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Reisgedrag 

• Het aandeel mensen dat op een gemiddelde dag niet naar buiten 
gaat is toegenomen van ongeveer 20% naar ongeveer 50%.  
Mensen die wel naar buiten gaan, gaan relatief vaak een rondje 
wandelen of fietsen of de hond uitlaten;

• Het aantal verplaatsingen en de totale afgelegde afstand is 
afgenomen met respectievelijk ca. 55% en 68% ten opzichte van 
vóór de coronacrisis. Het aantal loopverplaatsingen is minder sterk 
afgenomen waardoor het aandeel lopen relatief is toegenomen;

• Mensen beoordelen het openbaar vervoer op dit moment veel 
negatiever in vergelijking met de situatie vóór de coronacrisis;  
mensen maken op dit moment liever gebruik van individueel vervoer;

• Het overgrote deel (ca. 80%) van de mensen verwacht na de 
coronacrisis weer terug te gaan naar het vervoerwijzegebruik van 
voor de crisis. Wel verwacht ongeveer 20% meer te gaan lopen  
en fietsen en ongeveer 20% minder te gaan vliegen.

Beleefde impact corona

• Met name ouderen zijn bang voor besmetting met het  
coronavirus;

• Vrijwel alle Nederlanders (ca. 90%) verwachten een 
langetermijneffect van de coronacrisis op de maatschappij. 

De coronacrisis heeft gezorgd voor een aanzienlijke verandering in 
de mobiliteit. In dit rapport beschrijft het KiM de effecten van de 
coronacrisis op mobiliteitsgedrag en mobiliteitsbeleving aan de 
hand van een enquête onder ruim 2000 Nederlanders. We geven 
antwoord op vragen over de invloed van de coronacrisis op de 
mobiliteit nu en over veranderingen ten opzichte van de mobiliteit 
voor de crisis. Ook laten we zien of men verwacht dat het 
verplaatsingsgedrag na de crisis zal veranderen. De belangrijkste 
bevindingen zijn:

Activiteiten buitenshuis

• Nederlanders van alle leeftijden ondernemen minder activiteiten 
buitenshuis; vooral ouderen doen dat minder dan voor de crisis;

• De oproep van de regering om thuis te blijven is de voornaamste 
reden voor de vermindering van activiteiten buitenshuis;

• Ongeveer 40% van de mensen is momenteel niet tevreden over  
de mogelijkheden om sociale contacten te hebben; hier is geen 
verschil naar leeftijd of gezinssamenstelling;

• Het overgrote deel van de mensen (>90%) verwacht niet dat de 
huidige veranderingen in activiteiten buitenshuis stand houden  
na de coronacrisis.

Werk en onderwijs 

• Ongeveer 44% van de werkenden is als gevolg van de coronacrisis 
gestart met, of meer gaan thuiswerken. Voor op afstand vergaderen 
betreft dit zo’n 30% van de werkenden;

• De ervaringen met thuiswerken en op afstand vergaderen zijn 
overwegend positief; scholieren en studenten zijn minder positief 
over het thuis onderwijs volgen;

• Ca. 27% van de thuiswerkers verwacht ook na de coronacrisis vaker 
te gaan thuiswerken; Ca. 36% van degenen die nu meer op afstand 
vergaderen verwachten dit na de coronacrisis vaker te gaan doen; 
slechts een klein deel van de scholieren en studenten verwachten 
ook na de coronacrisis vaker thuis onderwijs te volgen (ca. 13%).

  Highlights
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Ten tijde van de dataverzameling waren er door de overheid ingestelde 
maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19)  
te beperken van kracht. Scholen, horeca en contact beroepen (kapper, 
fysiotherapie etc.) waren gesloten en evenementen waren verboden. 
Daarnaast is opgeroepen tot ‘social distancing’ waarbij mensen zo weinig 
mogelijk naar buiten gaan en waar mogelijk thuiswerken, in ieder geval  
1,5 m afstand houden en thuis maximaal drie bezoekers ontvangen.  
Het KiM heeft deelnemers expliciet gevraagd naar hun gedrag ten tijde van  
deze maatregelen. Soms moest men verschillen aangeven met het gedrag 
voor de coronacrisis (retrospectieve vragen). Ook is bij enkele onderdelen 
gevraagd naar de verwachting voor de toekomst na de coronacrisis.   
De respons bedroeg 2296 ingevulde dagboekjes en 2494 ingevulde 
vragenlijsten, een netto respons van respectievelijk 82% en 89%.

