Thema

Alleenstaanden gaan vaker uit dan ouders van dezelfde leeftijd

Singles gaan uit
Het aandeel alleenstaande dertigers en veertigers groeit. Dit is mede het gevolg van het toenemend
aantal relaties dat wordt verbroken. Alleenstaanden zijn in hun vrije tijd anders actief dan hun
leeftijdgenoten met partner en kinderen. Zij gaan vaker uit dan volwassenen van dezelfde leeftijd
met een gezin. Zij bezoeken vaker de disco, het café en de bioscoop.
De gemiddelde vrijetijdsbesteding van alleenstaanden tot 50
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Eigen stijl van leven
Veranderingen van dergelijke omvang in leefvormen zullen
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Meer alleenstaanden

gevolgen hebben op tal van maatschappelijke terreinen. Zo zul-

Tussen 1995 en 2000 is het aantal alleenstaanden onder de der-

len veel van de exen op een leeftijd dat anderen een gezin heb-

tigers met 12 procent toegenomen en het aantal alleenstaande

ben op zoek gaan naar een nieuwe partner. De partnerkeuze zal

veertigers met 16 procent. Voor de komende jaren verwacht het

zich minder dan voorheen beperken tot twintigers. Waar en hoe

Centraal Bureau voor de Statistiek dat het aandeel alleenstaan-

zal men die partners ontmoeten? Voor een deel zal dat in de

den in deze leeftijdsgroepen zal blijven toenemen.

vrije tijd gebeuren. Maar los daarvan zou de gemiddelde vrije-

Centraal Bureau voor de Statistiek

INDEX

Alleenstaanden

dertigers en veertigers brengen er regelmatig hun vrije tijd door.
Hier is de leefvorm duidelijk van invloed. Van de dertigers en
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bevinden in hun vrije tijd?
Miriam van Baal en Jan Latten

Buitenshuis eten
Uit eten gaan is een vrij algemene activiteit. De jongste alleen-

Vrijetijdsactiviteiten naar samenlevingsvorm, 2001

staanden zijn de meest frequente restaurantbezoekers. Negen
van de tien alleenstaanden tot 30 jaar eten minimaal vier keer

Doe-het-zelven

per jaar buitenshuis. Van de alleenstaande dertigers en veertigers eet tachtig procent regelmatig, dat wil zeggen zeker viermaal per jaar, buitenshuis. En ook van degenen die een gezin
hebben gaat ongeveer twee derde regelmatig uit eten.
Als het gaat om vertier als het bezoeken van de bioscoop, het

Bezoek grote pretparken
Bezoek grote dierentuinen
Bezoek grote speeltuinen
Uitstapjes vrije natuur

café en disco- en dansavonden is het verschil in vrijetijdsgedrag
naar samenlevingsvorm duidelijker. Van de alleenstaande twintigers zegt driekwart regelmatig naar de bioscoop te gaan. Van

Bezoek toneelvoorstelling

de alleenstaande dertigers en veertigers gaat ongeveer de helft

Bezoek concert of
andere muziekuitvoering

regelmatig. Dertigers en veertigers met een gezin komen,

Bezoek bioscoop of
filmhuis

ondanks de kinderfilms, minder vaak in de bioscoop. Slechts
een op de vijf ouders met kinderen komt er minstens vier keer
per jaar.

Bezoek café

Leefvorm
De disco is bij uitstek het territorium voor alleenstaanden.
Ongeveer twee derde van de twintigers bezoekt minstens viermaal per jaar een disco- of dansavond. Ook de alleenstaande
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