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Highlights
Corona heeft een grote invloed gehad op de maatschappij, zo ook op de
mobiliteit. Momenteel zitten we in een fase waarin vrijwel alle maatregelen
zijn afgeschaft. Mensen geven momenteel (mei 2022) minder vaak aan dat
de pandemie een grote negatieve persoonlijke impact heeft (gehad) dan
in eerdere perioden tijdens de pandemie. Ook verwacht een kleiner aandeel (nog steeds wel een meerderheid van 55%) dan in eerdere perioden
dat de pandemie op langere termijn een groot effect zal hebben op de maatschappij (eerdere perioden tussen de 80 en 90%). De belangrijkste inzichten
op basis van een nieuwe meting met het Mobiliteitspanel Nederland (MPN)
in mei 2022 zijn:

Werk
Thuiswerken
• Er wordt in mei 2022 door respondenten gemiddeld 6,5u thuisgewerkt. Dit
is minder dan op het hoogtepunt tijdens COVID (toen: 12u), maar meer dan
vóór COVID (toen: ca. 3u). Voor de langere termijn verwacht men gemiddeld
6u te blijven thuiswerken. Deze verwachting is gemiddeld gelijk aan die van
een jaar eerder (april 2021), toen we respondenten ook vroegen naar de
lange termijnverwachting voor een situatie zonder COVID-maatregelen.
• De toename in thuiswerkuren in vergelijking met vóór COVID is onder
sommige groepen groter dan gemiddeld, bijv. onder hoogopgeleiden (van
5u naar 11u) en onder degenen die met het ov van en naar het werk reizen
(van 4u naar 14u).
• Ongeveer 50% van de werkenden geeft in mei 2022 aan dat het werk zich
niet leent voor thuiswerken. Van de andere werkenden geeft het grootste
deel aan momenteel zelf te mogen beslissen of men thuis of op de werklocatie werkt.
• Ongeveer 14% van de werkenden geeft aan dat hun werkgever als gevolg
van COVID en thuiswerken faciliteiten voor hybride vergaderen heeft verbeterd; onder degenen met een kantoorfunctie is dit 30%.
• Thuiswerkenden zijn iets positiever over thuiswerken dan zij tijdens eerdere
perioden van de pandemie waren. Collega’s worden minder gemist bij
thuiswerken en er worden minder fysieke en psychische klachten ervaren.
• 67% van degenen die ervaring hebben met online vergaderen is hier
positief over, dit is vergelijkbaar met april 2021. Over hybride vergaderen
is 55% positief. In april 2021 was dit nog 48%.

• Ca. 50% van de werkenden met ervaring met digitaal vergaderen verwacht
ook op de langere termijn minder fysiek te vergaderen dan vóór COVID.
Werkgerelateerde verplaatsingen
• Werkenden maken op minder dagen werkgerelateerde verplaatsingen
dan vóór COVID, en verwachten dit ook minder te blijven doen. Dinsdag
en donderdag blijven net als vóór COVID de dagen met de meeste werkgerelateerde verplaatsingen.
• De auto blijft ook na COVID de belangrijkste vervoerwijze voor woonwerkverplaatsingen (ca. 50% van de werkenden). Het aandeel van het ov
is iets afgenomen ten opzichte van vóór COVID; het aandeel van de fiets
is juist iets toegenomen. De groei van de fiets komt vooral door een groei
van de e-fiets.
• 2,5% van de thuiswerkenden geeft aan door thuiswerkmogelijkheden te
hebben besloten of overwogen om een baan verder weg aan te nemen.
Ca. 4% besloot of overweegt vanwege thuiswerken te verhuizen naar een
woning verder van de werklocatie.
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Onderwijs

Reisgedrag

Thuisonderwijs
• Scholieren en studenten volgen vrijwel allemaal het onderwijs weer geheel op locatie (bijna 70%) of deels op locatie en deels thuis (bijna 25%).
In het HBO/WO volgt men vaker onderwijs (deels) thuis dan in het voortgezet onderwijs en op het MBO.
• Een deel van de scholieren en studenten geeft aan dat hun instelling meer
faciliteiten voor hybride onderwijs heeft ingericht. Op het HBO/WO zijn
daarnaast ook extra ruimtes voor digitale overleggen gecreëerd en zijn
sommige ruimtes meer ingericht op ontmoetingen.
• Iets meer dan 40% van de studenten en scholieren ervaart het volgen van
thuisonderwijs als prettig. Dit beeld is niet veranderd sinds de meting van
augustus 2021.
• Alleen theoretische lessen worden door een meerderheid (65%) van de
studenten en scholieren geschikt bevonden voor thuisonderwijs. Andere
onderwijsvormen vinden studenten minder geschikt voor thuisonderwijs.
Zo vindt vrijwel niemand praktische lessen geschikt voor thuisonderwijs.
Groepswerk vindt 10-15% geschikt, overleggen met medestudenten 40%
en met docenten 45%.
• In het voortgezet onderwijs en op het MBO verwacht men op de langere
termijn minder vaak thuisonderwijs te volgen dan studenten en scholieren
zouden willen. Op het HBO/WO zouden studenten juist vaker thuisonderwijs willen gaan volgen dan zij verwachten te gaan krijgen.

• Sinds januari 2021 daalt het aandeel mensen dat op een gemiddelde dag
de deur niet uit gaat. Dit aandeel ligt momenteel nog ongeveer 4% hoger
dan voor de pandemie (nu: ±24%, oktober 2019: ±20%).
• Nederlanders reizen momenteel nog minder vaak dan voor de pandemie.
Het aantal verplaatsingen per drie dagen is echter gelijk aan oktober 2021 en
ligt hoger dan in eerdere perioden tijdens de pandemie. Ook de afgelegde
afstand is nog lager dan voor de pandemie. De afstand is echter gestegen
sinds oktober 2021. Nederlanders bezoeken dus vaker bestemmingen verder van huis in vergelijking met oktober 2021.
• Met name met het openbaar vervoer reist men nog minder vaak dan voor
de pandemie. Hoewel het gebruik van de normale fiets ook lager is, is het
gebruik van de e-fiets sinds april 2021 hoger dan voor de pandemie.
• Sinds de start van de pandemie zijn mensen minder positief ten aanzien
van de trein en bus, tram en metro. Ten aanzien van de auto werd men iets
positiever, terwijl het oordeel over de fiets en lopen nagenoeg gelijk bleef.
Hoewel men momenteel nog steeds minder positief is over het openbaar
vervoer, is er sprake van een stijgende lijn in het oordeel sinds januari 2021.
Men is momenteel weer net zo positief over de auto als voor de pandemie.
• Bijna 20% van de Nederlanders die wel eens het openbaar vervoer gebruikte
verwacht minder gebruik te maken van het openbaar vervoer ten opzichte
van voor de pandemie. Een kleinere groep verwacht dat vaker te gaan doen
(9% voor de trein, 6% voor de bus, tram of metro (btm)). Fietsen en lopen
verwacht ongeveer 19% vaker te gaan doen, terwijl slechts 3% een afname
verwacht. Wat betreft autogebruik is de groep die een afname in het gebruik verwacht even groot als de groep die een toename verwacht. Deze
verwachtingen kunnen niet direct vertaald worden naar een effect op de
mobiliteit. Daarvoor moet rekening worden gehouden met meerdere
factoren, zoals de frequentie waarmee men voor de pandemie gebruik
maakte van de vervoerwijze en de mate waarin zij dat gebruik veranderen.
• Ongeveer een kwart (25%) van de Nederlanders met ervaring met vliegen
voor privédoeleinden verwacht dit in de toekomst minder te doen dan
vóór COVID, terwijl ongeveer 5% een toename verwacht. In oktober 2021
verwachtte 20% nog een afname en 13% een toename ten opzichte van
vóór COVID.

Onderwijsgerelateerde verplaatsingen
• Studenten en scholieren verwachten met name op woensdag en vrijdag
minder onderwijsgerelateerde verplaatsingen te gaan maken dan zij voor
COVID deden. Op maandagen en donderdagen is het verwachte verschil
zeer beperkt.

