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Samenvatting
In deze bijdrage is de ervaring van mobiliteit onderzocht. Specifiek is er ingegaan op welke
perspectieven er bestaan over mobiliteit onder Nederlandse reizigers, in welke mate de
gepercipieerde noodzaak hierin een rol speelt en het belang van verschillende soorten
reizen. Gezien de huidige druk op het mobiliteitssysteem en de grote veranderingen in de
afgelopen jaren in zowel het dagelijks leven als de mobiliteit van personen, is meer inzicht
nodig over hoe mobiliteit wordt ervaren. Naast instrumentele factoren spelen meer
mechanismen een rol in mobiliteitsgedrag. Echter is in de literatuur over mobiliteitsgedrag de
ervaring van mobiliteit en de noodzaak ervan onderbelicht gebleven.
De volgende vragen waren leidraad voor dit onderzoek:
•

•

Wat maakt mobiel zijn een niet-noodzakelijke keuze en wanneer wordt het een
noodzaak?
Hoe ervaren mensen de waarde van niet mobiel hoeven zijn?

Voor dit onderzoek zijn twee onderzoekssporen gevolgd. Enerzijds is aan de hand van een
Q-analyse achterhaald welke perspectieven er bestaan onder de Nederlandse reizigers ten
aanzien van hun reisgedrag en (gepercipieerde) noodzakelijkheid van mobiliteit. Anderzijds
is de, in beleid vaak gemaakte, impliciete assumptie ten aanzien van de noodzakelijkheid
van reizen onder de loep genomen door middel van twee exploratieve experimenten. Voor
dit onderzoek is gebruik gemaakt van digitale distributie van een vragenlijst onder een brede
groep aan Nederlandse reizigers.
De Q-analyse heeft vier verschillende perspectieven onder de Nederlandse reizigers
geïdentificeerd. De resultaten laten zien dat de reizigers over het algemeen tevreden zijn
met hun huidige reisgedrag. De noodzaak tot mobiliteit blijkt uit de perspectieven niet
bepalend zijn voor het reisgedrag van individuen, maar eerder factoren als vrijheid,
flexibiliteit, plezier en identiteit. In het geval van de noodzaak tot mobiliteit lijkt dit van
negatieve invloed te zijn op de ervaring en tevredenheid (perspectief 2). Uit de
perspectieven komt niet in grote mate naar voren dat er bewuste keuzes worden gemaakt
voor mobiliteit en modaliteit. In slechts één perspectief wordt de impact van het milieu
meegenomen in het reisgedrag (perspectief 1). De resultaten maken duidelijk dat de
ervaring van mobiliteit een grote rol speelt in het reisgedrag van de respondenten, waar de
noodzaak tot mobiliteit ofwel geen doorslaggevende rol heeft dan wel de tevredenheid
negatief beïnvloedt. Eén groep geeft ook aan meer te reizen dan noodzakelijk (perspectief
3). Zij zouden voor andere vervoerswijzen kunnen kiezen, maar genieten van het gemak van
de auto. Interessant om te zien is dat in het perspectief dat het minst mobiel is (perspectief
4), men deze lage mobiliteit niet als kwaliteit waardeert. Mensen in dit perspectief
benadrukken juist het gevoel van vrijheid dat de auto hun geeft (het sterkst van alle
perspectieven). Immobiliteit wordt dus niet als vorm van sociaal kapitaal gewaardeerd.
Twee van de vier perspectieven maken duidelijk dat mobiliteit voor deze reizigers een nietnoodzakelijke keuze is. De noodzaak om te reizen is voor hen laag, maar toch reizen ze
relatief veel. De Q-analyse laat zien dat een belangrijke reden hiervoor de positieve ervaring
is die deze respondenten hebben met onderweg zijn. Een interessante bevinding is ook dat
juist de mensen die aangeven mobiel te moeten zijn hun reisgedrag als negatief ervaren en
liever niet zouden reizen. Deze resultaten duiden op een groot belang van affectieve
mechanismen in het reisgedrag, zelfs bij een gebrek aan noodzaak tot mobiel zijn.
De exploratieve experimenten binnen het tweede onderzoekspoor tonen aan dat de
respondenten meer waarde hechten aan reizen voor persoonlijke doeleinden dan voor
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zakelijke doeleinden. Dit geldt voor zowel het gebruik van de auto als van het vliegtuig.
Ondanks dat het gewenste aantal reizen voor persoonlijke doeleinden slechts een paar
procent meer is dan het huidige reisgedrag, geeft dit wel aan dat deze reizen meer van
waarde worden geschat dan zakelijke reizen. Dit komt niet overeen met de, in beleid
doorgaans gemaakte, assumptie dat reizen voor zakelijke doeleinden meer waarde hebben.
Nieuwe onderzoeksrichtingen naar de waarde van de verschillende reismotieven is daarom
geadviseerd.
Op basis van de resultaten kunnen we concluderen dat de keuze voor mobiliteit niet direct
samenhangt met de noodzakelijkheid ervan. Affectieve waarden gerelateerd aan mobiel zijn
spelen een grotere rol, zoals een gevoel van vrijheid, gemak, een gevoel van verbondenheid
en plezier. De noodzaak tot mobiel blijkt juist de ervaring negatief te beïnvloeden,
voornamelijk in het geval van werkgerelateerde mobiliteit. Bovendien wordt er meer waarde
gehecht aan persoonlijke reismotieven dan voor zakelijke reismotieven onder de
respondenten binnen dit onderzoek.
De perspectieven die uit de Q-methode komen bieden duidelijk aanknopingspunten voor
beleid en verder onderzoek. Een in het oog springende bevinding is dat in geen van de
perspectieven het niet-mobiel hoeven zijn positief gewaardeerd wordt. Er is weliswaar een
perspectief (perspectief 1) dat bewust reist en gebruik maakt van duurzame vervoerswijzen
(fiets en OV), maar ook zij reizen relatief veel. Het perspectief dat het minst mobiel is
(perspectief 4), waardeert juist het sterkste de vrijheid die mobiliteit biedt. Op zich is dit geen
verrassende conclusie, mobiliteit wordt van oudsher nu eenmaal sterk gekoppeld aan
vooruitgang en moderniteit. De implicatie voor beleid is echter dat, indien de wens is om te
zorgen dat immobiliteit als vorm van sociaal kapitaal gewaardeerd wordt, er een pakkend
verhaal wordt ontwikkeld dat een dergelijk perspectief kan ondersteunen. Hier kan ook
gekeken worden naar de toeristische sector, waar het concept van slow travel zijn intrede
heeft gedaan. Binnen dit concept wordt ver reizen ontmoedigd en staat de ervaring van de
reis zelf centraal. Een soortgelijk concept zou voor dagelijks reisgedrag kunnen worden
ontwikkeld. Onderzoek zou ook kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van dit concept en
een verhaal waarin niet-mobiel hoeven zijn een kwaliteit is. Ongetwijfeld zullen er mensen
die dit ‘verhaal’ al uitgedragen. In kwalitatief onderzoek zouden deze mensen strategisch
geselecteerd kunnen worden om er achter te komen wat de kernelementen van dit verhaal
zijn.
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1. Introductie
De uitdagingen voor het mobiliteitssysteem vragen om een verbreding van onze kijk,
bijvoorbeeld naar welke doelen het dient. Rijkswaterstaat, het Ministerie I&W en de 5
metropoolregio's ontwikkelen op dit moment een kennisagenda met als doel om 'anders te
denken, anders te kijken en anders te doen'. In een eerste fase zijn daarvoor nieuwe
narratieven verkend. Tijdens een gezamenlijke sessie is per narratief een eerste set van
nieuwe onderzoeksvragen ontwikkeld. Om deze vragen te verdiepen zijn een vijftal
pilotstudies uitgevoerd, dit onderzoek is hier één van. De resultaten van het onderzoek
worden meegegeven aan toekomstige onderzoeksprogramma's op het gebied van mobiliteit.
Dit pilot onderzoek gaat in op het narratief ‘Mobiliteit als Keuze’.
Recente ontwikkelingen in de samenleving hebben aangetoond dat (auto)mobiliteit niet altijd
een noodzakelijke keus is. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de notie van de ‘15-minuten
stad’, waarbij essentiële voorzieningen voor iedereen binnen 15 minuten lopen of fietsen van
de woning vandaan zijn (Boussauw & De Boeck, 2022). Ook is door de toename in
thuiswerken voor veel mensen de werkomgeving dichterbij gekomen, bijvoorbeeld naar de
keukentafel of studeerkamer, en worden door de toename in digitale diensten producten,
zoals boodschappen, aan de deur geleverd.
Deze ontwikkelingen sluiten aan op het idee van lokalisme en lage mobiliteit wat Ferreira et
al. (2017) bespreken als een manier om een veerkrachtiger transportsysteem te behalen. In
deze strategie heeft mobiliteit, in contrast met het huidige systeem, geen structurerende
sociale rol en er zou geen nood voor hoge mobiliteit zijn. In toenemende mate wordt een
stedelijk systeem waar lage mobiliteit centraal staat besproken als een manier om de
leefbaarheid van steden en versterking van het mobiliteitssysteem te bevorderen.
Toch lijkt het erop dat deze ontwikkelingen op de lange termijn hun uitwerking kunnen
verliezen. Het idee van de 15-minuten stad is inspirerend, maar empirische studies laten
consistent zien dat verbeterde bereikbaarheid (van voorzieningen) niet direct/altijd leidt tot
een vermindering in (auto)mobiliteit (van Coevering et al., 2016). En hoewel de toename in
thuiswerken tijdens de coronapandemie heeft geleid tot een vermindering in woonwerkverkeer (met de auto), is dit effect deels tenietgedaan door een toename in recreatieve
reizen, zoals winkelen, wandelen en toeren (Faber & Hamersma, 2021; Buitelaar et al.,
2021). En met het opheffen van de restricties waren de files ook snel op het oude niveau.
Mensen kiezen er dus toch voor om mobiel te zijn en specifiek voor mobiliteitspatronen die
sterk afhankelijk zijn van de auto. Ferreira et al. (2017) menen dat, in bepaalde delen van de
wereld, mobiliteit een kapitaal is wat moeilijk is zonder te leven. Om mensen uit deze
ongewenste patronen te krijgen is gedetailleerd begrip van reisgedrag (Anable, 2005) en
onderliggende patronen (Beirão & Cabral, 2007) nodig. Eerdere studies laten bijvoorbeeld
zien dat gewoontegedrag of het maken van onbewuste keuzes belangrijke mechanismen
zijn in individueel reisgedrag (Van Exel, de Graaf & Rietveld, 2011). Voorgaand onderzoek
heeft ook gewezen op de invloed van persoonlijke kenmerken op het reisgedrag, zoals
leeftijd (Veterník & Gogola, 2017) of werkstatus (Best & Lanzendorf, 2005; Shin, 2019).
De algemene gedachtegang is dat mensen mobiel moeten zijn en dat mobiliteit een goede
welgesteldheid van individuen waarborgt, vooral voor de mensen woonachtig in steden
(Ferreira et al., 2017). Tegerlijkertijd wordt er in de samenleving ook heel verschillend
gedacht over mobiliteit (Buunk & Bastiaansen, 2016). Het is echter in voorgaand onderzoek
onderbelicht gebleven hoe mobiliteit en de mate ervan daadwerkelijk wordt ervaren en hoe
dit samengaat met de mate waarin individuen mobiliteit noodzakelijk achten.
Dit onderzoek richt zich daarom op hoe mobiliteit wordt ervaren, welke perspectieven
bestaan over mobiliteit en de noodzaak ervan onder Nederlandse reizigers. Door hierop in te
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zoomen en de ‘psychologie’ achter het reisgedrag van individuen te achterhalen, kan
vastgesteld worden welke mechanismen specifiek verantwoordelijk zijn voor bepaalde
(maatschappelijk wenselijke en onwenselijke) gedragspatronen.

1.2.

Onderzoeksdoel en vraagstelling

De opdrachtbeschrijving bevatte de volgende onderzoeksvragen als leidraad voor dit
onderzoek:
•
•

Wat maakt mobiel zijn een niet-noodzakelijke keuze en wanneer wordt het een
noodzaak?
Hoe ervaren mensen de waarde van niet mobiel hoeven zijn?

De eerste vraag is feitelijk een normatieve vraag, geen empirische. Immers, de vraag of een
reis al dan niet noodzakelijk is is uiteindelijk subjectief/normatief van aard. Om onderzoek te
doen naar deze vraag hebben we twee sporen gevolgd. Het eerste spoor richt zich op de
vraag in hoeverre mensen zelf tegen hun reisgedrag aankijken en de (gepercipieerde)
noodzakelijkheid van hun reisgedrag. De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd:
•

Wat zijn de perspectieven van mensen ten aanzien van hun reisgedrag, hoe
waarderen ze hun reisgedrag in termen van de (gepercipieerde) noodzakelijkheid en
in hoeverre zijn ze tevreden met hun reisgedrag?

De onderzoeksvraag is bewust breed geformuleerd zodat we tegelijkertijd de
noodzakelijkheid als de ervaring van (niet) mobiel hoeven zijn kunnen achterhalen binnen
elk reisgedragspatroon. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is de Q-methode
gebruikt. Deze methode is ideaal geschikt voor het objectief achterhalen van de
(subjectieve) perspectieven ten aanzien van een bepaald onderwerp.
Het tweede spoor heeft zich gefocust op de impliciete veronderstelling in beleid ten aanzien
van de noodzakelijkheid van mobiel zijn. Zo worden reistijdwaarderingen binnen de evaluatie
van infrastructuurprojecten onder andere uitgesplitst naar motief (zakelijk en persoonlijk).
Hierdoor ontstaat er dus een impliciete assumptie ten aanzien van de noodzakelijkheid van
reizen. Voor reizen zowel met de auto als met het vliegtuig hebben zakelijke motieven
namelijk een hogere reistijdwaardering dan persoonlijke reismotieven. In beleid worden
zakelijke reizen (bijv. woon - werk verkeer) dus als noodzakelijker geacht dan niet-zakelijke
reizen. De vraag is of dit ook overeenkomt met hoe mensen de noodzakelijkheid van deze
reismotieven ervaren. De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd:
•

Wat is het belang dat men hecht aan zakelijke versus niet-zakelijk reizen voor het
gebruik van de auto en het vliegtuig?

Om deze vraag te beantwoorden is een experiment opgezet. Hierbij moesten mensen eerst
aangeven hoeveel ze respectievelijk de auto en het vliegtuig gebruiken voor zakelijke en
niet-zakelijke motieven. Vervolgens werd de hypothetische situatie voorgelegd dat ze hun
gebruik moesten halveren en werd hen opnieuw gevraagd hoeveel ze dan aan elk doel
zouden toewijzen. Door deze verdelingen te vergelijken met de originele verdeling kan
achterhaald worden of mensen meer waarde hechten aan zakelijke reizen of aan nietzakelijke reizen (waar beleid impliciet vanuit gaat) of dat het eerder andersom is.
De opbouw van dit verslag is als volgt. Hoofdstuk 2 schept een conceptueel kader voor dit
onderzoek. Hoofdstuk 3 beschrijft de onderzoeksmethoden en werkwijze voor beide sporen
in dit onderzoek. De resultaten worden in hoofdstuk 4 besproken en het rapport wordt
afgesloten met een conclusie op basis van de onderzoeksresultaten in hoofdstuk 5.
Hoofdstuk 6 geeft een discussie van de resultaten met aanbevelingen voor de toekomstige
onderzoeksagenda.
5

2. Conceptueel kader
In de afgelopen decennia hebben meerdere onderzoeken naar reisgedrag en onderliggende
mechanismen plaatsgevonden. Ook zijn studies naar de reistijdwaardering van reizigers in
geruime mate beschikbaar. In dit hoofdstuk zetten we de voornaamste inzichten uit deze
literatuur op een rij, waarop dit onderzoek verder kan bouwen.

2.1.

Trends in reisgedrag

Om tot een vermindering van de invloed van verkeer op het milieu en de leefbaarheid in
stedelijke gebieden en een verbetering in de bereikbaarheid van economische belangrijke
gebieden, staat (onder andere) de bestrijding van files, vermindering van de groei van
autogebruik en stimulatie van het openbaar vervoer op de politieke agenda van meerdere
landen (Dijst, Rietveld & Steg, 2002). De beschikbare cijfers over het reisgedrag van
Nederlanders lijken een indicatie te geven dat de twee laatste doelen nog niet dicht binnen
bereik liggen in Nederland.
Zo blijkt uit de analyse van het voertuiggebruik onder individuen van 18 jaar of ouder in
Nederland over de periode 2010 - 2019 door Kroesen en Van Wee (2021) een licht stijgende
trend voor autogebruik. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de trein en de fiets in deze
periode. Alleen het gebruik van de Bus, Tram en Metro is constant gebleven. Wat betreft de
reismotieven laten beschikbare cijfers van CBS Statline (2022) over de jaren 2018 - 2020
onder Nederlanders van 12 jaar of ouder zien dat het grootste aandeel van de gemiddeld
afgelegde kilometers per persoon per dag voor reizen van en naar het werk zijn. Het
aandeel van reizen van en naar werk is licht gedaald van 30% in 2018 naar 26% in 2020,
wat in verband kan staan met het thuiswerkadvies dat in 2020 vanwege de coronapandemie
werd uitgedragen.
De combinatie van reismotieven gerelateerd aan zakelijke en educatieve doeleinden1 laat
zien dat in 2018 42% van de gemiddeld afgelegde kilometers per persoon per dag voor
zakelijke reismotieven was en dat dit gedaald is naar 37% in 2020. Desalniettemin is een
aanzienlijk aandeel van de dagelijks afgelegde afstanden voor zakelijke reisdoeleinden.
Wat betreft vliegreizen limiteren wij ons tot de periode voorafgaand aan de uitbraak van de
COVID-19 pandemie (voor Maart 2020). In hun onderzoek naar zakelijke vliegreizen,
vonden Zijlstra & Rienstra (2021) dat in 2019 ongeveer 30% van alle vliegreizen een
zakelijke vliegreis (aankomst en vertrek) is, welke door 5,4% van de Nederlandse bevolking
werd gemaakt. Vergeleken met niet-zakelijke vliegreizen, zijn de reisafstanden van zakelijke
vliegreizen korter: van de gemaakte zakelijke vliegreizen vanaf Schiphol door Nederlanders
is 37% korter dan 750 kilometer en 71% korter dan 2000 kilometer. Tot 250 kilometer
vliegen zakenreizigers amper en gebruiken hiervoor de auto, bus, trein of fiets.
Zijlstra en Rienstra (2021) vonden ook dat mensen die zakelijk vliegen vaker geneigd zijn te
vliegen voor privéredenen: 48% van de werkenden zonder zakelijke vliegreizen maakte in
een periode van 12 maanden minimaal één vliegreis om privéredenen, terwijl dit 73% van de
mensen met zakelijke vliegreizen was. Zakelijke vliegers maken bijna twee keer zoveel
vluchten om privéredenen dan mensen die niet zakelijk vliegen (Zijlstra & Rienstra, 2021).

2.2.

