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Onderzoek vervoersarmoede
Nederlands

DEEL 1 - Algemene vragen
Enquête: vervoerskansen in België
Wie kan de vragenlijst invullen?
Bent u iemand die normaal gezien minstens twee dagen per week thuis blijft (geen verplaatsingen verder dan de eigen
straat maakt), vul dan deze vragenlijst in. Het gaat hierbij over een normale week vóór de corona (COVID-19) crisis. We
onderzoeken dus enkel de antwoorden van mensen die zich maximum vijf dagen per week buitenshuis verplaatsen (om
te werken, te winkelen, familie of vrienden te bezoeken, ...).

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 8-10 minuten. Als er vragen zijn waarop u liever niet antwoordt, dan kan u
‘zeg ik liever niet’ aanduiden. Deze vragenlijst gaat voornamelijk over de periode vóór de corona (COVID-19) crisis, maar
we stellen graag toch ook enkele vragen over je verplaatsingen tijdens de lockdown.

De vragenlijst bestaat uit 3 delen:
1.

Algemene vragen over uzelf en uw gezin (19 vragen);

2.

Vragen over uw vervoersopties (voor corona) (9 vragen);

3.

Vragen over de impact van de corona (COVID-19) crisis op uw vervoersopties (tijdens corona) (5 vragen).

Onder de deelnemers worden 25 waardebonnen (30 euro te goed bij HEMA) verloot. Om in aanmerking te komen voor
een waardebon dient u overal een geldig antwoord te geven en op het einde van de vragenlijst uw emailadres achter te
laten. Uw emailadres wordt ENKEL gebruikt om u op de hoogte te brengen als u wint. U kan ook uw emailadres
achterlaten zodat we u op de hoogte kunnen houden van het onderzoek.

Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!
Vragen of opmerkingen kan u mailen naar koos.fransen@vub.be

Doel van de vragenlijst
Deze vragenlijst is opgesteld in het kader van een samenwerking tussen de Universiteit Gent (Dirk Lauwers, Sidharta
Gautama, Frank Witlox), Vrije Universiteit Brussel (Kobe Boussauw, Imre Keserü, Koos Fransen), de Universiteit
Antwerpen (Thomas Vanoutrive), de University of Toronto Scarborough (Steven Farber, Matthew Palm), het Netwerk
Duurzame Mobiliteit (Miguel Vertriest) en Mobiel 21 (Anke Bracke). Samen willen we op zoek gaan naar indicatoren voor
vervoersarmoede in België om zo het beleid te kunnen adviseren. Uw deelname maakt dit onderzoek mee mogelijk.
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Wij respecteren uw privacy
We verwerken uw antwoorden volledig anoniem. Individuele antwoorden worden niet gepubliceerd, enkel de
samengevoegde antwoorden van een grote groep mensen. Niemand kan dus weten dat u deelneemt aan deze enquête
en wat uw antwoorden op de vragen zijn. De antwoorden op de vragenlijst zijn enkel beschikbaar voor onderzoekers
binnen het project en worden niet gedeeld.

Wat is uw postcode?

Wat is uw adres (straat + huisnummer)?
We gebruiken uw adres enkel om te kijken in welk soort straat u woont. Wij garanderen u dat we bij de verwerking van uw
gegevens uw privacy respecteren en beschermen. De antwoorden op alle vragen blijven volstrekt anoniem en uw woonplaats zal ook
nergens terug te vinden zijn.

Wat is uw geboortejaar?

Wat is uw geslacht?
Man
Vrouw
X

Wat omschrijft uw huidige woonsituatie het beste?
Ik woon alleen, zonder partner en zonder kinderen.
Ik woon samen met een partner (al dan niet gehuwd of wettelijk samenwonend), en
zonder kinderen.
Ik woon zonder partner en met kinderen (al dan niet in co-ouderschap).
Ik woon samen met een partner en met kinderen (al dan niet in co-ouderschap).
Ik woon in bij mijn ouders.
Andere:

Hoeveel kinderen jonger dan 18 jaar zijn er in uw gezin? Kinderen in coouderschap mag u ook meetellen.
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0
1
2
3 of meer

Hoeveel personen ouder dan 17 jaar zijn er in uw gezin? Vergeet uzelf niet mee te
tellen.

