten. Uit de tabel

blijkt dat sport en dagrecreatie zich gemakkelijker naar de doordeweekse overdagse periode laten
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verplaatsen dan uitgaan en het verenigingsleven.
Voor een eerste verklaring van deze verschillen kan worden gewezen op de mate waarin de

genoemde activiteiten alleen worden ondernomen. Voor activiteiten die men alleen onderneemt
is men het minst afhankelijk van derden, hetgeen verplaatsing in de tijd vergemakkelijkt. Een
dergelijke verklaring gaat op voor uitgaan en voor sport. Uitgaan doet men zelden alleen, sporten
gebeurt wel vaak alleen; uitgaan blijkt ook niet gemakkelijk in de tijd te verplaatsen, sporten

daarentegen juist wel. De verklaring gaat echter niet op voor dagrecreatie en voor het hobby- en
verenigingsleven. Dagrecreatie vindt meestal samen met anderen plaats, maar laat zich deson-
danks gemakkelijk in de tijd verplaatsen; deelname aan het hobby- en verenigingsleven geschiedt
wel vaak alleen, maar laat zich niet gemakkelijk in de tijd verplaatsen.

Ter verklaring van de mate van verplaatsbaarheid van activiteiten in de tijd is een aanvullende

hypothese nodig. Voor dagrecreatie moet daarbij worden gewezen op het feit dat veel dagrecreatie
in gezinsverband plaatsvindt. Afstemming van handelen in gezinsverband is, zo wordt veronder-

steld, eenvoudiger dan afstemming met mensen van buiten het eigen huishouden. Ten eerste

beschikt men bij huisgenoten over de meest gedetailleerde kennis ten aanzien van tijd-preferenties
en werktijden. Ten tweede, zo wordt verondersteld, is de bereidheid om met activiteiten te
schuiven in de tijd groter bij de leden van het eigen huishouden dan bij derden. De temporele
verplaatsbaarheid van dagrecreatie wordt daarnaast vergroot doordat men voor dagrecreatie van
weinig voorzieningen afhankelijk is (denk aan fietsen en wandelen). De voorzieningen waar men
wel van afhankelijk is - pretpark, zwembad, winkels - zijn bovendien ingesteld op bezoek overdag.
Zowel in termen van afstemming met anderen als in termen van voorzieningen is dagrecreatie dus,
in Blakelocks terminologie, een flexibele activiteit.

Bij het verenigingsleven ligt de situatie anders. In het verenigingsleven vindt afstemming plaats
met een groot aantal mensen uit verschillende huishoudens. Daarbij is men voor voorzieningen
vaak afhankelijk van instellingen die overdag voor andere doeleinden in gebruik zijn (school,
clubhuis). De afhankelijkheid bij het verenigingsleven betreft zo niet 66n individu, maar meerdere
individuen in verschillende sociale systemen. De afhankelijkheid is als het ware gegeneraliseerd.
De tijdsindeling van het verenigingsleven wordt bernvloed door even zichtbare als onzichtbare
anderen. De verplaatsbaarheid in de tijd van het verenigingsleven wordt hierdoor bemoeilijkt.

Het uitgaan kent ook een gegeneraliseerde afhankelijkheid. Blijkens de tabel geschiedt uitgaan
zelden alleen, en vaak in het gezelschap van anderen dan de huisgenoten. Hoewel het directe

reisgezelschap slechts een klein aantal mensen omvat, is men bij het uitgaan afhankelijk van een
veel wijder netwerk van onbekenden: voorzieningen moeten open zijn, en er moeten voldoende

gelijkgestemden zijn om te zorgen voor'sfeer'. Ook dat is een vorm van gegeneraliseerde afhanke-
lijkheid, die verklaart waarom ook uitgaan zich moeilijk in de tijd laat verplaatsen.

Sport lijkt in deze een tussenpositie in te nemen. Solistische sport, zeker sport waarvoor men
niet afhankelijk is van speciaal daarvoor bestemde voorzieningen (ioggen), is in belangrijke mate
een 'flexibele' activiteit. Voor sporten in teamverband, in competitie-/wedstrijdverband, geldt dat
men in sterke mate afhankelijk is van een groot aantal anderen.
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Op basis van de gegevens in de tabel is de volgende hypothese geformuleerd:

5 - Dagrecreatie en sport hebben minder te lijden van gespreid werk c.q. profiteren er meer
van dan uitgaan en dan de deelname aan het hobby- en verenigingsleven.

Aan de hypothese ligt de idee ten grondslag dat dagrecreatie en sport het gemakkelijkst te
verplaatsen zijn in de tijd. Uitgaan en het verenigingsleven zijn dat veel minder, en zullen dus

naar verwacht bij gespreid werk aan belang inboeten. In de veronderstelling dat het hobby- en

verenigingsleven meer dan het uitgaansleven een vastlegging vereist op de langere termijn, en dus
een minder'flexibele' activiteit is, wordt bovendien verwacht dat het hobby- en verenigingsleven
meer te lijden heeft van spreiding van arbeidstijden dan het uitgaan:

6 - Het hobby- en verenigingsleven heeft meer te lijden van gespreid werk dan het uitgaan.

Resultaten
De analyse, uitgevoerd op het niveau van dagtochten exclusief nachtwerkers en studenten,

bevestigt de hypotheses ten dele:

Tabel 5.17     Aard van de activiteiten naar arbeldspatroon, werkzame bevolking (excl. nachtwerkers en studen-

ten), 1995, 96

in procenten Dagrecrea- Sport Uitgaan Hobby/ Totaal

tie                                                   vereniging

Gespreid werk (n=3.458) 41,8 24,9 24,0                9,3              100,0

Regulier werk (n=11.532) 40,2 25,6 22,4 11,8 100,0

p < 0,01  (chi'.test). Bron. CBS Dagrecreatie-onderzoek 1995/96

Uit tabel 5.17 blijkt dat gespreid werken - op dit algemene niveau gemeten - niet gepaard gaat met
grote verschillen in het type activiteiten dat mensen ondernemen. Desondanks zijn er enige

opmerkelijke uitkomsten. Anders dan verwacht is er sprake van een positief verband tussen

gespreid werken en uitgaan. Onder gespreid werkenden ligt het percentage uitgaansdagtochten
1,6% hoger dan onder regulier werkenden. De toename in het uitgaan doet zich voor bij alle

subpopulaties (sekse, leeftijd, gezinssituatie, opleidingsniveau, deel-/voltijdwerk, grootstedelijk-
heid), en blijft ook overeind na controle voor de genoemde variabelen in een multi-variate analyse
op persoonsniveau 4.

Conform de verwachting gaat gespreid werken samen met een geringer percentage deelname

aan het hobby- en verenigingsleven (-2,5%). Ook dit verschil doet zich bij alle subpopulaties voor.
Het verschil blijkt bovendien eveneens significant in een multi-variate analyse:

Het percentage dagrecreatie-dagtochten is - conform de verwachting - hoger onder gespreid
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werkenden dan onder regulier werkenden (+1,6%). Afgezet tegen het aandeel dagrecreatie in het
totaal aantal dagtochten betreft het echter een geringer verschil dan bijvoorbeeld bij het uitgaan.
Bovendien is er bij deeltijdwerkenden, vrouwen, 50+'ers en paren geen sprake van een hoger
percentage dagrecreatie-dagtochten onder gespreid werkenden. Gespreid werken blijkt in een
multi-variate analyse geen significante invloed uit te oefenen op het aandeel dagrecreatie-dagtoch-
ten (p=0,37).

Tegen de verwachting in blijkt de sport niet te profiteren van het gespreide werk. Onder

gespreid werkenden ligt het percentage sport-dagtochten 0,7%1agerdan onderregulier werkenden.
Ook voor de sport geldt echter dat de verschillen tussen regulier en gespreid werkenden niet

significant blijken in een multi-variate analyse (p==0,10). Bovendien doen de verschillen zich niet

bij iedere subpopulatie voor.

Discussie
De analyses geven een bevestiging te zien van hypothese 6 en een gedeeltelijke bevestiging van
hypothese 5. In lijn met hypothese 6 ondervindt het verenigingsleven meer nadelen van spreiding
van arbeidstijden dan het uitgaan. Anders dan gesteld in hypothese 5 beslaat uitgaan onder

gespreid werkenden echter een groter deel van de dagtochten dan onder regulier werkenden. Ook
de verwachte toename van het belang van dagrecreatie en sport in het dagtochtenpatroon van
gespreid werkenden is niet uitgekomen. Bovenal waren de verschillen tussen gespreid en regulier
werkenden ten aanzien van sport en dagrecreatie weinig eenduidig. De grote variatie aan organisa-
tievormen en activiteitensoorten is daar waarschijnlijk debet aan. De conclusies moeten verder
worden afgezet tegen het feit dat het totaal aantal dagtochten onder avond- en weekeindwerkers

17% lager ligt dan onder werkenden met reguliere arbeidstijden. Zelfs de stijging in het aandeel

uitgaan leidt er zo toe dat gespreid werkenden hooguit evenveel uitgaan als regulier werkenden,
en niet meer.

In zoverre het verenigingsleven gezien mag worden als een weinig flexibele activiteit, bieden de
cijfers ondersteuning aan Blakelocks theorie over weinig liquide vrijetijd en het zoeken naar
flexibele activiteiten (§ 2.4). Gespreid werken is dan inderdaad gerelateerd aan het zoeken naar
een meer flexibele tijdsbesteding. Uit de data kan overigens niet worden afgeleid wat bepalend

is voor de behoefte aan een meer flexibele tijdsindeling: het feit dat men vrij is op minder liquide
tijdstippen, of het feit dat gespreid werken georganiseerd is in onregelmatige en onvoorspelbare
roosters.

De positie van het uitgaan is opmerkelijk. Uitgaan is, net als het verenigingsleven, sterk aan de
avonden en weekeinden gebonden, vereist coordinatie met bekenden en onbekenden, en laat zich
moeilijk in de tijd verplaatsen (zie tabel 5.16). Uitgaan is daarmee een weinig flexibele activiteit,
zij het een die minder vastlegging op de lange termijn vereist dan het hobby- en verenigingsleven.
Desondanks gaan gespreid werkenden even vaak uit als regulier werkenden, en beslaat het uitgaan
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bij gespreid werkenden een groter deel van de dagtochten dan bij regulier werkenden. Klaarblijke-
lijk houden ook avond- en weekeindwerkers vrijetijd op liquide' tijden. Het blijvende belang van

uitgaan geeft verder aan dat de gevolgen van gespreid werken niet kunnen worden afgelezen uit
de factor tijd alleen.

5.7 Samenvatting

In dit hoofdstuk is getracht om een aantal hypotheses ten aanzien van de gevolgen van spreiding
van arbeidstijden voor uithuizige recreatie empirisch te toetsen. Hiervoor is gebruik gemaakt van

het Dagrecreatie-onderzoek van het CBS.

Uit de analyses komen dagtochten naar voren als een in-frequent voorkomende activiteit met een
sterk sociaal maar privaat karakter. Gemiddeld ondernemen mensen 61 dagtochten per jaar. De
meeste daarvan vinden plaats in kleine kring, in groepjes van twee tot vier personen, met leden

van het eigen huishouden of met directe vrienden. lets minder dan een kwart van de dagtochten
wordt alleen ondernomen. Dagrecreatie (zwemmen, pretpark, wandelen, winkelen) geschiedt vaak
in het gezelschap van de leden van het eigen huishouden, uitgaan doet men vooral met vrienden
en kennissen. Sporten en deelname aan het verenigingsleven blijken activiteiten die men ofwel
alleen ofwel met vrienden en kennissen onderneemt.

De verschillende dagen van de week blijken vooralsnog hun kieur te hebben behouden. De

zondag is er vooral voor het gezin. Op zondag vindt de meeste dagrecreatie plaats, en domineert
het contact met de leden van het eigen huishouden. Zaterdag is er meer beweging. Mensen gaan

vroeger voor een dagtocht op pad, er is meer tijd voor sport, hobby's en uitgaan, en huisgenoten
gaan meer hun eigen weg: men gaat alleen weg, of met vrienden. Doordeweek worden er vooral

minder dagtochten ondernomen en gaat men vaker alleen op stap. Van alle dagtochten vindt 31%
doordeweek overdag plaats. Onder de werkenden bedraagt het percentage dagtochten doordeweek

overdag 18%. Dagrecreatie vindt naar verhouding het meest doordeweek overdag plaats. Het
relatief grote aandeel dagtochten doordeweek overdag binnen de dagrecreatie is verklaard vanuit
het feit dat men voor dagrecreatie weinig anderen nodig heeft, die bovendien vaak tot het eigen
huishouden behoren. Voorts maakt men voor dagrecreatie veelal gebruik van voorzieningen die
doordeweek overdag geopend zijn (museum, pretpark, zwembad). Voor uitgaan, het hobby- en
verenigingsleven en sommige georganiseerde vormen van sport is er sprake van gegeneraliseerde

afhankelijkheid: de afhankelijkheid van anderen reikt verder dan het directe gezelschap waarin
men verkeert. Uitgaan en het verenigingsleven laten zich om die reden slecht in de tijd verplaatsen.

Sport vindt relatief weinig doordeweek overdag plaats, maar laat zich gemakkelijker verplaatsen
gezien de mogelijkheden tot individueel sporten.

131



Op basis van deze resultaten en de schaarse aanwezige empirische studies zijn hypotheses
geformuleerd. Op basis van vooral het sociaal-culturele denken over tijd werd verwacht dat
spreiding van arbeidstijden tot minder dagtochten zou leiden, die niet meer gespreid in de tijd
zouden plaatsvinden en vaker alleen zouden worden ondernomen. Analoog aan Boulins (1993b)
idee van 'temporele gemeenschappen' werd verwacht dat gespreid werkenden vaker dagtochten
met collega's zouden ondememen. In lijn met Blakelocks (1959, 1961) notie van 'flexibele
activiteiten' werd verwacht dat gespreid werkenden minder vaak zouden participeren in het
verenigingsleven en in het uitgaan. Verwacht werd tevens dat de gevolgen van gespreid werk zich
het sterkst zouden manifesteren bij nachtwerkers, bij weekeindwerkers, bij voltijd gespreid
werkenden, bij lager opgeleiden (minder zeggenschap), bij gespreid werkenden met
gezinsverplichtingen, en bij mensen met een meer traditionele omgang met tijd. Verondersteld
werd dat een modernere (flexibele) omgang met tijd vooral zou worden aangetroffen onder

jongeren en onder grootstedelingen.

De analyses bevestigen de hypotheses ten dele. Avond- en weekeindwerkers ondernemen 14%
meer dagtochten doordeweek overdag dan regulier werkenden. Desondanks vindt gemiddeld 80%
van de dagtochten van avond- en weekeindwerkers plaats tijdens de avonden, weekeinden en
nachten. Avond- en weekeindwerkers gaan naar verhouding niet vaker alleen op pad, en ondeme-
men verhoudingsgewijs evenveel dagtochten met hun gezinnen, partners of vrienden. Van een
solistisch dagtochtenpatroon is geen sprake. Dagtochten met collega's komen, Boulins idee van
temporele gemeenschappen ten spijt, weinig voor en bovendien niet vaker onder gespreid

werkenden dan onder regulier werkenden.

Tegelijkondernemen avond- en weekeindwerkers 17% minderdagtochten dan regulier werken-

den, en maakt het verenigingsleven een geringer deel uit van hun activiteitenpatroon. Veronder-
steld werd dat dit te maken heeft met het weinig flexibele karakter van het verenigingsleven (ref.
Blakelock in § 2.4). Het uitgaan heeft daarentegen weinig te lijden van avond- en weekeindwerk.

De gevolgen voor sport en dagrecreatie blijken weinig eenduidig.

De hypotheses over de invloed van een aantal andere variabelen werden eveneens ten dele
bevestigd. Als enige verschil tussen avond- en weekeindwerkers en nachtwerkers werd geconsta-

teerddatnachtwerkers vakerdoordeweek overdag dagtochten ondernemen. Van Limborghs (1996)
conclusie dat avondwerk als weinig bezwaarlijk geldt, komt in dit onderzoek terug in het feit dat
werkenden met alleen doordeweeks avondwerk in vergelijking met regulier werkenden niet minder

dagtochten ondernemen of vaker doordeweek overdag op pad gaan. De constatering dat deeltijd
gespreid werkenden niet minder dagtochten ondememen dan deeltijd regulier werkenden kan

gelezen worden als een bevestiging van De Lange's (1983) verwachting dat deeltijdwerk de sociale

inconvenienten van gespreid werk kan verlichten.

Hoger opgeleiden blijken meer dagtochten te ondernemen dan lager opgeleiden. Onbekend is
in hoeverre dit gezien moet worden als een uiting van verschillen in zeggenschap, of als een
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grotere interesse in uithuizige activiteiten.

De verwachting dat gezinsverplichtingen wegens afstemmingsproblemen zouden bijdragen
aan een geringer aantal dagtochten onder gespreid werkenden kwam niet uit. Evenmin blijkt de
gezinssituatie van invloed op de spreiding van dagtochten in de tijd. Wel blijken met name
gespreid werkende alleenstaanden minder dagtochten te ondernemen dan regulier werkende
alleenstaanden. Bij gespreid werkenden lijkt een ongebonden leefsituatie voor het ondernemen
van dagtochten eerder een nadeel dan een voordeel.

De hypotheses ten aanzien van een traditionele c.q. een moderne omgang met tijd werden
slechts ten dele bevestigd. In lijn met de hypothese gaan gespreid werkende grootstedelingen vaker
doordeweek overdag op pad dan gespreid werkenden uit kleinere gemeenten. Bovendien is er
vooral onder 50+'ers sprake van een negatieve relatie tussen gespreid werken en het aantal

dagtochten (hetgeen suggereert dat 50+'ers wellicht meer vasthouden aan een'dualistische' omgang
met tijd). Tegelijk blijken gespreid werkende grootstedelingen evenzeer minder dagtochten te
ondernemen als niet grootstedelingen, en blijken het vooral de ouderen te zijn die doordeweek

overdag op pad gaan voor dagtochten (gespreid werkenden evenzeer als regulier werkenden).
Beide laatsten bevindingen zijn met de hypothese in strijd, hetgeen suggereert dat de ideeen over
moderne en traditionele omgangen met tijd nadere uitwerking behoeven.

De onbeantwoorde vraag is wat de betrokkenen hier zelf van vinden, en hoe zij er in slagen om
eventuele voorkeuren (zoals bij het uitgaan) te realiseren. Gaat dat inderdaad, zoals gesuggereerd,
ten koste van andere vrijetijdsactiviteiten? En in welke mate verschilt dat wellicht naar type
roosters en diensten? Deze (en andere) vragen komen aan bod in het volgende hoofdstuk.
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Noten

1. Negentig procent van de dagtochten bestilat uit 6dn activiteit, tien procent bestaat uit meerdere activitei-
ten. In geval van meerdere activiteiten is de langst durende activiteit als hoofdactiviteit aangemerkt (CBS
1997:24). De hier gepresenteerde indeling in vier categorieen betreft een indikking van de indeling zoals
die in het CBS rapport over het onderzoek wordt gehanteerd (CBS 1997: staat 5, p. 25). Ten aanzien van
de categorieen 'uitgaan' en 'hobby/verenigingen' bestaan er geen verschillen met de gegevens uit de CBS
publikaties, ten aanzien van het onderscheid sport - dagrecreatie wel. In dit onderzoek omvat sport de
activiteiten vissen. paardrijden, trimmen, overige sport en toeschouwer/begeleider bij sport (CBS codes
340, 351, 352, 361, 362, 391, 392 en 399). Fietsen, wandelen, golven, zwemmen/zwembadbezoek en
watersport zijn tot de recreatie gerekend. Hieraan lag de veronderstelling ten grondslag dat de band met
de officiele sportwereld bij deze activiteiten gering is, dat de uitvoering dikwijls buiten bestaande

sportkaders om plaatsvindt, en dat het hoofdmotief van de activiteit dikwijls elementen bevat (genieten
natuur, ontspannen. uitrusten) well:e afwijken van de motieven die men traditioneel met 'sport' associeert
(competitie, conditie). Vanzelfsprekend is deze indeling arbitrair en voor discussie vatbaar. Activiteiten
waarvan de indeling vragen oproept (bijvoorbeeld: golf. watersport, vissen) blijken in omvang erg
beperkt (samen niet meer dan  1,6% van alle activiteiten).

2.        Niet uit te sluiten valt dat respondenten team- of verenigingsleden die men ter plekke heeft ontmoet. niet
als reisgezelschap hebben aangemerkt. Alleen wil in dit geval waarschijnlijk vooral zeggen dat men
alleen op pad gegaan is. Of men daarbij in contact is gekomen met bijvoorbeeld andere verenigingsleden
blijft onbekend. Voor de hoofdactiviteit 'hobby en verenigingsleven' geldt hetzelfde.

3. Dagtocht overdag wil zeggen vertrektijd voor 17 uur. Dagtochten met een vertrektijd na 17 uur zijn
aangemerkt als een avond-dagtocht. Dit geldt zowel voor doordeweekse dagen als voor weekeind-dagen.

4. Alvorens generaliserend te spreken van de gemiddelde doordeweekse dag is eerst geanalyseerd in welke
mate gesproken kan worden van dd doordeweekse dag. Daarbij is met name gelet op het karakter van de
vrijdag. Met de invoering van de 36 urige werkweek (Tijdens 1998) en de populariteit van de vierdaagse
werkweek (Raaijmakers 1997) lijkt de vrijdag in toenemende mate bij het weekeinde getrokken te
worden, en het onderscheid weekeinde - doordeweek te perverteren. Aanvullende analyses beamen die
veronderstelling. De vrijdag wijkt in een aantal opzichten af van de mmndag tot en met de donderdag.

Op vrijdag is het aantal dagtochten hoger dan op de andere doordeweekse dagen, is het aandeel

dagrecreatie groter en het aandeel verenigingsleven lager, worden er meer dagtochten met huisgenoten
ondernomen, komt het meer dan op de andere doordeweekse dagen voor dat men de eigen woonplaats
verlaat is de reistijd langer, en duren de dagtochten langer. Desondanks is, op de duur van de dagtochten
na, het verschil met de zaterdag en de zondag aanmerkelijk groter dan het verschil met de andere
doordeweekse dagen. Op alle genoemde variabelen is er een significant verschil tussen de vrijdag
enerzijds, en zowel de zaterdag als de zondag anderzijds (p<0,01). Om die reden is de vrijdag hier.
vooralsnog, samengenomen met de andere doordeweekse dagen.

5. Inclusief feestdagen. Als gevolg van met name de openstelling van winkels en meubel-boulevards op een
aantal feestdagen (Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag) staat de bijzondere positie
van de feestdagen onder dmk. Van de officiele feestdagen (Kerst, Nieuwjaar, Pinksteren. Pasen, Hemel-
vaart) valt 78% niet samen met een zondag. Gemeten naar type activiteiten, gezelschap, tijdstippen van
vertrek, bestemming, en reisduur bleken de feestdagen die op werkdagen vielen vooralsnog het karakter
van een zondag behouden te hebben.

6. Vermelde verschillen tussen de zaterdag en de zondag zijn significant op het p<0.01 niveau.

7.      De Winkeltijdenwet werd van kracht op een juni 1996. Op dat moment had driekwart van de data-
verzameling voor het onderzoek al plaatsgevonden.
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8.      In de onderzoeken van Hessels (1962) en Wippler (1966) werd van de zondagse 'trek naar buiten' 12%
respectievelijk 14% alleen ondernomen - in 1995 7% - en 63% respectievelijk 62% met gezinsleden - in
1995 54%. Telt men bij de laatste categorie ook de dagtochten op waarbij zowel huisgenoten als niet-
huisgenoten aanwezig waren - zoals dat ook gebeurde in het onderzoek van Hessels (1962:bijlage 3) -
dan komt het percentage zondagse dagtochten met de leden van het eigen huishouden in 1995f96 uit op
75%. Vanzelfsprekend wordt dem vergelijking geplaagd door verschillen in definities en in methoden
van data-verzameling (bijvoorbeeld: geen van de oudere onderzoeken houdt een ondergrens aan van twee
uur; voor beide oudere onderzoeken geldt dat de dataverzameling alleen in de zomer plaatsvond; trek
naar buiten was in het onderzoek van Hessels enger gedefinieerd dan in het Dagrecreatie-onderzoek; en
in het onderzoek van Hessels is de zondag-avond besteding buiten beschouwing gelaten).

9.       Verwijdering van deze groep deed de omvang van de onderzoekspopulatie dalen van 10.109 werkenden
in het gehele bestand naar de 6.680 in de tabel (incl. studenten). Aan de onderlinge getalsverhoudingen
veranderde dit relatief weinig. Eliminatie van alle 'soms' gespreid werkenden doet het percentage regulier
werkenden  met 1,2% stijgen. Binnen de categorie  van het gespreide werk leidt eliminatie  van  de  'soms'

categorie ertoe dat er zich onder de gespreid werkenden 2,6% meer nachtwerkers bevinden (nachtwerkers
werken regelmatig ook op andere tijden) en 2,6% minder avondwerkers (veel avondwerkers werken ook
'soms' op andere tijden). De exacte verdeling over de categorieen bij de ruime definitie is, respectievelijk:
981, 507, 371, 460, 788, 717, 6.285, 10.109. In percentages: 9,7%, 5,0%, 3,7%, 4,6%, 7,8%, 7,1%,
62,1%, 100,0% (incl. studenten). Eliminatie van de soms gespreid werkenden bleek overigens een
marginale invioed uit te oefenen op de resultaten. De eerdere veronderstelling dat 'soms' gespreid werken
niet leidt tot een doorbreking van gevestigde routines, vond daarin bevestiging.

10.     Dat dit cijfer zo'n 12% lager ligt dan bij de EBB, bij een overeenkomstige vraagstelling, komt omdat de

categorie soms gespreid werkenden hier niet is meegeteld, terwijl dit bij de EBB (deels) wel gebeurt. Van
de 10.109 werkenden in de steekproef werken er 5.880 soms of regelmatig gespreid. Dat is 58% van de
werkzarne bevolking Overigens moet bij deze cijfers de inmiddels gebruikelijke kanttekening worden
gemaakt dat niet gevraagd is hoeveel werk er op gespreide tijden wordt verricht (zie § 4.1).

11.   Om ondervertegenwoordiging van personen uit grotere huishoudens te voorkomen, heeft een aantal

respondenten geen halve maand aan het onderzoek meegedaan maar een hele maand. Het betreft hier de
respondenten in huishoudens met tenminste vier leden alsmede de helft van de respondenten in huishou-
dens met drie leden. De structuur van het bestand is zodanig, dat de gegevens afkomstig uit de tweede

periode apart zijn geteld. Deze methodiek heeft echter wel een consequentie: respondenten die ook aan
de tweede halve rnaand deelnemen, rapporteren minder dagtochten dan respondenten die aan slechts an
onderzoeksperiode deelnemen. Waarschijnlijk verklaart dit mede waarom respondenten in huishoudens
met kinderen minder dagtochten rapporteren dan respondenten in huishoudens zonder kinderen.
Desondanks is besloten om de structuur van het bestand in tact te laten. Door gebruik te maken van
hetzelfde bestand werd de vergelijkbaarheid met de CBS publikaties gewaarborgd. In de multi-variate
analyses is de gezinsvariabele bovendien als intermedierende variabele opgenomen, zodat langs deze weg

gecorrigeerd wordt voor eventuele onder-rapportage bij grotere huishoudens.

12. Feitelijk bedraagt het gemiddelde aantal dagtochten per halve maand 2,56. Het maximale aantal

gerapporteerde dagtochten in het onderzoek is 25. Aangezien 80% van de respondenten hooguit vier
dagtochten rapporteert, is besloten om in de analyses te werken met een 'afgetopte' variabele. Besloten is
om het maximum aantal dagtochten op 9 te stellen. Het gemiddelde aantal dagtochten per halve maand
daalde hierop van 2,56 naar 2,48.

13. Een aanvullende analyse wees uit dat het negatieve effect van nachtwerk op het aantal dagtochten ook in
een multi-variate analyse significant is (b-waarde -0,56, p<0,01)

14. Hoeveel dagtochten een lager opgeleide, alleenwonende man Inaakt die niet gespreid werkt is te
becijferen door voor iedere variabele de relevante waarde op te tellen bij de waarde van de constante.
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15. Tussen aantal dagtochten en de kans op tenminste een dagtocht doordeweek overdag bestaat een vrijwel
lineair verband (Chi2 722,3, p<0,01). De correlatie tussen het totaal aantal dagtochten en het aantal

dagtochten doordeweek overdag bedraagt 0,42 (p<0,01)

16. Het percentage gespreid werkenden bedraagt 52,7% in Eindhoven, 37,5% in Amsterdam. 36,7% in
Rotterdam. 33,6% in Den Haag en 23,7% in Utrecht.

17.    De verklaarde variantie verdubbelt indien in de vergelijking ook het percentage dagtochten met een
dagrecreatie-activiteit wordt opgenomen. Tussen dagrecreatie en dagtochten doordeweek overdag bestaat
een positief verband (col:relatie 0,31, p<0,01). De b-waarden in de tabel ondergaan geen wezenlijke
verandering, alleen is de variabele Grote Stad nu niet meer significant. De keuze om het percentage
dagrecreatie-tochten niet in de vergelijking op te nemen werd ingegeven door het feit dat geen duidelijk-
heid bestond over de oorzaak-gevolg relatie: is het de voorkeur voor dagrecreatie-tochten die verklaart
waarom respondenten er doordeweek overdag op uit trekken, of wordt het grote aandeel dagrecreatie-
tochten veroorzaakt door het feit dat men doordeweek overdag iets wil/moet ondernemen?

Gegeven de scheve verdeling van de afhankelijke variabele is dezelfde regressie-vergelijking ook
uitgevoerd met als afhankelijke variabele een logaritmische transformatie van het percentage dagtochten
doordeweek overdag volgens de formule in (percentage + 1). De verklaarde variantie bedroeg 6,3%.
Dezelfde variabelen werden geselecteerd, en de verhoudingen tussen de b-waarden waren dezelfde. Een
logistische regressie (afhankelijke variabele: kans op tenminste een dagtocht doordeweek overdag) liet
als belangrijkste noviteit zien dat het aantal dagtochten doordeweek overdag stijgt met het opleidingsni-
veau (p=0,04). Dit effect valt weg indien in de vergelijking gecontroleerd wordt voor het aantal
dagtochten. Verder levert de logistische regressie geen noemenswaardig andere resultaten op. De
verbetering van de -2 log likelihood bedraagt 4,3% bij het model zonder correctie voor het aantal
dagtochten, en 12,2% bij het model met correctie voor het aantal dagtochten. Omwille van de eenvoud,
en gegeven de vergelijkbare uitkomsten, zijn in de tekst de resultaten van de lineaire regressie vermeld.

18. Een logistische regressie op de kans dat iemand een dagtocht doordeweek overdag maakt laat dezelfde
interacties zien.

19.    Noch het absolute aantal dagtochten-alleen, noch het percentage dagtochten-alleen leek een geschikte
basis voor vervolg-analyses. Zoals gezegd bestaat er een positief verband tussen het aantal dagtochten en
het aantal/percentage alleen ondernomen dagtochten. Uitgaan van het percentage alleen ondernomen
dagtochten zou een dubbele correctie impliceren op het aantal dagtochten (een keer als basis voor het
percentage, de andere keer ter correctie voor de resterende samenhang met het aantal dagtochten).
Uitgaan van het aantal alleen ondernomen dagtochten leek niet zinvol gelet op de geringe spreiding in de
scores op deze variabele (zie vooraan in deze paragraaf).

20. Bij lineaire regressie op het aantal alleen ondernomen dagtochten (met correctie voor het totaal aantal

dagtochten) was sprake van 6dn interactie. Uit die regressie-vergelijking kwam naar voren dat gespreid
werken (excl. nachtwerk en studenten) bij alleenstaanden tot minder alleen ondernomen dagtochten leidt
(b-waarde -0,30, p=0,02)

21. De analyse is gebaseerd op de assumptie dat zou kunnen worden vastgesteld wat het geprefereerde
reisgezelschap was. Die vraag kon - rudimentair - beantwoord worden voor thuiswonende kinderen, voor
paren en voor gezinnen, maar niet voor alleenstaanden. Uit cijfers over het reisgezelschap is afgeleid dat
thuiswonende kinderen liever met hun vrienden dan met hun huisgenoten dagtochten ondernemen. Van
paren en gezinnen daarentegen is aangenomen dat zij juist liever dagtochten ondernemen met hun
huisgenoten in plaats van met niet-huisgenoten (zie verderop in de tekst voor de onderbouwing van deze
stellingen). Bij alleenstaanden is geen sprake van een onderscheid tussen huisgenoten en niet-huisgeno-
ten. Daarmee verviel de mogelijkheid om voor alleenstaanden preferenties af te leiden ten aanzien van de
aard van het reisgezelschap.
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22. Uitkomst chi2 test. Uit een logistische regressie-analyse op de kans om met het hele gezin een dagtocht te

maken, onder gezinnen in de genoemde leeftijdscategorie, kwam alleen gespreid werken naar voren als
een verklarende factor (logit 0,62, odds  1:1.85, p=0,01) Geslacht, opleidingsniveau, stedelijkheid van de
gemeente en arbeidsduur bleken geen significante invloed uit te oefenen.

23. Zie Wippler (1968) en Raaijmakers (1997) in § 2.4. Vergelijk verder Jansen (1987) en Banning et al.

(1961) versus Garhammer (1995) en Katteler en Kropman (1975) over recreatie; Banning et al. (1961)
versus Jansen (1987) over uitgaan; Jansen (1987), Garhammer (1995) en SCP (1998) versus Aubrey et
al. (1986), over sport.

24. Uitkomst multipele classificatie analyse   (mca),   p<0,01. Na controle  voor de invloed   van de andere

variabelen bedraagt het aandeel uitgaan in het totaal aantal dagtochten 25,7% voor gespreid werkenden
en 22,5% voor regulier werkenden.