Mechanismen voor reisgedrag

Zoals Dijst et al. (2002) bespreken, zijn ontwikkelingen in verkeer en vervoer een optelsom
van gedragskeuzen door individuen, huishouden, bedrijven en instellingen. Om ongewenste
ontwikkelingen tegen te gaan zijn gedragsveranderingen nodig en hiervoor is een goede

1

De motieven ‘van en naar werk’; ‘zakelijk, beroepsmatig’ ; ‘onderwijs volgen, cursus’
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diagnose van achterliggende factoren van belang. Deze achterliggende factoren hebben in
de afgelopen jaren in toenemende mate aandacht gekregen. Hieronder wordt een beknopt
overzicht gegeven van wat voorgaande onderzoeken hebben gevonden over de factoren die
ten grondslag liggen aan individueel reisgedrag.
De invloed van instrumentele factoren, zoals reistijd en reiskosten, op modaliteitskeuze en
daarmee reisgedrag zijn in het verleden in veelvoud geïdentificeerd (Paulssen et al., 2013).
Hetzelfde geldt voor de instrumentele aspecten comfort, gemak, flexibiliteit en
onafhankelijkheid dat een vervoermiddel biedt (Johansson et al., 2006; Schoenau & Mueller,
2017). Gewoontegedrag heeft eveneens invloed op individueel reisgedrag zowel in de vorm
van de modaliteitskeuze voor een bepaald reisdoel als de keuze voor een route (Schoenau
& Mueller, 2017). In dit geval is gedrag niet het gevolg van een beredeneerd keuzeproces,
maar wordt automatisch opgeroepen door prikkels uit de omgeving. Stresssituaties worden
door gewoontegedrag vermeden en maakt het gedrag voorspelbaar, waardoor afstemming
met anderen makkelijker wordt. ‘Hardnekkig gewoontegedrag’ onder automobilisten wordt
bijvoorbeeld benoemd als reden voor de weinige mate waarin automobilisten overstappen
naar openbaar vervoer en actieve vervoerwijzen (lopen en fietsen) (Dijst et al., 2002).
Wat betreft de gepercipieerde noodzaak van reizen, hebben Gössling et al. (2019)
onderzocht welke factoren een rol spelen in het maken van vliegreizen. Zij vonden dat het
belang van een vlucht afhangt van het vluchtmotief, ervaring, levensfase of situationele
factoren. De mate waarin een persoon zijn of haar reis noodzakelijk acht is dus gerelateerd
aan andere aspecten, zoals het reis doeleinde.
Voorgaande onderzoeken hebben uitgewezen dat psychologische aspecten zoals attitudes,
waarden, normen en percepties van invloed zijn bij de keuze van een individu voor reis
modaliteit (Kuppam, Pendyala & Rehman, 1999). Paulssen et al. (2013) vonden dat
persoonlijke waarden de individuele attitudes naar comfort en gemak, flexibiliteit en bezit
beïnvloeden. Deze persoonlijke waarden hebben weer invloed op de keuze voor modaliteit.
Bovendien lijkt mobiliteit in recente decennia een sociale norm te zijn geworden, waarbij de
identiteit en positie van een persoon in de samenleving door middel van reizen wordt
benadrukt (Zijlstra & Rienstra, 2021).
Anable en Gatersleben (2005) vonden een verschil in de rol dat verschillende mechanismen
spelen per reisdoel. Voor werkgerelateerde reizen zijn instrumentele factoren van meer
belang dan affectieve factoren, terwijl voor recreatieve reizen instrumentele en affectieve
factoren evenveel van belang zijn. Affectieve factoren verwijzen hierbij naar gevoelens die
worden ervaren tijdens het reizen, zoals stress, spanning, plezier, verveling en controle
(Anable & Gatersleben, 2005). Zoals Stokes en Hallett (1992) aan het eind van de vorige
eeuw al besproken, kan het moeilijk zijn om mensen anders te laten denken over de auto.
De auto biedt voordelen vergeleken met andere vervoermiddelen, maar heeft daarnaast ook
affectieve waarde. Mensen houden hierdoor graag vast aan hun auto. Een vervoermiddel
wordt namelijk niet alleen gebruikt vanwege de snelheid, het gemak of de kosten, maar ook
vanwege de ervaring en het gevoel van het gebruik (Anable & Gatersleben, 2005).

2.3.

Reistijdwaardering

Niet alleen instrumentele factoren spelen dus mee in de keuze voor mobiliteit en modaliteit,
maar ook affectieve factoren zoals de ervaring van mobiliteit. Echter zijn mechanismen die
gerelateerd zijn aan de ervaring of het gevoel dat een reis of voertuig biedt in geringe mate
terug te zien in de kengetallen die gebruikt worden bij de afwegingen van investeringen in
mobiliteit in Nederland. Bijvoorbeeld de Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA’s).
Een behaalde reistijdwinst door betere bereikbaarheid dankzij de geplande investeringen
wordt hierbij in monetaire wijze uitgedrukt met reistijdswaarderingskengetallen. Hierbij zijn
7

de voordelen in reistijd en betrouwbaarheid vaak de belangrijkste batenpost van een
investering (Faber, 2021). Zo wordt de gemiddelde reistijd per type vervoermiddel bepaald
aan de hand van de personen die reizen, welke soort reizen zij maken en hoe zij de reis
ervaren (Thoen & Kouwenhoven, 2021).
De value of time (VOT), oftewel reistijdwaardering, refereert dus naar de waarde van de tijd
dat iemand besteedt aan een activiteit. De noodzakelijkheid of het belang van de activiteit
beïnvloedt de hoogte van de reistijdwaardering. Sommige activiteiteiten worden meer van
waarde geschat dan andere, bijvoorbeeld een zakelijke reis vergeleken met een recreatieve
reis (Kim & Yook, 2018). De kengetallen die worden gebruikt om te bepalen of een
investering in mobiliteit rendabel is, zijn dus niet gebaseerd op de affectieve waarden van
een reis of vervoermiddel. Dit terwijl uit verschillende studies, zoals hierboven besproken,
duidelijk is geworden dat deze affectieve waarden de mobiliteitskeuze van individuen
beïnvloeden.
Tabel 1. Reistijdwaardering kengetallen naar reismotief en vervoersmiddel (Kouwenhoven et al., 2014).

Reismotief

Auto

Trein

Woon-werk
* Werknemer
* Werkgever
Zakelijk
Overig
Totaal

9,25
12,75
13,50
26,25
7,5
9

11,50
15,50
4,25
19,75
7
9,25

Vervoermiddel
Bus, tram,
metro
7,75
10,50
8,50
19
6
6,75

Lucht

Recreatief

85,75
85,75
47
51,75

8,25
8,25

Verschillende soorten reizen krijgen verschillende reistijdwaarderingen toebedeeld, zoals
terug te zien is in tabel 1. Deze tabel toont de onderzoeksresultaten naar de
reistijdwaarderingkengetallen onder Nederlandse reizigers, opgeleverd door het
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in 2013 en uitgevoerd door een consortium onder
leiding van Significance. De reistijdwaardering kengetallen zijn met behulp van een stated
preference onderzoek bepaald, waarbij respondenten situaties voorgelegd krijgen waarin de
kosten van de reis, de reistijd en betrouwbaarheid van de reistijd variëren. Uit de gemaakte
keuzes kan worden afgeleid hoe reiskosten, -tijd en -betrouwbaarheid worden afgewogen
onder reizigers (Warffemius & Kouwenhoven, 2013).
De kengetallen laten zien dat de reistijdwaardering van recreatieve (leisure) reizen,
gegroepeerd onder ‘overig’ in tabel 1, lager ligt dan zakelijke reizen. Dit houdt in dat een uur
reistijdbesparing voor zakelijke passagiers dubbel meetelt in de Maatschappelijke Kosten
Baten Analyses dan de reistijdbesparing voor niet-zakelijke passagiers (Zijlstra & Rienstra,
2021). De tijd dat iemand aan het reizen is wordt voor zakelijke reizen als disnut gezien, wat
in de afgelopen jaren lichtelijk is gedaald door de komst van de mobiele telefoon
(Warffemius & Kouwenhoven, 2014). Daartegenover wordt ervan uitgegaan dat de reistijd
van recreatieve reizen als positief wordt ervaren, omdat het doel eerder is om een plezierige
reis te maken dan van A naar B te reizen. Winst in reistijd is om die reden niet van belang,
maar winst in de wachttijd (bij een brug of sluis) wel (Van Kouwenhoven et al., 2014).
Zakelijke reizen worden dus van meer waarde geschat vanwege de hogere noodzaak van
de activiteit. Echter wordt niet meegenomen in de kengetallen hoe zakelijke reizen de
reizigers beïnvloeden. Zo hebben Ye en Xu (2021) door diepte-interviews met regelmatige
zakelijke reizigers gevonden dat zakelijke reizen een scala aan fysieke, psychologische en
sociale gezondheidseffecten heeft. Zij benadrukken daarom ook dat er ook gekeken moet
worden naar de negatieve kant van zakelijk reizen in plaats van alleen de positieve kant.
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2.4.

Effect coronapandemie

Het effect van de coronapandemie op de mate van (zakelijke) reizen is enigszins onbekend.
Uit peilingen door het Mobiliteitspanel Nederland tussen April 2020 en April 2021 is naar
voren gekomen dat online vergaderen positief werd gewaardeerd en steeg naarmate de tijd
vorderde (en de pandemie langer gaande was). Mensen die in 2019 zakelijke vliegreizen
maakten zijn positiever over televergaderen.
Het Landelijk Reizigersonderzoek (LRO) in 2019 en 2020 door Taale, Damen en Haaijer
(2021) heeft uitgewezen dat door COVID-19 het aantal dagen dat werknemers naar het werk
reizen was gedaald van 3,8 dagen per week in oktober 2019 naar 2,9 dagen in oktober
2020. Echter leek het virus geen doorslaggevende rol te hebben in de keuze voor
vervoerswijze (Taale et al., 2021).
Thoen en Kouwenhoven (2021) hebben geconcludeerd dat de coronacrisis op verschillende
manieren impact heeft gehad op de reistijdwaardering. De reistijdwaardering van individuele
reizigers voor reizen met de auto was met 37% gestegen, resulterend in een totale
verandering in de reistijdwaardering van 28%. Dit geeft aan dat tijdswinst bij het reizen met
de auto hoger gewaardeerd werd bij de laatste meting (september/oktober 2020) dan bij
eerste meting (februari/maart 2020).

2.5.

De waarde van mobiliteit in theoretisch perspectief

De vorm en ruimtelijke indeling van steden heeft door de eeuwen heen verandering
doorgemaakt. Namelijk van compacte middeleeuwse steden, waar het leven binnen de
stadsmuren resulteerde in hoge dichtheden en gemixt gebruik, naar explosief groeiende
steden door de industriële revolutie in de achttiende en negentiende eeuw. In de
negentiende en twintigste eeuw kwam de middeleeuwse compacte stad terug als een
manier om de oncontroleerbaare stedelijke expansie in te dammen en om betere
leefomstandigheden te behalen, bijvoorbeeld door het benoemen van groene gebieden waar
niet gebouwd mocht worden. Aan het begin van de twinstigste eeuw werd wonen in de stad
of nabij een openbaar vervoerspunt minder noodzakelijk voor veel mensen door de komst
van auto. De toename in privé mobiliteit resulteerde in sub-urbane spreiding met een lage
dichtheid en decentralisatie van steden. Echter werd duidelijk dat deze spreiding segregatie,
verlies van gemeenschapsgevoel en minder tijd voor recreatie met zich meebracht.
Stedelijke dichtheid werd herontdekt om de diversiteit aan individuen, gebruiken en
activiteiten te bevorderen. Sindsdien heeft de compacte stad in toenemende mate aandacht
gekregen (Conticelli, 2020).
De 15-minuten stad is een voorbeeld van concepten die passen bij de hernieuwde aandacht
voor dichtheid en gemixt gebruik in stedelijke omgevingen, oftewel het idee van de
compacte stad. Een voordeel van de compacte stad is het gemixte gebruik van de stedelijke
omgeving, waarbij werklocaties en diensten tussen residentiële gebeiden te vinden zijn. Dit
resulteert in een vermindering van reistijd en de aanmoediging van het gebruik van
duurzamere transportmiddelen. De hieruit voortkomende toename in menselijke interactie
kan weer resulteren in een verbeterde sociale inclusie (Conticelli, 2020).
Een hogere stedelijke dichtheid en diversiteit heeft naar verwachting ook een positieve
uitwerking op het transportsysteem. Ferreira et al. (2017) menen dat de weerbaarheid van
het mobiliteitssyteem verbeterd kan worden, maar dat technologische en beleidsmatige
verbeteringen weinig succes hierin behalen. Veel mensen zijn momenteel sterk afhankelijk
van hoge mate van mobiliteit (reizen over lange afstanden met een hoge frequentie en hoge
snelheid). Echter is het mobiliteitssysteem vatbaar voor files en bedreiging als extreme
weersomstandigheden, is een grote financiële last en is niet duurzaam. Volgens de auteurs
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is het daarom waardevol om concepten te analyseren waarbij de afhankelijkheid van
mobiliteit laag is om een weerbaarder mobiliteitsysteem te behalen. Het concept van
lokalisme, wat verwijst naar sociale en economische ontwikkelingen waardoor voornamelijk
met lage snelheden en over kleine afstnden gereisd wordt, is volgens hen hierin
veelbelovend. Zij introduceren ‘imotility’, wat verwijst naar immobiliteit als sociaal kapitaal,
om lokalisme te onderscheiden van stilstand (stagnancy). Zonder imotility zou lokalisme
kunnen degenereren in stilstand, waarbij mobiliteit een schaars maar wel sterk benodigde en
gewenste vorm van kapitaal is.
De hierboven besproken theoriëen en concepten benadrukken de waarde van hoge
bereikbaarheid, diversiteit en lage mobiliteit voor het behalen van een leefbare stedelijke
omgeving en een weerbaar mobiliteitssysteem. Naast een verminderde druk op het
mobiliteitssysteem en het milieu kan lage mobiliteit ook het welzijn van inwoners positief
beïnvloeden. Lage mobiliteit zoals lopen en fietsen bevordert namelijk de sociale interactie
en de opbouw van gemeenschappen. Bovendien helpt het bij het verminderen van
vooroordelen, aangezien meer tijd met anderen wordt doorgebracht in plaats van alleen in
de auto (Biggar, 2020). Echter krijgt het verminderen van fysieke bewegingen volgens
Nikolaeva et al. (2017) weinig aandacht in de huidige maatregelen voor het verduurzamen
van het transportsysteem. Deze terughoudendheid in kritisch kijken naar de waarde van
hoge mobiliteit komt volgens de auteurs voort uit het dominerende belang van economische
groei en de afhankelijkheid van deze groei op de mobiliteit van mensen en goederen.
Dit hoofdstuk heeft een aantal aspecten van mobiliteit relevant voor dit onderzoek
besproken. Zo bespreken meerdere auteurs concepten als de compacte stad en lokalisme
als manieren om de leefbaarheid van steden en weerbaarheid van het mobiliteitssysteem te
verbeteren. Deze concepten zijn gebaseerd op een stedelijke indeling waarbij inwoners
weinig tot niet mobiel willen en hoeven zijn. De korte afstanden binnen deze steden zou het
gebruik van duurzame en actieve vervoermiddelen bevorderen, wat niet alleen een positieve
uitwerking zou hebben op het mobiliteitssysteem en milieu maar ook de sociale interactie.
Echter laat beschikbare data op het gebied van mobiliteit zien dat actieve of publieke
vervoermiddelen niet opvallend veel zijn toegenomen, terwijl het auto gebruik wel licht is
gestegen. Wat betreft de redenen voor mensen om te reizen is uit de bestaande literatuur
duidelijk geworden dat zowel instrumentele factoren, gewoontes als affectieve factoren een
rol in het individuele reisgedrag. Bovendien lijkt het belang van de soort factoren te
verschillen per soort reis (zakelijk of recreatief). Het belang of de noodzaak van de activiteit
waarvoor een individu reist is ook bepalend voor de reistijdwaardering die een reis krijgt. Dit
kengetal ligt hoger voor zakelijke reizen dan niet-zakelijke reizen, aangezien zakelijke
activiteiten van meer belang worden geacht dan niet-zakelijke activiteiten.
Deze inzichten bieden ruimte voor nadere analyse. Door dieper in te gaan op de ervaring
van mobiliteit kan meer inzicht verkregen worden in de mechanismen die het reisgedrag
beïnvloeden. Bovendien kan duidelijk worden hoe de mate van mobiliteit wordt ervaren. Het
verschil in reistijdwaardering per reismotief vraagt ook om verdere analyse naar de
individuele waarde die wordt gehecht aan de verschillende motieven.
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3. Methoden
Het eerste onderzoeksspoor is onderzocht met de toepassing van de Q-methode.
Geïntroduceerd door Stephenson (1953), de Q-methode is een gemixte kwalitatievekwantitatieve statistische methode waarmee menselijke subjectiviteit systematisch
onderzocht kan worden (Van Exel et al., 2011). Het doel van de Q-methode is het
identificeren van perspectieven over een bepaald onderwerp (Van Exel et al, 2011), waarbij
respondenten in staat zijn om hun eigen perspectief te delen (Corr, 2001 in Krabbenborg et
al., 2020). Een Q-studie streeft naar de identificatie van perspectieven onder respondenten
en niet naar de kwantificatie van deze perspectieven binnen de samenleving (Foltynova et
al., 2020; Smith, 2001). Hierdoor is de methode geschikt voor het onderzoeken van
persoonlijke aspecten die een grote invloed hebben op gedrag, maar veelal onderbelicht
blijven, zoals voorkeuren, motieven en doelen (Van Exel & de Graaf, 2005). Bovendien
werkt de methode met relatief kleine groep aan respondenten, welke niet willekeurig
geselecteerd hoeven te zijn (Foltynova et al., 2020; Smith, 2001). Gezien de looptijd van dit
onderzoek en het verkennende karakter, is de Q-methode geïdentificeerd als de meest
geschikte methode voor dit onderzoek.
Het tweede onderzoekspoor is onderzocht door middel van een kleinschalig en exploratief
experiment. In het experiment zijn respondenten gevraagd een keuze te maken tussen
verschillende reismotieven. Dit om een diepgaander inzicht te krijgen in de waarde die
reizigers aan deze reisdoelen hechten. Bovendien zijn mensen over het algemeen beter in
het maken van keuzes tussen verschillende producten dan in het maken van een afweging
tussen eigenschappen van verschillende producten (Haidt, 2001; Nisbett & Wilson, 1977 in
Mouter et al., 2020). In de volgende twee secties wordt de toepassing van de methoden
beschreven. In het derde deelhoofdstuk wordt de data verzameling in dit onderzoek
beschreven.

3.1.