In deze brochure worden de belangrijkste inzichten uit het onderzoek 
gepresenteerd. Dit wordt gedaan met behulp van beschrijvende analyses. 
Hier en daar wordt een uitsplitsing gemaakt naar relevante achtergrond-
kenmerken zoals leeftijd of regio. Soms wordt de huidige situatie 
vergeleken met de situatie voorafgaand aan de coronacrisis. Dit doen we 
deels aan de hand van retrospectieve vragen uit de vragenlijst. Daarnaast 
worden hier en daar ook gegevens van het najaar 2019 gebruikt om een 
vergelijking te maken (de vorige meting onder het panel waarbij dezelfde 
respondenten hebben deelgenomen). Verondersteld wordt dat veel van de 
veranderingen in het gedrag tussen beide tijdsperiodes een gevolg zijn van 
de coronacrisis. Wel moet opgemerkt worden dat er andere oorzaken ten 
grondslag kunnen liggen aan verschillen tussen beide periodes (weer, 
levensgebeurtenissen, niet-weersgebonden seizoenseffecten, etc.)  
Daar is (nog) niet expliciet voor gecorrigeerd. 

Leeswijzer

We bespreken de inzichten aan de hand van een viertal thema’s.  
Eerst presenteren we een beeld van de veranderingen in het activiteiten-
patroon, waarna wordt ingezoomd op de werksituatie. Vervolgens worden 
de veranderingen in het reisgedrag besproken. De brochure eindigt met  
een beeld van de beleefde impact van de coronacrisis. 

Aanleiding

COVID-19 en de contactbeperkende maatregelen hebben wereldwijd  
en ook in Nederland effecten op ons dagelijks leven, zo ook op onze 
mobiliteit. Deze mobiliteitseffecten zien we elke dag op straat, op de 
snelwegen en in de supermarkt. Wat we niet goed kunnen zien is hoe  
de veranderde mobiliteit samenhangt met persoonlijke kenmerken, 
veranderingen in activiteiten buitenshuis en veranderingen in de 
werksituatie. Zijn de ver anderingen in mobiliteit voor iedereen hetzelfde 
en hoe worden ze beleefd, zijn mensen enkel minder of ook anders gaan 
reizen en verwacht men dat de huidige situatie gevolgen heeft voor hun 
reisgedrag in de toekomst?

Doel

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft een onderzoek 
uitgevoerd naar de effecten van de huidige coronacrisis (en de  
contact beperkende maatregelen) op het mobiliteitsgedrag en de 
mobiliteits  beleving. Het onderzoek is uitgevoerd met het Mobiliteits-
panel Nederland (MPN). Het MPN bestaat uit een representatieve  
groep Nederlanders die gedurende meerdere jaren over hun reisgedrag 
worden bevraagd. Dit maakt het mogelijk het reisgedrag in de huidige 
periode te vergelijken met het reisgedrag van dezelfde groep 
Nederlanders voordat er sprake was van een coronacrisis. 

Aanpak

Voor het onderzoek heeft het KiM aan een representatieve steekproef 
van ruim 2000 panelleden in de periode van 27 maart tot en met 4 april 
2020 gevraagd een zogenaamd ‘reisdagboekje’ voor drie achtereen-
volgende dagen in te vullen, aangevuld met een persoonlijke vragenlijst. 
De vragenlijst was gericht op het in kaart brengen van de oorzaken van 
opgetreden gedrags veranderingen, hieraan gerelateerde belevings-
aspecten en verwachtingen voor de toekomst. 