25. Mca-analyse, p=0,04; aandeel hobby- en vereniging in totaal aantal dagtochten bedraagt, na controle voor

invloed andere variabelen, 8,5% voor gespreid werkenden en 10,1% voor regulier werkenden.
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6. Gespreid werken

In hoofdstuk vijf is met behulp van het Dagrecreatie-onderzoek van het CBS geanalyseerd in welke

mate en in welke opzichten gespreid werken de palticipatie in dagtochten beinvloedt. De uitkom-
sten van die analyse deden veronderstellingen rijzen over de betekenis en waardering van gespreid
werk voor de betrokkenen. Daarnaast maakten de analyses nieuwsgierig naar de strategieen die
gespreid werkenden ontwikkelen, bijvoorbeeld om met anderen op pad te blijven gaan, en naar

de invloed van specifieke type roosters en dienstregelingen. In dit hoofdstuk wordt nader op deze
en andere vragen ingegaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interviews die zijn afgenomen met
32 gespreid werkenden in 6 organisaties met avond- en weekeindwerk (voor de opzet van het

veldwerk, zie § 3.5). Achtereenvolgens komen aan de orde: de verschillende vormen die het

gespreide werk aanneemt (§ 6.1); de ongemakken die het met zich mee brengt (§ 6.2); de voor-
delen en motieven die gespreid werkenden daar tegenover plaatsen (§ 6.3); de tijd-strategieen die

gespreid werkenden ontwikkelen (§ 6.4); de houding ten aanzien van het'collectieve ritme' (§ 6.5);

en de gerichtheid op anderen (§ 6.6). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van
de bevindingen (§ 6.7).

6.1 Tweelindertig werkenden, elf arbeidstijdpatronen

De aanduiding "gespreid werk"1 suggereert een eenheid die in werkelijkheid niet bestaat. Gespreid

werken neemt in de praktijk een veelheid aan gedaanten aan. Van Limborgh (1996) onderscheidt

in zijn proefschrift twaalfverschillende roosterkenmerken en zes-en-tachtig verschillende roosters.

Een dergelijke verfijning is hier niet nagestreefd. Voor dit proefschrift is volstaan met een
onderscheid tussen vier dimensies van het gespreide werk (verg. De Lange 1989, Beckers en

Raaijmakers 1991 , Tijdens 1998).
De eerste en meest evidente dimensie betreft de tokatie van de arbeid in de tijd. Gespreid werk

onderscheidt zich van het reguliere werk door zijn afwijkende lokatie in de tijd (avonden,
weekeinden en nachten in plaats van doordeweek overdag). Ook binnen het gespreide werk is er
sprake van differentiatie naar arbeidstijdstippen. Niet iedere gespreid werkende werkt 's nachts,
's avonds laat of op zondag.

De tweede, daarmee samenhangende dimensie betreft de»quentie waarmee op de betrokken
tijdstippen wordt gewerkt. De een werkt een avond in de week en een weekeinde in de maand;
een ander werkt alle avonden in de week en dde tot vier weekeinden per maand. De frequentie
waarmee men werkzaam is tijdens avonden, nachten en weekeinden is een functie van de lengte



van de arbeidstijd, van de bedrijfstijden van de organisatie waarin men werkt, en van de specifieke
wijze waarop binnen die organisatie de arbeidstijden worden gestructureerd (sommige organisaties
snijden de werktijden toe Op de persoonlijke voorkeuren van werknemers).

De derde dimensie betreft de variatie in de tijdstippen waarop men werkt. Kenmerkend voor

ploegenarbeid is dat ploegen elkaar opvolgen in de tijd, en dat de ploegen afwisselend werkzaam

zijn in vroege en late diensten, nacht- en dagdiensten, ochtend- en avondploegen. De werktijden
varieten zowel van dag tot dag (maandag werkt men 's morgens, dinsdag's avonds) als van week
tot week (de ene week werkt men in de middagploeg en de andere week in de nachtploeg). Van

dag tot dag varierende arbeidstijden doorbreken dagelijkse routines, zoals iedere avond om zes
uur eten. Arbeidstijden die van week tot week verschillen doorbreken routines op week- of
maandniveau, bijvoorbeeld een vaste wekelijkse trainingsavond2. Het is echter ook mogelijk om

gespreid werk te verrichten zonder dat er sprake is van varierende begin- en eindtijden. Gespreid
werkenden kunnen ook structureel, iedere dag en iedere week, op dezelfde tijden werken (men
denke aan bakkers, toneelspelers). Weer andere gespreid werkenden werken wel van dag tot dag

op andere tijden maar doen dit in een vast rooster dat van week tot week hetzelfde blijft: op dag-
niveau is er wel sprake van variatie, op weekniveau niet.

De vierde en laatste dimensie betreft de onzekerheid over de arbeidstijden. Varierende
arbeidstijden impliceren weliswaar dat men niet iedere dag of iedere week op dezelfde tijden
werkt, maar daarmee is nog niet gezegd dat er ook onzekerheid bestaat over de te werken tijden.

Terugkomend op het voorbeeld van de ploegenwerker: de structurering van arbeid in vaste ploegen
brengt voor ploegenwerkers met zich mee dat zij lang van tevoren weten wanneer ze een ochtend-
dienst draaien en wanneer bijvoorbeeld een avonddienst. De arbeidstijden varieren, maar zijn niet
onbekend. Anders is dat bij mensen die in roosters werken die steeds opnieuw worden vastgesteld,
of(lie opafroep werken: voorhen impliceert gespreid werken een steeds terugkerende onzekerheid
over de werktijden. Onzekerheid over werktijden staat op gespannen voet met de mogelijkheid
om vooruit te denken, te kunnen plannen.

Aan het gespreide werk kunnen dus vier verschillende dimensies worden onderscheiden: de

lokatie van het werk in de tijd, de frequentie waarmee op die tijden gewerkt wordt, de variatie in
begin- en eindtijden, en de onzekerheid over te werken tijden. In het resterend deel van deze

paragraaf worden deze vier dimensies ingezet bij een beschrijving van de arbeidstijdpatronen in
de zes onderzochte organisaties.

Chauffeurs:  het openbaar-vervoersbedrijf (n=5)
Het onderzochte bedrijf verzorgt het openbaar vervoer in een wijde regio aan de rand van de
Randstad. Hiertoe beschikt de organisatie over een groot aantal bussen, trams en mini-taxi's. In
totaal werken er enige honderden chauffeurs, conducteurs en mecaniciens. De samenstelling van
de dienstroosters is daarmee een complexe aangelegenheid. Bij binnenkomst bij de organisatie
geven wegwijzers aan waar de afdelingen 'roostering' en 'planning' zich bevinden. De complexiteit
van de arbeidstijden komt verder tot uitdrukking in de wijze waarop men over tijd communiceert:
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de arbeidstijd wordt onderverdeeld in vroege, late, dag-, reserve- en gebroken diensten, en de

lengte van een dienst en van een werkweek wordt niet in hele of halve uren aangegeven maar in
minuten precies.

Van alle organisaties kent het openbaar-vervoersbedrij f de langste werkdagen. Vroege diensten

beginnen soms op of rond zes uur, late diensten kunnen doorlopen tot een of twee uur's nachts.

Vroege en late diensten wisselen elkaar af in reeksen  van drie of vier: drie dagen vroeg,  dan  vrij,
dan weer een aantal keren laat. Op zaterdag en zondag wordt er ook gewerkt, zij het minder dan

op doordeweekse dagen. De gernterviewde chauffeurs werken twee van de drie zaterdagen en een

op de drie zondagen. De werktijden varieren van dag tot dag en van week tot week. Van onzeker-

heid over de te werken tijden is nauwelijks sprake: de arbeidstijden zijn gebaseerd op een rooster

voor 44 weken, zodat men tot bijna een jaar van tevoren weet wanneer men  vrij is. Onzekerheid

over de arbeidstijden komt bij de chauffeurs vooral voort uit reservediensten. Bij reservediensten

weet men wel dat men een bepaalde dag werkt, maar niet precies hoe laat. Die informatie wordt

een paar dagen vooraf bekend gemaakt. Verder werkt men in het openbaar-vervoersbedrijf met
'gebroken diensten'. Bij een gebroken dienst wordt de normale arbeidstijd in twee blokken

verdeeld. Tussen de twee blokken zit een tijdvak van minimaal anderhalf uur. Chauffeurs hebben

een of twee gebroken diensten per week.
De week-indeling van een chauffeur ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: zondag vrij, maandag

vroeg (5.53 - 13.55 uur), dinsdag gebroken (6.40 - 18.23 uur), woensdag vroeg (6.09 - 14.41 uur),

donderdag vrij, vrijdag dagdienst (9.43 - 17.50 uur), en zaterdag laat (16.31 - 01.19 uur). Twee
van de vijf geYnterviewde chauffeurs kennen een afwijkende regeling. Een man ruilt al zijn
avonddiensten weg en werkt alleen overdag; een ander maakt onderdeel uit van een speciale
controle-dienst met eigen roosters. Alle geinterviewde chauffeurs zijn van het mannelijke geslacht.
Allen werken voltijds, zijn gehuwd of wonen samen, en zijn woonachtig in de suburbane gemeente
waar ze ook werkzaam zijn. De gemiddelde leeftijd ligt al wat hoger (gemiddeld 42 jaar).

Baliemedewerkers: definanciEle instelling  (n=7)
De onderzochte financiele instelling betreft een landelijk opererend bedrijf met zo'n duizend

medewerkers. De instelling biedt de gewone financiele producten aan (omgaan met contant geld,

rekeningen aanhouden, verzekeren, kredieten). De geinterviewde medewerkers zijn werkzaam

op een van de operationele hoofdstedelijke kantoren van de instelling. Allen staan direct of indirect

in contact met een klant die zich meldt aan een van de balies van de instelling. Om die redenen

zullen alle respondenten - kleine, niet ter zake doende verschillen in functies en werkzaamheden

ten spijt - worden aangeduid als baliemedewerkers'.

De organisatie van het werk en van de werktijden is vanuit het hoofdkantoor gedecentraliseerd
naar de managers van de operationele vestigingen. Met de maandelijkse organisatie van de
werktijden is de manager van de onderzochte vestiging twee dagen bezig. Het hart van de
organisatie wordt gevormd door baliemedewerkers die werken volgens een zesdaags ritme van
vier werkdagen en twee vrije dagen. De andere baliemedewerkers werken op maandroosters. De
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roosters worden een of twee maanden van tevoren bekend gemaakt, en kunnen afwijken van het
rooster van de vorige maand. De roosters zorgen daarmee voor een onzekerheid over de arbeidstij-
den, welke de baliemedewerkers in het zesdaagse ritme vreemd is. Alle baliemedewerkers hebben
te maken met werktijden die zowel van dag tot dag als van week tot week varieren.

De bezetting is op alle dagen van de week gelijk, met uitzondering van de zondag wanneer er
geen  sous-chefs zijn. Om 7 uur beginnen de eersten te werken. Tussen 7 en  11 uur's ochtends
zwelt de drukte geleidelijk aan en beginnen ook anderen met hun werkdag. Na 19 uur wordt de

bezetting geleidelijk afgebouwd tot om 23 uur de laatste werknemers vertrekken. Negentig procent
van alle transacties worden overdag of's avonds gerealiseerd. Voor de resterende tien procent zijn
's nachts (tussen 23 uur en 7 uur) twee van de acht balies bemand door een aparte ploeg nachtwer-
kers. Voor het onderhavige onderzoek zijn geen nachtwerkers geinterviewd. De geinterviewde
medewerkers werken twee tot drie avonden per week en twee tot drie zaterdagen en zondagen per
maand. Gebroken of reserve diensten kent men niet. De indeling van de diensten geschiedt volgens
het principe van een snelle achterwaartse rotatie: iedere dag begint de dienst wat eerder dan de

dag ervoor (bijvoorbeeld: maandag 15.00-23.00 uur, dinsdag 13.30-21.30 uur, woensdag 9.30-
18.00 uur, donderdag 7.30-16.00 uur, vrijdag en zaterdag vrij, en dan zondag weer beginnen met
een late dienst). Doordat de laatste dienst in een serie vroeg eindigt, en de eerste dienst in een
nieuwe serie laat begint, is de vrijetijd tussen twee dienstreeksen langer dan wanneer men laat zou

eindigen en weer vroeg moest beginnen. De vrijetijd binnen een serie diensten is echter, doordat
men steeds iets vroeger begint, sterk gecomprimeerd. In de arbeidstijden literatuur wordt dat het
staccato of tunnel-dect genoemd (Jansen 1994:216).

De geinterviewde baliemedewerkers zijn relatief jong (gemiddeld 32 jaar), werken voltijds,
en zijn ofwel samenwonend met een werkende partner ofwel alleenwonend. Onder de responden-
ten bevinden zich vijf vrouwen en twee mannen. Allen hebben ze een havo of een meao-opleiding.
Niemand heeft kinderen. Twee respondenten wonen in Amsterdam, de rest woont in een van de

aanpalende gemeenten.

Zweminstructeurs: het zwembad / sportcomplex (n=5)
Het zwembad / sportcomplex betreft een recentelijk geprivatiseerd gemeentelijk zwembad met
diverse baden en een grote sport- annex evenementenhal. In totaal werken er ongeveer veertig
mensen, met in de zomer ofbij evenementen een aantal extra oproepkrachten. Binnen de organisa-
tie blijken er aparte roosters te bestaan voor de zweminstructeurs, het horeca-personeel, het
receptie-personeel, de medewerkers van de sporthal, het schoonmaakpersoneel en het admini-
stratieve personeel. De organisatie van deze roosters is in handen van drie verschillende personen.

De zweminstructeurs hebben als voornaamste taak om toezicht te houden op het gebruik van
het zwembad en om instructie te geven aan jeugd en aan andere doelgroepen. Werknemers typeren

hun arbeidstijden als 'regelmatig onregelmatig'. Het werk is georganiseerd in zes weekse roosters,
maar de variatie tussen de roosters is gering. Ten aanzien van de doordeweekse dagen is er wel

sprake van variatie op dagniveau, maar nauwelijks van variatie op weekniveau: de arbeidstijden
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varieren wel van dag tot dag maar blijven van week tot week vrijwel dezelfde. Doordeweek werkt

men tussen 5.45 uur en 24 uur. Men werkt bijvoorbeeld maandag 09.00-15.30 uur, dinsdag 14.45-
24.00 uur, woensdag 08.00-19.00 uur, donderdag vrij, vrijdag 13.00-21.00 uur. In het weekeinde,

als er geen instructie wordt gegeven, is de bezetting lager. Eens in de drie weken werkt men zowel

op zaterdag als op zondag, maar alleen overdag: in het weekeinde is het zwembad 's avonds

gesloten. Van onzekerheid over arbeidstijden is nauwelijks sprake.
Een respondent werkt in de sporthal. Daar wordt in het weekeinde wel 's avonds gewerkt.

Doorgaans werkt men de ene week overdag (08 - 16 uur) en de andere week 's avonds (16 - 24
uur). Bij de sporthal is er doordeweeks dus wel sprake van variatie tussen de weken. Verder werkt

men het ene weekeinde wel en het andere niet. Werkt men in het weekeinde, dan is men de

daaropvolgende maandag en dinsdag vrij. Gemakshalve zal ook deze medewerker als zwemin-

structeur worden aangeduid.
De zweminstructeurs - alle man - zijn al wat ouder (gemiddeld 43 jaar) en werken voltijds. De

meeste beschikken overeen mulo/lbo opleiding aangevuld met een vakdiploma. Een beschikt over

een cios-diploma (mbo-niveau). Allen wonen ze in dezelfde suburbane gemeente als waar ze
werken. Drie respondenten hebben kinderen, twee wonen samen. Een zweminstructeur is actief

gelovig.

Dierenverzorgers en horeca-personeel: de dierentuin (n=6)
In de dierentuin zijn interviews gehouden met twee categorieen personeelsleden: dierenverzorgers

(3) en personeel uit de horeca (3). Daarnaast werken er in de dierentuin portiers, caissitres,
schoonmakers en administratieve krachten. De dierentuin is overdag geopend op alle dagen van

de week, ook op feestdagen (anders dan in het zwembad). 's Avonds is de dierentuin, op enkele

avondrecepties na, gesloten.
Het arbeidspatroon van de dierenverzorgers3 kent een minimale variatie en nauwelijks onzeker-

heid. Die zekerheid over de arbeidstijden is het product van het werken in een vaste twee-weekse

cyclus. Bij het begin van de cyclus, op maandag, werkt men acht dagen aan een stuk, dus tot en

met de daaropvolgende maandag. De dinsdag en woensdag is men dan vrij, donderdag en vrijdag
werkt men weer, en de zaterdag en zondag is men wederom vrij. Op maandag start de cyclus
opnieuw. De totale veertiendaagse cyclus komt daarmee op tien werkdagen4 en vier vrije dagen

(een weekeinde en twee doordeweekse dagen). 's Avonds wordt er nauwelijks gewerkt. Alleen
in de zomer hebben enkele werknemers voor twee of drie weken de'opsluitronde'. De werknemers

werken dan een paar uur langer door om de dieren op stal te krijgen. Dierenverzorgers hebben

een lbo of mbo opleiding, aangevuld met een vakdiploma. De drie gernterviewde dierenverzorgers

zijn alle mannen, hebben kinderen in de schoolgaande leeftijd en werken voltijds. Gemiddelde

leeftijd is 42 jaar. De woonplaatsen varieren. Een dierenverzorger geeft aan actief gelovig te zijn.
Het horeca-personeel werkt volgens een vast rooster dat van dag tot dag varieert, maar van

week tot week vrijwel hetzelfde blijft. Ook hier is nauwelijks sprake van onzekerheid over de

arbeidstijden. Eens in de vier weekeinden is men vrij. Het werk geschiedt in principe overdag,
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maar eindigt 's avonds later dan bij de dierenverzorgers. In voorkomende gevallen wordt er ook
's avonds gewerkt. Van de drie gamterviewde horeca-medewerkers zijn er tweejonger dan 25 jaar,
de derde is ouder. Allen hebben ze een uitgebreide socialisatie in de hot'eca genoten, de jongeren
via de middelbare hotelschool of de horeca-opleiding, de oudere in de praktijk. Alle drie de
horeca-medewerkers wonen samen met een werkende partner, geen heeft er kinderens.

Kraamverzorgenden (n=7)
Kraamverzorgenden helpen na een bevalling bij de verzorging van moeder en kind en verrichten
licht huishoudelijk werk. Het kraamwerk is traditioneel een taak voor de kruisverenigingen, maar
tegenwoordig mogen ook commerciele bureaus voor thuishulp zich op deze markt begeven. De

geinterviewde kraamverzorgenden werken voor zo'n commerciele organisatie.
Het werken in de kraamzorg geschiedt in principe overdag. Avond- of nachtwerk komt voor

als op dat tijdstip een bevalling plaatsvindt, maar wordt dan weer gevolgd door het normale werk

overdag. Het arbeidspatroon van een kraamverzorgende brengt met zich mee dat er onzekerheid
bestaat over de dagen waarop men werkt (niet zozeer over de uren). De kraamverzorgenden
werken vanaf huis. Vanuit de centrale meldkamer krijgt de kraamverzorgende te horen dat ergens

een baby is geboren. De kraamverzorgende verzamelt daarop haar spullen en begeeft zich op weg
naar het betreffende gezin. Meestal blijft men acht aaneengesloten dagen bij het betreffende gezin,
zon- en feestdagen incluis. Is de hulpperiode afgerond, dan meldt men aan de centrale dat de dienst

erop zit en wanneer men weer beschikbaar is. Vanaf dat moment is de kraamverzorgende 'in de
wacht': baby's worden niet op commando geboren, en het kan dus even duren eer er nieuw werk
is. Deze wachttijd geldt niet als arbeidstijd en wordt ook niet uitbetaald.

De zeven geYnterviewde kraamverzorgenden zijn woonachtig in kleine gemeenten buiten de
Randstad. Vier geven aan actief gelovig te zijn. Drie zijn te kwalificeren als her-intredende

vrouwen, met naast hun werk de zorg voor een gezin. Zij werken alle deeltijd. De overige vier
zijn jonge vrouwen in de leeftijd van 21 tot 28 jaar, voltijds werkend, en samenwonend met een
werkende partner. De jongeren beschikken over een mbo-opleiding (mdgo). De ouderen hebben

na hun huishoudschool of ulo een vakopleiding tot kraamhulp gevolgd.

Operators: de telefonische hulpdienst (n=2)
Tot de laatste groep behoren twee uitvoerende medewerksters van een organisatie voor telefoni-
sche informatieverstrekking. Bij deze organisatie werken ruim tweehonderd mensen, verdeeld
over zeven afdelingen. De ervaringen van de twee hier ondervraagde respondenten zijn afgecheckt

tegen de ervaringen van zes collega's die voor een ander onderzoek zijn gernterviewd door een

collega-onderzoeker (zie § 3.5). De organisatie kenmerkt zich door een groot aantal in deeltijd
werkende vrouwen. Nachtwerk komt wel voor bij een specifieke afdeling, maarniet bij de afdeling
die hier is onderzocht. De werktijden liggen tussen 07.00 uur en 23.30 uur. Het arbeidspatroon

van de respondenten is vergelijkbaar met dat van de zweminstructeurs in het zwembad, in de zin
dat men in een vast (maandelijks) rooster werkt, met minima.le onderlinge afwijkingen tussen de
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roosters. Variatie is er vooral van dag tot dag en minder van week tot week. Aangezien beide

respondenten in deeltijd werken is het aantal avond- en weekeinddiensten beperkt (een volle avond

per week, twee of drie weekeinddagen per maand). Ook hier geldt trouwens dat de bezetting in

de weekeinden lager is. Onzekerheid over de te werken tijden is beperkt tot drie reservediensten

per maand. De gernterviewde operators wonen in middelgrote gemeenten.

Conclusie
De gedachte om per bedrijfstak of zelfs per organisatie te kunnen spreken van 66n arbeidstijd-

patroon bleek een illusie. Op een totaal van zes arbeidsorganisaties zijn elf verschillende

arbeidstijdpatronen gernventariseerd. Daarmee zijn de voorkomende arbeidstijdpatronen verre

van uitputtend beschreven: niet onderzochte afdelingen of niet geYnterviewde werknemers werken

soms in heel andere roosters. In onderstaande tabel 6.1 zijn de roosterkenmerken van de acht meest

voorkomende arbeidstijdpatronen samengevat.

Tabel 6.1 Onderschelden arbeldstildpatronen naar vier dimensies

Arbeidstijdpatroon Lokatie en frequentie Variatie Onzeker

heid
Avonden Aandeel Aandeel Nacht

per week zaterdag zondag

weR werk

Chauffeurs' 44 weken 2 of 3 203 1 uit 3 randen dag-dag reserve-

rooster week-week diensten

Balie, 4 x 2 4 dagen op, 2 of 3 2 uit 3 2 uit 3 - dagdag
ntme 2 al week-week

Balie, maand maandrooster 2 of 3 2 uit 3 2 uK 3 -
dag-dag iedere

roosters week-week maand

Zweminstruc- 6 weekse lof2 1 uit 3 1 uit 3 - dag-(lag

teurs b roosters weekeinde

Dieren- 14 daags incidenteel 1 uit 2 1 uit 2 - weekeinde

verzorgers ritme

Horeca vaste incidenteel 3 uit 4 3 uit 4 - weekeinde

dagen

Kraamverzor- 8 daags incidenteel varieert varieert incidenteel dagen continu

genden oproep

Operators maandrooster lof2 2 uil 4 1 uit 4 -
dag-dag reserve-

Ideeltiid}
weekeinde diensten

a)   Geabstraheerd van twee arbeidstijdpatronen met maar een respondent

b)   Geabstraheerd van een arbeidstildpatroon met maar een respondent
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Geen van de respondenten is ieder weekeinde en iedere avond werkzaam. De frequentie van
avondwerk varieert van twee of drie avonden per week tot incidenteel. Alleen buschauffeurs
werken structureel 's nachts. Zaterdagwerk varieert van drie uit vier tot 6dn uit drie zaterdagen.

Zondagwerk ligt bij de baliemedewerkers, in het zwembad en in de dierentuin op hetzelfde niveau

als op de zaterdag, maar is bij de chauffeurs en bij de operators minder frequent van omvang (een
uit drie resp. een uit vier zondagen). Voor kraamverzorgenden is de mate van avond- en weekeind-
werk volledig afhankelijk van de omvang van de baan, en van de tijden dat men vrij is / neemt.

Alle respondenten hebben te maken met variatie in hun werktijden. De hoeveelheid variatie
verschilt echter naar gelang het arbeidstijdpatroon. De geringste variatie treft men aan biJ
dierenverzorgers, horeca-medewerkers, en kraamverzorgenden, waar de werktijden vrij constant

(overdag) zijn en er met name variatie bestaat ten aanzien van de vraag op welke dagen men werkt
(en of daar een weekeinde in zit). Zweminstructeurs en operators werken wel van dag tot dag op
andere tijden, maar werken iedere week grofweg in hetzelfde terugkerende patroon (met alleen
variatie in de vraag of men ook de weekeinden werkt). De meeste variatie doet zich voor bij
baliemedewerkers en chauffeurs: hun roosters varieren zowel van dag tot dag als van week tot
week.

Tot slot hebben lang niet alle werknemers te maken met onzekerheid over hun werktijden.
Structurele onzekerheid doet zich voor bij kraamverzorgenden en bij de baliemedewerkers die

op rooster werken. Verder is er bij degenen met reservediensten (chauffeurs, operators) sprake
van onzekerheid over een beperkt deel van de werkdagen. De dierenverzorgers, horeca-medewer-

kers, zweminstructeurs en baliemedewerkers met een zesdaags ritme kennen geen onzekerheid
over hun werktijden.

Naast de nodige verschillen is er ook sprake van enige overeenkomsten.

Een eerste punt van overeenkomst betreft de gedetailleerd vastgelegde begin- en eindtijden.
Het feit dat men diensten verleent aan een klant maakt dat men stipt gehouden is aan het tijdstip
waarop de dienst begint of eindigt. Mogelijkheden om een uurtje later te beginnen of een uurtje
eerder te eindigen zijn er nauwelijks.

Een tweede punt van overeenkomst betreft de variabele bedrijfsbezetting. Anders dan bij
industrieel ploegenwerk staat de bezetting bij deze dienstverlenende organisaties niet los van de
tijd. De omvang van de bezetting volgt de vraag en daarmee het ritme van de samenleving.

Bijgevolg zijn de diensten of ploegen niet altijd van dezelfde omvang. Aanvangstijden en
eindtijden varieren onderling, en men werkt niet altijd met dezelfde collega's.

Samengevat kan gesproken worden van 66n arbeidstijdpatroon in zoverre alle betrokkenen te
maken hebben met strakke begin- en eindtijden, met werk dat niet gelijk verdeeld is over de dag
en de week, en met variatie in hun werktijden. Onder die algemene koepel gaat echter een wijde
diversiteit aan arbeidstijdpatronen schuil, waarbij iedere organisatie, iedere afdeling zelfs, zijn
eigen bijzonderheden heeft.

146



6.2 Verminderde bruikbaarheid van tijd

Werken op gespreide tijden impliceert vrij zijn op andere tijden, soms ook op wisselende en
onbekende tijden. De tijden dat men vrij is zijn daarbij niet altijd de tijden dat anderen vrij zijn,
of dat men gewend is om vrij te zijn. In deze paragraaf wordt uiteengezet tot welke problemen
dit leidt bij de besteding van tijd. In dat licht komen in deze paragraaf aan bod: vrijetijd als
hersteltijd; beklemde vrijetijd; versnipperde vrijetijd; vervlakte en variabele vrijetijd; en onzekere

vrijetijd. In § 6.5 wordt nog expliciet aandacht besteed aan het thema van het collectieve ritme

en in § 6.6 aan het onderhouden van sociale contacten.

Vrijetijd als hersteltijd
Spreiding van arbeidstijden herbergt een dreiging in zich dat vrijetijd vooral "hersteltijd" wordt

(Buitelaar et al. 1977 in § 2.5.2). Sporen van hersteltijd werden in de interviews op drie plaatsen

aangetroffen.
Dierenverzorgers klagen over de lengte van hun 'lange week'. Acht dagen achtereen werken,

als men moet'opsluiten' ook nog tot 19 uur's avonds, betekent dat de eerst daaropvolgende dag
ten dele gebruikt wordt om bij te komen:

'Op het einde van de week ben je dat helemaal zat. De dagen zijn zo lang ... Tussen 5 en half 7 is het nog flink
doorlopen om al die dieren binnen te krijgen. Als je dan elke avond onder spanning staat en je moet toch de

volgende morgen weer om half 8 beginnen, dan ben je dat op het eind van de week spuugzat. Gewoon chagrijnig.
De ervaring is dat als ik op dinsdag en woensdag vrij was, dan had je een dusdanige werkweek achter de rug dat

je dacht van ik kom toch niet aan die klussies toe. Je hebt geen zin in bepaalde klussies, of het lukt toch niet. En

dan stel je dat een dag uit naar woensdag maar donderdag moet je alweer werken' (dierenverzorger, 51 jaar).

Wordt de vermoeidheid bij de dierenverzorgers veroorzaakt door het aantal dagen dat men
achtereen werkt, bij de zweminstructeurs en de baliemedewerkers is het probleem meer dat men

pas om 23 of 24 uur klaar is met de dienst. Vervolgens moet men dan nog naar huis. Bovendien

blijkt in de praktijk dat men na een late dienst niet direct naar bed gaat. Men kijkt nog wat
televisie, drinkt nog een wijntje, eet nog wat. Men wil de dag van zich af schudden, en dat kost
tijd. Eer dat men naar bed gaat, kan het goed een of twee uur zijn. Bij de zweminstructeurs is de

arbeid dan nog zo gestructureerd dat de late dag soms gevolgd wordt door een bijzonder vroege
dag, waardoor de rusttijd beperkt is.

De meeste vermoeidheidsproblemen doen zich echter voor bij de chauffeurs. Bij de chauffeurs

kan de dienst tot na middernacht doorlopen. Anders dan bij de zweminstructeurs en de baliemede-

werkers werkt men enige dagen laat of vroeg achtereen. Dat heeft als voordeel dat men zijn
dagindeling enigszins kan aanpassen, maar de aanpassing is nooit volledig. Men blijft 'scheef

lopen'. De gevolgen laten zich merken op de vrije dag die daarop volgt:
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Dan hang je. Je zit dan eigenlijk te zitten, er komt niets uit je handen. Je loopt naar buiten toe en dan bedenk je

'wat ging ik ook al weer doen'. Daar betrap je jezelf op. En als je dan achterom kijkt dan heb je niets gedaan. Je
hebt wel dingen gedaan. maar eigenlijk niks. Je hebt lopen keutelen, lopen nietsdoen. Je loopt te stofzuigen en
dan ineens leg je de stofzuiger neer en ga je afwassen. Terwijl normaal zou je eerst het stofzuigen afmaken en
dan pas afwassen. Dan ben je eigenlijk nog aan het herstellen. Dat je lichaam zegt; wat wil je nou? En nu, op
latere leeftijd, gaat dat steeds harder opspelen' (chauffeur, 49 jaar).

Gespreide vrijetijd wordt zo ten dele hersteltijd. Over de mate waarin dit voor alle vormen van

gespreid werken geldt, en voor alle gespreid werkenden, bestaat geen uitsluitsel. De beperkte
omvang van de case-studie leent zich niet voor kwantitatieve uitspraken. Desalniettemin: tien
geYnterviewden (waaronder alle chauffeurs) geven expliciet aan dat vermoeidheid hen soms parten
speelt in de niet-arbeidstijd. De klachten over vermoeidheid nemen toe naarmate de leeftijd
vordert, de diensten later eindigen (na 23 uur), het aantal late diensten toeneemt, het aantal

opeenvolgende arbeidsdagen en de lengte daarvan toeneemt, en de hersteltijd tussen twee diensten
korter is6.

Beklemde vrijetijd: de druk van het nog moeten werken
Sommige activiteiten vragen een zekere gemoedstoestand. In een bijdrage aan het sociaal-weten-

schappelijke tijdschrift Facta zet de journalist Martin Schouten uiteen dat je voor schrijven rust
nodig hebt, mentale rust. Als hij zelf moet schrijven zorgt Schouten er altijd voor dat hij over "een
zee van tijd" beschikt (Schouten 1996).

Ook vrijetijd vereist soms "een zee van tijd". Gespreid werkenden ondervinden dat ze, als ze

's middags of's avonds beginnen met werken, in de uren daarvoor andere dingen doen dan op de
dagen dat ze helemaal vrij zijn:

'Stel, ik wil een cd kopen. Dat kan ik morgenochtend doen, want ik hoef morgen pas 's middags te werken. Maar
ik kan het ook overmorgen doen, dan ben ik de hele dag vrij. En dan kies ik er voor om die cd overmorgen te
kopen. En waarom? Orndat ik dan op mijn gemak ben, er is geen druk. Van tevoren weet ik welke cd ik wil,
natuurlijk weet je dat. Dus die cd ga je wel het eerst halen. want stel dat hij weg is. Maar daarna loop je nog even
langs die video-zaak, weet ik veel, iets dat je interesseert, gewoon even kijken, even neuzen. En dan ga je
misschien ergens een ijsje halen, je loopteens op je gemak de gracht over, of je haalt een croquet uit de muur

. Maar als ik dat rnorgen moet doen, als ik nog moet werken, dan moet ik dat allemaal in marstempo doen. En
daar houd ik niet van. Onwillekeurig zit je toch op je horloge te kijken, ook al weet je dat je nog een zee van tijd
hebt, dat weetje best wel. Maar toch heb je een soort onrust in je. Ergens ben je al bezig met je werk' (chauffeur,
48 jaar).

Wanneer er's middags nog gewerkt moet worden blijkt men de vrije ochtend anders te ervaren

dan wanneer men zich ook de rest van de dag vrij weet. De wetenschap dat er's middags nog
arbeidstaken wachten werpt een vroegtijdige schaduw over de tijd die daaraan vooraf gaat. De
drie belangrijkste dimensies hierbij blijken afstand, duur van de activiteit, en benodigde energie.
Activiteiten die men typisch niet onderneemt zijn activiteiten waarvoor men ver weg moet,
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activiteiten die kunnen uitlopen en die men mogelijk niet op tijd afkrijgt, en activiteiten die op
een of andere wijze de aandacht en de energie kunnen wegnemen van het werken later. Vaak

genoemd zijn bezoek aan pretpark, museum, of strand (alle activiteiten typisch een dagje duren),
maar ook grotere doe-het-zelf klussen of een fiks stuk fietsen (en het risico lopen met een lekke
band te staan). Liever blijft men thuis, maakt het huishouden alvast gereed, doet wat boodschap-

pen, blijft langer slapen of leest een boek. Voor zover men sport of recreeert blijft men dichter

bij huis: een dag naar het strand wordt een snelle duik in het lokale zwembad, een dag-vullend
rondje Rhenen fietsen wordt een snelle training in de buurt. Het blijft allemaal vrijetijd, maar van
een loskomen uit de dagelijkse routine is geen sprake meer.