Activiteiten buitenshuis
• De frequentie waarmee men verschillende activiteiten buitenshuis onderneemt
ligt in mei 2022 iets lager dan de frequentie voor de pandemie. Met name het
aandeel mensen dat (bijna) nooit winkelt (van 7% naar 14%) of (bijna) nooit
een dagje weg gaat (van 6% naar 16%) is relatief gezien sterk gestegen.
• Bijna een op de vijf Nederlanders bestelt vaker online boodschappen (18%)
of laat vaker maaltijden thuisbezorgen (20%) dan voor de pandemie. Een
iets grotere groep (25%) winkelt vaker online.
• Ongeveer 17% van de Nederlanders laat in mei 2022 minimaal een keer per
maand maaltijden thuisbezorgen. In april 2021 lag dit met 23% iets hoger.
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		 Aanleiding, doel en aanpak
Aanleiding en doel
In 2020 werden in Nederland voor het eerst maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De angst voor besmetting met
het virus en de ingevoerde maatregelen hebben twee jaar lang sterke invloed
gehad op de mobiliteit. Eind maart 2020 heeft het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid (KiM) een eerste meting uitgevoerd met het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) om de gevolgen voor mobiliteitsbeleving en -gedrag
en verwachtingen voor de toekomst inzichtelijk te maken. Hierna volgden
nog 7 metingen onder dezelfde groep respondenten tijdens verschillende
fases van de COVID-pandemie. Sinds medio maart 2022 zijn vrijwel alle maatregelen afgeschaft. Nu rijst de vraag in hoeverre het gedrag van Nederlanders
door COVID reeds structureel veranderd is en in hoeverre verwachtingen (al)
zijn uitgekomen. Om hier een indicatie van te geven, heeft het KiM wederom
een meting verricht.

Aanpak
Het onderzoek is uitgevoerd onder een steekproef van ongeveer 2000 panelleden van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN). Het MPN bestaat uit een
representatieve groep Nederlanders die sinds 2013 jaarlijks over hun reisgedrag worden bevraagd. Voor dit onderzoek zijn alle panelleden uitgenodigd
die ook aan de eerdere metingen tijdens de pandemie hebben deelgenomen.
Dit maakt het mogelijk het reisgedrag in de huidige periode te vergelijken
met het reisgedrag van dezelfde groep Nederlanders zowel vóór als tijdens
de COVID-pandemie.
Aan de panelleden is gevraagd in de periode van 11 mei tot en met 22 mei
2022 een ‘reisdagboekje’ voor drie achtereenvolgende dagen in te vullen,
aangevuld met een persoonlijke vragenlijst. De vragenlijst is gericht op het
in kaart brengen van het huidige reisgedrag, hieraan gerelateerde belevingsaspecten en verwachtingen voor de toekomst (zolang er geen nieuwe COVIDmaatregelen zijn). Door een groot deel van de vragen uit de eerdere meting
te herhalen is onderzocht hoe deze verschillende aspecten in de afgelopen
tijd zijn veranderd.

Ten tijde van de dataverzameling waren vrijwel alle door de overheid ingestelde maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19)
te beperken versoepeld. Wel gold tot 20 mei in Nederland nog een mondkapjesplicht in en op het vliegveld. Daarnaast zijn de basisadviezen om verspreiding van het virus tegen te gaan nog steeds van kracht: handen wassen,
hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en (zelf)testen bij klachten,
zorgen voor frisse lucht en het halen van een vaccin of booster of herhaalprik.
We hebben respondenten gevraagd naar het huidige gedrag. In sommige
gevallen hebben we deelnemers gevraagd om dit gedrag te vergelijken
met het gedrag voordat de pandemie effect had op de persoonlijke situatie
(retrospectieve vragen). Ook hebben we bij enkele onderwerpen gevraagd
naar de verwachting voor de toekomst op de langere termijn (zolang er
geen nieuwe COVID-maatregelen zijn). De respons bedroeg 1743 ingevulde
dagboekjes en 1930 ingevulde vragenlijsten, een netto respons van respectievelijk 80% en 88%.
Dit is inmiddels de achtste meting in het kader van corona. We vragen voor
elke nieuwe meting steeds dezelfde groep respondenten die ook aan eerdere
metingen meededen om mee te doen met een nieuwe meting. Dit heeft twee
gevolgen, die de resultaten kunnen beïnvloeden. Ten eerste dunt de steekproef elke meting uit, aangezien ongeveer 10% van de uitgenodigde
respondenten niet deelneemt aan een volgende meting. Deze uitval is niet
compleet willekeurig. Door gebruik te maken van een weging proberen we
hiervoor te corrigeren. Ten tweede is er wel uitstroom uit deze steekproef,
maar geen instroom. Dat betekent dat de gemiddelde leeftijd in de steekproef met de tijd stijgt. Er zijn inmiddels meer dan 2 jaar verstreken sinds
het begin van deze coronametingen. Op die periode zijn de effecten voor de
meeste onderwerpen nog niet zo groot. Bij jongeren en specifiek het onderwijs is dit echter wel het geval: veel scholieren en studenten hebben een
stapje in hun onderwijscarrière gemaakt: zij zijn geslaagd voor het eindexamen en gaan studeren, halen hun bachelor of studeren af. Een logisch
gevolg hiervan is dat het (reis)gedrag van deze mensen sowieso verandert,
los van eventuele effecten van corona. Niet alle veranderingen in (reis)gedrag zijn dus toe te schrijven aan de pandemie.
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Inhoud van deze brochure
In deze brochure worden de belangrijkste inzichten uit het onderzoek gepresenteerd. Dit is gedaan met behulp van beschrijvende analyses. Hier en
daar wordt onderscheid gemaakt naar relevante achtergrondkenmerken
zoals leeftijd of regio. Soms wordt de huidige situatie vergeleken met de
situatie tijdens en vóór COVID. Omdat een deel van de respondenten sinds
eerdere metingen is afgehaakt, is de steekproef niet exact gelijk met die van
eerdere metingen. We richten ons over het algemeen op respondenten die
in alle relevante metingen hebben deelgenomen. Resultaten van eerdere
metingen komen daardoor niet altijd exact overeen met de publicaties over
deze vorige meting(en). We verkennen in deze brochure in hoeverre het huidige gedrag structureel anders is dan vóór COVID. Eventuele veranderingen
kunnen een uitvloeisel zijn de COVID-pandemie, maar kunnen ook beïnvloed
zijn door andere ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de recente stijging van
energieprijzen (als gevolg van de situatie in Oekraïne). Ook fluctuaties in het
weer, veranderingen in de persoonlijke situatie (zoals levensgebeurtenissen)
en niet-weersgebonden seizoenseffecten kunnen voor variatie zorgen tussen
de metingen. Voor deze effecten is niet gecorrigeerd.

Leeswijzer
We bespreken de inzichten aan de hand van een vijftal thema’s. Eerst gaan
we in op werk en onderwijs, waarna we een beeld schetsen van de veranderingen in het activiteitenpatroon. Vervolgens worden de veranderingen in het
reisgedrag besproken. De brochure eindigt met de houding van respondenten
rond actuele (mobiliteitsgerelateerde) maatschappelijke ontwikkelingen.
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		Werken
Mate van thuiswerken
• Iets meer dan 40% van de werkende respondenten werkt in mei 2022
nog minstens een uur per week thuis. Dit is meer dan vóór COVID (toen:
ca 30%), en iets minder dan op de meeste momenten tijdens de COVIDpandemie (toen tussen de 40 en 50% variërend over de tijdsperiodes).
Ca. 24% van de werkenden werkt in mei 2022 1-49% van de werktijd
thuis; 17,5% doet dit 50-100% van de werktijd (Figuur 1).
• Werkenden verwachten op de langere termijn (zolang er geen nieuwe
COVID-maatregelen zijn) iets minder te blijven thuiswerken dan dat zij nu
doen, maar wel meer dan vóór COVID. Met name de groep die 25-74%
van de tijd thuiswerkt lijkt op een structureel hoger niveau uit te komen
dan vóór COVID; de groep die 1 tot 25% van de tijd thuiswerkt neemt af.
• De verwachtingen voor de langere termijn in mei 2022 en april 2021
komen vrij goed overeen; voor ca 75% van de werkenden is de langere
termijn verwachting van het aandeel thuiswerken in mei 2022 gelijk aan
die van een jaar eerder.

 emiddeld aantal thuiswerkuren voor, tijdens en verwacht na COVID naar opleiding
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• Het gemiddelde aantal thuiswerkuren per werkende per week ligt in mei
2022 ca. 100% hoger dan vóór aanvang van de COVID-pandemie (toen:
3u, nu 6,5u). Volgens werkenden zal dit de komende tijd nog iets worden
afgebouwd, tot gemiddeld 6u (Figuur 2).
• De (verwachte) toename in vergelijking met vóór COVID is groter onder
degenen met een HBO/WO opleiding (van ca. 5u naar 11u) (Figuur 2). Ook
zien we forsere toenames onder degenen wonend in stedelijk gebied (van
ca. 3u naar 6,5u) en onder degenen met een kantoorfunctie (van ca. 4u
naar 12u) of managementfunctie (van 4u naar 9u). Ook is het verschil in
thuiswerkuren vóór en na COVID-maatregelen duidelijk groter voor degenen die met ov hun woon-werkreis afleggen (van ca. 3,5u naar 14,5u)
(Figuur 3).
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• Mensen werken momenteel van de gemiddeld 4 werkdagen ca. 1 dag per
week de hele dag thuis en 2,5 dag geheel op de werklocatie. De resterende
0,5 dag wordt deels thuis en deels op locatie gewerkt.