  Aanleiding, doel en aanpak
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  Activiteiten buitenshuis 
Activiteiten buitenshuis afgenomen voor alle leeftijden 

• Voor alle uitgevraagde activiteiten buitenshuis zien we een afname 
tussen de situatie in september 2019 en de huidige situatie. Waar 
vóór de coronacrisis bijvoorbeeld nog 15% van de Nederlanders 
minstens 4x per week boodschappen deed, is dit aandeel nu 
gedaald naar 8% (Figuur 1);
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situatie met corona
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• Nederlanders gaan met name minder vaak bij iemand op bezoek  
en buitenshuis winkelen in vergelijking met de situatie vóór de  
coronacrisis (Figuur 2);

• Bij ouderen is boodschappen doen, winkelen en vrijwilligerswerk  
sterker afgenomen dan bij andere leeftijdsgroepen. Bij ouderen  
én jongeren is buitenshuis sporten sterker afgenomen dan bij  
andere leeftijdsgroepen (Figuur 2);

• Er is tussen regio’s weinig verschil in activiteitenverandering  
buitenshuis.

Lager aantal activiteiten buitenshuis naar verwachting  
van tijdelijke aard

• Mensen die momenteel minder activiteiten buitenshuis verrichten 
verwachten in de meeste gevallen (>90%) na de coronacrisis hun  
oude gedrag weer op te pakken (Figuur 3);

• Degenen die op dit moment vaker activiteiten buitenshuis verrichten 
verwachten overigens wel vaker dat hun gedrag zal aanhouden;  
het betreft hier echter een kleine groep mensen.

Figuur 2:  Verandering activiteiten buitenshuis sinds coronacrisis naar leeftijd
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Figuur 3:   Oordeel op stelling ‘Ik verwacht ook na de situatie met corona minder activiteiten 
buitenshuis te verrichten ten opzichte van de situatie voor corona’
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Met name minder activiteiten buitenshuis vanwege 
overheidsmaatregelen

• De oproep vanuit de overheid om thuis te blijven is voor vrijwel 
alle respondenten die minder activiteiten buitenshuis 
ondernemen de voornaamste reden om dit te doen, gevolgd door 
zo weinig mogelijk de deur uit willen. Met name oudere mensen 
noemen laatstgenoemde reden vaak;

• Wat betreft boodschappen doen geven veel mensen daarnaast 
aan nu meer boodschappen in één keer te doen zodat men nu 
minder vaak de deur uit hoeft (Figuur 4). Dit geldt in iets mindere 
mate voor buitenshuis winkelen (Figuur 5); 
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Figuur 4:  Ik ga minder buitenshuis boodschappen doen omdat...

Figuur 6:  Ik sport minder vaak buitenshuis omdat...

Figuur 5:  Ik winkel minder vaak buitenshuis omdat...
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Gevarieerde redenen om vaker activiteiten buitenshuis  
te ondernemen

• Voor de kleine groep mensen (3,8%) die aangeeft momenteel juist 
vaker boodschappen te doen zijn even het huis uit kunnen en 
momenteel meer tijd hebben belangrijke redenen; meer voorraad  
in huis halen speelt een veel kleinere rol; 

• De kleine groep mensen die momenteel vaker buitenshuis sport 
(2,8%) doet dit met name om even de deur uit te zijn en vanwege 
betere weeromstandigheden in vergelijking met de situatie  
voor corona;

• De kleine groep die vaker vrijwilligerswerk verricht (2,5%) doet  
dit met name om mensen te helpen die nu niet zelf naar buiten 
kunnen, en om een steentje bij te dragen; 

• De groep mensen die nu vaker winkelt of mensen bezoekt 
is te klein om uitspraken te doen over de redenen hiervoor. 

• Relatief weinig mensen noemen het alternatief online 
boodschappen doen als reden om nu minder buitenshuis 
boodschappen te doen (Figuur 4). Voor winkelen ligt dit iets  
hoger (Figuur 5);

• Veel mensen compenseren het verminderde sociale contact 
buitenshuis op dit moment met digitale en telefonische 
alternatieven (Figuur 7).

Figuur 7:  Ik bezoek minder vaak mensen omdat...
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Nog steeds voldoende mogelijkheden om aan boodschappen 
te komen

• De meeste mensen ervaren in de huidige situatie voldoende 
mogelijkheden om boodschappen te doen (Figuur 9).  
Deze ervaring is bij oudere mensen iets positiever dan bij  
jongere mensen.