Verbrokkelde vrijetijd: gebroken diensten
Naast de druk van het nog moeten werken hebben chauffeurs te maken met een ander fenomeen
dat hun vrijetijd verbrokkelt, gebroken diensten. Gebroken diensten worden niet als prettig
ervaren. Op de vraag wat ze het liefst aan hun arbeidstijden zouden veranderen, noemen drie van
de vieri chauffeurs spontaan en als eerste: de gebroken diensten. Een chauffeur legt uit wat er mis
is met een gebroken dienst:

'Gebroken diensten zijn moordend. Kijk, als je een vroege dienst hebt, en je begint om zes uur, dan ben je om
twee uur klaar. Heb je een gebroken dienst, dan werk je tot half tien maar dan moet je om 6dn uur weer terug

komen. En dan is het weer naar je werk toe, je loopt de hele dag in uniform. En je gaat niet in je uniform in de
min zitten te werken natuurlijk. Je moet naar huis toe, je moet weer weg in die drie uur... Je houdt niets over van
je tijd' (chauffeur, 48 jaar)

De korte tijdspanne tussen de twee diensten laat weinig tijd over om nog iets te ondernemen. 'Je

bent wel vrij, maar niet echt vrij' stelde een chauffeur kernachtig vast. De tijd tussen twee diensten
in wordt vooral aangewend om wat boodschappen of andere huishoudelijke klusjes te doen. Ook
wel gebruikt men de tijd om nog wat bij te slapen, wat te puzzelen, of wat in de zon te zitten. De
ondervraagde respondenten brengen de tijd tussen de twee diensten doorgaans thuis door - vaak
alleen.

Variabele en vervlakte vrijetijd: hobby's, sport en televisie overdag
Ten aanzien van het gebruik van veel voorzieningen verkeren gespreid werkenden in een gunstiger
positie dan regulier werkenden. Voorzieningen als banken, winkels, gemeentehuizen, zwembaden
en musea zijn geopend op de tijden dat de gespreid werkende vrij is. Gespreid werkenden hebben
meer gelegenheid om gebruik te maken van deze voorzieningen dan regulier werkenden. Ten
aanzien van een aantal andere voorzieningen en activiteiten zijn gespreid werkenden minder
gunstig af. Vrijwel niet in de tijd te verplaatsen blijken: teamsporten en andere hobby's in
verenigingsverband; verjaardagen en andere sociale evenementen (jubilea, trouwen, dopen,

begrafenis); stappen, uit eten, bioscoopbezoek en andere vormen van uitgaan. Gespreid werken
betekent dat men zich erin moet schikken dat de genoemde activiteiten niet meer op dezelfde
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wijze, of in het geheel niet meer, beoefend kunnen worden. In § 6.6 komt nog aan de orde hoe
gespreid werkenden omgaan met dergelijke hindernissen in het onderhouden van sociale contacten.

In deze paragraaf wordt vooral gekeken naar de mogelijkheid om te blijven sporten of andere

hobby's te doen, en om naar bijvoorbeeld sport te kijken.

De grootste belemmering op weg naar een succesvolle participatie in hobby's en sporten in
verenigingsverband is de varierende tijdsindeling in de weekeinden. Het besef dat men niet ieder
weekeinde zal kunnen participeren, weerhoudt velen ervan om zich te committeren aan bijvoor-
beeld een teamsport. Vooral deelname aan officiele en langlopende competities is problematisch.
Het feit dat men slechts incidenteel met avondwerk te maken heeft (dierentuin, kraamverzorgen-
den), of dat men doordeweek vaste werktijden heeft (zwembad) doet daar weinig aan af. Doorslag-
gevend is vooral de organisatie van de vrijetijd in het weekeinde.

Vier van de tweeendertig geinterviewden participeren niettegenstaande hun werktijden in een
langlopende "wedstrijdvorm": een baliemedewerkster volleybalt, een zweminstructeur korfbalt,
een andere zweminstructeur voetbalt, en een dierenverzorger speelt in een orkest. Voor de overige
achtentwintig respondenten geldt dat zij niet deelnemen aan competities of aan andersoortige
hobby's met regelmatig terugkerende activiteiten. Een aantal van hen voelt zich niet bijzonder
aangetrokken tot een specifieke sport of hobby, en nam daar ook voor het gespreid werken niet
aan deel. Anderen voelen die behoefte wel, en zoeken actief naar manieren om te blijven sporten,

c.q. hun hobby te blijven uitoefenen. Van hen doet een aantal individuele sporten of hobby's c.q.
stapt daarnaar over. Anderen hebben op een andere manier hun sport of hobby aangepast aan hun

werktijden.
Favoriete individuele sporten zijn fitness, aerobics, hardlopen en wielrennen. Veel genoemde

hobby's zijn tuinieren, 'computeren', lezen, of cursussen volgen (kortlopend, of op individuele

basis). Als belangrijkste motieven worden bij het individueel sporten gezondheidsredenen

genoemd: fit blijven,je afreageren of ontladen, ontspannen, en conditie opdoen. Geen van degenen
met individuele sporten neemt deel aan competities.

Anderen zijn wel blijven teamsporten. maar hebben er daarbij voor gekozen om in een lager

team te gaan spelen, in een bier-elftal'. Bij bier-elftallen gaat het niet om de punten maar om de
gezelligheid8. Bier-elftallen trainen ook minder vaak (of helemaal niet). Vaak bestaat de selectie

uit meer spelers dan strikt noodzakelijk, zodat het mislopen van een wedstrijd weinig gevolgen
heeft voor het team. In noodgevallen speelt men ook wel met een incompleet team. Een andere

optie is om wel mee te doen aan bijvoorbeeld kaartavonden, maar dan zonder vaste partner en

alleen voor de dagprijzen.'Kolder-klaveijas' wordt dat ook wel genoemd. Voordeel van deze vorm
van kaart spelen boven het deelnemen aan een competitie is dat de gevolgen van het missen van

een speelavond minder zwaar zijn: hooguit loopt men de dagprijs mis.
Individueel sporten, kolder-klaverjas en bier-elftal hebben met elkaar gemeen dat het alle

ongebonden vormen van sport- en hobby-beoefeningbetreffen. Een duurzame (en moeilijkgestand
te houden) vastlegging op de lange termijn is niet vereist. Het competitie- en wedstrijdverband
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van sport boet aan belang in. Daarvoor in de plaats komt een sport- en hobby-beoefening die meer

georienteerd is op de eigen gezondheid, op het aanleren van vaardigheden (zonder die met anderen

te meten) en op het spel-element. De sport-socioloog Crum heeft die ontwikkeling aangemerkt

als de "ontsporting van de sport" (Crum in Huijser et al. 1998:72). Meer gespreide arbeidstijden
lijken als een katalysator te fungeren voor deze - veel bredere - trend.

Evenals georganiseerde sport en uitgaan vormt televisie kijken een tijdsbesteding die vooral in
de avonden is gelokaliseerd. Weliswaar komt er meer en meer televisie overdag, de belangrijkste

programma's worden 's avonds uitgezonden. De meeste gespreid werkenden aan wie dit is
gevraagd9 geven aan overdag weinig televisie te kijken. In vij f gevallen blijkt dat men televisie
kijken overdag ongepast vindt ('dat zit er nog echt ingebakken, je gaat 's avonds televisie kijken',

operator). Uit de leeftijd van de betrokkenen - van 28 jaar tot 52 jaar - valt op te maken dat de

geringe belangstelling voor televisie-overdag niet is voorbehouden aan 66n generatie.
Andere gespreid werkenden hebben minder bezwaren tegen overdag televisie kijken. Ten tijde

van de interviews stond in een aantal gevallen de televisie aan om de rechtstreekse uitzendingen

van sport-toernooien te volgen (Tour de France, Wimbledon). De respondenten die wel overdag

kijken, geven echter aan dat ze overdag met andere ogen kijken. Televisie overdag blijkt vooral

als een decor te fungeren bij andere activiteiten.

'Ik kijk nooit televisie overdag, hoewel ik wel eens naar Koffie-tijd kijk. Zo in het voorbij gaan kijk ik dan naar
Hans van Willigenburg. Onder het aankleden is dat min of meer, een soort Libelle op het beeld' (operator, 52

jaar).

De andere betekenis van televisie overdag blijkt vooral uit de wijze waarop gekeken wordt naar

opnames van eerder uitgezonden rechtstreekse sportuitzendingen. De meeste geYnterviewde
mannen die werken tijdens de uitzending van belangrijke sportwedstrijden, zijn geneigd om de

wedstrijd de dag ema alsnog te gaan zien, hetzij op video, hetzij in de herhaling. De 101 is er dan

wel grotendeels af:

Meestal hoor je de uitslag al, want die wordt je op alle mogelijke manieren weI toegespeeld. En dan is er toch
een stukje spanning weg. Hoe het allernaal gebeurde weet je dan niet, dat zie je dan op de video. Maar achteraf

zoiets bekijken,'t is weI interessant nog, maar minder interessant dan wanneer het live is, wanneer je er ook zelf

bij betrokken bent. Dan zit je echt niet meer op het puntje van je stoel, je weet het al, het is alleen leuk om te zien'

(chauffeur, 48 jaar).

Andere fervente sport-kijkers reageren op vergelijkbare wijze. Men blijft geYnteresseerd in de

beelden, maar kijkt desondanks slechts met een half oog: de magie van het moment is verdwenen,

de emotie vervlakt. De beelden kunnen verplaatst worden, maar de sfeer en de beleving blijven
tijdgebonden.
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Onzekere vrijetijd: op wacht
Hersteltijd, beklemde tijd, verbrokkelde tijd en vervlakte tijd zijn het product van een andere
lokatie van de arbeid in de tijd. Variabele tijd is daarentegen vooral het product van wisselende

arbeidstijden, van arbeidstijden die van dag tot dag of van week tot week varieren. Onzekerheid
over arbeidstijden voegt daar nog een extra dimensie aan toe.

Onzekerheid over de arbeidstijden doet zich voor bij de baliemedewerkers die op maand roosters

werken, bij degenen met reservediensten (chauffeurs, operators) en bij de kraamverzorgenden (op
wacht staan). In alle gevallen impliceert onzekerheid dat men terugdeinst voor het maken van
afspraken. Bij de chauffeurs en de operators beperkt het probleem zich tot het vrijhouden van de

paar dagen per maand dat men reservedienst heeft. Zowel chauffeurs als operators weten daarbij
van tevoren binnen welk tijdsinterval hun reservedienst zal vallen, zodat zij slechts een stuk van
de dag hoeven vrij te houden. Bij de baliemedewerkers die op rooster werken is de onzekerheid
over de arbeidstijden groter, aangezien hun werktijden iedere maand opnieuw worden vastgesteld.
Desondanks is de onzekerheid bij de baliemedewerkers niet problematisch te noemen. Het nieuwe
rooster verneemt men een of twee maanden van tevoren. De meesten beschouwen dit als een

acceptabele termijn om plannen te maken. Bovendien kan men voordat het rooster wordt opgesteld
vetzoeken indienen om op specifieke dagen vrij geroosterd te blijven. Hierdoor is het mogelijk
om belangrijke data vrij te houden.

Meest problematisch is de onzekerheid bij de kraamverzorgenden. De ene keer duurt het een dag
eer men naar een nieuw gezin toegaat, de andere keer twee dagen of zelfs langer. De geschiedenis
herhaalt zich bovendien bij ieder gezin opnieuw. Deze opstapeling van onzekerheden maakt dat

kraamverzorgenden zelfs niet bij benadering kunnen aangeven op welke dagen ze op een termijn
van een maand vrij zullen zijn (tenzij men vrij neemt). Lange termijn afspraken voor overdag zijn
daarom altijd onder voorbehoud. Eenmaal aan het werk is er echter een tijdshorizon, en kunnen
er voor de eerste paar dagen afspraken worden gemaakt.

Zelf beschouwen de kraamverzorgenden het niet kunnen plannen niet als het meest bezwaarlijke
element van hun beroep. Bezwaarlijker dan de lange termijn onzekerheid over de te werken dagen
is de korte termijn onzekerheid van het op wacht staan. In afwachting van nieuw werk dragen de
kraamverzorgenden semafoons bij zich. Als er gebeld wordt dient men aanstonds te vertrekken,
in uniform en mdt de nodige spullen. Op wacht staan vormt daarmee een weinig geliefd onderdeel
van het werk:

Dat wachten is het ergste. Altijd dat wachten. Alles plannen en regelen en dan na een week nog niet aan het werk
ajn. En als ge's avonds naar bed gaat nooit zeker weten of ge kunt blijven liggen. Ik werk liever in het weekeinde
als die onzekerheid dat ge nooit weet dat ge moet gaan werken. Dat is vervelend. Ik heb altijd die tas bij me, waar
die semafoon in zit. Dus altijd en overal, als ik naar buiten ga en bijvoorbeeld de was ophang, de semafoon in
de zak. Nee, in de wacht is niet echt vrije tijd. Ge bent wei vrij, maar ge bent niet helemaal vrij in doen en laten.
Want in het achterhoofd zit toch bij elke keer dat die telefoon gaat: zijn zij dat? Het kan het bureau zijn. Daar
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ben je de hele tijd mee bezig... Ik ben eigenlijk liever aan het werk dan in de wacht. Want als ik werk, dan is alles

geregeld, dan weet ik waar ik aan toe ben. Dan is het rustiger' (kraamverzorgende. 50 jaar).

Alle kraamverzorgenden laten zich negatief uit over het op wacht staan. Men durft niet weg te

gaan, men heeft het gevoel dat men geen afspraken kan maken - althans geen belangrijke -  en in
het achterhoofd is daar steeds de wetenschap dat er ieder moment gebeld kan worden. Die

wetenschap vreet niet alleen aan de gemoedstoestand, ze werkt ook door in de dingen die mensen

doen (en laten):

le voelt je toch best wel heel gebonden.  Je kan niet te ver weg gaan. Je kan niet zeggen tegen je vriendin: we

gaan lekker winkelen. Je zit toch een beetje op de wip. Zomers als het warm is, kun je niet gaan zwemmen. Je

kunt wel in het zwembad gaan liggen met je kletsnatte haren,  maar als jij holder de bolder weg moet dan zit je.

Eer dat je zo'n zwembad uit bent en je bent aangekleed en je ziet er weer normaal uit ... Je doet toch een beetje

rustig aan. Ook geen uitgebreid boodschappen doen, met zo'n kar en zo'n rij mensen, dat durf ik gewoon niet.
Of thuis grote opruiming houden of zo, alles eens goed op zijn kop zetten, dat kan je gewoon allemaal niet doen.

Wel eens op visite gaan of ergens langs gaan, maar toch een beetje dichtbij huis. Je bent gewoon een beetje

gebonden' (kraamverzorgende, 22 jaar).

Op wacht staan is voor kraamverzorgenden wat het's morgens vrij zijn is voor de andere beroeps-

groepen: een tijd die geen arbeidstijd is, maar ook geen echte vrijetijd. Men werkt niet, krijgt ook
niet betaald, maar voelt zich aan de andere kant ook weer niet vrij genoeg om bijvoorbeeld een
dagtochtje te maken.

6.3    Motivatie: de voordelen van het gespreide werk

Uit de vorige pararaaf valt op te maken dat het gespreid werken een aantal minder plezierige

kanten heeft. Het werken in de avonden en weekeinden, in roosters die varieren en soms lang
onzeker blijven, staat niet zelden op gespannen voet met meer conventionele tijdsindelingen en

met de mogelijkheid om lange termijn afspraken te maken. De vraag die dit oproept is wat

gespreid werkenden ertoe beweegt, of bewogen heeft, om op gespreide tijden te werken. Was dat

een eigen keuze, en zo ja wat lag daaraan ten grondslag? Ziet men ook voordelen aan het gespreid

werken, bijvoorbeeld aan het doordeweek vrij zijn? En in welke mate zijn dit "reele" voordelen,
of zijn het meer rationalisaties achteraf?

De drukte mijden
De mogelijkheid om ook doordeweek overdag op pad te kunnen gaan, om voor vrijetijd en
recreatie niet alleen afhankelijk te zijn van avonden en weekeinden, geldt als een van de grootste
en meest genoemde voordelen van het gespreid werken. Vooral waar het gaat om het bezoek aan

pretparken, stranden, winkel- of stadscentra blijkt 'druk' niet altijd meer als 'gezellig' ervaren te
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worden. Drukte, de anticipatie van het moeten wachten en in de rij moeten staan, is voor een
persoon zelfs reden om af te zien van dagrecreatie:

'We gaan nooit zo vaak weg want we hebben allebei een hekel aan volte en drukte. Kijk maar naar de dierentuin:
vol en druk. Daar heb ik een hekel aan, dat vind ik niet lekker. Dus ik ga gewoon niet. Ik ga wel eens, omdat die

kleine dat wil, maar dan ga ik 's morgens vroeg. Als ik na tienen nog weg moet dan wil ik eigenlijk niet meer
Dan denk ik: zondagmiddag in de dierentuin, wat doe ik daar, een hoop mensen. ik wil niet. Daar heb ik geen
zin in, te vol, te vol, te veel, te veel. dat vind ik niet prettig' (parmer van dierenverzorger, 51 jaar).

In lijn met de analyses uit § 5.1 geven respondenten aan dat het doordeweek overdag op veel
recreatieve lokaties rustiger is dan in de weekeinden. Rustiger lijkt echter nog niet te betekenen
dat het daarmee ook leeg en ongezellig is. Men heeft meer de ruimte, hoeft niet zozeer in de rij
te staan, hoeft niet te dringen, geniet meer. Dagrecreatie stelt andere eisen aan de sociale omgeving
als bijvoorbeeld het uitgaan:

'Omdat je een dagje met zijn tweeen bent sta je er niet bij  stil dat er haast geen mensen zijn op het strand. Want
je hebt gewoon besloten om er samen een gezellige dag van te maken. Wij gaan niet naar Scheveningen om de

mensen op te zoeken, dat doen we wel in het weekeinde als we gaan stappen, dan gaan we voor alle mensen die

daar lopen, voor de gezelligheid. Maar ga je nou samen een dagje naar Limburg of naar Scheveningen, dan doe
je het voor elkaar. Ook al zou er niemand zijn, dat maakt niet uit. Als je samen maar een gezellige dag hebt'
(chauffeur. 30 jaar).

Drukte hoort vooral bij het uitgaan, als het zien en gezien worden het doel op zich is en onderdeel
van de beleving. Bij dagrecreatie daarentegen is het zien en gezien worden niet de enigste of
belangrijkste drijfveer. Een dierentuin mag wel rustig zijn' gaf een van de horeca-medewerksters
te kennen. Overigens zoekt men's avonds weliswaar meer de drukte, maar geldt ook hier dat teveel
drukte niet altijd gewaardeerd wordt. Dezelfde respondent die vindt dat een dierentuin wel rustig
mag zijn, vermijdt ook overvolle caf6s.

Een restaurant dat leeg is, en je zit daar aan een tafeltje, dat vind ik ook niets. Dat mag weI aardig vol zitten. Maar
een caft waar je als sardientjes in een blik staat, dat vind ik ook weer niet lekker. Dat je moet dringen naar de

bar toe. Dan kan je niks fatsoenlijks bestellen. Zoals op zondagavond is het gewoon lekker gezellig. Je kan overal
tussendoor maarer zijn wel genoegmensen, dat is lekker. Gezellig dr« maar niet te druk' (horeca-medewerkster,

24 jaar).

Modem vermaak vraagt om een (precaire) balans tussen leegte en gezelligheid. Het massale
karakter van de vrijetijdsbesteding in avonden en weekeinden ontneemt een aantal gespreid
werkenden een deel van het plezier. Het feit dat men doordeweek overdag vrij is, betekent dat men
de (ergste) drukte kan vermijden. Men kan doordeweek overdag naar winkelcentra of pretparken,
of gaat stappen op zondag- in plaats van op zaterdagavond. Of men van die mogelijkheden ook
daadwerkelijk profijt kan trekken, is gedeeltelijk afhankelijk van andere zaken, bijvoorbeeld van
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de vraag of men's middags nog moet werken of's morgens voldoende hersteld is van de arbeidsin-

spanningen van de vorige avond. Verder is natuurlijk van belang of men geschikt gezelschap kan
vinden, en hoe men er tegenover staat om doordeweek te recreeren. Beide laatste thema's komen

later aan de orde. Voorlopig blijken gespreid werken de mogelijkheid om aan de drukte te
ontsnappen als een uiterst reeel voordeel van het gespreide werken te ervaren.

Productiviteit

De drukte kunnen mijden geldt niet het enige voordeel van gespreid werken. Een ander veel

gehoord voordeel is dat men vrij is op 'meer productieve uren':

D'r zijn gewoon een hele hoop dingen die ik zonder problemen kan doen en die iemand die van 9 tot 5 werkt

niet kan doen. Boodschappen bijvoorbeeld, of naar het gemeente-huis, daar hoef ik geen verlof voor op te nemen.

Je levert wel eens wat in vanuit je slaap, maar je krijgt de tijd vaak terug in de productieve uren, dat alles

bereikbaar is. Want als wij naar de camping willen vrijdags en ik heb vroege dienst gehad, dan zijn we voor de
files weg. En al die kantoorpapa's die staan dan nog in de file. Of ik schoffel 's avonds wat in de tuin. Terwijl
degene die van kantoor afkomt, dat zie ik wel aan de buren, daar komt dan niets meer uit de vingers' (chauffeur,

35 jaar).

Het feit dat men soms's middags nog moet werken maakt de daaraan voorafgaande uren weinig
geschikt om er wild op uit te trekken. In een druk bezet leven betekent een omkering van de

gebruikelijke volgor(le van werken / vrij zijn echter ook dat men tijdens de vrijetijd niet moe op
de bank neerploft, maar energie kan aanwenden voor zichzelf. De uurtjes's morgens voor het werk
vormen de ideale tijd voor allerhande huishoudelijk werk, voor het uitlezen van de krant, of voor

een bezoekje aan ouder of grootouder. De noodzakelijke klussen klaart men op de versnipperde
vrije uren binnen een serie diensten, zodat men tijdens de vrije dagen tussen twee dienstreeksen

in ook werkelijk vrij is. De achterwaartse rotatie zorgt daarbij voor ruime blokken tijd tussen de

ene dienstreeks en de andere. Sommige respondenten geven aan daardoor het idee te hebben over

meer tijd te beschikken:

'Ik vind het ideaal zo'n rooster. De laatste dag van een cyclus eindigt altijd vroeg, om drie of vier uur. En dan heb
ik twee dagen vrij en dan begin ik weer laat Omdat je pas laat weer begint heb je het gevoel dat je nog een halve

dag extra vrij hebt gehad. En de volgende dag werk ik van 12 tot 8, dan kan ik hier's morgens nog wat doen en

dan ben ik even goed om 9 uur al weer thuis. Ik heb het gevoel dat ik meer vrij heb, dat ik tijd overhoud om andere

dingen te doen. En dat vind ik prettig' (baliemedewerkster, 29 jaar).

Vrijetijd overdag kan daarbij een extra betekenis krijgen in gezinnen met kleine kinderen. Een

chauffeur gaf aan dat zijn keuze om te switchen van vrachtwagenchauffeur naar buschauffeur was
ingegeven door de wens om meer van zijn kinderen te zien:

'Ik was vrachtwagenchauffeur, dat was 's morgens weg en maar kijken wanneer je thuiskwam Altijd is er weI
een vrachtje extra nog. Mijn zoon heb ik bijna niet zien opgroeien, die heb ik vijf jaar lang alleen slapend gezien.
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Alleen in de weekeinden zag ik hem wel. Mijn dochter heb ik veel meer gezien. Daar heb ik ook veel meer een
band mee. Achteraf zie je dat.  Dan denk je:  had ik dat maar eerder gedaan.  Was ik maar eerder buschauffeur
geworden. En die onregelmatigheid, nou ja, die calculeer je maar in' (chauffeur, 49 jaar).

Op jonge leeftijd lopen de ritmes van de kinderen en van hun 's avonds werkende ouders deels

synchroon: beiden hebben hun vrijetijd (ten dele) overdag, 's avonds gaat de een slapen en de ander
werken. Later, als de kinderen de schoolgaande leeftijd hebben bereikt, komt aan die situatie een
einde. Het ritme van de schoolgaande kinderen volgt grotendeels dat van de werkende meerderheid
en botst met het ritme van de gespreid werkende ouder. Respondenten vinden het nog steeds leuk
om hun kinderen van school te halen of om op woensdagmiddag met ze te gaan zwemmen, maar
doordeweeks een dagje naar de Efteling is erniet meer bij. Wel kan men nog steeds met de partner
doordeweek op stap, bijvoorbeeld naar een meubelboulevard. Dat voordeel moet dan worden

afgewogen tegen het feit dat men in de weekeinden niet altijd mee kan naar muziek-uitvoeringen
of sportwedstrijden van de kinderen. In de woorden van een van de dierenverzorgers: 'sinds die
kinderen wat ouder worden biedt dat weekeindwerk niet meer zoveel voordelen'.

De spanning tussen beide ritmes kent echter niet alleen nadelen. Het niet tegelijk vrij zijn kan
ook vruchtbaar worden aangewend. De combinatie van gespreid en regulier werk binnen een gezin
maakt dat er op vrijwel ieder moment van de dag en de week wel een ouder thuis is. Met enige
hand- en spandiensten van een bevriende buur of grootouder spelen de gezinnen het zo klaar dat
de zorg voor de kinderen zo weinig mogelijk, of geheel niet, hoeft te worden uitbesteed:

'Het is toch je eigen bloed. Als je zelfje kinderen op kan vangen, lijkt ons dat beter. Op maandag was ik vrij,
dan had ik ouderschapsverlof. Maar dat is nu over, en dan komt mijn schoonmoeder. Dinsdag ben ik er dan tot
kwart voor drie. Dan schiet de buurvrouw nog een half uurtje te hulp en dan komt Arianne van d'r werk.

Woensdag is zij vrij, en donderdag ben ik vrij. Vrijdag moet ik's middags om 13 uur werken, dus 's morgens ben
ik er en's middags komi dan mijn schoonmoeder een paar uur tot Arianne van d'r werk komt. On*lat ik thuis de

boel goed geregeld heb moet ik gewoon eens in de drie weken het weekeinde werken' (zweminstructeur, 38 jaar).

VariE-tijd
De-differentiatie (§ 2.1) impliceert niet alleen dat mannen gespreid werken om voor hun kinderen

te zorgen, het betekent ook dat arbeid en vrijetijd niet meer in dezelfde mate elkaars tegenpolen
vormen als in de dualistische visie op tijd. De post-moderne nadruk op vermaak en plezier blijft
niet beperkt tot de vrijetijd, ze perverteert ook de arbeidstijd. Jongeren nemen er geen genoegen
meer mee om 'straight by day' te zijn en een 'swinger by night' (Bell 1976:72). Met werken kun

je geld verdienen, maar werken moet ook leuk zijn, en uitdagend:

'Ik ben toen begonnen bij de Schiphol-vestiging. Schiphol trok me ontzettend aan. Dat vond ik een mooie

dynamische omgeving. Ik heb nog wei een uitstapje gemaakt naar een andere bank ergens anders, maar dat is
me niet goed bevallen. Dat waren allernaal mannen in driedelig pak, en tante Annie die weer een tientje kwam
storten. Dat was veel te bekrompen, te burgerlijk in mijn ogen. Terwij 1 Schiphol, dat is werelds. Dan weer een
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zakenman uit de Verenigde Arabische Emiraten die je tien seconden ziet, dan weer iemand die voor het eerst van

zijn leven vliegt en die helemaal nerveus is, en dan weer een gehaaste stewardess die d'r vliegtuig moet halen.

Op Schiphol heb ik altijd een goed gevoel' (baliemedewerker, 25 jaar).

Op Schiphol straalt de dynamiek van de omgeving af op de plek waar men werkt. Zelfs een

routinematige handeling als het wisselen van geld verkrijgt daardoor de nodige glamour. Onder-

deel van die enerverende omgeving is niet alleen de werkplek, maar ook de tijden die men werkt.

'Schiphol stond ook bekend om zijn wisseldiensten; er zijn maar weinig baantjes van 9 tot 5', zo

wist dezelfde respondent. In een op snelheid en dynamiek gerichte cultuur worden variabele en

onzekere arbeidstijden niet louter als nadelig ervaren. De wetenschap dat men iedere dag op
dezelfde tijden naar het werk gaat, dezelfde collega's ziet, en 's avonds weer op dezelfde tijden

naar huis gaat, vervult menig gespreid werkende met afschuw:

Dan weer eens's middags en dan weer eens 's avonds: ik had ook zoiets van misschien is het wel leuk, niet zo
saai en niet zo'n sleur. En dat ben ik heel prettig blijven vinden. Dat je ook eens doordeweek vrij bent. Dat maakt

het een beetje gevarieerd je leven. Afwisseling in het leven, dat vind ik prettig, geen sleur' (operator, 52 jaar).

Onder gespreid werkenden - onder de jongeren, maar zeker ook onder de "ouderen" - leeft een

sterke weerstand tegen het werken 'van 9 tot 5', 'op kantoor' of'in dagbanen'. Het ordelijke patroon
dat in de moderne tijd zo gewaardeerd werd, betekent voor hen vooral 'sleur'. Gespreid werkenden

willen ook in de weekeinden vrij zijn, maar hoeven niet ieder weekeinde vrij ('dat lijkt me ook
saai, ieder weekeinde vrij', baliemedewerkster). De variatie in te werken dagen en uren betekent

dat men ontsnapt aan het gangbare en het voorspelbare. Tijd wordt daarmee niet grijs en betekenis-

loos, maar wordt onderwerp van nieuwe zingevingen. Een doordeweekse vrije dag krijgt extra

lading omdat men voelt dat men in zekere zin spijbelt (horeca-medewerkster: 'het idee dat iedereen

werkt en jij vrij bent'). Met de feestdagen werken is niet altijd leuk, maar de afwijkende bezighe-
den en het gedeelde leed vormen de basis voor gevoelens van opwinding en onderlinge verbon-

denheid: )e presteert het toch maar met zijn allen, dat is de kick' (zelfde horeca-medewerkster).
De voorspelbare tweedeling tussen werkdagen en weekeinden, kantooruren en vrije avonden,

verdwijnt en maakt plaats voor een in veel opzichten meer complexe tijdsindeling. Naast afstem-

mingsproblemen wordt die complexere tijd ook gewaardeerd omwille van zijn variatie en zijn

sleur-doorbrekende vermogen.

Onregelmatigheidstoeslagen: de slagroom op de pudding
Een vierde voordeel van gespreid werken (naast het mijden van de drukte, de productieve vrijetijd
en de variatie) vormen de onregelmatigheidstoeslagen. Met name bij de chauffeurs en bij de
zweminstructeurs vormen de onregelmatigheidstoeslagen een wezenlijk aspect van het werken

op gespreide tijden. Onregelmatigheidstoeslag, dat is 'de slagroom op de pudding', zoals een

zweminstructeur het uitdrukte. De onregelmatigheidstoeslag stelt de gespreid werkenden in staat

om net wat meer te doen: een extra vakantie, een vaste standplaats voor de caravan, een koophuis:
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'Als ik vanavond thuis kom is het huis leeg. Ze zijn er allernaal wel hoor, maar het is wel leeg. Het aquarium is
uit, iedereen slaapt. Dan denk je wel eens verdomme waar doe ik het voor. En dan kijk je op het einde van de

maand op je salarisstrook en dan denk je, ja daar doe ik het voor' (chauffeur, 49 jaar).

Chauffeurs en zweminstructeurs zijn niet de enigen met een 'ot'. Ook de andere beroepsgroepen
kennen onregelmatigheidstoeslagen. Desondanks waren de toeslagen bij de kraamverzorgenden,
de dierentuinmedewerkers en de baliemedewerkers minder vaak onderwerp van gesprek. Het is,
binnen het bestek van een kleinschalige studie als deze, niet eenvoudig om aan te geven waarom
dat zo is. Een aanzet tot een verklaring zou er als volgt uit kunnen zien.

Voor bijna alle chauffeurs en zweminstructeurs geldt dat zij binnen het gezin of de relatie het
meeste geld inbrengen. Sommigen zijn kostwinnaar. Daar komt bij dat slechts weinig buschauf-
feurs en zweminstructeurs hun beroep omwille van de aard van de werkzaamheden hebben

uitgekozen. Hoewel er ook hier uitzonderingen zijn - de chauffeur die zijn kinderen meer wil zien,
de zweminstructeur die met kinderen wil werken, de jongensdroom om chauffeur te zijn - blijkt
dat men vooral werkt om het geld ('ik werk om te leven; niet andersom', zweminstructeur). Vaak
is men toevallig in het beroep gerold, bijvoorbeeld via het arbeidsbureau. De wetenschap dat men
geen hoog diploma bezit, gecombineerd met de beroepsspecifieke bekwaamheden, maakt dat men
zich weinig illusies koestert over de positie op de arbeidsmarkt. Men zal niet gauw een overstap
wagen naar een andere baan (chauffeur: 'het voetballen is me een hoop waard, maar niet zoveel
dat ik zou gaan gokken op een andere baan'). Inconvenienten neemt men op de koop toe, en
worden afgezet tegen het extra salaris en tegen andere voordelen.

Bij de overige beroepsgroepen is de situatie vaak anders dan bij de chauffeurs en de zweminstruc-
teurs. Voor de lataamverzorgenden staat het plezier in het werk voorop ('ik werk omdat ik het leuk
vind; ik heb deze opleiding al zo lang willen doen'). Bovenal heeft men voor een bepaald beroep
gekozen en niet voor de verdiensten. De oudere vrouwen zijn alle herintreedsters, en zien de
inkomsten vooral als een extraatje; de jongere vrouwen zijn nog inwonend of wonen samen met

voltijd-werkende partners, en hebben geen dringende financiele noden.
Voor de dierentuinmedewerkers geldt min of meer hetzelfde. Zowel de dierenverzorgers als

de horeca-medewerkers hebben expliciet gekozen voor hun beroep. Bij de dierenverzorgers gaat
het daarbij meestal om een reeds vroeg herkende beroepsvoorkeur ('bij de dierentuin, dat wilde
ik al vanjongs af aan'). Bij de horeca-medewerkers ontwikkelt de beroepsvoorkeur zich doorgaans
op latere leeftijd. Ook hier geldt echter dat de keuze voor het werken in de horeca mede is

ingegeven door de aantrekkingskracht van de bedrijfstak op de betrokkene ('gastheerschap; het
naar de zin maken van mensen zeg maar; dat vond ik leuk'). In beide gevallen ligt de pay-o#'van
het werk niet zozeer in de verdiensten als wel in de inhoud van het werk, de organisatie ervan,
of de sfeer eromheen.

