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Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek aan de faculteit
Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Dit afstudeer-
onderzoek heeft plaatsgevonden bij de capaciteitsgroep Stedebouw, 
leerstoel Stedebouwkundige Planologie. 

Voordat ik aan mijn studie Bouwkunde begon wist ik al dat ik de richting
van de Stedebouw op wilde gaan. Deze afstudeerrichting had tijdens
mijn middelbare school vaak mijn interesse gewekt. Tijdens de eerste
vier jaar van mijn studie realiseerde ik dat ontwerpen niet echt 'mijn ding'
was, het onderzoek trok des te meer mijn interesse. Na het volgen van
vakken zoals, Onderzoeksmethodologie, Geografisch Informatie
Systemen (GIS), Ruimtelijk Onderzoek en Verkeerskundige Aspecten
van de Gebouwde Omgeving werd ik enthousiast voor de leerstoel
Stedebouwkundige Planologie. Tijdens mijn stage bij de Gemeente
Eindhoven heb ik voor het eerst kennis gemaakt met een onderzoeks-
project, het maken van een veiligheidskaart voor stadsdeel Tongelre, in
plaats van een gebruikelijk ontwerpproject. Naar aanleiding van die
stage-ervaring en een aansluitend individueel onderzoeksproject had ik
besloten dat Stedebouwkundig Onderzoek beter bij mij past dan
Stedebouwkundig Ontwerpen. Het aspect menselijk gedrag binnen
onderzoek vind ik erg interessant, samen met Peter van der Waerden
van de leerstoel Stedebouwkundige Planologie heb ik een onderwerp
geformuleerd voor mijn afstudeeronderzoek; 'de invloed van 
gebeurtenissen op vervoermiddelkeuzegedrag'. Dit onderwerp was al
vaker aan de orde geweest binnen de leerstoel Stedebouwkundig
Onderzoek. Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik een model 
ontwikkeld ten aanzien van vervoermiddelkeuze en zijn er aan de hand
van verzamelde gegevens uitspraken gedaan over de invloed van
gebeurtenissen op het vervoermiddelkeuzegedrag. Dit onderzoek draagt
bij aan het inzicht in de vervoermiddelkeuze van individuen en het 
ontwikkelde model kan bijdragen aan voorspellingen van gebeurtenissen
of beleidsmaatregelen. 

Ik heb met veel plezier gewerkt aan mijn afstuderen, bovendien heb ik
veel geleerd gedurende het afgelopen jaar. Het ontwikkelen van een
model en gegevens verzamelen in deze hoeveelheid had ik nog nooit
gedaan.

Bij deze wil ik ook graag iedereen bedanken die mij heeft geholpen en
geadviseerd bij de totstandkoming van mijn afstudeerrapport. Allereerst
bedank ik mijn begeleiders; Harry Timmermans, Theo Arentze. Aloys
Borgers en Peter van der Waerden van de leerstoel Stedebouwkundige
Planologie van de Technische Universiteit Eindhoven. Zij hebben mij 
tijdens mijn afstuderen inhoudelijk ondersteund en begeleid. De deur
stond altijd open voor vragen, dat waardeer ik enorm en ik heb met 
plezier op vloer 8 gewerkt. Daarnaast een woord van dank voor Kees
Cools en Erik te Nijenhuis van het Notebook Service Centrum van de
Technische Universiteit Eindhoven, die mij geholpen hebben met het
zoeken naar een programma om digitale enquêtes mee te maken,
tevens hebben zij een speciaal e-mail adres aangemaakt voor het 
onderzoek. Verder wil ik Jan Vriens van de Gemeente Eindhoven 
bedanken die ook geholpen heeft tijdens mijn zoektocht naar een 
programma voor het maken van digitale enquêtes. De eigenaars/
medewerkers van NetQuestionnaires, Ronald Zwartkruis, Jeroen Knoef
en Mattijs Spierings, wil ik ook bedanken voor het aanbod en de 
antwoorden op mijn vragen tijdens de gegevensverzameling. Natuurlijk
wil ik nog alle respondenten bedanken voor de deelname aan de 
enquête, zonder respondenten was er geen gegevensverzameling
mogelijk geweest.

Tenslotte een speciaal dankwoord voor mijn ouders, mijn vriend Mattijs
en mijn vrienden, zowel op de universiteit als privé, die mij tijdens mijn
studie en met name mijn afstudeerperiode gesteund hebben. 

Mijn afstuderen is een key event (geplande gebeurtenis) in mijn leven !

Marloes Verhoeven

Eindhoven, 7 oktober 2004
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Iedereen houdt zich bezig met verkeer en vervoer, zowel burgers als
beleidsmakers. Burgers willen zich graag verplaatsen om aan allerlei 
activiteiten deel te nemen die op verschillende locaties plaatsvinden.
Beleidsmakers willen graag plannen ontwikkelen om bijvoorbeeld de 
vervoermiddelkeuze van de burgers te beïnvloeden. Voor een verplaat-
sing maken individuen gebruik van een vervoermiddel; lopen, fiets, auto
of openbaar vervoer. De keuze voor een vervoermiddel wordt bepaald
door de keuzeset, dit worden ook wel de mogelijke of beschikbare alter-
natieven genoemd. Deze keuzeset kan per situatie en per persoon 
verschillen. Het verschil kan worden veroorzaakt door beschikbaarheid
van het vervoermiddel en de bereikbaarheid van het doel.  De maat-
schappij wordt steed mobieler, naast grote voordelen heeft deze toena-
me in mobiliteit ook nadelen, zoals files en vervuiling. De Nederlandse
Overheid heeft allerlei maatregelen, zoals rekening rijden en filestroken,
genomen om deze nadelige gevolgen tegen te gaan. Deze maatregelen
zijn voornamelijk gericht op het terugdringen van het autogebruik en het
stimuleren van andere vervoerswijzen zoals het openbaar vervoer en de
fiets. Er wordt vanuit gegaan dat genoemde maatregelen een bepaalde
verandering teweegbrengen in de vervoermiddelkeuze van individuen. 

In het verleden zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd naar vervoer-
middelkeuze. Vroeger ging men ervan uit dat er alleen een keuze werd
gemaakt op basis van kosten en tijd. Tegenwoordig worden allerlei
zaken zoals de invloed van comfort, gedrag, attitude en leefstijlen bij
betrokken. De catastrofetheorie is een eerste aanzet geweest in de 
veronderstelling dat zeer sterke en zeer direct waarneembare 
veranderingen, catastrofes, een verandering teweeg brengen in vervoer-
middelkeuze. Verschillende onderzoeken aan de TU/e zijn aanleiding
geweest voor dit onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de invloed van
gebeurtenissen op het vervoermiddelkeuzegedrag. Gebeurtenissen wor-
den ook wel critical incidents (CI) en key events (KE) genoemd. Een CI
is een ongeplande gebeurtenis die men zomaar overkomt, zoals een
ongeluk of een ramp, een KE is een geplande gebeurtenis, zoals een
verhuizing of de aanschaf van een auto. Voor dit onderzoek is een selec-
tie gemaakt van gebeurtenissen. Er is gekozen voor structurele gebeur-
tenissen, dat zijn gebeurtenissen die de meeste mensen meemaken in
hun leven. 

De volgende zeven gebeurtenissen zijn onderzocht: verandering van
woonadres, verandering van huishoudsamenstelling, verandering van
werklocatie, verandering van studielocatie, verandering van auto-
beschikbaarheid, verandering van OV kaart bezit en verandering van
huishoudinkomen.

Door middel van dit onderzoek wordt er inzicht verschaft in het vervoer-
middelkeuzeproces en met name de invloed van gebeurtenissen op dit
proces. Er is een conceptueel model voor vervoermiddelkeuzegedrag
ontwikkeld. De theorie van Bayesian Belief Network heeft geholpen bij
de structurering en totstandkoming van het model. Dit onderzoek levert
door deze aanpak een bijdrage aan en inzicht in de vervoermiddelkeuze.
Nieuwe kennis en inzichten opgedaan via dit onderzoek kunnen 
bijdragen aan het formuleren van nieuwe beleidsmaatregelen en het
inschatten van effecten van die maatregelen op het keuzegedrag. Het
ontwikkelde conceptueel model bestaat uit vier groepen; vervoermiddel-
bezit kenmerken, tourkenmerken, contextkenmerken en verplaatsings-
kenmerken en waardeoordelen. Het conceptueel model is in het 
softwareprogramma Netica ingevoerd, in dit geval is er dan sprake van
een decision network. Centraal in het decision network staat uiteraard de
vervoermiddelkeuze.

Voor het onderzoek zijn gegevens verzameld met behulp van een 
digitale enquête. De digitale enquête bestaat uit zes onderdelen; 
persoonskenmerken vervoermiddelbezit kenmerken, gebeurtenissen,
huidig gebruik van vervoermiddelen, CPT's en het SP onderdeel. Op
basis van deze gegevens kunnen er uitspraken gedaan worden over
gebeurtenissen en de invloed van deze gebeurtenissen op de vervoer-
middelkeuze. Er zijn 2400 mensen benaderd via de e-mail voor 
deelname aan het onderzoek. Uiteindelijk hebben 710 respondenten de
digitale enquête volledig ingevuld. Op basis van deze gegevens zijn de
analyses uitgevoerd. 

Voor dit onderzoek is er geanalyseerd hoe veel resondenten een 
bepaalde gebeurtenis meegemaakt hebben, hoe vaak ze deze 
gebeurtenis meegemaakt hebben en hoe lang geleden dat is gebeurd.
Tevens is er onderzocht welke invloed gebeurtenissen hebben op 
vervoermiddelkeuze. Het decision network is ingevuld op basis van de
verzamelde gegevens. De laatste twee onderdelen van de enquête,
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CPT’s en SP onderdeel, zijn hier onder andere voor gebruikt. Het 
decison network is nog niet helemaal betrouwbaar. Vervolgonderzoek
kan een bijdrage aan het invullen van het onderdeel tourkenmerken op
basis van de verzamelde gegevens.

Op basis van de frequentie en regressie analyses is te concluderen dat
de meeste respondenten wel een bepaalde strucuturele gebeurtenis
hebben meegemaakt in het leven. Het aantal keer dat iemand een
bepaalde gebeurtenis heeft meegemaakt en het aantal jaar geleden dat
dit heeft plaatsgevonden hangen van een aantal persoonskenmerken en
andere gebeurtenissen af.
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PARAGRAAF 1 | AANLEIDING
Elke dag staat er wel een artikel in de krant over verkeer en vervoer, 
bijvoorbeeld ten aanzien van plannen voor een betere bereikbaarheid of
een proef met licht tegen files of dat bladval tot gladde sporen leidt.
Iedereen houdt zich bezig met verkeer en vervoer, zowel beleidsmakers
als burgers. Dit gebeurd vanuit verschillende invalshoeken, de burger wil
zich verplaatsen en beleidsmakers willen plannen ontwikkelen. Een groot
aantal activiteiten die mensen ondernemen vindt plaats buiten de deur.
Om aan deze 'buiten' activiteiten deel te nemen dient men zich van A
naar B te verplaatsen. Voor een verplaatsing maakt men gebruik van
een vervoermiddel, bijvoorbeeld lopen, fiets, auto of bus. Er wordt een
keuze gemaakt voor een vervoermiddel uit mogelijke of beschikbare
alternatieven. De keuzeset van mogelijke alternatieven kan per situatie
en per persoon verschillen. Dit verschil wordt veroorzaakt door de
beschikbaarheid van het vervoermiddel en de bereikbaarheid van het
doel. Zo heeft de ene persoon bijvoorbeeld geen auto tot zijn/haar
beschikking terwijl in een andere situatie de verplaatsing bijna onmoge-
lijk te maken is met de fiets als vervoermiddel.

Figuur 1.1: Totale vervoersprestatie CBS (2004)

Figuur 1.2: Afgelegde afstand per persoon per dag        CBS (2004)

Aan het begin van de 21e eeuw is de maatschappij mobieler dan ooit en
de mobiliteitsgroei is nog lang niet ten einde. In bovenstaande tabellen
(figuur 1.1 en 1.2) zijn respectievelijk de vervoersprestatie van de
Nederlands bevolking te zien en de afgelegde afstand per persoon per
dag. De reizigerskilometer zijn in de loop der jaren toegenomen, dit geldt
met name voor de autobestuurder: van 76,4 mld reizigerskilometers in
1990 naar 91,9 in 2002. Het totaal aan afgelegde kilometers per persoon
per dag is ook toegenomen, van 33,3 km in 1990 naar 34,6 in 2002.
Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename in het
aantal kilometers als autobestuurder en treinreiziger. Naast de grote
voordelen zijn er ook nadelen van deze toename in mobiliteit. Deze 
toename vertaalt zich bijvoorbeeld in files, vervuiling en overlast. De
Nederlandse Overheid heeft allerlei maatregelen genomen om deze
ongewenste gevolgen tegen te gaan. Deze maatregelen, zoals file-
stroken, parkeertarieven, carpoolen en rekening rijden (systeem voor
automatische heffing van belasting voor het gebruik van geselecteerde
wegvlakken op geselecteerde dagen en perioden per dag, AVV, 1996),
zijn voornamelijk gericht op het terugdringen van het autogebruik en het
stimuleren van andere vervoermiddelen zoals het openbaar vervoer en
de fiets. Er wordt vanuit gegaan dat een genoemde maatregel een
bepaalde verandering teweegbrengt in de vervoermiddelkeuze van 
individuen. Pas achteraf, na invoering van de maatregel, kunnen er 
conclusies getrokken worden over het effect van de maatregel. 
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In het verleden zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd naar vervoer-
middelkeuze. Vroeger dacht men dat er alleen een keuze gemaakt werd
op basis van kosten en tijd, later zijn daar nog meer aspecten bij 
gekomen zoals comfort, gedrag, attitude en leefstijlen. De onderzoekers
zijn zich steeds meer gaan verdiepen in het proces en wat daar allemaal
bij komt kijken. De psychologie wordt dan ook steeds belangrijker met
betrekking tot dit onderwerp. Hoe denkt de mens en op basis van welke
gedachten neemt men een bepaalde beslissing. Bijvoorbeeld de 
catastrofetheorie (AVV, 1996) veronderstelt dat er een zeer sterke en
zeer direct waarneembare verandering, een catastrofe, in een voor die
keuze van vervoerswijze belangrijke factor nodig is wil de reiziger gaan
nadenken over de vervoerswijze. Dit is een zeer interessante veronder-
stelling, de invloed van catastrofes (gebeurtenissen) op factoren uit de
vervoermiddelkeuze. Aangezien er bij eerdergenoemde onderzoeken
niet gekeken werd naar of gesproken werd over de invloed van gebeur-
tenissen bij dit keuzeproces is er nog voldoende te onderzoeken. Een
gebeurtenis kan enerzijds van 'buitenaf' komen, zoals prijsverhoging van
benzine of de aanleg van een nieuwe openbaar vervoer verbinding,
anderzijds kan een gebeurtenis ook een verandering zijn in iemands
privé-situatie, zoals een verhuizing of verandering van baan. Beide
gebeurtenissen kunnen een voldoende grote en merkbare verandering
van omstandigheden met zich meebrengen. Als gevolg van deze 
verandering gaat de betrokkene nadenken over de keuze van vervoers-
wijze . De veronderstelde invloed van gebeurtenissen kan gezien 
worden als een nieuwe benadering van het vervoermiddelproces. Aan de
hand van dit onderzoek wordt er gekeken of er een bepaalde invloed is
van gebeurtenissen op de vervoermiddelkeuze. Dit onderzoek levert
hierdoor een bijdrage aan de vervoermiddelkeuze benadering. Nieuwe
kennis en inzichten opgedaan door dit onderzoek kunnen bijdragen aan
het formuleren van nieuwe beleidsmaatregelen en het inschatten van
effecten van die maatregelen op het keuzegedrag.

PARAGRAAF 2 | DOELSTELLING, PROBLEEMSTELLING EN
ONDERZOEKSVRAGEN

Doelstelling
Voor dit onderzoek is de volgende doelstelling geformuleerd: inzicht 
verschaffen in het vervoermiddelkeuzeproces en de invloed van 

gebeurtenissen op dit proces. Er wordt een conceptueel model voor  
vervoermiddelkeuzegedrag ontwikkeld om zo bij bepaalde toekomstige
ontwikkelingen of maatregelen het effect van de maatregel op het 
vervoermiddelkeuzegedrag te kunnen inschatten.

Probleemstelling
De probleemstelling bij dit onderzoek is als volgt geformuleerd: wanneer
vinden gebeurtenissen (oftewel critical incidents & key events) plaats en
welke invloed hebben deze gebeurtenissen op het vervoermiddelkeuze-
proces?

Onderzoeksvragen
Bij een onderzoek horen ook onderzoeksvragen waarop een antwoord
gevonden moet worden. Voor dit onderzoek zijn de volgende onder-
zoeksvragen opgesteld.
1. Hoe zit het vervoermiddelkeuzeproces in elkaar? 
2. Wordt er bij het vervoermiddelkeuzeproces specifiek aandacht  

besteed aan critical incidents & key events? 
3. Welke gebeurtenissen (critical incidents & key events) leiden tot een 

heroverweging van vervoermiddelkeuze? 
4. Op welke momenten, in het leven van de mens, vinden critical 

incidents & key events plaats? 
5. Hoeveel individuen maken een bepaalde gebeurtenis mee?
6. Hoe vaak maken individuen een bepaalde gebeurtenis mee?
7. Hoe lang geleden heeft een individu een bepaalde gebeurtenis voor 

het laatst meegemaakt?
8. Wordt de kans op het meemaken van een bepaalde gebeurtenis 

beïnvloed door persoonskenmerken of andere gebeurtenissen?
9. Is er een bepaalde relatie tussen hoe vaak een individu een bepaalde 

gebeurtenis heeft meegemaakt en zijn/haar persoonskenmerken?
10. Is er een bepaalde relatie tussen hoe lang geleden een individu een 

bepaalde gebeurtenis heeft meegemaakt en zijn/haar 
persoonskenmerken?

11. Welke gevolgen hebben critical incidents & key events op de 
vervoermiddelkeuze? 

12. Hoe kan vervoermiddelkeuze gemodeleerd worden?
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PARAGRAAF 3 | ONDERZOEKSOPZET
Het onderzoek is verdeeld in de volgende fasen:
- Allereerst wordt de aanwezige literatuur bestudeerd. Het vervoer-
middelkeuzeproces wordt beschreven, met andere woorden uit welke
aspecten dit proces bestaat. Vervolgens wordt de ontwikkeling in de 
vervoermiddelkeuze benadering behandeld en er wordt afgesloten met
de invloed van gebeurtenissen. 
- Voor dit onderzoek is er een conceptueel model voor vervoer-
middelkeuze ontwikkeld. Met behulp van de theorie van Bayesian Belief
Network is het model tot stand gekomen.
- Om uitspraken te doen over de invloed van gebeurtenissen en om het
ontwikkelde conceptuele model te toetsen dienen er gegevens 
verzameld te worden. De verschillende gegevensverzamelingmethoden
worden op een rijtje gezet en hieruit volgt een keuze voor een bepaalde
verzamelingsmethode. Beschreven wordt welke gegevens precies nodig
zijn en uiteindelijk volgt een beschrijving van verschillende onderdelen
van de gegevensverzamelingmethode. 
- Voor de gegevensverzameling is een grote groep respondenten nodig.
Deze respondenten dienen benaderd te worden voor deelname aan het
onderzoek. Voor het benaderen van de respondenten is een bepaalde
methode ontwikkeld.
- De gegevens worden verwerkt en geanalyseerd. Dit gebeurt aan de
hand van verschillende computerprogramma's. Hieruit volgt een beeld
over de invloed van de gebeurtenissen op de vervoermiddelkeuze van
de respondenten. Tevens wordt het conceptuele model zover mogelijk
ingevuld met de verzamelde gegevens.
- Aan de hand van de resultaten van de analyses worden conclusies
getrokken met betrekking tot de invloed van gebeurtenissen op de 
vervoermiddelkeuze en worden aanbevelingen gedaan met betrekking
tot nader onderzoek.

PARAGRAAF 4 | LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 wordt kort beschreven wat er over vervoermiddelkeuze
gevonden is in de literatuur en welke onderzoeken in het verleden
gedaan zijn naar vervoermiddelkeuzegedrag. Het ontwikkelde 
conceptueel model voor vervoermiddelkeuze is gebaseerd op de theorie

van Bayesian Belief Network. Meer over deze theorie en methode is te 
vinden in hoofdstuk 3. De totstandkoming van het conceptueel model
voor dit onderzoek wordt besproken in hoofdstuk 4. Om het conceptueel
model te toetsen aan de werkelijkheid worden er gegevens verzameld,
de manier van gegevensverzameling wordt in hoofdstuk 5 beschreven
en in hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan hoe de respondenten
benaderd zijn voor deelname aan het onderzoek. In hoofdstuk 7 komen
de analyses aan de orde. Met behulp avn de onderzoeksresultaten wor-
den de onderzoeksvragen beantwoord. De rapportage richt zich met
name op de onderzoeksvraag 5 tot en met 11. Om het onderzoek af te
sluiten worden de doelstelling, probleemstelling en de onderzoeksvragen
nog een keer behandeld in hoofdstuk 8, waar tevens de conclusies
behandeld worden. Daarna worden in dit hoofdstuk aanbevelingen
gedaan voor eventueel vervolgonderzoek. In dit verslag komen 
verschillende definities aan bod. Een beschrijving van deze 
veelgebruikte begrippen is te vinden in de woordenlijst (bijlage 1).
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INLEIDING
Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar vervoermiddelkeuzegedrag
van individuen. In deze onderzoeken wordt de vervoermiddelkeuze uit
een gelegd verschillende onderdelen, zoals afbakening keuze-
alternatieven, selectie van de voor de keuze relevante kenmerken van
de alternatieven, schatting van het verwachte totale nut van de alterna-
tieven en keuze van het beste alternatief op basis van de nutsverwach-
tingen. In het algemeen wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de
invloed van gebeurtenissen op vervoermiddelkeuze. Alleen de cata-
strofetheorie (AVV, 1996) verondersteld dat een reiziger gaat nadenken
over de vervoerswijze indien er een zeer sterke en zeer direct waar-
neembare verandering in een belangrijke factor in het vervoermiddel-
keuzeproces heeft plaatsgevonden. Dit sluit redelijk aan bij dit onder-
zoek, namelijk de invloed van gebeurtenissen op de vervoermiddelkeuze
van individuen. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht verschaffen in
het vervoer-middelkeuzeproces en de invloed van gebeurtenissen op dit
keuzeproces. Het onderzoek kan op deze manier bijdragen aan nieuwe 
inzichten op het gebied van vervoermiddelkeuzegedrag van mensen. Op
basis van bevindingen uit dit onderzoek wordt een beter inzicht gecreerd
in vervoermiddelkeuze en daardoor kunnen problemen beter worden
aangepakt. Met behulp van het model kunnen er simulaties uitgevoerd
worden, waarmee de te verwachten verschuivingen in de vervoermiddel-
keuze als gevolg van een gebeurtenis voorspeld kunnen worden. 

In dit hoofdstuk worden enkele punten uit de literatuur aangehaald die
van belang zijn voor de achtergrond van dit onderzoek. In de eerste
paragraaf wordt het vervoermiddelkeuzeproces beschreven. Er wordt
behandeld welke aspecten en overwegingen er bij dit proces komen 
kijken. De tweede paragraaf besteedt aandacht aan de ontwikkeling van
de vervoermiddelkeuzebenadering. In de loop der jaren is die 
benadering steeds bijgeschaafd op basis van ontwikkelingen en 
bevindingen. De volgende benaderingen komen aan bod: de Modal Split
benadering, het logitmodel, de activiteitenpatroon benadering, de 
catastrofetheorie benadering en de benadering vanuit de mens, ofwel de
'leefstijlen benadering'. De derde paragraaf behandelt gebeurtenissen,
ook wel critical incidents (CI) en key events (KE) genoemd. Er wordt een
omschrijving gegeven van een gebeurtenis en er wordt een lijst met
diverse gebeurtenissen besproken. Tevens wordt er een onderscheid
gemaakt tussen CI en KE. 