Figuur 3: Gemiddeld aantal thuiswerkuren voor, tijdens en verwacht na COVID naar vervoerwijze woon-werk
%
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• Van degenen met een baan die zich (volgens eigen zeggen) leent voor thuiswerken geeft het grootste deel aan momenteel zelf te kunnen beslissen of
zij thuis of op de werklocatie werken (19% van alle werkenden). Circa 10%
van de werkenden geeft aan momenteel van de werkgever een beperkt
aantal dagen te mogen thuiswerken.
• Waar in april 2021 nog ca. 13% van de werkende respondenten van de
werkgever moest thuiswerken, is dit in mei 2022 voor vrijwel geen enkele
respondent nog het geval.
Figuur 4: B
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Beleid werkgever
• Ca. 49% van de werkenden geeft in mei 2022 aan dat zijn of haar werk zich
niet leent voor thuiswerken; dit is iets hoger dan in april 2021 toen we deze
vraag ook aan respondenten voorlegden (toen: 44%) (Figuur 4). De lichte
stijging kan komen door een verandering in werkzaamheden, of omdat
thuiswerkmogelijkheden voor de functie bij de werkgever zijn afgenomen.
• Onder werkenden met een kantoorfunctie of met een managementfunctie
ligt het aandeel dat aangeeft dat het werk zich niet leent voor thuiswerken
duidelijk lager (resp. 18% en 32%) dan onder andere functietypen; ditzelfde
geldt voor werkenden in bedrijven met meer dan 500 werknemers (40%)
en voor degenen met een HBO/WO opleiding (28%) (zie Figuur 4).
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• Een minderheid van de werknemers geeft aan dat de werkgever veranderingen heeft aangebracht op de werklocatie met het oog op thuiswerken.
Gemiddeld geeft ca. 14% van de werkenden in mei 2022 aan dat de werkgever faciliteiten voor hybride vergaderen heeft verbeterd. 7% geeft aan
dat de werkgever meer ruimtes heeft gecreëerd voor videobellen en 6%
geeft aan dat de werkgever kantoorruimte heeft gereduceerd. Daarnaast
geeft 6% aan dat de werkgever de werklocatie meer op ontmoeting heeft
ingericht. Slechts ca. 2% van alle werkenden geeft aan dat de werkgever
op een andere locatie werkplekken beschikbaar heeft gesteld (Figuur 5).
• Werknemers met een kantoorfunctie of een managementfunctie geven duidelijk vaker aan dat de werkgever veranderingen heeft aangebracht (Figuur 5).

Ervaringen thuiswerken

Figuur 5: Mate waarin werkgever volgens werkenden bovenstaande veranderingen heeft aangebracht
op de werklocatie, naar functie

Figuur 6a: E rvaringen met thuiswerken tijdens verschillende metingen (op basis van degenen die
per meting in enige mate thuiswerken)

• Werkenden die in mei 2022 in enige mate thuiswerken zijn over het algemeen positief over thuiswerken (Figuur 6a en b). De positieve ervaringen
liggen ook (nog) iets hoger dan onder degenen die tijdens COVID thuiswerkten. Mogelijk speelt het vervallen van het (dwingende) advies hierbij
een rol. Het aandeel thuiswerkers dat psychische en/of fysieke klachten
ervaart door thuiswerken ligt (ook) lager dan tijdens COVID. Opvallend is
ook het lagere aandeel dat collega’s mist bij thuiswerken; degenen die
collega’s missen hebben door het wegvallen van het thuiswerkadvies weer
meer mogelijkheden om naar de werklocatie te gaan.
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Figuur 6b: E rvaringen met thuiswerken tijdens verschillende metingen (op basis van degenen die
per meting in enige mate thuiswerken)
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Figuur 7: Wens en verwachting thuiswerken op langere termijn (als er geen coronamaatregelen zijn)
in vergelijking met vóór COVID
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• We vroegen respondenten op verschillende momenten in de tijd naar verwachting en wens om na afschaffing van COVID-maatregelen vaker thuis te
werken dan vóór COVID. De wens en verwachting van respondenten blijken
dicht bij elkaar te liggen (Figuur 7). Wel is er een lichte daling zichtbaar in
mei 2022 ten opzichte van de meting in oktober 2021 in zowel de verwachting als de wens. Mogelijk herontdekken mensen de werklocatie en passen
zij daarop hun wens weer wat aan.
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Ervaring met digitaal vergaderen
• Door COVID heeft ook het digitaal vergaderen een boost gekregen. Ca. 60%
van de werkenden heeft in mei 2022 reeds ervaring opgedaan met online
vergaderen (waarbij iedereen online deelneemt). 38% heeft dat met hybride
vergaderen (waarbij een deel online meedoet, en een deel vanaf de werklocatie) (Figuur 8).
• De hoeveelheid ervaring met digitaal vergaderen in mei 2022 verschilt tussen
groepen werkenden. Zo hebben bijvoorbeeld degenen met een kantoorfunctie, een managementfunctie of een onderwijsfunctie over het algemeen
vaker ervaring met online en hybride vergaderen dan werkenden met andere
type functies (Figuur 8). Ook hebben werkenden in grotere bedrijven en
werkenden met een HBO/WO opleiding vaker ervaring (opgedaan) met
digitaal vergaderen.

• Het merendeel (67%) van degenen met ervaring met online vergaderen
is positief over dergelijke vergaderingen (Figuur 9). Dit is vergelijkbaar met
de situatie in april 2021.
• De ervaringen met hybride vergaderen lijken iets negatiever dan de
ervaringen met online vergaderen (Figuur 10), al blijkt ook hier een nipte
meerderheid van degenen die bekend zijn met dit type vergaderingen positief (51%). Het valt op dat respondenten iets positiever zijn over hybride
vergaderen dan in april 2021; mogelijk heeft men hier de afgelopen tijd
meer ervaring mee opgedaan.
• Iets meer dan de helft van de respondenten die bekend zijn met online
vergaderen vindt online vergaderingen minstens zo productief als fysieke
vergaderingen. Bij hybride vergaderingen ligt dit duidelijk lager (ca. 35%).

Figuur 8: M
 ate waarin werkenden ervaring hebben met online en hybride vergaderen

Figuur 9: S tellingen over ervaring met online vergaderen
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Figuur 10: S tellingen over ervaring met hybride vergaderen
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Figuur 11: M
 ate van digitaal en fysiek vergaderen: momenteel en verwachting op langere termijn
(zolang er geen nieuwe coronamaatregelen zijn) t.o.v. vóór COVID
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Figuur 12a: V erwachte mate van fysiek vergaderen op langere termijn (zolang er geen nieuwe coronamaatregelen zijn) t.o.v. vóór COVID, naar functie
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Mate van digitaal versus fysiek vergaderen
• Vrijwel alle werkenden met ervaring met digitaal vergaderen geven aan
momenteel nog (steeds) vaker digitaal te vergaderen dan vóór COVID.
Daarnaast verwacht meer dan de helft ook op de langere termijn vaker
digitaal te blijven vergaderen (Figuur 11).
• Ca. 55% van de werkenden met ervaring met digitaal vergaderen geeft
daarnaast aan momenteel (nog) minder fysiek te vergaderen dan vóór
COVID. Voor de langere termijn verwacht 48% minder fysiek te blijven vergaderen. Dit duidt erop dat digitale vergaderingen fysieke vergaderingen
tenminste gedeeltelijk lijken te vervangen.
• Werknemers met zorgfuncties en functies in de buitendienst hebben het
aantal fysieke vergaderingen minder vaak gereduceerd dan de andere onderscheiden functietypes (Figuur 12a). In grotere bedrijven is het aandeel
werkenden dat het aantal fysieke vergaderingen heeft gereduceerd groter
dan in kleinere bedrijven (Figuur 12b).
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Figuur 12b: V erwachte mate van fysiek vergaderen op langere termijn (zolang er geen nieuwe
coronamaatregelen zijn) t.o.v. vóór COVID, naar bedrijfsgrootte (aantal werknemers)
1-9