Heeft u een erkende handicap of beperking? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Geen beperking
Visuele beperking
Auditieve beperking
Cognitieve of neurologische beperking
Fysieke beperking
Spraakbeperking
Zeg ik liever niet
Andere:

Wat is uw hoogst behaalde diploma? Kies a.u.b. één van de volgende
mogelijkheden.
Lager onderwijs
Middelbaar onderwijs (ASO, KSO, TSO of BSO)
Hoger niet-universitair onderwijs
Universitair onderwijs
Andere:

Wat is uw persoonlijk maandelijks netto-inkomen? Reken mee, indien van
toepassing: netto-inkomsten uit arbeid; netto-vervangingsinkomens (persioen,
werkloosheidsuitkering, ...); bijkomende netto-inkomens (bijv. huuropbrengsten);
alimentatiegeld. Reken niet mee: vakantiegeld, eindejaarspremie en kindergeld.
0-1000 euro
1001-1500 euro
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1501-2000 euro
2001-2500 euro
2501-3000 euro
Meer dan 3000 euro
Zeg ik liever niet

Hoeveel (ruwe schatting in euro) spendeert u persoonlijk per maand aan
verplaatsingen (kost tickets openbaar vervoer, benzine, onderhoud auto,
onderhoud fiets, ...)? Als jullie bepaalde kosten met twee dragen mag u het bedrag
delen door twee (bijvoorbeeld een auto die door twee personen gebruikt wordt).

Hoeveel (ruwe schatting in euro) spendeert u persoonlijk per maand aan
huisvesting (afbetaling lening, huur, internet, water, verwarming, etc.)? Als jullie
bepaalde kosten met twee dragen mag u het bedrag delen door twee (bijvoorbeeld een
afbetaling van een lening).

Welke (beroeps)activiteit is het meeste op u van toepassing?
Student
Werkzoekend
Gepensioneerd
Uitsluitend werkzaam in eigen huishouden
Arbeider
Bediende (openbare of privé-sector)
Zelfstandige of vrij beroep
Andere:

U werkt (meerdere antwoorden zijn mogelijk):
Volgens vaste werkuren
Volgens flexibele of glijdende werkuren
Uitsluitend tijdens de dag
Uitsluitend tijdens de nacht
In ploegen zonder nachtdienst
In ploegen met nachtdienst
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In een andere situatie
Niet van toepassing voor mijn situatie

Hoeveel percent van een voltijdse werkt u? Duid aan in procent (0-100). Werkt u
voltijds, dan noteert u 100. Werkt u 4/5e, dan noteert u 80. Werkt u halftijds, dan
noteert u 50 enzoverder.

Geef aan hoe vaak u zich doorgaans verplaatst (verder dan de eigen straat):
Niet

1 à 2 keer

3 of meer keren

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Welke nationaliteit heeft u momenteel? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Belg
Andere:

Welke nationaliteit had uw vader bij de geboorte? Meerdere antwoorden zijn
mogelijk.
Belg
Andere:

Welke nationaliteit had uw moeder bij de geboorte? Meerdere antwoorden zijn
mogelijk.
Belg
Andere:
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Welke taal spreekt u thuis hoofdzakelijk? Duid alles aan wat van toepassing is voor
u.
Nederlands
Frans
Engels
Turks
Arabisch
Berber
Italiaans
Duits
Andere:

Hoe zou u in het algemeen uw fysieke gezondheid omschrijven?
Slecht
Matig
Goed
Uitstekend
Dat weet ik niet
Zeg ik liever niet

DEEL 2 – vervoersopties (voor corona)
Belangrijk! Dit deel van de vragenlijst bevraagt u naar uw vervoersopties voor de invoering van de
restrictieve maatregelen ten gevolge van de corona (COVID-19) crisis.

Bezit u een auto?
Ja, al lang
Ja, ik heb recent een auto gekocht (in de laatste zes maanden)
Neen

Waarom bezit u geen auto? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Een auto aankopen is te duur
Een auto gebruiken is te duur
De auto parkeren is onmogelijk
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De auto parkeren is te duur
Ik kan/mag niet rijden omwille van een beperking
Ik heb geen behoefte aan een auto
Een rijbewijs halen is te duur
Een rijbewijs halen was te veel moeite
Het is er nooit van gekomen een rijbewijs te halen
Ik voel me onveilig in de auto
Andere:

Zou u graag een auto aankopen?
Ja, ik ga dit binnenkort doen
Ja, maar ik kan momenteel geen auto betalen
Neen, ik heb geen auto nodig
Andere:

Rijdt u soms met de auto van iemand anders?
Ja, ik gebruik soms de auto van familie of vrienden
Ja, ik maak gebruik van een autodeelsysteem (Partago, Dégage, Cambio, ...)
Neen
Andere:

Waarom maakt u geen gebruik van een andere auto? Meerdere antwoorden zijn
mogelijk.
Ik ken niemand met een auto
Ik rij liever niet met de auto van iemand anders
Er zijn geen autodeelsystemen in de buurt
Een autodeelsysteem is te duur
Ik weet niet wat autodelen is
Ik weet niet hoe een autodeelsysteem te gebruiken
Andere:

Kan u fietsen?
Ja

Neen
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Waarom kan u niet fietsen? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Ik heb het nooit geleerd
Ik heb er geen behoefte aan
Ik ben fysiek niet in staat om te fietsen
Andere:

Bezit u zelf een fiets?
Ja, meer dan één fiets
Ja, één fiets
Neen

Waarom bezit u geen fiets? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Het onderhoud is te duur
De aankoop is te duur
Ik weet niet waar ik een (betaalbare) fiets kan kopen
Mijn buurt is niet geschikt om te fietsen
In mijn buurt is fietsen ongebruikelijk
Ik kan niet fietsen
Ik kan mijn kinderen er niet mee vervoeren
Andere:

Zou u graag een fiets aankopen?
Ja, ik ga dit binnenkort doen
Ja, maar ik kan momenteel geen fiets betalen
Neen, ik heb geen fiets nodig
Andere:

Gebruikt u soms de trein?
Ja, ik heb een treinabonnement
Ja, vaak, maar ik heb geen treinabonnement
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Ja, maar niet zo vaak
Neen

Waarom gebruikt u de trein niet of niet zo vaak? Meerdere antwoorden zijn
mogelijk.
Een abonnement of ticket is te duur
Het station is te ver van mijn woning
Het is te ingewikkeld
De treinen zijn te vol
Ik voel me onveilig op de trein
Ik kan het station moeilijk bereiken
Mijn bestemmingen liggen vaak ver van het station
De treinen zijn niet betrouwbaar
De treinen zijn niet stipt genoeg
Er zijn geen treinen op het tijdstip dat ik ze wil gebruiken
Ik heb er geen behoefte aan
Andere:

Gebruikt u soms de bus/tram/metro?
Ja, ik heb een abonnement voor de bus/tram/metro
Ja, vaak, maar ik heb geen abonnement
Ja, maar niet zo vaak
Neen

Waarom gebruikt u de bus/tram/metro niet of niet zo vaak? Meerdere antwoorden
zijn mogelijk.
Een abonnement of ticket is te duur
Er is geen halte in de buurt
Het is te ingewikkeld
De bussen/trams/metro zijn te vol
Ik voel me onveilig op de bus/tram/metro
Ik kan de halte moeilijk bereiken
Ik kan niet zelfstandig op- of afstappen
Mijn bestemmingen liggen vaak ver van een halte
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De bussen/trams/metro zijn niet betrouwbaar
De bussen/trams/metro zijn niet stipt genoeg
Er zijn geen bussen/trams/metro op het tijdstip dat ik ze wil gebruiken
Ik heb er geen behoefte aan
Andere:

Welke vervoersmiddelen gebruikte u voor de corona (COVID-19) lockdown
doorgaans om de volgende bestemmingen te bereiken? Selecteer alle manieren
van verplaatsing die van toepassing zijn.
Auto Auto Te
bestuurder passagier voet Fiets Bus Tram/metro Taxi Trein Online Overige
Kruidenier,
bakker,
supermarkt,
...
Medisch
(huisarts,
ziekenhuis,
...)
Werk
Auto Auto Te
bestuurder passagier voet Fiets Bus Tram/metro Taxi Trein Online Overige
Ontspanning,
sport
Restaurants,
café, bar, ...
(inclusief
afhalen)
Vrienden,
familie

Hoe lang is het stappen tot de dichtstbijzijnde halte van openbaar vervoer
(bus/tram/metro/trein) vanaf uw woning? Een halte van een belbus telt niet mee.
Minder dan twee minuten
Tussen twee en vijf minuten
Tussen vijf en tien minuten
Langer dan tien minuten
Ik weet het niet
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Duid aan in welke mate volgende stellingen over uw vervoersopties van
toepassing zijn voor u:
Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
Niet van
akkoord toepassing

Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
Niet van
akkoord toepassing

Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
Niet van
akkoord toepassing

Ik zou me graag
actiever verplaatsen
(meer wandelen of
fietsen).
Ik zou een
tweedehandsauto
kunnen aankopen
indien nodig.
Ik heb weinig
alternatieven om me
te verplaatsen.
Ik kan iemand
aanspreken om me te
helpen in mijn
verplaatsingen
(vrienden, familie,
buren, hulpverleners,
...).
Ik voel me beperkt in
de vervoersmiddelen
die ik kan gebruiken.