Figuur 9:   Oordeel op stelling ‘Ik ervaar momenteel voldoende mogelijkheden om aan  
mijn boodschappen te komen’ 
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1 De mensen die ‘niet van toepassing’ hebben geantwoord zijn niet meegeteld. Voor buitenshuis  
boodschappen en digitaal/online boodschappen betreft die respectievelijk 7% en 27%.

 

Figuur 11:   Oordeel op stelling ‘Digitale/online oplossingen om boodschappen te doen zijn 
voor mij een volwaardige vervanging van buitenshuis boodschappen doen’ 

Figuur 10:  Oordeel op stelling ‘Ik ervaar het momenteel als prettig om..’
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Digitaal boodschappen doen geen volwaardige vervanging

• Het merendeel van de Nederlanders ervaart het buitenshuis 
boodschappen doen op dit moment als onprettig; ditzelfde geldt  
ook voor digitaal/online boodschappen doen (Figuur 10)1;

• Digitale oplossingen zijn voor de meeste mensen geen volwaardige 
vervanging voor fysiek boodschappen doen (Figuur 11);

• Oudere mensen beleven digitale oplossingen minder vaak als een 
geschikt alternatief voor fysiek boodschappen doen dan jongere 
mensen. De groep van 25-44 jaar is hierover het meest positief;

• In stedelijke gebieden is men iets positiever over digitale  
oplossingen dan in landelijke gebieden.
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Ongeveer 40% van de mensen niet tevreden over 
mogelijkheden om sociale contacten te hebben

• Het aandeel Nederlanders dat in de huidige situatie nog steeds 
voldoende mogelijkheden ervaart om sociale contacten te hebben is 
ongeveer even groot als de groep die dit niet zo ervaart (Figuur 12);

• Digitale contacten worden momenteel als prettiger ervaren dan 
contacten buitenshuis. Ze bieden echter geen volwaardige vervanging 
voor fysiek afspreken;

• Er bestaat weinig verschil in de huidige ervaring van sociale contacten 
naar leeftijd.2 Ouderen vinden het momenteel wel minder prettig om 
buitenshuis contact te hebben dan jongeren. Er bestaat ook geen 
noemenswaardig verschil tussen alleenstaanden en mensen in  
andere gezinssamenstellingen.

Figuur 12:   
Ervaring sociale contacten  
in situatie met corona
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  Werk en onderwijs
• Het moeten sluiten van het bedrijf (51%) of minder werk krijgen van 

opdrachtgevers (30%) zijn belangrijke redenen om tijdelijk met werk 
te moeten stoppen. De laatstgenoemde reden speelt ook een 
belangrijke rol bij het momenteel minder werken (72%);

• Het anders indelen van werktijd door de werkgever is een belang-
rijke reden om momenteel op andere tijden te werken (33%).  
Het niet meer vastzitten aan kantoortijden of de combinatie met 
zorgtaken worden hier minder genoemd (respectievelijk 22% en 
26%). De meeste mensen ervaren de verandering van werktijden 
niet als prettig (81%).

 

Voor de helft van de werkenden is de werksituatie veranderd

• Zo’n 50% van de werkenden heeft een veranderde werksituatie ten 
opzichte van de situatie voor corona. Van de werkenden met een 
veranderde situatie zijn in de meeste gevallen de werktijden 
veranderd. Minder gaan werken is daarna de meest voorkomende 
verandering (Figuur 13);

• Met name voor ondernemers (met en zonder personeel) en mensen 
met een flexibel contact is de werksituatie veranderd; zij zijn relatief 
vaker minder gaan werken of tijdelijk gestopt met werken;
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Figuur 13:   Verandering werksituatie 
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• Met name in de sectoren Automatisering & ICT en Onderwijs  
& Wetenschap wordt nu meer thuisgewerkt en op afstand 
vergaderd. In de sector (Detail)handel gebeurt dit minder  
vaak (Figuur 15);

 

Bijna de helft van de werkenden is meer gaan thuiswerken

• Een groot deel van de werkenden werkt momenteel meer thuis 
(44%). Het aantal mensen dat thuiswerkt is fors toegenomen.  
Het aandeel mensen dat bijna volledig thuiswerkt is toegenomen 
van 6% naar 39%. Daarnaast vergadert een aanzienlijk deel van  
de werkenden momenteel vaker op afstand (30%) (Figuur 14); 
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Figuur 15:   Verandering op afstand werken naar sectorFiguur 14:  Verandering op afstand werken
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• Vooral binnen de sector Automatisering & ICT is men positief over  
het thuiswerken. Werknemers binnen deze sector verwachten ook  
het meest na de coronacrisis vaker te blijven thuiswerken. 
Werknemers binnen de sectoren Gezondheidszorg en Onderwijs  
& Wetenschap zijn minder positief en verwachten minder vaak  
te blijven thuiswerken.