0

 ate waarin men momenteel meer of minder fysieke bijeenkomsten heeft ten opzichte van
Figuur 13: M
vóór COVID, naar type bijeenkomst. NB: De figuur betreft alleen de respondenten waarop
deze type bijeenkomsten van toepassing zijn. Degenen die ‘niet van toepassing’ hebben
aangegeven bij een type bijeenkomst, zijn niet opgenomen
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• Ook vroegen we aan degenen met ervaring met digitaal vergaderen naar de
mate waarin men momenteel verschillende typen bijeenkomsten en activiteiten (voor zover van toepassing) meer of minder fysiek doet dan vóór
COVID. Hieruit blijkt dat fysieke sociale activiteiten relatief het minst vaak
zijn gereduceerd t.o.v. vóór COVID, gevolgd door fysieke overleggen met
collega’s. Met name (internationale) zakelijke afspraken/overleggen en
congressen en symposia geven werkenden aan (voor zover op hen van toepassing) minder vaak fysiek te doen dan vóór COVID (Figuur 13).
• Overigens geeft ca. 70% aan dat internationale zakelijke afspraken niet op
zijn of haar situatie van toepassing zijn; circa 40-50% geeft dat aan voor
congressen, symposia of lezingen of zakelijke overleggen (in Nederland).
Overleggen met collega’s en sociale activiteiten zijn op de meeste werkenden (met ervaring met digitaal vergaderen) van toepassing; 5-10% geeft
hier ‘niet van toepassing’ aan.

0

10

20

30

40

50

60

70

Veel minder vaak

Minder vaak

Iets minder vaak

Iets vaker

Vaker

Veel vaker

80

90

100
%

Even vaak

Werkgerelateerde verplaatsingen
• Vóór COVID gingen werkenden relatief vaak op dinsdag en donderdag
op pad voor werkgerelateerde verplaatsingen. Gebaseerd op de huidige
situatie en de verwachting voor de langere termijn blijven dit relatief gezien de drukste dagen (Figuur 14).
• Wel is in algemene zin een daling van het aantal dagen met werkgerelateerde verplaatsingen zichtbaar ten opzichte van vóór COVID. Daarnaast
valt op dat men op dit moment minder werkgerelateerde verplaatsingen
maakt dan men in april 2021 voor de situatie na afschaffing van COVIDmaatregelen had ingeschat. De verwachting voor de langere termijn is
vergelijkbaar met de huidige situatie.
• De meeste werkenden kiezen in mei 2022 nog steeds voor dezelfde vervoerwijze voor hun woon-werkreis als zij vóór COVID deden. In algemene
zin lijkt de fiets iets te zijn toegenomen; de auto en het ov laten juist een
lichte daling zien. Nadere analyse laat zien dat de toename van de fiets
vooral komt door de groei van de e-fiets. De auto blijft ook na de pandemie
de belangrijkste vervoerwijze voor de woon-werkreis (Figuur 15).
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Figuur 14: M
 ate waarin men werkgerelateerde verplaatsingen maakt: vóór COVID, momenteel (mei
2022) en de verwachting voor langere termijn (op basis van meting april 2021 en mei 2022)

Figuur 15: V ervoerwijzekeuze woon-werk vóór, tijdens en verwachting voor langere termijn (zonder
COVID-maatregelen) op twee meetmomenten (april 2021 en mei 2022)
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Reizen op thuiswerkdag

Figuur 17: M
 ate waarin werkgever volgens respondent medewerkers stimuleert om drukte op de
werklocatie of in de spits te mijden

• Circa 62% van degenen die in enige mate thuiswerkt geeft in mei 2022 aan
op een gemiddelde thuiswerkdag minder te reizen dan op een dag dat men
naar de werklocatie gaat. Ook reist een ongeveer even grote groep (55%)
die dagen minder in de spits. Het aandeel dat aangeeft op thuiswerkdagen
minder te reizen is hoger dan werd verwacht in april 2021. Toen verwachtte
circa 44% na afschaffing van COVID-maatregelen op thuiswerkdagen minder
te reizen (Figuur 16).
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Figuur 16: M
 ate waarin men op een gemiddelde thuiswerkdag reist in totaal en tijdens spitstijden,
in vergelijking met een dag waarop men naar de werklocatie gaat
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Rol werkgever bij mijden drukte en spits
• De meeste respondenten hebben niet de indruk dat hun werkgever actief
stuurt op het spreiden van drukte op de werklocatie of het mijden van de
spits (Figuur 17).
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25
%

Mijn werkgever stimuleert dat medewerkers niet allemaal
op dezelfde dagen naar de werklocatie komen

• 10% geeft aan dat de werkgever actief stimuleert dat medewerkers niet allemaal op dezelfde dag naar de werklocatie komen. Werknemers in grotere
bedrijven geven iets vaker aan dat hun werkgever probeert te voorkomen
dat werknemers teveel op dezelfde dagen naar kantoor komen (20%). Ook
degenen met een kantoorfunctie geven dit relatief vaak aan (23%).
• Ca. 5% heeft de indruk dat de werkgever actief stuurt op het mijden van
de spits. Dit aandeel ligt hoger bij thuiswerkers, en bij degenen met een
kantoor- of managementfunctie.
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Zakelijke reizen

Thuiswerken en locatiekeuze

• Werkenden geven over het algemeen aan iets minder frequent zakelijke
reizen te maken dan vóór COVID (Figuur 18). De groep die 4 of meer dagen
per week zakelijk reist is in mei 2022 en naar verwachting ook op langere
termijn iets kleiner dan vóór COVID; Het aandeel werkenden dat vrijwel
nooit zakelijk reist ligt momenteel iets hoger dan vóór COVID, maar ont
wikkelt zich op langere termijn waarschijnlijk naar het pre-COVID niveau.

• Het aandeel werkenden dat aangeeft als gevolg van thuiswerkmogelijk
heden werk verder van de woonlocatie te hebben gezocht of dit overweegt
ligt in mei 2022 iets lager dan in april 2021 toen we dit ook uitvroegen
(Figuur 19). Het aandeel dat aangeeft verder van het werk te zijn gaan
wonen of dit overweegt is iets toegenomen, maar blijft nog steeds beperkt.

Figuur 18: A
 antal zakelijke reizen vóór COVID, momenteel (mei 2022) en verwachting voor
langere termijn

Figuur 19: A
 andeel thuiswerkenden dat besloot of overwoog om als gevolg van thuiswerkmogelijkheden
werk verder van de woonlocatie te zoeken (links) of verder van het werk te gaan wonen (rechts)
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Reisvergoeding
• Er is variatie in de mate waarin werkenden een reiskostenvergoeding
krijgen. Ongeveer 40% geeft aan geen vergoeding te ontvangen; 60%
ontvangt wel een vorm van vergoeding (Figuur 20).
• Van degenen die met een auto of motor van en naar het werk reizen
ontvangt ca. 30% een vast bedrag en een even groot percentage een vergoeding per gereden kilometer. Ca. 25% van hen ontvangt geen vergoeding.
Van degenen die met het ov reizen ontvangt het merendeel een gehele
vergoeding van de ov-kosten. Voor fiets en lopen geldt, dat het merendeel
geen reiskostenvergoeding ontvangt.
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Figuur 20: S oort reiskostenvergoeding, totaal en naar vervoerwijze woon-werk
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		Onderwijs
Het aantal studenten en scholieren in onze steekproef die sinds oktober 2019 aan
alle MPN-metingen hebben deelgenomen is beperkt (±150 respondenten). Aan de
reguliere jaarlijkse meting van het MPN in oktober 2021 deed een grotere groep
studenten en scholieren mee. De antwoorden van deze grotere groep in oktober 2021
komen sterk overeen met die van de studenten en scholieren in onze huidige steekproef. We gaan er daarom vanuit dat de inzichten in dit hoofdstuk een goed beeld
geven van de werkelijkheid.