Ik verplaats me niet
graag.
Ik ben afhankelijk van
het openbaar vervoer
om essentiële
verplaatsingen te
doen.
Niet alleen ikzelf,
maar ook mijn
huishouden is beperkt
in zijn mobiliteit.
Ik blijf voornamelijk
thuis.
Ik kan goed met de
computer overweg.
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Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
Niet van
akkoord toepassing

Ik kan goed met de
smartphone overweg.
Ik moet vaak
afspraken afzeggen
omdat ik er niet
geraak.
In mijn buurt kan je
makkelijk wandelen
Ik woon in een
fietsvriendelijke wijk.

DEEL 3 – impact COVID-19 crisis (tijdens corona)
Heeft u een essentieel beroep waardoor u op locatie moest werken tijdens de
corona (COVID-19) crisis?
Ja
Neen

In welke essentiële sector bent u tewerkgesteld?

Wat is de postcode van uw werkadres?

Duid aan in welke mate volgende stellingen over corona (COVID-19) en social
distancing van toepassing zijn voor u:
Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
Niet van
akkoord toepassing

Ik ben risicopatiënt
om corona (COVID19) op te lopen.
Ik woon samen met
iemand die
risicopatiënt is.
Mijn inkomen is
afgenomen ten
gevolge van de crisis.
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Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal
Niet van
akkoord toepassing

Ik voel me mentaal
minder sterk sinds de
corona (COVID-19)
crisis.
Ik heb meer schrik
van de economische
impact van de crisis
dan van corona
(COVID-19).

Welke vervoersmiddelen gebruikt(e) u tijdens de corona (COVID-19) lockdown
doorgaans om de volgende bestemmingen te bereiken? Selecteer alle
verplaatsingsmiddelen die van toepassing zijn.
AutoAutoTe
bestuurder passagier voet Fiets Bus Tram/metro Taxi Trein Online Overige
Kruidenier,
bakker,
supermarkt,
...
Medisch
(huisarts,
ziekenhuis,
...)
Werk
AutoAutoTe
bestuurder passagier voet Fiets Bus Tram/metro Taxi Trein Online Overige
Ontspanning,
sport
Restaurants,
café, bar, ...
(inclusief
afhalen)
Vrienden,
familie

Bent u sinds de corona (COVID-19) crisis volledig gestopt met het gebruik van
openbaar vervoer?
Ja
Neen
Ik gebruikte al geen openbaar vervoer
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Duid aan in welke mate volgende stellingen over COVID-19 en openbaar
vervoer van toepassing zijn voor u:
Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal Niet van
akkoord toepassing

Helemaal
niet
akkoord

Niet
akkoord

Neutraal

Akkoord

Helemaal Niet van
akkoord toepassing

Indien nodig kan ik het
openbaar vervoer het
komende jaar volledig
vermijden.
Bepaalde
verplaatsingen moet ik
uitstellen tot wanneer
ik terug openbaar
vervoer kan nemen.
Geen openbaar
vervoer gebruiken
maakt me
afhankelijker.

Ik zal de komende
maanden minder
openbaar vervoer
gebruiken en daardoor
minder verplaatsingen
maken.
Openbaar
vervoermaatschappijen
kunnen weinig doen
om me meer
comfortabel te doen
voelen bij het gebruik
van openbaar vervoer.
Geen openbaar
vervoer betekent
minder aankopen van
of minder keuze in
voeding.

CONCLUSIE
Wilt u kans maken op een waardebon van 30 euro bij HEMA?
Ja

Neen
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Wilt u op de hoogte blijven van de resultaten van dit onderzoek of gecontacteerd
worden voor vervolgonderzoek?
Ja, contacteer me over de resultaten van dit onderzoek
Ja, contacteer me over de resultaten van dit onderzoek én bij een vervolgonderzoek
Neen

Deel uw emailadres hier:

Zijn er nog andere zaken die u wilt vermelden of meedelen?
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