PARAGRAAF 1 | VERVOERMIDDELKEUZEPROCES
Mensen plannen activiteiten, niet alle activiteiten kunnen tegelijkertijd
plaatsvinden (Michon, 1989). Bovendien kunnen mensen niet alle 
activiteiten, zoals werk, boodschappen doen, familie of vriendenbezoek
en sporten, op één plek verrichten. Van Knippenberg (1989) veronder-
stelt dat verplaatsingen een afgeleide zijn van het totale activiteiten-
patroon. Een verplaatsing heeft een groot aantal kenmerken, onder
andere de herkomst, de bestemming, de frequentie, het tijdstip op de
dag, de vervoermiddelkeuze en de keuze voor een route. Er dienen dus
allerlei keuzes gemaakt te worden indien een individu aan een activiteit
wil deelnemen en zich daarvoor moet verplaatsen. Deze keuzes hangen
met elkaar samen en worden vaak tegelijkertijd genomen. De keuze voor
een route hangt bijvoorbeeld samen met de keuze van een vervoer-
middel en de keuze voor een vervoermiddel hangt samen met de te
overbruggen afstand. In de verkeerskunde worden een aantal 'sub-
modellen' gebruikt om het verplaatsingsgedrag te beschrijven en te 
voorspellen, zoals een verplaatsingsproductiemodel, een verplaatsings-
distributiemodel, een vervoerswijzekeuzemodel, een tijd-van-de-dag-
model en een routekeuzemodel. Volgens Brög (Hoorn, 1989) zijn er
zeven dimensies van belang bij de keuze voor een vervoerswijze, 
namelijk: de objectieve beschikbaarheid van vervoerswijzen (1), 
keuzebeperkingen (2), de mate waarin men geïnformeerd is over de
beschikbare alternatieven (3), de reistijden en de percepties daarvan
door het individu (4), de reiskosten en de percepties daarvan (5), het
serviceniveau en comfort en de perceptie daarvan (6) en andere 
attitudes ten opzichte van de beschikbare vervoerswijzen (7). Vlek
(1989) beaamt dit, door te veronderstellen dat er naast beschikbare 
keuzemogelijkheden en de aangegeven consequenties ook persoonlijke
en sociale factoren een rol spelen bij een beslissingsprobleem. Verkeer
en vervoer is een interactief proces van rationeel handelende individuen.
Het gedrag van individuen wordt gedeeltelijk bepaald door rationele
overwegingen, gedeeltelijk door gewoonte en gedeeltelijk door 
onbewuste motieven ( AVV, 1996). Kroes (1989) stelt dat de keuze van
een vervoermiddel een onderdeel is uit en reeks keuzes die ten grond-
slag liggen aan verkeer en vervoer. Reizigers dienen een aantal primaire
beslissingen te nemen, zoals het wel of niet maken van een bepaalde
verplaatsing, het tijdstip, het doel, het vervoermiddel en de route.
Hiernaast dienen ook nog een aantal secundaire beslissingen genomen
te worden, zoals de kaartsoort keuze bij het openbaar vervoer of het 
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In figuur 2.1 is het proces van vervoermiddelkeuze door individuele 
reizigers weergegeven. De factoren beschikbaarheid van de 
alternatieven en kenmerken van de alternatieven hebben via percepties
een invloed op het keuzeproces. Percepties hangen enerzijds samen
met objectieve meetbare kenmerken van de vervoermiddelen en worden
anderzijds beïnvloed door eerder opgedane ervaringen met het gebruik
van vervoermiddelen (Kroes, 1989). Bovendien hebben verschillende
mensen in vergelijkbare situaties verschillende percepties. Dit verschil in
perceptie kan een andere keuze veroorzaken in dezelfde situatie. Het is
van belang dat hier voldoende aandacht aan geschonken wordt in
onderzoek van vervoermiddelkeuzegedrag. Het concept van verwachte
nut (expected utility) staat centraal in de diverse theoretische modellen
over vervoermiddelkeuze. Dit verwachte nut wordt meestal verondersteld
een gewogen functie te zijn van kenmerken van de vervoermiddelen: 

waarbij:
(S)EUij = verwacht (subjectief) nut van vervoermiddel j voor individu i
Xijk = de waarde van kenmerk k van vervoermiddel j voor individu i
ßik = het gewicht van kenmerk k voor individu i
n = het totaal aantal kenmerken

Bij nutsmaximaliserend gedrag wordt het alternatief met het grootste 
verwachte nut gekozen. Modellen voor de keuze van een vervoermiddel
worden meestal ontwikkeld op basis van waarnemingen van daad-
werkelijk vertoond gedrag en de daarmee samenhangende variabelen.
Deze variabelen kunnen onderverdeeld worden in objectief meetbare
variabelen (revealed preferences) en subjectieve variabelen (stated 
preferences). Er zijn drie soorten modellen voor vervoermiddelkeuze 
ontwikkeld, namelijk het attitudemodel (Fishbein en Ajzen, 1975), het
econometrisch model of logitmodel (Ben-Akiva en Lerman, 1985) en het
model gebaseerd op conjunct meten (Louviere, 1988). Bij het laatste
model worden diverse situaties, die omschreven zijn op basis van de 
kenmerken van de diverse vervoermiddelen, voorgelegd aan 
respondenten. Per situatie wordt de respondent gevraagd welk vervoer-
middel hij/zij zou kiezen als die situatie zich voordoet. 

Hoofdstuk 2 | Literatuur
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carpoolen. De keuze van een vervoermiddel hangt ook samen met ander
keuzes in het dagelijkse leven, bovendien vind er afstemming plaats tus-
sen de keuzes in bijvoorbeeld een huishouden. Volgens Kroes (1989)
bestaat het keuzeproces voor een vervoermiddel uit de volgende onder-
delen: afbakening keuze-alternatieven (1), selectie van de voor de keuze
relevante kenmerken van de alternatieven (2), schatting van het ver-
wachte totale nut van de alternatieven (3) en keuze van het beste alter-
natief op basis van de nutsverwachtingen (4). Deze onderdelen komen
grofweg overeen met de onderdelen zoals Brög deze veronderstelde. Bij
het eerste onderdeel, afbakening van de keuzealternatieven, wordt de
keuzeset vastgesteld. De keuzeset is een verzameling van mogelijke en
beschikbare vervoermiddelen voor een bepaalde verplaatsing. Deze set
kan uiteraard per individu en per situatie verschillen. Het tweede onder-
deel heeft te maken met de eigenschappen van de 
verplaatsing, bijvoorbeeld reistijd, reiskosten en comfort. Verschillende
vervoermiddelen hebben verschillende reistijden, reiskosten en comfort.
De totale waardering die de reiziger heeft voor elk van de beschikbare
vervoermiddelen komt bij het derde onderdeel aan bod. Deze totale
waardering per vervoerswijze is opgebouwd uit de waardering van de
vervoerswijze op de afzonderlijke kenmerken. Naast de waarde van elk
kenmerk speelt ook de prioriteit die de reiziger aan elk kenmerk geeft
een rol. De feitelijke keuze van een vervoermiddel spreekt nu voor zich.
Reizigers zullen het vervoermiddel kiezen waarvan zij het meeste nut
verwachten (nutsmaximalisatie). Er zijn ook andere keuzeregels denk-
baar, zoals het kiezen van een vervoermiddel indien het voldoet aan
zekere minimale voorwaarden.

Figuur 2.1 blokdiagram van het vervoermiddelkeuzeproces Kroes (1989)
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PARAGRAAF 2 | ONTWIKKELING VAN DE VERVOERMIDDELKEUZE
BENADERING
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de vervoermiddelkeuze
benadering behandeld. In de loop der jaren is die benadering steeds 
bijgeschaafd op basis van ontwikkelingen en bevindingen. Er worden
drie typen modellen voor verplaatsingsgedrag onderscheiden (van
Knippenberg en Daly, 1989): geaggregeerde modellen, 
gedesaggregeerde modellen en activiteitenmodellen. 

In het begin van de jaren zestig werden gedesaggregeerde modellen
toegepast voor de studie over vervoerswijze, ook wel modal split
genoemd. Met modal split wordt de verdeling tussen de verschillende
vervoerwijze bedoeld. Bij deze verdeling wordt onderscheid gemaakt 
tussen de auto (auto als bestuurder, auto als passagier), openbaar 
vervoer (trein, bus, metro, tram etc.) en overig (fiets, lopen). Het Centraal
Bureau voor Statistiek (CBS) verzamelt ook gegevens over mobiliteit van
personen. Het Statistisch Jaarboek 2004 (CBS, 2004) bevat gegevens
over de totale vervoersprestatie van de Nederlandse bevolking. Deze
tabel is afgebeeld op pagina 6 van dit verslag (figuur 1.1). Met de modal
split wordt alleen een verdeling van de verschillende vervoer-
middelen gegeven. In principe is dat natuurlijk een goede manier om het
werkelijke gebruik weer te geven, er is direct inzicht in het gebruik van
vervoermiddelen. Het nadeel van deze verdeling van vervoerswijzen is
echter dat het alleen een weergave van het (eind)resultaat. Een achter-
liggende gedachte of overweging is hier niet uit af te leiden. Indien er
een verschuiving gewenst is in de modal split verdeling is het van belang
dat er inzicht ontstaat in de achterliggende gedachten, oftewel de reden
waarom een persoon kiest voor een bepaald vervoermiddel. Nadat
bekend is welke invloedsfactoren een rol spelen bij de keuze kan hierop
ingespeeld worden

In het begin van de jaren zeventig is er een scala aan modellen 
ontwikkeld, waarvan het logitmodel het belangrijkste model was. Dit
model veronderstelt dat de keuze voor een vervoermiddel wordt gemaakt
uit een set van alternatieven. Het alternatief met het grootste verwachte
nut wordt uiteindelijk gekozen. In eerste instantie werd verondersteld dat
bij de keuze voor een alternatief alleen rekening werd gehouden met de
kosten en tijd, het werd gezien als rationele keuze. 

De beschrijvende en verklarende verkeersmodellen bezien het 
verplaatsingsgedrag in isolatie. In het midden van de jaren zeventig werd
de nadruk verschoven van het verplaatsingsgedrag van individuen naar
het complex van gedragingen en beslissingen van een huishouden. Dit
werd ook wel 'activity-base approach' genoemd, Jones (1979) en Damm
(1983) hebben diverse artikelen geschreven over deze benadering.
Tijdbestedingsonderzoek is een van de oudste methoden, dit onderzoek
werd vaak gedaan door middel van het invullen van de achtereen-
volgende activiteiten in een 'dagboekje'. De kracht van deze benadering
ligt vooral in de mogelijkheden om inzicht te krijgen in menselijke keuze-
processen. Voor directe toepassingen voor prognoses zijn de modellen
meestal te ingewikkeld. 

Tot voor kort werden de verkeersmodellen gebaseerd op geobserveerd
gedrag (revealed preferences). De laatste jaren is er de tendens 
ontstaan om ook verklaarde voorkeuren (stated preferences) te 
gebruiken. Verklaarde voorkeuren zijn de voorkeuren die mensen 
zeggen te hebben voor echte of hypothetische situaties, bijvoorbeeld de
alternatieven voor de verplaatsing. 

In de publicatie 'autogebruik te sturen?' (AVV, 1996) wordt er gesproken
over gewoontegedrag, cognitieve dissonantie en de catastrofetheorie.
Verplaatsingsgedrag is vaak gewoontegedrag. Van gewoontegedrag is
sprake bij gedrag dat regelmatig wordt vertoond, zonder dat er steeds
sprake is van bewuste keuzen. De functie van gewoontegedrag is dat
het tijd en energie bespaart, allerlei complexe informatieverwerkings-
processen en beslissingsprocessen worden kortgesloten. Het gaat bij
gewoontegedrag niet om een uitgesproken automatisme, de persoon in
kwestie is zich wel degelijk bewust van de keuze. Als iemand van zijn
nieuwe woonadres of naar een nieuw werkadres reist zal de reiziger
hooguit in het begin alles op een rijtje zetten en eventueel de alter-
natieven uit proberen. Vervolgens denkt die reiziger niet meer elke dag
na over zijn/haar keuze. Deze min of meer eenmalige keuze wordt vaak
gemaakt op basis van onvolledige informatie. Het is een bekend 
verschijnsel dat reizigers alleen benzine kosten tellen, maar wel de 
volledige kosten berekenen bij een verplaatsing met het openbaar 
vervoer. Bovendien gaat de attitude zich conform de gemaakte keuze
verder aanpassen. Dit wordt ook wel cognitieve dissonantie genoemd, er
is dan strijdigheid tussen iemands attituden of tussen attituden en
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gedrag. Het eigen gedrag wordt goed gepraat of gerechtvaardigd. De
catastrofetheorie veronderstelt dat er een zeer sterke en direct waar-
neembare verandering nodig is in een van de factoren van de vervoer-
middelkeuze wil een reiziger na gaan denken over de vervoermiddel-
keuze. Voorbeelden van veranderingen zijn verdubbeling van benzine-
prijzen, verviervoudiging van de busfrequentie, een verhuizing of 
verandering van baan. De eerste twee voorbeelden zijn verandering van
'buitenaf', vaak bepaald door de Overheid, de andere voorbeelden zijn
veranderingen in de privé omstandigheden van een individu. De
Overheid wil graag mensen beïnvloeden in de vervoermiddelkeuze, dit
gebeurt vaak door het invoeren van diverse maatregelen, zoals 
carpoolen of filestroken. Geringe maatregelen hebben echter volgens
deze theorie geen effect, maatregelen dienen een 'catastrofe' te 
veroorzaken. Van uitermate groot belang is wel dat er dan op het
moment van een 'catastrofe' wel een ander alternatief beschikbaar is. 

De laatste jaren is de leefstijl benadering opgekomen. Leefstijlen zijn
kenmerkende patronen van gedragingen, waarmee mensen laten zien
'wie zij zijn' (Driessen, 1993). Bourdieu (1979) ziet leefstijlen als de 
consequenties van de twee belangrijkste hulpbronnen in de 
maatschappij, namelijk geld en bezit enerzijds en kennis en opleiding
anderzijds. Bourdieu maakt onderscheid in twee leefstijlen: 
de economische en de culturele. Uit het onderzoek van Bureau Driessen
(1993) naar de keuze voor openbaar vervoer of de auto komt naar voren
dat leefstijlen wel degelijk een invloed hebben op de keuze tussen open-
baar vervoer en de auto. Reizigers met een economische leefstijl worden
gekenmerkt als autorijders, zij zijn zeer mobiel, bezitten vaak een rijbe-
wijs en een auto. Reizigers met een culturele leefstijl reizen vooral voor
vrije tijd met het openbaar vervoer. Bureau's als Motivaction (Motivaction
International BV) en SmartAgent (the Smartagent Company) houden
zich ook bezig met leefstijlen. Motivaction stelt dat traditionele indelingen
van groepen op basis van sociaal-economische kenmerken zoals leeftijd,
inkomen en geslacht steeds meer aan verklarende kracht verliezen in
een complexe samenleving. Zij hebben daarom een Mentality-onderzoek
ontwikkeld, waarin mensen worden gegroepeerd naar hun levensinstel-
ling. Met behulp van leefstijlen en waardepatronen kan consumentenge-
drag beter worden verklaard. Door onderzoek naar de belevingswereld
krijgen zij meer inzicht in het alledaagse leefpatroon van Nederlanders.
Motivaction onderscheid in Nederland de volgende sociale milieus: 

traditionele burgerij, gemaksgeoriënteerden, moderne burgerij, nieuwe
conservatieven, kosmopolieten, opwaarts mobielen, postmaterialisten en
postmoderne hedonisten. Deze sociale milieus zijn niet gedefinieerd op
basis van sociale klassen of socio-economische variabelen, maar op
basis van persoonlijke opvattingen, waarden en normen die aan de
levensstijl van mensen ten grondslag liggen. Elk milieu kent haar eigen
leefstijl en consumptiepatroon. Smartagent werkt op een soort gelijke
manier als Motivaction. In het kader van wonen onderscheiden zij 
bijvoorbeeld zes wooncomsumenten: samenlevers, verankerden, 
dynamische individualisten, terugtreders, stille luxe en ongebondenen.
Deze indeling kan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een
bepaald woonmilieu. 

PARAGRAAF 3 | GEBEURTENISSEN
Zoals uit de voorgaande paragrafen blijkt zijn er diverse benaderingen 
ontwikkeld om het vervoermiddelkeuzeproces te beschrijven. Voorlopig
is er nog geen sprake van een model dat alle beperkingen en interacties
kan voorspellen. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de ontwikkeling
van modellen voor vervoermiddelkeuze. Het kan tot nieuwe inzichten en
ontwikkelingen leiden die gebruikt kunnen worden in het toekomstige
beleid. Bij het maken van een vervoermiddelkeuze zijn allerlei factoren
van belang, zoals reistijd, kosten, comfort, aanbod en beschikbaarheid
van het vervoermiddel. Naast deze factoren kunnen er ook bepaalde 
gebeurtenissen in iemand's leven zijn die van invloed zijn op dit keuze-
proces. Op de TU/e zijn er in het verleden ook onderzoeken gedaan
naar Critical Incidents en Key Events (gebeurtenissen bewegen de
mens, Hoogendoorn, 2002 en Critical Incidents versus vervoermiddel-
keuzegedrag, van Heerde, 2002). De definitie van een critical incident
luidt als volgt: een gebeurtenis die leidt tot een verandering in een van
de kenmerken van het vervoermiddelkeuzeproces (Hoogendoorn, 2002).
De gebeurtenis heeft twee dimensies. Ten eerste kan het zowel een 
individuele als maatschappelijke gebeurtenis zijn. Het kan dus een
gebeurtenis zijn die voor één persoon geldt, zoals het behalen van het
autorijbewijs, of het kan een gebeurtenis zijn die voor een grotere groep
mensen geldt, zoals een stijging van de benzineprijs. Ten tweede kan de
gebeurtenis actueel zijn of in het verleden gebeurd zijn. Een actuele
gebeurtenis is pas geleden voorgevallen en speelt nu. Een gebeurtenis
uit het verleden is langer geleden voorgevallen, maar men houdt er nog
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steeds rekening mee. In het proces van de vervoermiddelkeuze wordt
met de gebeurtenis rekening gehouden. Verder wordt de gebeurtenis
ervaren als ongebruikelijk positief of ongebruikelijk negatief en kan hij de
uiteindelijke vervoermiddelkeuze beïnvloeden. In dit onderzoek wordt er
naast critical incidents (CI) ook gesproken over key events (KE). Een 
critical incident wordt gedefinieerd als een ongeplande gebeurtenis die je
zomaar overkomt, bijvoorbeeld een ongeluk of een maatregel van de
Overheid. Een key events wordt gedefinieerd als gebeurtenis die de
mens zelf plannen, zoals een verhuizing, de aanschaf van een auto of
een huwelijk. Om een duidelijk onderscheid te maken tussen critical 
incidents en key events is er een matrix gemaakt (figuur 2.1). De linker
kolom geeft de onverwachtse gebeurtenissen (critical incidents) weer en
de rechter kolom geeft de verwachte of geplande gebeurtenissen weer
(key events). Tevens is er een onderscheid gemaakt tussen de manier
waarop de gebeurtenissen iemand 'raken'. Een gebeurtenis kan namelijk
een individu (of bijvoorbeeld één huishouden) raken of een gebeurtenis
kan een grote groep mensen, zoals de maatschappij 'raken'. Hierbij kan
gedacht worden aan een ramp. In de matrix zijn een aantal voorbeelden
van critical incidents en key events weergegeven.

Figuur 2.3: matrix met voorbeelden critical incidents en key events

Tot nu toe is er nauwelijks iets bekend over de gevolgen van deze
gebeurtenissen met betrekking tot het vervoermiddelkeuze-proces.
Wanneer vinden deze gebeurtenissen plaats, hoe vaak vinden deze
gebeurtenissen plaats en wat voor soort invloed hebben ze op het 
vervoermiddelkeuzeproces? Het onderzoek van Hoogendoorn (2000)
naar gebeurtenissen leverde twee lijsten op; één lijst met gebeurtenissen
die veel mensen meemaken en één lijst met gebeurtenissen die veel
invloed hebben. Hieronder zijn de lijsten opgesomd, de gebeurtenissen
zijn gerangschikt op volgorde van meest meegemaakt (bovenaan) naar
minst meegemaakt (onderaan). Van Heerde (2002) is op een selectie
van deze gebeurtenissen verder ingegaan. Met dit onderzoek is een
aanzet gemaakt naar het onderzoeken van de invloed van gebeurte-
nissen op vervoermiddelkeuze. Dit onderzoek is een vervolg van deze
aanzet. De selectie van gebeurtenissen is in onderstaand lijst opgesomd.

Gebeurtenissen die veel mensen meemaken (Hoogendoorn, 2002):
- het leren fietsen;
- in het bezit krijgen van een fiets;
- het behalen van het autorijbewijs;
- een verhuizing;
- het kapot gaan van een fiets/brommer/auto/…;
- stijgen van de reiskosten van het gebruikte vervoermiddel;
- stijging van inkomen;
- in het bezit krijgen van een auto;
- toename van verkeersdrukte op de route;
- stijging van de benzineprijs;
- gaan werken (na studie);
- het rijgedrag van overige verkeersdeelnemers is veranderd;
- betrokken geweest bij een ongeval;
- omleiding op de route;
- trouwen;
- een bekende is betrokken geweest bij een ongeval;
- het krijgen van een kind;
- getuige geweest van een ongeval;
- verandering van werklocatie;
- verandering van baan/werkgever;
- verandering van school;
- werktijden zijn veranderd;
- toename van de vaste lasten van het gebruikte vervoermiddel.
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Gebeurtenissen die volgens respondenten veel invloed 
hebben (Hoogendoorn, 2002):
- (tijdelijk) beschikbaar alternatief vervoermiddel;
- in het bezit krijgen van een OV-jaarkaart;
- (tijdelijk) onbeschikbaar worden van het gebruikte vervoermiddel;
- het behalen van het brommerrijbewijs;
- afname van de reistijd bij een verplaatsing met de trein;
- in het bezit krijgen van een brommer;
- in het bezit krijgen van een auto;
- daling van de reiskosten van het gebruikte vervoermiddel;
- verandering van school;
- het behalen van het autorijbewijs;
- toename van de reistijd bij een verplaatsing met de fiets;
- in het bezit krijgen van een fiets;
- het leren fietsen;
- afname van de reistijd bij een verplaatsing met de auto;
- in het bezit krijgen van een OV-kortingskaart;
- toename van de reistijd bij een verplaatsing met de trein;
- sociaal onveilig gevoel ervaren bij het gebruik van de trein.

Critical incidents of gebeurtenissen (van Heerde, 2002):
- verandering sociale leefomgeving;
- verandering indeling werkdag ;
- verandering werkomgeving;
- het behalen van het autorijbewijs;
- het in het bezit krijgen van een auto;
- het in het bezit krijgen van een ander vervoermiddel;
- educatie.

Van Heerde heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd, dat was een
eerste aanzet tot vervolgonderzoek. Er kan geconcludeerd worden dat
critical incidents via een verandering in de beschikbaarheid en de 
kenmerken van vervoeralternatieven en de attitude jegens deze 
vervoeralternatieven kunnen leiden tot een verandering in het gebruik
van vervoermiddelen. Elk soort CI kan voor een ander soort verandering
in dit vervoermiddelgebruik zorgen. 

