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Een nieuw begin (voor Suzanne en andere (jong)volwassenen)
Een nieuwe baan, een verhuizing, het krijgen van een kind: er gebeurt veel in het leven van jong
volwassenen. Het zijn over het algemeen ingrijpende gebeurtenissen die het leven van jonge mensen 
beïnvloeden en voor veel van hen een nieuw begin betekenen. Door de veranderingen kunnen zij vaak 
niet vasthouden aan ingesleten gewoonten. Zo worden ze gedwongen na te denken over hun mobiliteit: 
Hoe reis ik straks naar mijn nieuwe baan en met welk vervoermiddel? Als ik verhuisd ben, hoe ga ik mij 
dan verplaatsen? Wat heeft het openbaar vervoer in mijn nieuwe woonplaats te bieden? Als mijn kind er 
is, heb ik dan een (andere) auto nodig? Of ga ik later op de fiets naar de crèche? Wat ooit vanzelfsprekend 
was, zoals een vaste route, een vaste vertrektijd en het oude en vertrouwde vervoermiddel, moet bij zo’n 
levensgebeurtenis vaak worden heroverwogen.

Communicatiemedewerkers en beleidsmakers vinden deze levensgebeurtenissen om verschillende 
 redenen interessant. Zij bieden bijvoorbeeld aangrijpingspunten voor beleidsinterventies. In het dagelijks 
leven hebben veel mensen vaste gewoonten die niet gemakkelijk te veranderen zijn. Zij staan hierdoor 
vaak ook niet open voor informatie over alternatieve mogelijkheden om te reizen. Hierdoor zijn veel 
informatiecampagnes niet zo effectief als zou kunnen. Als je al jaren de auto gebruikt om naar je werk te 
rijden, doe je dat door een flyer van de overheid niet ineens op een elektrische fiets. Bij een levens
gebeurtenis moeten mensen zich echter op een nieuwe situatie oriënteren en zijn ze geneigd alternatieven 
op zijn minst iets serieuzer te bekijken. Een levensgebeurtenis is zo een van de weinige momenten waarop 
mensen wél open staan voor informatie en het veranderen van hun gedrag. 

Op basis van onderzoek in het buitenland weten we al veel over de effecten van levensgebeurtenissen. 
Onderzoek naar de Nederlandse situatie is echter schaars. We weten nog niet goed wat de impact van 
levensgebeurtenissen op de mobiliteit is en hoe die impact wordt ervaren. Het Mobiliteitspanel Nederland 
(MPN) biedt gelukkig uitkomst (zie: https://www.kimnet.nl/mobiliteitspanelnederland). Met het MPN 
worden veranderingen in het verplaatsingsgedrag van een vaste groep mensen over een langere periode 
in kaart gebracht. Met het MPN kan de samenhang worden verkend tussen wijzigingen in het verplaatsings
gedrag van mensen, persoonlijke kenmerken en kenmerken van het huishouden waarvan iemand deel 
uitmaakt. De deelnemers aan het MPN krijgen jaarlijks bijvoorbeeld vragen over het voorkomen van 
(levens)gebeurtenissen, zoals het krijgen van een nieuwe baan, een verhuizing en de geboorte van een 
kind. Daarnaast krijgen zij vragen over het bezit en gebruik van en de voorkeur voor vervoermiddelen. 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van MPNgegevens uit de jaren 2013, 2014 en 2015. We beperken 
ons tot mensen in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 39 jaar: hier aangeduid als ‘jongvolwassenen’. 

De verhuizing van Suzanne
De kwantitatieve gegevens die het MPN oplevert, zijn aangevuld met tien verdiepende interviews. Een 
van de geïnterviewden is Suzanne (niet haar echte naam). We nemen haar belevenissen als uitgangspunt 
om de resultaten van het onderzoek te beschrijven. In het interview zijn verschillende thema’s aan de orde 
gekomen. Suzanne is gevraagd naar levensgebeurtenissen, hoe zij die heeft ervaren en wat ze betekenden 
voor haar mobiliteitsgedrag. De belangrijkste levensgebeurtenis voor Suzanne is haar verhuizing van 
Amsterdam naar Leiden. 

