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Conclusies

58% van de Nederlanders zegt sinds het afgelopen jaar ook echt meer te zijn gaan nadenken over de toekomst.

Zeven op de tien Nederlanders hadden niet verwacht dat hun leven zo anders heeft kunnen lopen.

De coronatijd is met name gebruikt om op te ruimen (52%). Ook de financiën kregen een opruimbeurt, een kwart (23%) heeft de financiën opgeschoond.

Om de gewenst toekomst te behalen is het volgens een kwart vooral belangrijk om een plan te maken (27%) of de durf te hebben om het ook echt te doen (24%). 

20% denkt de loterij te moeten winnen om het toekomstdoel werkelijkheid te maken.

Drie op de vijf Nederlanders vindt het belangrijk vooruit te denken om toekomstplannen te realiseren.

Meer dan de helft (56%) van de Nederlanders vindt het sinds het afgelopen jaar belangrijker om een financiële buffer te hebben (voor de toekomst).
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De helft van de respondenten uit het onderzoek geeft aan dat hun leven veel of erg is veranderd. We 

zien dat deze groep vaker nadenkt over de toekomst. Wie zijn dit en wat weten we over deze groep?

Wie zijn het? • Het zijn met name de 18 tot 34 jarigen (60%) 

• Ook zijn dit de mensen die volledig (62%) of meer dan voorheen (56%) thuis zijn gaan werken.

• Het leven is voor deze groep op meerdere vlakken negatief veranderd. Ze geven aan minder te zijn gaan bewegen, minder goed in hun 

vel te zitten en dat hun financiële situatie er op achteruit is gegaan. Dit geldt het sterkst voor diegene waarvan hun leven erg is 

veranderd.

• Ook geven ze vaker aan dat hun woonwensen zijn redelijk tot sterk zijn veranderd (34% binnen de groep “best veel veranderd”, 44%

binnen “heel erg veranderd”). 

Impact van corona 

Nadenken over de 

toekomst en plannen 

maken voor de toekomst 

is belangrijker geworden

• Deze groep had vaker niet bedacht dat hun leven zo anders had kunnen lopen, zijn meer gaan nadenken over de toekomst en ook hun 

plannen voor de toekomst.

• Ook vinden ze het vaker belangrijk om een financiële buffer te hebben.

• Het belangrijkste middel om het geschetste doel te behalen is een plan maken/doelen stellen en de durf om het echt te doen. De 

groep waarvan hun leven heel erg is veranderd geven daarnaast aan een andere baan te willen vinden (27% t.o.v. 10% gemiddeld) en

voor zichzelf te willen beginnen (15% t.o.v. 11% gemiddeld) om hun geschetste doel waar te maken. 

• Deze groep heeft het vaker over een andere boeg gegooid: ze zijn begonnen aan nieuwe hobby’s, hebben hun financiële 

verplichtingen opgeschoond en hebben hun woning verbouwd of zijn bezig geweest met het onderhoud van de woning.

• Ze geven vaker dan de gemiddelde Nederlander aan meer geld te willen uitgeven aan persoonlijke ontwikkeling (34% t.o.v. 13% 

gemiddeld) en het gezin (28% t.o.v. 17% gemiddeld).

Een ander leven, een 

nieuwe levensstijl



De impact van het afgelopen jaar op 
levensstijl, gemoedstoestand 

en kijk op het leven
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Bijna alle Nederlanders (93%) 
geven aan dat hun leven in een 
bepaalde mate is veranderd. Het 
zijn met name de jongeren en 
jongvolwassenen (18-34) die 
aangeven dat hun leven ‘best wel 
veel’ (45%) of ‘heel erg’ (15%) is 
veranderd.

Ongeveer een vijfde van de 
Nederlanders werkt sinds de 
komst van corona volledig thuis. 
De Nederlanders die sinds corona 
volledig zijn gaan thuiswerken 
geven ook vaker dan gemiddeld 
aan dat hun leven heel erg is 
veranderd (40%).

Basis: Nederlanders (n = 1018)7

Voor bijna iedere Nederlander geldt dat zijn leven is 
veranderd, met name voor jongeren en thuiswerkers

De impact van het afgelopen jaar op levensstijl, gemoedstoestand en kijk op het leven

19%

22%

19%

40%

Meer dan voorheen,
volledig

Meer dan voorheen, maar
niet volledig

Evenveel als voorheen

Niet van toepassing/ik werk
niet

9%

40%44%

7% Heel erg

Best wel veel

Een beetje

Niet

Ben jij in het afgelopen jaar 

meer thuis gaan werken?
In hoeverre is jouw leven veranderd 

sinds het afgelopen jaar?