Deze lijsten van eerder genoemde gebeurtenissen zijn zeer uitgebreid,
deze gebeurtenissen kunnen niet allemaal onderzocht worden. Er is een
selectie van zeven gebeurtenissen gemaakt, in hoofdstuk 4 conceptueel
model wordt deze selectie verder toegelicht.
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INLEIDING
Bij het structureren van het onderzoek is gebruik gemaakt van een 
conceptueel model dat is samengesteld met behulp van Bayesian Belief
Network en Decision Network. Beide begrippen komen uit de Theorie
van Bayesian Belief Network. Voor een goed begrip zal deze theorie in
dit hoofdstuk aan de orde komen. De beschrijving is ontleend uit het
boek Probabilistic Reasoning In Expert Systems (Neapolitan, 1990) en
de reader voor het vak Evaluation and Decision (Arentze en Borgers,
2004). De Bayesian Belief Network theorie is bij het onderzoek 
betrokken aangezien een Bayesian Belief Network (BBN) en een
Decision Network (DN) een bijdrage leveren aan het structureren van
een probleem. Deze theorie ondersteunt het formuleren van een model,
in dit geval het conceptueel model voor vervoermiddelkeuze. In dit
hoofdstuk wordt deze theorie behandeld en in het volgende hoofdstuk
wordt beschreven op welke manier het ontwikkelde conceptueel model
tot stand is gekomen. Met de basiskennis van deze theorie in het achter-
hoofd is de beschrijving van het conceptueel model beter te begrijpen.

In veel keuzesituaties zijn de consequenties van een keuze onzeker.
Degene die een keuze maakt moet bij het maken van de keuze eigenlijk
rekening houden met de kansen van alle mogelijke consequenties.
Bayesians Beliefs Network (BBN) is een techniek om een keuzesituatie
weer te geven in termen van relevante variabelen en relaties tussen
deze variabelen. Met behulp van de software Netica (Norsys Software
Corp, 2003) kan een complex BBN model ingevoerd en doorgerekend
worden. De verschillende kansen worden berekend op basis van de
beschikbare kennis. Dit zal duidelijk worden aan de hand van dit 
hoofdstuk. Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In de eerste paragraaf
wordt beschreven hoe een BBN opgebouwd is en wat de functie ervan
is. De tweede paragraaf behandeld een Decision Netwerk (DN). De 
werking van het netwerk wordt duidelijk gemaakt met een voorbeeld. In
paragraaf drie wordt nader ingegaan op de variabelen uit het netwerk.
De tabellen die bij de variabelen horen worden in paragraaf vier 
behandeld. Netica wordt besproken in paragraaf vijf. Het hoofdastuk
wordt afgesloten met een conclusie. In dit hoofdstuk zullen een aantal
begrippen, zoals nature node, decision node, utility node, child node,
parent node, states, evidence, belief bars, deterministisch en 
probabilistisch, de revue passeren. 

Deze worden aan het begin van de desbetreffende paragraaf 
omschreven en zijn tevens na te lezen in de woordenlijst (bijlage 1).

PARAGRAAF 1 | BAYESIAN BELIEF NETWORK
Een Bayesian Belief Network (BBN) bestaat uit een set van variabelen
en een aantal pijlen die relaties vertegenwoordigen tussen deze 
variabelen. Met behulp van een BBN kan een probleem gestructureerd
worden en in kaart gebracht worden. Bovendien kunnen de verschillende
kansen van de variabelen doorgerekend worden, aan de hand van een
voorbeeld wordt dit in deze paragraaf duidelijk gemaakt. In deze 
paragraaf komen de volgende begrippen aan bod:
- Bayesian Belief Network: model dat bestaat uit variabelen en pijlen. 

Een variabele wordt weergegeven door een 'node' en een causale 
relatie tussen de 'nodes' wordt weergegeven door middel van een pijl.

- Node: aanduiding voor een variabele in een netwerk. Er worden drie 
soorten nodes onderscheiden:

- Nature node: deze ‘node’ wordt gebruikt in een BBN en een DN. 
De decision maker heeft geen controle over deze variabelen. 

- Decision node: deze ‘node’ komt alleen in een DN voor. Het is een 
variabele die de decision maker onder controle wil hebben. Indien 
het netwerk doorgerekend is geeft deze 'node' per keuzeopties een 
nut weer.

- Utility node: deze ‘node’ komt alleen in een DN voor.  Een 'utility 
node' komt overeen met een waarde die je wilt maximaliseren, ook 
wel waardeoordeel genoemd.

- Child node: een 'node' met één of meerdere inkomende pijlen. Een 
'node' kan zowel een child node zijn als een parent node.

- Parent node: een 'node' met één of meerdere uitgaande pijlen. Een  
'node' kan zowel een child node zijn als een parent node.

- States: toestanden of keuzeopties van een variabele.
- Conditional Probability Table (CPT): een tabel behorende bij een 

'nature node', die aangeeft hoe de variabele beïnvloed wordt door de 
'parent node(s)'. In de tabel worden de kansen (probabilities) verdeeld 
over de 'states' van de desbetreffende 'nature node' voor elke toestand 
van de 'parent node(s)'. Een CPT geeft alle mogelijk combinaties weer 
van de verschillende 'states' van de 'parent nodes', elke rij is één 
combinatie.
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- Forward reasoning: de berekeningsmethode waarbij uit de CPT's de 
kansverdeling wordt berekend, van oorzaak naar gevolg.

- Backward reasoning: de kansen in de CPT blijven gelijk, alleen er  
wordt vanuit gevolg naar oorzaak geredeneerd.

Aan de hand van een voorbeeld wordt de theorie van een BBN duidelijk
gemaakt:

Je wilt jezelf verplaatsen vanaf thuis naar je werklocatie. 
Voor deze verplaatsing heb je de keuze uit de auto of de fiets.

Deze keuze is afhankelijk van het weer en de 
beschikbaarheid van een auto.

Vanuit het perspectief van de onderzoeker wordt er voor dit keuze-
probleem een BBN gemaakt. Zoals eerder vermeld bestaat een
Bayesians Belief Netwerk uit variabelen en pijlen. In dit voorbeeld zijn er
drie variabelen genoemd, namelijk vervoermiddelkeuze, weers-
omstandigheden en beschikbaarheid auto. Een variabele wordt in een
BBN weergegeven door een knoop, ook wel 'node' genoemd. Er zijn drie
soorten 'nodes' die gebruikt worden bij een BBN en DN; 'nature nodes',
'decision node' en 'utility node'. Bij een BBN worden er alleen 'nature
nodes' gebruikt, de overige 'nodes' worden in deze paragraaf buiten
beschouwing gelaten. De drie variabelen worden in dit geval 
weergegeven door een 'nature node', aangezien er sprake is van het 
formuleren van een BBN. Deze variabelen hebben bepaalde toestanden
of keuzeopties, ook wel 'states' genoemd. In dit geval heeft de variabele
vervoermiddelkeuze twee keuzeopties, namelijk auto of fiets. De 
variabele weersomstandigheden heeft ook twee toestanden, namelijk
droog en neerslag en de variabele beschikbaarheid auto heeft de 
toestanden ja en nee. In paragraaf drie wordt nader ingegaan op de 
toestanden en keuze opties. Pijlen in een netwerk geven de onderlinge
samenhang weer tussen de variabelen. In dit voorbeeld hangt de keuze
voor een vervoermiddel af van de weersomstandigheden en van de
beschikbaarheid van de auto. De pijl geeft dus een causale relatie weer
tussen de variabelen. In dit voorbeeld loopt de pijl van de 'node' weers-
omstandigheden naar de 'node' vervoermiddelkeuze en van de 'node'
beschikbaarheid auto naar de 'node' vervoermiddelkeuze. In figuur 3.1 is
het BBN uit het voorbeeld weergegeven.

Figuur 3.1: voorbeeld BBN

De 'node' vervoermiddelkeuze is een 'child node' van de 'node' weers-
omstandigheden en de 'node' beschikbaarheid auto. Een 'child node'
heeft één of meerdere inkomende pijlen. De 'node' weersomstandig-
heden en de 'node' beschikbaarheid auto hebben één uitgaande pijl en
zijn daardoor een 'parent node' van de 'node' vervoermiddelkeuze.

Elke variabele in een BBN heeft een tabel. De tabel van een 'nature
node' wordt ook wel Conditional Probability Tabel (CPT) genoemd. In
een CPT worden de kansen (probabilities) verdeeld over de 'states' van
de desbetreffende 'node'. Een CPT van een 'node zonder parents’ is een
stuk eenvoudiger dan een CPT van een 'node met parents’, dat wordt
duidelijk gemaakt aan de hand van de CPT's uit het voorbeeld.

De kansverdeling van de variabelen uit het voorbeeld is gegeven:

In dit voorbeeld is de kans dat een auto beschikbaar is 50% 
en de kans op regen is 60%. 

De kans dat de fiets gekozen wordt is in deze situatie 66%.

Op basis van deze gegeven kansverdeling zijn de CPT's van de 'nature
nodes' in te vullen. Hieronder is de CPT van de 'parent node' 
beschikbaarheid auto te zien.

Figuur 3.2: CPT node beschikbaarheid auto

Uit kans op een auto (50%) is de kans op geen auto af te leiden. In het
totaal is de kans namelijk 100%, dat wil zeggen dat de kans op geen
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auto in dit voorbeeld dus ook 50% is.

Hieronder is de CPT van de 'parent node' weersomstandigheden te zien. 

Figuur 3.3 CPT node weersomstadigheden

Uit kans op regen (60%) is de kans op droog weer af te leiden. In het
totaal is de kans namelijk 100%, dat wil zeggen dat de kans op droog
weer in dit voorbeeld dus 40% is.

De kans op de fiets is gegeven, namelijk 66%. Deze kans kan berekend 
worden met behulp van de kansverdeling uit alle CPT's. De twee boven-
staande CPT's van 'parent nodes' zijn betrekkelijk eenvoudig, aangezien
de 'nodes' maar twee toestanden hebben. De CPT van de 'child node'
vervoermiddelkeuze is iets ingewikkelder. Voor elke inkomende pijl krijgt
de CPT er een kolom bij aan de linkerkant. In dit voorbeeld heeft de
'node' vervoermiddelkeuze twee extra kolommen. Een CPT geeft alle
mogelijke combinaties weer van de verschillende 'states' van de 'parent
nodes', elke rij is één combinatie. In dit voorbeeld hebben beide 'parent
nodes' ieder twee 'states'. Op deze manier ontstaat er een CPT met 4 
(2 x 2) rijen of combinaties. Hieronder is de CPT van de 'node' vervoer-
middelkeuze te zien.

Figuur 3.4 CPT node vervoermiddelkeuze

Op basis van de kansverdelingen van alle CPT's uit dit voorbeeld kan de
kans op een auto en de kans op een fiets berekend worden. Voor de
berekening wordt de volgende codering voorgesteld:
Node vervoermiddelkeuze = A

State auto = 1
State fiets = 2

Node weersomstandigheden = B
State neerslag = 1
State droog = 2

Node beschikbaarheid auto = C
State ja = 1
State nee = 2

De kans op een auto wordt dus weergegeven met kans A1 en de kans
op neerslag is dus kans B1 etc. Hieronder volgt de berekening voor de
kans A1 en kans A2. Deze kansen zijn opgeteld 1.

Formule Bayes theory:

P ( A | B ) = 

waarbij:
P ( A ) =         de kans op gebeurtenis A
P ( A | B ) =    de conditionele kans op gebeurtenis A

gegeven gebeurtenis B

De kans op auto(A1) = 
(kans B1 x kans C1 x 0,8) + (kans B1 x kans C2 x 0) + 
(kans B2 x kans C1 x 0,5) + (kans B2 x kans C2 x 0) =
(0.6 x 0.5 x 0.8) + (0.6 x 0.5 x 0) + (0.4 x 0.5 x 0.5) + (0.4 x 0.5 x 0) =
0.24 + 0 + 0.1 + 0 = 0.34

De kans op fiets (A2) = 
(kans B1 x kans C1 x 0,2) + (kans B1 x kans C2 x 1) + 
(kans B2 x kans C1 x 0,5) + (kans B2 x kans C2 x 1) =
(0.6 x 0.5 x 0.2) + (0.6 x 0.5 x 1) + (0.4 x 0.5 x 0.5) + (0.4 x 0.5 x 1) =
0.06 + 0.3 + 0.1 + 0.2 = 0.66

kans op auto (A1) + kans op fiets (A2) = 0.34 + 0.66 = 1

Dit voorbeeld toont 'forward reasoning', een andere berekeningsmanier
is 'backward reasoning'. De kansen in de CPT blijven dan gelijk, er 
wordt dan geredeneerd van gevolg naar oorzaak., oftewel 'andersom'.
Met de theorie van BBN kan elk probleem gestructureerd worden en
weergegeven worden in een netwerk. Het voorbeeld was slechts een
eenvoudige illustratie van de werking van een BBN. In de volgende 
paragraaf wordt een uitbreiding van een BBN besproken, namelijk een
Decision Netwerk.
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PARAGRAAF 2 | DECISION NETWORK
Een conceptueel model (ofwel Bayesians Belief Network) voor het 
vervoermiddelkeuzeprobleem met alleen 'nature nodes' bleek in de 
context van een keuzeprobleem niet te voldoen. Bij vervoermiddelkeuze
wordt er immers een keuze gemaakt uit diverse beschikbare vervoermid-
delen. Met behulp van een Decision Netwerk (DN) kan een keuzepro-
bleem wel weergegeven worden. In deze paragraaf wordt, aan de hand
van een voorbeeld, duidelijk gemaakt wat een DN is. In deze paragraaf
worden de volgende begrippen gebruikt:
- Decision Network: uitbreiding van een BBN. Het model bevat naast 

'nature nodes' één of meer 'decision nodes' en één of meer 'utility 
nodes'.

- Conditional Utility Table (CUT): een tabel behorende bij een 'utility 
node' die aangeeft hoe de variabele beïnvloed wordt door de 'parent 
node(s)'. Deze tabel geeft de nutten weer bij de 'states' van de 'parent 
node'. Deze nutten kunnen uitgedrukt worden in verschillende 
eenheden. Het gaat er in ieder geval om dat deze hoeveelheden 
gemaximaliseerd worden (nutsmaximalisatie).

Een Decision Netwerk (DN) is een uitbreiding van een BBN, het netwerk
van 'nature nodes' wordt uitgebreid met één of meer 'decision en utility
nodes'. Een 'decision node' is een variabele waarbij de beslisser een
keuze kan maken tussen de verschillende keuzeopties van de variabele
en een 'utility node' komt overeen met hoeveelheden die je wilt maxi-
maliseren (nutsmaximalisatie), ook wel waardeoordeel genoemd. Een
'Decision Network' geeft in zijn geheel een keuze-probleem weer. 

Zoals eerder vermeld zijn er drie verschillende typen 'nodes', namelijk
'desicion nodes', 'nature nodes' en 'utility nodes'. In figuur 3.5 is de 
algemene structuur van een DN te zien. Dit netwerk bestaat uit drie
lagen; 'decision nodes' in de bovenste laag (D1 t/m D3), 'nature nodes'
in de middelste laag (N1 t/m N4) en 'utility nodes' in de onderste laag
(U). Een pijl staat voor een oorzaak-gevolg relatie en loopt daarom altijd
van een 'decision node' naar een 'nature node' en van een 'nature node'
naar een 'utility node'. Ieder 'node' heeft een eigen vorm, op deze manier
zijn de verschillende 'nodes' snel te herkennen. 

Figuur 3.5: algemene structuur Decision Network Neapolitan (1990)

Tussen 'nature nodes' onderling kan ook een pijl zitten. Die pijl geeft aan
dat een variabele de kansen, ook wel 'probabilities' genoemd, van een
andere variabele beïnvloedt. 'Nature nodes' kunnen een directe en 
indirecte invloed hebben op de 'utility node', indirect wil zeggen via een
andere 'nature node'. Er is wel een beperking aan de pijlen, ze mogen
niet cyclisch zijn. Met andere woorden de pijlen mogen geen gesloten
cirkel vormen, op die manier zouden variabelen namelijk zichzelf 
beïnvloeden. Dit geldt uiteraard ook voor een BBN. Figuur 3.2 geeft een
ideaal netwerk weer. De 'decision node' is met elke 'nature node' verbon-
den, in werkelijkheid is dit niet noodzakelijk. Het kan namelijk zo zijn dat
een 'decision node' alleen een kleine groep van 'nature nodes' 
beïnvloedt. Ten tweede is elke 'nature node' verbonden met de 'utility
node'. In werkelijkheid kunnen er in het netwerk ook 'nature nodes' zijn
die geen directe invloed op de 'utility node' hebben, maar alleen een
invloed hebben via een andere 'nature node'.

De berekeningen voor een DN worden toegelicht aan de hand van een
voorbeeld:

Je wilt jezelf verplaatsen vanaf thuis naar je werklocatie. 
Voor deze verplaatsing heb je de keuze uit de auto of de fiets.

De keuze voor de auto of de fiets is afhankelijk van de haalbaarheid. 
En de haalbaarheid is afhankelijk van het bezit van een fiets, rijbewijs en

auto. Het bezit van een auto is afhankelijk van het bezit van een rijbe-
wijs. De keuze voor een vervoermiddel is afhankelijk van de 'utility' van

de haalbaarheid.
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Voor dit keuzeprobleem kan een DN gemaakt worden. In dit voorbeeld
worden verschillende variabelen genoemd, namelijk vervoermiddel-
keuze, haalbaarheid, bezit fiets, bezit rijbewijs en bezit auto. De 
variabele vervoermiddelkeuze is de 'decision node' en de overige 
variabele zijn 'nature nodes'. Een DN heeft ook altijd minstens één 'utility
node'. In dit geval bepaalt de 'nature node' haalbaarheid het nut van de
keuze, dat wil zeggen dat deze 'node' een relatie heeft met de 'utility
node'. De variabelen uit dit voorbeeld hebben bepaalde toestanden. In
dit geval heeft de variabele vervoermiddelkeuze twee keuzeopties,
namelijk auto of fiets. De variabelen haalbaarheid, bezit fiets, bezit 
rijbewijs en bezit auto hebben de toestanden ja en nee. Pijlen geven de
onderlinge samenhang weer tussen de variabelen. Vervoermiddelkeuze
bepaalt mede of het haalbaar is. Er loopt dus een pijl van de 'decision
node' vervoermiddelkeuze naar de 'nature node' haalbaarheid. De 
haalbaarheid hangt weer af van het bezit fiets, bezit rijbewijs en bezit
auto, dat wil zeggen dat er dus een pijl loopt van de 'nature nodes' bezit
fiets, bezit rijbewijs, bezit auto naar de 'nature node' haalbaarheid. Het
bezit van een auto is ook nog afhankelijk van het bezit van een rijbewijs,
er loopt dus ook nog een pijl van de 'nature node' bezit rijbewijs naar de
'nature node' bezit auto. In figuur 3.6 is het DN uit het voorbeeld 
weergegeven.

Figuur 3.6: voorbeeld DN

De kansverdeling van de variabelen uit het voorbeeld is gegeven.

De kans dat iemand een rijbewijs bezit is 75% en 
de kans dat iemand een fiets bezit is 95%. 

Indien iemand een rijbewijs heeft is de kans 80% dat diegene 
ook een auto bezit en indien iemand geen rijbewijs heeft 

dan heeft diegene ook geen auto in het bezit.

Op basis van deze gegeven kansverdeling zijn de CPT's van de 'nature
nodes' in te vullen. Hieronder is de CPT van de 'parent node' bezit 
rijbewijs te zien.

Figuur 3.7: CPT ‘node’ bezit rijbewijs

Uit de kans op het bezit van een rijbewijs (75%) is de kans op geen 
rijbewijs af te leiden. In het totaal is de kans namelijk 100%, dat wil 
zeggen dat de kans op geen rijbewijs in dit voorbeeld dus 25% is.

Hieronder is de CPT van de 'parent node' bezit fiets te zien.

Figuur 3.8: CPT ‘node’ bezit fiets

Uit de kans op het bezit van een fiets (95%) is de kans op geen fiets af
te leiden. In het totaal is de kans namelijk 100%, dat wil zeggen dat de
kans op geen fiets in dit voorbeeld dus 5% is.

Hieronder is de CPT van de 'child node' bezit auto te zien.

Figuur 3.9: CPT ‘node’ bezit auto

Uit de kans op het bezit van rijbewijs en auto (80%) is de kans op geen
auto en rijbewijs af te leiden. In het totaal is de kans namelijk 100%, dat
wil zeggen dat de kans op geen auto en rijbewijs in dit voorbeeld dus
20% is. Het is een feit dat niemand een auto bezit als diegene geen 
rijbewijs heeft, dus die kans verdeling is 0% en 100%, zoals hierboven in
de CPT ingevuld is. 
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De CPT van de 'node' haalbaarheid is ingewikkelder, deze 'child node'
heeft namelijk vier 'parent nodes'. In de vorige paragraaf is duidelijk
gemaakt dat een CPT alle mogelijke combinaties weergeeft van de alle
'states' van alle 'parent nodes'. Deze CPT ziet er als volgt uit.

Figuur 3.10: CPT ‘node’ haalbaarheid

Deze CPT is 'deterministisch', dat wil zeggen dat er geen sprake is van
een kansverdeling over de toestanden van die 'node', maar dat er maar
één toestand voor kan komen voor elke combinatie (dus per regel). Deze
CPT is in te vullen door logisch te redeneren. De keuze voor de fiets is
haalbaar indien bezit fiets = ja. De keuze voor de auto is haalbaar indien
bezit rijbewijs = ja EN bezit auto = ja. Alle andere combinaties zijn
onhaalbaar.

Alleen de CUT van de 'utility node' dient nog ingevuld te worden 
alvorens het DN doorgerekend kan worden. Deze CUT ziet er als volgt
uit.

Figuur 3.11: CUT ‘node’ haalbaarheid

In de kolom U kunnen de waardeoordelen voor de toestanden van de
'parent node', in dit geval haalbaarheid, ingevuld worden. Er is voor
gekozen om een niet haalbare optie -100 eenheden te geven en een
haalbare optie krijgt 100 eenheden. Het volledige netwerk is ingevuld
(alle CPT's en CUT's), dus de waarde (het totale nut) voor elke 
keuzeoptie van de 'decision node' kan berekend worden. 

De kans op haalbaarheid:  wordt uitgerekend door alle producten 
(vervoermiddelkeuze x bezit rijbewijs x bezit auto x bezit fiets) op te 
tellen. Dat geldt alleen voor de producten, indien er in de kolom 
haalbaarheid ja staat.

De kans op onhaalbaarheid: wordt uitgerekend door alle producten van
alle kansen (vervoermiddelkeuze x bezit rijbewijs x bezit auto x bezit
fiets) op te tellen. Dat geldt alleen voor de producten, indien er in de
kolom haalbaarheid nee staat.

Figuur 3.12: CPT ‘node’ haalbaarheid met kansen

De kans op haalbaarheid (E1) = 
(0.5 x 0.75 x 0.8 x 0.95) + (0.5 x 0.75 x 0.2 x 0.95) +
(0.5 x 0.25 x 0.8 x 0.95) + (0.5 x 0.25 x 0.2 x 0.95) +
(0.5 x 0.75 x 0.8 x 0.95) + (0.5 x 0.75 x 0.8 x 0.05) =
0.285 + 0.07125 + 0.095 + 0.02375 + 0.285 + 0.015 = 0.775
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De kans op onhaalbaarheid (E2) = 
(0.5 x 0.75 x 0.8 x 0.05) + (0.5 x 0.75 x 0.2 x 0.05) +
(0.5 x 0.25 x 0.8 x 0.05) + (0.5 x 0.25 x 0.2 x 0.05) +
(0.5 x 0.75 x 0.2 x 0.95) + (0.5 x 0.75 x 0.2 x 0.05) +
(0.5 x 0.25 x 0.8 x 0.95) + (0.5 x 0.25 x 0.8 x 0.05) +
(0.5 x 0.25 x 0.2 x 0.95) + (0.5 x 0.25 x 0.2 x 0.05) =
0.015 + 0.00375 + 0.005 + 0.00125 + 0.07125 + 
0.00375 + 0.095 + 0.005 + 0.02375 + 0.00125 = 0.225

Voor de 'decision node' vervoermiddelkeuze dienen nu nog de nut-
waarden van de verschillende keuzeopties auto en fiets berekend te
worden. 