 

Overwegend positieve ervaringen met thuiswerken en op 
afstand vergaderen

• Thuiswerken gaat het grootste deel van de thuiswerkers makkelijk  
af, ondanks dat een groot deel van de werkenden nog geen ervaren 
thuiswerker was voor de coronacrisis (Figuur 16);

• Ook met op afstand vergaderen hebben de meeste mensen die dit  
nu meer doen goede ervaringen; wel vindt de meerderheid van deze 
groep het met name geschikt voor vergaderingen met directe 
collega’s (Figuur 17);

• Ongeveer 27% van de thuiswerkers verwacht ook na de coronacrisis 
vaker te gaan thuiswerken. Ook een aanzienlijk deel van degenen die 
nu vaker op afstand vergaderen verwacht dit te blijven doen (36%);

Figuur 17:   Ervaring met vaker op afstand vergaderen Figuur 16:  Ervaring met meer thuiswerken 
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Onderwijs op afstand niet als prettig ervaren, maar wel  
goede thuisfaciliteiten

• De meeste studenten en scholieren die momenteel op afstand 
onderwijs volgen ervaren dit niet als prettig (Figuur 18);

• Wel kan men zich thuis over het algemeen goed concentreren,  
en heeft men een goede werkplek en goede (digitale) faciliteiten  
ter beschikking;

• Slechts een klein deel (13%) verwacht ook na de situatie met corona 
meer onderwijs op afstand te gaan volgen. Dit is natuurlijk ook 
afhankelijk van het aanbod van de onderwijsinstelling.

Figuur 18:  Ervaring met onderwijs op afstand 
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Sterke afname in aantal verplaatsingen en afgelegde afstand

• Het gemiddelde aantal verplaatsingen is flink afgenomen (-55%) 
van 8 verplaatsingen per drie dagen, naar 3,6 verplaatsingen per  
drie dagen (Figuur 20). De afname in het aantal verplaatsingen is te 
zien voor alle vervoerwijzen. Het minst sterk is de afname bij lopen 
als vervoerwijze;

Veel minder mensen naar buiten

• Op een willekeurige dag gaat op dit moment ongeveer de helft  
van de mensen niet naar buiten. Voorheen was dit ongeveer 20% 
(Figuur 19);
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• Gezien de afgelegde afstand sterker is gedaald dan het aantal 
verplaatsingen is de gemiddelde afstand per verplaatsing ook 
afgenomen (Figuur 22). Dit komt zowel door verschuivingen in 
activiteiten als door verschuivingen in gebruikte vervoerwijzen;

• De afgelegde afstand is sterker gedaald dan het aantal 
verplaatsingen (-68%), van gemiddeld 94 km naar 30 km per  
drie dagen (Figuur 21). Een belangrijke verklaring voor de daling  
in mobiliteit is de sterke stijging in het aantal mensen dat niet de 
deur uit gaat;
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• Het aandeel lopen is bijna verdubbeld omdat het aantal 
loopverplaatsingen veel minder hard is gedaald dan reizen met  
de overige vervoerwijzen;

• Ondanks dat de gemiddelde afstand per verplaatsing is afgenomen 
(Figuur 22), zien we een sterke stijging in de gemiddelde afstand  
per verplaatsing voor lopen (van 1,2 naar 2,2 km) en fietsen  
(van 3,3 naar 4,3 km).