Wie weleens is verhuisd – en wie is dat niet? –, weet dat er bij een verhuizing heel wat komt kijken. 
Deze levensgebeurtenis wordt dan ook wel getypeerd als een ‘discontinuïteit’: je leven staat er enkele 
maanden door op zijn kop. Dat ondervindt in 2015 ook Suzanne: een goedlachse en enthousiaste vrouw 
van 37 jaar met bruin krullend haar, die woont en werkt in het centrum van Amsterdam. Ze woont, met 
haar partner, in een flat op 10 hoog vlakbij het Centraal Station, met een prachtig uitzicht op het IJ. Ook al 
is het uitzicht prachtig, het is een drukke woonomgeving, zo midden in het centrum. Samen met haar 
vriend begint zij een zoektocht naar een rustiger gelegen woning. Dat valt in Amsterdam niet mee, ook 
omdat de huizenprijzen er relatief hoog zijn. Via Funda valt hun oog op een huis in het centrum van Leiden. 
Suzanne kent de stad al – ze heeft er familie wonen – en ze valt als een blok voor het huis. Het is een 
oude paardenstal waar veel aan moet worden opgeknapt, maar ze ziet het helemaal zitten. Ze gaat met 
haar vriend een weekendje in Leiden logeren en het bevalt zo goed dat ze op hun ‘droomhuis’ een bod 
doen. Het bod wordt geaccepteerd en daarmee is de aanstaande verhuizing een feit. Ondertussen is 
Suzanne in verwachting geraakt. Haar kindje zal na de verhuizing worden geboren.
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Veel levensgebeurtenissen bij jongvolwassenen 
Suzanne maakt in een relatief korte periode twee levensgebeurtenissen mee: verhuizen en het krijgen 
van een kind. Op basis van het MPN weten we dat veel jongvolwassenen hiermee te maken krijgen 
(zie figuur 1). Van de bijna 1.000 geselecteerde deelnemers aan het MPN is ruim een kwart verhuisd. 
De meeste mannen en vrouwen die verhuizen, zijn tussen de 25 en 35 jaar. Het zijn relatief vaak hoog
opgeleide mensen en vooral de één en tweepersoonshuishoudens die verhuizen.

 Figuur 1 Aandeel personen met levensgebeurtenis naar leeftijd
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Verhuizen doorbreekt gewoonten
In juli 2015 vinden Suzanne en haar partner het huis, in september is het hun eigendom en in december 
krijgen ze de sleutel. Vier maanden later interviewen we Suzanne in haar stamcafé, vlakbij haar werk in 
Amsterdam. Thuis zit ze nog volop tussen de onuitgepakte dozen. Suzanne vertelt dat de verhuizing niet 
alleen de nodige energie heeft gekost, maar ook haar mobiliteitspatroon drastisch heeft veranderd. 
Suzanne vertelt dat haar vriend voor de verhuizing hun auto gebruikte om naar zijn werk te gaan en dat is 
blijven doen. Zelf gebruikte ze in Amsterdam de fiets, maar nu is ze aangewezen op het openbaar vervoer. 
Ze is aan het uitproberen welke route naar het werk het handigst is. Niet alleen het vervoermiddel en de 
route, maar ook haar aankomst en vertrektijden zijn veranderd. Doordat ze nu per trein reist, is ze 
gedwongen de dienstregeling te volgen. Daarom probeert ze aan het eind van de middag op een vast 
tijdstip te vertrekken. Voorheen lag die vertrektijd minder vast en bleef ze, als dat zo uitkwam, langer 
doorwerken.

Suzanne is door de verhuizing verder van haar werk gaan wonen en haar reistijd is toegenomen. De keuze 
van Suzanne past in een breder patroon. Nederlanders wonen steeds verder van hun werk. De gemiddelde 
woonwerkafstand is de laatste decennia flink gegroeid. De afstand (enkele reis) nam toe van 15 kilometer 
in 1985, naar 20 kilometer in 2000 en 25 kilometer in 2015. Niet alleen de afstand nam toe, ook de 
 reisduur. In 1985 lag de reisduur gemiddeld op ongeveer 23 minuten, in 2000 op ongeveer 25 minuten 
en in 2015 op bijna 30 minuten.