Nut fiets = 
(100 x 0.75 x 0.8 x 0.95) + (-100 x 0.75 x 0.8 x 0.05) +
(100 x 0.75 x 0.2 x 0.95) + (-100 x 0.75 x 0.2 x 0.05) +
(100 x 0.25 x 0.8 x 0.95) + (-100 x 0.25 x 0.8 x 0.05) +
(100 x 0.25 x 0.2 x 0.95) + (-100 x 0.25 x 0.2 x 0.05) =
57 - 3 + 14.25 - 0.75 + 19 - 1 + 4.75 - 0.25 = 90

Nut auto = 
(100 x 0.75 x 0.8 x 0.95) + (100 x 0.75 x 0.8 x 0.05) +
(-100 x 0.75 x 0.2 x 0.95) + (-100 x 0.75 x 0.2 x 0.05) +
(-100 x 0.25 x 0.8 x 0.95) + (-100 x 0.25 x 0.8 x 0.05) +
(-100 x 0.25 x 0.2 x 0.95) + (-100 x 0.25 x 0.2 x 0.05) =
57 + 3 - 14.25 - 0.75 - 19 - 1 - 4.75 - 0.25 = 20

In het geval van meerdere 'utility nodes' in een decision netwerk wordt
het totale nut berekend op basis van het nut van elke 'utility node'. Het
totale verwachte nut is een optelsom van de deelnutten.

Uit die waarden van de keuzeopties (90 en 20) is dan af te leiden welke
optie de beste keuze is, uiteraard is dat degene met de hoogste waarde
(nutsmaximalisatie). In dit geval dus de fiets. Het nut is een verwacht
nut. Een DN geeft in zijn geheel een keuzeprobleem weer in de termen
van mogelijke keuzeopties, verwachtingen en preferenties. De kans-
verdeling reflecteert onzekerheden in de voorspellingen van de 
uitkomsten. In de volgende paragraaf worden de toestanden van de
'nodes' verder toegelicht.

PARAGRAAF 3 | 'STATES' VAN DE VARIABELEN 
In de inleiding van dit hoofdstuk staat dat een variabele in een netwerk
verschillende toestanden of keuzeopties heeft. Die toestanden of keuze-
opties worden ook wel 'states' genoemd. In de eerste paragraaf zijn al
enkele voorbeelden van 'states' aan bod gekomen bij het voorbeeld van
het BBN. In deze paragraaf wordt toegelicht wat er precies met toestan-
den van een variabele bedoeld wordt en hoe deze gedefinieerd worden.
In deze paragraaf komen de volgende begrippen aan bod:
- Mutually Exclusive: de toestanden van een variabele moeten elkaar 

uitsluiten. Met andere woorden er kan geen overlap of gat zitten 
tussen de toestanden van een variabele.

- Exhaustive: de toestanden van een variabele moeten het geheel van 
keuzeopties dekken.

- Boolean variabele: een variabele met de toestanden waar/niet waar. 

Zoals eerder vermeld hebben 'nature nodes' en 'decision nodes' bepaal-
de 'states'. De ontwerper van het netwerk kan de 'states' van de variabe-
len zelf bepalen. Er is wel een bepaalde voorwaarde waar de 'states' aan
moeten voldoen, namelijk de verschillende toestanden van de variabele
moeten wel een 'exhaustive' set van 'mutually exclusive' toestanden zijn.
Dat wil zeggen dat de toestanden van een variabele elkaar uit moeten
sluiten en dat alle toestanden het geheel dekken van de keuzeopties die
de variabele kan aannemen. Er mag geen overlap of gat zijn tussen de
toestanden van een variabele. Aan de hand van een voorbeeld wordt het
duidelijk gemaakt. Er wordt ook nog een onderscheid gemaakt tussen
kwantitatieve en kwalitatieve variabelen. Leeftijd is een voorbeeld van
een kwantitatieve variabele en vervoermiddelkeuze is een voorbeeld van
een kwalitatieve variabele. 

De variabele leeftijd (kwantitatief) kan veel toestanden hebben, 
bijvoorbeeld ieder getal tussen 0-100 jaar. Dat zou betekenen 
dat er 99 toestanden zijn. Aangezien dit teveel toestanden zijn 

kan de variabele leeftijd ingedeeld worden in intervallen, bijvoorbeeld:
State 1) onder 20 jaar

State 2) 20 jaar tot en met 35 jaar
State 3) 36 jaar tot en met 50 jaar

State 4) boven de 50 jaar
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Op deze manier, dekken alle toestanden het geheel (van 0-100 jaar) en
hebben ze geen overlap of gat tussen de verschillende toestanden.

De variabele vervoermiddelkeuze (kwalitatief) kan 
diverse toestanden hebben, bijvoorbeeld:

State 1) Fiets
State 2) Auto

State 3) Openbaar Vervoer
State 4) Overig

Op deze manier wordt het geheel ook afgedekt, mede dankzij de 4e
state. Daar kan natuurlijk alles (lopen, brommer, vliegtuig etc.) onder 
vallen. En bovendien sluit alles op elkaar aan en is er geen overlap of
gat tussen de verschillende 'states'.

Naast kwantitatieve of kwalitatieve variabele is er ook nog een 'Boolean'
variabele, in dat geval zijn de toestanden van die variabele waar/niet
waar. Bij kwantitatieve variabele, zoals leeftijd of afstand, kunnen de 
toestanden bepaalde intervallen zijn. Bij afstand kunnen de toestanden
ingedeeld worden in bijvoorbeeld korte afstand, gemiddelde afstand en
lange afstand. Het is dan wel van belang dat deze intervallen 
omschreven worden in termen van die variabele, in dit geval kilo)meters.

De 'utility nodes' vormen een uitzondering, deze hebben geen 'states'. In
een DN worden ze als kwantitatieve variabele behandeld. Het is dus niet
nodig om deze variabele in te delen in klassen (discreet te maken). 

PARAGRAAF 4 | CPT EN CUT
In de inleiding is al vermeld dat elke variabele een tabel heeft. In de 
eerste paragraaf is duidelijk gemaakt dat een 'nature node' een
Conditional Probability Tabel (CPT) heeft en in de tweede paragraaf is
de Conditional Utility Table (CUT) behorende bij een 'utility node'
beschreven. 

In een CPT worden de kansen (probabilities) verdeeld over de 
toestanden van de desbetreffende variabele. Een CPT kan eenvoudig
zijn, indien de 'node' geen inkomende pijlen heeft, of ingewikkelder,
indien de 'node' één of meerdere inkomende pijlen heeft. In een CPT

van een 'node' zonder inkomende pijlen wordt de kans (100%) verdeeld
over de toestanden van die 'node'. Indien deze 'node' maar drie 
toestanden heeft wordt dus 100% over verdeeld over de drie toestanden.
Een CPT van een 'node' met één of meer inkomende pijlen is iets 
ingewikkelder. Voor elke inkomende pijl komt er een kolom bij in de CPT.
In paragraaf één is dat aan de hand van het voorbeeld toegelicht. Een
CPT geeft alle mogelijke combinaties weer van de verschillende 
'states' van de 'parent node(s)', elke rij is één combinatie. Een CPT van
een 'node' met drie 'parent nodes' met respectievelijk twee, drie en twee
'states' heeft dus 12 (2 x 3 x 2) rijen (combinaties). 

Een CUT lijkt in principe veel op een CPT. De tabel kan ook eenvoudig
of ingewikkeld zijn, dat hangt ook in dit geval af van het aantal 
inkomende pijlen (en het aantal toestanden van de 'parent node(s)'). Het
verschil is dat er in een CUT geen kansen verdeeld worden, maar er
waardeoordelen gegeven worden. Een waardeoordeel wordt ingevuld in
een CPT door hoeveelheden bij de verschillende 'states' van de 'node' te
plaatsen. Deze hoeveelheden worden uitgedrukt in een eenheid. De
schaal van de eenheden is vrij te kiezen, zolang het wel een interval-
schaal is en de richting positief is. Met andere woorden een hoger 
waardeoordeel betekent een hogere preferentie. In het totale netwerk is
het van belang dat deze hoeveelheden gemaximaliseerd worden. De
mens streeft altijd naar het hoogste nut, ook wel nutsmaximaliserend
gedrag genoemd.

Een CPT en een CUT geven dus weer hoe een variabele beïnvloed
wordt door 'parent node(s)'. In de volgende paragraaf wordt in het kort
beschreven hoe een netwerk in Netica ingevoerd kan worden.

PARAGRAAF 5 | NETICA
Netica is een software programma van Norsey Software Corp (2003).
Met behulp van dit programma kan een BBN of een DN weergegeven
worden. Het programma kan bovendien de kansen of waardeoordelen
doorrekenen van de verschillende variabelen. Bij een complex netwerk is
het zeker aan te raden om de berekeningen door een pakket als Netica
uit te laten voeren, zelf berekenen is in een dergelijk geval bijna onmo-
gelijk. Dit geldt zeker voor het zogenaamde 'backward reasoning'. In dit
hoofdstuk wordt de werking van Netica geïllustreerd aan de hand van
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Netica maakt automatisch voor elke 'nature node' en elke 'utility node'
respectievelijk een CPT of een CUT aan. Indien de toestanden van een
'node' veranderen wordt dat ook verwerkt in de CPT of CUT. De CPT of
CUT kan opgevraagd worden door in het scherm uit figuur 5.13 op 'table'
te klikken. In figuur 5.15 is te zien hoe de CPT van de 'parent node'
weersomstandigheden uit het voorbeeld van paragraaf twee eruit ziet in
Netica. En in figuur 5.16 is de CPT van de 'child node' vervoermiddel-
keuze weergeven.

Figuur 3.15: CPT variabele weersomstandigheden      Netica (Norsey Software Corp, 2003)

Figuur 3.16: CPT variabele vervoermiddelkeuze         Netica (Norsey Software Corp, 2003)

het BBN uit het voorbeeld van paragraaf 1. Een netwerk kan samenge-
steld worden uit de verschillende 'nodes'. Deze 'nodes' kunnen onderling
verbonden worden door het tekenen van pijlen tussen de 'nodes'. Om
het netwerk compleet te maken dienen de 'nodes' nog namen en 
toestanden te krijgen. In het scherm afgebeeld in figuur 3.13 kan de
naam voor een variabele ingevoerd worden in het veld 'name' en de toe-
standen kunnen ingevoerd worden in het veld 'states'. 

Figuur 3.13: invoerscherm voor naam en toestanden variabele 
Netica (Norsey Software Corp, 2003)

Het netwerk kan op verschillende manieren gepresenteerd worden in
Netica, de eenvoudigste manier is dat de 'nodes' worden weergegeven
als 'labeled box'. In figuur 5.14 is te zien hoe het netwerk uit het 
voorbeeld van paragraaf twee eruit ziet in Netica.

Figuur 3.14: BBN met 'labeled boxes'       Netica (Norsey Software Corp, 2003)
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Indien alle CPT's en CUT's van het netwerk volledig ingevuld zijn kan
het netwerk doorgerekend worden (kansen berekening). Door de 'nodes'
weer te geven als 'belief bars' worden ook de kansen weergegeven op
het scherm, figuur 5.17 illustreert het BBN uit het voorbeeld.

Figuur 3.17: BBN met 'belief bars' Netica (Norsey Software Corp, 2003)

Indien er nieuwe informatie is kan die ingevoerd worden in het netwerk,
Netica rekent het netwerk dan meteen weer door. Het kan bijvoorbeeld
zijn dat er uitsluitsel is over een bepaalde variabele. Er is namelijk 
voorspeld dat het morgen regenachtig is. Deze 'evidence' kan ingevoerd
worden in het BBN netwerk door op regen te klikken in de 'node weers-
omstandigheden. In figuur 5.18 is het netwerk weer een keer afgebeeld,
alleen in dit geval met de nieuwe informatie.

Figuur 3.18: BBN met 'belief bars’ en 'evidence' Netica (Norsey Software Corp, 2003)

In bovenstaande figuur is te zien dat de kansen bij de 'node vervoer-
middelkeuze' zijn veranderd. Voor het invoeren van de nieuwe informatie
was de kans op auto 34% en na de invoer van de nieuwe informatie is
de kans op auto 40%. Hieronder staat de berekening die deze 
verandering ondersteunt. Voor deze berekening is ook weer de codering

gebruikt die op pagina 17 is beschreven.

Kans op auto (A1) = 
(kans B1 x kans C1 x 0,8) + (kans B1 x kans C2 x 0) + 
(kans B2 x kans C1 x 0,5) + (kans B2 x kans C2 x 0) =
(1 x 0.5 x 0.8) + (1 x 0.5 x 0) + (0 x 0.5 x 0.5) + (0 x 0.5 x 0) =
0.40 + 0 + 0 + 0 = 0.40

Kans op fiets (A2) = 
(kans B1 x kans C1 x 0,2) + (kans B1 x kans C2 x 1) + 
(kans B2 x kans C1 x 0,5) + (kans B2 x kans C2 x 1) =
(1 x 0.5 x 0.2) + (1 x 0.5 x 1) + (0 x 0.5 x 0.5) + (0 x 0.5 x 1) =
0.10 + 0.5 + 0 + 0 = 0.60

In figuur 3.19 is het DN te zien uit het voorbeeld van paragraaf twee.
Hierin zijn ook meteen de kansen te zien die berekend zijn in de tweede
paragraaf. Alleen een CUT is nog niet geïllustreerd in deze paragraaf. 
In figuur 3.20 is de CUT van de 'node' U te zien.

Figuur 3.19: DN met 'belief bars' Netica (Norsey Software Corp, 2003)
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Figuur 3.20: CUT van de 'utility node' Netica (Norsey Software Corp, 2003)

Netica biedt naast deze mogelijkheden; weergeven en doorrekenen van
een BBN of DN, nog veel meer mogelijkheden. 

CONCLUSIE
In dit hoofdstuk is de theorie van een Bayesian Belief Network en een
Decision Netwerk aan de orde gekomen en alle bijkomstigheden. Deze
theorie biedt hulp bij het structureren van een (keuze)probleem en bij het
in kaart brengen van een conceptueel model. Een BBN of een DN is
daardoor zeer bruikbaar voor een onderzoek en specifiek voor dit onder-
zoek. Bij een ontworpen model zijn de kansen echter niet gegeven, deze
informatie, voor het vullen van de CPT's en CUT's, dient echter nog ver-
zameld te worden. Dat kan met behulp van een gegevensverzameling of
op basis van bestaande gegevens of literatuur. Naast BBN zijn er ook
nog andere methoden, namelijk discreet keuzemodel, decision tabel of
Multi Criterion Evaluation. Deze zijn echter niet goed te gebruikt bij dit
onderzoek, omdat deze minder flexibel, minder krachtig en minder
omvattend zijn dan een BBN of DN. Netwerkmodellen zoals BBN en DN
staan het toe om complexere structuren weer te geven. Met behulp van
de BBN theorie is er in dit onderzoek structuur gegeven aan het 
complexe vervoermiddelkeuzeproces, in het volgende hoofdstuk wordt
dit proces beschreven aan de hand van het ontwikkelde conceptueel
model.
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INLEIDING
In het vorige hoofdstuk is de theorie van BBN en DN beschreven, deze
theorie heeft het structureren van het vervoermiddelkeuzeproces 
ondersteund. In dit hoofdstuk zal uitgebreid toegelicht worden op welke
manier het ontwikkelde conceptueel model voor ruimtelijk keuzegedrag
tot stand is gekomen. In Methoden en Technieken (Baarda en de Goede,
1997) wordt een conceptueel model gedefinieerd als een schema waarin
verschillende variabelen met elkaar verbonden zijn door pijlen of lijnen.
Een pijl geeft een causale relatie (oorzaak - gevolg) aan tussen 
variabelen, het is duidelijk in welke richting de invloed loopt. Een lijn
geeft alleen samenhang aan tussen verschillende variabelen, het is dan
nog niet duidelijk in welke richting de invloed loopt. Om een model
samen te stellen is er een lijst van variabelen nodig en de onderlinge
verbanden tussen die variabelen. Zoals in hoofdstuk twee is vermeld zijn
er veel onderzoeken uitgevoerd naar vervoermiddelkeuze. Dat levert 
verschillende ideeën en theorieën op over vervoermiddelkeuze. Het 
uitgangspunt van dit afstudeeronderzoek is de invloed van critical 
incidents en key events op de vervoermiddelkeuze. Deze invloed van
gebeurtenissen komt nauwelijks aan bod in eerdere onderzoeken en in
de literatuur, dit onderzoek brengt hier verandering in. Op basis van 
literatuur en eigen inzichten is het conceptueel model voor vervoer-
middelkeuze ontwikkeld, het betreft een model over een vervoermiddel-
keuze voor een gegeven verplaatsing. In de eerste paragraaf wordt het
kader geschetst waarbinnen het model tot stand is gekomen. De tweede
paragraaf gaat verder in op de lijst met variabelen die noodzakelijk is
voor het opstellen van een conceptueel model. In de derde paragraaf
worden de verbanden tussen de variabelen besproken. Tevens wordt de
opbouw van het model toegelicht. Paragraaf vier behandelt de 'states'
van de variabelen en de laatste paragraaf bespreekt de gebeurtenissen
en op welke manier deze in het conceptueel model geplaatst kunnen
worden.

PARAGRAAF 1 | KADER
Naar aanleiding van het bestuderen van literatuur over vervoermiddel-
keuze en het discussiëren met mensen over dit keuzeproces is er een
bepaalde benadering opgezet. In deze paragraaf wordt die benadering

geschetst, waarbij de volgende aspecten aan de orde komen: gewoonte-
gedrag, hoogste nut, persoonlijke voorkeuren, interpretatie, normen en
waarden, beschikbare keuzemogelijkheden, imago en onvolledige 
informatie. 

Vervoermiddelkeuze is een persoonlijke keuze en per situatie/
verplaatsing wordt er in principe een keuze gemaakt uit de verschillende
keuzemogelijkheden (ofwel de alternatieven, in dit geval de verschillende
beschikbare vervoermiddelen). Indien een verplaatsing regelmatig wordt
gemaakt, wordt er niet elke keer een afweging gemaakt tussen alle 
verschillende keuzemogelijkheden (de alternatieven), er treed dan
gewoontegedrag op (AVV, 1996). Dit is heel logisch, gewoontegedrag
bespaart tijd en energie. Er wordt één keer goed over nagedacht en een
afweging gemaakt. Vervolgens hoeft niet elke keer opnieuw een keuze
en afweging gemaakt te worden. Gewoontegedrag is vanzelfsprekend
gedrag, in het geval van gewijzigde omstandigheden is het echter 
ongewenst. Met andere woorden, dat men niet meer nadenkt over de
vervoermiddelkeuze, maar gewoon altijd hetzelfde vervoermiddel kiest. 
Mensen streven bij een keuze altijd naar het optimale, dat wil zeggen het
hoogste nut. Het verwachte nut wordt meestal verondersteld een gewo-
gen functie te zijn van kenmerken van de vervoermiddelen. In hoofdstuk
twee is dit uitgebreid aan de orde gekomen. Vaak is het hoogste nut een
keuze die het beste bij iemand past. Persoonlijke voorkeuren bepalen
mede de uiteindelijke keuze van een persoon. Per individu kan de uitein-
delijke keuze enorm verschillen, de één rijdt nu eenmaal graag met de
auto als het regent en de ander vindt het niet vervelend om door de
regen te fietsen. Iedereen heeft een ander optimum (hoogste nut) waar
men naar streeft. 
Een ander aspect dat bij vervoermiddelkeuze aan de orde komt is de
interpretatie van aspecten of situaties. Interpretatie wordt gedefinieerd
als de manier waarop mensen naar de wereld kijken,dit wordt ook wel 
perceptie genoemd. Verschillende mensen hebben in vergelijkbare 
situaties verschillende percepties, bijvoorbeeld ten aanzien van aspecten
als comfort, veiligheid en privacy. 
Naast interpretatie of perceptie spelen normen en waarden ook een
grote rol in de keuze die iemand maakt voor een vervoermiddel. Deze
normen en waarden kunnen meegegeven zijn door opvoeding, maar ook
ontstaan zijn door eigen ontwikkeling. 
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Indien men een keuze maakt uit de alternatieven is het natuurlijk van
belang wat diegene tot zijn/haar beschikking heeft, met andere woorden
de beschikbare alternatieven. Indien iemand geen auto tot zijn/haar
beschikking heeft kan dit vervoermiddel ook niet gekozen worden voor
een bepaalde verplaatsing. In principe behoort het openbaar vervoer
altijd tot de mogelijkheden. Het nadeel van het openbaar vervoer is wel
dat het een onderdeel van een verplaatsingsketen is, dat wil zeggen dat
er altijd sprake is van voor- en natransport naar of van een treinstation of
bus/tram/metro-halte. 
Bovendien speelt imago van een bepaald vervoermiddel ook mee in de
keuze voor een vervoermiddel. Bij de ene persoon is imago belangrijker
dan bij een andere persoon, en iedereen heeft ook een ander beeld bij
imago. 
Het kan zijn dat het imagobeeld een vertekend beeld is, namelijk dat het
gebaseerd is op oude of onvolledige informatie over een bepaald 
vervoermiddel.

In deze benadering zijn een achttal punten aan de orde gekomen. Deze
punten zijn meegenomen in bij het ontwerp van het conceptueel model.
Een aantal punten, gewoontegedrag, imago en onvolledige informatie,
komen niet letterlijk terug in het model, maar zijn wel in het achterhoofd
gehouden. De overige punten, hoogste nut, persoonlijke voorkeuren,
interpretatie, normen en waarden en beschikbare keuzemogelijkheden,
zijn allemaal vertaald in groepen van variabelen die terug komen in het
conceptueel model. In de volgende paragraaf worden de groepen 
variabelen verder toegelicht.

PARAGRAAF 2 | VARIABELEN VOOR HET CONCEPTUEEL MODEL
In de vorige paragraaf zijn een aantal aspecten besproken die een rol
spelen in het vervoermiddelkeuzeproces. Enkele aspecten zijn vertaald
in groepen variabelen voor het conceptueel model. In eerste instantie
worden deze groepen variabelen kort besproken en vervolgens worden
de variabelen uit de verschillende groepen opgesomd. 

In het totaal zijn er vier groepen variabelen in het model te onderschei-
den. Het aspect beschikbare mogelijkheden heeft geleid tot de groep
vervoermiddelenbezit kenmerken. Aspecten uit de vorige paragraaf zoals
nut, persoonlijke voorkeuren, interpretatie en normen en waarden wor-
den in het model weergegeven door een groep verplaatsingskenmerken

(comfort, veiligheid etc.) en bijbehorende waardeoordelen. Verderop in
deze paragraaf wordt duidelijk wat hier precies mee bedoeld wordt.
Vervoermiddelkeuze vindt altijd plaats in een bepaalde context, in het
conceptueel model wordt dit weergegeven door de groep contextken-
merken. De eigenschappen van een verplaatsing of tour, zoals afstand,
herkomst en bestemming, beïnvloeden ook de 
vervoermiddelkeuze, deze kenmerken zijn opgenomen in een groep van
tourkenmerken.