• Relatief gezien is het aandeel van het openbaar vervoer en de auto  
als passagier als vervoerwijze voor de verplaatsing het meest 
gedaald ten opzichte van de situatie voor corona. Het aandeel  
lopen is juist aanzienlijk toegenomen (Figuur 23);
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Relatief vaker een rondeverplaatsing

• Een kwart van alle verplaatsingen die mensen in de huidige  
situatie maken betreft een rondeverplaatsing  (bijv. een rondje 
lopen, de hond uitlaten). Absoluut gezien is de stijging in aantal 
rondeverplaatsingen ruim 70%. Het aandeel is sterker gestegen 
door afname van andere verplaatsingen (Figuur 25);

Door de veranderingen in mobiliteit zijn ook de reismotieven 
in aandeel veranderd

• Het aandeel woon-werkverplaatsingen is ongeveer gelijk  
gebleven. Voor boodschappen en toeren/wandelen is een  
sterke toename te zien in het aandeel (Figuur 24);

• Toeren/wandelen is het enige motief met een toename in  
het absolute aantal verplaatsingen;

• Voor de andere motieven is het aandeel afgenomen. 

Figuur 25:   Aandeel rondeverplaatsingenFiguur 24:  Aandeel  verplaatsingsmotief in totaal verplaatsingen
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Negatievere beeldvorming van openbaar vervoer in 
coronacrisis

• In de huidige situatie met corona denkt men anders over 
verschillende vervoerwijzen. Men denkt vaker zeer positief over  
de auto en veel negatiever over de trein, bus, tram en metro.  
Over fietsen en lopen is het oordeel nagenoeg niet veranderd  
(Figuur 27); 

• Mensen gaan met name relatief vaker een rondje wandelen/fietsen 
(56%). Voor de coronacrisis was de hond uitlaten de belangrijkste 
reden voor een rondeverplaatsing (Figuur 26). 

Figuur 27:   Oordeel vervoerwijzen huidige situatie met coronaFiguur 26:  Verdeling redenen rondeverplaatsingen voor en tijdens de situatie met corona
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Naar verwachting weer terug naar oude gedrag in de toekomst 
na coronacrisis

• Het overgrote deel van de mensen (ca. 80%) verwacht dat het 
gebruik van vervoerwijzen niet verandert in de toekomst na de 
coronacrisis ten opzichte van de situatie vóór de coronacrisis  
(Figuur 29);

• Ongeveer 20% van de mensen verwacht na de coronacrisis vaker  
te gaan lopen en fietsen dan ervoor. Bij 65-plussers gaat dit om 25%.

• Bijna 88% van de mensen geeft aan momenteel liever van 
individueel vervoer gebruik te maken dan van openbaar vervoer.  
Dit geldt voor alle leeftijden (Figuur 28).

Figuur 29:   Verwachting gebruik vervoerwijzen in de toekomst na corona in vergelijking met 
de situatie voor corona

Figuur 28:   Oordeel stelling ‘Ik maak op dit moment liever gebruik van individueel vervoer 
dan van openbaar vervoer’
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Vliegen momenteel negatief beleefd

• Het huidige oordeel over vliegen is in het algemeen negatief  
(Figuur 30);

• Zo’n 20% van de mensen met vliegervaring verwacht na de 
coronacrisis minder te gaan vliegen dan ervoor (Figuur 31).  
Dit aandeel is hoger onder ouderen.

Figuur 31:   Verwachting mate van vliegen na de situatie met corona ten opzichte van de 
situatie voor corona

Figuur 30:   Oordeel over vliegtuig in huidige situatie
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• De meeste Nederlanders ervaren een negatieve impact van de 
coronacrisis op de persoonlijke situatie. Jongeren ervaren iets  
vaker een persoonlijke negatieve impact (Figuur 33);

• Vrijwel alle Nederlanders (ca. 90%) verwachten ook 
langetermijneffecten van de coronacrisis op de maatschappij  
(Figuur 33).

Beleefde impact corona is groot

Om de veranderingen in mobiliteit te kunnen verklaren hebben  
wij ook gevraagd naar de beleefde impact rond corona.

• Zo’n 35% is bang voor besmetting met het nieuwe coronavirus.  
Dit aandeel ligt voor ouderen boven de 50% (Figuur 32); 

• Ongeveer 6% van de respondenten is naar eigen zeggen 
(vermoedelijk) besmet (geweest) met het virus.3

  Beleefde impact corona

Figuur 33:   Beleefde impact corona op persoonlijke situatie en op de maatschappij

Figuur 32:   Percentage mensen dat bang is voor besmetting met het coronavirus naar leeftijd
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