De Q-methode in dit onderzoek

Door de toepassing van de Q-methode in dit onderzoek, zijn perspectieven onder reizigers
over mobiliteit achterhaald. Specifiek gericht op de mate waarin respondenten mobiel zijn
noodzakelijk achten. Daarmee zijn overeenkomsten en verschillen tussen de groepen ook
belicht. Respondenten zijn gevraagd een set van stellingen betreffende het onderwerp
‘Mobiliteit als Keuze’ te rangschikken op basis van hun persoonlijke overeenstemming met
de stellingen (Van Exel et al., 2011). Door alle individuele rangordes te correleren en een
factoranalyse toe te passen, zijn groeperingen in voorkeuren onder de deelnemers
geïdentificeerd (Jedeloo & van Staa, 2009; Exel et al., 2011). Dit deelhoofdstuk bespreekt de
genomen stappen bij de toepassing van de Q-methode in dit onderzoek.
Om tot de Q-set te komen, is eerst een verzameling van alle mogelijke uitspraken over het
onderzoeksonderwerp opgesteld (de concours). Van belang bij het opstellen van een
concours is dat het een representatie van alle ideeën, meningen, waarden, voorkeuren en
kennis over het onderwerp is (Tsigdinos et al., 2022). Om dit te waarborgen zijn
verschillende bronnen gebruikt om een zo divers mogelijke verzameling aan stellingen te
verzamelen over ‘Mobiliteit als Keuze’. Aan de hand van een analyse van bestaande
literatuur, digitale bronnen, de kennisvragen geformuleerd in the Lodge en interviews met
verschillende soorten reizigers (weinig mobiel, veel mobiel, recreatief mobiel) zijn meer dan
200 uitspraken die betrekking hadden op ‘Mobiliteit als Keuze’ verzameld. Verzadiging in
diversiteit aan en inhoud van de stellingen en de beschikbare tijd waren bepalend voor het
eindigen van de verzameling van stellingen voor de concours. Daarna is de concours
gestructureerd en gecategoriseerd, waarbij sommige uitspraken bestaande uit twee
stellingen zijn gescheiden in aparte stellingen. De volgende thema’s kwamen naar voren in
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de uitspraken: afhankelijkheid, bereikbaarheid, keuze, milieu, tevredenheid, identiteit en
gedrag.
Uit de concours werd een hanteerbare set aan stellingen (Q-set) geselecteerd. Er zijn geen
harde grenzen wat betreft het aantal stellingen, maar sets tussen 20 en 60 stellingen zijn het
meest werkbaar (Watts & Stenner, 2012). Hierbij was het van belang dat uitspraken werden
geselecteerd die dermate van elkaar verschillen dat deze in grote lijnen representatief zijn
voor alle mogelijke meningen over het onderwerp (Van Exel & de Graaf, 2005). Uiteindelijk
bestond de Q-set uit 50 algemene uitspraken en 11 additionele uitspraken die betrekking
hadden op de werksituatie van respondenten (zie bijlage A).
De derde stap in het uitvoeren van de Q-methode is het benaderen van respondenten (de Pset). Respondenten werden benaderd op basis van persoonlijke kenmerken waarvan vooraf
werd verwacht dat deze verbonden waren met bepaalde perspectieven over mobiliteit. In dit
onderzoek was dit voornamelijk de werksituatie (werkzaam vs. niet-werkzaam) van
respondenten, omdat verwacht werd dat woon-werk reizen in grote mate aangedragen
zouden worden als redenen voor individueel reisgedrag en de noodzaak ervan. Door ook
mensen te benaderen die niet werkzaam zijn, kon naar verwachting duidelijk worden of
andere mechanismen bepalend waren voor de mate waarin mobiliteit als noodzakelijk wordt
gezien.
Naast de werksituatie van individuen werd bij het benaderen gelet op een benadering van
een heterogene groep aan mensen. Richtlijnen hiervoor waren onder andere de leeftijd,
geslacht en woonomgeving (stedelijk vs. landelijk). Aangezien het reisgedrag van kinderen
(jonger dan 18 jaar) sterk afhankelijk is van de gezinssituatie, zijn alleen individuen ouder
dan 18 jaar meegenomen in dit onderzoek. Meestal wordt bij een Q-methode een
ondergrens van 30 respondenten gehanteerd (Minkman & Molenveld, 2020). In dit
onderzoek was daarom het streven tussen de 40 tot 60 personen deel te laten nemen.
Verdere uitleg van de data verzameling wordt gegeven in sectie 3.3.
Na de data verzameling zijn alle individuele rangordes (Q-sorteringen) geanalyseerd in het
programma SPSS (versie 25). De Q-methode past een ‘by-person’ correlatie en factor
analyse toe, waarmee de antwoorden van respondenten in hun geheel worden
geanalyseerd en gecorreleerd (Watts & Stenner, 2005). De correlatie matrix van alle Qsorteringen is eerst berekend en gaf aan in welke mate de perspectieven van de
respondenten (in de vorm van de Q-sorteringen) overeenkomen (Van Exel & de Graaf,
2005).
Voor het extraheren van de factoren is in dit onderzoek is de Principale Component Analyse
(PCA) gebruikt. Hierbij representeert een factor een overeenkomend perspectief onder een
groep respondenten (Van Exel & de Graaf, 2005). Een factor lading is de correlatie tussen
een Q-sortering en de factor zelf (Akhtar-Danesh, 2017), oftewel in hoeverre het perspectief
van de individu overeen komt met de factor (Minkman & Molenveld, 2020). Factor rotatie is
toegepast om de data structuur en interpretatie te verbeteren. In dit onderzoek is de varimax
rotatie gebruikt, omdat deze goed aansluit op het doel van de Q-methode om perspectieven
onder de respondenten te identificeren. De orthogonale rotatie techniek streeft naar een
maximalisatie van de variantie uitgelegd door de geëxtraheerde factoren (Watts & Stenner,
2005) en minimalisatie van het aantal variabelen met hoge ladingen voor elke factor (AkhtarDanesh, 2017).
Factoren met een eigenwaarde hoger dan 1 zijn behouden in dit onderzoek, omdat factoren
met een eigenwaarde lager dan 1 weinig toegevoegde waarde hebben voor het doel van
data-reductie (Watts & Stenner, 2005) en doorgaans gezien worden als insignificant (Barry &
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Proops, 1999). Een ander vereiste is dat minstens twee Q-sorteringen significant laden op
een factor (Watts & Stenner, 2005; Tsigdinos et al., 2022). Bovendien was het doel om een
relatief laag aantal factoren te extraheren terwijl deze de maximale hoeveelheid aan
variantie presenteren. Oftewel, de factoren hebben een duidelijke betekenis (Tsigdinos et
al., 2022) en zijn van theoretisch belang (Webler, Tuler & Krueger, 2001). Daarom zijn 7
factoren gebruikt als bovengrens. Q-sorteringen met een lading op een factor boven 0,5 en
met een lading lager dan 0,4 op andere factoren (cross-loading) (Cools et al., 2012) zijn
meegenomen voor verdere analyse.
Voor de interpretatie van de factoren aan de hand van de genormaliseerde, gewogen,
gemiddelde stelling score (Z-score) van elke Q-sort op de factor gebruikt. Deze score geeft
aan in hoeverre elke stelling overeenkomt met het gemiddelde van de groep, oftewel de
factor (Cools et al., 2012). SPSS maakt het mogelijk een regressiescore per stelling en
factor te berekenen, hierbij is een stelling met een score hoger dan 1,5 of lager dan -1,5 een
onderscheidende stelling. Een onderscheidende stelling heeft een score die statistisch
significant verschilt van hun score in alle andere factoren (van Exel & de Graaf, 2005; Van
Exel et al., 2011; Minkman & Molenveld, 2020). Deze stellingen definiëren doorgaans de
uniekheid van een factor (Akhtar-Danesh, 2017). Ook is gekeken naar de karakteristieke
stelling, welke het hoogst dan wel het laagst zijn gerangschikt binnen en factor (Minkman &
Molenveld, 2020). Ten slotte, consensus stellingen hebben geen statistisch verschillende
scores tussen een paar factoren en zijn dus stellingen waar deelnemers het over eens zijn
(Minkman & Molenveld, 2020).

3.2.

Opzet van de experimenten

Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, wordt een reistijdwaardering voor een zakelijke
luchtvaartreiziger aangehouden die bijna twee keer zo hoog is dan die voor een leisurereiziger (Warffemius & Kouwenhoven, 2013). Zijlstra en Rienstra (2021) werpen de vraag op
of de activiteiten waarvoor zakelijk wordt gevlogen ook online afgehandeld kan worden en
wat de toegevoegde waarde is van het bezoek op locatie. Deze vragen zijn nog relevanter
nu de coronapandemie heeft aangetoond dat veel werkzaamheden digitaal kunnen
plaatsvinden en de waardering van zakelijk reizen mogelijk kan veranderen. De exploratieve
experimenten gaan in op de waarde die hedendaags wordt gehecht aan de twee
reismotieven (zakelijk of persoonlijk) onder de respondenten.
In de experimenten moesten respondenten twee keer een keuze maken tussen zakelijke en
persoonlijke reizen. Beide experimenten hadden dezelfde opzet, waarbij eerst het aantal
kilometers of vluchten benoemd werd die de respondent zelf had ingevuld eerder in de
vragenlijst. Daarna werd de hypothetische situatie gegeven waarin de respondent het
komende jaar nog maar de helft van hun wekelijkse reisgedrag met de auto (experiment 1)
en de helft van het aantal gemaakte vluchten in de periode vooraf aan de coronapandemie
(experiment 2) mochten maken. De vraag aan de respondent was hoe zij dit aantal wilden
verdelen over persoonlijke en zakelijke reismotieven. Dezelfde antwoordcategorieën zijn
gebruikt om verwarring te voorkomen en daarmee de respondent niet af te leiden van het
maken van de gevraagde verdeling.
Verwacht werd dat door respondenten de keuze te laten maken tussen zakelijke of
persoonlijke reismotieven, duidelijk werd welk reismotieven de voorkeur kreeg. Dit zou een
indicatie geven van de waarde van beide reismotieven en of dit overeenkomt met de
assumpties in huidig mobiliteitsbeleid. De uitkomsten, zowel contrasterend als
overeenstemmend met het huidige beleid, zouden relevante input leveren voor
beleidsvoering.
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De analyse van deze experimenten is als volgt gegaan. Voor de respondenten die zowel de
vragen naar hun huidige reisgedrag als de experimenten volledig hebben beantwoord zijn
gemiddelden berekend. Dit houdt in dat een gemiddeld aantal afgelegde kilometers met de
auto in een gemiddelde week uitgesplitst naar zakelijke en persoonlijke motieven is
berekend voor zowel het huidige reisgedrag als hoe de respondenten dit willen verdelen als
zij slechts de helft van de kilometers mogen gebruiken. Hetzelfde geldt voor het aantal
vluchten onder de respondenten. Het aandeel van zakelijke en persoonlijke reismotieven in
het totaal aantal kilomters of vluchten van het experiment is vergeleken met het huidige
gedrag. Een t-toets is toegepast om na te gaan of de gemiddelden van het huidige
reisgedrag en het experiment significant van elkaar verschillen. Aangezien de analyse gaat
om dezelfde groep respondenten welke op twee momenten een verdeling hebben gegeven
(huidig gedrag – experiment), is een gepaarde t-toets het meest geschikt. Voor het uitvoeren
van de toets is eerst het huidige reisgedrag per respondent gehalveerd, omdat in het
experiment slechts de helft van hun huidige reisgedrag in kilometers of vluchten gebruikt
mocht worden. Op deze manier is er sprake van een gelijke verdeling en gelijke
gemiddelden. De gepaarde t-test is uitgevoerd door het gehalveerde huidige gebruik van de
auto of vliegtuig te vergelijken met het gewenste gebruik in het experiment.
Om een gepaarde t-test uit te voeren moet er voldaan worden aan de volgende
voorwaarden: normale verdeling van de steekproef en homogeniteit van de varianties.
Bovendien moet de afhankelijke variabele een interval- of ratio niveau hebben (Aarts &
Wouters, 2018). De normaliteit van de data kan geanalyseerd worden met de KolmogorovSmirnov-test, waarbij een significantiewaarde boven 0,05 een normale verdeling van de data
aangeeft (Henderson, 2006). De Wilcoxon signed-rank toets is het alternatief voor de
gepaarde t-toets indien er geen sprake is van normaliteit (Aarts & Wouters, 2018). Volgens
de Centrale Limiet Theorie is er sprake van een normale verdeling als de steekproef (N)
voldoende groot is (doorgaans N > 30), waardoor een toets voor normaliteit niet benodigd is
(Kim & Park, 2019; Kwak & Kim, 2017). In dit onderzoek is er voor normaliteit getoetst in het
geval van een kleine steekproefgrootte (N < 30) en anders is de gepaarde t-toets uitgevoerd.
De assumptie van gelijke variantie is onderzocht met de Levene’s toets, welke in het geval
van p > 0,05 aangeeft dat er sprake is van gelijke variantie (Aarts & Wouters, 2018). In het
geval van ongelijke variantie is wederom een niet-parametrische toets nodig (Kim, 2015),
zoals de Wilcoxon signed rank toets.
Bij een gepaarde t-toets wordt een gepaarde t-waarde berekend, waarvan aan de hand van
de vrijheidsgraden een p-waarde wordt bepaald. De vrijheidsgraden (df) zijn aantal
respondenten (n) minus 1. Als de p-waarde kleiner is dan 0,05 kan de nulhypothese worden
verworpen. Deze nulhypothese stelt dat de gemiddelden van de steekproeven gelijk zijn:
𝐻0 = µ0 = µ1 (Xu et al., 2017) Verwerping van de nulhypothese geeft dus aan dat er een
statistisch verschil tussen de gemiddelden bestaat (Hedberg & Ayers, 2015). Ook bij de
Wilcoxon signed-rank toets geeft een p-waarde kleiner dan 0,05 aan dat de nulhypothese
verworpen moet worden. De hypothese bij de Wilcoxon signed-rank toets stelt dat de
medianen gelijk zijn (Fagerland, 2012). Het verwerpen van de nulhypothese betekent bij
deze toets dus dat de medianen van de twee steekproeven statistisch significant verschillen.

3.3.

Dataverzameling

Data voor dit onderzoek is verzameld door middel van een online enquête onder reizigers.
Met behulp van de enquêtesoftware Qualtrics is de enquête ontworpen en digitaal verspreid
tussen 14 februari 2022 en 23 februari 2022. Een digitale distributie maakt het mogelijk om
een geografische verspreide P-set te hebben. Bovendien kunnen deelnemers anoniem en
wanneer het voor hen uitkomt deelnemen (Minkman & Molenveld, 2020). Voor het verkrijgen
van voldoende respons is gebruikt gemaakt van het netwerk van de onderzoeker evenals
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een digitaal journalistiek platform verbonden aan de TU Delft, genaamd TU Delta. Dit
platform heeft een kort bericht over het onderzoek met de link naar de enquête op zijn
sociale mediakanalen en website geplaatst.
Verschillende softwarepakketten bestaan voor het verzamelen van Q-sorteringen (zoals
PCQ of PQmethod), maar het is ook mogelijk met de enquêtesoftware Qualtrics. Hierbij is
geen gebruik gemaakt van de geforceerde quasi-normaal verdeling voor het sorteren van de
stellingen. Echter was de verwachting dat het sorteren van stellingen op een geforceerde
verdeling meer tijd zou kosten, wat de bereidwilligheid om te participeren kon verlagen.
Hierom, en vanwege zijn beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid, is Qualtrics in dit
onderzoek gekozen als dataverzamelingsmethode. De software maakt het ook mogelijk om
andere vragen te stellen aan respondenten dan de stellingen voor de Q-methode. In dit
onderzoek hadden die vragen betrekking op de werksituatie en het reisgedrag. Ook de
experimenten, beschreven in het vorige deelhoofdstuk, konden gemakkelijk toegevoegd
worden aan de vragenlijst.
De vragen die een respondent gepresenteerd kreeg was afhankelijk van de huidige
werksituatie en het reisgedrag. De volledige vragenlijst is getoond in bijlage B. Figuur 1 geeft
een visueel overzicht van de vragen per respondentengroep. De vragenlijst startte met de
vraag of respondenten momenteel werken. De respondenten die aangaven momenteel
werkzaam te zijn in een betaalde, stage of vrijwillige functie hebben een extra vraag
gekregen over hun mogelijkheden voor thuiswerken.

Figuur 1. Structuur van de vragenlijst

Voor het reisgedrag werden respondenten gevraagd met welke regelmaat zij gebruik
maakten van verschillende vervoermiddelen (auto, trein, bus/tram/metro, fiets/e-bike,
brommer/scooter, lopen, motor, deelvervoer). Wie aangaf de auto nooit te gebruiken werd
niet gevraagd naar het reisgedrag met de auto in een gemiddelde week (zie figuur 1).
Respondenten die wel hadden aangegeven de auto te gebruiken, werden gevraagd een
schatting te geven van de afstand in kilometers die zij met de auto aflegden voor zakelijke
en persoonlijke reizen. Voor persoonlijke reizen beperken wij ons tot reizen voor recreatie,
vakantie of visite. De vraag kon beantwoord worden door een slider (figuur 2) te plaatsen op
een schaal van 0 tot 500 kilometer. Deze schaal is gekozen, omdat in 2020 de afgelegde
afstand per persoon per dag gemiddeld 25,71 kilometer was onder inwoners van 12 jaar of
ouder (CBS Statline, 2022). In dit geval zou het weekgemiddelde 180 kilometer zijn, maar
om ruimte te geven voor uitschieters is een maximum afstand van 500 kilometer
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aangehouden. De verwachting was dat een slider plaatsen het maken van een inschatting
enigszins makkelijker zou maken dan respondenten zelf te vragen en getal in te voeren.

Figuur 2. Slider gebruikt om vragen te beantwoorden

Dezelfde aanpak was gebruikt voor de daaropvolgende vraag naar het vlieggedrag van
respondenten voor de twee reismotieven. Hierbij werd respondenten gevraagd hoe vaak zij
jaarlijks een vliegreis maakten per reismotief met een korteafstandsvlucht (tot 750
kilometer), middellangeafstandsvlucht (750 tot 3500 kilometer) en langeafstandsvlucht (meer
dan 3500 kilometer). Ditmaal liep de schaal waarop de slider geplaatst kon worden van 0 tot
10 vluchten per jaar. Het grootste aandeel van de vliegtuigreizigers maakt namelijk 1 à 2
recreatieve reizen en 2 zakelijke reizen (Zijlstra, Gelauff & Huisbregtse, 2017). Aangezien de
coronapandemie heeft geresulteerd in een afname in vliegreizen (Zijlstra & Rienstra, 2021)
is ervoor gekozen respondenten te vragen naar het aantal jaarlijkse vluchten voor de
uitbraak van de pandemie. Een vliegreis verwijst in dit onderzoek naar het geheel van
vertrek tot aankomst terug thuis (Zijlstra & Rienstra, 2021). Dit was ook ter verduidelijking
aan de respondent uitgelegd.
Na de vragen naar de werksituatie en het reisgedrag, is de Q-set aan de respondenten
getoond. De stellingen zijn in een willekeurige volgorde opgenomen in een matrix.
Respondenten werden gevraagd aan te geven in hoeverre zij het eens of oneens waren met
de stellingen. Hiervoor is een 7-punts Likert schaal (-3 = helemaal oneens, 0 = neutraal, 3 =
helemaal eens) gebruikt. Om te waarborgen dat respondenten hun eerlijke mening gaven
over de stellingen, is hen nadrukkelijk gevraagd zo uitgesproken mogelijk te antwoorden.
Zoals terug te zien is in figuur 1 kregen respondenten die momenteel werkzaam zijn elf extra
stellingen te zien. Deze stellingen hadden betrekking op hun werkgerelateerde mobiliteit.
Deze stellingen specifiek voor werkzame respondenten zijn meegenomen in het onderzoek
omdat verwacht werd dat dit een verdieping zou geven in de ervaring en de noodzaak tot
mobiliteit.
Als laatste kregen de respondenten die momenteel werken de additionele experimenten te
zien. De respondenten hadden aangegeven hoeveel kilometer zij in een gemiddelde week
met de auto aflegden en hoe veel vluchten zij hadden gemaakt in de periode voorafgaand
aan de coronapandemie. De som van de, door de respondent opgegeven, getallen voor
zakelijke en persoonlijke reismotieven is gebruikt voor het experiment. Het gesommeerde
getal werd vervolgens gehalveerd via wiskundige bewerkingen in Qualtrics. De respondent
werd gevraagd hoe dit gehalveerde getal verdeeld zou worden over reizen met persoonlijke
en zakelijke motieven als dit het maximum was voor de reizen in het komende jaar. De
respondent kon deze vraag beantwoorden door een slider te plaatsen voor persoonlijke en
zakelijke reizen. De ‘constant sum’ functie in Qualtrics sommeerde de gegeven antwoorden.
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Indien de som van de opgegeven verdeling niet overeenkwam met het opgegeven maximum
in de vraag, kon de respondent niet verder naar de volgende vraag.
Ter illustratie: een respondent heeft aangegeven in een gemiddelde week met de auto 50
kilometer voor persoonlijke motieven af te leggen en 200 kilometer voor zakelijke motieven.
De hypothetische situatie werd hierna geïntroduceerd, waarbij de respondent slechts 125
kilometer mag afleggen in het komende jaar. De respondenten werd gevraagd hoe deze
persoon dit zou verdelen over persoonlijke en zakelijke reizen. Om verder te kunnen gaan
moest de som van de door de respondent opgegeven verdeling over persoonlijke en
zakelijke reizen overeenkomen met de 125 kilometer.
Voor de respondenten die werkzaam zijn, maar aangaven nooit de auto te gebruiken, is
enkel het experiment over vlieggedrag gepresenteerd. Dit is omdat deze respondenten ook
niet hadden aangegeven hoeveel kilometer zij aflegden met de auto in een gemiddelde
week. Hierdoor was de calculatie in het experiment voor autogebruik niet mogelijk.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Eerst zal de beschrijvende
statistiek van de respondentengroep gegeven worden. Gevolgd door de uitkomsten van de
Q-methode. Als laatste worden de resultaten van de experimenten analyse beschreven.