Geldt wat we bij Suzanne zien ook voor de deelnemers aan het Mobiliteitspanel? Vertonen mensen die 
een levensgebeurtenis meemaken, tijdelijk minder gewoontegedrag? Zijn ze bijvoorbeeld eerder geneigd 
een auto te kopen of geven ze nu eerder de voorkeur aan de auto? Voor een antwoord op deze vragen 
hebben we het mobiliteitsgedrag van de jongvolwassenen in het MPN door de tijd geanalyseerd. Daarbij 
is onderscheid gemaakt tussen jongvolwassen die wel en jongvolwassenen die geen levensgebeurtenis 
hebben meegemaakt. Bij de analyse hebben we gebruik gemaakt van een zogenoemde ‘crosslagged’ 
panelanalyse. We hebben gekeken naar het autobezit en de voorkeur voor de auto in opeenvolgende 
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jaren. Uit de analyses blijkt dat er een significant verband bestaat tussen autobezit en voorkeur voor de 
auto in het ene jaar en autobezit en voorkeur voor de auto in het daaropvolgende jaar. Als zich geen grote 
veranderingen in het leven van een jongvolwassene voordoen, zijn het autobezit en de voorkeur voor de 
auto door de tijd stabieler dan wanneer er wel iets verandert (geboorte kind, nieuwe baan, verhuizen).

Circa 40 procent ervaart na verhuizen verandering in mobiliteitsgedrag
In het interview met Suzanne is uitgebreid gesproken over de verhuizing en wat deze voor haar mobiliteit 
(en die van haar partner) betekent. Ook op basis van het Mobiliteitspanel Nederland weten we hoe jong
volwassenen de impact van levensgebeurtenissen op hun mobiliteitsgedrag ervaren. Bij circa 40 procent 
van de jongvolwassenen betekent een verhuizing iets voor dat gedrag (zie tabel 1). Zo geven de mensen 
die in 2014 dan wel in 2015 zijn verhuisd, aan dat ze door de verhuizing eerder meer dan minder kilometers 
zijn gaan maken, dat ze relatief vaak op andere tijden zijn gaan reizen en met een ander vervoermiddel. 

 Tabel 1 Ervaren impact verhuizing op mobiliteitsgedrag in 2014 en 2015 in % (Bron: MPN)

2014 
(n=145)

2015
(n=132)

mobiliteitsgedrag is veranderd 45 38

reizen op andere tijden 19 13

reizen op andere dagen 7 3

andere bestemmingen bezoeken 16 15

meer verplaatsingen 14 10

minder verplaatsingen 7 2

meer kilometers 26 21

minder kilometers 15 12

reizen met een ander vervoermiddel 16 9

ander vervoermiddel aangeschaft 3 0

ander vervoersabonnement 6 5

auto weggedaan 1 0

Autobezit en autovoorkeur nemen toe na verhuizing
Onderzoek in het buitenland laat zien dat een verhuizing meestal tot een toename van het autobezit leidt. 
Dat lijkt ook voor Nederland op te gaan. Een mogelijke verklaring is de geleidelijk toegenomen reisafstand 
en reisduur van het woonwerkverkeer. Natuurlijk koopt niet iedereen voor of na een verhuizing een 
(tweede) auto – Suzanne is daar een voorbeeld van –, maar door de bank genomen neemt het autobezit 
toe. Ook lijkt na een verhuizing niet alleen het bezit, maar ook het gebruik van de auto toe te nemen. 
Een deel van de mensen die eerder naar het werk fietsten of gebruik maakten van het openbaar vervoer, 
stapt na een verhuizing over op de auto. Wie altijd al auto reed, blijft dat over het algemeen doen. 
De ‘macht der gewoonte’ laat zich bij deze groep nog steeds gelden.

Terwijl we onze tweede muntthee bestellen, vertelt Suzanne dat hun auto in Amsterdam in een onder
grondse parkeergarage stond op 10 minuten loopafstand van hun woning. De drempel om er gebruik 
van te maken was daardoor hoog. In Leiden konden ze direct een parkeervergunning krijgen, staat de 
auto een stuk dichter bij huis en blijkt het een stuk makkelijker om de auto te gebruiken dan in Amsterdam. 
Ze gebruikt die auto nu dan ook meer. Ook in het MPN zijn dergelijke veranderingen te zien.
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Figuur 2 laat zien hoe het autobezit en de voorkeur voor de auto tussen 2013 en 2014 en tussen 2014 en 
2015 veranderen voor de jongvolwassenen die wel en de jongvolwassenen die niet zijn verhuisd. In de 
eerste plaats valt op dat de subjectief beleefde veranderingen (bij circa 40 procent) zich niet één op één 
vertalen in objectieve veranderingen. Bij de meeste mensen is geen sprake van meer of minder auto’s of van 
een hogere of lagere voorkeur voor de auto, maar zien we dat er juist niets verandert (‘geen verandering’). 
In de tweede plaats laten de analyses zien dat er wel een sterk significant verband is tussen een verhuizing 
en een toename van het autobezit: een verhuizing leidt bij jongvolwassenen vaker tot de aanschaf van 
een (extra) auto.