Bij de baliemedewerkers zijn er meerdere factoren in het spel. Enerzijds gaat het bij het balie-
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werk niet om een beroep waar men expliciet voor kiest. De keuze voor het baliewerk is vaak een

puur toevallige, in de hand gewerkt door een toevallige advertentie op een toevallig moment.

Anderzijds hebben vooral de jongere baliemedewerkers een specifieke vooropleiding genoten

(meao-toerisme), waardoor de tijden waarop ze werken op hun overkomen als een logische

consequentie van de eigen beroepskeuze. Daarbij komt dat geen van de baliemedewerkers een

gezin te onderhouden heeft, en dat vij f van de zeven baliemedewerkers werkende partners hebben.

Hun jonge leeftijd en hun redelijke opleidingsniveau maken dat zij de arbeidsmarkt met enig
vertrouwen tegemoet zien. Baliemedewerkers hechten wel waarde aan de toeslagen, maar minder

dan de chauffeurs en de zweminstructeurs ('ik heb net zo lief zondag vrij, die toeslag speelt bij

mij geen enkele rol' ).

Samenvattend kan worden gesteld dat onregelmatigheidstoeslagen wel een rol spelen in de
beoordeling van de arbeidstijden, maar tegelijk niet voor iedereen de belangrijkste motivatie

vormen om gespreid te werken.

Acceptatie: een idioom van eigen keuze

Vanzelfsprekend is de waardering voor het gespreide werk primair afhankelijk van de ervaren

voor- en nadelen. Deze en de vorige paragraaf hebben echter duidelijk gemaakt dat er aan gespreid
werken zowel voor- als nadelen te verbinden zijn. Voor de evaluatie van gespreid werken

impliceert dit dat er ruimte bestaat voor een persoonlijke inkleuring van de diverse pro's en
contra's. Zoals een chauffeur zei: 'het ligt er maar aan vanuit welk perspectiefje het bekijkt: je
kan het negatief en positief bekijken'. Gespreid werkenden krijgen daarbij een duwtje in de goede

richting door het overheersende idioom van de 'eigen keuze':

Dinsdagavond moet ik tot laat werken en dan woensdag weer vroeg beginnen. Uiteindelijk niet ideaal natuurlijk,
maar ook weer mijn eigen schuld  want ik kies er zelf voor om die lange dag te maken' (zweminstructeur, 38 jaar).

Aan eventuele voor- en nadelen van het gespreid werken kan een idioom van zelf keuzes maken

weinig veranderen. Wat het'zelf kunnen kiezen' wel doet, is de subjectieve beoordeling van die
voor- en nadelen beinvioeden. en eventuele nadelen meer acceptabel te maken. Dat is geen
pleidooi om het gespreide werk te psychologiseren, maar de vaststelling van de wijze waarop

culturele veranderingen - in dit geval het dominant worden van een idioom van eigen keuze - van

invloed is op de praktijk van het gespreide werken.

Beperkte rationaliteit
Uit bovenstaand betoog over eigen keuzes en het afwegen van voor- en nadelen zou gemakkelijk
kunnen worden afgeleid dat het bij het gespreid gaan werken een volledig rationele keuze betreft.

Zulks is echter niet het geval. Ten tijde van de eerste confrontatie met avond- en weekeindwerk

hebben de meesten nauwelijks een idee van wat het betekent om gespreid te werken:
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'Ik denk dat je pas beseft wat het inhoudt als je echt gaat werken. We hebben het er wel over gehad van dat ik
ook de weekeinden zou moeten werken, maar dat was dan van dat zien we dan wel. Nee, dat was niet echt
voorbereid, wij zijn meer mensen vanlcomt het, dan komt het'. Ik denk ook met dat je dat kunt stellen van tevoren.
Je weet weI dat het kan gebeuren, weekeindwerk, maar als dat nooit is gebeurd dan kan je denk ik heel moeilijk
overzien wat er nou precies gaat gebeuren. En nu heeft hij mijn man het er dus moeilijk mee. En de kinderen
vinden het ook niet leuk' (kraamverzorgende, 44 jaar).

Het handelen inzake tijd wordt slechts met mate ingegeven door rationele overwegingen. De
respondente aan wie bovenstaand citaat was ontleend, en die nu over haar arbeidstijden in de
clinch ligt met haar gezin, had in een vroegere werkkring uitgebreid ervaring opgedaan met
gespreid werken. Toen zij en haar man nog jong waren, werkte zij bij de politie. Zelf komt het
niet in haar op om de situatie van toen te vergelijken met die van nu:

'Ja maar toen waren we nog niet getrouwd. Toen woonde ik in Den Haag en hij zat in Zwolle, te studeren. Ik
woonde alleen, ik had met niemand iets te maken, ik kon gaan rusten wanneer ik wilde.. hij moest toch studeren.

En nu leef je met een gezin natuurlijk, dat is wel degelijk een verschil' (kraamverzorgende, 44 jaar).

Ook de chauffeur die zijn baan als vrachtwagenchauffeur opgaf om zijn kinderen meer te kunnen

zien, gaf aan dat hij noch zijn vrouw precies wisten wat hun met het gespreide werk te wachten

stond ('het was van: we kijken wel wat het wor(it'). Eerder dan dat mensen kiezen voor een
bepaalde tijdsindeling lijken ze gaandeweg hun nieuwe arbeidstijdpatroon te ontdekken wat het
is om gespreid te werken. Veranderende leefsituaties stellen daarbij soms nieuwe eisen. Soms

blijken deze goed in te passen in het arbeidstijdpatroon, zoals bij de zweminstructeuren zijn vrouw
die samen voor hun kind wilden zorgen. In andere gevallen, vooral als men gaat samenwonen,
kan blijken dat het gespreide werk onvermoede nadelen met zich meebrengt:

Dat maakt echt een heel verschil of je alleen woont. Toen ik alleen was maakte het me niet uit, helemaal niks,
het maakte me niets uit. Alles wilde ik werken, kerst, oud en nieuw, alles. Niernand wilde met oud en nieuw, ik
deed elk jaar oud en nieuw. En dan deed ik oudejaarsdag de late dienst en nieuwsjaardag de vroege. En dat zijn
precies de twee diensten die niemand wil omdat ze sociale verplichtingen hebben.  Nou ja, en dat heb ik nu dus
ook, nu ik samenwoon. dat ik ook gewoon vrij wil zijn' (baliemedewerkster, 37 jaar).

De rationaliteit waarmee men over het arbeidstijdpatroon oordeelt, is beperkt. De gevolgen voor
het dagelijks leven zijn niet goed te overzien en veranderen bovendien naar gelang de leefsituatie
waarin men zich bevindt. Wat ooit hooguit lastig was of misschien zelfs spannend, blijkt later
serieuze beperkingen op te leveren in de organisatie van het gezinsleven. Vaak heeft men zich
tegen die tijd ingegraven in een bepaalde positie op het werk, en is men in ieder geval zelf
vertrouwd geraakt met een bepaalde tijdsindeling. Of men die tijdsindeling opzegt voor een andere
tijdsindeling is afhankelijk van diverse factoren: van de inschatting die men maakt van de kansen

op de arbeidsmarkt, van de balans die men zelf opmaakt van de voor- en nadelen van het gespreid
werken, en van de balans die een eventuele partner opmaakt.
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6.4 Tijdstrategiein

Overeenkomstig de eerdere analyses op het tijdbudgetonderzoek van het SCP blijken de gernter-
viewde gespreid werkenden over weinig zeggenschap te beschikken ten aanzien van de begin-

en eindtijden van hun werk. De betrokkenen leggen zich hier echter niet bij neer. Gespreid
werkenden ondernemen actief pogingen om zich de tijd weer toe te eigenen, en bedienen zich

daarbij van diverse strategieen.

Inspraak
De meest voordelige en effectieve strategie op de lange termijn is het verwerven van inspraak in

de samenstelling van de roosters. Naast formele hulpbronnen als cao-bepalingenlo en wetgeving

op het gebied van arbeidstijden maken gespreid werkenden daarbij gebruik van het feit dat de
daadwerkelijke inroostering op afdelingsniveau plaatsvindt. Uit de gesprekken met de werknemers

en met de drie betrokken rooster-verantwoordelijkheden blijkt dat de respondenten een redelijke
mate van inspraak hebben weten te verwerven bij de samenstelling van de roosters:

'Sinds kort hebben we ons eigen rooster kunnen maken, en daar was ik heel blij mee. Voorheen had je een los
rooster van twintig diensten, en omdat wij geen oppas hebben was dat een ontzettende toestand. Toen moest ik

elke dag ruilen, dat was heel vermoeiend. Sorns was ik alleen maar op mijn werk om te ruilen, had ik het idee.
En nu hoef ik haast niets meer te ruilen. Daardoor ben ik ook productiever; nu ben ik op mijn werk om te werken'

(operator, 37 jaar)

Bij de zweminstructeurs worden de roosters door de daarvoor verantwoordelijke in overleg met

de ondememingsraad opgesteld Daarna worden de roosters doorgesproken met de betrokkenen.

Waar mogelijk wordt rekening gehouden met wensen en verlangens.
De baliemedewerkers die op maand-roosters werken moeten voor een bepaalde tijd hun

verlangens voor de nieuwe maand opgeven bij de vestigingsmanager (Theo'). Zo kan worden

aangegeven of men een bepaalde avond vrij wil voor een sporttoernooi of voor een avondje uit.
Naar eigen zeggen wordt daar redelijk tot goed rekening mee gehouden.

Inspraak bij de buschauffeurs loopt vooral via de meer formele kanalen van de ondernemings-
raad. Persoonlijke roosters zijn er eigenlijk niet, hoewel een medewerker heeft kunnen bedingen

dat hij geen avonddiensten hoeft te draaien. De medewerker die deel uitmaakte van een controle-

team kan wel min of meer zelf zijn werktijden regelen ('ik zit geramd; ik kan vrij krijgen wanneer

ik wil, ik kan schuiven wat ik wil').
Bij de dierentuinmedewerkers liggen de roosters vrij vast. Eventuele wijzigingen of

verschuivingen gaan in overleg met de chef-dierenverzorger, waar mogelijk op basis van

vrijwilligheid.
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In de praktijk van het inroosteren overheerst het principe van geven en nemen. Zoals het laatste
citaat over de als maar ruilende operator laat zien: ontevreden of ongezonde werknemers zijn
minder productief. Uit de interviews met de drie rooster-verantwoordelijken komt naar voren dat
zij zich terdege beseffen dat ook zij gebaat zijn bij een tevreden werknemer:

'.Ie moet altijd voldoen aan je arbeidsrust. Maar weI, in deze sector, een beetje tussen aanhalingstekens. Want
het komt best wel voor bij evenementen, en daar zijn we ook heel eerlijk in, dat je weI eens 12,13 tot 14 uur staat
te draaien. Dat het evenement het nu eenrnaal niet toestaat dat je iemand laat aflossen door een jochie met een
nul-uren contract. Maar daar zijn de mensen gelukkig ook vrij soepel in. Ook werknemers hebben trouwens
wensen. Er zijn mensen bij die basketballen of zo, altijd op zaterdag, en die zeggen: kunnen we daar niet iets op
vinden. Nou voort wat hoort wat, als ik daar een goede modus in kan vinden en dat komt mij ook aardig uit en
ik kan jou dan helpen, dan is dat nooit een probleeni Het moet wel heel gek lopen wil het me niet lukken. Daar
zijn wij bewust ook heel flexibel in' (rooster-verantwoordelijke zwembad).

Bij de kraamverzorgenden ligt de situatie gecompliceerder. De te werken uren zijn een zaak tussen

kraamverzorgende en gezin. In welke mate kraamverzorgenden hierin sturend kunnen optreden,
en met behulp van welke hulpbronnen, is niet nader bevraagd. Ten aanzien van de te werken dagen
is men afhankelijk van nieuw werk, van nieuwe baby's. Zoals gezegd brengt dat de nodige
onzekerheid met zich mee voor de kraamverzorgende in kwestie. Om toch zoveel mogelijk
zeggenschap te houden over hun arbeidstijden maken kraamverzorgenden gebruik van twee
strategieen.

De eerste strategie betreft het aangaan van een nul-uren-contract. Nul-uren-contracten gelden
doorgaans als een strategie van werkgevers om het personeel flexibeler te kunnen inzetten. Nul-
uren-contracten laten echter zien dat macht geen eenrichtingsverkeer is. Waar werkgevers nul-
uren-contracten hanteren om zich te vrijwaren van betaalde vrijetijd, gebruiken werknemers nul-
uren-contracten om zich te onttrekken aan ongewenste arbeidsverplichtingen.

Met een nul-uren-contract ben jk niet verplicht te werken. Ik geef zelf door wanneer ik weer kan en dan bellen
ze me. Een vast contract kan ik niet hebben want ik zit natuurlijk met mijn gezin. Dus ik heb een nul-uren-
contract. Nou hebben de jongens vakantie dus nu heb ik gezegd: deze veertien dagen wil ik niet werken. En dat

accepteren ze, daar zeggen ze niets van' (kraamverzorgende, 50 jaar).

Door zich niet contractueel vast te leggen op een minimum aantal arbeidsuren boet men in aan
financiele zekerheid, maar wint men aan "tijd-soevereiniteit". Men heeft het volste recht om werk

te weigeren, en zet dat recht in op momenten dat dit zo uitkomt.
De tweede strategie bestaat er vervolgens uit dat men door middel van een strategisch gekozen

nieuwe begintijd tracht om de werktijden verder naar de eigen hand te zetten:

liet liefst begin ik op een vrijdag. Dat is ook weer in het belang van het gezin, want dan is hij vroeg thuis, en
in het weekeinde is hij ook thuis dus dan heb ik al bijna drie dagen geen zorg. En dan acht dagen werken, dus
daar zit het volgende weekeinde ook nog in. Dat is voor mij het gemakkelijkst' (kraamverzorgende, 50 jaar).
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Ruilen

Inspraak alleen is echter zelden voldoende. Niet alle inspraak kan gehonoreerd worden. Blijkt het
niet mogelijk om het rooster aan te passen, dan kan men altijd nog van dienst ruilen met collega's.
De mogelijkheid om te ruilen is gebaseerd op het feit dat de inhoud van het werk is losgekoppeld

van de persoon, zodat de ene werknemer zonder al te veel problemen de plaats kan innemen van

de andere werknemer. Ruilen vormt daarmee, net als het aangaan van nul-uren contracten, een
voorbeeld van de dialectiek van de macht: de onderlinge inwisselbaarheid die oorspronkelijk
bedoeld was om werknemers tot anonieme schakels in een productie-proces te degraderen (Braver-
man 1974), wordt door werknemers ingezet om een stukje van de verloren gegane zeggenschap
te heroveren.

Zaken waar men voor ruilt zijn bijvoorbeeld een verjaardag, een sportwedstrijd, een partner
die een vrije dag heeft genomen, of - in een extreem geval - Om tijdens de zomervakantie vrij te

wezen ('in de zomervakantie ruil ik me zes weken vrij', operator). In de meeste gevallen ruilt men
direct met een collega, en geeft die wijziging door aan de betreffende manager. Bij het openbaar-

vervoersbedrijf vindt het ruilen en wisselen van diensten echter op een dermate grote schaal plaats,
dat er een speciale dienst is opgezet die bemiddelt bij het ruilen.

De mogelijkheid om te kunnen ruilen wordt breed gewaardeerd, maar niet door iedereen

evenzeer benut. Ruilen betekent ook dat de normale reeks of cyclus doorbroken wordt. De vrije
dag of dienst moet ook betaald. Ergens moet men een dienst extra draaien. Gevolg kan zijn dat
men met drie opeenvolgende weekeinden werk zit opgescheept, of met een vermoeiende cyclus
van laat-vroeg-laat. Sommige respondenten hebben ronduit negatieve ervaringen opgedaan met
ruilen. Openstaande tegoeden konden niet vereffend worden omdat de andere partij een nieuwe
baan had gekregen, of niet bereid bleek om op een zelfde dag de rollen om te draaien. Vooral

zaterdagen blijken erg gewild als vrije dag: 'de zaterdag is heilig', aldus een chauffeur.
Ruilen is bovendien een gunst. Degene die wil ruilen vraagt de ander om zijn rooster aan te

passen, en plaatst zich daarmee in een afhankelijke positie. Sommigen maakt het niet uit waarvoor

er wordt geruild. Anderen geven echter te kennen dat ze in hun afweging om te ruilen laten

meewegen wat de reden voor het ruilen is:

'Voor mezelf mil ik niet veel, omdat ik regelmaat prettig vind. Maar collega's willen wel vaak ruilen, en op een

gegeven moment kwam daar toch wat weerstand tegen. Het werd me te gemakkelijk gevraagd vond ik. Dan werd

je ook gevraagd voor woensdag-avonden, voor Europa-cup-wedstrijden. En dan voel ik me genomen. Kijk als
er nu iets specifieks  is, van we moeten eens per jaar het vakantie-huis van moeder opknappen, dat vind ik dan
een redelijk excuus, daar wil ik wel voor werken. Maar niet voor een toernooi of hobby. Dat doe ik niet zo

gemakkelijk meer. Je hebt toch je gezin, en je rekent er niet altijd op' (zweminstructeur, 53 jaar)

Ruilen betekent je bloot stellen aan de waardeoordelen en aan de betrouwbaarheid van een ander.

Sommigen hebben daar dermate negatieve ervaringen mee opgedaan dat ze niet of zo weinig
mogelijk ruilen. Anderen doen liever zaken met het formele orgaan van de centrale planning, 'daar
staat het op papier, dan word ik niet besodemieterd' (chauffeur). In de meeste gevallen gaat het
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ruilen echter een stuk gemoedelijker, zonder moeizame onderhandelingen over legitieme ruil-
factoren. Desondanks vormt ruilen, vanwege de inherente ritme-wijzigingen, geen oplossing voor
een structurele discrepantie tussen rooster en privt-wensen (verg. Thierry en Ng-A-Tham 1994).

Verlof opnemen
Blijkt ruilen niet mogelijk (of wenselijk), valt het rooster niet aan te passen en betreft het een min
of meer eenmalige gebeurtenis, dan bestaat er altijd nog de mogelijkheid om verlof op te nemen:

Eens per jaar organiseren we een internationale dag, daar komt 2000 man op af. Dat is altijd in het weekeinde.
Maar ik weet natuurlijk al wat voor dag het volgend jaar wordt, dus dat wordt gereserveerd.  Ik boek anderhalf

jaar van tevoren van die en die dag wil ik vrij hebben, geen gelul. Dan ben ik de eerste, en niemand kan zeggen
dat ik het niet op tijd aangeef (zweminstructeur, 46 jaar).

Opnemen van verlof is een veel gebruikte mogelijkheid om ondanks weekeind- en avondwerk

aanwezig te kunnen zijn bij zaken als communies, verjaardagen, trouwpartijen, jubilea en andere
festiviteiten. Voor een aantal van dergelijke sociale evenementen is in cao's vastgelegd dat men
er vrij voor mag vragen. Verlof opnemen wordt echter moeilijk indien men op zeer korte termijn
vrij moet zijn, zoals voor een begrafenis, of wanneer in een kort tijdsbestek meerdere bijzondere
gelegenheden samenkomen (dierenverzorger: 'ik had net communie van mijn eigen kind gehad').
Verder moet men natuurlijk beschikken over voldoende verlofdagen. Algemeen bestaat echter
de indruk dat met het tegenwoordige aantal verlof- en atv-dagen ruim in een behoefte wordt
voorzien:

'Ik heb 24 verlofdagen per jaar. Dan heb ik 8 compensatie-dagen, voor de feestdagen zeg maar. Verder heb ik
13 atv<lagen ingeroosterd staan, maar die kan ik als  ik dat vraag ook wel verzetten. Dan hebben we er dit jaar
weer 8 halve atv-dagen bij gekregen, eenmalig vanwege de cao of vanwege de staking, ik weet niet eens waarvoor
ik ze gekregen heb, die kan ik ook opnemen. Dus dan zit ik op 36 dagen plus atv. En ik ben niet iemand die voor
alles en nog wat vrij neemt. Hooguit drie weken vakantie, dat is 15 dagen. Gaje in principe uit van 6 Vegaardagen,

een trouwdag, een kerstdag, dan kom ik er over het algemeen goed op uit' (buschauffeur, 35 jaar).

Tijd roven: tijd-strategieEn in de vrijetijd

Inspraak verwerven, ruilen en verlof nemen vormen de drie belangrijkste strategieen van gespreid
werkenden om zich zeggenschap over hun arbeidstijden toe te eigenen. Het is echter niet alleen
in de sfeer van de arbeid dat gespreid werkenden trachten om de situatie naar hun hand te zetten.
Ook in de vrijetijd buigt men niet simpelweg voor de "constraints" van een gespreid arbeidstijd-
patroon. Spelen in een bier-elftal' en individuele vormen van sport- en recreatie-beoefening zijn
te lezen als strategieen van gespreid werkenden om ondanks een schaarste aan tijd in de avonden
en weekeinden te kunnen volharden in een bepaalde geprefereerde vrijetijdsbesteding (zij het met
de een aantal concessies). Het werken in de avonden en weekeinden kan daarbij worden omgesla-
gen in een voordeel indien de werktijden samenvallen met ongewenste sociale verplichtingen:
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'Ik zal ook heel eerljjk zeggen dat, het klinkt raar, maar dat ik deze onregelmatige tijden ook wel eens gebruik.
Dan was er ergens een vervelend feestje of zo en dan zei ik van sorry jongens, maar ik moet werken. Dat kon
ik dan prima gebruiken, dat je dan naar sommige dingen niet toe hoefde. Want iedereen weet dat, ja, Pascale die
werkt onregelmatig. Maar niemand kent mijn rooster. Dus als je ergens absoluut geen zin in hebt ...' (operator,
52 jaar).

Gespreid werkenden appelleren aan het vigerende arbeidsethos om zich te onttrekken aan het
beslag dat anderen op hun vrijetijd leggen. Hier is dat app81 tot in het extreme doorgetrokken, als
bewuste strategie. Veel vaker komt het echter voor dat men niet vrij kdn nemen voor een bepaald
sociaal evenement, bijvoorbeeld omdat een ingediend verlof niet kon worden gehonoreerd of
omdat het niet mogelijk bleek dat een collega de dienst overnam. Niet aanwezig kunnen zijn bij
een verjaardag of anderszins leidt in de praktijk echter zelden tot problemen in de onderlinge

verhoudingen. Het niet aanwezig kunnen zijn wordt wellicht betreurd, aangerekend wordt het de

gespreid werkende nooit. De dominante positie van het arbeidsethos in onze cultuur doet arbeids-

verplichtingen prevaleren boven andere sociale verplichtingen. 'Moeten werken' geldt als een
legitiem en geaccepteerd excuus voor het missen van een verjaardag.

In § 6.3 werd geconstateerd dat gespreid werkenden het gevoel hebben over meer vrijetijd te
beschikken, vooral meer productieve tijd. Meer tijd kan echter niet verhinderen dat ook gespreid
werkenden te kampen hebben met discrepanties tussen hun tijdbudget en hun ambities. Vooral

ten aanzien van de tijd in de avonden en weekeinden bestaan er meerdere claims: partners willen
aandacht, familieleden zijn jarig, teamgenoten eisen een laatste training voor een wedstrijd. Vaak
moet er geschipperd worden tussen de diverse belangen. Gespreid werkenden ontwikkelen diverse

strategieen om hiermee om te gaan.
Een strategie is om de vrijetijd 's avonds en in de weekeinden zo goed mogelijk te benutten.

Terugkerend element in de interviews is dat men de tijd die men samen heeft ook echt gebruikt

om samen te zijn:

'Als wij een weekeinde vrij zijn, zijn we ook echt een weekeinde vrij. Je hebt al zo weinig momenten, die benut

je dan ook veel beter. Het maakt die momenten intensiever, specialer, je waardeert het meer. Niet het huishouden

doen of boodschappen, dan zorg ik er wel voor dat die dingen dan niet meer hoeven. Dan is het ons weekeinde,
dan willen we ook geen verplichtingen naar andere mensen toe. We zijn dan eindelijk vrij en dan willen we niet
dat verplichte gevoel, van we moeten nog daar of daar op visite. Als we zin hebben dan gaan we wel, maar het
moet niet afgesproken zijn. Dat begrijpen de mensen ook' (kraamverzorgende, 28 jaar)

Een tweede strategie is niet zozeer om de eigen tijd tegenover die van anderen te plaatsen, maar
om tijd "van zichzelf te roven". In plaats van nee te zeggen tegen derden zegt men nee tegen de
eigen behoefte aan rust en ontspanning. Een zweminstructeur, een van de weinigen gespreid

werkenden die was blijven deelnemen aan een teamsport, klaagde over het feit dat er naast het

sporten en het werken zo weinig tijd overbleef voor zijn vriendin. Op maandag- en woensdag-
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avond werkte hij, op dinsdag- en vrijdagavond moest hij trainen. Zo bleef alleen de donderdag

over om samen te zijn ('dan proberen we ook niks te plannen'). Verleden jaar had hij echter een

oplossing:

'Verleden jaar moest ik tot 22 uur werken, en dan trainde ik van 22 tot 23  uur. Je bent weI moe na zo'n avond,

maar op zich sloot het perfect aan. Ik was er wel ietsje later, maar ik kon op mijn werk ook ietsje eerder weg,
en je bent ook wel later thuis, maar die avond heb ik dn gewerkt en kunnen trainen. En dat betekent dus dat ik
een doordeweekse avond meer vrij had, dat we samen iets zouden kunnen doen. Ie verdient er een s kje tijd voor
elkaar mee. Het was een gehaast, maar het leverde ook iets op. Ik vond het toch weI prettig' (zweminstructeur,

32 jaar).

Door op activiteiten te beknibbelen of door activiteiten in de tijd in elkaar te drukken, kunnen er
meer activiteiten in dezelfde hoeveelheid tijd worden samengeperst. Zo wordt een stukje tijd

"gewonnen". Zoals het voorbeeld al aan geeft is de eigenlijke verdienste minder groot. De kostbaar

veroverde tijd moet, net als bij het ruilen, worden betaald. Dit keer is het echter niet een ander
die de schulden komt opeisen, maar de eigen persoon (in de vorm van vermoeidheid of van een
minder rustig genieten).

Nieuwe vaardigheden en hulpmiddelen
Alle respondenten hebben te maken met onregelmatigheden in hun werktijden. Sommige roosters

kennen veel onregelmatigheid, andere minder. Afhankelijk van de mate van onregelmatigheid
vormen de roosters van gespreid werkenden een meer en minder complexe aangelegenheid. In
de ergste gevallen worden allerhande cijfercombinaties, afkortingen, figuurtjes en kleurtjes ingezet
om aan te geven wanneer diensten beginnen en eindigen, vrije dagen zijn opgenomen, en verlof-
uren zijn ingeroosterd. Het doorgronden van de betekenis van al deze symbolen vormt voor een
buitenstaander een moeilijke, zo niet onmogelijke opdracht. Voor gespreid werkenden maakt het
lezen van dienstroosters echter deel uit van een dagelijkse routine. Het gemak waarmee zij deze
informatie tot zich nemen, weerspiegelt de vaardigheid die men heeft opgebouwd in het omgaan
met onregelmatige werktijden:

'Kijk:  vrijdag de eerste, dat is een 7/3.  Als zo'n blokje gekeerd staat betekent het dat je aan de balie moet, dan

zijn er mensen tekort Daarna het weekeinde vrij. Dan na het weekeinde begin je met een 3/11 en 2/10. Dan weer
twee dagen vrij, dat is woensdag en donderdag. Vervolgens beginnen we vrijdag weer met een 9/5. Dat komt niet

veel voor, dan zal hij mensen over hebben, maar het is druk op vrijdag dus dan kan je een extra dienst gebruiken.
Dan een 7/3. Dat streepje betekent een 7/3 voor, we hebben ook een 7/3 achter. Een 7/3 voor betekent dat je met
de telefoon en de deuren zit, achter zit je met het geld. Die met het streepje kan een kwartier later komen, die ander

moet er echt op tijd zijn. En dan daarna weer een 3/11, een 2/10, een 12/8 en een 7/3. Dat is het normale ritje'
(baliemedewerkster, 37 jaar).

Behalve het kunnen lezen van roosters en werkschema's ontwikkelen gespreid werkenden ook
de nodige vaardigheden in het hanteren van agenda's en kalenders. In de huizen van de meeste
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gespreid werkenden ligt de agenda of het rooster naast de telefoon. Middels het omcirkelen of
doorkrassen van data wordt aangegeven wat werkdagen zijn en wat vrije dagen. Een van de
baliemedewerksters had zowel een vader met gespreid werk als een zus die gespreid werkte.

Behalve haar eigen rooster, lagen ook dat van haar vader en zus onder handbereik. Zo beschikte

ze altijd over alle noodzakelijke informatie om een afspraak te maken ('dat hoort bij mijn ritme,
ik pak mijn agenda en ik kijk of ik kan'). Agenda's trekken is voor gespreid werkenden tweede

natuur geworden:

'Als ik een afspraak moet rnaken dan kijk ik even in de agenda. De even weken is hij vrij, de oneven weken werkt

hij.  Als ik over een half jaar een afspraak met de tandarts moet maken, dan kijk ik gewoon even naar het

weeknummer. Dat is het handige van weeknummers in een agenda. Helemaal geen punt' (partner van dierenver-

zorger. 51 jaar).

Tweede natuur wil niet zeggen dat men het apprecieert om steeds te moeten plannen. Gespreid

werkenden die's middags nog moeten werken, lopen's morgens'met een klok in hun hoofd rond'

zoals een chauffeur het uitdrukte. Vooral degenen met veel variatie in hun rooster kunnen niets

afspreken zonder hun agenda te raadplegen. 'Ik kan nooit spontaan zeggen zullen we eens weg

morgen', gafeen baliemedewerkster te kennen. Anderen minimaliseren de noodzaak om te moeten

plannen door afspraken te maken op gegarandeerd vrije dagdelen ('als ik afspraken maak is het

altijd op dinsdag- of vrijdagavond', zweminstructeur).

Naast de omgang met roosters, agenda's en kalenders ontwikkelen gespreid werkenden ook

vaardigheden in de onderlinge communicatie. Vooral in huishoudens waar beide parmers gespreid

werken, willen conflicterende roosters nog wel eens betekenen dat men elkaar dreigt mis te lopen.

Geijkte momenten om samen even de dag door te nemen, zoals bij het ontbijt of bij het avond-

eten, vallen van tijd tot tijd weg. Om toch met elkaar in contact te blijven, hanteren gespreid

werken diverse strategieen. Een daarvan, het vrijhouden van dagen of dagdelen voor elkaar, is

al eerder aan de orde geweest. Een andere strategie is om meer bewust te blijven van de noodzaak

tot communicatie:

'Wij schrijven heel veel briefles naar elkaar. Kladblokken vol in een jaar. Hier op tafel in de la ligt dat. en daar

schrijven we dan op. De gekste dingen hoor. Laatst hadden we niet afgesproken wie boodschappen zou doen,
toen ben ik even langs huis gereden. Dan kom ik hier en dan ligt er dat kladblok op tafel:  als je tijd hebt, kun jij

dan nog even dat of dat kopen? En at gaan we om middernacht naar bed, als we elkaar wat te vertellen hebben

dan liggen we gerust tot half een bu te praten. Ook al heb je vroege dienst, dan neem je toch even de tijd voor

elkaar. Je moet toch een manier zoeken om contact te houden rnet elkaar' (chauffeur,  30 jaar).

Gespreid werken, vooral indien dat gepaard gaat met variabele en onzekere arbeidstijden,

impliceert dat het handelen meer afstemming vereist. Voor wie gewend is om iedere dag op
dezelfde tijdstippen te werken, komen al die agenda's, memo's en werkschema's als hopeloos
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vermoeiend over. Gespreid werkenden zelf lijken zich het tijd-organiseren eigen te hebben

gemaakt. Ten tijde van de interviews was er sprake van arbeidsconflicten bij de detailhandel, onder
andere naar aanleiding van de veranderende winkeltijden. De get'nterviewde gespreid werkenden
waren vol begrip ten aanzien van de eisen van het winkelpersoneel, maar haalden tegelijk hun
schouders op waar het de ernst van het conflict betrof. De onvrede bij het winkelpersoneel over
de nieuwe werktijden was in hun ogen vooral het gevolg van gebrek aan ervaring met een ander
ritme. 'Het is niet meer elke zondag naar oma toe', schetste een horeca-medewerker de situatie.

Het winkelpersoneel was het gespreid werken volgens hem 'nog niet gewend'. Zoals mensen in
de achttiende en negentiende eeuw met vallen en opstaan hebben leren leven met de precisie van
de klok, zo hebben de gespreid werkenden en hun partners leren omgaan met een variabele en
soms onzekere tijdsindeling en de hulpmiddelen die daar bij horen (roosters, planborden, agen-
da's).

6.5 Gespreid werken en collectieve ritmes

In § 6.3 en § 6.4 is uitgebreid stil gestaan bij de voor- en nadelen van het gespreid werken. Edn

aspect van spreiding van arbeidstijden is daarbij nog nauwelijks aan bod gekomen: het feit dat
men met het avond- en weekeindwerk ingaat tegen het collectieve ritme. Avond- en weekeindwerk
vormt nog steeds een relatieve uitzondering. Vrijetijd en recreatie zijn niet gelijk verdeeld over

de dagen van de week en de uren van de dag (zie hoofdstuk vier/vijO. Wat betekent dat voor de
gespreid werkenden? Hoe is het om vrij te zijn op tijden dat anderen werken, en in welke mate
beYnvloedt dat hun tijdsindeling, hun ritmes? Kennen gespreid werkenden een "zondagsgevoel"?
Of verwatert en vervlakt dat, wordt de tijd "grijs" (Sorokin 1943)?