4.1.

Beschrijvende statistiek

In totaal hebben 67 personen meegedaan aan het onderzoek. Het merendeel van de
respondenten heeft aangegeven momenteel te werken (90%). Van de werkenden in de
steekproef, heeft 83% de mogelijkheid om thuis te werken. Deze respondenten werken
gemiddeld 2,5 dagen per week thuis. Wel moet hierbij vermeld worden dat op het moment
van afname, de Nederlandse overheid nog steeds een thuiswerkadvies uitdroeg vanwege de
coronapandemie.
Het gebruik van verschillende soorten voertuigen onder de respondenten is te zien in figuur
3. Hier is te zien dat de auto regelmatig wordt gebruikt onder de respondenten. De auto
wordt minstens 1 dag per week gebruikt door 45 respondenten en slechts 6 respondenten
gebruiken de auto nooit. De fiets of e-bike wordt ook het meest gebruikt onder de
respondenten. Het openbaar vervoer wordt door een aantal respondenten regelmatig
gebruikt, maar wordt ook meer dan de andere vervoermiddelen sporadisch gebruikt.
Meerdere respondenten hebben namelijk aangegeven zowel de trein als de bus, tram en
metro nooit of een paar keer per jaar te gebruiken.
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Figuur 3. Gebruik auto, trein, BTM en fiets / e-bike onder respondenten

De verdeling van de vervoermiddelen brommer/ scooter, motor, lopen en deelvervoer is te
vinden in tabel 2. Het merendeel van de respondenten maakt nooit gebruik van de brommer
of scooter, motor of deelvervoer. Een groot deel van de respondenten gaf aan veel te lopen,
maar dit is te verwachten aangezien een begrenzing voor wat telt als tot deze categorie niet
is gegeven in de vragenlijst. Hierdoor kan niet achterhaald worden op basis van welke
afstanden de respondenten hebben bepaald hoe vaak zij lopen. Het kan zijn dat de ene
respondent een wandeling rondom het huis heeft meegenomen in het beantwoorden van de
vraag, terwijl een ander enkel wandelingen van en naar het werk heeft meegeteld.
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Tabel 2. Gebruik overige voertuigen onder de respondenten

Nooit
Brommer, scooter
Lopen
Motor
Deelvervoer

60
7
61
50

Minder
dan 1
dag per
jaar
1
1
0
3

1 tot 5
dagen
per jaar

6 tot 11
dagen
per jaar

0
1
2
5

1
1
2
4

1 tot 3
dagen
per
maand
3
4
2
5

1 tot 3
dagen
per week
2
15
0
0

4 of
meer
dagen
per week
0
38
0
0

Aangezien 6 respondenten hebben aangegeven nooit de auto te gebruiken, is uiteindelijk
aan 61 respondenten gevraagd hoeveel kilometer zij afleggen met de auto in een
gemiddelde week voor persoonlijke en zakelijke reismotieven. De gegeven antwoorden
lopen uiteen. Voor zakelijke motieven hebben 26 respondenten aangegeven de auto niet te
gebruiken (0 kilometer in een gemiddelde week) en een enkeling gaf aan de auto veel te
gebruiken (500 kilometer in een gemiddelde week). Voor persoonlijke motieven leggen 4
respondenten 0 kilometer af met de auto in een gemiddelde week, waarschijnlijk omdat zij
de auto enkel sporadisch gebruiken. Het maximaal aantal kilometers in een gemiddelde
week voor persoonlijke motieven ligt op 301 kilometer. Gemiddeld leggen de respondenten
81 kilometer af voor zakelijke motieven en 59 kilometer voor persoonlijke motieven.
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Figuur 4. Vlieggedrag voorafgaand aan de coronapandemie

Wat betreft het vlieggedrag zijn het aantal vliegreizen getoond in figuur 4 naar reismotief en
per vluchtsoort. Het aantal mensen dat heeft aangegeven nul keer te vliegen voor een
bepaald reismotief of met een bepaalde vlucht is in dit figuur niet getoond. Voor zakelijke
motieven hebben 16 respondenten wel eens een vliegreis gemaakt en voor persoonlijke
motieven zijn dit 49 respondenten. Uit figuur 4 wordt duidelijk dat maar weinig mensen vijf of
meer vluchten maken met een bepaalde vluchtsoort. Onder de respondenten is vooral 1
vliegreis gemaakt per vluchtsoort.
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Figuur 5. Totaal aantal vluchten naar reismotief en vluchtsoort

Het hieruit voortkomend totaal aantal vluchten naar reismotief is te zien in figuur 5. Veruit de
meeste vluchten worden afgelegd voor persoonlijke motieven en dit zijn voornamelijk
korteafstandsvluchten. Voor zakelijke motieven zijn middellangeafstandvluchten het meest
gemaakt met in totaal 34 vluchten. Het gemiddeld aantal vluchten is berekend door per
reismotief en vluchtsoort het totaal te delen door het aantal mensen die een dergelijke vlucht
heeft gemaakt. Deze zijn getoond in tabel 3.
Tabel 3.Gemiddeld aantal vliegreizen onder respondenten

Reismotief
Zakelijk
Persoonlijk
1,8
2,0
2,3
1,7
1,3
1,1

Vluchtsoort
Korteafstandsvlucht
Middellangeafstandsvlucht
Langeafstandsvlucht
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4.2.

Q-analyse

Vooraf aan de data-analyse zijn enkele stappen genomen om de data inzichtelijker te
maken. Slechts 7 respondenten hadden aangegeven momenteel niet werken. Een aparte Qanalyse op de sorteringen van een dermate kleine groep gaf weinig kans op valide,
relevante inzichten. Daarom hebben de elf extra werkgerelateerde stellingen voor de nietwerkenden een 4 (neutraal) toegekend gekregen. Hierbij is aangenomen dat niet-werkenden
een neutrale houding zouden hebben tegenover de werkgerelateerde stellingen. Door deze
alteratie hadden alle respondenten evenveel stellingen beantwoord en kon een Q-analyse
voor de gehele groep toegepast worden.
Ook is een kleine aanpassing gemaakt in de schaalverdeling van enkele responses.
Respondenten konden op een schaal van 1 tot en met 7 aangeven in hoeverre zij het eens
waren met de stellingen. 1 verwees hierbij naar totaal oneens, 4 naar neutraal en 7 naar
helemaal eens. De mate van gebruik van de verschillende vervoermiddelen is ook een 7punts schaal beantwoord: van ‘4 of meer dagen per week’ (1) naar ‘nooit’ (7). Om de dataanalyse zo consistent en duidelijk mogelijk te maken is deze schaalverdeling omgedraaid
door hercodering, waarbij ‘nooit’ de waarde 1 heeft gekregen en ‘meer dan 1 keer per week’
de waarde 7. Hierdoor kon het voertuiggebruik meegenomen worden in de Q-analyse. De
verwachting was dat dit een verdieping in de interpretatie van factoren kon geven.
De 67 sorteringen zijn onderworpen aan de factor analyse. De opeenvolgende extractie van
1 tot 7 factoren heeft aangetoond dat 4 factoren het best ondersteund werd door de data.
Deze factoren verklaren 56,2% van de variantie en hebben een eigenwaarde hoger dan 1.
Bovendien hebben meer dan drie mensen een factor lading hoger dan 0,5 op elke factor wat
indicatief is voor een adequate representatie van een perspectief. Tabel 4 toont de factor
ladingen per Q-sortering, waarbij de factor lading van de factor waarop de respondent laadt
dikgedrukt is gemaakt. Hier is te zien dat het merendeel van de respondenten (27
respondenten) zijn gegroepeerd onder factor 1, welke 32% van de variantie verklaard. 16
respondenten laadden significant op factor twee, 11 respondenten op factor drie en 4
respondenten op factor vier. Deze factoren verklaren respectievelijk 13,8%, 6,6% en 3,8%
van de variantie. 9 respondenten laadden op geen factor significant en konden daardoor niet
gegroepeerd worden onder een specifieke factor.
Om inzicht te krijgen in de vier geïdentificeerde perspectieven zijn factor scores per stelling
en voertuiggebruik berekend en getoond in tabel 5. De factor scores geven de relatie aan
tussen de factoren en stellingen. Het zijn gestandaardiseerde waardes die variëren van
grofweg -3 (rood gemarkeerd) tot 3 (groen gemarkeerd) en geven aan of de personen die
binnen het betreffende perspectief vallen het (sterk) oneens (-3) of (sterk) eens (+3) zijn met
de betreffende stelling (Zabala & Pascual, 2016). De 4 factoren kunnen als volgt worden
geïnterpreteerd.
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Tabel 4. Factor ladingen per respondent

P-set
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Factor
1
0,81
0,79
-0,07
0,08
-0,23
0,62
-0,36
-0,24
-0,14
0,22
0,23
0,09
-0,03
0,14
0,75
0,16
0,30
0,05
0,79
0,46
0,29
0,43
0,56
0,04
0,38
0,16
0,58
0,59
0,29
0,63
0,30
0,75
0,12
0,77

Factor
2
0,24
0,05
0,46
0,17
-0,03
0,04
0,25
0,24
0,68
0,49
0,46
0,50
0,51
0,12
0,23
0,20
0,01
0,11
-0,02
0,62
0,42
0,47
0,05
0,61
0,30
0,77
0,07
0,26
0,64
0,09
0,71
0,29
0,42
0,19

Factor
3
0,06
0,15
0,40
0,78
0,74
0,28
0,56
0,39
0,31
0,45
0,13
0,23
0,38
0,81
0,05
0,44
0,55
0,68
0,05
0,06
0,17
0,00
0,51
-0,13
0,06
0,14
0,36
0,05
0,20
0,38
0,15
-0,03
0,62
-0,22

Factor
4
0,27
0,25
0,00
-0,18
0,23
0,02
-0,33
0,61
-0,18
-0,15
0,33
0,32
0,23
-0,06
0,23
-0,03
0,20
0,22
-0,09
0,25
0,35
0,58
0,04
0,16
0,50
-0,01
-0,19
0,26
0,02
0,30
-0,02
0,16
0,27
0,24

P-set
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Factor
1
0,68
0,82
0,59
0,61
0,75
0,36
0,10
0,15
0,30
-0,01
-0,08
0,75
0,82
0,74
0,68
-0,07
0,26
0,76
0,77
0,16
0,63
-0,08
0,74
0,38
0,30
0,08
0,60
0,12
0,07
0,30
0,74
0,72
0,47

Factor
2
0,12
0,03
-0,15
0,22
0,05
0,54
0,46
0,37
0,69
0,64
0,52
0,18
0,02
-0,07
0,19
0,69
0,03
0,07
0,17
0,50
0,20
0,64
-0,08
0,48
0,54
0,31
0,26
0,29
0,19
0,26
0,05
0,40
0,37

Factor
3
0,13
0,26
0,29
0,16
0,05
0,16
0,44
0,69
0,04
0,28
0,34
-0,13
-0,13
0,15
0,13
0,02
0,58
0,35
-0,26
0,14
0,28
0,42
0,01
0,19
0,03
0,45
0,17
0,53
0,60
0,41
-0,18
0,03
0,12

Factor
4
0,41
-0,07
0,15
0,11
0,0
0,13
0,34
0,00
0,20
0,30
0,32
0,09
0,21
-0,10
0,06
-0,06
0,31
-0,14
-0,03
0,46
-0,13
0,08
0,01
0,22
0,27
0,54
0,42
0,41
0,28
0,11
0,02
-0,08
0,17

Perspectief 1: ‘De actieve, bewuste reiziger’
De respondenten die tot dit perspectief behoren tonen een voorkeur voor reizen met het
openbaar vervoer en actieve transportmiddelen. Dit is terug te zien aan de hogere frequentie
van wandelen en het gebruik van de fiets of de e-bike binnen dit perspectief (Tabel 5, rij 0.4
en 0.6). Dit perspectief kenmerkt zich door het belang dat de reizigers hechten aan de
nabijheid van voorzieningen. Zij vinden het belangrijk te voet of op de fiets in hun
basisbehoeften te kunnen voorzien (Stelling 13) en de door hen vaak bezochte plekken te
voet, met de fiets of het openbaar vervoer te kunnen bereiken (Stelling 15). Figuur 6 toont
een aantal stellingen waarin dit eerste perspectief zich onderscheidt van de andere
perspectieven. Hier is te zien dat alleen binnen dit perspectief het reizen met het ov als
plezierig wordt ervaren: - ‘Ik kijk liever naar het voorbijgaande landschap in de trein dan naar
de autobumper voor me’ (38); - ‘Ik vind het leuk om met het openbaar vervoer te reizen’ (39);
- ‘In het openbaar vervoer ontmoet je soms aardige mensen. Dat vind ik leuk. De auto is
een stuk saaier en eenzamer’ (40).
Deze reizigers zien de auto als misbaar, gezien hun negatieve scores op de stellingen: ‘Ik
zou niet zonder een eigen auto kunnen’ (6), ‘Ik heb een auto nodig voor mijn werk’ (51) en
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‘Zonder auto wordt mijn reis naar het werk een stuk moeilijker en/of langer’ (52). Vergeleken
met de andere perspectieven hebben deze reizigers de auto niet nodig voor het
onderhouden van een actief sociaal leven of om mobiel te kunnen zijn (Stelling 3; 17). Alleen
bij dit perspectief weegt het belang van een auto niet op tegen de kosten: - ‘Ik betaal liever
meer dan dat ik mijn auto op geef’ (24); - ‘Als de kosten voor autorijden (nog) hoger worden,
ga ik op een andere manier reizen’ (23). Zoals te zien is in figuur 6, hechten de reizigers
binnen dit perspectief waarde aan het tegengaan van milieu- en luchtvervuiling (Stelling 29)
en nemen zij de impact op het milieu meer mee in hun modaliteitskeuze dan de andere
perspectieven: - ‘Ik neem de impact op het milieu mee in mijn keuze van vervoersmiddel’
(26). Bovendien is dit het enige perspectief waar de gezondheid mee wordt genomen in
modaliteitskeuze: - ‘Ik kies vaker voor actieve vervoersmiddelen om in beweging te blijven’
(22).
1. De actieve, bewuste reiziger

2

3

4

6. Ik zou niet zonder een eigen
auto kunnen
2
39. Ik vind het leuk om met
13. Ik vind het belangrijk dat ik
1,5
het openbaar vervoer te
te voet of op de fiets in mijn
1
reizen
basisbehoeften kan voorzien
0,5
0
38. Ik kijk liever naar het
15. Het is voor mij belangrijk
-0,5
voorbijgaande landschap in de
dat de plekken die ik vaak
-1
trein dan naar de…
bezoek makkelijk te…
-1,5

18. Voor elke reis vergelijk ik
al mijn mogelijkheden aan de
hand van reiskosten, tijd et…

29. Geluids- en luchtvervuiling
moet verminderd worden
26. Ik neem de impact op het
milieu mee in mijn keuze van
vervoersmiddel

22. Ik kies vaker voor actieve
vervoersmiddelen om in
beweging te blijven

Figuur 6. Radarkaart met onderscheidene stellingen van perspectief 1

De onderscheidende stellingen van dit perspectief laten zien dat de noodzaak tot
automobiliteit laag is onder de reizigers. Openbaar vervoer en actieve vervoermiddelen zijn
voldoende om mobiel te kunnen zijn. Uit de stellingen komt niet sterk naar voren of de
noodzaak tot mobiliteit in zijn geheel hoog of laag is onder de reizigers. Wel is duidelijk dat
de reizigers binnen dit eerste perspectief graag onderweg zijn, het meest bewust keuzes
maken over hun reizen en weinig waarde hechten aan de auto als een manier om zich uit te
druken. Op basis hiervan is dit perspectief ‘Actieve, bewuste reiziger’ genoemd.
Perspectief 2: ‘De genoodzaakte, ontevreden reiziger’
In tegenstelling tot het vorige perspectief geven de reizigers behorend tot dit perspectief aan
de auto wel nodig te hebben: - ‘Ik heb een auto nodig voor mijn werk’ (51); - ‘Zonder auto
wordt mijn reis naar het werk een stuk moeilijker en/of langer’ (52); - ‘Voor het uitvoeren van
mijn dagelijkse bezigheden moet ik mobiel zijn’ (1). Dit is ook terug te zien aan de hogere
frequentie waarbij de auto wordt gebruikt onder de reizigers binnen dit perspectief (Rij 0.1).
Respondenten binnen dit perspectief geven aan dat hun werk niet op loop- of fietsafstand is
van hun huidige woonadres (Stelling 56).
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Figuur 7 laat een aantal onderscheidende stellingen van dit perspectief zien. Hier is te zien
dat de auto weinig waarde anders dan zijn praktische nut heeft voor deze reizigers: (Stelling
44). Figuur 7 maakt duidelijk dat, vergeleken met de andere perspectieven, de dagelijkse
reis niet als plezierig wordt ervaren (Stelling 33), de reizigers niet graag onderweg zijn
(Stelling 34), en deze reizigers niet soms op pad omdat zij de reis leuk vinden (Stelling 49).
Ook vinden zij het minder fijn om elke werkdag dezelfde reis te maken (Stelling 59), maar
tonen weinig interesse hier verandering in te brengen: - ‘Mijn werk is al zwaar genoeg. Ik
hoef daar geen gedoe over mijn reis bij te hebben’ (Stelling 60).
1

2. De genoodzaakte, ontevreden reiziger

3

4

1. Voor het uitvoeren van mijn
dagelijkse bezigheden moet ik
mobiel zijn
3
60. Mijn werk is al zwaar
33. Mijn dagelijkse reis is
2
genoeg. Ik hoef daar geen
plezierig
1
gedoe over mijn reis bij te…
0
-1
52. Zonder auto wordt mijn
-2
reis naar het werk een stuk
34. Ik ben graag onderweg
-3
moeilijker en/of langer
-4