 e locatie waar studenten en scholieren onderwijs volgen, uitgesplitst naar de opleiding
Figuur 22: D
die wordt gevolgd
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• Het overgrote deel van de studenten en scholieren volgt het onderwijs in
mei 2022 weer volledig op locatie (bijna 70%; Figuur 21). We zien een groot
verschil met eerdere perioden tijdens de pandemie, waarin studenten en
scholieren vooral thuis of deels thuis en deels op locatie onderwijs volgden.
Een aanzienlijk deel (rond de 25%) volgt het onderwijs ook momenteel
echter nog steeds deels op locatie en deels thuis.
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• De locatie waar men onderwijs volgt verschilt sterk per type opleiding
(Figuur 22). In het voortgezet onderwijs (VO) volgen alle scholieren het
onderwijs nu volledig op locatie. Op het MBO volgt ongeveer 60% van de
studenten het onderwijs volledig op locatie. Op het HBO en WO is dit iets
meer dan 40%. De overige studenten volgen het onderwijs vaak deels op
locatie en deels thuis.
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Beleid onderwijsinstelling
• Respondenten die momenteel het voortgezet onderwijs volgen geven in de
meeste gevallen aan dat hun school momenteel geen thuisonderwijs aanbiedt, zoals is te zien in Figuur 23. In het hoger onderwijs mogen studenten
grotendeels zelf beslissen waar zij sommige onderdelen van hun studie volgen. Voor andere onderdelen heeft de onderwijsinstelling dus al bepaald of
zij thuis of op locatie onderwijs volgen.

Figuur 23: H
 et beleid van de onderwijsinstelling ten aanzien van thuiswerken, onderscheiden naar
de opleiding die studenten volgen
%
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Figuur 24: A
 anpassingen die door onderwijsinstellingen zijn gedaan als gevolg van thuisonderwijs,
onderscheiden naar de gevolgde opleiding
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• Scholieren en studenten geven aan dat hun instellingen beperkt veranderingen hebben doorgevoerd door het thuisonderwijs (Figuur 24). Bij het
voortgezet onderwijs en het MBO gaat het met name om het aanbieden of
verbeteren van faciliteiten voor hybride onderwijs. In het HBO/WO geeft
een deel van de studenten aan dat ook het aantal fysieke studieplekken is
verminderd en dat ruimtes meer zijn ingericht op ontmoetingen.
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Ervaringen thuisonderwijs

Figuur 26: E rvaringen met thuisonderwijs over de tijd

%

• Een grote meerderheid van de studenten vindt dat zij een goede plek
hebben om thuisonderwijs te volgen (Figuur 25). Het beeld bij de andere
stellingen is minder positief: een minderheid ervaart het volgen van thuisonderwijs als prettig en het contact met zowel medestudenten als docenten
wordt veelal niet als goed ervaren.
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Figuur 25: E rvaringen van studenten en scholieren met thuisonderwijs
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• Studenten die ervaring hebben opgedaan met thuisonderwijs zijn momenteel ongeveer even positief als in augustus 2021 (Figuur 26), maar dat aandeel blijft relatief laag rond de 45%.
• Het aandeel studenten dat zegt last te hebben van psychische klachten bij
thuisonderwijs is sinds augustus 2021 wel iets afgenomen (van bijna 15%
naar iets minder dan 10%). Bovendien geven veel meer studenten aan goed
contact te hebben met medestudenten. Mogelijk komt dit omdat studenten
nu meer flexibiliteit hebben om thuisonderwijs af te wisselen met onderwijs op locatie.
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• Scholieren en studenten geven aan dat vooral theoretische lessen geschikt
zijn voor thuisonderwijs (Figuur 27). Vrijwel geen enkele scholier/student
geeft aan dat praktische lessen geschikt zijn voor thuisonderwijs.
• Ongeveer 40% van de studenten geeft aan dat thuisonderwijs geschikt is
voor overleg met een medestudent of een docent.
• Het beeld is sinds april 2021 weinig veranderd. Studenten zijn wel iets positiever geworden over de geschiktheid van theoretische lessen en groepswerk
voor thuisonderwijs. Zij lijken echter iets negatiever over de geschiktheid voor
overleggen met een docent.
Figuur 27: G
 eschiktheid van bepaalde onderdelen van het onderwijs voor een alternatief thuis
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Figuur 28: G
 eschiktheid van bepaalde onderwijsonderdelen, uitgesplitst naar de gevolgde opleiding
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• Studenten op het WO en het HBO vinden thuisonderwijs vaker geschikt
voor theoretische lessen dan studenten op het MBO of scholieren in het
voortgezet onderwijs, zoals te zien in Figuur 28. Bij het WO vindt 90% van
de studenten het thuisonderwijs hier voor geschikt, in het voortgezet onderwijs is dit iets meer dan 60%.
• WO studenten vinden groepswerk en het overleg met een docent minder
geschikt voor thuisonderwijs dan MBO’ers en HBO’ers.

• Figuur 29 toont dat slechts ongeveer 15% van de studenten en scholieren
inmiddels verwacht dat zij op langere termijn vaker thuisonderwijs zullen
volgen dan zij vóór pandemie deden. Dit aandeel is fors gedaald, vanaf
ongeveer 30% in april en augustus 2021.
• Het verschil tussen deze verwachtingen en de wens van studenten en
scholieren is ook opvallend. Waar de verwachting is gedaald, blijft de
wens om vaker thuisonderwijs te volgen rond de 30%. Gemiddeld genomen willen scholieren en studenten dus meer thuisonderwijs volgen
dan zij verwachten te gaan krijgen.
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Figuur 29: S cholieren en studenten die verwachten (of wensen) vaker thuisonderwijs te volgen op
lange termijn na de pandemie dan zij vóór de pandemie deden
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Onderwijsverplaatsingen
• Studenten en scholieren verwachten vooral op woensdag en vrijdag wat
minder vaak onderwijsverplaatsingen te gaan maken dan zij vóór de
pandemie deden (Figuur 31).
• Momenteel maken studenten nog minder verplaatsingen voor het onderwijs dan zij vóór de pandemie deden. Op maandag, woensdag, en vrijdag
komt dit neer op een afname tussen de 10 en 15%. Op dinsdag en donderdag is de afname een stuk kleiner.
• Studenten en scholieren verwachten op langere termijn wat vaker onderwijsverplaatsingen te gaan maken dan zij nu doen. Ook die verwachtingen
liggen, met name op woensdag en vrijdag, nog wat lager dan vóór COVID.

Figuur 31: D
 agen van de week waarop studenten en scholieren onderwijsgerelateerde verplaatsingen
(verwachten te) maken
%
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• Het verschil tussen wens en verwachting verschilt zeer sterk per opleidingsniveau (Figuur 30). Op het voortgezet onderwijs en het MBO ligt de verwachting een stuk lager dan de wens. Bij het HBO en het WO is dit juist omgekeerd:
daar verwachten studenten vaker thuisonderwijs te gaan volgen dan zij
idealiter zouden willen.
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Figuur 30: V erwachting en wens vaker thuisonderwijs te volgen na de pandemie in vergelijking met
vóór de pandemie, uitgesplitst naar de gevolgde opleiding
%

35

20
0
Maandag

30

Dinsdag

Woensdag

Voor COVID
April 2021
Verwachting na COVID (April 2021)

25
20

Donderdag

Vrijdag

Mei 2022
Verwachting na COVID (Mei 2022)

15

• Een aanzienlijk deel (ongeveer 40%) van de studenten en scholieren maken
op dagen dat zij thuisonderwijs volgen minder reizen (Figuur 32). Zij reizen
dan vaak ook minder in de spits. Deze percentages zijn toegenomen ten opzichte van de verwachtingen van studenten en scholieren in april 2021.
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Figuur 32: V erwachtingen van de effecten van thuisonderwijs op het aantal verplaatsingen in totaal
en in de spits
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Figuur 33: A
 andeel studenten en scholieren dat aangeeft dat de onderwijsinstelling hen aanmoedigt
te spreiden over de week of de spits te mijden

Spreiden over de week
Spitsmijden
0

10

20

30

40

Momenteel
(Mei 2022)

Reizen op een dag met thuisonderwijs
vs een dag zonder thuisonderwijs

Evenveel

• Studenten en scholieren geven aan dat slechts weinig onderwijsinstellingen
het spitsmijden (<5%) of het spreiden over de week (5 tot 10%) stimuleren
(Figuur 33).
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• Slechts een zeer klein deel van de studenten verwacht een opleiding verder
weg te zoeken of verder van de opleiding te gaan of blijven wonen als gevolg van thuisonderwijs (Figuur 34).