9%

5%

5%

7%

9%

15%

23%

14%

16%

17%

18%

35%

37%

46%

58%

53%

43%

36%

22%

25%

15%

12%

14%

9%

9%

10%

6%

12%

16%

4%

Ben ik veel minder gaan 
bewegen

Zit ik veel slechter in 

mijn vel

Is mijn financiële situatie 
sterk verslechterd

Heb ik veel minder 
gewerkt

Zijn mijn woonwensen 
helemaal niet veranderd

Denk ik veel minder na 

over de toekomst

Ben ik veel meer gaan
bewegen

Zit ik veel beter in mijn vel

Is mijn financiële situatie
sterk verbeterd

Heb ik veel meer gewerkt

Zijn mijn woonwensen
sterk veranderd

Denk ik veel meer na over
de toekomst

<< < . > >>

Over het algemeen zien we dat het 
afhankelijk is per persoon in hoeverre 
de levensstijl en situatie verbeterd of 
verslechterd is. De uitersten zijn over 
het algemeen redelijk in balans. 

Maar wat direct opvalt is dat 
Nederlanders over het algemeen 
meer zijn gaan nadenken over de 
toekomst (50%).

19% geeft aan beter in zijn vel te 
zitten. De groep die minder goed in 
zijn vel zit is daarentegen groter 
(35%).

Tot slot, zien we in de 
achtergrondgegevens dat de 
woonwensen het vaakst sterk zijn 
veranderd bij de Nederlanders die 
sinds de coronacrisis volledig 
thuiswerken (16%) en van wie zijn 
leven ‘heel erg’ is veranderd (29%).

Basis: Nederlanders (n = 1018)
8

Sinds het afgelopen jaar zijn Nederlanders vooral meer 
na gaan denken over de toekomst

De impact van het afgelopen jaar op levensstijl, gemoedstoestand en kijk op het leven
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Vraag: Gebaseerd op je huidige situatie, welk cijfer geef je voor je:
Basis: Nederlanders (n = 1018)

De impact van het afgelopen jaar op levensstijl, gemoedstoestand en kijk op het leven

Een kwart van de Nederlanders geeft een onvoldoende voor zijn 
huidige financiële situatie

25%

15%

22%

16%

11%

16%

24%

25%

26%

26%

31%

24%

9%

18%

13%

Gemiddelde

6,55

7,21

6,69

Financiële situatie

Woonsituatie

Persoonlijk geluk

1-5 6 7 8 9-10
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De impact van het afgelopen jaar op levensstijl, gemoedstoestand en kijk op het leven

Corona zet aan tot nadenken over de toekomst en het willen 
beschikken over een financiële buffer

29%

15%

16%

40%

43%

40%

23%

30%

35%

6%

10%

7%

Top-2

70%

58%

56%

Vorig jaar had ik niet bedacht dat
mijn leven ineens zo anders kon

gaan lopen.

Corona heeft mij laten nadenken
over mijn toekomst.

Sinds het afgelopen jaar vind ik het
belangrijker om een financiële buffer

te hebben.

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens

Vraag: In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen:
Basis: Nederlanders (n = 1018)



52%

28%

24%

23%

21%

9%

2%

26%

Opruimen

Onderhoud/verbouwen van je woning

Nieuwe hobby’s

Opschonen van je financiële verplichtingen
(verzekeringen, abonnementen etc.)

Veranderen van je interieur (bijv. nieuwe
meubels, gordijnen, vloer)

Starten met een studie/opleiding

Anders, namelijk:

Geen van deze
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De impact van het afgelopen jaar op levensstijl, gemoedstoestand en kijk op het leven

De coronatijd is met name gebruikt om op te ruimen, bijna een kwart 
heeft ook de financiën opgeschoond

• “Ik ben gestart met een moestuin.”

• “Eerst heb ik veel workouts gedaan wat mijn hobby werd 
en daarna ben ik begonnen met hoelahoepen, wat ik nu 
nog steeds doe.”

• “Fotograferen.”

• “Ik heb een gitaar gekocht en ben gitaar gaan spelen.”

• “Ik ben gaan schrijven, met een diepe interesse voor de 
oude ambacht. Vulpen, met een pot inkt en papier. 
Verder ben ik veel meer gaan wandelen, zoek ik meer 
contact met familie, en meer gaan motorrijden.”

• “Schilderen en tekenen.”

• “Starten van een eigen bedrijfje.”

• “Ik heb een laser apparaat aangeschaft om hout te gaan 
bewerken.”