49. Ik ga soms met de auto op
pad, puur omdat ik de reis
leuk vind

51. Ik heb een auto nodig voor
mijn werk
47. Ik laat boodschappen/
pakketjes bezorgen zodat ik
zelf minder op pad hoef

44. Voor mij heeft autorijden
enkel praktisch nut

Figuur 7. Radarkaart met onderscheidende stellingen van perspectief 2

Hieruit kan opgemaakt worden dat mobiel zijn, voornamelijk met de auto, in zekere mate
noodzakelijk is voor de reizigers binnen dit perspectief. Zij maken frequent gebruik van de
auto, maar ervaren dit niet als positief en zijn niet tevreden over hun dagelijkse reis.
Affectieve mechanismen lijken geen tot weinig invloed te hebben op het reisgedrag in dit
perspectief, maar de praktische en werkgerelateerde redenen wel. Dat het werk van de
reizigers niet op loop- of fietsafstand is van het huidige woonadres lijkt een reden te zijn voor
hun noodzaak om mobiel te zijn. Om de reizigers binnen dit perspectief te beschrijven heet
dit perspectief daarom ‘De genoodzaakte, ontevreden reiziger’.
Perspectief 3: ‘De vrijwillige, gemakzuchtige reiziger’
Het omgekeerde van het tweede perspectief lijkt van toepassing zijn voor de reizigers
binnen het derde perspectief. Deze reizigers geven namelijk aan de auto niet nodig te
hebben voor hun werk (Stelling 51), dat hun werk op loop- of fietsafstand van hun huidige
woonadres is (Stelling 56) en graag onderweg zijn (Stelling 34; 36; 49). Bovendien is het
voor hen niet nodig is om mobiel te zijn voor het uitvoeren van hun dagelijkse bezigheden
(Stelling 1). Anders dan de andere perspectieven geven de respondenten toe de auto vaker
te gebruiken dan nodig is: - ‘Ik moet toegeven dat ik de auto vaker gebruik dan nodig is’ (8).
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Figuur 8 laat een aantal stellingen zien waarbij dit perspectief verschilt van de andere
perspectieven.
Ondanks de niet-noodzakelijkheid van werkgerelateerde reizen geven de reizigers aan de
auto nog steeds nodig te hebben als zij dichterbij huis zouden werken (Stelling 53) en niet
zonder een eigen auto te kunnen (Stelling 6). Uit de Q-analyse te identificeren redenen voor
deze noodzaak zijn de vakantie:- ‘Ik heb een auto nodig voor vakantie’ (5) ,
onafhankelijkheid: - ‘Autorijden zorgt ervoor dat ik niet afhankelijk ben van anderen’ (10) en
vrijheid: - ‘Autorijden geeft mij een gevoel van vrijheid’ (37). Mobiliteit is voor deze reizigers
van belang voor het hebben van sociaal contact en het maken van recreatieve reizen
(Stelling 3). Ook lijkt het gemak dat een auto biedt een belangrijke reden zijn. Dit perspectief
scoort namelijk het hoogst van alle perspectieven op de stellingen: - ‘Een eigen auto is geen
noodzaak, maar het maakt het leven wel een stuk gemakkelijker’ (9) en - ‘Ik heb geen zin bij
elke reis uit te zoeken welk vervoersmiddel ik neem’(Stelling 20).

56. Mijn werk is op loop- of
fietsafstand van mijn huidige
woonadres

31. Mijn dagelijkse reis
bezorgt mij veel stress

3. Voor een actief sociaal
leven heb ik een auto nodig.
Zonder zou ik mijn familie en
vrienden minder bezoeken…
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5

5. Ik heb een auto nodig voor
vakantie

8. Ik moet toegeven dat ik de
auto vaker gebruik dan nodig
is

9. Een eigen auto is geen
noodzaak, maar het maakt
het leven wel een stuk
gemakkelijker

24. Ik betaal liever meer dan
dat ik mijn auto op geef
20. Ik heb geen zin bij elke reis
uit te zoeken welk
vervoersmiddel ik neem
1

2

3. De vrijwillige, gemakzuchtige reizigers

4

Figuur 8.Radarkaart met onderscheidende stellingen van perspectief 3

Deze reizigers lijken tevreden te zijn met hun dagelijkse reis (Stelling 31), maar hebben
geen positieve houding tegenover het openbaar vervoer (Stelling 38, 39; 40). Dit laatste is
terug te zien aan de lager dan gemiddelde frequentie van het gebruik van de trein (Rij 0.2),
Bus, Tram en Metro (Rij 0.3) en Deelvervoer (Rij 0.8). Bovendien maken deze reizigers in
weinige mate een bewuste keuze voor modaliteit: - ‘Ik denk er niet over na welke manier van
reizen het beste zou zijn, ik ga eigenlijk altijd met mijn eigen auto’ (21) ; - ‘Voor elke reis
vergelijk ik al mijn mogelijkheden aan de hand van reiskosten, tijd et ecetera, en selecteer ik
het beste alternatief’(Stelling 18, negatieve score). Van alle perspectieven vinden de
reizigers binnen dit perspectief het het fijnst elke dag op dezelfde manier te reizen (Stelling
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50) en zijn zij het meest bereid meer te betalen voor het bezitten van een auto: - ‘Ik betaal
liever meer dan dat ik mijn auto op geef’ (24).
Uit de hierboven besproken karakteristieken van dit perspectief is op te maken dat deze
reizigers zelf vinden dat mobiliteit voor hen noodzakelijk is, maar dat dit voornamelijk
betrekking heeft op recreatieve bezigheden zoals vakantie. Het lijkt er dus op dat binnen dit
perspectief mobiliteit niet-noodzakelijk is voor het uitvoeren van dagelijkse bezigheden, maar
enkel noodzakelijk voor bezigheden waar de reizigers zelf bewust voor kiezen (vakantie,
rondje rijden, sociale interactie). Bovendien geven de reizigers zelf ook toe meer te reizen
dan noodzakelijk en dat hun autogebruik eerder gemakkelijk is dan noodzakelijk. Het
mobiliteitsgedrag van de personen binnen dit perspectief is wat dat betreft exemplarisch
voor een niet-noodzakelijke keuze. Om deze reden zijn deze reizigers ‘De vrijwillige,
gemakzuchtige reizigers’ genoemd.
Perspectief 4: ‘De fanatieke reiziger'
De reizigers behorend tot het laatsteperspectief zijn duidelijk graag onderweg: : - ‘Ik ben
graag onderweg’ (34), - ‘Onderweg zijn betekent een stukje avontuur beleven’(36),
‘Autorijden geeft mij een gevoel van vrijheid’ (37); -‘Ik ga soms met de auto op pad, puur
omdat ik de reis leuk vind’ (49). Wel lijkt dit vooral betrekking hebben op andere reizen dan
werkgerelateerde reizen, aangezien de reizigers de dagelijkse reis als stressvol ervaren
(Stelling 31) en het niet fijn vinden elke dag op dezelfde manier te reizen (Stelling 50).
Ondanks dat hun werk niet op loop- of fietsafstand van hun huidige woonadres is (Stelling
56) hebben de reizigers de auto niet nodig voor hun werk (Stelling 51, 52 ; 61). Ook hebben
zij geen auto nodig voor het reizen met anderen of vervoeren van goederen (Stelling 2). Wat
betreft de frequentie waarin deze reizigers verschillende vervoermiddelen gebruiken, zijn zij
het minst mobiel van alle perspectieven (Rij 0.1 tot 0.8).
De reizigers binnen het vierde perspectief zijn liefhebbers van de auto, welke meer waarde
heeft dan enkel een manier van reizen (Stelling 41, 42 ; 44). Dit is te zien in figuur 9 waar dit
perspectief de hoogste scores heeft voor de affectieve waarden van reizen (met de auto).
Het lijkt er niet op dat de noodzaak tot mobiel zijn de reden is dat zij reizen, maar eerder het
plezier dat zij eraan beleven. Zo is dit het enige perspectief waar de afname in woon-werk
reizen als gevolg van de coronapandemie is gecompenseerd door andere soort reizen
(Stelling 58). Hieruit kan opgemaakt worden dat de werkgerelateerde reizen niet de reden
zijn voor de positieve ervaring, maar eerdere andere soort (niet-noodzakelijke) reizen.
Bovendien geeft de lage score op de stelling – ‘Ik laat boodschappen/ pakketjes bezorgen
zodat ik zelf minder op pad hoef’(Stelling 47) de impressie dat onderweg zijn voor
recreatieve / winkel doeleinden als positief wordt ervaren
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waar ik wil, wanneer ik dat
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3
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manier van reizen. Het is
onderdeel van mijn
identiteit, een manier om
mijzelf te onderscheiden van
anderen

41. Mijn auto geeft mij
aanzien

Figuur 9.Radarkaart met onderscheidende stellingen van perspectief 4

Tegelijkertijd zijn de leden van perspectief 4 zich bewust van de impact op het milieu, te zien
aan de sterk negatieve score op de stelling: - ‘Het heeft geen enkele zin om je reisgedrag
aan te passen voor een beter milieu, anderen blijven toch hetzelfde reizen’ (27). Vergeleken
met de andere perspectieven proberen zij als enige hun reisgedrag te compenseren: - ‘Ik
probeer het effect van mijn reisgedrag op het milieu te compenseren (korter douchen, kachel
minder vaak aan etc.)’ (28), maar zijn ook als enige van mening dat geluids- en
luchtvervuiling niet verminderd hoeft te worden (Stelling 29). Binnen dit perspectief lijkt er
geen sprake te zijn van bewuste keuzes voor modaliteit (Stelling 18, 19, 20, 21; 22). Wel is
het voor hen van belang op welke manier zij reizen, maar dit zou gerelateerd kunnen zijn
aan het belang van identiteit dat zij verbinden aan hun vervoermiddel (Stelling 42). De
reizigers binnen het vierde perspectief lijken er, net als het derde perspectief, dus voor te
kiezen om mobiel te zijn. Los van de noodzakelijkheid ervan. Anders dat het derde
perspectief is het in dit vierde perspectief vooral vanwege de positieve ervaring die eruit
voortkomt in plaats van gemakzuchtigheid. Om deze reden is dit perspectief ‘De fanatieke
reiziger' genoemd.
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Tabel 5. Voertuiggebruik, Q-set en factor scores
Factoren
Voertuiggebruik
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

Auto (bestuurder / passagier)
Trein
Bus / Tram / Metro
Fiets, e-bike
Brommer, scooter
Lopen
Motor
Deel Vervoer (fiets, auto, scooter)

1
-0,2
1,4
1,0
1,8
-1,4
2,0
-1,2
-0,8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Q-set
Voor het uitvoeren van mijn dagelijkse bezigheden moet ik mobiel zijn
Ik heb een auto nodig voor het reizen met anderen of vervoeren van goederen
Voor een actief sociaal leven heb ik een auto nodig. Zonder zou ik mijn familie en vrienden minder bezoeken en minder recreatieve reizen maken
Ik heb een auto nodig omdat ik fysiek niet in staat ben op een andere manier te reizen
Ik heb een auto nodig voor vakantie
Ik zou niet zonder een eigen auto kunnen
Er zijn meer auto’s in mijn huishouden dan nodig is
Ik moet toegeven dat ik de auto vaker gebruik dan nodig is
Een eigen auto is geen noodzaak, maar het maakt het leven wel een stuk gemakkelijker
Autorijden zorgt ervoor dat ik niet afhankelijk ben van anderen
Alleen de auto brengt me waar ik wil, wanneer ik dat wil
Ik vind het belangrijk dat het openbaar vervoer binnen loop- of fietsafstand van mijn huidige woonadres is
Ik vind het belangrijk dat ik te voet of op de fiets in mijn basisbehoeften kan voorzien
Door de digitale dienstverlening zijn veel voorzieningen voor mij beter bereikbaar geworden
Het is voor mij belangrijk dat de plekken die ik vaak bezoek makkelijk te bereiken zijn met de fiets, te voet of ov
Doordat veel plekken vanuit mijn woonadres goed te bereiken zijn, ga ik vaker op pad
Als ik niet meer zou kunnen autorijden, zou ik minder mobiel zijn
Voor elke reis vergelijk ik al mijn mogelijkheden aan de hand van reiskosten, tijd et cetera, en selecteer ik het beste alternatief
Het belangrijkste is het bereiken van mijn bestemming en weer terug naar huis. De manier waarop ik reis is niet van belang
Ik heb geen zin bij elke reis uit te zoeken welk vervoersmiddel ik neem
Ik denk er niet over na welke manier van reizen het beste zou zijn, ik ga eigenlijk altijd met mijn eigen auto
Ik kies vaker voor actieve vervoersmiddelen om in beweging te blijven
Als de kosten voor autorijden (nog) hoger worden, ga ik op een andere manier reizen
Ik betaal liever meer dan dat ik mijn auto op geef
Wanneer de parkeervoorzieningen (nog) minder worden, ga ik op een andere manier reizen
Ik neem de impact op het milieu mee in mijn keuze van vervoersmiddel

0,4
-0,2
-0,8
-1,1
-0,7
-1,5
-0,9
-1,0
0,5
-0,4
-1,2
1,7
1,6
0,9
1,8
1,0
-0,9
0,8
0,1
-1,0
-0,9
1,2
0,4
-1,1
0,1
1,1
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2
1,9
-0,4
-0,4
0,4
-1,3
0,6
-0,9
-1,2

3
1,3
-1,6
-1,3
0,8
-1,3
0,4
-1,2
-1,6

4
0,0
0,1
0,8
0,0
-0,2
0,0
-1,7
-0,8

1,4
0,6
0,6
-0,8
-0,3
1,1
-1,3
-0,5
0,0
1,4
0,3
0,8
0,9
-0,2
0,4
-0,1
1,3
0,2
0,3
0,2
-0,8
-0,4
-0,2
0,5
-0,6
0,2

-0,4
0,6
1,2
-0,8
1,5
1,0
-0,1
0,4
1,3
1,7
1,1
-0,6
0,3
0,2
0,0
0,3
1,3
-1,4
-0,2
1,0
1,5
0,0
-0,4
1,1
-0,4
-0,7

0,3
-1,0
0,2
-0,7
0,1
0,2
-0,6
-0,3
-0,6
0,0
1,5
1,1
0,5
-0,2
0,0
1,2
0,1
-0,4
-1,7
0,1
-0,6
0,5
-0,4
0,4
0,3
-0,7

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Het heeft geen enkele zin om je reisgedrag aan te passen voor een beter milieu, anderen blijven toch hetzelfde reizen
Ik probeer het effect van mijn reisgedrag op het milieu te compenseren (korter douchen, kachel minder vaak aan etc.)
Geluids- en luchtvervuiling moet verminderd worden
Milieu dreigingen zoals de opwarming van de aarde en ontbossing worden overdreven
Mijn dagelijkse reis bezorgt mij veel stress
Mijn dagelijkse reis biedt mij ontspanning
Mijn dagelijkse reis is plezierig
Ik ben graag onderweg
Onderweg kan ik even alleen zijn
Onderweg zijn betekent een stukje avontuur beleven
Autorijden geeft mij een gevoel van vrijheid
Ik kijk liever naar het voorbijgaande landschap in de trein dan naar de autobumper voor me
Ik vind het leuk om met het openbaar vervoer te reizen
In het openbaar vervoer ontmoet je soms aardige mensen. Dat vind ik leuk. De auto is een stuk saaier en eenzamer
Mijn auto geeft mij aanzien
Een auto is meer dan een manier van reizen. Het is onderdeel van mijn identiteit, een manier om mijzelf te onderscheiden van anderen
Mijn auto past bij mij
Voor mij heeft autorijden enkel praktisch nut
De manier van reizen zegt veel over iemand
Door de coronapandemie is mijn reisgedrag veranderd
Ik laat boodschappen/ pakketjes bezorgen zodat ik zelf minder op pad hoef
Door de coronapandemie ben ik kritischer geworden over mijn keuze om te reizen. Als het niet per se hoeft, doe ik het minder snel
Ik ga soms met de auto op pad, puur omdat ik de reis leuk vind
Ik vind het fijn om elke dag op dezelfde manier te reizen
Ik heb een auto nodig voor mijn werk
Zonder auto wordt mijn reis naar het werk een stuk moeilijker en/of langer
Als ik dichterbij mijn werk zou wonen, zou ik geen auto nodig hebben
De reis tussen huis en werk biedt mij een moment van ontspanning
Ik had liever dichterbij huis gewerkt
Mijn werk is op loop- of fietsafstand van mijn huidige woonadres
Ik vind het belangrijk dat ik met het openbaar vervoer naar mijn werk kan reizen
De afname in woon-werk reizen heb ik gecompenseerd door andere soort reizen te maken
Ik vind het fijn om elke werkdag dezelfde reis te maken
Mijn werk is al zwaar genoeg. Ik hoef daar geen gedoe over mijn reis bij te hebben
Mijn vervoersmiddel is belangrijk voor mijn status op mijn werk
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-1,0
-0,1
1,5
-1,4
-0,7
0,4
0,7
0,4
0,6
0,8
-0,4
1,7
1,0
0,2
-1,2
-1,1
-1,0
0,7
0,7
0,3
-0,3
0,4
-0,5
-0,1
-1,5
-1,6
-0,7
0,5
-0,2
0,7
1,3
-1,0
0,1
-1,1
-0,8

0,1
-0,4
0,9
-0,8
-0,4
-0,4
-0,6
-0,9
0,7
-1,1
-0,1
-0,1
-0,7
-1,0
-1,0
-1,7
0,2
1,7
-0,8
0,2
1,3
-0,2
-1,8
0,1
1,8
3,0
1,3
-0,3
1,4
-2,5
-0,3
-1,2
-0,5
1,4
-1,1

0,4
-0,3
0,6
-0,6
-1,7
0,4
0,9
0,6
0,5
0,7
1,6
-0,4
-1,2
-1,1
-0,6
0,3
1,0
0,0
-0,1
-0,2
0,3
0,0
0,7
0,9
-1,5
-1,3
-1,8
0,3
-1,9
2,2
-1,3
-0,7
0,1
-0,4
-1,2

-1,8
0,3
-0,3
-0,8
0,8
-0,2
0,1
1,5
0,7
1,5
2,1
-1,0
-0,1
-0,8
0,4
0,8
0,9
-3,7
-0,5
1,2
-1,2
-0,5
2,0
-1,1
0,3
0,3
0,1
0,4
1,2
-2,5
1,4
1,0
0,1
0,5
-0,5