Het onontkoombare ritme
De samenleving dringt op allerlei manieren haar ritme op aan gespreid werkenden. Kraamver-

zorgenden hoeven op zondag niet te komen of hoeven als ze wel komen niet zo lang te werken
omdat'de man thuis is'. Operators werken graag in de avonden en weekeinden omdat er dan geen
supervisie is en de zakelijke markt weg valt ('ik kom hier voor mijn rust'). Bij het openbaar-
vervoersbedrijf blijft tweederde van de bussen op zondagmorgen in de remise staan. Dechauffeurs
ondervinden dat het verkeer trager optrekt bij het stoplicht ('zondagrijders') en dat de mensen niet

zo gehaast zijn als op zaterdag. Baliemedewerkers worden op zondag niet lastig gevallen door
sous-chefs, door het hoofdkantoor, of door een telefoon die maar blijft rinkelen. Zaterdag is een
'hectische' dag aan de balie maar achter, op kantoor, gaat het er een stuk rustiger aan toe. Zondag
is'een heerlijke dag om te werken'. Er wordt wel gewerkt, men doet wat men moet doen,  maar
de sfeer is ontspannen. In het zwembad loopt in het weekeinde minder personeel rond omdat er

geen instructie gegeven wordt, en in de dierentuin zijn er in de weekeinden vooral meer laijsende
kinderen'.
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Buiten het werk zijn er andere "Zeitgebers". Kinderen zijn op doordeweekse dagen naar school,

partners zijn wel of niet naar hun werk, en in het weekeinde staat de stoep 's morgens vol met
auto's. Voetbalwedstrijden zijn altijd op zondagmiddag, alleen op zaterdag is er markt ('verse vis
voor de sushi'), en stappen met vrienden ('echt uitgaan') blijft een kwestie van vrijdag- of zaterdag-
avond. Om het collectieve ritme te proeven hoeven gespreid werkenden enkel naar hun huisgeno-
ten om te zien, de televisie of radio aan te zetten, of de gordijnen opzij te schuiven.

In 1962 beschrijft Mady Thung de zondag als een dag van "mooi weer" (Thung 1962:17). Uit het
onderzoek komt de zondag naar voren als een gezinsdag, als een dag voor vermakelijkheden, en

als een dag dat iedereen vrij is. Zevenendertig jaar later is er weliswaar veel veranderd, maar een
aantal zaken zijn toch opmerkelijk stabiel gebleven:

Zaterdag is meer zo'n klungeldag. Dan doe je de boodschappen of er moeten nog andere dingen geregeld, dan

doe je meer dingen voor jezelf. En zondag doen we gewoon dingen die we allemaal leuk vinden, met het accent

naar de kinderen toe, dat is mar een familie-<lag. 's Morgens lekker uitslapen en Kindernet kijken, uitgebreid

ontbijten, de kinderen uitgebreid in bad, lekker lummelen en dan zien we wel. Je hebt een afspraak dat je naar

je ouders gaat of als het lekker weer is naar de dierentuin. Of lekker niks doen, kan ook, maar iets met het gezin
dan weI' (operator, 37 jaar).

Zondag, dan heb ik echt een weekeindgevoel, dat is wel vreemd ja, dan heb ik echt een weekeindgevoel.  Als we

dan tegelijk wij  zijn, en iedereen is vrij, dan heb je echt het gevoel dat je weekeinde hebt. Het idee dat je toch
met meerdere mensen vrij bent' (horeca-medewerkster, 24 jaar).

Zondag's morgens gaan we na de kerk altijd bij haar moeder koffie drinken en een borreltje. Dan zijn we zo rond
half twee thuis, en dan eten we warm. En dan's middags gaan we misschien het bos in of zo' (kraamverzorgende,

50 jaar).

Nog steeds blijkt de zondag in belangrijke mate een dag te zijn om samen door te brengen, vrij

van plicht en zorg. Met name voor gezinnen is de zondag nog meest aangewezen gelegenheid om
er met zijn allen op uit te trekken of om ergens op bezoek te gaan.

De zondag ontleent zijn status aparte niet alleen aan de ondernomen activiteiten. De traditionele

associatie van zondag als recreatie-dag weerhoudt respondenten er niet van om te genieten van

een dagtocht op een doordeweekse (werk-)dag. Wel vindt men het soms spannend om vrij te zijn

tenvijl anderen werken, daarbij blijk gevend van een zeker "dualistisch" tijdsbesef. Desondanks

liet geen van de geYnterviewden zich er hier door van weerhouden om doordeweek een dagtocht
te maken. Met even veel, zo niet meer plezier geniet men van een doordeweeks dagje uit ('Op een

maandag naar de sauna? Dat is nog lekkerder, dan is het niet zo druk', baliemedewerkster). Meer
dan in de activiteiten die men onderneemt lijkt het gevoel van de zondag te schuilen in de

gezamenlijkheid en in de gemoedelijkheid waarmee men de dingen doet:
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'Heel tevreden kan ik daarover zijn aan het eind van zo'n zondag. Meestal doet Erik dan nog wat voor zijn

boekhouding en doe ik nog wat in het huishouden. Dan geef ik de plantjes water, draai een wasje of ik lap de
ramen. En dan zit hij achter zijn computer en dan zegt-ie: 'pas je wel op dat je niet valt? En dan zeg ik:   'nec hoor.
ik kijk wel uit'. Een beetje huiselijk, met zijn tweeen wat kneuteren. Ik weet nog dat Erik een keer tegen me zei:
'wat een gezellige dag was dat h87 (baliemedewerkster, 37 jaar).

Behalve dat de zondag traditioneel een dag is van samen zijn en van vermakelijkheden was ze

ook altijd een dag met sterke gedragsvoorschriften. Een zondagssteek houdt geen week', citeert
een partner van een dierenverzorger het gezegde van haar moeder. Een kraamverzorgende

herinnert zich hoe vroeger de was niet mocht worden buiten gehangen, de ramen niet mochten
worden gelapt of de auto gepoetst. Het werk dat gedaan moest worden' werd gedaan, de rest bleef
liggen. Op straat lopen was niet toegestaan, op visite gaan al helemaal niet (zie verder Thung

1962).

Tegenwoordig zijn de gedragsvoorschriften minder streng. Zelfs laatst geciteerde, streng

gelovige respondente hangt tegenwoordig de was op als dat nodig is (alhoewel haar buurman nog
steeds niet op visite komt op zondag). De ondervraagde respondenten reageren meestal met lichte

verbazing op de vraag of er nog dingen zijn die niet mogen op zondag. Er bestaan nog wel
duidelijke ideeen over de invulling van de zondag, maar de wijze waarop die ideeen gestalte
krijgen en de manier waarop men er mee omgaat zijn anders dan voorheen:

'Op zondag klussen we niet Dat doen we weI op een doordeweekse dag. Een klein beetje heeft dat te maken met

de religieuze kant, maar toch ook wel dat je anders altijd bezig bent. En dat merken de kinderen gewoon op. Wij
willen gewoon voor het gezin dat de kinderen het idee knjgen dat de zondag een leuke dag is om weg te gaan'
(dierenverzorger, 38 jaar).

De meeste geinterviewden hebben er geen problemen mee om, indien dat nodig is, op zondag de
auto te wassen of in de tuin bezig te zijn. Wel blijkt dat men in de zondagse handelingen rekening
houdt met de gevoelens van anderen. Vooral de zondagochtend staat nog sterk in het teken van

rust. 's Morgens met een boormachine in de weer wordt unaniem verworpen. Als men weet dat
de buren wel aan hun zondagsheiliging hechten, dan wast men zijn of haar auto niet of elders. De

strenge en absolute gedragsvoorschriften rondom de zondag evolueren daarmee van een verbod

op naar een vnywaring van, van een niet mogen naar een nietperse hoeven. Het recht op zondags-
rust is dermate gerntemaliseerd dat het respecteren van dat recht nauwelijks nog externe dwang
vereist. De zondagochtend verloopt rustig, ook al zijn slechts weinigen zich er van bewust dat het

naar de letter van de wet strafbaar is om voor 13 uur'zonder strikte noodzaak gerucht te verwek-

ken, dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is'

(Zondagswet artikel 3/4).
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De zondag ter discussie
De invulling van de zondag in termen van rust en gezamenlijkheid vormt echter nog geen garantie
voor "de ontwikkeling van een harmonisch gezins- en gemeenschapsleven" (Thung 1962:8). In

de beleving van deze jonge mensen bijvoorbeeld is de zondag allesbehalve een dag van mooi weer:

'Wij zijn van huis uit streng opgevoed. heel zwaar. Wij deden niets op zondag. Lezen, een beetje hangen. We
hadden ook geen televisie, geen radio. Een klein beetje wandelen mocht wel, maar niet dat je zegt van we gaan
eens lekker met z'n allen een eind lopen. Fietsen mocht helemaal niet, op bezoek gaan mocht niet, en sport mocht

ook niet. Dus dan zat je maar een beetje te hangen. Die ging naar bed en die ging maar wat lezen' (kraamverzor-

gende, 22 jaar).

In mijn belevenis was de zondag altijd zo'n druilerige dag, op zondag regende het meestal. Dan was er niks open,

en dan zat je Inaar binnen te zeuren van wat zullen we nu eens gaan doen. Dus ik vind het met erg om op zondag
te gaan werken' (baliemedewerkster, 28 jaar).

Het feit dat volwassen respondenten de zondag beschrijven als een dag van het gezin betekent nog
niet dat er binnen het gezin overeenstemming bestaat over de geplande tijdsbestedingen. Het zijn

de ouders die de zondag tot gezinsdag uitroepen, niet de kinderen. Op jonge leeftijd, als kinderen

zich nog laten plooien, leidt dit tot weinig problemen. Op oudere leeftijd, als kinderen er hun eigen
ideeen over vermaak op na gaan houden, beginnen de meningen over de ideale zondag uit elkaar

te lopen.

De betekenis van de zondag als dag voorelkaar maakt de zondag tot een dag met een sterk privaat,
naar binnen gesloten karakter. Achter de ramen en deuren van eengezinswoningen zijn gezinnen
en paren bezig zich te vermaken met croissantjes, Kindernet en zaterdagskranten. Een van de

oudere vrouwen in het onderzoek had louter positieve herinneringen aan zo'n zondag. Zondag was
in haar ogen altijd een'knusse dag'. Op zondag waren de kinderen thuis, de boodschappen waren

gedaan, en 'hoefde er niets'. Inmiddels is dezelfde vrouw gescheiden, woont alleen en werkt part-
time als operator. Met die verandering in haar leefsituatie veranderde ook haar waardering voor

de zondag.

Nu vind ik de zondag dus afgrijselijk. Vreselijk, stil, akelig. Omdat ik alleen ben. daar heeft het mee te maken.

Daar kan ik ontzettend tegen opzien, tegen zo'n stille dag. Je kunt geen winkels in, je kunt niet naar je buurvrouw,
want die zitten met hun gezinnen, je gaat niet zo gemakkelijk even langs bij iemand.  Dus  als de kinderen er niet

zijn dan vind ik dat rot dagen gewoon' (operator. 52 jaar).

Zondag is de dag van de "happy loving couples" 11, het naar binnen gekeerde geluk van paren en

gezinnen die zich samen vermaken. Voor buitenstaanders betekent de zondag een kleinere kans

om gezelschap te vinden om mee op pad te gaan. Zondagwerk verwordt daarmee van een inbreuk

op het gezinsleven tot een politiek correct alternatief voor degenen die zonder partner of gezin

door het leven gaan.
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Eigen tijd
De nadruk op gezamenlijkheid botst niet alleen met de leefsituatie van alleenstaanden, het botst
ook met de behoefte aan "Eigenzeit", aan de idee heer en meester te zijn over de eigen tijd (zie
§ 2.1). In een individualiserende samenleving wordt het vaste zondagse bezoekje aan ouders of

grootouders niet zo zeer als een vanzelfsprekende traditie ervaren maar vooral als een knellend

keurslijf, als een sociale verplichting:

'Van het begin af aan heb ik gezegd dat we zondags niet op visite zouden gaan bij onze respectievelijke ouders.

Zeker geen kop soep met brood. Dat staat me zo ontzettend tegen. In een heleboel families zal het best de dag
der dagen zijn, een kop soep met brood, maar voor mij niet. Ik heb altijd gezegd: die zondag is in principe van
ons. Op visite gaan doen we wanneer het ons uitkomt' (horeca-medewerker, 46 jaar).

De weerstand geldt niet het familiebezoek zelf noch de frequentie daarvan, maar het voorge-
schreven, routinematig aan specifieke tijdstippen gebonden karakter van het bezoek. Veel

respondenten gebruiken hun doordeweekse vrijetijd voor een bezoek aan ouders of andere familie-
leden. Bij dergelijke doordeweekse bezoekjes gaat het initiatief echter uit van de gespreid
werkende. Aan de timing van het bezoek gaat een moment van keuze, van anders kunnen

handelen, vooraf. Het zondagse farniliebezoekje wordt daarentegen vooral gekenmerkt door
verplichtingen. Gespreid werkenden verzetten zich tegen wat zij zien als een inbreuk op hun
temporele autonomie. Liever houdt men de keuze om op bezoek te gaan aan zichzelf.

De weerstand van gespreid werkenden tegen verplichte familie-bezoekjes komt terug in een zekere
reserve jegens sport of hobby's in verenigingsverband:

'Met die motor 0014 dat doe ik gewoon met wat vrienden. Ik ben ook geen lid van een motorclub. Bewust niet,
want dan heb je weer iedere week data en dan moet ik daar weer heen. Dan ben je toch weer gebonden zeg nlaar,
dat ze een stukje vrijheid van je afnemen, zo voel ik dat. Geen moet-dingen, ik wil me nergens aan verbinden,
nergens aan verplichten. En nu heb ik de totale vrijheid. Als iemand mij belt om te gaan schaatsen dan ga ik
misschien weI vier keer. Maar dan is het meer op spontane basis zeg maar' (baliemedewerker, 25 jaar).

Gespreid werkenden met een sterke notie van eigen tijd hebben wel behoefte aan interactie, aan
samen zijn en samen doen, maar die behoefte botst met de behoefte om zelf de condities te kunnen
bepalen waarin die interactie vorm krijgt. Het verlangen naar eigen tijd staat op gespannen voet
met het determinerende karakter van een vast weekritme of van een collectief trainingschema.
Door zich niet te confirmeren aan dergelijke extern bepaalde tijdsindelingen behoudt men een stuk
autonomie over de eigen tijd. Tegelijk betekent het wegvallen van een vaste routine dat afspraken
steeds moeten worden herbevestigd, met als risico dat men elkaar misloopt of dat agenda's reeds

zijn volgeboekt ("frictie-tijd"). In hun afweging tussen autonomie en organisatie lijken gespreid
werkenden een dergelijk risico in te calculeren ('als ze toevallig vrij zijn is het mooi, en anders

ga ik naar de haven, een ijsje eten', baliemedewerkster).
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Het verlangen naar eigen tijd is verder ook van invloed op de houding ten opzichte van de partner.
Individualisering brengt met zich mee dat er binnen relaties behoefte ontstaat aan tijd voor

zichzelf. De eigen behoefte aan tijd gaat daarbij hand in hand met respect voor de eigen tijd van

de partner. De hobby van de een is niet altijd die van de ander, en het is ook wel eens prettig om
alleen gelaten te worden:

'Ik vind het heel erg prettig als zij er niet is ja. Ik mag graag naar de televisie kijken, naar Andrd van Duin of zo,

of naar De Leukste Thuis. Van die pietluttige programma's. Zij houdt daar niet van, maar ik lach me tranen met

tuiten, echt dan zit ik te gieren van de lach. Dat kan ik niet als zij erbij is' (partner van operator, 37 jaar).

Partners gaan hun eigen weg, hebben hun eigen hobby's en dingetjes te doen en hoeven daarbij

niet altijd in het gezelschap van hun partner te verkeren. 'Ik denk dat ik er meer moeite mee zou

hebben als hij iedere avond op mijn lip zou zitten', verzuchtte de partner van een van de chauf-

feurs. De behoefte aan eigen tijd betekent daarbij niet dat men minder geinteresseerd is in elkaar,

of dat men niet graag samen tijd doorbrengt. De partner blijft het belangrijkste orientatiepunt in

het leven van gespreid werkenden: 'we besteden nog altijd meer tijd aan elkaar dan aan anderen'

(baliemedewerker). Tijd voor zichzelf wordt weliswaar gewaardeerd, maar mag ook weer niet
overheersen. Zelfs binnen relaties tussen sterk individueel ingestelde personen blijkt dat men twee
weken zonder gezamenlijke vrije dag het absolute maximum vindt. 'Jankerig, echt huilerig' werd
een baliemedewerkster er van als zij en haar partner meer dan twee weken lang geen dag samen

hadden vrij gehad.

De ritmiek van het gespreide werken
Vrees dat gespreid werkenden een ritmeloos bestaan leiden, lijkt ongegrond. Ook voor gespreid
werkenden verschijnt de tijd niet als een "grijze mist". Bij de dierenverzorgers, de horeca-

medewerkers, de zweminstructeurs en de operators speelt het weekritme een belangrijke rol in
de structurering van de arbeidstijden. De dierenverzorgers werken in twee-weekse ritmes, de

horeca-medewerkers, de zweminstructeurs en de operators hebben vaste werktijden op basis van

wekelijkse cycli. Week in week uit, of zoals bij de dierenverzorgers 14 dagen in en 14 dagen uit,
werkt men op vrijwel dezelfde tijden. Ook voor gespreid werkenden geldt daardoor dat iedere dag

een eigen kleur heeft. De dinsdag ziet er voor mij uit als een dinsdag', legde een zweminstructeur

uit, en een horeca-medewerker vertelde over zijn persoonlijke ritme: 'de donderdag is van mij,

vrijdags doe ik het huishouden'.
De overige gespreid werkenden (buschauffeurs, baliemedewerkers en kraamverzorgenden)

hebben roosters waarin de week een ondergeschikte rol speelt. De kraamverzorgenden beginnen

hun werkzaamheden op alle dagen van de week en werken in cycli van acht dagen. De baliemede-

werkers werken ofwel in zes-daagse cycli ofwel in maandroosters met cycli van wisselende

lengten. De chauffeurs tenslotte werken in een doorlopend rooster waarin de voornaamste

structurerende functie van de week is dat er op zondag minder diensten worden gedraaid.
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Het arbeidstijdpatroon is echter niet allesbepalend voor de structurering van de tijd. Voor de
ritmiek van werken en vrij zijn is de tijdsindeling van belangrijke anderen van even groot belang.
Vooral de tijdsindeling van huisgenoten speelt daarbij een rol: zijn er schoolgaande kinderen,
werkt de partner en zo ja, op wat voor tijden is dat? Factoren als leeftijd en religie lijken in deze
niet doorslaggevend. Combinatie van arbeids- en gezinssituatie leidt ertoe dat de gespreid
werkenden in dit onderzoek in twee groepen zijn in te delen: enerzijds een groep voor wie het
weekritme van groot belang is gebleven; en anderzijds een groep die deels zijn eigen sporen trekt
door de tijd.

Botsende ritmes
De groep gespreid werkenden met een sterk weelaitme omvat ten eerste alle gespreid werkenden
met schoolgaande kinderen of met een werkzame partner die op reguliere tijden werkt; en ten
tweede de gespreid werkenden die een vast weekritme kennen in hun arbeidstijdpatroon (dieren-
tuinmedewerkers, zweminstructeurs, operators) voor zover zij geen schoolgaande kinderen en/of
regulier werkende partners hebben. Eenentwintig van de tweeendertig respondenten voldoen aan
dit profiel.

Gespreid werken en tegelijk een groot gewicht toekennen aan het weekritme betekent dat twee
tijdsindelingen botsen, en vormt daarmee een potentieel conflictueuze situatie. Of die situatie
daadwerkelijk tot conflicten leidt, is afhankelijk van diverse factoren (zie § 6.4). Zelf ervaren de

gespreid werkenden, ook de actief gelovigen, het werken in de weekeinden als weinig belastend.
Men betreurt wel eens de nadelen, maar stelt daar dan de voordelen tegenover (waaronder: een
beroep waar men plezier in heeft, een gezellige sfeer op zondag op het werk, onregelmatigheids-
toeslagen, productief tijdsgebruik doordeweek). Voor de partners van de gespreid werkenden ligt
de situatie anders, zoals onder meer blijkt uit onderstaand interview-fragment:

Vraag: Wat vindt u ervan dat uw partner in de weekeinden werkt?
Partner:     Daar is niks aan. Heel eenvoudig. Ook weer niet dat je met je ziel onder je arm loopt, maar nee dat

is gewoon niet leuk. Dan zit ik een beetje te hangen. me een beetje te ergeren.
Vraag: Onderneemt u dan dingen alleen of met de kinderen?

Partner:     Mmm Daar heb ik dan helemaal geen zin in.
Kraamv.:   Nou, niet zo negatief zeg! Als ik van de week thuis ben en jij werkt dan zeg ik toch ook niet...
Parmer:      Ik vind er geen fluit aan. Dat je doordeweek werkt vind ik niet erg rnaar in de weekeinden ...
Kraamv.:  Je mott er geen last van hebben? Nou dan heb je pech.
Parmer:     Maar jij vindt het leuk, dus... Nou de jongens vonden het ook niks dat jij laatst op drie zondagen

gewerkt hebt. Als dat altijd zou zijn, dan ... Je ziet elkaar doordeweeks haast niet, ik ben vroeg weg
's morgens, en dan kom je om zes uur thuis en dan ben je kapot...

Kraamv:    Maar jij bent's avonds nog wel eens weg, voor vergadering of besturen. Je bent vaker weg dan ik.
Partner: Ja's avonds ben ik vaak weg, maar als je dan weekeinde hebt dan lijkt het me leuk om samen dingen

te doen. En dan een beetje alleen daaraan te beginnen daar heb ik geen zin in.

(kraamverzorgende, 44 jaar, werkende partner plus schoolgaande kinderen).
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Het zijn vooral de partners die ervaren welke nadelen er aan het gespreide werk zijn verbonden.

Dierenverzorgers zijn in plaats van iedere zondag vrij, afwisselend doordeweek en in het weekein-

de vrij. De doordeweekse dagen worden gebruikt voor dingen rond het huis, de vrije weekeinden

is men er voor het gezin. Vrije weekeinden laijgen daarmee wel meer betekenis, maar de weekein-

den dat er wordt gewerkt zijn voor de partner minder plezierig. Terwijl de gespreid werkenden

zich druk weten met hun maatschappelijk hoog gewaardeerde en soms niet onplezierige tijdsbeste-

ding, zijn de partners degenen die thuis achter blijven met een incompleet huishouden. Het zijn
de partners die alleen of met kinderen naar verjaardagen gaan, die moeten uitleggen dat hun partner

moest werken, die op een regenachtige zondag thuis zitten met de kinderen, en die op een mooie

zondag graag samen wat zouden willen ondernemen maar het niet kunnen omdat hun partner
werkt. Ook de partners maken een afweging van de voor- en nadelen van het gespreid werken

(waaronder hij zorgt doordeweek voor de kinderen zodat ik kan blijven werken; nu kunnen we

doordeweek naar de meubelboulevard). Die afweging is echter bijna altijd een andere dan die van

de gespreid werkende zelf. De partner van de gespreid werkende vormt het lijdend voorwerp van
een niet zelf gernitieerde aanpassing in de tijdsbesteding. Typerend is bijvoorbeeld dat een ander

stel of gezin niet op bezoek komt omdat de gespreid werkende er niet is. De gevolgen van het
zonder partner zijn, al is het maar een deel van de dag, laten zich ook voelen in het ondernemen

van dagtochten:

'Als er iets ver wegs is, echts iets dat niet in de buurt is, dan doen we dat altijd samen. Het pretpark of het strand

of zo dat doen we altijd samen. Dan vind ik het toch fijn als hij er bij is. En als hij werkt doe ik misschien wat

meer in huis, dat ligt ook aan het weer. En anders hier in de omtrek, eens gaan kijken op de zondagmarkt, of naar
het zwembad' (partner dierenverzorger, 37 jaar).

'Als je echt op stap gaat dan doe je dat in het weekeinde als je allebei vrij bent. Bepaalde dingen vind ik niet leuk
om zonder hem te doen, dat wil ik als gezin doen. Dat klinkt nogal oubollig, maar dat vind ik gewoon leuk om
met zijn vieren te doen. Ik ga wel alleen met ze naar de dierentuin op de seizoenkaart, of naar de speeltuin of naar
de bieb of alle huis- tuin en keukendingen. Maar als je echt wat gaat plannen, dan vind ik het gewoon gezelliger

als hij er bij is. Dan heb je met zijn allen wat meegemaakt, dat vind ik voor de kinderen ook leuker. Dan ga je
inderdaad naar pretparken, naar de Efteling of zo, of naar een museum  Dat zijn toch dingen die je als familie,

als gezin doet' (operator, 37 jaar)

De geTnterviewde respondenten maken een onderscheid tussen 'echte' recreatie en wat bij gebrek
aan een andere term gewone recreatie genoemd kan worden. Echte recreatie betekent naar het
strand of pretpark en daar een dagje van maken, en is typisch iets dat men met het hele huishouden

doet (in het weekeinde, op zondag). Echte recreatie lijkt daarbij sterk op de idee van dagtochten
zoals dat was gedefinieerd in hoofdstuk vijf. De afwezigheid van de partner maakt dat men niet

'echt' weg gaat, maar het lokale zwembad bezoekt, de speeltuin in de buurt, of het nabij gelegen
winkelcentrum. Gespreid werkenden zelf ondervinden daar niet veel hinder van - als zij er zijn
gaat men juist wel 'echt' op pad - hun partners des te meer.
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Een eigen ritme
Hebben weekeinde en zondag voor de eenentwintig genoemde gespreid werkenden nog een
duidelijke betekenis als "Zeitgeber", voor de resterende elf gespreid werkenden heeft het weekein-
de een deel van zijn betekenis verloren. In situaties waarin het eigen arbeidstijdpatroon niet
duidelijk rondom de week is gestructureerd (chauffeurs, baliemedewerkers, kraamverzorgenden),
en er ook geen regulier werkende partner of schoolgaande kinderen zijn, verliest het weekritme
een deel van zijn tijd-structurerende betekenis.

Desondanks leidt ook deze groep geen ritmeloos bestaan. Gewild of ongewild dringt het
collectieve ritme ook in hun leven door ('maandag is altijd trainen voor de volleybal', baliemede-

werkster). Los van dergelijke maatschappelijke "Zeitgebers" benutten de gespreid werkenden de
terugkerende elementen in hun roosters om hun tijdsindeling vorm te geven en herkenbaar te
maken. Ook varierende en onzekere arbeidstijden zijn opgebouwd uit sets van steeds terugkerende
elementen. Voorbeelden van dergelijke elementen zijn: de vaste begin- en eindtijden van speci-
fieke diensten; de vaste en steeds terugkerende lengte van een reeks diensten zoals de zes-daagse

cyclus van baliemedewerkers of de acht-dagen cyclus van kraamverzorgenden; en de specifieke
sequentie van diensten zoals het principe van het achterwaarts roteren.

Gespreid werkenden maken gebruik van deze roosterkenmerken om zich te orienteren in de
tijd en om hun eigen ritmes en routines op te bouwen. Voor baliemedewerkers bijvoorbeeld is de

reeks 3/11 - 2/10 - 12/8 - 7/3 een 'normaal ritje'. Men weet wat men op die dagen kan verwachten,
wanneer men kan uitslapen, boodschappen moet doen, moe zal zijn, en het best kan sporten.
Rondom die tijden ontwikkelt men routines voor na de diensten ('even wat zitten, wat eten, wat
praten'), en voor de uren daarvoor ('als ik late dienst heb dan doe ik 's ochtends het huis, dat zit

gewoon in mijn ritme', baliemedewerkster).

Belangrijk structurerend element vormt daarnaast de afwisseling van werkdagen en vrije dagen.
Zoals regulier werkenden van weekeinde naar weekeinde leven, zo leeft deze groep van vrije dag
naar vrije dag:

'Als ik vrij ben, dan ben ik echt vrij. Dan doe ik geen mallemoer. Dan doe ik echt helemaal niks. Dan doe ik zeg
maar leuke dingen, en niet het huishoudelijk werk' (baliemedewerkster, 28 jaar).

De ochtend als ik een late dienst heb gebruik ik meestal wel nuttig. Dan doe ik mijn doe-dingetjes, dan doe ik
dingen in het huishouden, zodat als ik werkelijk een vrije dag heb dat ik dan de hele dag vrij heb en naar eigen
inzicht kan invullen' (baliemedewerker, 25 jaar).

Meer wellicht dan bij regulier werkenden leeft bij deze groep het verlangen om onderscheid aan
te brengen in het verloop van de dagen. Het feit dat men vrij is op doordeweekse dagen impliceert
dat men de bijzondere status van die dag zelf moet produceren. De maatschappelijke norm dat
de zondag bestemd is voor rust en vermaak wordt door hen vooral geYnterpreteerd als dat een vrije
dag niet bedoeld is om boodschappen te doen (ook al zijn de winkels open). Terwijl de gespreid
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werkenden mdt een duidelijk weekritme op hun doordeweekse vrije dag klussen of boodschappen
doen, wil deze groep echt vrij zijn.

Alleenstaanden zijn daarbij voor hun vermaak nog sterk afhankelijk van de vraag of vrienden of

kennissen vrij zijn. Onder de drie alleenstaanden in deze groep komt het zelden voor dat vrienden
doordeweek overdag vrij zijn, zodat men langs die weg weer het weekritme wordt ingezogen.

Geheel anders is de situatie voor de acht gespreid werkenden met een partner die eveneens

gespreid werkzaam is. Onder de gespreid werkende partners bevinden zich een politieagent, een
kok, een manager in een fast-food restaurant, een ziekenverzorgster, een medewerker van een

videotheek, een vrachtwagenchauffeur en een baliemedewerker bij een andere instelling. In alle
gevallen betreft het paren; gezinnen waarin beide ouders gespreid werkzaam zijn, werden in het
onderzoek niet aangetroffen.

Een gezinssituatie waarbij beide partners in de avonden en weekeinden werken lijkt geen
gunstig uitgangspunt voor een relatie. De algehele indruk, na interviews met acht "dubbel gespreid
werkende" paren en acht paren met 6dn gespreid werkende in het huishouden, is dat die conclusie
te voorbarig is. Conflicten over het gespreide werk komen frequent voor bij paren met 66n gespreid

werkende maar zijn vrijwel afwezig bij de dubbel gespreid werkenden. In een situatie van een

gespreid werkende en een regulier werkende is er sprake van twee verschillende manieren van

omgaan met tijd. Ritmes botsen, en er ontstaat wrevel en irritatie. Dubbel gespreid werken

daarentegen betekent herkenning en begrip voor de problemen van het gespreide werk. Men
spreekt dezelfde taal van wisselende vrije dagen en ongewisse arbeidstijden. Samen vrij zijn vergt
ook hier de nodige organisatie, maar men is tenminste niet vreemd met de noodzaak om de tijd

te organiseren.
Dubbel gespreid werk betekent daarbij dat er vaak meer mogelijkheden zijn om tegelijk vrij

te zijn. Gespreid werkenden beschikken nauwelijks over de mogelijkheid om hun begin- en
eindtijden te laten varieren. Daarentegen is het in de wereld van het gespreide werk tamelijk

gewoon dat roosters vanwege privE-omstandigheden duurzaam en ingrijpend worden aangepast.
Door daarnaast gebruik te maken van de eerder besproken strategieen weten de dubbel gespreid
werkenden het vaak zo te organiseren, dat ze geregeld samen een vrije dag hebben. Een kraamver-

zorgende had naar eigen zeggen een 'alles of niks' vorm van samenleven met haar partner, die
vrachtwagenchauffeur was. Door te schuiven met haar werktijden wist ze het zo te regelen dat

ze thuis was als haar partner ook thuis was, en werkte als haar partner weer de weg op was. Haar

leven, hun ritme, bestond uit elkaar afwisselende perioden van twee weken dcht samen vrij zijn

en twee weken gescheiden zijn. Dubbel gespreid werkenden zijn daarbij het sterkst geneigd om

gelijktijdige vrijetijd ook werkelijk samen door te brengen. De gezamenlijke vrijetijd is soms
duurzaam bevochten, en wordt actief afgeschermd tegen eventuele indringers.

Dubbel gespreid werken betekent tevens een minimale gehechtheid aan het traditionele
weekeinde:
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Zaterdag en zondag, wat velen als een weekeinde zien, dat zijn voor ons gewone dagen, dat is niet echt het
weekeinde. Bij sommige stellen is het van )e laat me toch niet alleen zitten op zaterdagavond', maar voor ons
geldt dat niet. Wij hebben op een ander tijdstip weekeinde' (baliemedewerkster, 29 jaar)

'Een weekeinde is toch geen weekeinde voor ons. Vandaag, donderdag, is ons weekeinde' (horeca-medewerkster,
24 jaar).

Dubbel gespreid werkenden volgen in zekere zin hun eigen ritme. "Weekend" bij dubbel gespreid
werkenden betekent een of twee dagen samen vrij zijn, samen naar het strand, samen uit eten of
samen naar de bioscoop. De betekenis van het traditionele weekeinde is daarmee enigszins

losgekoppeld van de zaterdag en de zondag. Enigszins, omdat de samenleving in de persoon van
het vaste stap-clubje of de voetbal-competitie dubbel gespreid werkenden steeds weer blijft
terugduwen in het weekritme. Soms ontlokt dit waardering, zoals wanneer men in het weekeinde
met de hele club mee uit kan gaan Altijd echter blijft er een strijd bestaan tussen het eigen,

persoonlijke ritme, en het collectieve ritme:

Mijn ouders vinden dat nog weI eens moeilijk. Die zijn een beetje ouderwets, die hebben het liefst dat je iedere

zondag op visite komt. En dat kan bij ons gewoon niet. En als je dan eens zondag vrij bent en je moet altijd iedere
zondag om 11 uur op de koffie... afschuwelijk. Ik kan toch ook gewoon op een dinsdag komen, dat is toch net
zo gezellig?' (kraamverzorgende, 28 jaar).

6.6   Gerichtheid op anderen

De mogelijkheid van het uiteenvallen van collectieve ritmes geldt als een van de grootste bezwaren

tegen een toename van het gespreide werk. Inmiddels is duidelijk geworden dat de behoefte aan
eigen tijd wel op gespannen voet staat met de waardering voor het collectieve ritme, maar dat
datzelfde collectieve ritme zich niet gemakkelijk laat verdringen. Gespreid werken wordt daarnaast
veel in verband gebracht met individualisering en met "maatschappelijke isolatie" (Buitelaar et
al. 1977, Elchardus 19918). Gespreid werken zou het onderhouden van contacten en het deelnemen
aan het verenigingsleven ernstig bemoeilijken. Op een aantal plaatsen in dit hoofdstuk is reeds
verwezen naar de relaties die gespreid werkenden met derden onderhouden. In deze voorlaatste

paragraaf wordt nader op deze materie ingegaan. In welke mate leven gespreid werkenden in een
sociaal gersoleerde positie, en staat hun arbeidstijdpatroon het aangaan en onderhouden van sociale
contacten in de weg? Achtereenvolgens komen aan bod: het contact met huisgenoten; met vrienden

en familie; met ouders en met collega's; en de participatie in vrijwilligerswerk.