Figuur 34: A
 andeel studenten dat aangeeft te verwachten verder van de opleiding te gaan wonen, in
april 2021 en mei 2022
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		Activiteiten buitenshuis
• De frequentie waarmee men verschillende activiteiten buitenshuis onderneemt ligt in mei 2022 nog iets lager dan de frequentie vóór de pandemie
(zie Figuur 35 en Figuur 36). Met name het aandeel mensen dat (bijna) nooit
winkelt of een dagje weg gaat is relatief gezien sterk gestegen. Ook is er een
kleine toename in het aantal mensen dat (bijna) nooit buitenshuis boodschappen doet. Dit laatste heeft vermoedelijk te maken met de toename
van het online boodschappen bestellen (zie Figuur 37).

Figuur 36: F requentie activiteiten buitenshuis (mei 2022)
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Figuur 35: F requentie activiteiten buitenshuis (oktober 2019)

%

10

70

0
Dagelijks
boodschappen doen

60
50
40
30
20

Winkelen

Horeca
bezoeken

Sporten

Een dagje
weg

4 of meer dagen per week

1 tot 3 dagen per week

1 tot 3 dagen per maand

6 tot 11 dagen per jaar

1 tot 5 dagen per jaar

(Bijna) nooit

Figuur 37: V aker boodschappen, winkelen en maaltijden laten bezorgen (mei 2022)
%

10
0
Dagelijks
boodschappen
doen

Winkelen

Horeca
bezoeken

Sporten

Een dagje
weg

30
25

4 of meer dagen per week

1 tot 3 dagen per week

1 tot 3 dagen per maand

6 tot 11 dagen per jaar

1 tot 5 dagen per jaar

(Bijna) nooit

20
15

• Bijna een op de vijf Nederlanders bestelt vaker online boodschappen (18%)
of laat vaker maaltijden thuisbezorgen (20%) dan voor de pandemie (zie
Figuur 37). Een iets grotere groep (25%) winkelt vaker online. De toename
in online winkelen is groter onder 25-45-jarigen (32%) dan onder 65+-ers
(19%).
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• Met name 25- tot 65-jarigen bestellen regelmatig online boodschappen
(zie Figuur 38). Ongeveer 20% heeft dit in de afgelopen drie maanden
minimaal vijf keer gedaan. Onder jongeren (<25) en ouderen (65+) ligt dit
aandeel lager.

Figuur 39: F requentie maaltijden thuis laten bezorgen naar leeftijd (mei 2022)
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Figuur 38: H
 oe vaak online boodschappen gekocht afgelopen 3 maanden naar leeftijd (mei 2022)
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Figuur 40: F requentie maaltijden thuis laten bezorgen naar leeftijd (april 2021)
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• Ongeveer 17% van de Nederlanders laat in mei 2022 minimaal een keer
per maand maaltijden thuisbezorgen (zie Figuur 39). In april 2021 lag dit
met 23% iets hoger (zie Figuur 40). Het laten bezorgen van maaltijden is
het minst populair onder ouderen (65+). Ongeveer 80% van de ouderen
laat (bijna) nooit maaltijden thuisbezorgen.
• In hoogstedelijke gebieden laat men vaker thuis maaltijden bezorgen dan in
laag- of niet-stedelijke gebieden. In hoogstedelijke gebieden laat ongeveer
54% van de mensen (bijna) nooit maaltijden thuisbezorgen, tegenover 72%
in laag- of niet-stedelijke gebieden.
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		Reisgedrag
Aandeel mensen dat niet de deur uit gaat

Verplaatsingen en afgelegde afstand

• Sinds januari 2021 daalt het aandeel mensen dat op een gemiddelde dag de
deur niet uit gaat (zie Figuur 41). Dit aandeel ligt momenteel nog ongeveer
4% hoger dan vóór de pandemie.
• Met name jongeren (<25 jaar) en 45-65-jarigen gaan nog minder vaak naar
buiten dan voor de pandemie.

• Nederlanders reizen momenteel nog minder vaak dan vóór de pandemie
(zie Figuur 42). Het aantal verplaatsingen dat men maakt per drie dagen is
echter gelijk aan oktober 2021 en ligt hoger dan in eerdere perioden tijdens
de pandemie.

Figuur 42: G
 emiddeld aantal verplaatsingen per persoon per drie dagen
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Figuur 41: A
 andeel mensen dat op een willekeurige dag geen verplaatsingen maakt naar leeftijd
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• Met name met het openbaar vervoer reist men nog minder vaak dan vóór
de pandemie (zie Figuur 43). Hoewel het gebruik van de normale fiets ook
lager ligt, ligt het gebruik van de e-fiets sinds april 2021 boven het niveau
van vóór de pandemie. Het aantal loopverplaatsingen ligt in iedere periode
iets onder het niveau van oktober 2019. In afgelegde afstand is dit echter
niet het geval. In iedere periode, behalve in juni 2020 lag de afgelegde afstand te voet boven het niveau van oktober 2019.

Figuur 44: G
 emiddelde afgelegde afstand per persoon in drie dagen (in km)
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Figuur 43: R
 elatief aantal verplaatsingen per vervoerwijze ten opzichte van oktober 2019
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Figuur 45: G
 emiddeld afgelegde afstand per verplaatsing (in km)
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• Naast minder verplaatsingen, leggen Nederlanders minder afstand af
(zie Figuur 44). Hoewel de afgelegde afstand nog lager ligt dan vóór de
pandemie, is de afstand gestegen sinds oktober 2021. Omdat het aantal
verplaatsingen gelijk bleef, betekent dit dat Nederlanders vaker bestemmingen verder van huis bezoeken in vergelijking met oktober 2021.
• De gemiddelde afstand die men per verplaatsing aflegt is sinds het afschaffen van de coronamaatregelen gestegen en ligt op een vergelijkbaar
niveau als vóór de pandemie (zie Figuur 45).
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Verplaatsingsmotief

Figuur 46: A
 antal verplaatsingen per persoon per drie dagen naar motief

• Nederlanders reizen voor alle motieven, behalve toeren en wandelen, minder
vaak (zie Figuur 46). Voor de motieven diensten/persoonlijke verzorging en
onderwijs is de afname ten opzichte van vóór de pandemie het grootste.1
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1 Omdat we in dit onderzoek een vaste steekproef gebruiken, wordt de afname in onderwijsverplaatsingen
deels verklaard door respondenten die sinds het uitbreken van de pandemie zijn afgestudeerd.
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Aandeel vervoerwijzen (modal split)

Rondeverplaatsingen

• Het aandeel van de auto (als bestuurder) in verplaatsingen ligt iets lager
dan vóór de pandemie (zie Figuur 47). Het aandeel van de trein en bus,
tram en metro is relatief gezien echter sterker gedaald. Het aandeel van de
e-fiets is daarentegen sterk gestegen, terwijl de aandelen van de normale
fiets en lopen nagenoeg gelijk bleven.

Figuur 47: A
 andeel vervoerwijzen in verplaatsingen

• Ruim 10% van de verplaatsingen die Nederlanders maken betreft een rondeverplaatsing, zoals een rondje lopen of de hond uitlaten (zie Figuur 48). Dit
aandeel ligt hoger dan vóór de pandemie, maar is onveranderd sinds oktober
2021. Tijdens de lockdowns (maart 2020 en januari en april 2021) lag het aandeel rondeverplaatsingen hoger.
• De toename in rondeverplaatsingen is met name toe te schrijven aan rondjes
wandelen, fietsen of hardlopen. Daarnaast is er iets vaker sprake van het uitlaten van de hond.
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• Sinds de start van de pandemie zijn mensen minder positief ten aanzien
van de trein en bus, tram en metro (zie Figuur 49). Ten aanzien van de auto
werd men iets positiever, terwijl het oordeel over de fiets en lopen nagenoeg gelijk bleef. Hoewel men momenteel nog steeds minder positief is
over het openbaar vervoer, is er sprake van een stijgende lijn in het oordeel
sinds januari 2021. Men is momenteel weer net zo positief over de auto als
vóór de pandemie.
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• De sterke voorkeur voor individueel vervoer (zoals lopen, fiets of auto)
in plaats van openbaar vervoer neemt in de loop van de pandemie af
(zie Figuur 50). Met name jongeren (<25 jaar) hebben nog het minst vaak
de voorkeur voor individueel vervoer in plaats van ov.