Vraag: Heb je de coronatijd gebruikt voor één van de volgende zaken?
Basis: Nederlanders (n = 1018)
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De impact van het afgelopen jaar op levensstijl, gemoedstoestand en kijk op het leven

Drie op de vijf Nederlanders vindt het belangrijk om vooruit te denken

Vraag: In hoeverre ben jij het eens met de volgende stellingen?
Basis: Nederlanders (n = 1018)

13%

11%

6%

48%

46%

34%

32%

32%

32%

7%

10%

24% 4%

Top-2

61%

57%

40%

Ik vind het belangrijk vooruit te denken
zodat ik mijn plannen kan realiseren.

Ik denk vaak na over mijn plannen voor
de toekomst.

Ik denk niet te ver vooruit, ik kijk wel
wat er op mijn pad komt.

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens
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De impact van het afgelopen jaar op levensstijl, gemoedstoestand en kijk op het leven

Nederlanders willen zodra het weer kan met name meer uitgeven aan 
uitjes en reizen

57%

52%

34%

25%

21%

17%

13%

13%

10%

1%

10%

Er op uit gaan

Reizen

Ontspanning

Gezondheid

Woning verbetering

Gezin

Persoonlijke ontwikkeling

Investeren

Nieuwe woning

Anders, namelijk:

Ik wil/kan niet meer uitgeven

Vraag: Als het straks weer kan, aan welk doel vind jij van jezelf dat je de komende tijd meer geld mag uitgeven?
Basis: Nederlanders (n = 1018)



Plannen voor 
de toekomst na corona
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Plannen voor de toekomst na corona

Er wordt uitgekeken naar een leven zonder regels, ruimte voor spontaniteit, 
weer te kunnen reizen of er op uit te gaan met vrienden/familie

• “Ergens heen te kunnen zonder eerste een 
afspraak te moeten maken.”

• “Gewoon weer vrijheid terug, geen klok of 
reservering maken. Zelf je dag indelen. veel 
spontane dingen doen.”

• “Er op uit gaan zonder erbij na te hoeven 
denken of het wel kan (spontaan de stad in / 
naar een park gaan en niet bedenken dat het 
misschien te druk is).”

• “In de stad koffie drinken en met mensen 
praten zonder mondkapje.”

• “Niet hoeven nadenken bij alles wat je doet.”

• Spontaan ergens binnenlopen.”

• “De vaste routine van wandelen met mijn hele 
club op dinsdag en ergens zonder gedoe koffie 
te kunnen drinken.”

• “Biertje halen in mijn stamkroeg.”

• “Een keer even weg en lekker onbezorgd ergens 
kunnen eten/drinken.” 

• “Een feestje met iedereen die ik erg heb  gemist.”

• “Ik heb echt zin om naar feestjes te gaan, op 
vakantie te gaan, te winkelen, uit eten en er op 
uit te gaan met vrienden.”

• “Met vrienden om een tafel kunnen zitten, naar 
de kroeg gaan.”

• “Om het weer gezellig te hebben met een grote 
groep mensen.”

• “Mijn kinderen en kleinkinderen knuffelen en 
beetpakken.”

• “Waar ik echt zin in heb, is weer verjaardagen en 
feestdagen vieren met familie en vrienden. Dit 
heb ik erg gemist het afgelopen jaar.”

• “Reizen, naar familie in het buitenland.”

• “Op vakantie naar een warm land en op 
wintersport met vrienden.”

• “Mijn uitgestelde reis te maken naar Kenia.”

• “Een ongestoorde vakantie zonder regeltjes.”

• “Een reis naar Disneyland Parijs! Die is nu 2 keer 
niet door gegaan. ”

• “Een vakantie, even lekker naar de zon.”

• “Om naar Zweden te reizen en het bos weer te 
zien waar ik al een decennium niet meer ben 
geweest.”

• “Met een groep sporten, wedstrijden en trainen. 
En naar mijn zoon zijn voetbalwedstrijden kijken.”

• “Weer naar mijn gitaarles gaan en live muziek 
gaan zien/luisteren, eindelijk naar de meerdere 
keren uitgestelde voorstelling in het theater 
gaan.”

Vraag: Waar kijk jij het meest naar uit om te gaan doen straks als de coronamaatregelen worden opgeheven? Waar heb je écht zin in?
Basis: Nederlanders (n = 1018)
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Plannen voor de toekomst na corona

Kijken naar de toekomst: een greep uit de verhalen die zijn gedeeld

Vraag: Probeer jezelf te verplaatsen in je toekomstige zelf. In deze toekomst zijn we al een aantal jaar uit de coronapandemie. Schrijf in een paar zinnen op waar je 

dan hoopt te staan of wat je hoopt hebben gedaan.