Verder leidt een verhuizing bij jongvolwassenen vaker tot een positievere houding ten opzichte van de 
autobereikbaarheid van de woonomgeving. En deze positievere houding leidt op haar beurt tot een 
hogere voorkeur voor de auto. Zowel in 2014 als in 2015 verschilt de verandering in het autobezit tussen 
mensen die wel of niet zijn verhuisd. Het autobezit neemt in beide jaren toe en de jongvolwassenen die 
zijn verhuisd, hebben relatief vaker een hogere voorkeur voor de auto.

 Figuur 2 Verandering in autobezit en voorkeur voor de auto (%) in 2014 en 2015 (Bron: MPN; toename autobezit in 2014 en 

2015 en hogere voorkeur voor de auto in 2015 significant (p<0,05))
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Beleidsinterventies kunnen gedrag beïnvloeden
Verhuizen is een van de beter onderzochte levensgebeurtenissen, en is in uiteenlopende Europese landen 
aangegrepen voor beleidsinterventies. In verschillende steden, zoals Stuttgart, Kopenhagen, Peterborough 
en Zürich kregen mensen na hun verhuizing een informatiepakket. De inhoud van het pakket varieert, maar 
bestaat over het algemeen uit een stadsplattegrond en informatie over routes, haltes en kosten van het ov. 
Een essentieel onderdeel van het pakket is een gratis kaart voor het openbaar vervoer. Deze kaarten zijn 
meestal een dag (24 uur) geldig, maar soms ook een week (München) of zelfs een maand (Kopenhagen). 
Hoewel gedegen evaluaties vaak ontbreken, lijken de interventies effect te hebben. Vergeleken met 
 controlegroepen (zonder interventie) maken de mensen na een beleidsinterventie met probeerkaarten 
vaker gebruik van het openbaar vervoer. In München leidde het onder de verhuisden tot 8 procent meer 
gebruik van het openbaar vervoer en in Zürich veranderde 10 procent zijn reisgedrag (het autogebruik 
veranderde niet, maar er werd wel meer gefietst). In München bleek het experiment zo succesvol dat 
men besloot voortaan alle 85.000 nieuwe inwoners per jaar te voorzien van informatie pakketten en 
openbaarvervoerkaarten.

Na een levensgebeurtenis staat men open voor informatie
Uit ons onderzoek blijkt dat gewoontegedrag door levensgebeurtenissen kan worden doorbroken. 
De situatie zorgt ervoor dat mensen op zoek gaan naar informatie. Zo ook Suzanne. Toen ze nog in 
Amsterdam woonde, was ze in een kwartier fietsen op haar werk. Nu moet ze vanuit Leiden naar 
 Amsterdam (en vice versa) en is daar ongeveer een uur mee bezig. Suzanne is gaan uitzoeken hoe ze het 
beste kon reizen. Ze heeft bij collega’s die ook in Leiden wonen, gevraagd hoe zij het woonwerkverkeer 
aanpakken. Dit leverde twee routes op: een route met fiets en trein en een alternatieve route, met fiets, 
trein en metro. Verder heeft Suzanne reisplanners (zoals 9292) geraadpleegd.

Informatiepakketten zonder probeerkaartjes
Uit de interviews is gebleken dat de verhuisden soms een welkomstpakket van hun (nieuwe) gemeente 
krijgen. Ook Suzanne kreeg er één. Met enige stemverheffing – het wordt steeds drukker en rumoeriger 
in het café – vertelt ze dat ze na de verhuizing een informatiepakketje van de gemeente Leiden kreeg. 
In het pakket zat een wijkgids en informatie van en over de lokale ondernemers. Informatie over mobiliteit, 
zoals de loop van openbaarvervoerlijnen of het stallen van de fiets bij een halte, zat er niet bij. Ook een 
nadere kennismaking met het openbaar vervoer werd niet gestimuleerd. Probeerkaartjes zaten niet in 
het pakket. 

Hoeveel gemeenten in Nederland nieuwe inwoners na een verhuizing verwelkomen met een welkomst
pakket, is onbekend. Enkele gemeenten zijn zich bewust van de mogelijkheden. Zo werden nieuwe 
 inwoners van Rotterdam in 2013 welkom geheten met de Rotterdam Welcome Box. Dit welkomstgeschenk 
bood onder meer informatie over de stad, kortingen op diverse attracties en vrijkaartjes voor het openbaar 
vervoer. Ook de gemeente Utrecht benaderde in 2012 nieuwe inwoners na een verhuizing in het kader 
van een Europees project. Het is echter zeker geen standaardpraktijk. Hier lijken nog mogelijkheden voor 
beleidsinterventies te liggen. 