Figuur 49: O
 ordeel vervoerwijzen
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Figuur 50: A
 ntwoord op de stelling ‘Ik maak op dit moment liever gebruik van individueel vervoer
(zoals lopen, fiets, auto) dan van openbaar vervoer (zoals trein, bus, tram)’
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Frequentie gebruik vervoerwijzen
• Waar vóór de pandemie ongeveer de helft (bijna) nooit het openbaar vervoer gebruikte, is dit aandeel flink gestegen: nu geeft ongeveer 63% dit
aan voor zowel de trein als btm (zie Figuur 51 en Figuur 52). Voor de auto
zien we een kleine afname in het aandeel dat de auto bijna dagelijks gebruikt en een toename in het aandeel mensen dat de auto 1 tot 3 dagen
per week gebruikt. Tussen de normale fiets en e-fiets is een duidelijke
uitwisseling te zien. De groep mensen die (bijna) nooit de normale fiets
gebruikt is met 11 procentpunt toegenomen, terwijl dat aandeel bij de
e-fiets met ongeveer 8 procentpunt afnam.
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Figuur 51: F requentie gebruik vervoerwijzen (oktober 2019)
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• Bijna 20% van de Nederlanders die wel eens het openbaar vervoer gebruikte verwacht minder gebruik te maken van het openbaar vervoer
ten opzichte van vóór de pandemie (zie Figuur 53). Een kleinere groep
verwacht dat vaker te gaan doen (9% voor de trein, 6% voor btm). Wat
betreft autogebruik is de groep die een afname in het gebruik verwacht
even groot als de groep die een toename verwacht. Fietsen en lopen
verwacht ongeveer 19% vaker te gaan doen, terwijl slechts 3% een afname verwacht. Deze verwachtingen komen grofweg overeen met wat
we tijdens eerdere perioden in de pandemie vonden. Voor de auto is
wel sprake van een verandering, omdat in eerdere perioden een grotere
groep verwachtte deze vervoerwijze vaker te gaan gebruiken ten opzichte
van vóór de pandemie. Zo verwachtte in januari 2021 ongeveer 19% de
auto vaker te gaan gebruiken, tegenover 7% die dat momenteel verwacht.
Het aandeel dat verwacht minder gebruik te maken van de auto blijft wel
relatief constant (zowel in januari 2021 als momenteel ongeveer 7%).
Deze verwachtingen kunnen niet direct vertaald worden naar een effect op
de mobiliteit. Daarvoor moet rekening worden gehouden met meerdere
factoren, zoals de frequentie waarmee men voor de pandemie gebruik
maakte van de vervoerwijze en de mate waarin zij dat gebruik veranderen.

Figuur 52: F requentie gebruik vervoerwijzen (mei 2022)
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Figuur 53: V erwachting gebruik vervoerwijzen op de lange termijn ten opzichte van pre-COVID
(zolang er geen nieuwe coronamaatregelen zijn) (mei 2022)
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• Iets minder dan de helft van de mensen die verwachten minder met het ov
te reizen, geeft aan dat dit het resultaat is van het maken van minder verplaatsingen (45% voor de trein, 44% voor btm) (zie Figuur 54 en Figuur 55).
Dit heeft bijvoorbeeld te maken met vaker thuiswerken of een verandering
in de persoonlijke omstandigheden. Ruim de helft (54%) verwacht de trein
minder te gebruiken omdat zij vaker de auto gebruiken. Voor btm ligt dit
iets lager (40%) Bijna een kwart (23%) verwacht minder vaak met de bus,
tram en metro te (blijven) reizen omdat zij vaker de fiets gebruiken. Bij de
trein ligt de uitwisseling met de fiets lager (10%).
• Ongeveer een kwart van de mensen die verwachten minder met het ov
te reizen geeft aan dat zij dit verwachten omdat zij (liever) niet naast een
vreemde willen zitten. Een iets kleinere groep (19% voor btm, 13% voor
trein) geeft aan dat dit te maken heeft met angst voor besmetting tijdens
het reizen. Beide redenen worden relatief gezien vaker genoemd door
65-plussers.

Figuur 54: G
 ebruik andere vervoerwijzen bij verwachting minder treingebruik (enkel respondenten
die verwachten de trein minder te gebruiken in de toekomst)
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Figuur 55: G
 ebruik andere vervoerwijzen bij verwachting minder bus, tram of metrogebruik (enkel
respondenten die verwachten de bus, tram of metro minder te gebruiken in de toekomst)
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• Ook in oktober 2021 vroegen we mensen of zij dachten dat het gebruik van
vervoerwijzen anders zou zijn ten opzichte van de situatie vóór de pandemie
wanneer alle coronamaatregelen opgeheven zouden worden. Onder de
mensen die destijds verwachtten minder de trein te gebruiken (ongeveer
16%) is inderdaad sprake van een sterke daling in het gebruik van de trein
(zie Figuur 56 en Figuur 57). Hierbij geldt wel dat ook onder de groepen die
destijds verwachtten even vaak of vaker gebruik te maken van de trein
sprake is van een afname in treingebruik, maar deze afname is (veel) minder
sterk. Hoewel een groot deel van deze mensen aangeeft de trein naar verwachting minder te gebruiken door een toename in autogebruik, blijkt dat
slechts gedeeltelijk uit deze figuur. Het aantal mensen dat de auto 1 tot 3
dagen gebruikt is iets toegenomen, maar daartegenover staat een (iets
kleinere) afname in het aantal mensen dat de auto dagelijks gebruikt. Het
minder gebruik maken van het ov lijkt dus met name het resultaat van het
maken van minder verplaatsingen. Voor de bus, tram en metro geldt hetzelfde beeld.
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Figuur 56: F requentie gebruik vervoerwijzen oktober 2019 van respondenten die in oktober 2021
verwachtten minder de trein te gebruiken na opheffen coronamaatregelen
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Brandstofprijzen
• Mensen geven vooral aan gebruik te maken van relatief gemakkelijke aanpassingen om de impact van de stijgende brandstofprijzen te verminderen
(zie Figuur 58). Het gaat dan om het beter uitzoeken van de plek waar getankt wordt, zuiniger te rijden, of vaker de fiets te pakken (waarschijnlijk
met name voor korte ritjes).
• Meer langetermijnbeslissingen, zoals verhuizen of het wegdoen van de
auto, zijn bij slechts een zeer klein deel van de respondenten aan de orde.
De aanschaf van een zuinigere of elektrische auto wordt door ongeveer
10% van de respondenten overwogen.
• Een relatief grote minderheid van rond de 20% verwacht het activiteitenpatroon te veranderen, bijvoorbeeld door minder vaak op pad te gaan of
dichter bij huis te blijven.

Lopen

Figuur 58: ( Potentiële) gedragsveranderingen als gevolg van de hoge brandstofprijs
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Figuur 57: F requentie gebruik vervoerwijzen mei 2022 van respondenten die in oktober 2021
verwachtten minder de trein te gebruiken na opheffen coronamaatregelen
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Figuur 59: ( Potentiële) gedragsveranderingen door brandstofkosten, uitgesplitst naar autobezit
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• Mensen die geen auto bezitten pakken door de hogere brandstofkosten
vaker het ov in plaats van de auto dan autobezitters (Figuur 59). Mensen
met een auto pakken juist vaker de fiets in plaats van de auto.

Luchtvaart
• Het oordeel over het vliegtuig is momenteel duidelijk positiever dan tijdens
het begin van de pandemie (zie Figuur 60). Het oordeel is echter net iets
minder positief dan in oktober 2021. In hoeverre dit samenhangt met de
huidige problemen op Schiphol is niet bekend.2 Omdat we het oordeel over
het vliegtuig pas sinds het uitbreken van de pandemie verzamelen, weten
we niet hoe dit oordeel voor de pandemie was.
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Figuur 60: A
 lgemeen oordeel over het vliegtuig
%

30
25
20
15
10
5
0
Oktober
2019

Juni
2020

Oktober
2020
Positief

2 Tijdens de meivakantie werd in de media uitgebreid aandacht besteed aan de problematiek op Schiphol rondom lange wachttijden en personeelstekorten. De meting met het MPN vond direct na de meivakantie plaats.