Basis: Nederlanders (n = 1018)

“Dan is mijn huis helemaal opgeruimd en tip-top in orde 
(en ook verkoopbaar), houd ik het makkelijk vol om meer 
te blijven bewegen, ben ik gestopt met roken, geniet ik 
van vrienden en familie, met wie ik veel meer optrek en 
tijd mee doorbreng. En dan teken en schilder ik elke 
week en richt ik een expositie in.”

“Een motorreis van 21 dagen langs de westkust 
van Ierland gemaakt hebben. De planning gereed 
hebben voor een bezoek aan familie in Zweden en 
dit als een motorreis gaan doen. Mijn zoon 
geholpen hebben met zijn auto en motorrijbewijs.”

“Graag een eigen huis gekocht, en nog wat 
reizen hebben gemaakt naar plaatsen/landen 
waar ik nog niet ben geweest. En verder mijn 
werk carrière uitbouwen, meer ervaring, meer 
verdienen en uitdagend werk blijven doen.”

“Ik wil in de toekomst meer unieke plekken 
op de wereld hebben bezocht en beter zijn 
geworden in het creëren van kleding, 
eventueel zelfs het verkopen ervan. Meer 
bewust tijd besteden met vrienden, niet 
alleen samen komen maar ook echt dingen 
samen doen/beleven.”

“Ik wil dan graag goed gitaar kunnen spelen en eventueel met 
anderen samenspelen. Hopelijk woon ik dan in een andere woning 
waar ik mij wel veilig voel en het reuze naar mijn zin heb. Mijn 
droom is om een keer een cruise te maken en ook om naar Ierland te 
gaan. Ik vind de Ierse muziek heel mooi. Graag zou ik de 
Scandinavische talen leren, omdat ik veel goede muziek heb leren 
kennen uit die landen en ik graag wil verstaan waar ze over zingen.”

“Ik hoop dan nog altijd thuis te werken 
want dat bevalt erg goed. Ik hoop dat ik 
dan weer elk jaar lekker op vakantie kan. 
Fijn uit eten en dagjes weg met mijn 
neefje en nichtje. Misschien werk ik dan 
wel 4 dagen in plaats van 5.”

“Ik heb één grote droom, en dat is een maand lang naar de Azoren. 
Zwemmen met dolfijnen, walvissen spotten, genieten van de 
prachtige natuur daar. Ik hoop dan uit mijn huidige grote huis weg te 
zijn en lekker rustig in een gelijkvloerse senioren woning te zitten.”

“Ik wil paar jaar hard werken om verloren 
gegaan vermogen door Covid-19 te 
compenseren. Dan minder gaan werken 
en meer tijd besteden aan rondreizen 
over de wereld.”

“Ik zou heel graag een eigen onderneming 
willen starten. Ik zou daardoor hopelijk iets 
minder bij mijn huidige baan hoeven werken. 
En ik hoop ooit vrijer te wonen.”



27%

24%

21%

20%

18%

18%

15%

11%

10%

7%

4%

9%

14%

Een plan maken/ doelen stellen

Durf om het echt te doen

Een extra inkomstenbron

De loterij winnen

Meer tijd vrijmaken

Strenger zijn op onnodige uitgaven

Uitgaven en inkomsten in kaart brengen

Verhuizen

Een andere baan vinden

Voor mezelf beginnen

Een sabbatical nemen

Anders, namelijk:

Weet niet
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Plannen voor de toekomst na corona

Om de gewenste toekomst te behalen is het voor de meesten belangrijk 
om een plan te maken en de durf te hebben om het ook echt te doen

18% 32% 33% 13% 5%

Top-2

50%

Makkelijk Redelijk makkelijk Niet moeilijk of makkelijk Redelijk moeilijk Moeilijk

Vraag: Wanneer je terugdenkt aan wat je net hebt opgeschreven, hoe haalbaar is dit gezien je 
financiële positie op dit moment?
Basis: Nederlanders (n = 1018)

• “Verbetering van mijn medische 
situatie.”

• “Geen corona-maatregelen meer.”

• “Een gedeelte van overwaarde 
opnemen.”

• “Geluk hebben.”

• “Voor mijn eigen geluk kiezen.”

Vraag: Wat is er voor nodig om je geschetste droom werkelijkheid te maken?
Basis: Nederlanders (n = 1018)



Bijlagen 
- Onderzoeksverantwoording 
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Onderzoek in het kort

Methode
Kwantitatief online

Aankondiging: online

Doelgroep en steekproef

Doelgroep: Nederland representatief (18+)

Steekproefkader: Dynata panel

Steekproef: netto 1018 respondenten

Veldwerk
Het veldwerk heeft plaatsgevonden vanaf 26 maart tot en met 9 april 2021

De gemiddelde invultijd van de vragenlijst bedroeg: 7.5 minuten