In het totaal zijn er nu dus 4 groepen variabelen onderscheiden:
1. vervoermiddelbezit kenmerken
2. tourkenmerken
3. contextkenmerken
4. verplaatsingskenmerken en waardeoordelen

Op de TU/e zijn er in het verleden ook onderzoeken gedaan naar Critical
Incidents en Key Events (Hoogendoorn, 2000 en Van Heerde, 2002). 
De variabelen die gebruikt zijn in deze onderzoeken zijn meegenomen
bij het samenstellen van de lijst met variabelen voor dit onderzoek. 
De variabelen voor dit onderzoek worden hieronder opgesomd.

1) Vervoermiddelenbezit kenmerken
Dit zijn kenmerken die per persoon verschillen, dus zeer individueel zijn.
Iedere persoon heeft een eigen 'keuzeset'. Door middel van deze 
variabelen kan een individuele keuzeset gedefinieerd worden.
- Bezit rijbewijs 
- Bezit auto 
- Beschikbaarheid auto 
- Aantal autogebruikers 
- Aantal auto's per huishouden
- Bezit fiets 
- Bezit OV kaart

2) Tourkenmerken
Dit zijn kenmerken die een tour (een verplaatsing van A naar B en weer
terug) karakteriseren. Elke verplaatsing heeft deze kenmerken.
- Doel van de verplaatsing 
- Herkomstlocatie 
- Bestemmingslocatie 
- Kortste route 
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- Maximum snelheid
- Gemiddelde snelheid
- Afstand 
- Tijdstip 
- Spitsuur 
- Tijdsdruk
- Nevenactiviteiten 
- Beschikbare tijd 
- Reistijd
- Aantal overstappen 

3) Contextkenmerken
Met deze kenmerken worden de algemene kenmerken van de situatie
waar binnen het keuzeproces zich afspeelt bedoeld. Het zijn kenmerken
die niet veranderd kunnen worden, er is geen menselijke controle op of
deze kenmerken zijn vastgesteld door een eerdere beslising. Ondanks
dat er geen controle op is hebben deze kenmerken wel degelijk invloed
op het gedrag van een individu en de keuze voor een vervoermiddel.
- Weersomstandigheden 
- Jaargetijden
- Gemiddelde temperatuur 

4) Verplaatsingskenmerken en waardeoordelen
De waarde van de verplaatsingskenmerken verschillen per vervoer-
middel (auto, motor, trein, bus, fiets, brommer etc.). Er is ook een groot
verschil tussen de objectieve waarde en de interpretatie van een 
individu. In figuur 2.1 op pagina 10 is de relatie van objectieve waarde
en interpretatie weergegeven in een blokdiagram (Kroes, 1989). Ieder
individu heeft eigen voorkeuren, een eigen 'referentie' waar een vervoer-
middel aan moet voldoen. Het kan dus zo zijn dat er een bepaalde voor-
keur is voor een vervoermiddel terwijl de objectieve waarden van een
kenmerk(en) gelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door
een eerdere ervaring met een desbetreffend vervoermiddel, ofwel een
bepaalde gebeurtenis. Deze positieve of negatieve gebeurtenis kan lei-
den tot een bepaalde voorkeur of juist een afkeur voor een vervoermid-
del. Voor dit onderzoek zijn de volgende verplaatsingskenmerken
gebruikt:
- Comfort: denk aan beschutting geven tegen weersinvloeden, 

zitcomfort.
- Veiligheid: denk aan kans op ongelukken, openbare veiligheid.

- Milieuvriendelijkheid: denk aan uitlaatgassen, geluidsoverlast.
- Privacy: denk aan privé of openbaar gebruik van het vervoermiddel.
- Kosten: totale reiskosten, inclusief benzine-, parkeer- en verzekerings

kosten enzovoorts.
- (Reis)tijd: totale reistijd, inclusief wacht-, overstaptijd enzovoorts.

Op basis van deze variabelen is er conceptueel model gemaakt voor de
vervoermiddelkeuze. Zoals in hoofdstuk drie is beschreven is dit 
conceptueel model gedefinieerd als een Decision Netwerk. In de 
volgende paragraaf wordt beschreven welke verbanden er verondersteld
worden tussen de variabelen en op welke manier het conceptueel model
tot stand is gekomen.

PARAGRAAF 3 | OPBOUW CONCEPTUEEL MODEL
Om een model te maken is er een lijst van variabelen nodig. Tevens
moeten de onderlinge verbanden tussen de variabelen duidelijk zijn. In
de vorige paragraaf zijn de variabelen voor het conceptueel model opge-
somd, het is alleen nog niet duidelijk hoe de onderlinge verbanden 
tussen de variabelen zijn. Deze verbanden tussen de variabelen zijn tot
stand gekomen door logisch te redeneren. Een pijl geeft in een netwerk
een oorzaak-gevolg relatie weer. De verbanden worden niet verder 
toegelicht, deze blijken uit het ontwikkelde conceptueel model. In figuur
4.1 is het conceptueel model in de vorm van een 'decision network' te
zien. Het model wordt in deze paragraaf stap voor stap toegelicht. Het
'decision netwerk' bestaat uit één 'decision node', diverse 'nature nodes',
die gegroepeerd zijn in groepen, en een aantal 'utility nodes'. De 
'decision node' is de variabele vervoermiddelkeuze, deze is te vinden in
het midden van het netwerk. De variabelen uit de verschillende groepen,
vervoermiddelbezit kenmerken, tourkenmerken, contextkenmerken en
verplaatsingskenmerken, zijn weergegeven in het netwerk door 'nature
nodes'. Elke groep heeft een nummer, corresponderend met de num-
mers uit de vorige paragraaf. Groep 1 (vervoermiddelbezit kenmerken)
staan linksbovenin, groep 2 (tourkenmerken) staan rechts in het model,
groep 3 (contextkenmerken) staan linksonderin en groep 4 (verplaat-
singskenmerken) staan middenonderin. De 'utility nodes' hebben de
vorm van een hexagon en worden ook wel waardeoordelen genoemd. In
dit netwerk zijn zeven 'utility nodes' weergegeven, één bij de bij de groep
vervoermiddelbezit en de overige 'nodes' staan onderaan in het netwerk
bij de groep verplaatsingskenmerken en waardeoordelen.
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Figuur 4.1: Decision Network vervoermiddelkeuze      Netica (Norsey Software Corp, 2003)
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In bovenstaande figuur is het 'decision network' te zien van het complexe
vervoermiddelkeuzeproces.  Alle relaties tussen de variabelen zijn af te
lezen in het 'decision network', de pijl geeft een causale relatie weer.
Groep 1, vervoermiddel bezit kenmerken, wordt hieronder kort toegelicht.
De overige groepen zijn ook op deze manier te interpreteren. In figuur
4.2 is groep 1 uitvergroot. In de bovenste laag staan de variabelen, auto
bezit, bezit rijbewijs, bezit fiets en bezit OV. De eerste drie bepalen mede
met de vervoermiddelkeuze de haalbaarheid. Met andere woorden er
lopen pijlen van de knopen: vervoermiddelkeuze, auto bezit, bezit 
rijbewijs en bezit fiets naar de knoop haalbaarheid. In de CPT van de
knoop haalbaarheid wordt dan aangegeven of een keuze wel/niet 
haalbaar is, in de volgende paragraaf worden de 'states' en de CPT van
de variabelen uit het model besproken.

Figuur 4.2 Groep 1 uit het DN vervoermiddelkeuze     Netica (Norsey Software Corp, 2003)

De beschikbaarheid van een auto wordt bepaald door het aantal auto's
in het huishouden en het aantal autogebruikers, dat is te zien aan de 
pijlen die lopen van de 'nodes' auto's en autogebruikers naar de 'node'
beschikbaarheid auto. Het autobezit is afhankelijk van het rijbewijs bezit
en het aantal auto's heeft een relatie met het auto bezit. De haalbaarheid
en de beschikbaarheid auto bepalen samen de utility haalbaarheid. Het
OV bezit heeft geen relatie met de variabelen uit deze groep. 

In de volgende paragraaf worden deze onderlinge verbanden duidelijk,
daar worden namelijk de diverse 'states' en de CPT van deze variabelen
nader toegelicht.

PARAGRAAF 4 | 'STATES' VAN DE VARIABELEN, CPT'S EN CUT'S
Elke 'nature node’ en ‘decision node' heeft een aantal toestanden, die de
decision maker zelf kan definiëren. Elke 'nature en utility node' heeft ook
een tabel, bij een 'nature node' word dit ook wel CPT genoemd en bij
een 'utility node' is het een CUT. In deze paragraaf worden eerst de 
'states' van de variabelen besproken en vervolgens wordt kort ingegaan
op de CPT's en de CUT's van de variabelen. Dit alles wordt geïllustreerd
aan de hand van de variabelen uit groep 1, vervoermiddel bezit ken-
merken. De overige 'states' zijn na te lezen in de bijlage.

'States'
'States' zijn de toestanden of keuzeopties van een variabele. Alleen de
'decision nodes' en de 'nature nodes' hebben 'states'. De gebruiker van
het netwerk kan deze toestanden zelf definiëren. Bij dit 'decision 
netwerk' zijn de toestanden van de variabelen vrij logisch. De 'states'
komen overeen met de verzamelde gegevens. Figuur 4.3 geeft de 
variabelen van groep 1 uit het netwerk weer door middel van de 'belief
bars'. Door deze manier van weergave van het 'decision netwerk' 
worden de toestanden van de variabelen ook duidelijk, tevens wordt de
kansverdeling over de toestanden ook zichtbaar. 

Figuur 4.3: groep 1 uit het DN weergegeven door middel van 'belief bars' 
Netica (Norsey Software Corp, 2003)
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De kansverdeling wordt in Netica ingevoerd in de CPT's. In deze 
paragraaf wordt het invoeren van gegevens in CPT's ook nog bij het
onderdeel CPT's en CUT's toegelicht. Door middel van frequentie-
tabellen en kruistabellen worden verzamelde gegevens omgezet in een
kansverdeling, zodat deze ingevoerd kan worden in Netica.

CPT's en CUT's
De volgende definities zijn al eerder gebruikt: 
- Conditional Probability Table (CPT): een tabel behorende bij een 

'nature node', die aangeeft hoe de variabele beïnvloed wordt door de 
'parent node(s)'. In de tabel worden de kansen (probabilities) verdeeld 
over de 'states' van de desbetreffende 'nature node'. Een CPT geeft 
alle mogelijk combinaties weer van de verschillende 'states' van de 
'parent node(s)', elke rij is één combinatie.

- Conditional Utility Table (CUT): een tabel behorende bij een 'utility 
node' die aangeeft hoe de variabele beïnvloed wordt door de 'parent 
node(s)'. Deze tabel geeft de nutten weer bij de 'states' van de 'parent 
node(s)'. Deze nutten kunnen uitgedrukt worden in verschillende 
eenheden. Het gaat er in ieder geval om dat deze hoeveelheden 
gemaximaliseerd worden (nuts maximalisatie).

In paragraaf 5 van hoofdstuk 3 zijn enkele figuren afgebeeld van een
CPT of CUT in Netica. Hieronder worden nog enkele CPT's, namelijk die
van de 'node' bezit rijbewijs, bezit auto en haalbaarheid, en één CUT,
namelijk die van utility haalbaarheid, weergegeven. Deze CPT's worden
respectievelijk weergegeven in figuur 4.4, figuur 4.5, figuur 4.6 en de
CUT wordt getoond in figuur 4.7.

Figuur 4.4: CPT van de 'node' bezit rijbewijs               Netica (Norsey Software Corp, 2003)

Figuur 4.5: CPT van de 'node' bezit auto  Netica (Norsey Software Corp, 2003)

De CPT van de 'node' bezit rijbewijs is betrekkelijk eenvoudig omdat
deze variabele geen inkomende pijlen heeft van een andere 'node'. Deze
variabele is een 'parent node' van de 'node' bezit auto en de 'node' 
haalbaarheid. De variabele bezit rijbewijs heeft twee toestanden, ja en
nee. In de CPT is de kansverdeling te zien over deze toestanden, deze
verdeling is gebaseerd op de gegevens uit de enquête. De CPT van de
'node' bezit auto is iets ingewikkelder, deze 'node' heeft namelijk één
inkomende pijl, in dit geval een van de 'parent node' bezit rijbewijs. De
toestanden van deze 'parent node' staan links in de CPT. De CPT van de
'node' haalbaarheid is 'deterministisch', dat wil zeggen dat er geen 
sprake is van een kansverdeling over de toestanden van die 'node',
maar dat er maar één toestand voor kan komen voor elke combinatie
(dus per regel). Deze CPT is in te vullen door logisch te redeneren. De
keuze voor de fiets is haalbaar indien bezit fiets = ja. De keuze voor de
auto als passagier is altijd haalbaar, de keuze voor auto als bestuurder is
haalbaar indien autobeschikbaarheid = ja, altijd OF ja, in overleg EN
bezit rijbewijs = ja. De keuze voor openbaar vervoer is altijd haalbaar, er
van uitgaande dat openbaar vervoer tot de beschikbare mogelijkheden
behoort. Op deze manier is deze CPT ingevuld. In de CUT in figuur 4.6
worden de waarden bij de behorende combinaties weergegeven van de
toestanden van de 'parent nodes'. Indien iets onhaalbaar is krijg het een
waarde -100 en in de andere gevallen 100.
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Figuur 4.6: CPT van de 'node' haalbaarheid   Netica (Norsey Software Corp, 2003)

Figuur 4.7: CUT van de 'node' utility haalbaarheid       Netica (Norsey Software Corp, 2003)

Op deze manier worden de CPT's en de CUT's in het 'decision netwerk'
ingevuld. Indien alles compleet ingevuld is kan het netwerk door-
gerekend worden in Netica. Tot nu toe is er nog niet gesproken over de
relatie van de gebeurtenissen met de variabelen in het model, dit komt in
de volgende paragraaf aan de orde.

PARAGRAAF 5 | GEBEURTENISSEN
In hoofdstuk twee is uitgelegd wat er onder een gebeurtenis verstaan
wordt. Gebeurtenissen kunnen onderverdeeld worden in critical incidents
en key events (zie hoofdstuk twee). Tot nu toe zijn er nauwelijks 
gegevens bekend over de invloed van gebeurtenissen op het vervoer-
middelkeuzegedrag. Op basis van eerdere onderzoeken (Hoogendoorn,
2002 en Van Heerde 2002) is er gekeken welke gebeurtenissen mensen
veel meemaken en welke gebeurtenissen veel impact hebben op
iemands leven. Het is onmogelijk om tijdens dit onderzoek alle 
gebeurtenissen te onderzoeken, vandaar dat er een selectie gemaakt is
uit de lijsten met gebeurtenissen. Er is gekozen voor structurele 
gebeurtenissen, dat wil zeggen gebeurtenissen die de meeste mensen
meemaken in hun leven. Voor dit onderzoek zijn zeven structurele
gebeurtenissen geformuleerd:
1. veranderingen in woonadres;
2. veranderingen in huishoudsamenstelling;
3. veranderingen in werklocatie;
4. veranderingen in opleidingslocatie;
5. veranderingen in autobeschikbaarheid;
6. veranderingen in OV-kaart bezit;
7. veranderingen in huishoudinkomen.
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Hieronder wordt beschreven wat er onder de zeven gebeurtenissen 
verstaan wordt. Onder verandering in woonadres wordt een verhuizing
verstaan. Een verhuizing kan verschillende resultaten hebben, 
bijvoorbeeld op kamers gaan wonen, verhuizen naar een andere 
studentenkamer, zelfstandig gaan wonen, gaan samenwonen, een
(andere) woning huren, een (andere) woning kopen of weer bij ouders
intrekken. Met een verandering in huishoudsamenstelling wordt een
toe/afname van het aantal gezinsleden bedoeld, ook dit kan 
verschillende gevolgen hebben, zoals geboorte/adoptie van een kind,
verlaten van het ouderlijk huis (zelf of één van de kinderen), 
samenwonen, uit elkaar gaan, trouwen, scheiden, overlijden van een
gezinslid, er komt een persoon inwonen of een persoon verlaat het huis
weer. Bij verandering van werklocatie worden de bijbaantjes buiten
beschouwing gelaten. Voorbeelden van een verandering van werklocatie
zijn het starten met eerste baan, veranderen van werkgever (andere
baan), overplaatsing naar andere locatie, tijdelijk zonder baan zitten of
met vut of pensioen gaan. Verandering van opleidingslocatie wil zeggen
dat iemand naar een andere onderwijsinstelling gaat. Dat kan 
verschillende gevolgen hebben, zoals verandering van opleidings-
instelling (vanwege verhuizing), een nieuwe opleiding beginnen, een
opleiding beeindigen (zonder diploma), een opleiding afronden (met
diploma), cursus of certificaat beginnen (minimale duur 6 maanden) of
een cursus of certificaat afronden. De verandering van de auto 
beschikbaarheid is afhankelijk van een verandering in het aantal auto's
per huishouden en het aantal autogebruikers per huishouden. Een
toe/afname van het aantal auto's en/of autogebruikers in het huishouden
leidt in dit geval tot een verandering in auto beschikbaarheid. Onder 
verandering van OV-kaart bezit wordt het aanschaffen of inleveren van
een OV kaart verstaan. Bij verandering van huishoudinkomen gaat het
om een noemenswaardige verandering in het huishoudinkomen.
Voorbeelden van verandering in huishoudinkomen zijn verdiener erbij,
verdiener eraf, salarissprong of iets anders.

Deze gebeurtenissen kunnen geplaatst worden in het conceptueel
model. Voor sommige gebeurtenissen is de relatie met de eerder-
genoemde variabelen (paragraaf 2) duidelijker dan voor andere 
gebeurtenissen. De gebeurtenis verandering woonadres heeft namelijk
een directe invloed  op de 'nature node' herkomst locatie en de 
gebeurtenis verandering van OV-kaart bezit heeft een directe invloed op

de variabele bezit OV-kaart. De gebeurtenissen verandering huishoud-
samenstelling en verandering huishoudinkomen hebben geen directe
relatie met een 'nature node', dat komt doordat de variabele huishoud-
samenstelling of huishoudinkomen niet in het conceptueel model is
opgenomen. Deze gebeurtenissen zouden een invloed kunnen hebben
op de variabelen verplaatsingskenmerken en waardeoordelen onderaan
in het 'decision netwerk. Dat geldt natuurlijk ook voor de overige 
gebeurtenissen. Er zijn nog geen hypotheses opgesteld, de verbanden
tussen gebeurtenissen en de variabelen worden uiteraard wel 
geanalyseerd in hoofdstuk zeven. In figuur 4.8 zijn de gebeurtenissen
verandering auto beschikbaarheid en verandering in huishoud-
samenstelling toegevoegd aan het eerder afgebeelde 'decision netwerk'.
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Figuur 4.8: Decision Network vervoermiddelkeuze inclusief twee gebeurtenissen  
Netica (Norsey Software Corp, 2003)34



Op deze manier kunnen alle zeven de gebeurtenissen een plaats krijgen
in het netwerk. 

CONCLUSIE
In dit hoofdstuk is naar voren gekomen hoe de keuze voor een vervoer-
middel is weergegeven in een 'decision netwerk' in Netica. Aan de hand
van dit model kan het onderzoek plaatsvinden naar de verbanden tussen
gebeurtenissen en de variabelen in het conceptueel model. Er wordt
getoetst of deze verbanden in de werkelijkheid ook terug te vinden zijn,
er is dan sprake van empirische toetsing van het conceptueel model.
Deze toetsing zal plaatsvinden aan de hand van gegevens. In het vol-
gende hoofdstuk wordt beschreven welke manieren van gegevensverza-
meling er zijn en voor welke methode gekozen is in het kader van dit
onderzoek. Het ontwikkelde 'decision netwerk' kan uiteraard nog uitge-
breid worden met meerdere variabelen en gebeurtenissen. Voor dit
onderzoek is het hierbij gelaten, in hoofdstuk 10 wordt hier nog verder
op ingegaan bij de aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
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Hoofdstuk 5 | Gegevensverzameling
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INLEIDING
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier de gegevens verza-
meld worden voor het invullen van het 'decision netwerk' in Netica. In de
eerste paragraaf wordt beschreven op welke manieren er gegevens 
verzameld kunnen worden en welke afwegingen er gemaakt zijn om tot
de uiteindelijke keuze te komen. In paragraaf twee worden de mogelijke
programma's beschreven voor het maken van een digitale enquête. De
mogelijke vraagtypen per programma worden besproken en er is een
vergelijkingsmatrix opgesteld om de programma’s te vergelijken. De
onderdelen van de enquête worden in de derde paragraaf beschreven.
De uiteindelijke enquête is te vinden in de bijlage van dit verslag (bijlage
5). De digitale enquête wordt weergegeven in de vorm van een 'print
screen' van elke pagina van de digitale enquête. 

PARAGRAAF 1 | MANIEREN VAN GEGEVENSVERZAMELING
In deze paragraaf wordt eerst beschreven wat het doel is van de data-
verzameling, met andere woorden wat willen wij te weten komen met
een gegevensverzameling. Vervolgens is er gekeken welke techniek
daar het beste bij past en is er uiteraard een keuze gemaakt voor een
bepaalde methode van gegevensverzameling. Voor dit onderzoek dienen
gegevens verzameld te worden over de structurele gebeurtenissen. Op
deze manier kan er onderzocht worden of er een verband is tussen 
vervoermiddelkeuze en gebeurtenissen. Een ander doel is het compleet
invullen van het 'decision netwerk' in Netica, zodat dit doorgerekend kan
worden. Het belangrijkste voor het onderzoek is dus het verzamelen van
gegevens over de zeven structurele gebeurtenissen en het verzamelen
van gegevens voor het invullen van het model. 

Technieken gegevensverzameling
In Methoden en Technieken (Baarda en de Goede, 1990, blz. 25) en
Marktonderzoek (Kooiker, 1997, blz. 33) worden de volgende manieren
van gegevensverzameling besproken: observeren, het gebruik van
bestaande gegevens, experiment of interviewen. Het beste en meestal
het voordeligste is het om gebruik te maken van bestaande gegevens.
Het gaat dan om bestaande gegevensbestanden die je voor je 
onderzoek kunt gebruiken. Vaak zijn dergelijke bestanden niet voorhan-

den en moet jezelf informatie gaan verzamelen bijvoorbeeld door middel
van observatie of interviewen. De keuze tussen observatie en intervie-
wen wordt vooral bepaald door wat je wilt weten. Als het om een mening,
om kennis of om een attitude gaat ben je aangewezen op een mondeling
of schriftelijk interview. Wanneer het om gedrag gaat kun je het beste
observeren. Bij dit onderzoek gaat het om vervoermiddelkeuzezegedrag,
hetgeen te observeren is. Bij dit onderzoek is het ook van belang dat er
achterhaald wordt wat de achterliggende gedachten zijn bij dit gedrag,
zoals de afwegingen en inschattingen van de mensen, dit vraagt om een 
schriftelijk interview. Bovendien is door middel van observeren niet te
achterhalen welke structurele gebeurtenissen mensen meegemaakt 
hebben evenmin als de persoonskenmerken. Observatie is in deze zin
dus te beperkt voor dit onderzoek en geen mogelijke optie. Gebruik
maken van bestaande gegevens valt ook af, aangezien deze gegevens
niet bestaan. In het verleden is een dergelijk onderzoek nog niet gedaan.
Bij een experiment wordt er iets veranderd in de omgeving en dan wordt
er gekeken hoe de proefpersonen hierop reageren. Dit is ook geen optie
voor dit onderzoek, het is onmogelijk om iets structureels te veranderen
in de omgeving van mensen. De techniek van interviewen blijft dus over,
hieronder wordt zowel huisenquête, straatenquête, telefonische enquête
en de schriftelijke enquête onder verstaan. De eigenschappen, voor- en 
nadelen van deze technieken worden besproken aan de hand van het
boek Marktonderzoek (Kooiker, 1997). Uiteindelijk wordt er op basis van
een aantal criteria (mate van respons, representativiteit, gewenste 
spreiding van de respondenten, wensen ten aanzien van de tijd en 
complexiteit en de kosten) een keuze gemaakt voor een bepaalde 
interviewtechniek.

