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IN CONTEXT

Mobiele moeders
In 2003 gingen ouders met jonge kinderen gemiddeld 3,7 keer per dag op pad.
Het gaat dan om 18-64-jarigen in een
huishouden met minstens één kind jonger
dan twaalf jaar. Samenlevenden zonder
jonge kinderen verplaatsten zich minder
vaak: gemiddeld 3,1 maal per dag.”
GEZIN MET JONGE KINDEREN IN
DE SPITSUURFASE

De fase waarin ouders de zorg hebben
voor jonge kinderen wordt wel aangeduid
als de spitsuurfase. Vooral vrouwen verplaatsen zich in deze levensfase vaker.
Moeders gingen ruim 4 maal per dag de
deur uit. Vaders met jonge kinderen gingen minder vaak op stap, namelijk gemiddeld 3,4 maal op een dag.
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Figuur 1 Verplaatsingen van 18 tot 64-jarigen.

Vrouw met werk

WERKENDE EN NIET WERKENDE
MOEDERS EVEN VAAK ONDERWEG

Er is geen verschil in het aantal verplaatsingen tussen werkende en niet werkende
moeders met jonge kinderen. Bij de
vaders ligt dit anders. Werkende vaders
verplaatsen zich vaker. Werkende
mannen met jonge kinderen gingen 3,4
maal de deur uit, niet werkende vaders
2,9 keer.
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In huishouden met kind jonger dan 12 jaar

HALEN EN BRENGEN VOORAL
MOEDERS TAAK

In 2003 waren werkende moeders voor
ruim een kwart onderweg voor halen of
brengen, zoals het vervoeren van de kinderen van en naar school, crèche en
sportvereniging (de verplaatsingen met
als motief halen en brengen beperken
zich niet uitsluitend tot halen en brengen
van jonge kinderen. Ook halen en brengen van bijvoorbeeld de partner, collega’s of andere familieleden zijn hierbij
meegeteld).
Bij werkende vaders was dit slechts in een
op de acht gevallen het motief. Werkende
moeders halen of brengen personen 2,5
keer zo vaak als werkende vaders.

In huishouden zonder kind jonger dan 12 jaar

Figuur 2 Verplaatsingen van samenlevenden.
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king met het Centraal Bureau voor de Statistiek, tel. (0900) 0227, www.cbs.nl.

Figuur 3 verplaatsingen voor brengen en halen door mensen met jonge kinderen.
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‘MENSEN MET JONGE KINDEREN
VAKER OP PAD

