Tijd
Er zitten 24 uur in een dag.

1. Waar brengt u de meeste tijd door voor uw
werk?
35%
30%
30%
25%
20%

22%

21%

15%
15%
12%

10%
5%
0%
Op kantoor

Thuis

‘Op de baan’ (bij
klanten/relaties)

Anders, namelijk:

Ik heb geen baan

Toelichting





















Wisselt per week tussen Kantoor, op de baan en thuis. Kan heel variabel zijn.
Werk onderwijs
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk
vrijwilliger
Studie
School als leerkracht
Praktijk
Praktijk
Pensioen
Pensioen
Op school, ik ben juffrouw
Op school als leerkracht
Op school
OP MIJN WERKPLEK
Op mijn werk/voor de klas (onderwijs)
Op het werk
Met pensioen
Kantoor, op de baan, etc....
In Rijkevoort
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in het zorgcentrum
In de productie
ik ben gepensioneerd
gepensioneerd
gepensioneerd
Gepensioneerd
Geen kantoorbaan, maar wel op één locatie
eigen bedrijf
divers / gepensioneerd
computer
buiten we werken gelukkig niet allemaal op kantoor
ben met pensioen
ben met penioen maar heb het drukker dan toen ik nog werkte""
Bedrijfsruimte, geen kantoor
aan de keukentafel
50-50: lesvoorbereiding thuis, lessen elders

2. Wat doet u het liefst ter ontspanning?
60%
56%

50%
48%

46%

40%

42%

43%
33%

30%
28%
20%

20%
10%
0%
Thuis op de
bank

Sporten

Uit eten

Bij vrienden Op terrasje Tuinieren Computeren
zitten /
uitgaan

Anders

Toelichting








achter de schildersezel
actief in het verenigiingsleven
andere hobbys bezig zijn
combinatie van dingen
Fietsen wandelen geen zaalsporten
fietsen, wandelen
Fietsen, wandelen
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fotografie
Genieten van de natuur mits depaden begaanbaar zijn en niet kapotgereden door motoren en
4-weel drivers
Geocachen
Klussen
klussen
klussen
Klussen
knutselen
knutselen / werken
knutselen/hobien
lezen
lezen
lezen
lezen
lezen & koken
Lezen en klassieke muziek beluisteren
lezen, en puzzelen
Lezen, tekenen
Muziek bespelen en luisteren
muziek maken
muziek maken
muziek maken
Muziek maken
oud ambacht
reizen
reizen / vakantie
Vakantie
Vakantie- fietsen-wandelen
van alles wat
Varen en vissen
vrijwilliger
vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk
vrijwilligerswerk
wandelen
wandelen, `s zomers veel buiten zijn
wandelen, lezen,lekker koken
wandelen/fietsen
Wandelen/fietsen
werken als hobby
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