Mate van respons
De mate van respons wordt door verschillende zaken beïnvloed; bijvoor-
beeld door wijze van benaderen en het onderwerp. Bij een persoonlijke
benadering van de respondent zal meestal meer medewerking worden
verkregen dan bij een schriftelijke benadering. Bij een schriftelijke enquê-
te is het voor de respondent een minder grote stap om geen medewer-
king te verlenen; men doet dit door passief te blijven en de vragenlijst
niet te retourneren. Het onderwerp van de enquête zal medebepalend
zijn voor de respons. Voelt de respondent zich betrokken bij het onder-
werp (hij heeft er belang bij of is erin geïnteresseerd) dan zal er, naar
men mag verwachten, eerder worden meegewerkt. Komen er meer
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gevoelig liggende vragen in de enquête voor, dan dient men zich steeds
af te vragen of een hoge respons en correcte beantwoording van de 
vragen meer gewaarborgd zijn door een persoonlijke of door een onper-
soonlijke (meer anonieme) benadering van de respondent. Er zijn
methoden om de respons positief te beïnvloeden. Dat kan al beginnen
met het op enerlei wijze geven van een vooraankondiging, waarbij men
de respondent probeert te interesseren en te binden. Bij een schriftelijke
enquête is de begeleidende brief van groot belang. Hierin worden het
doel, de opdrachtgever en de uitvoerder van het onderzoek vermeld.
Men dient in deze brief argumenten aan te reiken waarom het zo belang-
rijk is dat de respondent de enquête nauwkeurig ingevuld retourneert.
Verder werken responsverhogend het geven van een presentje en het
meesturen van een envelop waarin de vragenlijst ongefrankeerd kan
worden geretourneerd. Uiteraard komen ook een correcte houding en
presentatie van de enqueteur en een duidelijk, niet te lange en geen irri-
taties oproepende vragenlijst de respons ten goede. Wordt de enquête
niet voor de gestelde datum geretourneerd, dan wel treft men de respon-
dent niet thuis, dan resteert er een follow-upcampagne, waarin met door
middel van herhalingstelefoontjes, -bezoeken of -brieven tracht de res-
pons alsnog te verhogen.

Representativiteit
De vorm van enquêteren kan van invloed zijn op de mate van 
representativiteit. De respondenten zijn namelijk niet altijd zonder meer
representatief voor de te onderzoeken groep. Bij een telefonische 
enquête kan bijvoorbeeld een vertekening ontstaan omdat circa 5% van
de huishoudens niet over een telefoonaansluiting beschikt. De huis-
enquête kent het probleem van non-respons vanwege het niet thuis 
treffen van de bewoners. Vooral bij de schriftelijk enquête is het 
belangrijk het representativiteitsprobleem te onderkennen. De non-
respons is hierbij vaak aanzienlijk (een respons van 40% is vaak al een
'goed' resultaat!) en daarmee de kans dat de meewerkende groep 
respondenten een selecte en juist geen aselecte groep is. In dit verband
wordt veelal gesproken van een selectieve respons of van de zelf-
selecterende steekproef, waarmee wordt gedoeld op het verschijnsel dat 
vooral mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp van de enquête
of in de beloning de vragenlijst zullen retourneren. Het is vaak moeilijk te
bepalen of de zichzelf geselecteerd hebbende groep als representatief
kan worden beschouwd. De validiteit van het onderzoek is in het geding,

voorzichtigheid bij de interpretatie van de uitkomsten is dan ook 
geboden.

Gewenste spreiding van de respondenten
Indien aard en doelstellingen van het onderzoek met zich meebrengen
dat een zo groot mogelijke geografische spreiding van de respondenten
gewenst is, bieden schriftelijk en de telefonische enquête uit kosten-
oogpunt betere mogelijkheden dan de persoonlijke benadering van de
respondent aan huis.

Wensen ten aanzien van tijd en complexiteit
De schriftelijke enquête is een nogal trage vorm van gegevens-
verzameling. Indien het onderwerp van de enquête complex van aard is,
een zekere complexiteit in de vraagstelling onvermijdelijk is of wanneer
het gewenst is dat er bij de enquête toon- of illustratiemateriaal wordt
gebruikt, zal de voorkeur vaak uitgaan naar een enquêtevorm waarbij
een enquêteur lijfelijk aanwezig is. Hoewel een goede redactie en 
vormgeving van de enquête altijd van groot belang zijn, dienen vooral bij
de schriftelijke enquête op deze punten hoge eisen te worden gesteld;
de respondent moet er dan immers helemaal alleen uit zien te komen. Is
de enquête 'complex', in die zin dat zij veel tijd in beslag neemt, dan
komt telefonisch enquêteren minder in aanmerking. De schriftelijke
enquête lijkt dan meer op zijn plaats. De meest in het oog springende
voor- en nadelen van de verschillende enquêtevormen worden 
opgesomd in onderstaande tabel.

Figuur 5.1: voor- en nadelen per enquêtevorm Kooiker (1997)
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Op basis van deze eigenschappen en voor- en nadelen van de inter-
viewtechnieken is er gekozen voor een schriftelijke enquête. Een 
schriftelijke enquête kan een vragenlijst op papier zijn of digitaal. Digitaal
enquêteren gebeurt tegenwoordig steeds vaker. Deze specifieke vorm
van gegevensverzameling is nog niet aan de orde geweest, hieronder
volgt een korte beschrijving bij een digitale enquête. De bovengenoemde
nadelen van een schriftelijke enquête worden voor een groot gedeelte
opgeheven bij een digitale enquête.

Met behulp van software kan een enquête vormgegeven worden, met
andere woorden vertaald worden in een internetpagina. Afhankelijk van
de mogelijkheden van deze software zijn er verschillende vraagtypen
mogelijk in de enquête. Over het algemeen kunnen de meeste voor de
handliggende vraagtypen gemaakt worden met de software. Afhankelijk
van de software zijn er vele instellingen mogelijk, bijvoorbeeld het 
controleren van de ingevulde gegevens (check op numerieke waarde of
tekst met maximaal aantal karakters etc.), het instellen van 'routing' in de
enquête (zodat niet relevante vragen automatisch overgeslagen worden)

en de vormgeving, eventueel met behulp van audio-, video- of beeld-
materiaal. Dit zijn slechts drie instellingen die mogelijk zijn, in de 
volgende paragraaf worden de mogelijkheden uitvoeriger besproken. De
enquête kan op verschillende manieren verspreid worden, bijvoorbeeld
door middel van een e-mail, door middel van een 'banner' op een 
internetpagina, door middel van advertenties. De respondenten worden
dan doorverwezen naar de internetpagina van de digitale enquête. Het
voordeel van een digitale enquête is dat de respondenten overal de
enquête in kunnen vullen, mits ze toegang hebben tot Internet. De inge-
vulde gegevens worden direct opgeslagen in een database, dat levert
dus meteen een digitaal gegevensbestand op.

De keuze beperkt zich nu tussen een papier enquête en een digitale
enquête. Nog even de eigenschappen, voor- en nadelen op een rijtje:
- Papieren enquête: meestal handmatige invoer van gegevens, 

verspreiding per post, adressen aankopen, kosten verspreiding relatief 
hoog, kans op fouten bij invullen relatief hoog doordat er geen directe   
controle mogelijk is, trage methode van gegevensverzameling, veel 
ervaring met papieren enquêtes.

- Digitale enquête: ingevulde gegevens automatisch verwerkt in 
gegevensbestand, verspreiding via e-mail of internetsite, e-mail 
adressen relatief gemakkelijk en goedkoop aan te komen, minimale 
verspreidingskosten, lage kans op fouten bij het invullen door mogelijke 
controlemogelijkheden in de software, waarschijnlijk een snelle 
respons, selectieve respons (alleen pc bezitters met internettoegang), 
ervaring met digitale enquête is minimaal.

De nadelen van de digitale enquête wegen op tegen de voordelen die
deze techniek oplevert. Bovendien is het een uitdaging om deze 
methode ook eens uit te proberen. Met andere woorden voor dit 
onderzoek worden gegevens verzameld met behulp van een digitale
enquête. De consequenties hiervan zijn wel dat er een programma
gezocht moet worden waar de enquête mee vormgegeven kan worden
en er alleen respondenten met een pc en internettoegang deel kunnen
nemen aan het onderzoek. Gelukkig heeft bijna iedereen tegenwoordig
wel een pc met internettoegang, dus dat hoeft geen probleem te zijn. 

In de volgende paragraaf wordt de zoektocht naar een programma
beschreven.

38



PARAGRAAF 2 | PROGRAMMA'S
Er is gekozen voor de techniek van interviewen en na een korte 
evaluatie van de mogelijkheden is er besloten de gegevensverzameling
voor dit onderzoek te doen met behulp van een digitale enquête. Voor
het maken van een digitale enquête is bepaalde software noodzakelijk.
De ingevoerde gegevens dienen opgeslagen te worden in een database,
zodat het een digitaal gegevensbestand oplevert. In eerste instantie is
gekeken of een enquête met eigen beschikbare kennis en ervaring te
programmeren was, maar dat was helaas niet haalbaar. Vervolgens is
het Internet afgespeurd, op zoek naar een softwarepakket ter onder-
steuning van het maken van een digitale enquête. Deze zoektocht heeft
informatie over zes programma's opgeleverd: 
1. SurveyWorld 
2. NetQuestionnaires 
3. PHP Surveyor 
4. Metanomix 
5. StudyWeb 
6. eXamine 

Extra informatie over deze programma's, zoals internetadres, contact-
persoon, is opgenomen in de bijlage 3. Bij de eerste twee programma's
bestond er de mogelijkheid om een test enquête te maken door het aan-
vragen van een tijdelijk account. Met het derde en het vierde programma
kon eindeloos getest worden. Het Notebook Service Centrum heeft
namelijk het derde programma tot haar beschikking en de Gemeente
Eindhoven heeft gebruik gemaakt van het vierde programma. Op basis
van de ervaringen met deze vier programma's is er een vergelijkingsma-
trix gemaakt voor de mogelijk vraagtypen, deze is te vinden in figuur 5.2
Studyweb en eXamine zijn niet opgenomen in deze matrix aangezien er
met deze programma's geen proefenquête is gemaakt. Het gaat hierbij
om een globale vergelijking, aangezien er alleen met proefenquêtes is
gewerkt. De programma's kunnen inmiddels aangepast en/of uitgebreid
zijn met allerlei nieuwe mogelijke vraagtypen. Onderstaande matrix geeft
de vergelijking weer tussen de vraagtypen van de verschillende 
programma's.

Figuur 5.2: vergelijkingsmatrix programma voor mogelijke vraagtypen

Naast mogelijke vraagtypen heeft het programma ook andere kenmer-
ken, zoals het formaat van het gegevensbestand, gebruiksvriendelijkheid
van het programma, het controleren van de ingevulde gegevens (check
op numerieke waarde of tekst met maximaal aantal karakters), het 
instellen van 'routing' in de enquête (zodat niet relevante vragen auto-
matisch overgeslagen worden) en de mogelijkheden voor een lay-out
voor de enquête, eventueel met behulp van audio-, video- of beeld-
materiaal. Op basis van deze overige kenmerken van een programma is
er nog een vergelijkingsmatrix gemaakt, deze is weergegeven in figuur
5.3. Ook voor deze gegevens geldt dat het inmiddels achterhaald kan
zijn vanwege aanpassingen. Onderstaande matrix geeft de overige 
kenmerken weer voor de diverse programma's.
Figuur 5.3: vergelijkingsmatrix programma voor overige kenmerken

Verklaring van de gebruikte symbolen in bovenstaande matrix:

+ : goed
+/- : matig
- : slecht (of niet mogelijk)
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Er zijn verschillende programma's beschreven voor het maken van een
digitale enquête vergeleken. Voor dit onderzoek is er gekozen voor
NetQuestionnaires (NetQuestionnaires BV). De keuze voor een 
programma hangt uiteraard af van de eisen die gesteld worden aan de
software (en in dit geval ook van het aanbod NetQ kosteloos te gebrui-
ken). Bij andere onderzoeken kan eventueel een ander programma ook
voldoen. Bij dit onderzoek werden er de volgende eisen gesteld aan het
programma:
- Verschillende vraagmogelijkheden (open, gesloten vragen en 

matrixvraag)
- Bij een matrixvraag vrije invoer, zodat er CPT's opgevraagd kunnen 

worden voor het invullen van het ‘decision network’
- Controle op ingevulde antwoorden (bijvoorbeeld max. aantal karakters, 

numerieke waarden etc.)
- Instellen eigen lay-out (bijvoorbeeld TU/e logo)
- Verzamelde gegevens als SPSS (of Excel) bestand beschikbaar
- Mogelijkheid tot instellen van routing (overslaan niet relevante vragen)

Zoals duidelijk is gemaakt voldoet alleen NetQuestionnaires aan alle
gestelde eisen. In de volgende paragraaf worden de onderdelen van de
enquête besproken.

PARAGRAAF 3 | ONDERDELEN ENQUETE
In het vorige hoofdstuk is het conceptueel model voor vervoermiddel-
keuze behandeld. Hierbij is een opsomming gemaakt van variabelen die
in het 'decision netwerk' voorkomen. Wanneer je een vragenlijst voor een
interview gaat maken, begin je met het op een rijtje zetten van de ken-
merken of begrippen die je wilt meten. De begrippen waarvan niet 
zonder meer duidelijk is wat ze omvatten, moet je eerst definiëren.
Vervolgens moet je het begrip, als het een complex of abstract begrip
betreft, vertalen in meetbare kenmerken. Wanneer een begrip geopera-
tionaliseerd is in concrete meetbare termen spreken we van een 
variabele. Zeker complexe, maar ook abstracte begrippen worden
meestal geoperationaliseerd in een aantal meetbare kenmerken, om de
invloed van toeval te verkleinen. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van 
de meting. De vraag of de verschillende operationele kenmerken het
begrip wel goed representeren is de vraag naar validiteit of geldigheid

van de meting (Baarda en de Goede, 1990).
Het doel van dit onderzoek is om de invloed van gebeurtenissen op 
vervoermiddelkeuze te achterhalen, dus er dienen in ieder geval 
gegevens verzameld te worden betreffende deze zeven structurele
gebeurtenissen. Hiernaast is het ook zinvol en noodzakelijk om 
gegevens te verzamelen voor het invullen van het 'decision netwerk', dat
wil zeggen dat de variabelen uit het netwerk terug dienen te komen in de
vragenlijst. De vragenlijst is ingedeeld in diverse onderdelen, namelijk:
1. Persoonskenmerken
2. Vervoermiddelbezit kenmerken
3. Gebeurtenissen
4. Huidig gebruik van vervoermiddelen
5. CPT's
6. Stated preference
Hieronder wordt elk onderdeel uit de enquête besproken en eventueel
toegelicht aan de hand van een voorbeeld of illustratie van de digitale
enquête. De complete digitale enquête is te vinden in de bijlage.

Persoonskenmerken
Om de gegevensverzameling in een breder kader te plaatsen en te 
vergelijken met de maatschappij worden er persoongegevens verzameld.
Uit deze persoonsgegevens kan ook afgeleid worden onder welke 
populatie de steekproef is gehouden. Voorbeelden van persoons-
kenmerken zijn: geslacht, leeftijd, hoogst genoten opleiding, burgerlijke
staat, aantal uren betaald werk en inkomen. Deze vragen worden aan
het begin van de enquête gesteld. Op basis van de antwoorden op
bepaalde vragen uit dit onderdeel krijgen de respondenten bepaalde
(vervolg)vragen wel/niet in beeld, dit wordt ook wel 'routing' genoemd. In
de volgende paragraaf wordt deze routing toegelicht. 

Vervoermiddelbezit kenmerken
In groep 1 van het ontworpen 'decision netwerk' komen variabelen voor
die te maken hebben met het vervoermiddelbezit. Voor het invullen van
het model dienen er dus gegevens verzameld te worden omtrent dit 
vervoermiddelbezit. In dit geval zijn dat gegevens over: bezit rijbewijs,
bezit auto, beschikbaarheid auto, aantal auto's per huishouden, aantal
autogebruikers per huishouden, bezit fiets en bezit OV kaart. Het is van
belang om te weten welke vervoermiddelen of alternatieven de respon-
denten ter beschikking hebben. De keuzeopties bij vervoermiddelkeuze
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hangen namelijk af van het bezit en de beschikbaarheid van een
bepaald vervoermiddel. De keuzeset wordt op deze manier ingeperkt.
Ook bij dit onderdeel zitten vragen die de 'routing' door de enquête
bepalen, in de volgende paragraaf wordt dat verder uitgewerkt.

Gebeurtenissen 
Het doel van dit onderzoek is om de invloed van gebeurtenissen op 
vervoermiddelkeuze te achterhalen. Bij dit onderdeel worden er dus
gegevens verzameld over de zeven structurele gebeurtenissen. In eerste
instantie wordt de gebeurtenis omschreven, zodat de respondent weet
wat er met een bepaalde gebeurtenis bedoeld wordt, vervolgens wordt
de vraag gesteld of de respondent deze gebeurtenis ooit heeft mee-
gemaakt. Hierbij kan gekozen worden uit de volgende voorgedefinieerde
antwoorden: ‘nooit’ en ‘een (aantal) keer’. In figuur 5.4 is een voorbeeld
te zien van deze vraag. Indien het antwoord nooit is gaat de respondent
naar de volgende vraag, indien het antwoord een (aantal) keer is, krijgt
de respondent een matrix om in te vullen. De matrix bestaat uit tien
regels, elke regel staat voor één keer meemaken van een gebeurtenis.
In figuur 5.5 wordt de matrix van de vraag verandering woonadres weer-
gegeven. De respondent dient per keer een aantal gegevens in te vullen,
namelijk: wanneer dit heeft plaatsgevonden (maand en jaar), wat de
voor-situatie en na-situatie is en de oorzaak (met andere woorden wat
de oorzaak van de gebeurtenis was). Bij een enkele gebeurtenis worden
nog andere relevante vragen gesteld. In de matrices zijn de antwoord-
mogelijkheden zoveel mogelijk voorgedefinieerd, dat wil zeggen dat de
respondenten een antwoord kunnen kiezen uit gegeven antwoordcatego-
rieën. Bij het invullen van de maand kan er bijvoorbeeld gekozen worden
uit: geen idee, januari, februari, maart etc. en bij jaar kan gekozen wor-
den uit: 2004, 2003, 2002, 2001, 2000. Op deze manier zijn ook de 
antwoorden bij de vragen voor-situatie en na-situatie en bij de vragen
over oorzaak in de meeste gevallen voorgedefinieerd. Dit zorgt ervoor
dat de respondenten niet de hele tijd aan het typen zijn, maar redelijk
snel door de enquête kunnen gaan. De respondenten vullen de matrix in
van meest recenste keer (bovenste regel) naar vorige keren (volgende
regels).

Figuur 5.4: uitleg verandering woonadres en vraag wel/nooit meegemaakt
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Figuur 5.5: matrixvraag verandering woonadres 

Huidig gebruik van vervoermiddelen 
Om inzicht te krijgen in het huidige gebruik van vervoermiddelen voor
verschillende doelen worden enkele vragen gesteld over dit gebruik. De
respondent krijgt ook bij dit onderdeel weer een matrix voorgeschoteld.
In de eerste matrix worden per doel (werk, studie, boodschappen doen,
winkelen, sport) de volgende vragen gesteld: frequentie van die doel-
verplaatsing, hoofdvervoermiddel bij die verplaatsing, alternatief vervoer-
middel bij die verplaatsing en meest voorkomende eindbestemming van
die doelverplaatsing. De tweede matrix stelt de volgende vragen per
doel: tijdstip van die doelverplaatsing (heen en terugreis), afstand en tijd
van die doelverplaatsing. Bij alle vragen zijn de antwoorden voor-
gedefinieerd, behalve bij de vragen meest voorkomende eindbestem-
ming, afstand en tijd. De frequentievraag is opgesplitst in twee vragen,
namelijk aantal keer (vrij invoerveld, numerieke waarde) en per tijds-
periode (antwoordcategorieën: dag, week, maand, jaar). Op deze manier
is het invullen van de frequentie zeer flexibel, er kan een antwoord 
gekozen worden dat van toepassing is voor de respondent. Het nadeel
van deze vraag is wel dat iedereen een andere 'schaal' (dag, week,

maand of jaar) kan hebben ingevuld. De ene respondent vult namelijk 7
keer per week in en de andere respondent vult 1 keer per dag in, in feite
is dit dus hetzelfde. Bij de vraag hoofdvervoermiddel kan er gekozen
worden uit de antwoordmogelijkheden: niet van toepassing, auto als
bestuurder, auto als passagier, fiets, lopend, trein, bus, anders. Bij de
vraag alternatief vervoermiddel zijn de voorgaande antwoordmogelijk-
heden uitgebreid met de antwoordoptie geen alternatief. Bij de vraag tijd-
stip wordt er onderscheid gemaakt tussen de heen- en terugreis, de 
antwoordmogelijkheden zijn niet van toepassing, voor 9 uur, tussen 
9 - 12 uur, tussen 12 - 16 uur, tussen 16 - 19 uur en na 19 uur. Bij elke
vraag kan ingesteld worden of deze vraag verplicht is en het gegeven
antwoord kan ook nog gecontroleerd worden. Bij de matrixvraag is er
gekozen voor deze controle, het nadeel is wel dat alle velden van de
matrix ingevuld moeten te worden. Ook indien een bepaalde verplaatsing
nooit gemaakt wordt, vandaar dat er bij een aantal antwoordmogelijkhe-
den de optie niet van toepassing toegevoegd is. In figuur 5.6 deel 1 is de
eerste matrix van deze vraag weergegeven, de andere matrix is te vin-

den in de figuur 5.6 deel 2.
Figuur 5.6 deel 1 eerste matrixvraag huidige gebruik vervoermiddelen
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Figuur 5.6 deel 2 tweede matrixvraag huidige gebruik vervoermiddelen

CPT's 
Naast het hoofddoel van dit onderzoek, de invloed van gebeurtenissen
op vervoermiddelkeuze, is het noodzakelijk om gegevens te verzamelen
voor het invullen van het 'decision netwerk'. Om de tabellen van de
'nature nodes' uit groep 4 (verplaatsingskenmerken en waardeoordelen)
in te vullen dienen deze gegevens verzameld te worden. In dit onderdeel
wordt er aan de respondent gevraagd hoe hij/zij het gebruik van een
bepaald vervoermiddel beoordeelt. Er worden vragen gesteld over zes
aspecten van een verplaatsing. Deze aspecten, comfort, veiligheid,
milieuschade, privacy, kosten en tijd, worden eerst omschreven en 
vervolgens wordt er gevraagd om per situatie een beoordeling te geven.
Deze beoordeling wordt weergegeven door een getal tussen de 0 en
100, waarbij 0 zeer ongunstig is en 100 zeer gunstig is. Er zijn verschil-
lende situaties die zijn gebaseerd op de vervoermiddel keuzeopties: auto
als bestuurder, auto als passagier, trein, bus en fiets. In sommige geval-
len zijn bepaalde situaties samengevoegd, bijvoorbeeld auto als bestuur-
der en auto als passagier wordt bij het aspect comfort samengevoegd tot
auto. Op deze manier worden de meeste CPT's letterlijk aan de respon-
denten voorgelegd, dit geldt voor de aspecten veiligheid, milieuschade
en privacy. Bij de overige aspecten, comfort, kosten en tijd, is de vraag
enigszins aangepast. De CPT van comfort is namelijk iets ingewikkelder

dan de CPT's van veiligheid, milieuschade en privacy. De tabel van deze
'nature node' heeft namelijk vier inkomende pijlen (zie 'decision network'
op pagina 29). Deze vier 'parent nodes', 
vervoermiddelkeuze, overstappen, weersomstandigheden en gemiddelde
temperatuur, hebben respectievelijk 4, 3, 2, 2 'states'. Dat wil zeggen dat
deze CPT in het DN 48 mogelijke combinaties (ofwel rijen) heeft. Het
kan niet van de respondent verwacht worden dat hij/zij bij alle mogelijke
combinaties een beoordeling geeft. Bovendien zijn enkele combinaties
onlogisch of komen in de werkelijkheid nooit voor. De CPT is voor de
enquête ingekort tot 10 combinaties. De verwijderde combinaties uit de
CPT kunnen achteraf ingevuld worden op basis van de ingevulde 
gegevens en door middel van logisch redeneren. De CPT's van kosten
en tijd worden ook niet letterlijk voorgelegd. In deze gevallen wordt er
aan de respondent gevraagd of hij/zij met een beoordeling aan kan
geven hoe zeker hij/zij van zichzelf is met het inschatten van de 
kosten/reistijd voor de vervoermiddelen. Hieronder zijn de vragen van de
aspecten privacy, comfort en reistijd in figuur 5.7, figuur 5.8 en figuur 5.9

te zien.
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Figuur 5.7: vraag over aspect privacy
Figuur 5.8: vraag over aspect comfort

Figuur 5.9: vraag over aspect reistijd

Stated Preference
Om de tabellen van de 'utility nodes' uit groep 4 (verplaatsingsken-
merken en waardeoordelen) in te vullen dienen specifiek gegevens 
verzameld te worden. Hiervoor is het onderdeel Stated Preference (SP)
opgenomen in de enquête. Dit is een meetmethode om gewichten aan
variabelen te koppelen, in dit geval aan de 'utility nodes' uit het DN. Er
worden hypothetische situaties, in dit geval verplaatsingen, voorgelegd
aan de respondenten (Ortùzar & Willumsen, 2001). Elke situatie is een
combinatie van de zes verplaatsingsaspecten, comfort, veiligheid, milieu-
schade, privacy, kosten en tijd. Bij dit SP onderdeel is er voor gekozen
dat elk aspect twee waarden aan kan nemen, namelijk laag (20) of hoog
(80). Dat wil zeggen dat er 64 (26) mogelijke hypothetische situaties zijn,
dit wordt ook wel het full factorial design genoemd. Deze 64 hypotheti-
sche situaties kunnen teruggebracht worden naar 9 verschillende situa-
ties, die 9 situaties worden ook wel fractional factorial design genoemd.
Deze 9 situaties zijn voldoende om de gewichten van de variabelen te
schatten met behulp van een regressie analyse. In hoofdstuk 7 van dit
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verslag worden de analyses besproken. Deze 9 situaties worden aan de
respondent voorgelegd aan de hand van een soort tabel, zie figuur 5.10
In deze tabel heeft elk verplaatsingsaspect een waarde, namelijk 20 of
80. De respondent dient dan per situatie een score te geven aan deze 
hypothetische verplaatsing. Deze score is een getal tussen de 0 en 100,
waarbij 0 zeer ongunstig is en 100 zeer gunstig is.