4.3.2. Interpretatie van de perspectieven
De vier perspectieven voortkomend uit de uitgevoerde Q-analyse laten zien dat er op
verschillende manieren wordt gedacht over mobiliteit en de noodzakelijkheid ervan. Zo wordt
mobiliteit binnen het eerste, derde en vierde perspectief als positief ervaren. De reizigers
binnen het eerste perspectief hebben de voorkeur voor openbaar vervoer en actieve
vervoermiddelen en bij reizigers behorend tot het derde en vierde perspectief schemert de
voorkeur voor automobiliteit door. Het tweede perspectief wijkt af van de andere
perspectieven in de zin dat deze reizigers een negatieve ervaring met mobiliteit hebben en
slechts reizen omdat dit nodig is, voornamelijk voor hun werk.
Kijkend naar welke mechanismen het reisgedrag van de respondenten lijken te beïnvloeden
wordt duidelijk dat milieu-gerelateerde aspecten enigszins een rol spelen. Binnen perspectief
1 houden de reizigers rekening met de impact op het milieu en wordt er op een duurzamere
manier gereisd. De reizigers binnen perspectief 4 onderkennen wel het belang van het
milieu, maar behouden de voorkeur om mobiel te zijn met de auto. Binnen perspectief 3 lijkt
gewoontegedrag en gemak een rol te spelen in hun reisgedrag, waarbij de reizigers zelf
aangeven geen afweging te maken tussen vervoermiddelen en altijd hetzelfde
vervoersmiddel te gebruiken. Gewoontegedrag schemert ook door onder de reizigers binnen
perspectief 2, aangezien er weinig bereidheid is om andere vervoermiddelen te overwegen
ondanks dat zij weinig plezier ervaren bij hun dagelijkse reis en reizen in het algemeen.
Op het tweede perspectief na maken de perspectieven duidelijk dat affectieve mechanismen
een rol spelen in het reisgedrag van de respondenten. Gevoelens van vrijheid, plezier en
avontuur lijken bij alle drie de perspectieven reden te zijn voor mobiliteit. Uit het vierde
perspectief blijkt dat de reizigers zich verbonden voelen met hun auto en dat deze deel is
van hun identiteit, oftewel een manier om zich als individu uit te drukken. Instrumentele
factoren zijn in mindere mate van belang binnen de laatste twee perspectieven dan het
eerste en tweede perspectief.
De perspectieven geven duiding aan de (gepercipieerde) noodzakelijkheid dan wel nietnoodzakelijkheid van de keuze voor mobiliteit. Figuur 10 toont ter illustratie de scores op
stellingen behorend tot het thema ‘Afhankelijkheid’ per perspectief. Dit figuur, samen met de
onderscheidende stellingen per perspectief zoals besproken in het voorgaande
deelhoofdstuk, geeft een indicatie van de noodzakelijkheid van mobiliteit. Zo is het duidelijk
dat reizigers binnen het eerste perspectief het minst afhankelijk van auto mobiliteit zijn. Zij
zijn wel mobiel en dit wordt ook positief ervaren, waaruit opgemaakt kan worden dat hun
noodzaak tot mobiliteit wordt beantwoordt met actieve en publieke vervoermiddelen. Uit het
tweede perspectief komt naar voren dat mobiliteit onder deze reizigers noodzakelijk is,
voornamelijk vanwege hun werk, maar dat het reizen niet wordt gewaardeerd.
De reizigers binnen het derde perspectief hebben aangegeven dat mobiliteit voor hen
noodzakelijk is, maar dit lijkt vooral voor recreatieve doeleinden te zijn. Deze reizigers geven
namelijk aan de auto niet nodig te hebben voor hun werk en dat hun woon-werk afstand te
overbruggen is met de fiets of te voet. De redenen waar zij de noodzaak tot mobiliteit aan
toeschrijven zijn vakantie, sociaal contact en het plezier van reizen. Ook is er binnen dit
perspectief geen reden voor het wegdoen van de auto, zelfs geen toename in kosten of
zorgen over het milieu. Hieruit kan opgemaakt worden dat deze reizigers bewust kiezen om
mobiel te zijn, terwijl hun omstandigheden wijzen op niet-noodzakelijkheid van mobiliteit.
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1 Voor het uitvoeren van mijn
dagelijkse bezigheden moet ik
mobiel zijn
2
11 Alleen de auto brengt me
waar ik wil, wanneer ik dat wil

1,5
1

2
3
2 Ik heb een auto nodig voor
het reizen met anderen of
vervoeren van goederen

4

0,5
0
10 Autorijden zorgt ervoor
dat ik niet afhankelijk ben van
anderen

-0,5
-1
-1,5

9 Een eigen auto is geen
noodzaak, maar het maakt
het leven wel een stuk
gemakkelijker

3 Voor een actief sociaal
leven heb ik een auto nodig.
Zonder zou ik mijn familie en
vrienden minder bezoeken en
minder recreatieve reizen…

5 Ik heb een auto nodig voor
vakantie

8 Ik moet toegeven dat ik de
auto vaker gebruik dan nodig
is

6 Ik zou niet zonder een eigen
auto kunnen

Figuur 10. Radarkaart van stellingen behorend tot het thema 'afhankelijkheid'

Wat betreft het vierde perspectief blijkt uit de resultaten dat deze reizigers het minst mobiel
zijn van alle perspectieven, maar dat zij graag onderweg zijn. Het plezier van onderweg zijn
lijkt vooral te gelden voor niet-zakelijke doeleinden. Werkgerelateerde (dagelijkse) reizen
worden minder gewaardeerd. Bovendien geven deze reizigers niet in sterke mate aan dat
mobiliteit voor hun werk noodzakelijk is, terwijl de woon-werk afstand niet met de fiets of te
voet te overbruggen is. Zowel binnen het derde als vierde perspectief lijkt mobiel zijn een
niet-noodzakelijke keuze te zijn. Mechanismen als plezier, gemak, gewoonte en identiteit
lijken de voornaamste redenen te zijn om mobiel te zijn. Uit het tweede perspectief lijkt dat
het voorzien in basisbehoeften, uitvoeren van dagelijkse bezigheden en kunnen werken
mobiliteit noodzakelijk maakt.
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4.4.

Experimenten

Dit deelhoofdstuk gaat in op de resultaten van de uitgevoerde experimenten. Niet alle 67
respondenten hebben de experimenten ingevuld. Zoals in hoofdstuk 3.2 is besproken, zijn
de experimenten enkel getoond aan respondenten die aan hebben gegeven momenteel te
werken. Dit heeft uiteindelijk 7 mensen uitgesloten van de experimenten. Daarbij zijn per
experiment (autogebruik of vlieggedrag) een aantal respondenten uitgesloten van het
experiment. In de volgende paragrafen wordt dit besproken, samen met de resultaten.

4.4.2. Experiment auto gebruik
Voor het experiment gericht op de afgelegde afstanden met de auto in een gemiddelde
week zijn uiteindelijk 50 bruikbare responses verzameld. Van de 60 werkzame respondenten
hebben 6 respondenten aangegeven de auto nooit te gebruiken (vraag 4, bijlage B). Dit
sloot hen uit van de vraag over de afgelegde afstand met de auto in een gemiddelde week.
Van de 54 werkzame respondenten die wel gevraagd is hoeveel kilometer zij in een
gemiddelde week aflegden met de auto hebben 4 respondenten in totaal (persoonlijk en
zakelijk) 0 kilometer ingevuld. Dit betekent dat de antwoorden van deze respondenten op de
experiment niet bruikbaar zijn, aangezien zij enkel de helft van hun totaal afgelegde afstand
in een gemiddelde week (zakelijk en persoonlijk) mochten verdelen, oftewel 0 kilometer.
Uiteindelijk zijn 50 bruikbare antwoorden op het experiment over het reisgedrag met de auto
verzameld.
Zoals beschreven in hoofdstuk 3.3, is het aantal kilometers dat een respondent momenteel
aflegt gehalveerd om een gelijke verdeling tussen het huidige gebruik en gewenste gebruik
in het experiment te behouden. Aangezien het aantal responses op dit experiment hoger ligt
dan 30 is controle voor normaliteit niet benodigd. De homogeniteit van de varianties is wel
getest aan de hand van de Levene’s test voor de paren huidig zakelijk autogebruik –
gewenst zakelijk autogebruik en huidig persoonlijk autogebruik – gewenst persoonlijk
autogebruik. Deze test heeft een p-waarde hoger dan 0,05 wat aangeeft dat de variantie
gelijk is (zie bijlage C). Vervolgens is de gepaarde t-toets uitgevoerd, waarbij beide paren
een p-waarde groter dan 0,05 hebben. Het huidige gebruik van de auto verschilt dus niet
significant van het gewenste auto gebruik in het experiment. Dit geeft aan dat als auto
gebruikers ertoe worden gezet om een beperkte hoeveelheid kilometers te verdelen over de
twee reismotieven op basis van hun eigen voorkeuren, dit niet resulteert in een significante
verschuiving naar meer reizen voor persoonlijke of zakelijke motieven.
Wat betreft het aantal kilometers in een gemiddelde week leggen de respondenten die aan
het experiment hebben meegedaan gemiddeld 95 kilometer af voor zakelijke motieven en 67
kilometer voor persoonlijke motieven. In het experiment konden respondenten de helft van
hun totaal afgelegde kilometers verdelen over de twee reismotieven. Dit resulteerde in
gemiddeld 45 kilometer voor zakelijke motieven en 35 kilometer voor persoonlijke motieven.
De verdeling van de afgelegde kilometers over de twee reismotieven is te zien in figuur 11.
Het aandeel kilometers die gebruikt worden voor persoonlijke motieven stijgt van 41% naar
43% als de respondenten dit zelf kunnen bepalen. De respondenten willen dus iets meer
kilometers gebruiken voor persoonlijke motieven en minder voor zakelijke motieven dan zij
momenteel doen. Echter wordt nog steeds meer dan de helft van de beschikbare kilometers
gebruikt voor zakelijke motieven, ook als de respondenten een beperkt aantal kilometers
hebben en zij de verdeling zelf mogen bepalen.
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Figuur 11. Procentuele verdeling auto gebruik

De bovenstaande figuur maakt duidelijk dat een groter aandeel van het totaal aantal
kilometers toegekend wordt aan persoonlijke reizen als respondenten kunnen kiezen. Het is
echter niet het geval dat meer respondenten kilometers toekennen aan persoonlijke reizen
dan aan zakelijke reizen. Namelijk, van de 50 respondenten heeft 32% de verdeling over
zakelijke en persoonlijke reizen gelijk gehouden, 34% heeft meer kilometers toegekend aan
zakelijke reizen en 34% aan persoonlijke reizen. Evenveel respondenten willen dus meer
kilometers gebruiken voor zakelijke reizen als voor persoonlijke reizen. Uiteindelijk zijn meer
kilometers toegekend aan persoonlijke reizen dan zakelijke reizen. Hiermee wordt een
indicatie gegeven van een voorkeur (en eventueel noodzaak) van auto gebruik voor
persoonlijke reismotieven dan voor zakelijke reismotieven onder de respondenten.

4.4.3. Experiment vliegreizen
Kijkend naar het vlieggedrag onder de respondenten in de periode voorafgaand aan de
coronapandemie hebben in totaal 10 respondenten aangegeven helemaal geen vluchten te
maken. Het experiment naar de voorkeuren in vliegreizen is enkel getoond aan mensen die
werken. Dat betekent dat, samen met de mensen die niet vliegen, uiteindelijk 52 bruikbare
antwoorden zijn verkregen uit dit experiment.
De resultaten van de statistische analyses van de twee paren (huidig zakelijk vliegen –
gewenst zakelijk vliegen; huidig persoonlijk vliegen – gewenst persoonlijk vliegen) zijn te
vinden in bijlage C. De steekproef is groter dan 30 en de varianties zijn gelijk (p-waarde >
0,05). Een gepaarde t-toets is dus uitgevoerd. De p-waardes geven aan dat het huidige
vlieggedrag en het gewenste vlieggedrag voor zowel zakelijke als persoonlijke reismotieven
niet statistisch significant verschillen. De voorkeuren in de verdeling van vliegreizen over
persoonlijke en zakelijke reizen verschilt dus niet drastisch van hun vlieggedrag voorafgaand
aan de coronapandemie.
De verdeling van het aantal vluchten naar soort vlucht en reismotief is te zien in figuur 12.
Onder de 52 respondenten wordt voornamelijk voor persoonlijke motieven met
korteafstandvluchten gevlogen en voor zakelijke motieven het meest met
middellangeafstandsvluchten. In totaal werden er 138 vliegreizen gemaakt voor persoonlijke
doeleinden en 53 voor zakelijke motieven, respectievelijk 72% en 28% van het totaal aantal
vluchten.
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Figuur 12. Huidig vlieggedrag onder experiment respondenten

In het experiment konden respondenten de helft van de vliegreizen verdelen over de
reismotieven. In totaal konden 96 vliegreizen verdeeld worden, waarvan de respondenten in
totaal 23 vliegreizen willen maken voor zakelijke motieven en 73 voor persoonlijke motieven.
De gewenste verdeling onder de respondenten is 24% voor zakelijke reizen en 76% voor
persoonlijke reizen (zie figuur 13). Het aandeel van reizen voor persoonlijke reizen is
gestegen van 72% naar 76%, wat aangeeft dat de respondenten liever meer vliegreizen
maken voor dit reismotief dan dat zij momenteel doen. De lichte daling in reizen voor
zakelijke motieven zou mogelijkerwijs gerelateerd kunnen zijn aan de vele alternatieven die
er bestaan voor zakelijke reizen, zoals videobellen en andere vervoermiddelen.
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Figuur 13. Procentuele verdeling vliegreizen.

Van de 52 deelnemers aan dit experiment, heeft het merendeel aangegeven dat zij
verdeling van hun vliegreizen over persoonlijke en zakelijke motieven gelijk willen houden.
Slechts 6% van de deelnemers wil meer vluchten gebruiken voor zakelijke doeleinden en
23% wil meer vluchten maken voor persoonlijke doeleinden. Een nadere inspectie van de
resultaten laat zien dat, op 1 respondent na, de respondenten die hebben aangegeven enkel
persoonlijke vliegreizen gemaakt te hebben in de periode voorafgaand aan de
coronapandemie, deze verdeling ook te willen behouden. De toename in vliegreizen met
persoonlijk motieven komt dus doordat de respondenten die wel al vliegreizen met zakelijke
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motieven maakten hebben aangegeven meer vliegreizen voor persoonlijke motieven te
willen maken. Dit geeft een indicatie van de waarde van zakelijke reizen, namelijk dat als
mensen konden kiezen, een deel van de zakelijke vliegreizen liever voor persoonlijke reizen
benutten.

4.4.4. Interpretatie van de experimenten
De experimenten leveren relevante indicatieve informatie over de waarde die wordt gehecht
aan de twee reismotieven. Voor zowel auto gebruik als het gebruik van het vliegtuig kennen
de respondenten meer kilometers of vluchten toe aan persoonlijke reismotieven in het
experiment. Dit is een indicatie van een voorkeur voor het reizen voor persoonlijke (nietzakelijke) motieven. Wel lijken de respondenten voorzichtig te zijn in de verdeling van hun
reizen over persoonlijke en zakelijke doeleinden, aangezien de procentuele verdeling niet
drastisch veranderd is
Ondanks dat de toename in persoonlijke reizen relatief klein is, geeft dit wel aan dat mensen
reizen met persoonlijke motieven meer van waarde schatten dan zakelijke reizen. Dit kan
ook in verband staan met de verschillende alternatieven die er nu bestaan voor zakelijk
reizen. De coronapandemie heeft bijvoorbeeld aan werkenden laten zien welke opties er
bestaan die voorheen wellicht niet in acht genomen zouden zijn. Echter blijft het aandeel van
zakelijke reismotieven in de kilometers en vluchten in de buurt van zijn huidige aandeel.
Een deel van de respondenten wenst hun huidige verdeling in reizen over persoonlijke en
zakelijke reizen gelijk te houden. Tevredenheid met de huidige verdeling zou hier een reden
voor kunnen zijn, maar het zou ook kunnen dat de respondenten hun dagelijkse bezigheden
of verplichtingen hebben meegenomen in hun verdeling in het experiment waardoor zij niet
in grote mate kunnen afwijken van de huidige verdeling. Het experiment gericht op het
gebruik van de auto laat zien dat een gelijk aandeel van de respondenten hun huidige
autogebruik hetzelfde wil houden als het aandeel dat meer zakelijk wil reizen of meer
persoonlijk. Toch is het aantal kilometers voor persoonlijke reizen toegenomen. Bij het
gewenste aantal vluchten is wel duidelijk dat de meeste respondenten tevreden zijn en een
groter aandeel meer reizen wilt maken voor persoonlijke doeleinden.
Deze resultaten plaatsen ook de impliciete veronderstellingen gemaakt in huidige evaluaties
van infrastructuurprojecten in perspectief. Zoals in hoofdstuk 2 is besproken wordt in deze
evaluaties de reistijdwaardering van zakelijke reismotieven hoger geschat dan die van
persoonlijke (niet-zakelijke) reismotieven. Hierbij wordt dus verwacht dat reizen voor
zakelijke doeleinden meer van waarde zijn dan reizen voor persoonlijke doeleinden. Op
basis van deze assumpties zou verwacht worden dat respondenten in dit experiment meer
kilometers of vluchten zouden toekennen aan zakelijke reismotieven. Echter wijzen de
resultaten op het omgekeerde: de respondenten kennen meer kilometers en vluchten toe
aan reizen met persoonlijke reismotieven. Hieruit is op te maken dat persoonlijke reizen
meer van waarde zijn voor de respondenten dan zakelijke reizen.
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5. Conclusie
Het is in toenemende mate bekend dat er sprake is van heterogeniteit in voorkeuren voor
mobiliteit. Meer inzicht naar de mechanismen die reisgedrag beïnvloeden is nodig om het
keuzeproces voor mobiliteit beter te begrijpen. Dit rapport bevat een verkennend onderzoek
naar mobiliteit als keuze met behulp van twee onderzoekssporen. Enerzijds is er ingegaan
op de vraag welke perspectieven er bestaan ten aanzien van persoonlijk reisgedrag en
anderzijds is het belang van verschillende reismotieven bij het gebruik van de auto en
vliegtuig onderzocht. Dit hoofdstuk bespreekt met terugwerkende kracht de
onderzoeksresultaten om uiteindelijk een reflectie te geven op het narratief en de
onderzoeksvraag die als leidraad dienen voor dit onderzoek. Dit houdt in dat eerst een
conclusie wordt gegeven per onderzoeksspoor om de bijbehorende onderzoeksvragen te
beantwoorden. Vervolgens wordt op basis van deze resultaten gereflecteerd op de
onderzoeksvraag en het narratief zoals geformuleerd in de opdrachtbeschrijving.
Het eerste onderzoeksspoor is ingegaan op welke perspectieven onder reizigers ten aanzien
van hun reisgedrag en hoe zij dit waarderen in termen van de (gepercipieerde)
noodzakelijkheid en tevredenheid. Dit is onderzocht door middel van een Q-methode,
waarbij de respondenten hun individuele overeenstemming met een verzameling aan
stellingen konden aangeven. De analyse heeft overeenkomsten en verschillen in de
voorkeuren van de respondenten geïdentificeerd, resulterend in vier perspectieven: (1) De
actieve, bewuste reiziger, (2) De genoodzaakte, ontevreden reiziger, (3) De vrijwillige,
gemakzuchtige reiziger ; (4) De fanatieke reiziger. Deze perspectieven hebben aangetoond
dat er sprake is van heterogeniteit in perspectieven ten aanzien van het reisgedrag en hoe
dit wordt gewaardeerd.
Over het algemeen hebben de reizigers een positieve ervaring met hun reisgedrag. Binnen
drie van de vier perspectieven is er sprake van tevredenheid onder de respondenten ten
aanzien van hun reisgedrag. Dit geldt voor zowel actieve en publieke vervoermiddelen (De
actieve, bewuste reiziger) en private (auto) mobiliteit (De vrijwillige, gemakzuchtige reiziger ;
De fanatieke reiziger). Affectieve mechanismen spelen een rol in de positieve houding
tegenover het reisgedrag: gevoelens van vrijheid, plezier, flexibiliteit en avontuur worden
gewaardeerd binnen de perspectieven waar een tevredenheid met mobiliteit merkbaar is. De
impact van mobiliteit op het milieu speelt een rol onder de reizigers binnen twee
perspectieven, maar lijkt geen doorslaggevende factor te zijn. Uit alle perspectieven wordt
wel duidelijk dat de ervaring van mobiliteit een rol speelt in de tevredenheid en keuze voor
modaliteit.
Enkel bij het tweede perspectief is onvrede met het reisgedrag kenbaar, waarbij het
praktische nut de reden lijkt te zijn dat deze reizigers alsnog reizen. De reizigers binnen dit
perspectief maken duidelijk geen plezier te beleven aan reizen, maar wel moeten reizen
voor het werk of om te voorzien in dagelijkse behoeften. Volgens hen is mobiliteit
noodzakelijk. Uit de andere perspectieven komt de noodzaak tot mobiliteit minder sterk naar
voren. De reizigers binnen het derde perspectief geven aan dat mobiliteit voor hen
noodzakelijk is, maar dit heeft betrekking op het maken van recreatieve, niet-zakelijke
reizen. Reizigers binnen het derde en vierde perspectief worden op basis van de resultaten
gezien als exemplarisch voor reizigers waarbij mobiel zijn een niet-noodzakelijke keuze is.
Mechanismen als plezier, gemak, gewoonte en identiteit zijn geïdentificeerd als
mechanismen voor deze reizigers om mobiel te zijn. Uit het tweede perspectief lijkt dat het
voorzien in basisbehoeften, uitvoeren van dagelijkse bezigheden en kunnen werken
mobiliteit noodzakelijk maakt.
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De resultaten maken duidelijk dat de ervaring van mobiliteit een grote rol speelt in het
reisgedrag van de respondenten, waar de noodzaak tot mobiliteit ofwel geen
doorslaggevende rol heeft dan wel de tevredenheid negatief beïnvloedt. Reizigers behorend
tot de perspectieven waar geen duidelijke noodzaak tot mobiliteit kenbaar is hebben
namelijk wel een positieve houding ten aanzien van het reisgedrag. Daartegenover zijn de
reizigers behorend tot het perspectief waar mobiliteit wel noodzakelijk is opvallend minder
tevreden over hun reisgedrag. Bovendien blijkt uit de resultaten dat de noodzaak tot
mobiliteit geen doorslaggevende rol heeft in de keuze voor mobiliteit, aangezien mobiliteit
nog steeds in geruime mate plaatsvindt ondanks een gebrek aan noodzaak tot mobiliteit.
Het tweede spoor heeft zich gefocust op de impliciete veronderstelling in beleid ten aanzien
van de noodzakelijkheid van mobiliteit en de waarde van bepaalde reismotieven. Binnen
evaluaties van infrastructuurprojecten ligt de reistijdwaardering voor zakelijke reismotieven
hoger dan die voor persoonlijke motieven. Bij het bepalen van deze reistijdwaarderingen is
het belang van de activiteit waarvoor de reist wordt afgelegd bepalend voor de
reistijdwaardering. Aangezien zakelijke doeleinden noodzakelijker worden geacht, wordt de
tijd besteedt aan reizen als disnut gezien. Voor persoonlijke reisdoeleinden wordt
aangenomen dat de reis plezierig is, waardoor er geen sprake is van disnut. Het tweede
onderzoeksspoor heeft door middel van een exploratief experiment voor zowel het gebruik
van de auto als het vliegtuig onderzocht hoe de noodzakelijkheid van deze reismotieven
wordt ervaren onder de respondenten binnen dit onderzoek.
In de experimenten is het huidige reisgedrag met de auto en het vliegtuig afgezet tegen het
gewenste gedrag voor beide reismotieven. De resultaten van beide experimenten tonen aan
dat de respondenten meer kilometers of vluchten toekennen aan het persoonlijke reismotief
dan dat zij momenteel doen. Dit geldt voor zowel het gebruik van de auto als het gebruik van
het vliegtuig. Ondanks dat er sprake is van slechts een lichte gewenste toename in
persoonlijke motieven, geeft dit wel aan dat mensen reizen met persoonlijke motieven meer
van waarde schatten dan zakelijke reizen. Dit komt niet overeen met de, in beleid doorgaans
gemaakte, assumptie dat reizen voor zakelijke doeleinden meer waarde hebben (in
gehanteerde reistijdwaarderingen).
Op basis van de resultaten voortkomend uit de onderzoekssporen kan op de
onderzoeksvragen zoals deze geformuleerd waren in de opdrachtbeschrijving gereflecteerd
worden:
•
•