Partner en gezin
Spreiding van arbeidstijden lijkt niet te lijden tot een verzwakking van de band tussen gespreid
werkende en de partner en/of de andere leden van het huishouden. De beweging lijkt eerder de
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andere kant op te zijn. De moeite die het soms kost om tot afstemming met derden te komen, drijft
gespreid werkenden in de richting van zijn of haar huisgenoten. Bij de leden van het eigen
huishouden beschikt men immers, door het directe en dagelijkse contact, over de meest diepgra-
vende kennis inzake roosters en verplichtingen. Bovendien is de drempel om op "ongewone" tijden
contact te zoeken relatief laag onder de eigen huisgenoten, lager in ieder geval dan het geval is

bij minderintieme relaties. Omgekeerd lijkt de bereidheid om aanpassingen in het roosterte maken

bij de eigen partner groter dan bij vrienden of kennissen. Terwijl partners van gespreid werkenden

nog wel eens een vrije dag opnemen om er doordeweek op uit te trekken, blijft contact met
vrienden of kennissen vaak steken op de vaste vrije dagen ('wandelen doen we altijd op zondag

als ik vrij ben', alleenstaande baliemedewerkster). Onderjonge gezinnen betekent gespreid werken
daarbij meer mogelijkheden tot contact met de eigen kinderen. De gespreid werkenden die zelf
ouders hadden met gespreid werk bewaren daar, zoveel jaar na dato, geen negatieve herinneringen
aan:

TIc heb het nooit erg gevonden dat mijn vader onregelmatig werkte. Nee, ik vond het eigenlijk wel leuk. M'n vader

was tussen de middag al thuis. Het was wel naar dat we 's avonds niet met zijn vieren aten, dan aten we met zijn

drieen. Maar ik denk dat ik dat heel gewoon heb gevonden. Hij was ook wat vaker thuis. Hij werkte drie dagen
wel en dan weer twee dagen niet. En als hij late dienst had dan begon hij om 9 of 10 uur's avonds, dus hij was
de hele dag vrij. Ik vond het gewoon gezellig. En dat komt dan orndat we echt aan elkaar hangen. Ik heb gewoon

een hele goede band met mijn ouders' (baliemedewerkster, 28 jaar).

Belangrijkste bedreiging voor de relatie met de partner vormen de (soms slepende) conflicten over
het arbeidstijdpatroon. Dergelijke conflicten komen vooral voor in situaties waarin de een op
reguliere tijden werkt en de ander gespreid, zonder dat dit onderdeel was van een bewuste strategie
(bijvoorbeeld om voor de kinderen te zorgen). Voor zover binnen de context van een eenmalig

interview kon worden nagegaan, hjken dergelijke conflicten echter niet bedreigend voor de relatie

zelf,2. Slechts in een geval blijkt het niet samen kunnen zijn voldoende argument om op zoek te

gaan naar ander werk. In meer dan een opzicht betreft het hier echter een extreem geval: de relatie

die de respondent met haar partner onderhield genoot niet de goedkeuring van hun beider kerk
en ouders. Toen deze twee mensen toch voor elkaar kozen, was dat reden voor kerk en ouders om

de twee geliefden 'uit te sluiten'13. Verstoken van contact met familie en vroegere vrienden hadden

de respondent en haar partner niemand anders dan elkaar. Het is in die belastende context dat het
niet samen kunnen zijn tijdens de weekeinden tot een dwingende reden werd om op zoek te gaan

naar regulier werk.
Over het algemeen echter bestaat de indruk dat gespreid werken het onderhouden van een

duurzame relatie niet in de weg staat. Doorgaans wordt de behoefte om samen te zijn niet zo
extreem gevoeld als in bovenstaand voorbeeld ('ik ben al bijna dertig jaar bij hem, dus die zondag
...', kraamverzorgende). Veel partners stellen prijs op een stukje 'eigen tijd'. Het gespreide werk

brengt de partners juist ook nader tot elkaar. Momenten samen krijgen meer betekenis, en men
doet meer moeite om tijd voor elkaar te maken. Wat er aan onvrede over het gespreide werk
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overblijft wordt afgewogen tegen eventuele voordelen ('het heeft zijn voor- en nadelen: partner
van dierenverzorger) Gespreid werkenden worden daarbij geholpen door de dominante positie
van het arbeidsethos. De vanzelfsprekende positiedie arbeidin onze maatschappij inneemt, maakt
het gespreid werkenden relatief gemakkelijk om hun arbeidstijden buiten de discussie te plaatsen.
Een dierenverzorger stelde eenvoudig: 'ik wil gewoon mijn vak niet kwijt, dus dan houdt het
discussieren snel op'. Bovendien faciliteert het arbeidsethos de acceptatie van eventuele nadelen
door de partner. 'Je weet gewoon dat hij moet werken, dat is altijd zo geweest', stelde de partner
van dezelfde dierenverzorger vast. Tijdmanagement, individualisering, en arbeidsethos lijken zo
de drie belangrijkste verklaringen waarom gespreid werken het onderhouden van een langdurige
relatie niet in de weg hoeft te staan.

Vrienden en familie
Gespreid werken betekent prioriteiten stellen. De eerste prioriteit ligt doorgaans bij de huisgenoten.
Hoewel gespreid werkenden niet ieder weekeinde of iedere avond werkzaam zijn, en er via ruilen
en verlof nemen het nodige te schipperen valt, erkennen de meeste gespreid werkenden dat ze met

enige regelmaat niet kunnen ingaan op uitnodigingen van vrienden en familie om langs te komen
voor veijaardagen, voor feestjes of gewoon voor de gezelligheid. Feestjes, verjaardagen en andere

sociale evenementen worden georganiseerd voor een groter gezelschap. In de vriendenkringen
van de meeste respondenten behoort gespreid werken tot de uitzonderingen, en worden sociale
evenementen nog overwegend georganiseerd tijdens avonden en weekeinden. En dus moet men
wel eens een uimodiging afslaan. Geen van de gespreid werkenden heeft echter het gevoel dat men
daardoor sociaal gelsoleerd is komen te staan. De meesten menen dat hun arbeidstijdpatroon  het
onderhouden van contacten niet in de weg staat. Eerder zoeken ze de schuld bij zichzelf:

Er blijven natuurlijk altijd een aantal weekeinden over dat je wel naar mensen toe kunt. Je kunt niet alles op je
werk schuiven, het ligt ook aan jezelf (dierenverzorger, 38  jaar).

Tk denk dat die werktijden niet zoveel uitniaken. Het is puur persoonsgebonden, hoe hard je er aan wilt trekken.
Kennissen verlies je op een heel andere manier' (zweminstructeur, 46 jaar).

Een uitnodiging afslaan betekent nog niet dat men daarmee een relatie verliest. Belangrijk in dit
opzicht is wederom de dominante positie van het arbeidsethos (zie ook § 6.4). Afgaand op de
woorden van de gespreid werkenden zelf - die natuurlijk een andere positie innemen dan de

organiserende partij - geldt betaald werk als een algemeen geaccepteerd excuus voor het niet
kunnen verschijnen op feestjes of verjaardagen. Men betreurt wellicht de afwezigheid van de
gespreid werkende, maar de afwezigheid wordt hem of haar niet aangerekend ('je moet werken,
dat is een aanvaardbaar excuus; als je nou moest sporten ...', chauffeur). De "schuld" ligt immers

niet bij de respondent, maar bij het werk. Als vanzelfsprekend wordt geaccepteerd dat het
arbeidsbestaan beperkingen oplegt aan het sociale leven.
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Het feit dat men zelf niet altijd in de gelegenheid is om langs te komen, brengt met zich mee dat
men ook van anderen niet verwacht dat ze continu beschikbaar staan:

'Het kan natuurlijk ook zijn dat jij naar mensen belt en dat jij de kans loopt dat het hun niet uitkomt. Dat accepteer

je dan ook meteen gewoon. Van oh het kan niet? Geeft niet, het was zo maar eventjes' (baliemedewerker, 25 jaar).

'Als ze niet lainnen dan komen ze toch een andere keer? Als er een goede reden is waarom ze niet kunnen, dan

vinden wij het heus niet erg om het op een andere dag te vieren. We zijn wat dat betreft heel gernakkelijk. Maar
dat moet je ook wel zijn, met onregelmatig werk' (kraamverzorgende, 28 jaar).

Onderdeel van het moderne leven is dat men druk is met allerhande zaken, en van vrienden en

kennissen weet dat die druk zijn met hun eigen leven. Zelf stelt men prijs op rust naast het werk,
op eigen tijd, en men realiseert zich dat ook anderen een dergelijke rust waarderen:

'Ik sta de hele dag met mensen te werken, ik zie ontiegelijk veel mensen. En zeker's avonds wil ik dus helernaal

niemand meer zien, dan zeg ik daaag! Juist omdat je met zoveel mensen omgaat heb je geen behoefte om daarna
nog heel veel mensen te willen spreken. Op visite pan geeft verplichtingen en brengt etiquette met zich mee,

terwijl als je thuis komt heb je geen last van die etiquette' (zweminstructeur, 46 jaar).

Arbeidsethos, een flexibele instelling en respect voor elkaars eigen tijd verhinderen dat relaties

uiteen vallen, ook als de bezoekfrequentie niet erg hoog is. Desondanks bestaat er altijd een
gevaar dat vriendschappen verwateren:

Het verwatert. het wordt minder, het zakt af van vier keer per jaar naar twee keer per jaar, en dan kom je nog
alleen op zijn veijaardag en het jaar daarop denk je 'ik moet nog eens naar Andries toe'. En het derde jaar ben

je hem vergeten. Dan zie je een foto en denk je 'verrek dat was toen'. Dat is geen onwil, dat gaat gewoon zo'

(chauffeur, 48 jaar).

Gespreid werkenden kennen bijna allemaal de ervaring van het 'verwateren' van vriendschappen.
Dezelfde chauffeur die de dreiging van het verwateren signaleerde, legt uit dat het niet zo hoeft
te zijn dat men daardoor ook vrienden verliest:

'Het hoeft niet zo te zijn dat je vrienden verliest, maar daar moet je wei goed voor oppassen. Hoe groter de afstand

hoe moeilijker het wordt. Dan moet je echt jezelf ertoe zetten,je ertoe dwingen van 'ik mott naar zijn verjaardag'
of'ik moet even bellen'. Doe je dat niet, dan gaat het geheid mis. Doe je niet die extra moeite, dan ben je ze kwijt'
(chauffeur, 48 jaar).

Gespreid werkenden zijn zich bewust van de riskante positie waarin ze zich vanuit sociaal oogpunt
bevinden. Net zoals men zich meer moeite getroost om de eigen relatie gaande te houden, zo

getroost men zich ook meer moeite om andere vriendschapsrelaties te blijven onderhouden. Veel

gespreid werkenden volgen daarbij een min of meer bewuste strategie van concentratie op een
klein groepje vrienden:
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'Ik heb gewoon heel veel geselecteerd. Ik denk dat ik nu twee of drie mensen om me heen heb waarvan ik echt
denk dat zijn vrienden, daar heb je wat aan.  Daar kan je tijd in investeren. En als ik die een keer per maand zie

dan vind ik dat best Maar dan zijn het ook vrienden, dat gaat over tien jaar nog zo' (baliemedewerkster, 29 jaar).

'Ik ben niet zo iemand die echt heel veel vrienden heeft, van elkaar heel vaak willen zien. Ik heb liever echt een

goeie vriendenkring, en dat zijn er dan tnaar vier, maar... Beter goeie vrienden die het niet erg vinden om je niet
vaak te zien dan dat je vrienden hebt die de deur bij je plat lopen en als er eens wat gebeurt dan zeggen ze doei!'

(baliemedewerkster, 28 jaar).

Binnen dit selecte gezelschap ondervindt men dat het gespreide werk het onderhouden van de
contacten niet in de weg staat. Vaak betreft het vrienden uit de periode dat men nog schoolgaand
was, van voor de tijd dat men gespreid werkte. Een wat lagere bezoekfrequentie doet daarbij
nauwelijks ter zake. De vriendschap is reeds gevestigd ('die ken ik al zo lang, daar heb ik al zoveel

mee gedaan, dat maakt niets uit als je die even niet ziet', horeca-medewerkster), de drukte is

wederzijds ('zij hebben ook hun werk en hun huishouden', chauffeur), en als er even geen afspraak
gemaakt kan worden is er altijd nog de telefoon ('dan bel ik ze wat meer', horeca-medewerkster).

Ouders en collega's
Van twee type relaties loont het de moeite om er apart op in te gaan. Enerzijds is dat de relatie
met de ouders, anderzijds de relatie met collega-gespreid werkenden.

De band met de ouders lijkt door het gespreide werk nauwelijks in gevaar te komen. Weliswaar

zijn er soms conflicten over de wenselijkheid van zondagse familiebezoekjes, maar dergelijke
conflicten lopen zelden zo hoog op dat ze tot het verbreken van de ouder-kind relatie leiden. De
andere omgang met tijd vergt met name uitleg ('in het begin hebben we daar wel woorden over

gehad; nu begrijpen ze het', kraamverzorgende). Bovendien vormen ouders het ideale gezelschap
voor een stille doordeweekse dag, om de tijd tussen twee gebroken diensten op te vullen, of om
's avonds te gaan eten als de partner werkzaam is. Het contact met ouders is immers laagdrempelig,
en bovendien zijn (gepensioneerde) ouders beschikbaar op tijden dat leeftijdgenoten aan het
werken of studeren zijn. Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat gespreid werkenden minder goed
contact hebben met hun ouders.

Ten aanzien van het contact met collega-gespreid werkenden ligt de situatie anders. Boulin
(19931)) verwijst in zijn onderzoek naar de totstandkoming van "temporele gemeenschappen",

waarin groepen mensen met gelijksoortige arbeidstijden elkaar opzoeken op basis van gedeelde
interesses   (zie   §   2.1).   In deze casestudie spelen "temporele gemeenschappen"   geen  rol   van
betekenis. Veel gespreid werkenden onderhouden contact met een of twee andere gespreid

werkenden. Vaak echter zijn die contacten in-frequent en tamelijk ad hoc:
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'Meestal schaats ik in mijn eentje, maar ik heb hier wel een jongen die bij de politie traint, die schaatst  ook.

Fietsen doet hij met een groepje, maar voor het schaatsen belt hij weI eens, van joh heb je nog plannen. We
schaatsen nogal hetzelfde ritme. dat gaat dan lekker. En ik probeer het wel te zoeken, maar op mijn vrije woensdag

dan zullen de meesten werken. Collega's die schaaisen heb ik niet. En het moet ook een beetje op elkaar afgestemd

zijn. Als ik over een rondje normaal drie uur doe, en die andere doet er zeg maar vier uur over, dan doe ik wel
mee hoor, maar dan doe ik maar een aangepaste training' (zweminstructeur, 53 jaar).

Men gaat'wel eens' met de betreffende persoon sporten of bij hem of haar op de koffie. Van een

regelmatig en structureel samenkomen dat uitstijgt boven het tegelijk vrij zijn, is meestal geen

sprake ('niet dat we bij elkaar over de vloer komen, geen dagtochtjes en zo', horeca-medewerker).
Contact met de eigen collega's blijft meestal beperkt tot de deelname aan een sporttoemooi of tot

een enkele collega met wie men wel eens wat afspreekt. Primair leunen de contacten op de

verhoudingen op het werk en niet op meer persoonlijke banden. 'Als iemand een baby'tje heeft

gehad ga ik wel langs, maar niet dat het echt vriendinnen zijn, eerder hele goeie collega's', legde

een operator uit.
De voorwaarden voor het tot stand komen van contact met collega's zijn ook niet eenduidig

gunstig. Gunstig is onder meer de wederzijdse afhankelijkheid in het kader van het ruilen van

diensten, die gespreid werkenden aanzet tot een dialoog over priv6-omstandigheden. Gunstig is

ook de gedeelde sfeer als eropeen zon- of feestdag gewerkt moet worden. Tegelijk stelt niet iedere

gespreid werkende prijs op een nauwe relatie tussen werk en priv6-leven ('ik wil werken buiten

mijn priv6 houden', zweminstructeur). De aard van het gespreide werk impliceert bovendien dat

op ieder dagdeel wel een aantal collega's aan het werk zijn. Met alle collega's tegelijk afspreken
is daardoor nauwelijks mogelijk. 'Maanden van tevoren moest dat worden gepland', vertelde een

chauffeur over het gezamenlijke avondje uit met een aantal (oud-)collega's. Vanwege de roulatie

van diensten werkt men vaak met andere collega's. Hierdoor kan het voorkomen dat men sommige

collega's een aantal dagen achtereen misloopt. Voor zover men wel op dezelfde dagen dienst heeft,

begint en eindigt niet iedereen zijn of haar dienst op dezelfde tijden. Meestal zijn er een of twee
die de vroegste dienst hebben en een of twee die de laatste dienst doen. De anderen druppelen

gedurende de dag binnen, en vertrekken geleidelijk gedurende de avond. Gezamenlijk tegelijk het
werk beeindigen vormt een uitzondering.

Gespreid werkenden onderhouden dus wel contact met andere gespreid werkenden, maar die
contacten blijven doorgaans van beperkte betekenis. "Temporele gemeenschappen", met een eigen
alomvattende stijl van wonen, werken en leven, ontwikkelden zich bij de hier gemterviewde

gespreid werkenden nauwelijks. Voor zoverer sprake was van "temporele gemeenschappen" betrof

dit eerder voorgaande werkkringen en vroegere leefsituaties. Archetypische voorbeelden zijn de
stewardessen die samen in een ver hotel verblijven, en de horeca-medewerkers die na sluitingstijd
nog even met zijn allen uitgaan:
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Dat was geen baan, dat was een manier van leven. Dingen die je doet op de route, dingen die je met elkaar doet,
de ervaringen die je opdoet, de kick van het reizen... je gaat op pad met een stel mensen die je vaak niet kent
en als je terugkomt ben je een groot gezin. Je bent op elkaar aangewezen,  want je moet met elkaar leven in dat
hotel, of bij dat zwembad. En dat schept een band. Na die vlucht benje elkaar wel weer kwijt trouwens. Dat vond
ik wel leuk rnaar dat is minder geworden door de kinderen' (operator, 37 jaar, over haar vroegere werk bij een
vliegmaatschappij).

Toen werkte ik nog op het Rembrandtplein, op het terras. Een vriendin van mij die werkte daar, nou dat was
hartstikke gezellig. En er kwanrn natuurlijk veel mensen die je opzochten, dus dat was natuurlijk heel gezellig.
D'r is altijd muziek bij, er zijn altijd mensen, altijd vrolijk. Dat vond ik toen wel leuk die contacten, dat vond ik
toen allemaal hartstikke gezellig. En dan daarna nog even wat drinken ... Maar op een gegeven moment dan heb

je dat een aantal jaren gedaan, dan ben je het zat' (baliemedewerkster, 29 jaar, over haar vroegere werk in de
horeca).

Het zijn die situaties, in de horeca of op reis, waar werk en vrijetijd in elkaar oven'loeien en waar

collega's vrienden worden en vice versa (al is het maar voor even). Op basis van wat vluchtige
herinneringen is het moeilijk om uitspraken te doen over de condities die bijdragen aan de
totstandkoming van dergelijke "temporele gemeenschappen". Kenmerkend aan beide situaties is
een zekere maatschappelijke marginalisering, een ongebonden leefsituatie, en een gelijksoortige
(afwijkende) ritmiek. Alle betreffen het elementen die ook vaak worden geassocieerd met
bijvoorbeeld het studentenleven, maar die vreemd zijn aan de meer alledaagse, suburbane
leefsituatie van zweminstructeurs en dierenverzorgers. In een dergelijke, minderenerverende werk-

kring blijven werk en vrijetijd tamelijk strikt gescheiden en blijven werkrelaties ondergeschikt
aan andere sociale relaties. De notie van "temporele gemeenschappen" hoeft daarmee niet
verworpen te worden, maar vereist wei nadere studie.

Vrijwilligerswerk
Het Sociaal & Cultureel Planbureau ziet participatie in vrijwilligerswerk als "de belangrijkste
grondstof voor de "civil society" (SCP 1996:538). Via vrijwilligerswerk komen voorzieningen
tot stand die er anders niet zouden zijn gekomen, geven mensen uiting aan hun onderlinge
betrokkenheid, en wordt een halt toegeroepen aan het oprukken van markt en staat. Vrijwilligers-
werk draagt zo bij aan de sociale cohesie en is bevorderend voor de politieke democratie. Een

negatieve invloed van gespreid werk op vrijwilligerswerk zou daarmee gelezen kunnen worden
als een negatieve invloed van gespreid werk op de sociale cohesie.

Van de tweeendertig geinterviewden zijn er zeven actief betrokken bij vrijwilligerswerk':
Onder hen: een huiskringleider voor de kerk, een redacteur van een tijdschrift, een voorzitter van
een landelijke fanclub, de organisator van een voetbalclubje, iemand die een busje rijdt ten
behoeve van bejaarden, en twee gespreid werkenden die betrokken zijn bij activiteiten voor de
school van hun kinderen.

Gevraagd naar hun reden om niet aan vrijwilligerswerk te doen verwijzen gespreid werkenden

nauwelijks naar hun arbeidstijden. Meest genoemde redenen betreffen het feit dat men er nooit
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mee in aanraking is gekomen, dat men andere dingen wil doen, of dat men geen verplichtingen
op zich wil halen:

'Ik ben er eigenlijk nooit mee in contact gekomen. Er is niemand langs geweest van joh, zou jij ons willen helpen

of iets dergelijks. En ik zoek het ook niet op' (horeca-medewerkster, 24 jaar).

Tk heb me er nog nooit echt voor gemteresseerd. Als ik nou meer vrij had en rne zou vervelen... maar ik verveel

me nooit. Als ik me zou gaan vervelen. mu ik zeggen van'nou ik doe er's wat bij'. Dan kan ik me wel voorstellen

dat ik dat dan zou gaan doen' (baliemedewerkster, 29 jaar)

'Op mijn tuin daar hebben ze mij ook gevraagd, voor een commissie. Nou absoluut niet. Dan moet je elke zaterdag

vergaderen, dan zit je al wezr vast. Ik wil gewoon zo min mogelijk toestanden om me heen. Dingen die je moet
doen, dat zijn allemaal maar beperkingen vind ik. En er zijn al zat dingen in het dagelijks leven waar je niet
onderuit komt, meer dingen wit ik niet' (baliemedewerkster, 29 jaar).

Het zijn niet hun werktijden die gespreid werkenden er van weerhouden om vrijwilligerswerk te
doen. Gespreid werkenden hebben, als alle werkenden, een druk bezet leven. In lijn met het
huidige arbeidsethos zien ze arbeid en zorg voor partner en familie als (16 twee zaken waartoe men

verplicht kan worden gesteld. De resterende tijd is eigen tijd, tijd die men rechtmatig naar eigen

goeddunken kan invullen. Gespreid werkenden lijken hierin nauwelijks af te wijken van regulier
werkenden. De belangrijkste weg langs welke gespreid werken de deelname aan vrijwilligerswerk
beTnvloedt, is dat gespreid werkenden veel aan individuele sporten deelnemen en minder vaak

lid zijn van verenigingen (zie § 6.2). Gespreid werkenden worden daardoor minder vaak gecon-
fronteerd met de vraag of men vrijwilligerswerk zou willen doen.

Drie van de zeven geYnterviewden met vrijwilligerswerk geven aan dat hun doordeweekse vrijetijd
hen productiever maakt voor hun organisaties. Juist doordeweek overdag is het moeilijk om
mensen te vinden die bejaarden willen vervoeren, is het mogelijk om te bellen met kantoren van

platenmaatschappijen, en is er behoefte aan mensen die kunnen bestraten en die kunnen meelopen

als begeleider van een school-uitje. Net als bij de gezinnen die de kinderopvang onderling regelen,

blijkt ook hier dat de botsende ritmiek van het gespreide werk productief kan worden aangewend.
Twee vrijwilligers geven aan dat het gespreide werk hun hindert bij het uitvoeren van hun

taken. Daarbij gaat het vooral om activiteiten die sterk aan de avonden en weekeinden gekoppeld

zijn, zoals het organiseren van een voetbalwedstrijd of een crthe draaien voor de kerk. Incidentele

activiteiten vormen minder een probleem, daar ruilt men voor of men neemt verlof. Regelmatig
terugkerende activiteiten geven echter meer problemen. In dat geval moet men wel eens een

vergadering of voetbalwedstrijd laten lopen. De fanclub heeft het bee geregeld: daar wordt

nauwelijks meer vergaderd en gaat alles 'over internet'. Samengevat hoeft gespreid werken niet

te leiden tot verminderd vrijwilligerswerk. Belangrijk is dat er wordt nagedacht over de organisatie

van het werk, zodat men de voordelen van spreiding van arbeid ook werkelijk kan benutten.
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6.7 Samenvatting

In dit hoofdstuk is verslag gedaan van tweelindertig interviews met personen met avond- en
weekeindwerk. De respondenten voor de interviews waren afkomstig uit vijf dienstverlenende

organisaties en een openbaar-vervoersbedrijf. Onder de dienstverlenende organisaties bevonden
zich een zwembad/sportcomplex, een dierentuin, een telefonische informatiedienst, een financiele

instelling, en een instelling voor thuis- en kraamhulp.

De interviews maken duidelijk dat niet kan worden gesproken van hdt gevolg van gespreid werken,
of van hEt verhaal over spreiding van arbeidstijden. Steeds luidt de vraag: welke vorm neemt het
gespreide werk aan (op wat voor tijden wordt er gewerkt, in welke mate is er sprake van variatie
en onzekerheid over arbeidstijden),  en in welke bijzondere leefsituatie verkeren de betrokkenen -
is er een partner, zijn er kinderen, werkt de paItner, zijn de kinderen schoolgaand? Tegelijk wordt
hiermee duidelijk waarom gespreid werken discussie blijft oproepen. Er zijn schrijnende verhalen
te vertellen over lege huizen als men thuis komt, over verwaterde vriendschappen en over gemiste
communies. Maar ook zijn er de succesverhalen over rustig doordeweek recreeren, over kinderen
van school kunnen halen en over interessant werk.

Weinigen staan vooraf stil bij de betekenis van gespreid werken voor de omgang met tijd en voor
recreatie. Sommigen nemen de arbeidstijden op de koop toe omdat ze al blij zijn dat een baan
hebben gevonden. Anderen hebben een duidelijke voorkeur voor een bepaald beroep, en laten de

arbeidstijden om die reden voor wat ze zijn. In een beperkt aantal gevallen kiest men wel bewust
voor avond- en weekeindwerk, bijvoorbeeld omdat men meer van zijn kinderen wil zien, en hoopt
men dat eventuele nadelen in de toekomst zullen blijken mee te vallen.

Veelal leert men proefondervindelijk wat het betekent om gespreid te werken. In de ergste gevallen
wordt vrijetijd hersteltijd en komt tijd verbrokkeld beschikbaar omdat ze zit ingeklemd tussen

slapen en werken. Werken in de weekeinden maakt dat men recreatief of individueel moet gaan
sporten, en dat men met vervlakte emoties naar een sportwedstrijd kijkt waarvan men de uitslag
al heeft vernomen. Variabele werktijden brengen met zich mee dat men geen afspraak kan maken
zonder de agenda te pakken, en onzekere werktijden impliceren mentale onrust en problemen bij
het gestand houden van lange termijn afspraken.

Niet alle nadelen doen zich echter tegelijk voor. Van storende onzekerheid over arbeidstijden
is alleen sprake bij kraamverzorgenden (die zich daartegen proberen te wapenen door niet-

verplichtende nul-uren-contracten af te sluiten). Verderhebben alleen chauffeurs en baliemedewer-
kers te maken metdagelijks en wekelijks varierende werktijden. Deroosters van zweminstructeurs,
operators en dierentuinmedewerkers varieren wel van dag tot dag maar niet van week tot week,
en blijven daarmee in hoge mate planbaar. Alleen de variatie in te werken weekeinden blijkt
universeel. Chauffeurs werken het meest langs de randen van de nacht, en klagen het meest over

186



hersteltijd. Voor de andere groeperingen blijft avondwerk beperkt tot een late avond in de week
en een of twee avonden tot 20 of 21 uur. Voltijd gespreid werkenden werken gemiddeld twee
weekeinden per maand, de zaterdag iets meer dan de zondag. Deeltijd gespreid werkenden werken

minder avonden en weekeinden.

Gespreid werken bevat echter niet alleen nadelen. Gespreid werken biedt de mogelijkheid om er
doordeweek overdag op uit te trekken, wanneer het nog rustig is in winkelcentra en in pretparken.
Men is vrij op productieve uren, en kan meer tijd besteden aan de opvang van de kinderen.

Gespreid werk betekent minder sleur, niet dag in dag uit op dezelfde tijden werken, en meer

vrijheid op het werk. Daarnaast betekent gespreid werken vooralsnog meer financiele armslag.
Gespreid werkenden ontplooien daarbij diverse tijd-strategieen om controle te houden over

hun tijd. Via inspraak in roosters, diensten ruilen met collega's en verlof nemen houden gespreid
werkenden een redelijke mate van zeggenschap over hun arbeidstijden. Momenten samen zijn
kostbaar, en worden daarom afgeschermd tegen claims van derden. Door te appelleren aan het

arbeidsethos - het is nu eenmaal mijn werk - vrijwaren gespreid werkenden zich van ongewenste

aanspraken op hun vrijetijd. Door met hun eigen rust te schuiven proberen gespreid werkenden

het maximale uit hun vrijetijd te halen. Een geoefend agenda-beheer voorkomt dat de tijd echt
onoverzichtelijk wordt.

Voor een schets van de gevolgen van gespreid werken voor het dagelijks leven blijkt het arbeids-

tijdpatroon echter geen goede ingang. Enerzijds, omdat er (te) veel verschillende arbeidstijdpatro-

nen zijn; anderzijds, omdat de gevolgen van het arbeidstijdpatroon varieren naar gelang de sociale

positie van de betrokkenen. Vooral de gezinssituatie speelt een belangrijke rol.
Alleenstaanden hebben niet met andere huisgenoten rekening te houden. Dat maakt gespreid

werken relatief eenvoudig, want er valt weinig af te stemmen. Tegelijk is het voor alleenstaanden

vaak lastig om op zondagen, als de meeste paren en gezinnen samen optrekken, wat af te spreken.
Gaan werken vormt dan een reeel alternatief.

Paren zijn sterk op elkaar betrokken. Werkt de partner ook op gespreide tijden, dan ontstaat

als het ware een gespreid werkend team. In onderling overleg en in overleg met beide werkgevers
zijn "dubbel gespreid werkenden" op zoek naar gezamenlijke vrijetijd. Werkt een van de twee

partners op reguliere tijden, dan is er sprake van botsende ritmes. De een is gewend om in de

weekeinden vrij te zijn, de ander is doordeweek vrij. Die situatie leidt gemakkelijk tot conflicten.

In de onderzochte gezinnen doen zich twee situaties voor. In de gunstige situatie vormt het

gespreide werk onderdeel van een min of meer bewuste strategie om de zorg voor kinderen in
eigen hand te houden. De tegengestelde ritmiek van het gespreide werk wordt dan productief

aangewend. Als de partner niet werkt en er ook geen schoolgaande kinderen zijn, bestaan er
mogelijkheden tot doordeweekse recreatie. In de ongunstige gevallen werkt de partner wel
doordeweek overdag, zijn er schoolgaande kinderen, en vormt het gespreide werk geen onderdeel

van een bewuste tijd-strategie van het betreffende gezin. Het weekritme blijft dan van grote
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betekenis. Vrijetijd doordeweek blijft dan vaak een kwestie van activiteiten rond het huis; 'echte

recreatie', met het gezin een dagtocht maken naar pretpark of strand, blijft voorbehouden aan de
weekeinden (vooral de zondag). Voor de partners is het op zondag met de kinderen achterblijven
vaak vervelender dan het zondagwerk voor de gespreid werkende zelf.

Naast partner en kinderen zijn er andere zaken die maken dat gespreid werkenden geen ritmeloos
bestaan leiden. In veel gevallen vormt het weekritme de basis voor de roosters. Het werken in de

dienstverlening brengt mee dat het werk van zichzelf al een ritmiek kent: ofwel is de bezetting
op zondag lager, ofwel zijn er andere zaken waaraan men kan merken dat het zondag is (ander
publiek, chefs afwezig, geen zakelijk verkeer). Ook andere sociale feiten blijven gespreid
werkenden aan het weekritme herinneren. Uitgaan, verjaardagen en verenigingsleven blijken nog
sterk avond- en weekeinde gebonden.

Een aantal gespreid werkenden onttrekt zich (ten dele) aan het collectieve ritme. Voor "dubbel

gespreid werkenden" bestaat de ritmiek vooral uit het toeleven naar de volgende gezamenlijke
vrije dag. "Het weekeinde" bestaat voor deze groep nauwelijks meer. De organisatie van de
arbeidstijden zorgt vooreen vloeiender, maardaarom niet minderbetekenisvol onderscheid tussen,

bijvoorbeeld, grote weekeinden en kleine weekeinden, 3/11 en 7/3 dagen, en lange weken en korte
weken.

Uit de interviews valt niet op te maken dat gespreid werkenden een sociaal geYsoleerd bestaan

leiden. Het werken in de avonden en weekeinden impliceert dat sociale contacten minder frequent
worden. Daarmee gaan contacten echter nog niet verloren. Gespreid werkenden zijn zich bewust
van de sociale risico's van hun werk. Bewust of onbewust selecteert zich een kleine groep relaties
uit - met partner of gezinsleden aan het hoofd - waarmee men in contact blijft. Contact is echter

niet gebaseerd op een rigide frequentie - zondags soep met brood bij oma - maar volgt een meer
flexibele opzet. De idee dat werk nu eenmaal voor andere zaken gaat, een wederzijds respect voor
eigen tijd, en intenser contact indien men wel samen is, voorkomen dat relaties verloren gaan.