Figuur 5.10: voorbeeld bij het SP onderdeel

Met behulp van dit SP onderdeel worden gegevens verzameld over de
beoordelingen van de genoemde verplaatsingsaspecten. Deze gegevens
worden gebruikt worden om de CUT's van de 'utility nodes' van groep 4,
de verplaatsingskenmerken en waardeoordelen, in te vullen in Netica.

In deze paragraaf is duidelijk naar voren gekomen waarom juist deze
gegevens verzameld dienen te worden door middel van een enquête. De

volgende paragraaf behandelt de routing in de enquête.

PARAGRAAF 4 | ROUTING ENQUETE
Met behulp van de instellingen in NetQuestionnaires kan er een 
bepaalde routing ingesteld worden. Een routing zorgt ervoor dat respon-
denten alleen relevante vragen in beeld krijgen. Dit hangt af van de 
antwoorden op voorgaande vragen. In deze paragraaf wordt deze 
routing uitgebreid behandeld. In eerste instantie wordt in het volgende
schema (figuur 5.11) de totale enquête weergegeven in blokken, elk blok
staat voor een onderdeel in de enquête. 

Figuur 5.11: totale enquête met de route in NetQuestionnaires

Binnen onderdeel 1, 2 en 3 is er een routing ingesteld. Bij de eerste
twee onderdelen is deze routing betrekkelijk eenvoudig, maar bij het
onderdeel gebeurtenissen is deze routing een stuk ingewikkelder. In
figuur 5.12 is de routing bij onderdeel 1 weergegeven is een 
routeschema, figuur 5.13 geeft de routing weer bij onderdeel 2 en in
figuur 5.14 wordt de ingewikkelde routing bij onderdeel 3 duidelijk
gemaakt. De routeschema's worden aan de hand van een voorbeeld
toegelicht.
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Figuur 5.12 routing in onderdeel 1

Bij de vraag woonsituatie wordt er gevraagd hoe de respondent het
beste zijn/haar woonsituatie kan omschrijven. Bij de antwoorden kan
gekozen worden uit de antwoorden: zelfstandig wonen, op kamers
wonen of bij ouder wonen. Deze drie antwoordmogelijkheden krijgen 
respectievelijk de codes 1, 2, 3. Uit bovenstaand schema is dus af te
lezen dat iemand die op kamers woont (woonsit = 2) de vraag over #
personen in huishouden overslaat. Deze vraag is niet relevant aangezien
studenten vaak in studentenhuizen wonen waar veel studenten bij elkaar
wonen. Het is niet interessant voor dit onderzoek om dit te weten.
Datzelfde geldt voor het huishoudinkomen van een thuiswonende 
respondent. Bovendien is het voor de respondent lastig in te vullen en
kan het ertoe leiden dat de respondent voortijdig afhaakt. Met behulp
van deze routing kan dat voorkomen worden. Indien een respondent bij
zijn/haar ouders woont (woonsit = 3) volgt deze respondent een 
bepaalde route in de enquête. In dit geval is deze route in figuur 5.12
aangegeven met rode en zwarte pijlen tussen de vragen.

Figuur 5.13 routing in onderdeel 2

Bij de routing in onderdeel 2 wordt er geen selectie gemaakt op basis
van de antwoorden bij één vraag, maar wordt de respondent door de
vragen geleid op basis van gegeven antwoorden. Indien een respondent
geen rijbewijs bezit slaat de respondent de vraag over jaartal rijbewijs
over. Dit is namelijk niet van toepassing, de respondent maakt eigenlijk
een bepaalde 'shortcut'. Datzelfde geldt voor een respondent die geen
auto heeft in zijn/haar huishouden. Die respondent gaat direct naar de
vraag over bezit fiets. De tussenliggende vragen zijn namelijk niet van
toepassing voor die respondent.

De routing bij het onderdeel 3, gebeurtenissen, wordt weergegeven in
het routeschema in figuur 5.14 op de volgende pagina. Dit schema is
iets anders opgebouwd dan de voorgaande routeschema's. Zoals in de
vorige paragraaf is uitgelegd worden de vragen over de structurele
gebeurtenissen in twee vragen gesteld. Bijvoorbeeld bij de verandering
van woonadres krijgen de respondenten in eerste instantie de vraag
"Hoe vaak bent U van woonadres veranderd?" en indien ze hier ‘een
(aantal) keer’ antwoorden krijgen ze de matrixvraag, waar ze het aantal
veranderingen in kunnen vullen. Op deze manier is elke vraag 
opgebouwd. In het onderstaand routeschema zijn drie kolommen te
onderscheiden, in de middelste kolom staan blokken die de eerste vraag
vertegenwoordigen en in de rechter kolom staat steeds de matrixvraag.
De linker kolom laat de selectie zien, met andere woorden op welke

46



vraag geselecteerd wordt. Er is tevens ondescheid gemaakt in de 
vraagstellig bij de eerste vraag. Dit onderscheid is ook weer gebasseerd
op de woonsituatie van de respondent. Indien een respondent zelf-
standig woont krijgt hij/zij de vraag "Hoe vaak bent U van woonadres
veranderd sinds U het ouderlijk huis heeft verlaten?" Wanneer een 
respondent nog bij zijn/haar ouders woont krijgt de respondent de vraag
"Hoe vaak bent U van woonadres veranderd sinds uw 16e jaar?" De
vraag verandering huishoudsamenstelling wordt overgeslagen door de
respondenten die op kamers wonen en die bij de ouders wonen, alleen
de respondenten die zelfstandig wonen krijgen deze vraag. De vraag
verandering werklocatie krijgt iedere respondent weer, bij de vraag 
verandering studielocatie wordt er weer een selectie gemaakt. De 
selectie wordt gemaakt op basis van het ingevulde geboortejaar bij de
persoonskenmerken. Indien een respondent 35 jaar of ouder is 
(geboortejaar voor 1969) wordt deze vraag automatisch overgeslagen.
De vraag over de verandering van de autobeschikbaarheid hoeft alleen
ingevuld te worden door respondenten die een rijbewijs bezitten. De
vraagstelling bij de eerste vraag is weer afhankelijk van de woonsituatie
van de respondent. Indien de respondent bij de ouders woont krijgt hij/zij
de vraag "Hoe vaak is de beschikbaarheid over een auto veranderd
sinds U uw rijbewijs heeft behaald?" De overige vraagstellingen zijn na
te lezen in de complete enquête in de bijlage. De vraag over verandering
OV-kaart bezit krijgen alle respondenten en de vraag over verandering
huishoudinkomen wordt alleen ingevuld door respondenten die zefstan-
dig wonen of op kamers wonen. De vraagstelling is wel weer verschil-
lend en wordt bepaalde door deze woonsituatie. Na deze vraag woren
de respondenten automatisch doorgelinkt naar het volgende onderdeel.
In de overige onderdelen van de enquête is geen routing ingesteld.
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Figuur 5.14 routing in onderdeel 3
Met behulp van kleuren is de route door de verschillende vragen onder-
steund. Elke kleur vertegenwoordigt een bepaalde 'groep', deze groepen
zijn ingedeeld op basis van een selectiecriterium. In de bovenstaande
tekst is dit uitvoerig aan bod gekomen. Het voordeel van het instellen
van een routing is dat de respondenten geen vragen in hoeven te vullen
die niet relevant zijn. Het invullen van niet relevante vragen wekt 
namelijk vaak irritatie op bij de respondent, die irritatie is vaak de 
oorzaak van het voortijdig afhaken van een respondent bij een enquête.

CONCLUSIE
In dit hoofdstuk is de zoektocht naar diverse programma's voor het
maken van een digitale enquête aan de orde gekomen. De eigen-
schappen, vraagtypen en overige kenmerken, hebben samen met de
gestelde eisen, ten aanzien van een programma, de keuze voor een 
programma bepaalt. De digitale enquête is met behulp van
NetQuestionnaires gemaakt. Het doel van dit onderzoek is om de
invloed van gebeurtenissen op vervoermiddelkeuze te achterhalen. Om
dit doel te halen worden er gegevens verzameld. In paragraaf 1 zijn
diverse manieren van gegevensverzameling beschreven, in het kader
van dit onderzoek is gekozen voor een digitale enquête. De onderdelen
uit de enquête zijn besproken en uitgelegd in de derde paragaaf. Met
behulp van deze onderdelen worden er gegevens verzameld voor het
invullen van het 'decision netwerk'. Om er voor te zorgen dat responden-
ten geen vragen in hoeven te vullen die niet relevant zijn voor de 
responent is er een bepaalde routing ingesteld in de enquête. Deze 
routing is in de vierde paragraaf uitgebreid beschreven. De digitale
enquête bestaat voor de respondent uit maximaal 37 pagina's, dit is
inclusief welkomtekst, uitleg bij de vragen en 'bedank' tekst. Het aantal
pagina's is sterkt afhankelijk van de route en dus van de gegeven 
antwoorden. In het volgende hoofdstuk wordt de eerste versie van de
enquête besproken en de pilot die gehouden is. Naar aanleiding van de
pilot is de enquête nog veranderd. De definitieve enquête is te vinden in
de bijlage.
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INLEIDING
Voor dit onderzoek dienen gegevens verzameld te worden. Met behulp
van die gegevens kan er achterhaald worden of er een bepaalde invloed
is tussen het meemaken van gebeurtenissen en vervoermiddelkeuze.
Tevens kan het ontworpen 'decision network' ingevuld worden met de
verzamelde gegevens. De gegevens worden verzameld met behulp van
een digitale enquête, in hoofdstuk 5 is dit uitvoerig beschreven. Het is
van belang dat er voldoende respondenten benaderd worden voor dit
onderzoek. Alleen op deze manier kunnen er voldoende gegevens 
verzameld worden over de zeven structurele gebeurtenissen. Indien het
totaal aantal respondenten te laag is kunnen er namelijk geen gedegen
uitspraken gedaan worden over de invloed van gebeurtenissen op het
vervoermiddelkeuzeproces. De enige eis die er aan respondenten
gesteld wordt is dat ze ouder dan 18 jaar moeten zijn, op jongere leeftijd
hebben ze hoogstwaarschijnlijk niet zoveel gebeurtenissen meegemaakt.
Verder worden er geen eisen gesteld aan de respondenten, de doel-
groep wordt zo breed mogelijk gehouden. In dit hoofdstuk wordt
beschreven welke procedure er gehanteerd is voor rekrutering van de
respondenten en op welke manier de e-mail adressen van potentiële
respondenten verkregen zijn.

PARAGRAAF 1 | PROCEDURE
Zoals in hoofdstuk 5 beschreven is wordt het programma
NetQuestionnaires gebruikt voor het maken van de digitale enquête. Dit
programma biedt de mogelijkheid om e-mails te versturen naar de 
respondenten met een link naar de enquête. Voor dit onderzoek is een
procedure bedacht die het geheel, aanmelden voor en versturen van de
enquête, in goede banen moet leiden. Een van de reden voor het maken
van een procedure is dat bepaalde respondenten geweigerd kunnen
worden, bijvoorbeeld omdat ze te jong zijn. Naast deze reden zorgt de
procedure ook voor een bepaalde commitment bij de respondenten. De
respondenten melden zichzelf namelijk vrijwillig aan voor het onderzoek.
Alleen aangemelde respondenten krijgen een uitnodiging voor de enquê-
te via de e-mail. Een andere mogelijkheid om aan respondenten te
komen is het plaatsen van een link op een internetpagina, de enquête
wordt dan meteen gestart. Het nadeel van deze manier is dat respon-
denten niet weten waar ze aan meewerken en ze moeten de enquête in
één keer afronden. Bovendien weten wij dan niet wie die 

respondent is, waardoor er bijvoorbeeld heel veel jongeren kunnen 
deelnemen wat niet gewenst is. Deze manier van verspreiding wordt dan
ook niet gehanteerd, de enquête wordt alleen verspreid via
NetQuestionnaires naar vrijwillig aangemelde respondenten. De 
procedure bestaat uit 4 stappen.

Stap 1: er worden e-mails verstuurd naar potentiële respondenten
Stap 2: indien deze mensen deel willen nemen aan het onderzoek 
kunnen ze zichzelf aanmelden via het online aanmeldformulier
Stap 3: de mensen die zichzelf aangemeld hebben worden als 
respondent beschouwd en krijgen via NetQuestionnaires een e-mail
met een unieke link voor de digitale enquête

Stap 4: indien de respondent op de link klikt start de enquête
In figuur 6.1 is de procedure weergegeven in blokken. In de bijlage 4 zijn
alle onderdelen (de uitnodigingsmail vanaf TU/e e-mail adres, het online
aanmeldformulier en de e-mail vanaf NetQ) van de procedure opgeno-
men.

Figuur 6.1: procedure
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In eerste instantie zijn er zoveel mogelijk e-mail adressen verzameld.
Deze mensen hebben een uitnodigingsmail vanaf het speciaal voor dit
onderzoek aangemaakte e-mail adres: vervoermiddelkeuze@bwk.tue.nl
gekregen. Dit worden ook wel de potentiële respondenten genoemd. In
de uitnodigingsmail staat in het kort uitgelegd wat de opzet van het
onderzoek is en wordt er om medewerking aan dit onderzoek gevraagd.
Aangezien er veel respondenten voor het onderzoek nodig zijn wordt er
ook gevraagd of ze minimaal drie andere respondenten willen 
uitnodigingen voor het onderzoek. Dit wordt gestimuleerd door het 
verloten van waardebonnen, onder de respondenten worden 20 
waardebonnen van 25 euro verloot en onder de mensen die drie 
anderen geattendeerd hebben op het onderzoek worden nog eens 10
waardebonnen van 50 euro verloot, mits die anderen de enquête 
volledig ingevuld hebben. Indien mensen deel willen nemen aan het
onderzoek klikken ze op de link in de uitnodigingsmail en vullen ze de
gegevens in op het online aanmeldformulier. Het enige verplichte veld op
dit formulier is het e-mail adres, dat is uiteraard nodig om de link naar de
enquête te versturen. In het formulier kunnen ook enkele andere 
gegevens ingevuld worden, zoals naam, geslacht, postcode, geboorte-
jaar en voornaamste bezigheid. Op basis van deze gegevens kunnen
bepaalde mensen eventueel geweigerd worden. Nadat iemand zichzelf
aangemeld heeft worden de gegevens opgeslagen in een database.
Deze gegevens worden verwerkt, dat wil zeggen eventuele dubbele 
aanmeldingen of jongeren worden eruit gehaald. Vervolgens worden de
namen en e-mail adressen van de aangemelde respondenten ingevoerd
in een panel in NetQuestionnaires. Elke panel krijgt dan op een 
bepaalde dag een uitnodigingsmail voor de enquête toegestuurd. In deze
e-mail zit een unieke link naar de enquête, dat wil zeggen dat deze link
individueel (persoonsafhankelijk) is. Bij het opstellen van een enquête in
NetQuestionnaires kan er gekozen worden voor één of meerdere 
sessies, dat wil zeggen dat de respondent de enquête in één keer af
moet ronden of dat hij/zij de enquête tussentijds kan onderbreken om op
een ander tijdstip de vragenlijst, eventueel ook op een andere locatie, te
hervatten. De laatste instelling is gekozen, aangezien de invultijd op 
20-40 minuten geschat wordt. Ook op deze manier wordt vroegtijdig
afhaken voorkomen en rekening gehouden met de (beperkte) vrije tijd
van de respondenten. De invultijd is ook sterk afhankelijk van het aantal
gebeurtenissen dat de respondent heeft 
meegemaakt, waarschijnlijk is 40 minuten in sommige gevallen nog een

krappe inschatting. In de volgende paragraaf wordt beschreven op welke
manier e-mail adressen verzameld zijn voor het versturen van de 
uitnodigingsmail (stap 1).

PARAGRAAF 2 | VERKRIJGEN E-MAIL ADRESSEN
Tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een e-mail adres, voor de studie,
op de zaak of privé. Deze e-mail adressen zijn echter niet voor iedereen
toegankelijk en beschikbaar. Op de Technische Universiteit is er een
adresboek met e-mail adressen beschikbaar. Het is echter niet mogelijk
om iedereen uit dit adresboek een e-mail te sturen, dit is beveiligd. Het
verzoek om éénmalig de studenten van Bouwkunde (2000 studenten) en
TM (800 studenten) te benaderen is helaas afgewezen. Vervolgens zijn
respondenten van voorgaande onderzoeken benaderd. Het onderzoek
op de TUDelft naar Transferia (Bos, 2004) en het onderzoek op de TU/e
naar activiteitenpatronen en greenspace leverde in het totaal bijna 1200
e-mail adressen op. Enkele e-mail adressen (200) waren inmiddels 
verouderd. De faculteit TM heeft een soort panel dat aangeschreven
wordt voor onderzoeken, deze 300 studenten zijn ook benaderd voor dit
onderzoek. Verder zijn er uit het adresboek van CROW 2004 ook 
e-mail adressen overgenomen, dit leverde bijna 800 bruikbare e-mail
adressen op. In het totaal zijn er ongeveer 2400 uitnodigingen naar
potentiële respondenten gestuurd via de e-mail. 

In het totaal hebben 939 mensen zichzelf aangemeld voor het 
onderzoek. De digitale enquête heeft ruim twee maanden op Internet
gestaan. Op vrijdag 25 juni 2004 is de eerste uitnodiging met link naar
de enquête gestuurd naar 527 respondenten en 31 augustus 2004 is de
enquête afgesloten. In het gegevensbestand van de enquête staat de
startdatum en -tijd per respondent en de datum en tijd van het 
afronden van de enquête. Op deze manier kan afgeleid worden welke
respondenten de enquête afgerond hebben, welke respondenten nog
bezig zijn met de enquête en welke respondenten nog niet begonnen
zijn. Dit is gedurende het onderzoek bijgehouden, bij een soortgelijk
onderzoek kan dit inzicht bieden in respons verloop bij digitale enquêtes.
Sommige respondenten hebben nog een geheugensteuntje nodig, van-
daar dat er een herinneringsmail gestuurd is. De respondenten hebben
éénmaal een herinnering gekregen. Uiteindelijk zijn 807 respondenten,
van de in het totaal 939 aanmeldingen, aan de enquête begonnen en
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hebben 710 respondenten de enquête volledig ingevuld. Dit is een res-
pons van 76% (710 / 939).

CONCLUSIE
Een digitale enquête maken is vrij simpel met behulp van het programma
NetQuestionnaires. Het verkrijgen van e-mail adressen is echter een
stuk lastiger. Bij de keuze voor een digitale enquête dient dit nadeel
meegenomen te worden in de afweging. In het totaal zijn er 2400 
uitnodigingsmails verstuurd en hebben deze e-mail in het totaal 939 
respondenten opgeleverd, waarvan 75% de enquête volledig ingevuld
heeft. Dit is een goede prestatie, zeker gezien de complexiteit van de
enquête. Het netjes beantwoorden van alle vragen en het sturen van
herinneringsmails hebben waarschijnlijk deze respons vergroot. Kans
maken op waardebonnen is waarschijnlijk ook een stimulans geweest
voor mensen om deel te nemen aan dit onderzoek.
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INLEIDING
De digitale enquête levert een gegevensbestand op, in dit geval een
SPSS bestand. Het codeboek van dit gegevensbestand staat in 
bijlage 6. Een codeboek omvat: naam van de variabele, plaats in het
bestand en de eventuele antwoordcategorieën in code en tekst. Deze
verzamelde gegevens dienen echter nog geanalyseerd te worden 
voordat er conclusies getrokken kunnen worden. In dit hoofdstuk worden
de uitgevoerde analyses beschreven. Zoals in het vorige hoofdstuk
beschreven staat hebben 710 respondenten de enquête volledig 
ingevuld, voor de analyses wordt alleen gebruik gemaakt van deze
gegevens. In eerste instantie is er een respondentenbeschrijving
gemaakt van de deelnemers van het onderzoek, dat is na te lezen in de
eerste paragraaf. Vervolgens zijn de zeven gebeurtenissen geanaly-
seerd, per structurele gebeurtenis is gekeken hoeveel respondenten de
gebeurtenis wel/niet meegemaakt hebben, hoe vaak een bepaalde
gebeurtenis door een respondent meegemaakt is en hoe lang geleden
gemiddeld de laatste verandering heeft plaatsgevonden. Tevens wordt er
gekeken of er een verband is tussen de persoonskenmerken en de
gebeurtenissen. Deze analyses worden in de tweede paragraaf van dit
hoofdstuk behandeld. In de derde paragraaf wordt gekeken of een
bepaalde gebeurtenis invloed of relatie heeft op de vervoermiddelkeuze
die de respondenten in hebben gevuld bij het onderdeel huidig gebruik in
de enquête. Ook wordt het ‘decision network’ ingevuld, op die manier
ontstaat er een algemeen DN met alle gegevens van de respondenten.
De analyses wordt uitgelegd in de desbetreffende paragraaf en aan het
einde van het hoofdstuk worden er conclusies getrokken. 