Geen
auto

Januari
2021

April
2021

Zeer positief

Oktober
2021

Mei
2022

34

Reisgedrag

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Heeft COVID geleid tot structureel ander reisgedrag?

Figuur 61: V erwachting gebruik vliegtuig op de lange termijn ten opzichte van pre-COVID (zolang
er geen nieuwe coronamaatregelen zijn) (mei 2022)
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• Bijna de helft (48%) van de Nederlanders die verwachten minder te gaan
vliegen voor privédoeleinden, geeft aan dat duurzaamheidsoverwegingen
hierbij een rol spelen (zie Figuur 62). Daarnaast verwacht men dit voornamelijk minder te gaan doen vanwege financiële overwegingen (23%) en
uit angst om besmet te worden tijdens vliegreizen (23%).
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• Ongeveer een kwart (25%) van de Nederlanders met ervaring met vliegen
voor privédoeleinden verwacht dit in de toekomst minder te doen dan vóór
COVID, terwijl ongeveer 5% een toename verwacht (zie Figuur 61).
In oktober 2021 verwachtte 20% nog een afname en 13% een toename. In
hoeverre deze verandering in verwachtingen samenhangen met de huidige
problemen op Schiphol is niet bekend. Ook voor zakelijke doeleinden verwacht een grotere groep een afname (26%) dan een toename (4%). Deze
verwachtingen zijn nagenoeg gelijk aan die in oktober 2021.

Ik ga vanwege duurzaamheidsoverwegingen minder vliegen
Ik verwacht vaker gebruik te maken van
de auto in plaats van het vliegtuig
Ik verwacht vaker gebruik te maken van
de trein in plaats van het vliegtuig
Ik verwacht vaker gebruik te maken
van andere vervoermiddelen (niet auto
of trein) in plaats van het vliegtuig
Angst om vast komen te zitten op mijn
bestemming (bijv. door het uitbreken
van een infectieziekte)
Ik denk dat één of meerdere van mijn
reisgenoten graag minder willen vliegen
Ik ga vanwege financiële
overwegingen minder vliegen
Anders
0

10

20

30

40

50

60
%

35

Reisgedrag

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Heeft COVID geleid tot structureel ander reisgedrag?

• Ook de zakelijke reiziger verwacht minder met het vliegtuig te reizen vanuit
duurzaamheidsoverwegingen (31%) (zie Figuur 63). Een bijna even grote
groep (31%) verwacht minder te vliegen omdat zij verwachten dat zakelijke
overleggen vaker digitaal gaan.

Figuur 63: R
 edenen om minder te vliegen voor zakelijke doeleinden in de toekomst (enkel
respondenten die verwachten minder te vliegen voor zakelijke doeleinden in de toekomst)
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• Ruim 60% van de Nederlanders vindt dat het verminderde vliegverkeer
tijdens de pandemie vooral voordelen had, terwijl een veel kleinere groep
(12%) vooral nadelen zag (zie Figuur 64). Een iets grotere groep (66%) vindt
dat we dankzij corona hebben geleerd dat minder ver reizen of minder vaak
vliegen ook een mogelijkheid is. Ongeveer 40% van de Nederlanders vindt
dat we minder zouden moeten vliegen omdat de luchtvaart de verspreiding
van infectieziektes versnelt.
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		Maatschappelijke ontwikkelingen
Maatschappelijke problemen
• We hebben de perceptie van een aantal maatschappelijke problemen die
aan mobiliteit zijn gerelateerd aan de panelleden gevraagd. Deze zelfde
vragen zijn eerder in 2010 en 2019 in een ander onderzoek gesteld.
• Over het algemeen zien we kleine verschillen over de jaren heen. Grote
uitzondering is de beschikbaarheid van het ov: in 2019 gaf 85% van de
respondenten nog aan dat dit niet acceptabel was, in deze steekproef
was dit nog maar 30% (zie Figuur 65).3
• De meeste mensen vinden agressie in het ov (85%) en op de weg (90%)
niet acceptabel. Hoewel men hier minder negatief over is dan in 2019,
scoren deze maatschappelijke problemen nog steeds het slechtst.
• Mensen zijn files en de kosten van de auto acceptabeler gaan vinden dan
in 2010. Ten opzichte van 2019 vindt men deze maatschappelijke problemen wel minder acceptabel. Verder is men minder negatief over de
beschikbaarheid van parkeergelegenheid.

Figuur 65: A
 andeel van respondenten dat een maatschappelijk probleem niet acceptabel vindt
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3 De stelling met betrekking tot de beschikbaarheid van het ov is in 2022 anders uitgevraagd dan in
de eerdere metingen. In 2010 en 2019 is gevraagd naar ‘beperkte beschikbaarheid van ov’. In 2022
is het woord ‘beperkte’uit de vraagstelling weggelaten. Dit heeft mogelijk invloed op de interpretatie
van de stelling.
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Figuur 66: Aandeel van respondenten dat een maatschappelijk probleem niet acceptabel vindt,
naar leeftijd
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• De (on)acceptatie van de maatschappelijke stellingen hebben we in 2022
onderscheiden naar leeftijdsgroepen, zie Figuur 66.
• De oudere leeftijdsgroepen vinden files, lucht- en geluidsverontreiniging,
en de beschikbaarheid van parkeergelegenheid een groter probleem dan
de jongere leeftijdsgroepen.
• Jongere leeftijdsgroepen vinden vooral de kosten van de auto en het ov
minder acceptabel dan oudere leeftijdsgroepen.

We hebben ook gevraagd naar vier meer algemene maatschappelijke problemen,
naast de problemen die met mobiliteit te maken hebben, namelijk stijgende
voedsel- en energieprijzen, klimaatverandering, stijgende woningprijzen, en wachtlijsten in de zorg.
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• Mensen geven in het algemeen vaker aan dat zij deze vier maatschappelijke
problemen niet of helemaal niet acceptabel vinden dan de hiervoor besproken maatschappelijke problemen op het gebied van mobiliteit (zie Figuur 67).
• Het meest problematisch vinden zij de wachtlijsten in de zorg, hoewel
de andere drie problemen (stijgende voedsel- en energieprijzen, klimaatverandering, en stijgende woningprijzen) hier niet veel voor onder doen.
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Gezondheid
• Ongeveer 85% van de mensen rapporteerde tussen oktober 2019 en oktober
2020 een goede tot uitstekende algemene gezondheid (zie Figuur 68). Dat
aandeel is in de metingen sindsdien afgenomen tot iets minder dan 80% in
de laatste meting van mei 2022.

• Een meerderheid van de respondenten denkt dat het coronavirus ook op
de langere termijn nog een groot effect op de maatschappij zal hebben
(zie Figuur 69).
• 20% van de respondenten vindt dat de pandemie een grote negatieve
impact op de persoonlijke situatie heeft gehad. 10% voelt zich nog steeds
beperkt door de coronamaatregelen en -adviezen van de overheid.

Figuur 68: D
 e algemene indruk van de eigen gezondheid

%
Figuur 69: D
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• Er zijn grote verschillen tussen de leeftijdsgroepen wat betreft de impact
van corona (zie Figuur 70). Jongeren vinden vaker dan ouderen dat corona
een grote negatieve impact op hun situatie heeft (gehad). Anderzijds passen ouderen veel meer dan jongeren nog steeds hun gedrag aan om het
besmettingsrisico te verminderen. Ook denken ouderen vaker dat corona
ook op de langere termijn een groot effect op de maatschappij zal hebben.

• De inschatting van de persoonlijke en maatschappelijke impact is gedurende
de coronaperiode veranderd. We zien dat mensen in mei 2022 minder vaak
een persoonlijke negatieve impact ervaarden, en ook dat zij er minder vaak
van uitgaan dat er een grote impact zal zijn op de maatschappij op de langere
termijn (zie Figuur 71).
• Het is mogelijk dat mensen de langetermijn impact in eerdere perioden
hebben overschat, bijvoorbeeld door de (hogere) besmettingscijfers en
contactbeperkende maatregelen in die perioden.

Figuur 70: D
 e impact van corona, uitgesplitst naar leeftijdsgroep
Figuur 71: D
 e impact van corona gedurende een aantal MPN-metingen tijdens de pandemie
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