Voor zover gespreid werkenden geen vrijwilligerswerk doen is dat om redenen die niet specifiek
lijken voor het gespreide werk (niet mee in aanraking gekomen, andere interesses, wil geen
verplichtingen). Wel bemoeilijkt vooral weekeindwerk, al is dat eens in de drie weken, de
deelname aan hobby's die een lange termijn vastlegging vereisen (competitie). Indirect levert
gespreid werken zo een bijdrage aan de'ontsporting van de sport' (meer recreatieve of individuele

sport- en hobby-beoefening).
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Noten

1. Letterlijke citaten van respondenten zijn in dit hoofdstuk tussen 'enkelvoudige' aanhalingsteken geplaatst.
Om dergelijke citaten te scheiden van tekst-accentueringen van de auteur zelf of van citaten uit de
literatuur, zijn de laatste tussen "dubbele" aanhalingstekens geplaatst.

2. Vanzelfsprekend kunnen art)eidstijden ook varieren op het niveau van de seizoenen (bijvoorbeeld:
seizoengebonden overwerk) of op het niveau van de levensloop (bijvoorbeeld: vervroegd uittreden).

3.        Evenals bij de baliemedewerkers is voorbij gegaan aan lichte functieverschillen, welke voor het doel van
deze studie niet relevant zijn

4.        Recent, met de invoering van de 36 urige werkweek, is dat aantal verkort tot negen.

5.        Omwille van privacy zijn geen gegevens over sekse of woonplaats vermeld.

6. Vandaar waarschijnlijk dat het onderwerp vermoeidheid nauwelijks ter sprake kwam bij de operators of
bij de kraamverzorgenden. De operators werken wel tot 23 uur, maar in deeltijd met ruime tijd voor
herstel. De kraamverzorgenden werken net zoals de dierenverzorgers acht opeenvolgende dagen, maar
daar zitten vaak ook een of twee kortere dagen tussen. Een aantal kraamverzorgenden werkt bovendien in
deeltijd, en degenen die niet deeltijd werken zijn nog jong (onder de dertig jaar).

7.        De "chauffeur" die bij een informatie- en veiligheids-unit werkte, kende geen gebroken diensten.

8.       Een respondent beschreef dat het niet ongewoon was dat men na het uitgaan rechtstreeks naar het veld
reed. Favoriete positie was dan die van 'hangende spits' (met de nadruk op hangen).

9.         Het onderwerp televisie kwam bij tien van de interviews aan bod.

10. Alle onderzochte organisaties ressorteerden onder een cao.

11. Happy Loving Couples is de titel van een song van de Britse pop-muzikant Joe Jackson (op het album
Look Shatp). In Happy Loving Couples bezingt Jackson zijn jaloezie ten aanzien van het geluk van
geliefden: "happy loving couples make it seem so easy / happy loving couples make it seem so fine / 'till
the day that I can do my own thing / happy loving couples ain't no friend of mine".

12.      Twee van de geYnterviewden bleken eerder gescheiden te zijn geweest. In een geval voltrok de scheiding
zich voordat men gespreide werkte, in het andere geval was men tijdens de scheiding wel gespreid
werkzaam Over de rol van het gespreid werken in dit relatie-conflict werd geen duidelijkheid verkregen.

13.     Over de betekenis van het 'uitgesloten zijn' is een aangrijpende roman geschreven door Paulo van Vliet.
Uitgesloten verscheen in 1997 bij Nijgh & Van Ditmar.

14.     Gegeven de beperkte omvang van de casestudie is het niet zinvol om dit getal te vergelijken met cijfers
uit landelijke enqudtes over participatie in vrijwilligerswerk. Desalniettemin: gemiddeld participeert 32%
van de bevolking van  18 jaar en ouder in  1995 in vrijwilligerswerk, tegen 22%  (7  van de 32) voor de hier
onderzochte groep. Daarbij past de kanttekening dat de onderzoeksgroep voor een groot deel uit precies
die groepen bestaat die volgens het SCP weinig participeren in vrijwilligerswerk (lagere opleiding,
voltijd werkenden, tweeverdieners, her-intredende vrouwen met zorgtaken; verg. SCP 1996:544/546).
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7. Regelmatig onregelmatig

Dit boek vormt de neerslag van een studie naar de gevolgen van spreiding van arbeidstijden over
de dag en de week voor de omgang met tijd en voor de participatie in vrijetijd en recreatie. De

studie maakte onderdeel uit van een wetenschappelijk programma naar tijd-ruimtelijke differentia-
tie in arbeid en recreatie (Futro). Als onderzoeksvragen waren geformuleerd:

1    In welke mate zijn arbeid en vrijetijd gespreid over de dag en de week,  en welke ontwikke-
lingen  hebben zich hier de  afgelopen jaren in voorgedaan?

2  Hoe is gespreid werken verdeeld over de beroepsbevolking, en wat is de relatie lussen

spreiding van arbeidstijden en zeggenschap over arbeidstijd?

3   Wat zijn de gevolgen van spreiding van arbeidstijden voor de uithuizige  recreatie, en welke

andere factoren zijn hierop van invioed?

4   Wat is de betekenis van spreiding van arbeidstijden voor de omgang met tijd (in termen van
ritmering  en coordinatie van handelen), enwelke tijd-strategiefn onderhouden gespreid
werkenden om hun doelen te bereiken?

In dit slothoofdstuk worden de resultaten uit de studie samengevat, en wordt ingegaan op de
betekenis daarvan voor toekomstig beleid en onderzoek inzake tijd. Eerst wordt in § 7.1 en § 7.2

geschetst van de historische veranderingen in de omgang met tijd en van de bestaande kennis over

spreiding van arbeidstijden in relatie tot tijd en recreatie. De resultaten uit het empirische deel van
het onderzoek worden samengevat in § 7.3 tot en met § 7.7. De indeling is daarbij thematisch,

en loopt niet geheel parallel aan de onderzoeksvragen. In § 7.8 worden de conclusies uit het

onderzoek nog eens samengevat. In § 7.9 tot en met § 7.11 wordt de blik op de toekomst gericht.

7.1 Van dualisme naar de-synchronisatie

In 1996 zijn zowel de Arbeidstijdenwet als de Winkeltijdenwet van kracht geworden. Beide wetten

behelzen een dereguleringen decentralisering van het overheidsbeleid inzake arbeids- en winkeltij-
den. Als gevolg van beide wetten is er sprake van een verruiming van de mogelijkheden om 's
avonds en in de weekeinden arbeid te (laten) verrichten en te winkelen.



Ter verduidelijking van de betekenis van beide wetten is in het tweede hoofdstuk ingegaan op
veranderingen in het denken over tijd. In de loop van de tijd is ons tijdsbegrip steeds abstracter

geworden. Onder invloed van processen van schaalvergroting, functionele differentiatie en een
utilitaristisch tijdsbesef is de omgang met tijd - in een proces dat eeuwen heeft geduurd - geunifor-
meerd en gerationaliseerd. Gaandeweg dat proces raakte de dagindeling onderhevig aan een
groeiende diversiteit aan dienstroosters en tijdschema's, en werd een van oorsprong traditioneel-

religieuze inbedding van de tijd geformaliseerd in nationale wet- en regelgeving (bijv. de Arbeids-
wet van 1919, de Winkelsluitingswet van 1930). Een 'dualistische conceptie van tijd' (Elchardus
1982) diende om de aan tijd inherente conflicten te pacificeren. Arbeid en vrijetijd waren daarbij
verbonden aan specifieke tijdvakken. Aan die tweedeling waren vervolgens weer andere schei-
dingen verbonden, zoals die tussen noodzaak en vrijheid en de taakverdeling tussen de seksen.

Het weekeinde, en vooral de zondag, waren de geijkte momenten om er gezamenlijk op uit te
trekken. Een collectief ritme droeg bij aan de mogelijkheid tot orientatie in de tijd, tot onderlinge

coordinatie van handelen, en - via het bijeenbrengen van mensen - tot sociale integratie.
De dualistische conceptie van tijd beleefde zijn hoogtepunt in de eerste decennia na de Tweede

Wereldoorlog. De arbeidsparticipatie van vrouwen bevond zich op een historisch dieptepunt, en
de winkeltijden waren strikter dan ooit tevoren. Het maatschappelijke leven was georganiseerd
in hechte blokken (verzuiling). Or(ie en regelmaat dicteerden het sociale leven. In een dergelijke
homogene cultuur wekt het nauwelijks verbazing dat ploegenwerkers in die tijd vooral klaagden

over het feit dat ze met hun arbeidspatroon 'afweken van het maatschappelijk gangbare' (Banning
et al. 1961, 1962).

De modeme tijd wordt echter niet alleen gekenmerkt door punctualiteit en functionele differentia-

tie, maar ook door mobiliteit, individualiteit, emancipatie en ambitie. Laatstgenoemde krachten
staan echter niet zelden op gespannen voet met een strakke orkestratie van de tijd. Na de Tweede

Wereldoorlog krijgen deze (altijd al aanwezige) tegenkrachten een steeds duidelijker stem. De
verankering van tijd in collectieve roosters botst met een individuele cultuur, met de behoefte aan

Eigenzeit' (Nowotny 1989). Individualisering in leefvormen en toenemende arbeidsparticipatie
van vrouwen impliceren dat taakverdelingen minder strikt langs de lijn van sekse verdeeld worden.
Meer mensen combineren betaald en onbetaald werk en ervaren problemen in het samenvallen
van werk- en openingstijden. Toenemende welvaart leidt tot meer mobiliteit, en tot een opeenho-

ping van mensen op wegen en in centra van vrijetijdsbesteding.
In die veranderende maatschappelijke context ondergaat ook de temporele coardinatie verande-

ring. In toenemende mate worden collectieve ritmes geassocieerd met inefficient tijd- en ruimtege-
bruik, met congestie en met gebrek aan tijd-soevereiniteit. Kern van het nieuwe denken over tijd
zijn niet uniformiteit en collectieve ritmes, maar differentiatie, spreiding en individuele keuze.

Het is die visie op tijd die in de jaren negentig overheerst in het maatschappelijke debat. Politiek

krijgt die visie gestalte in een overheidsbeleid waarin afstand wordt genomen van een nauwgezette

regulering van tijd. Arbeidstijdenwet en Winkeltijdenwet gelden als de boegbeelden van dat beleid.
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7.2 Strijdige perspectieven

Over de gevolgen en bijgevolg ook de waardering van de geschetste ontwikkelingen wordt binnen

de (algemene) sociologie verschillend gedacht.
Onvrede met het dwangmatige karakter van tijd is van alle tijden, maar culmineert in de

sociologie in de stroom rapporten van de jaren tachtig en vroege jaren negentig over'de-synchroni-
satie'. Auteurs als Teriet (1978), Knulst (1984), Kattenberg (1990) en Du Roy (1990) signaleren
dat de organisatie van tijd in collectieve ritmes geen gelijke tred houdt met maatschappelijke

ontwikkelingen richting de-differentiatie. Binnen die stroming wordt het loslaten van strakke

roosters in verband gebracht met keuze-vrijheid, met individuele zeggenschap over tijd en met

vermindering van congesties. Ter voorkoming van afstemmingsproblemen wordt de notie van

'temporele gemeenschappen' aangereikt (Boulin 1993b).
Het sociaal-culturele denken over tijd, met Elchardus (1982, 199la/b, 1996) als voornaamste

vertegenwoordiger, vestigt vooral de aandacht op mogelijke schaduwzijden van gespreid werken.

In het sociaal-culturele denken overtijd wordt het belang benadrukt van collectieve ritmes. Collec-

tieve ritmes vervullen in die visie een belangrijke sociale functie. Collectieve ritmes zijn meer
dan de optelsom van individuele tijdsindelingen, en impliceren zowel mogelijkheid als beperking.

Het belang van coordinatie, en de traditionele culturele betekenis van de doordeweekse periode
als werktijd, maken dat recreatieve activiteiten zich niet gemakkelijk in de tijd laten verplaatsen.

Vrij zijn op tijden dat anderen niet vrij zijn, betekent dan vooral sociale isolatie. Voor zover de

tijd minder voorspelbaar wordt, leidt dit er toe dat er meer gepland moet worden, met alle risico's

van dien zoals het mislopen van afspraken ('frictie-tijd', Raaijmakers in Beckers et al. 1994). Tot
slot waarschuwen aanhangers van het sociaal-culturele denken over tijd dat het mes van de
flexibiliteit niet aan twee kanten snijdt, en dat flexibiliteit voor de werkgever niet automatisch

betekent dat ook werknemers meer zeggenschap krijgen over hun arbeidstijden.

Naast deze twee (antagonistische) perspectieven op tijd, is tijd ook binnen de sociale geografie

onderwerp van studie geweest. Diverse tijd-geografen (Hagerstrand 1970, Cullen 1978, Vidakovic

1980, Tacken 1993) vestigen de aandacht op de verschillende type beperkingen die mensen in hun

tijdsbesteding ervaren (capaciteits-, coordinatie- en gezagsbeperkingen), alsmede op het routine-

matige karakter van het alledaagse handelen. Evenals bij het de-synchronisatie-denken ligt in de
tijd-geografie de nadruk op de mogelijkheden van spreiding van arbeidstijden in termen van

individuele zeggenschap en het wegnemen van beperkingen.

Is tijd in bovengenoemde studies primair onderdeel geweest van theorievorming, binnen de sfeer

van recreatie- en vooral arbeidsstudies zijn diverse empirische studies verricht naar gespreid
werken. Oudere recreatie-studies onderstmpen het sociale karakter van recreatie en de sterke relatie

van recreatie met de zondag. Onderzoek onder ploegenwerkers uit dezelfde periode laat zien dat

spreiding van arbeidstijden gepaard gaat met gevoelens van sociale isolatie, met problemen in het
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synchroniseren van het handelen met derden, met een slechts ten dele verplaatsbare betekenis van

de zondag en bijgevolg met problemen in de participatie in vrijetijd en recreatie.
Recenter onderzoek bevestigt deze gegevens ten dele. Nog steeds geldt recreatie vooral als een

sociale activiteit, uiten gespreid werkenden klachten over hun gezinsleven en over hun maatschap-
pelijke participatie (netwerk, hobby, vereniging), en blijken weekeinden en avonden de meest

geijkte momenten voor (gezamenlijke) vrijetijdsbeste(ling. Tegelijk is in een aantal studies sprake
van waardering voor doordeweekse vrijetijd en van afnemende weerstand tegen vooral avondwerk.

Gespreid werkenden uiten wel klachten, maar of dit ook ten koste gaat van hun feitelijke tijdsbe-
steding is niet altijd duidelijk.

De meeste klachten doen zich voor onder nachtwerkers, en de meeste overeenstemming bestaat
er over de nadelige gevolgen van nachtwerk voor het fysiek welzijn. Of gespreid werk zonder
nachtwerk ook bezwaarlijk is voor het sociaal welzijn, is een stelling waar zowel onderzoekers

onderlingals onderzoekers en respondenten over van mening verschillen. Een aantal onderzoekers
constateert dat gespreid werken nieuwe vaardigheden en een andere mentaliteit vereist. Als
belangrijke voorwaarden voor acceptatie van gespreid werken worden inspraak en zeggenschap
genoemd, maar ook regelmaat en voorspelbaarheid, een duidelijke begrenzing van het gespreid
werken, alsmede enige meer specifieke aspecten van de wijze van inroostering. Daarnaast wordt
ook deeltijdwerk genoemd als een mogelijkheid om de sociale gevolgen van gespreid werk te
verlichten. De betekenis van deze bevindingen voor vrijetijd en recreatie moet echter primair
worden afgeleid uit diverse subjectieve aspecten van tijd (klachten, waarderingscijfers). Slechts
een klein aantal studies begeeft zich op concreet gedragsniveau of gaat nadrukkelijk in op de
strategieen die gespreid werkenden hanteren om hun vrijetijdsdoelen te bereiken.

7.3 Onderzoeksopzet

Op basis van de uitkomsten uit de literatuurstudie is een empirisch onderzoek opgezet. Besloten
is om de aandacht in het onderzoek vooral te richten op mensen met avond- en weekeindwerk.

Voor dedata-vergaring is gekozen vooreen combinatie van secundaire analyses op twee bestaande

data-bestanden, gecombineerd met interviews bij 32 personen met avond- en weekeindwerk.
De geanalyseer(le databestanden betreffen de serie tijdbudgetonderzoeken van het Sociaal &

Cultureel Planbureau (SCP) en het Onderzoek Dagrecreatie van het Centraal Bureau van de
Statistiek (CBS). In de serie tijdbudgetonderzoeken van het SCP (1975-1995) houden ruim 3.000
respondenten gedurende een week lang per kwartier bij wat ze doen en waar ze dat doen. Voor
het Onderzoek Dagrecreatie van het CBS (1995f96) noteerden 17.000 respondenten gedurende
een halve maand de bijzonderheden van de door hen in die periode ondernomen dagtochten.
Middels de tijdbudgetonderzoeken werd de ontwikkeling en de verdeling van het gespreide werk
in kaart gebracht; het Onderzoek Dagrecreatie diende vooral om een relatie te leggen tussen

gespreid werk en uithuizige recreatie.
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De interviews waren bedoeld om additionele informatie te verzamelen over de diverse soorten

dienstroosters, alsmede om de betekenis van enkele eerder gevonden patronen niet enkel te
veronderstellen maar om deze ook empirisch te staven. De respondenten voor de interviews waren

afkomstig uit vijf dienstverlenende organisaties en een openbaar-vervoersbedrij f. Onder de dienst-

verlenende organisaties bevonden zich een zwembad / sportcomplex, een dierentuin, een telefoni-

sche informatiedienst, een financiele instelling, en een instelling voor thuis- en kraamhulp.

7.4   Gespreid werk

Voor een adequate duiding van de recente ontwikkelingen zijn uitkomsten uit de tijdbudgetonder-
zoeken van het SCP afgezet tegen uitkomsten uit CBS onderzoek uit de jaren vijftig en vroege
jaren zestig, de 'high times' van een dualistische tijdscultuur. Anders dan verwacht blijkt dat er
in 1995 minder gespreid gewerkt wordt dan in 1955 of 1962. Gemiddeld wordt er in  1955 3,8 uur
tijdens de avonden, de zaterdagmiddagen en de zondagen gewerkt, tegen 2,2 uur in 1995.
Vergelijking met de situatie in 1962 leert dat er zowel tijdens de doordeweekse avonden als op

zaterdag en op zondag in 1995 minder wordt gewerkt dan begin jaren zestig. Over werken tijdens
de nacht zijn geen gegevens bekend.

Ter verklaring voor de daling in het avond- en weekeindwerk is gewezen op de veranderde

samenstelling van de beroepsbevolking. Enerzijds zijn er expanderende beroepen waar veel op
gespreide tijden gewerkt wordt (handel, horeca, toerisme); anderzijds is een aantal beroepsgroepen
met veel gespreid werk in omvang geslonken (agrariers, huispersoneel, industriele ploegenarbeid).
Nieuw' werk betreft daarnaast in belangrijke mate werk dat formeel doordeweek overdag plaats
vindt (overheid, zakelijke dienstverlening). Variabele werktijden maken daarbij dat mensen hun

werkdag in vergelijking met 1975 wat later beginnen en eindigen, maar tot veel meer avond-,
nacht- en weekeindwerk heeft dat niet geleid.

De overgang naar een post-industriele economie heeft dus niet geleid tot een gelijkmatige
spreiding van arbeid over de dag en de week. Anno 1995 vindt 87% van het werk doordeweek

overdag plaats. Twee procent van het werk wordt 's nachts verricht, zes procent's avonds, en vijf
procent in de weekeinden overdag. Ongeveer de helft van de werkzame bevolking heeft met
gespreid werk te maken. Voor velen van hen betreft het echter een relatief klein deel van de

arbeidstijd, deels in aanvulling op de reguliere arbeidstijd doordeweek overdag. Ruim tien procent
van de werkenden verricht meer dan 40% van zijn of haar arbeid in de avonden, weekeinden en

nachten.

De tijdbudgetstudies van het SCP wijzen verder uit dat gespreid werk niet gelijkelijk over de
samenleving is verdeeld. Gespreid werk komt vooral veel voor onder (studerende) jongeren, bij
(kleine) deeltijdbanen, en bij zelfstandigen. Verder is er een belangrijk onderscheid naar oplei-
dingsniveau. Weliswaar zijn er iets meer hoger opgeleiden dan lager opgeleiden die gespreid
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werken, hoger opgeleiden die gespreid werken doen dat voor een geringer deel van hun arbeidstijd
dan lager opgeleiden. Hoger opgeleiden beschikken daarbij over meer zeggenschap ten aanzien
van de tijdstippen waarop ze werken, verrichten hun gespreide werk beduidend vaker thuis, en
werken minder vaak 's nachts. Van een positieve relatie tussen spreiding van arbeidstijden en

zeggenschap over begin- en eindtijden is geen sprake. In lijn met het sociaal-culturele denken over
tijd blijkt zeggenschap primair een kwestie van hulpbronnen, van macht.

Het beeld over gespreid werken dat uit de enquEtes naar voren komt, wordt grotendeels bevestigd
en aangevuld in de interviews. De geinterviewde avond- en weekeindwerkers blijken werkzaam
te zijn in heel verschillende roosters en dienstregelingen. Voor de beschrijving van deze

arbeidstijdpatronen zijn vier dimensies onderscheiden: lokatie (arbeidstijdstippen), frequentie,
variabiliteit (werken op wisselende tijden) en onzekerheid (niet van tevoren weten wanneer te

werken).
Alle tweeendertig respondenten werken een tot drie weekeinden per maand. Met uitzondering

van de kraamverzorgenden en de dierentuinmedewerkers werken alle respondenten ook structureel
's avonds. Daarbij gaat het meestal om twee tot drie avonden per week. Nachtwerk komt alleen

regelmatig voor bij de chauffeurs (aan de randen van de nacht).
Zonder uitzondering hebben de geinterviewden te maken met variatie in het werken in de

weekeinden: het ene weekeinde werkt men wel, het andere niet. Een aantal respondenten werkt

daarbij in langlopende roosters waarin wel van dag tot dag op andere tijden gewerkt wordt, maar
waarin de werktijden van week tot week niet wezenlijk verschillen. Een ongeveer even groot ander

aantal heeft wel te maken met wisselende roosters en met arbeidstijden die zowel van dag tot dag
als van week tot week varieren.

In de gevallen waarin sprake is van variabele werktijden worden de nieuwe roosters doorgaans
minimaal een maand en vaak langer van tevoren bekend gemaakt. De meeste betrokken responden-

ten geven aan dat dit voor hen een acceptabele termijn is. Bij 66n organisatie is sprake van storende

onzekerheid over de arbeidstijden: bij de kraamverzorgenden interfereert de onzekerheid over de

werktijden duidelijk met de vrijetijdsbesteding.

In lijn met de bevindingen uit het tijdbudgetonderzoek werken alle geinterviewden in roosters en
dienstregelingen die weinig speelruimte laten ten aanzien van de begin- en eindtijden. Daarmee

zijn de betrokkenen echter nog niet gereduceerd tot weerloze marionetten. In het terugwinnen van
zeggenschap over hun arbeidstijd bedienen gespreid werkenden zich van strategieen als het
bedingen van inspraak in de samenstelling van de roosters, het ruilen van diensten, verlof
opnemen, en het aangaan van nul-uren contracten. Gespreid werkenden schromen niet om

management-ins*menten als het uitwisselbaar maken van personeelsleden en het flexibel maken
van de personeelsinzet, in hun eigen voordeel om te buigen.

Uit de interviews blijkt niet dat alle gespreid werkenden zich'gedwongen' voelen tot het werken
op gespreide tijden. Voor een aantal geldt dat wei, en is men al blij dat men een baan heeft.
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Anderen hebben - binnen het bestek aan banen waar hun opleiding hen toegang toe bood - om
'intrinsieke' redenen voor hun beroep gekozen. Die redenen varieren van de charmes van het

beroep (dieren verzorgen, de bijzondere sfeer in de horeca), tot redenen die voortkomen uit de

werktijden (de mogelijkheid om overdag voor de kinderen te zorgen of rustig te kunnen winkelen).

7.5 Ritmering

In het sociaal-culturele denken over tijd is de verwachting geuit dat spreiding van arbeidstijden
kan leiden tot een 'grijze' tijd (Sorokin 1943), tot een tijd waarin alle dagen op elkaar lijken. Deze

verwachting wordt in dit onderzoek niet bevestigd.
Ten eerste is er op de lange termijn geen sprake van een toename van gespreid werken. In de

post-industriele economie van vandaag wordt er vooralsnog minder gespreid gewerkt dan veertig

jaar terug. De vraag wat de toekomst in deze zal brengen, komt verderop in dit hoofdstuk nog aan
bod. Een eventuele toename van het gespreid werken impliceert echter nog niet dat daarmee het
bestaande onderscheid tussen weekeinden en doordeweekse dagen verdwijnt. De rapporten uit
de jaren vijftig en zestig geven blijk van een duidelijk besef van 'collectieve ritmes'. Tegelijk deed
zich in de betreffende periode een sterke toename voor in het ploegenwerk, en was er meer

zondagswerk dan nu. Op basis van deze paradox kan worden afgeleid dat een zekere hoeveelheid

avond-, nacht- en weekeindwerk een maatschappelijk besef van collectieve ritmes niet in de weg
staat.

Ten tweede geven de uitkomsten uit het Dagrecreatie-onderzoek aan dat de verschillende dagen
van de week niet alleen wat betreft arbeid maar ook wat betreft recreatie-patronen hun kleur
hebben behouden. De zondag is er vooral voor de rust en het gezin. Op zondag vindt de meeste

dagrecreatie plaats en domineert het contact met de leden van het eigen huishouden. Op zaterdag
is het sociale leven beweeglijker. Mensen gaan vroeger van huis, er is meer tijd voor sport, hobby's

en uitgaan, en huisgenoten gaan meer hun eigen weg: men gaat alleen weg, of met vrienden.
Doordeweek worden er vooral minder dagtochten ondernomen en gaat men vaker alleen op stap.
Van alle dagtochten van de Nederlandse bevolking vindt 31% doordeweek overdag plaats; 69%
vindt plaats tijdens de avonden, weekeinden en nachten. Werkenden zijn voor 82% van hun

dagtochten afhankelijk van avonden, weekeinden en nachten.

Dagrecreatie vindt naar verhouding het meest doordeweek overdag plaats. Ter verklaring is
erop gewezen dat men voor dagrecreatie weinig anderen nodig heeft, die bovendien vaak tot het

eigen huishouden behoren. Bovendien is men bij veel dagrecreatieve activiteiten, zoals fietsen
of wandelen, weinig afhankelijk van voorzieningen. Voor zover men weI gebruik maakt van

voorzieningen zijn die veelal doordeweek overdag geopend (museum, zwembad). Bij uitgaan,
het verenigingsleven en de georganiseerde sport is sprake van een 'gegeneraliseerde afhanke-

lijkheid' van grote aantallen anderen. Uitgaan en het verenigingsleven laten zich om die reden
slecht in de tijd verplaatsen. Sport vindt relatief weinig doordeweek overdag plaats, maar laat zich
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gemakkelijk verplaatsen voor zover sport ook individueel beoefend kan worden en voorzieningen
vereist die doordeweek overdag toegankelijk zijn.

Uit de interviews blijkt verder dat de gespreid werkenden zelf geen ritmeloos bestaan leiden. Het
dienstverlenende karakter van hun werk betekent dat het werk vaak al ritmisch georganiseerd is:
op zondag is de bezetting lager, is er een andere clienttle, zijn chefs afwezig en is de sfeer

gemoedelijker. In veel gevallen zijn de werkroosters gebaseerd op het weekritme. In andere

gevallen zijn het schoolgaande kinderen, regulier werkende partners en andere sociale feiten die

gespreid werkenden aan het weekritme blijven herinneren (uitgaan, verjaardagen, markten en het

verenigingsleven zijn nog steeds sterk avond- en weekeinde gebonden).
Het collectieve ritme, met in het hart daarvan de zondag, blijft voor gespreid werkenden dus

van groot belang. De belangrijkste verandering ten opzichte van vroeger is dat het accent ver-
schuift van een verbod op naar een vrijwaring van, van een niet mogen naar een niet langer
hoeven: niks moet, alles mag. Vrijetijd doordeweek blijft in die situatie een kwestie van activitei-

ten op of rond het huis. Uit het Dagrecreatie-onderzoek komt naar voren dat avond- en weekeind-
werkers 14% meer dagtochten doordeweek overdag ondernemen dan regulier werkenden. Deson-
danks blijft 80% van alle dagtochten van gespreid werkenden geconcentreerd in de avonden en
weekeinden. Echte recreatie', samen een dagie uit, blijft in belangrijke mate een zaak van avonden
en weekeinden (vooral de zondag).

De vraag wanneer men recreeert wordt daarbij, behalve door de organisatie van de arbeidstij-
den, vooral bemvloed door de specifieke gezinssituatie waarin men verkeert. Een aantal gespreid
werkenden onttrekt zich deels aan het collectieve ritme. Voor paren waar beiden gespreid werken
bestaat de ritmiek vooral uit het toeleven naar de volgende gezamenlijke vrije dag. 'Het weekeinde'
kan voor deze groep net zozeer op dinsdag en woensdag vallen als op zaterdag en zondag. De
organisatie van de arbeidstijden zorgt daarbij voor een vloeiender, maar daarom niet minder
betekenisvol onderscheid tussen, bijvoorbeeld, '3/11 en '7/3 dagen', 'lange en korte weken',

'breekdagen' en 'gebroken diensten' (zie hoofdstuk zes). Daarmee blijft, op individueel niveau,
de ritmiek in de tijd gewaarborgd.

7.6   Participatie in recreatie

De mogelijkheden tot ruilen en verlof opnemen kunnen niet verhinderen dat avond- en weekeind-
werkers 17% minder dagtochten ondememen dan regulier werkenden (blijkens het Dagrecreatie-
onderzoek). De mogelijkheid om er doordeweek overdag op uit te trekken compenseert de

geringere gelegenheid tot recreatie in de avonden en weekeinden dus slechts ten dele. Uit de inter-
views blijkt dat dit vooral te maken heeft met problemen bij het vinden van recreatie-partners,
en minder met de idee dat recreatieve uitstapjes vooral aan de zondag en aan het weekeinde
toehoren. Voorts is het geringere aantal dagtochten onder gespreid werkenden in verband gebracht
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met het feit dat een deel van de vrijetijd hersteltijd wordt, dat vrijetijd soms verbrokkeld beschik-

baar komt of zit ingeklemd tussen nachtrust en nog te vervullen arbeidsverplichtingen, en dat
onzekerheid over arbeidstijdstippen een barridre opwerpt om iets te ondernemen. Wel komt uit
de interviews naar voren dat een geringer aantal dagtochten gecompenseerd wordt door aan de
betreffende momenten meer betekenis toe te kennen. Desondanks betreuren sommige gespreid

werkenden, zeker hun thuis achterblijvende partners, de geringere recreatie-mogelijkheden.
Anderen accepteren dit feit als het onvermijdelijke gevolg van hun beroepskeuze, en wijzen op
voordelen op andere terreinen (zie § 7.3).

Gespreid werkenden die alleen 's avonds of in deeltijd werken ondernemen overigens niet
minder dagtochten. Beide constateringen zijn te plaatsen in eerdere bevindingen over deeltijd

gespreid werk (De Lange 1983) en over avondwerk (Van Limborgh 1996). Verder zijn het vooral

alleenstaanden en oudere gespreid werkenden die minder dagtochten ondernemen. Ebn ongebon-
den leefsituatie blijkt voor het ondernemen van dagtochten eerder een nadeel dan een voordeel.

Ter verklaring hiervoor is gewezen op de mogelijkheid dat alleenstaanden uit hoofde van hun
sociale positie meerproblemen ervaren in het afstemmen van hun dagtochten met anderen, hetgeen

bij gespreid werkenden tot uiting komt in een geringer aantal dagtochten. Deze verklaring vindt
in zoverre steun in de interviews dat de geYnterviewde alleenstaanden aangeven dat het moeilijk
is om op zon- en feestdagen iets af te spreken met vrienden die wel een partner en/of kinderen

hebben. Menig alleenstaande verwelkomt om die reden het werken op zon- of feestdagen als een

legitiem alternatief voor een anderszins saaie en stille rustdag.
Noch in het Dagrecreatie-onderzoek noch in de interviews was er trouwens sprake van

consistente verschillen tussen gespreid werkende grootstedelingen en anderen, of tussen gespreid
werkende jongeren en ouderen. Een jonge, grootstedelijke voorhoede waar het de omgang met
tijd betreft, is in dit onderzoek niet aangetroffen.

7.7    Aard van de participatie en sociale contacten

Binnen het sociaal-culturele denken over tijd wordt de zorg geuit dat werken in de weekeinden

het onderhouden van contacten bemoeilijkt, zowel het contact met vrienden en kennissen als dat

met leden van een vereniging of club. Gespreid werken zou zowel gerelateerd zijn aan een meer
solistische als aan een meer 'flexibele' vrijetijdsbesteding.

Het Dagrecreatie-onderzoek bevestigt de hypotheses ten dele. Ten aanzien van het solistische

karakter van dagtochten blijkt dat avond- en weekeindwerkers naar verhouding - dus afgezien van
de eerder geconstateerde daling in het aantal dagtochten - niet vaker alleen op pad gaan. De
hypothese vindt dus geen bevestiging: gespreid werkenden ondernemen verhoudingsgewijs
evenveel dagtochten met hun partners, vrienden of gezinnen als overdag doordeweek werkenden.

Ten aanzien van het 'flexibele' karakter van dagtochten blijkt dat avond- en weekeindwerkers

minder deelnemen aan het hobby- en verenigingsleven. In die zin vormen de uitkomsten een
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bevestiging van de hypothese. Het uitgaan heeft daarentegen weinig te lijden van avond- en
weekeindwerk. De gevolgen voor sport en dagrecreatie blijken weinig eenduidig.

Ook uit de interviews valt niet af te leiden dat gespreid werkenden een sociaal geYsoleerd bestaan

leiden. Het werken in de avonden en weekeinden impliceert ontegenzeggelijk dat het onderhouden
van sociale contacten meer aandacht vergt. Veelal worden contacten minder frequent. Daarmee

is echter niet gezegd dat die contacten ook verloren gaan. Gespreid werkenden zijn zich bewust

van het feit dat ze met hun werktijden sociale risico's lopen. Bewust of onbewust selecteert zich

een kleiner aantal relaties uit, waarmee men in contact blijft. Een aantal relaties dateert van voor

de tijd dat men gespreid ging werken (schooltijd bijvoorbeeld). Contact is daarbij niet zozeer

gebaseerd op een vaste frequentie, als wel op basis van de mogelijkheden die het rooster biedt.