Wat maakt mobiel zijn een niet-noodzakelijke keuze en wanneer wordt het een
noodzaak?
Hoe ervaren mensen de waarde van niet mobiel hoeven zijn?

De perspectieven laten zien dat de noodzaak tot mobiliteit voornamelijk voort lijkt te komen
uit reizen voor werk doeleinden. Onder de reizigers in het tweede perspectief heerst de
overtuiging dat mobiliteit (met de auto) noodzakelijk is om te kunnen werken en dat de
woon-werk afstand niet te overbruggen is met actieve of publieke vervoermiddelen. Voor de
reizigers behorend tot de andere drie perspectieven lijkt hun mobiliteitsgedrag niet in grote
mate bepaald tot worden door de noodzakelijkheid ervan, maar meer te berusten op de
keuze om mobiel te zijn. Voornamelijk onder reizigers binnen het derde en vierde perspectief
lijkt mobiliteit eigenlijk niet noodzakelijk te zijn, in ieder geval minder vaak dan dat zij
momenteel reizen afleggen. Hieruit kan opgemaakt worden dat voor hen mobiliteit een nietnoodzakelijke keuze is en dat affectieve mechanismen een hierin een rol spelen.
Om antwoord te kunnen geven op de normatieve onderzoeksvraag: positieve ervaringen
met mobiel zijn zorgen ervoor dat een deel van de respondenten kiezen voor mobiliteit
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ondanks de niet-noodzakelijkheid hiervan. Werkgerelateerde factoren (en daaruit
voortkomende onwil voor het kijken naar alternatieven) en het kunnen uitvoeren van
dagelijkse bezigheden lijken ervoor te zorgen dat mobiliteit een noodzakelijke keuze wordt.
Ondanks dat dit niet specifiek aan de respondenten is gevraagd, geven de
onderzoeksresultaten een indicatie van de waarde die wordt gehecht aan mobiel zijn. Mobiel
zijn wordt namelijk positief ervaren, zowel met openbaar vervoer als met private
vervoermiddelen. Gevoelens van vrijheid, flexibiliteit en plezier spelen hierbij een rol. De
opmaak van de perspectieven geven ook enig inzicht in hoe immobiliteit wordt ervaren onder
de respondenten. Enerzijds lijkt dat niet mobiel te hoeven zijn (met de auto) als positief
wordt ervaren, wat te zien is aan het eerste perspectief. De reizigers behorend tot dit
perspectief hechten waarde aan de nabijheid van voorzieningen en de mogelijkheid om hun
activiteiten met het OV, te voet of te fiets uit te kunnen voeren. Voor hen is automobiliteit
misbaar en wordt deze immobiliteit met de auto als positief ervaren.
Anderzijds laten het derde en vierde perspectief zien dat niet mobiel hoeven te zijn niet gelijk
staat aan niet mobiel zijn. Voor de reizigers behorend tot dit perspectief is mobiliteit namelijk
niet erg noodzakelijk, maar toch maken zij de keuze om mobiel te zijn en hechten zij hier
veel waarde aan. De verwachting zou zijn dat als immobiliteit als het erg positief wordt
ervaren, de mate van mobiliteit onder deze reizigers laag zou zijn. Immobiliteit heeft dus
voor deze groepen reizigers geen meerwaarde. Voor hen is mobiel zijn juist van waarde.
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6. Discussie
In dit onderzoek is het narratief ‘Mobiliteit als Keuze’ verkend om meer inzicht te krijgen in de
noodzakelijkheid en ervaring van mobiliteit. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen
toekomstige stappen in het onderzoek naar mobiliteit worden geïdentificeerd. In dit
hoofdstuk worden de implicaties van de onderzoeksresultaten besproken. Op basis van
deze discussie worden aanbevelingen gedaan voor toekomstige onderzoeksprogramma’s
op het gebied van mobiliteit. Ten slotte worden een aantal beperkingen van het onderzoek
besproken.
Uit de onderzoeksresultaten is duidelijk geworden dat de ervaring en tevredenheid
verbonden zijn met het reisgedrag. De noodzakelijkheid lijkt geen doorslaggevende rol te
hebben, aangezien een gebrek aan noodzakelijkheid niet resulteert in immobiliteit onder de
respondenten. Wel blijkt uit een van de perspectieven (1- De actieve, bewuste reiziger) dat
auto mobiliteit misbaar is en opgevangen wordt voor alternatieve vervoermiddelen zoals
publieke en actieve vervoermiddelen, wat ook positief wordt gewaardeerd. Het is duidelijk
dat mobiliteit een positieve ervaring met zich meebrengt voor een groot deel van de
respondenten. Met name onder de mensen die niet in sterke mate mobiel hoeven te zijn (3 De vrijwillige, gemakzuchtige reiziger ; 4 - De fanatieke reiziger) is het juist een meerwaarde.
Juist de mensen die aangeven dat mobiliteit voor hen noodzakelijk is vinden dit minder leuk
(2 - De genoodzaakte, ontevreden reiziger). Wel blijkt uit de perspectieven dat
werkgerelateerde noodzakelijke mobiliteit minder positief wordt ervaren als persoonlijke
noodzakelijke mobiliteit.
De onderzoeksresultaten geven enig inzicht in de mogelijke toepassing van concepten als
lokalisme en de compacte stad, waarbij stedelijke dichtheid en nabijheid een rol spelen in
het verbeteren van stedelijke omgeving en het transportsysteem. De lage, positief ervaren,
mobiliteit in een samenleving binnen lokalisme, zoals Ferreira et al. (2017) bespreken, is een
manier om een weerbaarder transportsysteem te behalen. De voorkeuren van de reizigers
binnen het eerste perspectief (De actieve, bewuste reiziger) lijken enigszins in de buurt te
komen van lokalisme. De waarde die zij hechten aan de nabijheid (loop- of fietsafstand) van
voorzieningen en activiteiten en de misbaarheid van auto mobiliteit onder deze groep laat
zien dat er sprake is van langzame mobiliteit. Echter lijkt lage mobiliteit niet dominant te zijn,
aangezien deze reizigers wel een hogere frequentie van mobiliteit hebben. Dit perspectief
mist dus de voorkeur voor weinig tot geen mobiliteit onder de reizigers om echt te kunnen
spreken van een perspectief dat in lijn is met lokalisme. Wel laat het zien dat frequent mobiel
zijn ook op een duurzamere manier kan plaatsvinden.
In het oog springende bevinding is dus dat in geen van de perspectieven het niet-mobiel
hoeven zijn positief gewaardeerd wordt. Er is weliswaar een perspectief (perspectief 1) dat
bewust reist en gebruik maakt van duurzame vervoerswijzen (fiets en OV), maar ook zij
reizen relatief veel. Het perspectief dat het minst mobiel is (perspectief 4), waardeert juist het
sterkste de vrijheid die mobiliteit biedt. Op zich is dit geen verrassende conclusie, mobiliteit
wordt nu eenmaal sterk gekoppeld aan vooruitgang en moderniteit. De implicatie voor beleid
is echter dat, indien de wens is om te zorgen dat immobiliteit als vorm van sociaal kapitaal
gewaardeerd wordt, er een pakkend verhaal wordt ontwikkeld dat een dergelijk perspectief
zou ondersteunen. Hier kan ook gekeken worden naar de toeristische sector, waar het
concept van slow travel zijn intrede heeft gedaan. Binnen dit concept wordt ver reizen
ontmoedigd en staat de ervaring van de reis zelf centraal. Een soortgelijk concept zou voor
dagelijks reisgedrag kunnen worden ontwikkeld. Ook onderzoek zou kunnen bijdragen aan
de ontwikkeling van een verhaal waarin niet-mobiel hoeven zijn een kwaliteit is. Ongetwijfeld
zullen er mensen die dit ‘verhaal’ al uitgedragen. In onderzoek zouden deze mensen
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strategisch geselecteerd kunnen worden om er achter te komen wat de overtuigende
elementen van dit verhaal zijn.
Zonder immobiliteit als sociaal kapitaal (imotility) kan lokalisme eindigen in een situatie van
stilstand waar hoge mobiliteit geprefereerd wordt maar lage mobiliteit dominant is (Ferreira
et al., 2017). Interessant genoeg lijkt het vierde perspectief (De fanatieke reiziger) hier
enigzins een voorbeeld van te zijn: deze reizigers zijn niet met hoge frequentie mobiel, maar
hebben wel een voorkeur voor mobiliteit. Echter moet hierbij wel gemeld worden dat lage
mobiliteit in het geval van stilstand verwijst naar niet mobiel kunnen zijn, terwijl het
aannemelijk is dat de reizigers binnen het vierde perspectief kunnen kiezen of zijn mobiel
zijn. Een hoge mate van mobiliteit wordt onder deze reizigers gewaardeerd vanwege de
positieve ervaring dat mobiliteit biedt in plaats van dat zij het daadwerkelijk nodig hebben.
De resultaten van de exploratieve experimenten onderstrepen dat een heroverweging van
de gemaakte assumpties ten aanzien van de reistijdwaarderingen benodigd is. Reizen met
persoonlijke doeleinden hebben namelijk meer waarde onder de participanten van dit
onderzoek dan reizen met zakelijke doeleinden. Recente ontwikkelingen in de samenleving
kunnen geresulteerd hebben in een nieuwe waardering van mobiliteit, waarbij nieuwe
alternatieven voor woon-werk verkeer mogelijk hebben gezorgd in een waarde daling van
zakelijke reizen. Bovendien lijkt de waarde van een zakelijke reis zelf momenteel niet
meegenomen te worden in de reistijdwaardering. Echter hoeft de tijd die een persoon
besteedt aan een werkgerelateerde reis niet te betekenen dat het verloren tijd is. Het kan de
persoon bijvoorbeeld een moment van reflectie of ontspanning bieden, wat mogelijkerwijs
een positieve uitwerking heeft op de werkhouding of productiviteit.
Daarentegen wordt de noodzaak van de activiteit waarvoor een niet-zakelijke reis gemaakt
wordt over het hoofd gezien. Alle niet-zakelijke reizen schalen onder recreatieve reizen waar
geen sprake is van tijdsdruk kan ook tot incorrectie assumpties leiden. Zo zou een individu
die een niet-zakelijke reis maakt (bijvoorbeeld boodschappen) een beperkte tijdspanne
hebben om de activiteit uit te voeren, waarbij reistijdbesparing meer van waarde zou zijn dan
een niet-zakelijke reis zonder tijdsdruk. Dit roept om uitgebreidere analyses van de waarde
va reizen naar motief, mogelijk met andere onderzoeksmethoden.

6.1.

Basis voor de onderzoeksagenda

De vier geïdentificeerde perspectieven bieden elk ruimte voor aanbevelingen voor
toekomstige onderzoeken op het gebied van mobiliteit. Hieronder wordt per perspectief een
of meerdere aanbeveling(en) gedaan. Ten slotte wordt op basis van de resultaten van de
exploratieve experimenten ook een aanbeveling voor toekomstig onderzoeksprogramma’s
gedaan.
De reizigers binnen het eerste perspectief (De actieve, bewuste reiziger) zijn graag
onderweg, voornamelijk met actieve en publieke vervoermiddelen. Aandacht voor
duurzaamheid komt duidelijk naar voren in hun reisgedrag en voorkeuren. Vanuit
beleidsmatig perspectief is de langzame mobiliteit onder deze reizigers de gewenste
discours voor toekomstige mobiliteit. Meer inzicht in de drijfveren voor het reisgedrag van
deze groep kan van waarde zijn voor maatregelen om langzame en daarmee duurzame
mobiliteit te bevorderen. Een verdere verdieping in de narratieven binnen deze groep
reizigers is geadviseerd voor vervolgstudies. Aandacht zou besteed moeten worden aan
welk soort onderzoek deze narratieven het best kan bovenhalen.
De onvrede met de noodzakelijke hoge mobiliteit binnen het tweede perspectief (De
genoodzaakte, ontevreden reiziger) wekt de vraag op of het concept van lokalisme, waarbij
reisafstanden korter worden, bij deze reizigers het reisplezier zou kunnen verbeteren.
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Verdere analyse naar de redenen voor de hoge mobiliteit onder deze groep reizigers kan
een indicatie geven van maatregelen die er genomen kunnen worden om de mobiliteit onder
deze reizigers te verlagen. Bovendien kan deze vermindering in mobiliteit een positief effect
hebben op de ervaring en welgesteldheid van de reizigers. Ook kunnen case-studies naar
situaties soortgelijk aan het concept van lokalisme relevante informatie over de mogelijke
aanknopings- of knelpunten leveren.
Uit de overige perspectieven (3 - De vrijwillige, gemakzuchtige reiziger ; 4 - De fanatieke
reiziger) is weinig reden om aan te nemen dat lage of langzame mobiliteit zoals in het
concept van lokalisme voeten aan de grond zou kunnen krijgen. Deze reizigers hebben al
een lagere noodzaak om mobiel te zijn en kiezen er nog steeds voor om mobiel te zijn. De
ervaring van mobiliteit is dus voor hen van groot belang en het lijkt er niet op dat zij uit
zichzelf hun reisgedrag zouden aanpassen. Externe prikkels zouden een mogelijkheid voor
het doorbreken van het ongewenste reisgedrag kunnen zijn. Echter blijkt uit onze
onderzoeksresultaten wel dat een toename in kosten of afname in parkeergelegenheden
niet in grote mate effect zou hebben op hun gedrag. Vanwege het verkennende karakter van
dit onderzoek is er nog steeds genoeg ruimte om een verdieping toe te brengen in welke
externe prikkels mogelijk zijn en in welke mate zij het ongewenste reisgedrag kunnen
doorbreken. Keuze-experimenten of interviews zouden meer inzicht kunnen verschaffen in
de afwegingen en externe factoren die meespelen in het reisgedrag.
Bijvoorbeeld uit het derde perspectief (De vrijwillige, gemakzuchtige reiziger) lijkt vooral het
gemak en plezier van (auto)mobiliteit een drijfveer te zijn om mobiel te zijn. Deze reizigers
geven aan niet na te denken over het milieu of andere vervoermiddelen. Hoe bewustwording
van de impact van mobiliteit vergroot is een centrale vraag in dit geval. Door in gesprek te
gaan met deze groep reizigers, bijvoorbeeld door middel van focusgroepen, kan duidelijk
worden welke percepties er bestaan over mobiliteit binnen de groep en in welke mate
verantwoordelijkheid voor het reisgedrag een rol speelt. Hieruit kan relevante informatie
onttrokken worden over hoe reizigers gestimuleerd kunnen worden bewustere keuzes te
maken.
Kortom blijkt uit de onderzoeksresultaten dat de hernieuwde aandacht voor stedelijke
omgevingen met een hoge dichtheid, gemixt gebruik van de ruimte en een toegenomen
waarde van immobiliteit nog niet in grote mate leeft onder de respondenten. Een groot
aandeel van de respondenten hecht veel waarde aan mobiel zijn, voornamelijk vanwege
affectieve mechanismen die mobiliteit met zich meebrengt. Vooral mobiliteit dat noodzakelijk
is voor werkgerelateerde doeleinden wordt minder positief ervaren. Een grotere nabijheid
van voorzieningen lijkt niet samen te gaan met immobiliteit. Echter is een vermindering van
mobiliteit wel van belang voor het behouden of verbeteren van de leefbaarheid en
weerbaarheid van het mobiliteitssysteem en stedelijke omgeving. Dit roept naar verder
onderzoek naar externe factoren om dit te behalen.
De exploratieve experimenten in dit onderzoek hebben laten zien dat het belang dat wordt
gehecht aan zakelijke en persoonlijke reizen afwijkt van de in beleidsoverwegingen
gemaakte assumpties in de reistijdwaardering van de twee reismotieven. Ondanks het
kleinschalige en verkennende karakter van dit onderzoek, onderstrepen de resultaten wel
de nood voor verder onderzoek naar de waarde van deze reismotieven. Andere
onderzoeksrichtingen zijn geadviseerd om de waarde en noodzakelijkheid van verschillende
reismotieven te onderzoeken. Kwalitatieve onderzoeken naar de beleving van een reis in
relatie tot de reistijdwaardering zouden kunnen worden uitgevoerd om meer inzicht te
verkrijgen in alle aspecten van een reis in plaats van enkel de reistijd, kosten en
betrouwbaarheid.
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6.2.