Timing interventie is cruciaal
Bij interventies is de timing cruciaal. Wanneer de verhuiswagen voorrijdt, is dat een belangrijk moment. 
Een moment dat typerend is voor de discontinuïteit ‘verhuizen’ (zie figuur 3). Aan dat moment zijn echter 
al de nodige, soms stressvolle, gebeurtenissen voorafgegaan. Verhuizen is meer dan het volladen van een 
verhuiswagen. Het begint met het zoeken naar en bezichtigen van een huis, gesprekken met banken of 
verhuurders, het tekenen van het huur of koopcontract, nadenken over de inrichting en het zelf klussen 
in of het laten verbouwen van het huis. Na de verhuizing volgt nog een periode van uitpakken, inrichten 
en oriënteren op de nieuwe omgeving. Een verhuizing bestaat dus eigenlijk uit een reeks discontinuïteiten. 
Het zijn momenten waarop niet alleen de gemeente in beeld komt, maar ook allerlei andere partijen, 
zoals verhuurders en verkopers en hun websites (Funda, enzovoort), woningcorporaties, banken, 
 hypotheekadviseurs en verhuisbedrijven. Stuk voor stuk organisaties die mogelijk kunnen helpen om 
mensen die op het punt staan om te verhuizen, tijdig te bereiken.
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In deze periode voor, tijdens en na de verhuizing staan mensen open voor informatie over mobiliteit. 
Die informatie moet hen echter wel in deze maanden bereiken en niet te lang erna, omdat zij anders weer 
nieuw gewoontegedrag hebben ontwikkeld. Gedrag waar mensen niet meer zo makkelijk vanaf te brengen 
zijn. Uit een veldexperiment in Peterborough (Engeland) blijkt dat geboden informatie alleen binnen een 
periode van drie maanden na de verhuizing effect heeft, daarna niet meer. Wanneer mensen, zoals 
Suzanne, zich in hun nieuwe gemeente inschrijven, is dat dan ook een belangrijk interventiemoment.

 Figuur 3 Interventiemomenten bij de levensgebeurtenis verhuizen
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Algemene lessen
Het gesprek met Suzanne is illustratief voor wat een levensgebeurtenis in gang kan zetten. Zo’n gebeurtenis 
(het krijgen van een kind, een nieuwe baan, verhuizen) kan een nieuwe fase inluiden. De kwantitatieve 
gegevens uit het MPN en het interview maken enkele dingen duidelijk:
1. Levensgebeurtenissen kunnen iemands leven een aantal maanden flink op zijn kop zetten. Er moet 

rond een verhuizing van alles worden beslist en geregeld.
2. Levensgebeurtenissen kunnen gewoonten doorbreken, ook op het gebied van mobiliteit. 

Circa 40  procent van de verhuisde jongvolwassenen in het Mobiliteitspanel geeft aan dat de verhuizing 
hun mobiliteitsgedrag heeft veranderd. Dit geldt ook voor Suzanne. Zij reist nu op andere tijden, is 
langer onderweg en heeft een andere route met meer vervoermiddelen.

3. Levensgebeurtenissen leiden niet direct tot nieuwe routines. Daar gaan enkele weken of maanden 
overheen. Gaandeweg heeft Suzanne uitgeknobbeld wat de handigste en prettigste route is. Pas na 
verloop van tijd ontstaat nieuw gewoontegedrag, een nieuwe routine.

4. Levensgebeurtenissen zorgen ervoor dat mensen in deze periode open staan voor informatie. 
Suzanne ging zelf op zoek en wendde zich tot collega’s voor tips en gebruikte de website 9292 voor 
informatie over het openbaar vervoer. Een welkomstpakket van de gemeente met informatie over en 
probeerkaartjes voor het openbaar vervoer had in haar informatiebehoefte kunnen voorzien.
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5. Levensgebeurtenissen kunnen voor daadwerkelijke verandering zorgen in het mobiliteitsgedrag van 
mensen. Sommige vervoermiddelen worden na een levensgebeurtenis meer en andere worden minder 
gebruikt. Bij de jongvolwassenen in het Mobiliteitspanel zien we het bezit en de voorkeur voor de auto 
toenemen. Zoals Suzanne laat zien, zijn er ook uitzonderingen. Haar voorkeur voor de auto neemt toe, 
maar voor het woonwerkverkeer kiest ze voor het openbaar vervoer. 
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