In plaats van het vaste zondagse familiebezoekje gaan gespreid werkenden voor hun dienst of
tussen twee diensten in bij hun ouders of grootouders langs.

Aan de basis van de sociale relaties van gespreid werkenden staat het vigerende arbeidsethos,

dat arbeid hoog in de hierarchie plaatst van noodzakelijke activiteiten. 'Het is nu eenmaal mijn
werk' geldt als een legitiem excuus voor afwezigheid tijdens training of Vetjaardag. Een cultuur
van Eigenzeit' maakt daarbij dat tijd-alleen niet enkel negatief beoordeeld wordt: tijd-alleen
betekent ookruimte voorde eigen geprefereerde tijdsbestedingen. Desondanks blijft onverminderd

gelden dat gespreid werkenden tijd voor hun gezin, partner en/of vrienden willen houden. Momen-
ten samen zijn kostbaar en worden zo veel mogelijk gevrijwaard van claims van derden, waar
nodig door te schermen met arbeidsverplichtingen. Door met hun rust te schuiven, proberen

gespreid werkenden het maximale uit hun vrijetijdte halen. Een geoefend agenda-beheer voorkomt

daarbij dat de tijd onoverzichtelijk wordt.

Leiden gespreid werkenden dus geen solitair bestaan, uit de interviews blijkt wel dat gespreid
werkenden problemen ervaren in het deelnemen aan vrijetijdsbestedingen die een lange termijn
vastlegging vereisen (zoals een sportcompetitie). Een niet onbelangrijk deel van de gemterviewden

blijft, met de inzet van de eerder vermelde strategieen, deelnemen aan teamsporten en andere

terugkerende activiteiten. Een (groot) aantal anderen geeft dergelijke activiteiten echter op omdat

er teveel voor geruild of opzij gezet moet worden. Vooral onzekerheid over arbeidstijden en
variatie in de te werken weekeinden, al is dat eens in de drie weken, vormen een sta in de weg
voor de participatie in stelselmatig terugkerende activiteiten. Voor zover men blijft sporten of blijft
deelnemen aan bijvoorbeeld schildercursussen of klavetjastoemooien is dat veeleer op ad hoc
basis, recreatief of individueel.

In de interviews is niet gebleken dat gespreid werken een sta in de weg vormt voor participatie
in vrijwilligerswerk. Voor zover gespreid werkenden geen vrijwilligerswerk doen, is dat om
redenen die niet specifiek zijn voor het gespreide werk (niet mee in aanraking gekomen, andere

interesses, wil geen verplichtingen). Een deel van het vrijwilligerswerk vindt doordeweek overdag

plaats en/of vereist geen structurele vastlegging op de avonden en weekeinden.
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7.8 Conclusie: balanceren tussen oud en nieuw

De moderne tweedelingen weekeinde - doordeweek en overdag - avond lopen te hoop tegen een

cultuur waarin ambitie, mobiliteit, afwisseling en individualiteit als groot goed gelden. In een
dergelijke cultuur worden collectieve ritmes niet alleen gewaardeerd om hun mogelijkheden, maar
ook gelaakt vanwege de beperkte individuele keuzeruimte. Drukte is niet altijd gezellig meer,
samen zijn niet altijd ontspannend. Gespreid werkenden zijn in zekere zin de vaandeldragers van
een andere omgang met tijd, met 'de-synchronisatie' en 'Eigenzeit' als belangrijke trefwoorden.
Als vaandeldragers laten ze tevens zien dat een werkelijk post-modeme omgang met tijd nog niet
is uitgekristalliseerd. Gewild of ongewild trekt de oude omgang met tijd diepe sporen in het

dagelijks leven van de gespreid werkenden. Collectieve ritmes laten zich niet gemakkelijk uitvlak-

ken, zeker niet indien deze verschijnen in de persoon van partners, kinderen, ouders, teamgenoten

en stapvrinden. De oude omgang met tijd blijft zichtbaar in het zoeken naar zaterdagse gezellig-
heid op de marla of bij het uitgaan, in het rommelen in huis als men 's middags nog moet werken,
in de hang naar samen zijn op vrije dagen, en in de behoefte aan tenminste twee vrije weekeinden

per maand.

Het zoeken naar een nieuwe 'sociale conceptie van tijd' (Elchardus 1982) vindt plaats tegen de

achtergrond van een stevige socio-temporele infrastructuur. Spreiding van arbeidstijden draagt

in beperkte mate bij tot spreiding van recreatie. Het merendeel van de dagtochten blijft echter

plaatsvinden buiten de doordeweekse overdagse periode. Gespreid werkenden gaan naar verhou-

ding even vaak met hun vrienden, partners en gezinsleden op pad. In lijn met het sociaal-culturele

denken betekent gespreid werken echter ook dat mensen minder dagtochten ondernemen, en dat

men deels op zoek gaat naar flexibele activiteiten. Bovendien dient tijd nadrukkelijker dan
voorheen gepland te worden. In tijd-geografische termen geformuleerd: in een de-synchrone tijd

nemen coordinatie-beperkingen de plaats in van gezagsbeperkingen.

Gespreid werken laat zich daarbij begrijpen vanuit het perspectief van iemand die het vanzelfspre-
kend vindt dat werk voor- en nadelen bevat, dat zorg voor kinderen tot de eigen verantwoorde-

lijkheid behoort, en dat je in je eigen tijd naar de dokter gaat. Gespreid werken herbergt de
voordelen van het werk van een hoger opgeleide - tijdsoeverein, uitdagend, meer dan gemiddeld

salaris - voor mensen die beseffen dat dergelijke arbeidsomstandigheden buiten hun bereik liggen.

Concluderend dient te worden gesteld dat gespreid werken noch de ergste nachtmerries noch de
stoutste dromen werkelijkheid doet worden. Om de Oostenrijkse sociologe Nowotny te citeren:
'temporal flexibility will realize neither the utopian hopes nor wholy the fears which are connected

with a changed organization of work' (Nowotny 1989:98). Spreiding van arbeidstijden doet de
congesties niet verdwijnen, maar leidt er evenmin toe dat de samenleving des-integreert of dat
de tijd grijs en lineair wordt.
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7.9    De toekomst aan het collectieve ritme

Het collectieve ritme is te vergelijken met een (stug) elastiek dat aan alle kanten wordt opgerekt.
Arbeidstijdenwet, Winkeltijdenwet, post-industrieel werk en een individualistische en mobiele
cultuur maken dat de grenzen van het collectieve ritme worden afgetast. Verdedigers van het
collectieve belang, zoals kerk, vakbond of overheid, deinzen terug voor ingrijpen of zijn niet bij
machte om in te grijpen. Meer dan ooit wordt de ordening van de tijd vrijgegeven aan het
maatschappelijke krachtenspel. De kans dat het elastiek te ver wordt opgerekt, dat het knapt en
dat de samenleving toesnelt naar een lineair verlopende tijd, kan daarbij nooit worden uitgesloten.

Tegen de context van een nieuw millennium komt velen die kans bovendien als buitengewoon
reeel voor. Desalniettemin wordt hier, op basis van de 'revealed preferences' van vandaag en
gisteren, de verwachting uitgesproken dat ook de toekomstige tijd zijn collectieve ritmes zal

blijven kennen. Drie punten zijn in deze van belang.

Ten eerste moet gewezen worden op het bestaan van biologische / natuurkundige ritmes, zoals
het ritme van de seizoenen en de wisselingen van dag en nacht. Vooralsnog zijn het dergelijke
ritmes die de tijdsordening aansturen, in plaats van dat de mensheid dicteert wanneer biologische
ritmes aanvangen. Nacht-televisie, nacht-vluchten en nacht-winkels ondergraven weliswaar het

(sociale) onderscheid tussen dag en nacht, van veel betekenis voor het collectieve ritme lijkt dat
nog niet te zijn. Zoals een manager van een intemationale keten supermarkten stelt in een SMO-

publicatie over de 24 uurs economie: Boston en New York zijn 's nachts echt erg rustig' (in
Rijntjes en Oren 1997:25).

Ten tweede stuit het lineair worden van de tijd op de menselijke behoefte aan coordinatie en aan

het aanbrengen van onderscheid. Sociale systemen met een sterke 'gegeneraliseerde afhankelijk-
heid', zoals educatie, uitgaan en arbeid, zullen blijven aanzetten tot ritmiek in de tijd. De organi-
satie van educatie in grootschalige collectieve instellingen veronderstelt en creeert een gedeeld

ritme van onderwijs-gevenden en onderwijs-nemenden, en vormt daarmee een krachtig bastion
tegen het lineair worden van de tijd. Het uitgaan- en gezelschapsleven, met zijn sterke concentratie
rond het weekeinde en de avonden, is een andere moeilijk te slechten drempel voor een volledig
lineaire tijd. Ten aanzien van de arbeid geldt dat er in iedere economie behoefte bestaat aan een

collectief ritme. Vergaderingen moeten belegd worden, administratieve processen vragen om
afsluitbare cycli, en consumptie-patronen hebben hun eigen ritmes. Voor een post-industriele
economie, met haar basis in de dienstverlening en haar nadruk op interactie en communicatie, geldt
dat niet minder dan voor welke andere economie. In lijn met de idee van 'etnisering' (Elchardus
et al. 1988) vindt veel van het gespreide werk in de marge van de samenleving plaats: in mini-
banen, verricht door lager opgeleiden, scholieren en studenten. Het kloppend hart van het
arbeidspatroon van een doorsnee hoger opgeleide wordt nog altijd gevormd dooreen doordeweek-
se werkweek, 'tussen 9 en 5'. En zoals iedere tijdsordening steeds de weerspiegeling is van de
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tijdspreferenties van een maatschappelijke bovenlaag, zo zal de samenleving ook in de toekomst

een ritme blijven kennen. De verschillen tussen doordeweek en weekeinde en tussen dag en avond

zijn daarbij wellicht minder geprononceerd dan vroeger. Tegelijk herontdekken reclame-makers

de toegevoegde waarde van seizoenen, nemen meer en meer mensen korte vakanties om er even

'helemaal uit te zijn', en krijgen hoogtijdagen als de Kerstdagen weer extra betekenis (Van Leer

1997). Zoals Young stelt in zijn Metronomic Society: 'Insofar as there has been a linear evolution

in society it has introduced new cycles appropiate to an industrial society ...' (Young 1988:195).
Ook een samenleving die ritmes afbreekt, zoekt en creeert nieuwe ritmes.

Ten derde mag niet worden vergeten dat er behalve krachten richting de-synchronisatie, ook
maatschappelijke krachten bestaan die ingaan tegen een verdere verruiming van openingstijden

(en dus een verdere spreiding van arbeidstijden). Grondreden voor verruiming van openingstijden

was altijd het samenvallen van arbeids- en openingstijden. De krappe marge tussen eindtijden van
het werk en de sluitingstijden van voorzieningen impliceerde dat een aantal mensen slechts

moeizaam gebruik kon maken van de betreffende voorzieningen (winkels, financiele en medische

instellingen, openbare voorzieningen). De invoering van de 36-urige werkweek heeft bijgedragen
aan een verruiming van de marge tussen arbeids- en openingstijden. Daardoor zijn weer meer

mensen in de gelegenheid gekomen om doordeweek overdag gebruik te maken van voorzieningen.

Het ligt in de rede - en is, voor het onderscheid tussen een vier- en een vijfdaagse werkweek ook

empirisch vastgesteld (Raaijmakers 1997:132) - dat de behoefte aan openstelling in de avonden

en weekeinden geringer wordt naarmate de arbeidstijd per dag en per week verder wordt verkort.

De behoefte aan verruiming van openingstijden wordt verder beperkt door het proces van sprei-

ding van arbeidstijden zelf. Spreiding van arbeidstijden impliceert dat meer mensen vrijetijd
doordeweek overdag krijgen. Daarmee stijgt het aantal mensen dat op de betreffende tijdstippen
boodschappen kan doen of naar de bank kan gaan. Het is in die zin vermeldenswaard dat slechts

een klein deel van de gernterviewde gespreid werkenden aan zondagopenstelling van winkels zei

te hechten. Zelf werkt men vaak op zondag, en om te kunnen winkelen benut men liever de

rustigere doordeweekse dagen. Wel stelt een aantal gespreid werkenden prijs op avondopenstelling
van met name levensmiddelenzaken. De behoefte aan ruimere openstelling van voorzieningen
is daarmee relatief beperkt. Zondagopenstelling ontbeert de dwingende sociale noodzaak die wel

eigen is aan avondopenstelling (verg. KPMG 1998). Daarmee lijkt het niet in de verwachting te

liggen dat zondagopenstelling even wijd verbreid raakt als openstelling op andere dagen. Het

huidige gebruik van de zondagopenstelling suggereert bovendien dat zich al weer nieuwe ritmes

en routines aandienen (de maandelijkse koopzondag, het zondagmiddag bezoek aan woonboule-
vard of stadscentrum, december koopmaand).
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7.10 Zeggenschap: strijd en leerproces

De bevindingen uit deze studie geven geen aanleiding om te veronderstellen dat de tijd ooit

volledig lineair zal worden. Evenmin ligt het echter in de lijn der verwachtingen dat we zullen
terugkeren naar een strak begrensd collectief ritme als in de jaren vijftig en zestig. Daarvoor is
de grens tussen arbeid en vrijetijd, met meer taakcombinatie en meer werk aan de randen van de

dag, te diffuus geworden. Bovendien vormen mobiliteit en de behoefte aan Eigenzeit' voor een
dergelijke terugkeer te reele tegenkrachten. Een zekere mate van spreiding van arbeidstijden lijkt
niet gemakkelijk weg te denken uit de maatschappij.

De uitkomsten uit de studie suggereren echter evenmin dat gespreide arbeidstijden onvoorwaar-

delijk veroordeeld zouden moeten worden. Eerder wijzen de dataop een geclausuleerde acceptatie
van gespreid werken. Edn zo'n aanwijzing is afkomstig van de geinterviewde kraamverzorgenden.
Vier van de zeven kraamverzorgenden noemen spontaan het ziekenhuis als de ideale werkplek,
omdat men daar verlost is van de onzekerheid van het 'in de wacht staan'. Aan het avond- en
weekeindwerk op zich stoort men zich minder. Nadere aanwijzingen zijn te vinden in de stellig-
heid waarmee sommige gespreid werkenden hun doordeweekse vrijetijd bewaken:

'Alstublieft niet elke zaterdag en zondag vrij. Dan ben ik mijn doordeweekse vrije dagen kwijt' (horeca-medewer-

ker, 46 jaar).

'Als ik zelf mijn werktijden mocht indelen zou ik toch iets meer overdag gaan werken. Maar wel zorgen dat je
bijvoorteeldeen ochtend vrij hebt. Bijvoorbeeld niet elke dag van 9 tot 6 of van 8 tot 5, maar dan bijvoorbeeld
van 12 tot 7. En dan een andere dag bijvoorbeeld weer iets meer een dagdienst. Ideaal is bijvoorbeeld 3 keer een
dagdienst en dan 2 keer wat later beginnen en ook een ietsepietsie later eindigen' (zweminstructeur, 32 jaar).

De meeste gernterviewde gespreid werkenden laten zich niet negatief uit over hun arbeidstijden.
Daarmee is echter niet gezegd dat gespreid werkenden altijd even ingenomen zijn met hun
arbeidstijden. Uit de interviews blijkt dat het gespreide werk niet moet gaan overheersen. Eens

per maand of eens per drie weken in het weekeinde werken wordt doorgaans als weinig bezwaar-

lijk getypeerd. Twee weekeinden per maand werken geldt echter als een belangrijk omslagpunt.
Voorts komt uit de interviews naar voren dat het gespreide werk een zekere structuur moet
bezitten, dat enige mate van zeggenschap gewaarborgd moet zijn, en dat de nachtrust zo weinig
mogelijk moet worden aangetast. Blijft de omvang van het gespreide werk beperkt, bestaan er
mogelijkheden om te ruilen en verlof te nemen, is er voldoende tijd voor herstel, en blijft de
variatie maar vooral de onzekerheid beperkt, dan lijkt gespreid werken een leefbaar alternatief.
Of zoals een van de meest kritische respondenten het verwoordde:

'Ik heb niets tegen onregelmatig werk. Maar ik vind dat je onregelmatig werken in een regelmaat moet doen'

(zweminstructeur, 46 jaar).
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Gegeven het spanningsveld tussen flexibilisering xan de werknemer en flexibilisering voor de

werknemer (Elchardus 1991a, De Lange en Van knt 1994) impliceert een dergelijke clausulering

dat de organisatie van arbeidstijden twistpunt zal blijven in onderhandelingen tussen werkgevers

en werknemers. Het collectieve en dwingende karakter van tijd (Elchardus 1982, Elias 1985) laat

niet toe dat de ordening van de tijd geheel zonder meningsverschillen verloopt. De strijd om tijd

is dus nog niet gestreden. Sterker nog, in de strijd om tijd dient zich een nieuw agendapunt aan.
Naast de lengte van de arbeidstijd vormen ook de tijdstippen van werken en vrij zijn inzet van

strijd (Beckers et al. 1991, De Korte et al. 1997). Een dergelijk strijdveld vereist de permanente
aandacht van werkgevers, van vakbonden, en wellicht ook van de overheid (verg. Bosker 1997,

Commissie Dagindeling 1998).

Het onderzoek geeft echter aanleiding om de toekomst met enig vertrouwen tegemoet te zien. De
deels positieve houding van gespreid werkenden jegens hun arbeidstijden kan niet los worden

gezien van het feit dat in alle betrokken organisaties sinds jaar en dag gespreid gewerkt wordt.

Zoals De Korte et al. (1997: 148) stellen, levert spreiding van arbeidstijden vooral problemen op

bij organisaties waar men daar voor het eerst mee wordt geconfronteerd. In dergelijke nieuwe

situaties is men nog op zoek naar nieuwe mores, naar nieuwe routines. In de hier onderzochte

organisaties bleek meerdere malen dat werkgevers en werknemers een modus vivendi hadden

gevonden in de strijd om flexibiliteit, volgens het principe van reciprociteit (voor wat, hoort wat).

Spreiding van arbeidstijden is een taal die werkgevers en werknemers moeten leren spreken.

Naarmate spreiding van arbeidstijden tot een meer regulier onderdeel van het arbeidsproces

verwordt, komt naar verwachting een proces op gang dat er toe leidt dat lering kan worden

getrokken uit eerdere ervaringen. De groeiende markt voor bureaus die zich specialiseren in

arbeidstijdmanagement vormt een eerste aanwijzing voor het op gang komen van een dergelijk

maatschappelijk leerproces. Overheidsbeleid zou er op gericht moeten zijn om voorwaarden te

scheppen voor de uitbouw van een dergelijk leerproces. Daarnaast zou overheidsbeleid zich

moeten richten op een dusdanige inrichting van de economie dat ondememingen ruimte wordt

gelaten om een lange termijn perspectief te ontwikkelen op personeelsinzet. Met het uitbaten van

een flexibel personeelsbestand wordt weliswaar kortstondig het hoofd geboden aan de concur-

rentie, op de langere termijn hebben bedrijf en samenleving meer baat bij een werknemer die werk

en priv6 in rede weet te combineren (verg. De Lange & Van Lent 1994:128).

7.11 De dualismes voorbij

De recente aandacht voor flexibilisering, onthaasting, stress en 'de 24 uurs economie' rechtvaardigt

de veronderstelling dat tijd in de aankomende decennia onderwerp van debat zal blijven. In deze
studie is getracht om, middels een combinatie van secundaire data-analyse en interviews, op een
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aantal vragen rondom spreiding van arbeidstijden een antwoord te formuleren. Daarbij is bewust

voorbij gegaan aan een aantal andere vraagstellingen en onderzoeksthema's. Zo valt er nog het
nodige te leren van landen als de Verenigde Staten en Zweden, waar men al langer ervaring heeft

met verruiming van openingstijden. Naar verwacht kan uit een dergelijke studie blijken wat op
de lange termijn de betekenis is van spreiding van arbeidstijden voor weinig 'flexibele' activiteiten
als het verenigingsleven (Blakelock 1959, Wippler 1968). Wellicht blijkt dan ook dat het sociale
en gezinsleven vooral te lijden heeft van een ver doorgeschoten individualisering en van een sterk

geografische mobiliteit, en minder van spreiding van arbeidstijden. Verder is de opkomst van het
de-synchronisatie-denken in deze studie wel gesignaleerd maar niet geproblematiseerd. Nader
onderzoek zou moeten uitwijzen welke krachten hierin een sturende rol hebben gespeeld, en wat
daarin bijvoorbeeld de rol is geweest van een jonge, grootstedelijke voorhoede. Tegelijk zou een
dergelijke analyse bijdragen aan een betere positie bepaling van de notie van een allesoverheersen-
de 'sociale conceptie van tijd' (Elchardus 1982). Andere inhoudelijke vragen liggen op het terrein
van de betekenis van onbetaald werk voor de tijdsordening en - omgekeerd - van spreiding van

arbeidstijden voor de verdeling van onbetaald werk (verg. resp. Knulst 1999 en Bosker 1997). Tot
slot zou nadere studie naar de betekenis van gedeelde ritmes voor de totstandkoming en

instandhouding van sociale netwerken meer licht kunnen werpen op de vraag of er werkelijk een
toekomst is weggelegd voor'temporal communities' (Boulin 1993b).

Op basis van het aanwezige materiaal is hier de conclusie getrokken dat ook de huidige samenle-

ving nog sterk doortrokken is van collectieve ritmes. Deze conclusie was vooral gebaseerd op
informatiebronnen uit 1995, een jaar voordat de nieuwe Arbeidstijdenwet en de nieuwe Winkeltij-
denwet in werking traden. Voor zover er meer recente gegevens beschikbaar waren, gaven die

overigens geen aanleiding om de geformuleerde conclusie te herzien. Voormaximale duidelijkheid
ten aanzien van de gevolgen van Arbeidstijdenwet en Winkeltijdenwet voor de spreiding van
arbeid en vrijetijd over de dag en de week is het echter wachten op de uitkomsten uit het eerstvol-

gende tijdbudgetonderzoek, in het jaar 2000. Hopelijk bestaat er tegen die tijd ook een beter inzicht
in de mate waarin variabele en onzekere arbeidstijden gemeengoed zijn binnen zowel het
gespreide als het reguliere werk. Op dit moment is daar weinig tot niets over bekend.

Meer echter nog dan met nieuwe vragen en data zou het onderzoek naar tijd geholpen zijn met
een betere coordinatie en institutionalisering van kennis. Hoewel er reeds veel overtijd geschreven
is, staat de theorievorming over tijd nog grotendeels in de kinderschoenen. Deels komt dat omdat
de studie naar tijd vaak niet meer is dan een tijdelijke interesse of een bijproduct van interesses
in een ander fenomeen. Een betere institutionele verankering van de studie van tijd kan een
bijdrage leveren aan een meer stelselmatige accumulatie van kennis en aan een meer gericht beleid
inzake tijd. In het buitenland zijn hiermee op lokaal niveau opvallende successen geboekt

(Commissie Dagindeling 1998, Breedveld et al. 1997).
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Tot slot zou de studie naar tijd geholpen zijn met het doorbreken van de bestaande wetenschappe-

lijke verkokering. Tijd is een te complex onderwerp om overgelaten te worden aan 66n discipline.
Voortgang in de kennis over tijd vereist dat ereen debat op gang komt tussen arbeidsonderzoekers

en vrijetijdwetenschappers, tussen empiricisten en theoretici, over vraagstellingen, opzetten en
uitkomsten van onderzoek In alle opzichten is de maatschappij bezig om zich te ontdoen van oude

tweedelingen. Mannen en vrouwen combineren taken, de grens tussen 'high' en 'low' culture

vervaagt, en politiek is alles 'paars' wat de klok slaat. Van diverse kanten is geopperd om ook de
studie van arbeid en vrijetijd opnieuw, en meer holistisch vorm te geven. Sommigen opteren
daartoe voor een benadering vanuit het concept leefstijl (Zuzanek & Mannell 1983, Beckers

1991b). anderen staan een benadering voor in termen van tijd (Clarke en Critcher 1985, Garham-

mer 1996, Roberts 1998, Corijn 1998). Leefstijl of tijd, waar de samenleving bezig is om haar
dualismes van zich af te schudden kan de wetenschap niet achterblijven. Alleen van een weten-

schap die zich openstelt voor nieuwe invalshoeken mag verwacht worden dat deze een rol zal
kunnen spelen in het zoeken naar een nieuw evenwicht tussen collectieve tijdsordening en
individuele tijdsoevereiniteit.
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Summary

Regular irregularity
Flexible working hours and their implications for leisure and recreation

This book is the result of a study into how spreading working hours through the day and week

might affect how people use their time and participate in leisure and recreation activities. The

following questions were addressed: to what extent are work and leisure spread throughout the

day and the week, and what trends have been discernible in recent years; how are flexible working
hours distributed among the working population, and what is the relationship between flexibility
and people's control over their working-time; what are the implications of introducing more
flexible working hours in terms of leisure activities away from the home; what implications do
flexible working hours have for how people use their time (in terms of the rhythms in daily life
and the coordination of activities)?

New laws on working hours and trading hours were introduced in the Netherlands in 1996. Both

deregulated and decentralised government policy, and allowed more scope for people to work and

shop in the evenings and at weekends.

To explain the significance of this new legislation, an overview is presented of 20th century-

changes in attitudes towards time. Under the impact of upscaling, functional differentiation and
a utilitarian attitude to time, we have come to approach time in an increasingly uniform and
rational way. During this process, we have increased the accuracy with which we can measure

time and have come to divide up our days with more and more regularity. A 'dualistic conception

of time' (Elchardus 1982) served to alleviate the conflicts inherent in time. Work and leisure time

became associated with different times of the day or week. The weekend - particularly Sunday -
came to be regarded as the right time for families and friends to get together or to go out on
daytrips. Punctuality and regularity were regarded as highly important. This dualistic conception

of time reached a high point in the first decade after the Second World War.

However, the modem age is typified not only by punctuality and functional differentiation but
also by mobility, individuality, emancipation and ambition. These forces are often at odds with
a strict orchestration of time. After the Second World War, these opposing forces (which had in

fact always been present) became ever more pronounced. Collective rhythms came to be associated

with inefficient use of time and space, congestion and a lack of sovereignty over time. The core
of the new thinking on time is not uniformity and collective rhythms but differentiation, flexibility
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and individual choice. It is this view of time that dominates the social debate in the nineties, and
is reflected politically in the new legislation on working hours and trading hours.

A literature study revealed that within general sociology there are two dominant views on flexible
working hours.

Dissatisfaction with the compulsive nature of time has led a number of sociologists to make
a plea for'desynchronisation'. Several authors have pointed out that the organisation of time into
collective rhythms is not in keeping with social trends towards de-differentiation. According to
them, abandoning strict rosters can lead to individual sovereignty over time and reduced

congestion.
The 'socio-cultural' view on time emphasises the importance of collective rhythms. For

exponents of this view, collective rhythms fulfil a vital social function. Having free time when
others do not leads mainly to social isolation, they argue. The more unpredictable time becomes,
the more it has to be planned. Finally, these authors warn that for employers flexibility does not

necessarily mean giving workers more say over their working hours.

Time has also been the subject of various theories within social geography. Several time

geographers have drawn attention to the various restrictions on people as regards how they spend
their time (in terms of capacity, coordination and authority), and to the routine nature of everyday

activities.
Recreation-studies conducted both recently and in the past underline the social nature of

recreation, and its particular association with Sunday. Research among shift workers has shown
that introducing more flexible working hours is associated with feelings of social isolation,
problems in synchronising activities with others and an inability to entirely alter the significance
of Sunday, which gives rise to problems with participating in leisure activities. At the same time,
a number of recent studies have found that respondents appreciate having free time during the
week, and are less reluctant to work in the evening, in particular. Most complaints come from night
workers. The implications of these findings for leisure and recreation must primarily be identified,
however, on the basis of the complaints expressed and other subjective aspects of how people
experience time. Only a few studies have looked specifically at leisure behaviour.

Based on the results of the literature study, an empirical study was conducted among evening and
weekend workers. A combination of secondary analyses and interviews with 32 evening and
weekend workers were used to gather data. The data files analysed were a series of time budget
surveys by the Social and Cultural Planning Office (SCP) and Statistics Netherlands' (CBS)
Survey ofDaytrips (Dagrecreatie-onderzoek'). In the time budget surveys (1975-1995) over 3,000
respondents kept a record for a whole week of what they were doing, and where, every fifteen
minutes. In the Daytrips-Survey (1995/96) 17,000 respondents noted the particulars of any daytrips
they took for a period of around two weeks. The interviewees came from five service organisations
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and one public transport company. When the organisations were selected no attempt was made

to ensure they were representative.

The results show that in 1995 people worked less flexibly than in 1955 or 1962. People worked

an average of 3,8 hours in the evenings, on Saturday afternoons and Sundays in 1955, as opposed

to 2,2 hours in 1995. The changed profile of the labour force has been offered as an explanation

for the reduction in evening and weekend work. Some jobs where flexible working hours were

common have declined in number (e.g. industrial shift work). Most 'new' work is the kind that

officially takes place during the day on weekdays (public service, business services).

In 1995 87% of work took place during the day on weekdays (from Monday to Friday between

6 am and 7 pm). Two per cent of work was done at night, six per cent in the evening and five per

cent during the day at the weekend. Around half the working population worked flexibly to some
extent. However, for many of them this applied to only a small proportion of their working hours.

Flexible work was particularly common among youngsters (mainly students), part-time workers

and the self-employed. There were also important differences associated with level of education.

Highly educated people who work flexibly do so for a smaller proportion of their working hours

than people with a low level of education. They also have more say as to when they work, are

significantly more likely to do some of their work at home, and are less likely to work at night.
The picture that emerges from the surveys is largely confirmed by the interviews. The

respondents work one to three weekends a month, and generally two to three evenings a week.

A number of them work on long-term rosters whereby they might work at different times from

one day to the next, although their working hours do not differ significantly from week to week.

An equal number have working hours that vary both from day to day and from week to week. In

one of the six organisations, uncertainty about working hours formed a major barrier to

participation in leisure activities. All the interviewees work on rosters and schedules that offer

little room for manoeuvre as regards when they start and finish. In an attempt to regain some

control over their working hours, flexible workers use strategies such as demanding a say in work

schedules, swapping shifts, taking leave and voluntarily signing zero-hours contracts.

The fear that introducing more flexible hours would give rise to a time when people would find

themselves 'lost in an endless series of days - as grey as fog' (Sorokin 1943), has not been
confirmed by this study. Firstly, as we have seen, there has not been an increase in flexible

working in the long term. Secondly, the results of the Daytrips-Survey show that the different days

of the week have retained their distinctive character as regards patterns of recreation behaviour.

Sunday is devoted mainly to rest and the family. Most daytrips take place on Sundays. Social life

tends to be livelier on Saturdays. People leave home earlier, have more time for sport, hobbies

and nightlife, and fellow occupants tend to go their own way more. During the week people go
on fewer daytrips, for example, and are more likely to go out alone.

The interviews revealed that flexible workers do not lead a'rhythmless' existence. The fact that
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they tend to be in service jobs means their work itself is often organised rhythmically. In other
cases, children at school, regularly working partners and other factors such as biI'thdays and one's
social life keep flexible workers to a weekly rhythm. The collective rhythm, centred around
Sunday, therefore remains very important to them. In such situations, free time during the week
is often devoted to activities in or around the home. The Daytrips-Survey revealed that evening
and weekend workers take 14% more daytrips during the week than those who work regular hours.

Nevertheless, 80% of all trips undertaken by flexible workers are concentrated in the evenings
and weekends. Only among couples where both work flexibly does the weekly rhythm lose some
of its significance (although other rhythms and routines become more important).

The opportunity to swap shifts or take leave does not prevent evening and weekend workers from

enjoying 17% fewer days out than those who work regular hours. The possibility of going out
during the week therefore only partly compensates for the reduced opportunity to engage in leisure
activities during the evenings and at the weekend. However, the interviews did reveal that people
compensate for the fact that they are able to take fewer trips by attaching more significance to them
when they are possible. Flexible workers who work only in the evenings or part-time do not,
incidentally, take fewer trips.

Those who adhere to the socio-cultural view of time express the concern that working at the
weekend makes it more difficult for people to keep in touch with their friends. They maintain that
flexible working is associated with more solo as well as more flexible leisure behaviour. The

Daytrips-Survey partly supports this hypothesis. Relatively speaking, evening and weekend

workers do not go out alone more often, yet are less likely to participate in hobby's and in club-life.
The interviews did not suggest that flexible workers are socially isolated. They undoubtedly

have to put more energy into keeping in touch with people, and tend to see their friends less
frequently. However, that is not to say that they lose touch completely. Concentrating on a select
group of friends, reminders to set aside time for oneself, making a more conscious effort to make
time for each other and occasionally using the work ethic as an excuse (1 had to work') are the
main strategies that allow flexible workers to maintain their social relationships.

The interviews did indicate that flexible workers have problems taking part in leisure activities
that require a long-term commitment (such as competition Sport). Uncertainty about working times
and variation in weekend working patterns are the main obstacles to participation in systematically
repeated activities. Flexible workers tend to take part in sports and hobbies on a more ad hoc,
casual or individual basis. The interviews did not suggest that flexible working forms an obstacle

to voluntary work.

The study's final conclusion is that flexible working makes neither people's worst nightmares nor
their wildest dreams come true. To quote the Austrian sociologist Nowotny: Temporal flexibility
will realize neither the utopian hopes nor wholly the fears which are connected with a changed
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organization of work' (Nowotny 1989: 98). The search for a new 'social conception of time' is
taking place against the backdrop of a solid socio-temporal infrastructure. More flexible working
hours do not solve the problem of congestion, but nor do they lead to social disintegration or a

grey and linear perception of time. In line with the socio-cultural view, however, flexible working
does mean that people go on fewer daytrips. It also necessitates more planning.

The final chapter uses the research data to hazard a look into the future. It is expected that
collective rhythms will remain important, in view of the role of biological and physical rhythms
and the human need for coordination and differentiation. Furthermore, much flexible working
occurs on the margins of society. The working pattern of the average highly educated employee
still centres around Monday to Friday, '9 to 5'. People are also developing new rhythms, and

reducing the working week will make the need for longer opening hours less pressing.
The results of this study suggest that spreading working hours is not always a bad thing. If it

is not done on too large a scale, if people have the opportunity to swap and to take leave, if they
have enough time to rest between shifts and the variation is not too great, then flexible working

certainly a viable alternative. The interviews showed that this need not just be a trade union dream.
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