Beperkingen van het onderzoek

De beperkingen geïdentificeerd in dit onderzoek hebben voornamelijk betrekking op de
beschikbare tijd om het onderzoek uit te voeren. Voor het opstellen van de concours zijn
namelijk een aantal bronnen geraadpleegd, waaronder interviews met verschillende soorten
reizigers. Het is mogelijk dat het aantal interviews ontoereikend is geweest om een volledige
verzameling van stellingen te verzamelen en dat meer beschikbare tijd had geresulteerd in
een diversere groep aan geïnterviewden, wat had kunnen resulteren in een ander concours,
Q-set en onderzoeksresultaten. Bovendien had meer onderzoekstijd een uitgebreidere Qanalyse mogelijk kunnen maken. Dit had ook van invloed geweest op de resultaten. Zo had
de data verzameling persoonlijk afgenomen kunnen worden waardoor verdiepende
gesprekken met deelnemers hadden kunnen plaatsvinden.
Een andere beperking van het uitgevoerde onderzoek is dat een aantal stellingen in de Qset specifiek betrekking hadden op het gebruik of bezit van een auto. Ook de mensen die
geen auto gebruiken of bezitten hebben een antwoord gegeven op deze stellingen, wat de
onderzoeksresultaten enigzins heeft kunnen beïnvloeden. Deze beperkingen bieden ruimte
en een punt ter attentie voor toekomstige soortgelijke onderzoeken.
Met de enquête die gebruikt is in dit onderzoek zijn geen socio-demografische kenmerken
van de respondenten verzameld. Deze kenmerken van respondenten hadden echter kunnen
aantonen of bepaalde voorkeuren
in mobiliteit met dergelijke persoonlijke kenmerken
samenhangen. Dit had een verdere verdieping kunnen geven in de ervaring van mobiliteit en
de noodzakelijkheid ervan. Ook dit is een punt ter attentie voor volgende onderzoeken.
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Bijlage A. Q-set naar thema
Tabel 6. Q-set naar thema
Thema

Nr.

Q-set stelling

Afhankelijkheid

1

Voor het uitvoeren van mijn dagelijkse bezigheden moet ik mobiel zijn

2

Ik heb een auto nodig voor het reizen met anderen of vervoeren van goederen

3
4

Voor een actief sociaal leven heb ik een auto nodig. Zonder zou ik mijn familie en vrienden minder bezoeken en
minder recreatieve reizen maken
Ik heb een auto nodig omdat ik fysiek niet in staat ben op een andere manier te reizen

5

Ik heb een auto nodig voor vakantie

6

Ik zou niet zonder een eigen auto kunnen

7

Er zijn meer auto’s in mijn huishouden dan nodig is

8

Ik moet toegeven dat ik de auto vaker gebruik dan nodig is

9

Een eigen auto is geen noodzaak, maar het maakt het leven wel een stuk gemakkelijker

10

Autorijden zorgt ervoor dat ik niet afhankelijk ben van anderen

11

Alleen de auto brengt me waar ik wil, wanneer ik dat wil

12

Ik vind het belangrijk dat het openbaar vervoer binnen loop- of fietsafstand van mijn huidige woonadres is

13

Ik vind het belangrijk dat ik te voet of op de fiets in mijn basisbehoeften kan voorzien

14

Door de digitale dienstverlening zijn veel voorzieningen voor mij beter bereikbaar geworden

15

Het is voor mij belangrijk dat de plekken die ik vaak bezoek makkelijk te bereiken zijn met de fiets, te voet of ov

16

Doordat veel plekken vanuit mijn woonadres goed te bereiken zijn, ga ik vaker op pad

17

Als ik niet meer zou kunnen autorijden, zou ik minder mobiel zijn

18

20

Voor elke reis vergelijk ik al mijn mogelijkheden aan de hand van reiskosten, tijd et cetera, en selecteer ik het beste
alternatief
Het belangrijkste is het bereiken van mijn bestemming en weer terug naar huis. De manier waarop ik reis is niet van
belang
Ik heb geen zin bij elke reis uit te zoeken welk vervoersmiddel ik neem

21

Ik denk er niet over na welke manier van reizen het beste zou zijn, ik ga eigenlijk altijd met mijn eigen auto

22

Ik kies vaker voor actieve vervoersmiddelen om in beweging te blijven

23

Als de kosten voor autorijden (nog) hoger worden, ga ik op een andere manier reizen

24

Ik betaal liever meer dan dat ik mijn auto op geef

25

Wanneer de parkeervoorzieningen (nog) minder worden, ga ik op een andere manier reizen

26

Ik neem de impact op het milieu mee in mijn keuze van vervoersmiddel

27
28

Het heeft geen enkele zin om je reisgedrag aan te passen voor een beter milieu, anderen blijven toch hetzelfde
reizen
Ik probeer het effect van mijn reisgedrag op het milieu te compenseren (korter douchen, kachel minder vaak aan etc.)

29

Geluids- en luchtvervuiling moet verminderd worden

30

Milieu dreigingen zoals de opwarming van de aarde en ontbossing worden overdreven

31

Mijn dagelijkse reis bezorgt mij veel stress

32

Mijn dagelijkse reis biedt mij ontspanning

33

Mijn dagelijkse reis is plezierig

34

Ik ben graag onderweg

35

Onderweg kan ik even alleen zijn

36

Onderweg zijn betekent een stukje avontuur beleven

37

Autorijden geeft mij een gevoel van vrijheid

38

Ik kijk liever naar het voorbijgaande landschap in de trein dan naar de autobumper voor me

Bereikbaarheid

Keuze

19

Milieu

Tevredenheid
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Identiteit

Gedrag

39

Ik vind het leuk om met het openbaar vervoer te reizen

40

In het openbaar vervoer ontmoet je soms aardige mensen. Dat vind ik leuk. De auto is een stuk saaier en eenzamer

41

Mijn auto geeft mij aanzien

42
43

Een auto is meer dan een manier van reizen. Het is onderdeel van mijn identiteit, een manier om mijzelf te
onderscheiden van anderen
Mijn auto past bij mij

44

Voor mij heeft autorijden enkel praktisch nut

45

De manier van reizen zegt veel over iemand

46

Door de corona-pandemie is mijn reisgedrag veranderd

47

Ik laat boodschappen / pakketjes bezorgen zodat ik zelf minder op pad hoef

48
49

Door de coronapandemie ben ik kritischer geworden over mijn keuze om te reizen. Als het niet per se hoeft, doe ik
het minder snel
Ik ga soms met de auto op pad, puur omdat ik de reis leuk vind
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Ik vind het fijn om elke dag op dezelfde manier te reizen
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Tabel 7. Werkgerelateerde Q-set naar thema
Thema

Nr.

Q-set stelling

Afhankelijkheid

1

Ik heb een auto nodig voor mijn werk

2

Zonder auto wordt mijn reis naar het werk een stuk moeilijker en/of langer

3

Als ik dichterbij mijn werk zou wonen, zou ik geen auto nodig hebben

4

Mijn werk is op loop- of fietsafstand van mijn huidige woonadres

5

Ik vind het belangrijk dat ik met het openbaar vervoer naar mijn werk kan reizen

6

Ik vind het fijn om elke werkdag dezelfde reis te maken

7

Mijn werk is al zwaar genoeg. Ik hoef daar geen gedoe over mijn reis bij te hebben

8

De reis tussen huis en werk biedt mij een moment van ontspanning

9

Ik had liever dichterbij huis gewerkt

Identiteit

10

Mijn vervoersmiddel is belangrijk voor mijn status op mijn werk

Gedrag

8

De afname in woon-werk reizen heb ik gecompenseerd door andere soort reizen te maken

Bereikbaarheid
Keuze
Tevredenheid
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Bijlage B: Vragenlijst
Deze enquête is onderdeel van een onderzoek van de TU Delft, in opdracht van
Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar de voorkeuren
in mobiliteit onder reizigers. Hiervoor willen wij graag weten wat uw reisgedrag normaliter is,
wat uw keuzes zijn als hier veranderingen in komen en hoe u mobiliteit ervaart. Het invullen
van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Uw deelname is anoniem en uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Persoonlijk
identificeerbare informatie wordt niet geregistreerd. Uw deelname is volledig vrijwillig en u
kunt op elk moment stoppen. Uw antwoorden worden enkel gebruikt voor dit onderzoek
dat geen commerciële doeleinden heeft.
Door mee te doen aan deze enquête gaat u akkoord met de hierboven genoemde
voorwaarden en geeft u ons toestemming om de door u ingevulde gegevens voor dit
onderzoek te gebruiken.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.
Werkt u
momenteel (betaald, vrijwillig, stage)?
a. Ja
b. Nee
2. Heeft u de mogelijkheid thuis te werken?
a. Ja
b. Nee
3. Hoeveel dagen van de week werkt u gemiddeld thuis?

4.

Hoe vaak maakt u gebruik van onderstaande vervoersmiddelen?

4 of meer
1 tot 3
1 tot 3
6 tot 11
1 tot 5 Minder dan
dagen per dagen per dagen per dagen per dagen per 1 dag per
week
week
maand
jaar
jaar
jaar
Auto (bestuurder / passagier)
O
O
O
O
O
O
Trein
O
O
O
O
O
O
Bus / Tram / Metro
O
O
O
O
O
O
Fiets, e-bike
O
O
O
O
O
O
Brommer, scooter
O
O
O
O
O
O
Lopen
O
O
O
O
O
O
Motor
O
O
O
O
O
O
Deelvervoer (fiets, auto, scooter)
O
O
O
O
O
O
* Respondenten die de auto nooit gebruiken krijgen geen experiment te zien.

5.

In een gemiddelde week, hoeveel kilometer legt u ongeveer met de auto af voor de
volgende reisdoeleinden? (Geef een schatting)
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Nooit
O
O
O
O
O
O
O
O

Let op: de heen- en terugreis tellen hierbij samen als 1 vliegreis
Zakelijk
_________________ 500
b. Persoonlijk (recreatie, winkelen, visite)
_________________ 500
a.

0
0

* Als vraag 4 antwoord ‘auto – nooit’ is gegeven wordt deze vraag overgeslagen
6.

In de periode voorafgaand aan de COVID-19 pandemie, hoe vaak heeft u jaarlijks
een vliegreis gemaakt met de volgende soort vluchten per reisdoel?
a.

b.

c.

Korteafstandsvlucht (tot 750 km)
i. Zakelijk
_________________ 10
ii. Persoonlijk (recreatie, winkelen, visite)
_________________ 10
Middellangeafstandsvlucht (750 – 3500 km)
i. Zakelijk
_________________ 10
ii. Persoonlijk (recreatie, winkelen, visite)
_________________ 10
Langeafstandsvlucht (meer dan 3500 km)
i. Zakelijk
_________________ 10
ii. Persoonlijk (recreatie, winkelen, visite)
_________________ 10
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0
0

0
0

0
0

In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen?
Geef antwoord op een schaal van –3 (helemaal oneens) en 3 (helemaal eens).
Probeert u zo uitgesproken mogelijk te antwoorden
1 Voor het uitvoeren van mijn dagelijkse bezigheden moet ik mobiel zijn
2 Ik heb een auto nodig voor het reizen met anderen of vervoeren van goederen
Voor een actief sociaal leven heb ik een auto nodig. Zonder zou ik mijn familie en vrienden minder bezoeken en minder recreatieve
3
reizen maken
4 Ik heb een auto nodig omdat ik fysiek niet in staat ben op een andere manier te reizen
5 Ik heb een auto nodig voor vakantie
6 Ik zou niet zonder een eigen auto kunnen
7 Er zijn meer auto’s in mijn huishouden dan nodig is
8 Ik moet toegeven dat ik de auto vaker gebruik dan nodig is
9 Een eigen auto is geen noodzaak, maar het maakt het leven wel een stuk gemakkelijker
10 Autorijden zorgt ervoor dat ik niet afhankelijk ben van anderen
11 Alleen de auto brengt me waar ik wil, wanneer ik dat wil
12 Ik vind het belangrijk dat het openbaar vervoer binnen loop- of fietsafstand van mijn huidige woonadres is
13 Ik vind het belangrijk dat ik te voet of op de fiets in mijn basisbehoeften kan voorzien
14 Door de digitale dienstverlening zijn veel voorzieningen voor mij beter bereikbaar geworden
15 Het is voor mij belangrijk dat de plekken die ik vaak bezoek makkelijk te bereiken zijn met de fiets, te voet of ov
16 Doordat veel plekken vanuit mijn woonadres goed te bereiken zijn, ga ik vaker op pad
17 Als ik niet meer zou kunnen autorijden, zou ik minder mobiel zijn
18 Voor elke reis vergelijk ik al mijn mogelijkheden aan de hand van reiskosten, tijd et cetera, en selecteer ik het beste alternatief
19 Het belangrijkste is het bereiken van mijn bestemming en weer terug naar huis. De manier waarop ik reis is niet van belang
20 Ik heb geen zin bij elke reis uit te zoeken welk vervoersmiddel ik neem
21 Ik denk er niet over na welke manier van reizen het beste zou zijn, ik ga eigenlijk altijd met mijn eigen auto
22 Ik kies vaker voor actieve vervoersmiddelen om in beweging te blijven
23 Als de kosten voor autorijden (nog) hoger worden, ga ik op een andere manier reizen
24 Ik betaal liever meer dan dat ik mijn auto op geef
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Wanneer de parkeervoorzieningen (nog) minder worden, ga ik op een andere manier reizen
Ik neem de impact op het milieu mee in mijn keuze van vervoersmiddel
Het heeft geen enkele zin om je reisgedrag aan te passen voor een beter milieu, anderen blijven toch hetzelfde reizen
Ik probeer het effect van mijn reisgedrag op het milieu te compenseren (korter douchen, kachel minder vaak aan etc.)
Geluids- en luchtvervuiling moet verminderd worden
Milieu dreigingen zoals de opwarming van de aarde en ontbossing worden overdreven
Mijn dagelijkse reis bezorgt mij veel stress
Mijn dagelijkse reis biedt mij ontspanning
Mijn dagelijkse reis is plezierig
Ik ben graag onderweg
Onderweg kan ik even alleen zijn
Onderweg zijn betekent een stukje avontuur beleven
Autorijden geeft mij een gevoel van vrijheid
Ik kijk liever naar het voorbijgaande landschap in de trein dan naar de autobumper voor me
Ik vind het leuk om met het openbaar vervoer te reizen
In het openbaar vervoer ontmoet je soms aardige mensen. Dat vind ik leuk. De auto is een stuk saaier en eenzamer
Mijn auto geeft mij aanzien
Een auto is meer dan een manier van reizen. Het is onderdeel van mijn identiteit, een manier om mijzelf te onderscheiden van
anderen
Mijn auto past bij mij
Voor mij heeft autorijden enkel praktisch nut
De manier van reizen zegt veel over iemand
Door de corona-pandemie is mijn reisgedrag veranderd
Ik laat boodschappen / pakketjes bezorgen zodat ik zelf minder op pad hoef
Door de coronapandemie ben ik kritischer geworden over mijn keuze om te reizen. Als het niet per se hoeft, doe ik het minder snel
Ik ga soms met de auto op pad, puur omdat ik de reis leuk vind
Ik vind het fijn om elke dag op dezelfde manier te reizen
* Als de respondent heeft aangegeven te werken (vraag 1), krijgt diegene onderstaande stellingen te zien
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U heeft aangegeven momenteel te werken. In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen?
Geef antwoord op een schaal van –3 (helemaal oneens) en 3 (helemaal eens).
Probeert u zo uitgesproken mogelijk te antwoorden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ik heb een auto nodig voor mijn werk
Zonder auto wordt mijn reis naar het werk een stuk moeilijker en/of langer
Als ik dichterbij mijn werk zou wonen, zou ik geen auto nodig hebben
De reis tussen huis en werk biedt mij een moment van ontspanning
Ik had liever dichterbij huis gewerkt
Mijn werk is op loop- of fietsafstand van mijn huidige woonadres
Ik vind het belangrijk dat ik met het openbaar vervoer naar mijn werk kan reizen
De afname in woon-werk reizen heb ik gecompenseerd door andere soort reizen te maken
Ik vind het fijn om elke werkdag dezelfde reis te maken
Mijn werk is al zwaar genoeg. Ik hoef daar geen gedoe over mijn reis bij te hebben
Mijn vervoersmiddel is belangrijk voor mijn status op mijn werk

53

OOOOOOO
OOOOOOO
OOOOOOO
OOOOOOO
OOOOOOO
OOOOOOO
OOOOOOO
OOOOOOO
OOOOOOO
OOOOOOO
OOOOOOO

9. U heeft aangegeven in een gemiddelde week ongeveer … kilometer met de auto af
te leggen.
Stel dat u nog maar … van dit aantal kilometers mag afleggen in het komende jaar.
Op welke manier zou u dit aantal verdelen over de volgende reisdoeleinden?
a. Zakelijk
10
b. Persoonlijk (recreatie, winkelen, visite)
10

0 _________________
0 _________________

* als vraag 4 ‘antwoord auto – nooit’ is geantwoord, dan overgeslagen
* alleen werkenden

10. U heeft aangegeven in totaal … vluchten per jaar te maken in de periode
voorafgaand aan de COVID-19 pandemie.
Stel dat u nog maar ... vluchten mag maken in het komende jaar.
Op welke manier zou u dit aantal verdelen over de volgende reisdoelen?
a. Zakelijk
b. Persoonlijk (recreatie, winkelen, visite)
* Alleen werkenden

54

0 _________________10
0 _________________10

Bijlage C: Resultaten t-toets
C.1. Keuze-experiment: auto gebruik
Huidig zakelijk auto gebruik – zakelijk auto gebruik experiment

Figuur 14. Resultaat Levene’s toets voor homogeniteit van de variantie

Figuur 15. Resultaat ANOVA toets voor verschil in gemiddelden

Figuur 16. Resultaat gepaarde T-toets
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Huidig persoonlijk auto gebruik – persoonlijk auto gebruik experiment

Figuur 17. Resultaat Levene’s toets voor homogeniteit van de variantie

Figuur 18. Resultaat ANOVA toets voor verschil in gemiddelden

Figuur 19. Resultaat gepaarde T-toets
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C.2. Keuze experiment: vlieggedrag
Huidig zakelijk vlieggedrag – zakelijk vlieggedrag experiment

Figuur 20. Resultaat Levene’s toets voor homogeniteit van de variantie

Figuur 21. Resultaat ANOVA toets voor verschil in gemiddelden

Figuur 22. Resultaat gepaarde T-toets
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Huidig persoonlijk vlieggedrag – persoonlijk vlieggedrag experiment

Figuur 23. Resultaat Levene’s toets voor homogeniteit van de variantie

Figuur 24. Resultaat ANOVA toets voor verschil in gemiddelden

Figuur 25. Resultaat gepaarde T-toets

58