PARAGRAAF 1 | RESPONDENTEN BESCHRIJVING
In deze paragraaf wordt de respondentengroep beschreven aan de hand
van een aantal (persoons)kenmerken. Er worden frequentietabellen 
uitgedraaid van de volgende variabelen: geslacht, leeftijd, hoogst 
genoten opleiding, woonsituatie, burgerlijke staat, aantal personen per
huishouden, aantal uren betaald werk, huishoudinkomen, bezit rijbewijs,
bezit auto, beschikbaarheid auto, auto delen met aantal personen, totaal
aantal auto's per huishouden, bezit fiets en bezit OV kaart. 

Deze tabellen worden vergeleken met Nederlandse gegevens, die onder
andere opgevraagd zijn bij het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), op
deze manier kan de mate van representativiteit bepaald worden.
Hieronder zijn de frequentietabellen en de grafieken te zien. 

De Nederlandse bevolking is 
ongeveer gelijk verdeeld in 
mannen en vrouwen (49.5 % en 
50.5 %). De respondentengroep 
bestaat uit iets meer mannen 
dan vrouwen. Dit bevestigt 
eerdere bevindingen dat 
mannen meer gebruik maken 
van Internet of eerder geneigd 
zijn te reageren dan vrouwen.

Hieronder (figuur 7.2) is de verdeling naar leeftijd te zien. In het blauw
zijn de gegevens van de Nederlands bevolking weergegeven en groen
geeft de verdeling naar leeftijd weer van de respondentengroep.

1 = 15-24 jaar
2 = 25-29 jaar
3 = 30-34 jaar
4 = 35-39 jaar
5 = 40-44 jaar
6 = 45-49 jaar
7 = 50-54 jaar
8 = 55-59 jaar
9 = 60-64 jaar
10 = 65-79 jaar

1        2         3         4        5        6        7        8        9       10

figuur 7.2 verdeling respondenten over leef tijd (N=710)

52

59 %
41 %

Mannen

Vrouwen

CBS

respondenten

Figuur 7.1 verdeling respondenten over
geslacht (N=710)



Er is duidelijk een oververtegenwoordiging te zien van de leeftijdsklasse
15-24 jaar en 25-29 jaar ten opzichte van de samenstelling van de
Nederlands bevolking. De leeftijden 60-64 jaar en 65-79 jaar zijn 
ondervertegenwoordigd in de respondentengroep. De overige leeftijds-
klasses zijn redelijk goed vertegenwoordigd in de respondentengroep.
De verschillen zijn te verklaren door de verspreiding van de enquête,
met name onder studenten en werkende mensen. Bovendien is het bezit
van een pc en toegang tot internet noodzakelijk voor deelname aan een
digitale enquête. Jongeren zijn opgegroeid met de pc en zijn 
waarschijnlijk eerder geneigd tot deelname dan ouderen, die soms geen
pc bezitten of toegang hebben tot internet.

1             2             3             4           5            6           7
figuur 7.3 verdeling respondenten over opleidingsniveau (N=710)

1 = Wetenschappelijk onderwijs
2 = Hoger beroepsonderwijs
3 = Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
4 = Middelbaar beroepsonderwijs
5 = Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
6 = Lager beroepsonderwijs
7 = Basis onderwijs

In figuur 7.3 is te zien dat er een oververtegenwoordiging is van hoog
opgeleiden in de respondentengroep. Dit is te verklaren door de 
verspreiding van de enquête, deze is met name onder medewerkers en
studenten van de TU/e verspreid en daarnaast onder de mensen die ver-
meld staan in het CROW adresboek 2004. Deze mensen hebben waar-
schijnlijk een HBO of WO opleiding genoten.

In figuur 7.4 is de verdeling van 
de respondenten te zien over de 
woonsituatie. Het merendeel 
(driekwart) van de respondenten 
woont zelfstandig. Het aandeel 
respondenten dat bij de ouders 
woont is het minst vertegen
woordigd. Op basis van het 
antwoord op deze vraag worden
de respondenten door de 
enquête geloodst. Op 
pagina 46 en 47 is de routing 
van de enquête weergegeven.

De gegevens over de woonsituatie konden niet vergeleken worden met
gegevens over de Nederlands bevolking.

1 = ongehuwd
2 = gehuwd
3 = gescheiden
4 = verweduwd

1                   2 3                    4
figuur 7.5 verdeling respondenten over burgerlijke staat (N=710)
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Zelfstandig
wonen

Bij ouders
wonen

17.5 %

7.5 %
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respondenten

figuur 7.4 verdeling van respondenten over 
de woonsituatie (N=710)
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In figuur 7.5 is te zien dat de respondenten iets overtegenwoordigd zijn
in de groep ongehuwden en iets ondervertegenwoordigd in de groep
gescheiden en verweduwd. Dit verschil is, net als bij leeftijd, ook weer te
verklaren door de verspreiding van de enquête en het bezit van een pc
en internettoegang. De respondenten uit de groep ongehuwden zijn nog
onder te verdelen in alleenstaanden (37.2 %) en samenwonenden
(19%).

1 persoon 2  personen  3 personen    4 personen    5 of meer

figuur 7.6 verdeling respondenten over aantal gezinsleden (N=586)

De vraag over het aantal personen in het huishouden is alleen 
beantwoord door de respondenten die zelfstandig wonen of nog bij de
ouders wonen. Het aantal personen in een studentenhuis is niet 
interessant voor dit onderzoek. De respondenten zijn ondervertegen-
woordigd in 1-persoonshuishoudens en oververtegenwoordigd in de 
overige klassen.

figuur 7.7 betaald werk (N=710)

In figuur 7.7 is de verdeling te zien ten aanzien van de vraag betaald
werk. Uit gegevens van het CBS van 1997 blijkt dat 63% van de
Nederlandse bevolking een fulltime baan heeft. Met fulltime wordt > 35
uur per week bedoeld. In onderstaande figuur worden de gegevens uit
het gegevensbestand vergeleken met de gegevens die bekend zijn bij
het CBS. Er is een kleine oververtegenwoordiging in de klasse < 11 uur
per week en een ondervertegenwoordiging in de klasse > 35 uur per
week. Over het algemeen komen de gegevens goed overeen en is de
respondentengroep representatief voor de Nederlandse bevolking voor
het aantal uren betaald werk.

1 = <11 uur 
per week
2 = 12-19 uur
per week
3 = 20-34 uur
per week
4= >35 uur per
week

1                    2                  3                  4
figuur 7.8 vergelijking gegevens CBS en gegevensbestand, betaald werk
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In figuur 7.9 is de verdeling van 
de respondenten te zien naar 
huishoudinkomen. Alleen de 
respondenten die bij de ouders 
wonen hebben deze vraag niet 
gekregen. Een aantal respon-
denten hebben gekozen voor de 
antwoordcategorie ‘geen idee’. 
De rest van de respondenten is 
redelijk verdeeld over de vier 
overige klassen. Er zijn geen 
gegevens gevonden over de 
Nederlands bevolking om deze 
gegevens mee te vergelijken. Er

kan wel opgemerkt worden dat modale groep ook hier het grootst is.

Tot nu toe zijn de respondenten beschreven 
aan de hand van persoonskenmerken. 
Door middel van de gegevensverzameling 
zijn er ook gegevens verzameld over het 
bezit en de beschikking ten aanzien van 
vervoermiddelen. De respondenten worden 
nu aan de hand van deze gegevens 
beschreven. Zoals in figuur 7.10 te zien is 
hebben bijna alle respondenten een fiets 
in het bezit. Volgens de gegevens van het
CBS uit 2000 heeft 82 % van de 
Nederlandse bevolking een fiets. 

Uit figuur 7.11 is het rijbewijs bezit onder
respondenten af te lezen. Volgens het 
CBS had 60% van de Nederlandse 
bevolking in 2000 een rijbewijs in het 
bezit. Bijna alle respondenten hebben 
een rijbewijs in het bezit. Dit kan 
verklaard worden door oververtegen
woordiging van bepaalde leeftijdklasses.

Meer dan driekwart van de 
respondenten heeft minimaal 
één auto in bezit met het 
huishouden. Alle respondenten 
hebben deze vraag beantwoord. 
Op basis van het antwoord hebben 
de respondenten vragen over het 
aantal auto’s, beschikbaarheid van 
de auto en het totaal aantal auto-
gebruikers in het huishouden 
wel of niet gehad.

Volgens de cijfers van het CBS 
van 1998 heeft 23.6% van de 
Nederlanders geen auto, 59.1% 
heeft één auto, 16.3% heeft 
twee auto’s en 1.1% heeft 3 of 
meer auto’s in het bezit. De 
klassen autobezitters met 2 of 3 
of meer auto’s zijn overver-
tegenwoordigd bij de respon
denten. Dit is te verklaren door 
het feit dat steeds meer mensen 
meerdere auto’s bezitten.

In figuur 7.14 zijn het aantal 
autogebruikers te zien. Deze
vraag is alleen beantwoord 
door respondenten waarvan 
het huishouden minimaal 
één auto in het bezit heeft. 
Meer dan één derde van 
de respondentengroep 
hoeft de auto met niemand 
te delen. Bijna de helft 
deelt de auto met 1 andere 
autogebruiker. Er zijn geen 
gegevens gevonden om deze 
gegevens mee te vergelijken.
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26.3 %

6.2 %> 2 keer
modaal

geen idee

28.5 %

23.9 %15.1 %

< 1 keer modaal

1 - 2 keer
modaal

2 keer
modaal

2.8 %

97.2 %

geen fiets in bezit

bezit fiets

7 %

93 %

geen rijbewijs

bezit rijbewijs

22 %

78 %

geen auto in 
huishouden

minimaal 
één auto 

in huishouden

figuur 7.9 huishoudinkomen (N = 657)

figuur 7.10 bezit fiets (N = 710)

figuur 7.11 bezit rijbewijs (N = 710)

22 %

46.7 %

geen auto

1 auto

4.9 %

3 of meer
auto’s

figuur 7.12 bezit auto (N = 710)

figuur 7.13 bezit aantal auto’s (N = 710)

35.4 %

43.7 %

met niemand

met 1 persoon

16.1 %

met 2 
personen 4.9 %

met 3 of meer 
personen

figuur 7.14 aantal autogebruiker (N = 554)

26.4 %

2 auto’s
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Aan de respondenten is ook 
gevraagd hoe ze de beschik-
baarheid over de auto konden 
omschrijven. Hierbij konden de 
respondenten uit de antwoord
categorieën ‘ja, altijd’, ‘ja in 
overleg’ of ‘nee’ kiezen. In figuur 
7.15 is de verdeling over deze 
antwoordcategorieën te zien. 
Bijna driekwart van de respon-
denten kan altijd over de auto 
beschikken. Een klein 
percentage van de respon-
denten kan niet over een auto 
beschikken.

Uit figuur 7.16 is
het Openbaar
Vervoerkaart bezit
onder de respon-
denten af te lezen. 
Ongeveer de helft
van de responden-
ten heeft geen OV
kaart in het bezit.
Een groot gedeelte,
24.4% heeft een
OV studentenkaart
en 11.8% heeft een
voordeeluren kaart. 
De overige respon-
denten hebben een 
andere OV kaart.

1 = Geen OV kaart 6 = Maandtrajectkaart
2 = OV Studentenkaart 7 = Maandnetkaart
3 = OV jaarkaart 8 = Voordeeluren kaart
4 = NS jaarkaart 9 = Stad- of Streekabonnement
5 = Jaartrajectkaart 10 = anders

Opvallend is dat de meeste respondenten geen OV kaart hebben, het
aantal bezitters van een OV studentenkaart wordt uiteraard veroorzaakt
door de deelname van studenten aan de enquête.

PARAGRAAF 2 | BESCHRIJVING GEBEURTENISSEN
In deze paragraaf worden de analyses van de zeven gebeurtenissen 
(verandering woonadres, verandering huishoudsamenstelling, 
verandering werklocatie, verandering studielocatie, verandering 
autobeschikbaarheid, verandering OV kaart bezit, verandering 
huishoudinkomen) beschreven. Per gebeurtenis worden de volgende
punten bekeken:
1) Komt een gebeurtenis niet of wel voor ?
2) Hoe vaak komt een gebeurtenis voor ?
3) Hoe lang geleden kwam de gebeurtenis voor het laatst voor ? 

De antwoorden op deze drie punten kunnen door middel van frequentie-
tabellen gevonden worden (eventuele via hercodering van de gegevens). 

Op basis van de antwoorden op de vraag ‘hoe vaak heeft U een veran-
dering van .... meegemaakt?’ is een frequentietabel gemaakt. De respon-
denten konden deze vraag beantwoorden met ‘nooit’ of ‘een (aantal)
keer’. 
figuur 7.17 frequentietabel van wel of niet meemaken gebeurtenis

In figuur 7.17 zijn de antwoorden weergegeven. In de rechterkolom
staan de missing values. Deze missing values worden in dit geval 
veroorzaakt door de routing in de enquête (zie pagina 51). Bijvoorbeeld
de vraag over verandering huishoudsamenstelling is alleen beantwoord
door respondenten die zelfstandig wonen (woonsituatie = 1), de overige
respondenten hebben deze vraag overgeslagen. Van alle respondenten
hebben de meesten wel een verandering van woonadres meegemaakt.
Procentueel gezien hebben de meeste respondenten een verandering in
studielocatie meegemaakt, maar deze vraag is ook maar beantwoord
door iets meer dan de helft van de respondenten. 
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5.4 %

70.6 %

nee

ja, altijd

figuur 7.15 beschikbaarheid auto (N = 554)

24 %

ja, in overleg

1   2    3   4   5    6   7   8    9   10
figuur 7.16 OVkaart bezit (N = 710)



In figuur 7.18 is een grafiek te zien waaruit is af te lezen hoeveel respon-
denten een bepaalde gebeurtenis wel of niet meegemaakt hebben.

1 2 3 4 5             6            7
figuur 7.18 staafdiagram wel of niet meegemaakt gebeurtenis

1 = verandering woonadres
2 = verandering huishoudsamenstelling
3 = verandering werklocatie
4 = verandering studielocatie
5 = verandering autobeschikbaarheid
6 = verandering OV kaart bezit
7 = verandering huishoudinkomen

Vervolgens is op basis van de ingevulde matrix gekeken hoe vaak 
respondenten een bepaalde gebeurtenis mee hebben gemaakt.
Respondenten hebben alleen de matrixvraag gekregen indien ze bij de
vorige vraag ‘een (aantal) keer’ geantwoord hadden. De matrixvraag is
zo ingesteld dat er niet gecontroleerd wordt op ingevulde gegevens, 
hierdoor kan het zijn dat bepaalde respondenten de matrixvraag krijgen
en deze vervolgens leeg laten. Op die manier ontstaan er missing 
values. In figuur 7.19 is de frequentietabel te zien. Het aantal keer is

gebaseerd op de kolom jaar uit de matrixvraag. 

figuur 7.19 frequentietabel hoe vaak meemaken van een gebeurtenis

De frequenties zijn ook
per gebeurtenis weer-
gegeven in een staaf-
diagram, deze zijn in de
figuren 7.19 tot en met
7.25 weergegeven. Voor
elke figuur geldt dezelfde
legenda:

figuur 7.19 hoe vaak verandering woonadres (N = 704)
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figuur 7.22 hoe vaak verandering studielocatie (N = 384)

figuur 7.23 hoe vaak verandering autobeschikbaarheid (N = 650)

figuur 7.20 hoe vaak verandering huishoudsamenstelling (N = 530)

figuur 7.21 hoe vaak verandering werklocatie (N = 704)

figuur 7.24 hoe vaak verandering OV kaart bezit (N =704)

figuur 7.25 hoe vaak verandering huishoudinkomen (N = 635)
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Op basis van de gegevens uit de matrixvraag uit de digitale enquête zijn
ook de analyses betreffende het aantal jaar geleden uitgevoerd. Voor
deze analyse is alleen gekeken naar de recentste verandering per
gebeurtenis, met andere woorden de bovenste regel in de matrixvraag.
De jaartallen uit de kolom jaar uit de matrix zijn in het gegegevens-
bestand gehercodeerd naar aantal jaren geleden. Bij de analyses is
onderscheid gemaakt tussen maximaal 2 jaar geleden (2003-2004), 3 - 5
jaar geleden (2000-2002), 6 - 9 jaar geleden (1996-1999) en langer dan
9 jaar geleden (< 1995) meegemaakt. In figuur 7.26 is de frequentietabel
te zien. Missing values worden ook hier weer veroorzaakt  door het niet
goed invullen van de kolom jaar bij de matrixvraag. De waarde van mis-
sing values is nogal hoog, dit wordt veroorzaakt doordat de responden-
ten die een bepaalde gebeurtenis nooit meegemaakt hebben hier ook
bijgeteld zijn. Bijvoorbeeld bij verandering woonadres hebben 95 respon-
denten nooit een verandering meegemaakt en 6 respondenten hebben
de matrixvraag niet goed ingevuld (totaal 101).

figuur 7.26 frequentietabel hoe lang geleden

Deze gegevens zijn per gebeurtenis ook weergegeven in grafieken
(figuur 7.27 tot en met 7.33). 
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In alle gevallen is het totaal beeld dat het aantal keer afneemt. Er zijn
twee trends waar te nemen. Enerzijds een sterke afname van het aantal
keer, bijvoorbeeld bij de verandering autobeschikbaarheid en bij de 
verandering OV kaart bezit. Anderzijds een kleine toename van het 
aantal keer bij het aantal ‘2 keer’ en vervolgens is er een geleidelijke
afname van het aantal keer. Deze laatste trend is te zien in de grafieken
van de verandering woonadres, verandering huishoudsamenstelling en
de verandering van studielocatie.
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figuur 7.27 hoe lang geleden verandering woonadres

figuur 7.28 hoe lang geleden verandering huishoudsamenstelling

figuur 7.29 hoe lang geleden verandering werklocatie

figuur 7.30 hoe lang geleden verandering studielocatie
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figuur 7.31 hoe lang geleden verandering autobeschikbaarheid

figuur 7.32 hoe lang geleden verandering OV kaart bezit

figuur 7.33 hoe lang geleden verandering huishoudinkomen

Er zijn ook hier een aantal trends waar te nemen uit de grafieken.
Allereerst dient opgemerkt te worden dat de verschillende klasses uit de
grafieken met elkaar vergeleken kunnen worden. Er dient wel rekening
gehouden te worden met het feit dat niet elke klasse dezelfde grootte
heeft; de eerste klasse omvat twee jaar, de tweede klasse omvat drie
jaar, de derde klasse omvat vier jaar en de laatste klasse omvat meer
dan vier jaar. De trends worden besproken op basis van deze grafieken. 

Enerzijds is er een trend dat de meeste respondenten een gebeurtenis
in de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt, voorbeelden hiervan zijn
verandering woonadres en verandering huishoudinkomen. Anderzijds is
te zien dat bij bepaalde gebeurtenissen het aantal jaren geleden dat de
verandering heeft plaatsgevonden toeneemt. De meeste respondenten
hebben de verandering dus minimaal drie jaar geleden meegemaakt.
Voorbeelden hiervan zijn verandering van studielocatie en verandering
vanOV kaart bezit. Deze gebeurtenissen hebben waarschijnlijk ook een
verband.
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Bij de analyses naar de gebeurtenissen is tevens onderzocht of er een
verband is tussen de eerdergenoemde (persoons)kenmerken en de
gebeurtenissen. Om dit te achterhalen wordt gebruik gemaakt van een
correlatie en regressie analyse. Dit zijn twee statistische technieken om
een lineair verband tussen twee (of meer) interval- of ratiovariabelen te
analyseren. Allereerst wordt de theorie van deze twee technieken 
toegelicht aan de hand van de beschrijving uit het basishandboek SPSS
10 (Vocht, 2000) en vervolgens worden de resultaten van de analyses
besproken. 

Theorie Correlatie
Met correlatie worden de sterkte en de richting van het verband bepaald.
Dit wordt weergegeven met Pearson's Product-moment correlatie-
coëfficiënt r. De waarde van de correlatiecoëfficiënt ligt altijd tussen -1 en
+1. Als r gelijk is aan +1 is er sprake van een perfect positief verband
tussen beide variabelen; alle punten liggen dan op een rechte lijn. Ook
bij een perfect negatief verband liggen alle punten op een rechte lijn: 
r = -1. Als r gelijk is aan 0 is er geen lineair verband. Er kan dan 
bijvoorbeeld wel sprake zijn van een exponentieel verband. Hoe hoger
de waarde van de correlatiecoëfficiënt is, des te dichter liggen de punten
bij de lijn en des te sterker is het verband. Er zijn twee correlatie 
analyses: met Bivariate wordt de 'gewone' enkelvoudige correlatie-
coëfficiënt berekend en met Partial kunnen de partiële correlatie-
coëfficiënten worden berekend. De correlatie tussen twee variabelen
wordt dan gecorrigeerd voor de invloed van andere variabelen.

Bivariate correlatie
In de uitvoertabel van de correlate-opdracht worden voor elke combinatie
van twee variabelen (bivariaat) achtereenvolgens de correlatie-
coëfficiënten (Pearson Correlation), de bijbehorende tweezijdige 
significanties (Sig. 2-tailed) en tenslotte het aantal valide cases (N) 
afgedrukt. Door de correlatiecoëfficiënt te kwadrateren wordt de 
determinatiecoëfficiënt r2 verkregen. De determinatiecoëfficiënt geeft het
aandeel verklaarde variantie weer en is een maat voor de sterkte van
het verband. Er geldt: 0    r2 1 (100%). Er is sprake van een sterk ver-
band bij een r van minimaal 0,8 (64% verklaarde variantie). 
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Theorie Regressie
Bij regressie-analyse wordt een causale relatie tussen een afhankelijke
variabele Y en één of meerdere onafhankelijke variabele(n) Xi veronder-
steld. Met regressie-analyse is het dus mogelijk om waarden van een
afhankelijke variabele te voorspellen aan de hand van één (of meerdere)
onafhankelijke variabele(n). Bij enkelvoudige regressie (met één afhan-
kelijke en één onafhankelijke variabele) wordt de best passende lijn door
de puntenwolk berekend. Dit is de lijn, waarvoor geldt dat de som van de
gekwadrateerde afstanden van alle punten tot die regressielijn minimaal
is (least-square method). Op vergelijkbare wijze wordt bij multiple regres-
sie een lineair model met één afhankelijke en meerdere onafhankelijke 
variabelen opgesteld.

Meervoudige regressie
Bij multiple regressie wordt op vergelijkbare wijze als bij enkelvoudige
regressie een lineair model berekend tussen een afhankelijke variabele
Y en meerdere onafhankelijke variabelen Xi. De vergelijking van een
multiple regressiemodel met k onafhankelijke variabelen ziet er als volgt
uit: 

Y = A + B1 * X1 + B2 * X2 + …. + Bk * Xk

De intercept A is het snijpunt van de Y-as. Dit is de waarde van Y indien
de waarde van alle onafhankelijke variabelen Xi, gelijk zijn aan 0. Elke
onafhankelijke variabele Xi heeft een partiele regressiecoëfficiënt Bi. De
partiele regressiecoëfficiënt geeft de invloed voor de betreffende 
onafhankelijke variabele op Y aan, waarbij gecontroleerd wordt voor de
inlvoed van alle overige onafhankelijke variabelen.

Multicollineariteit
Bij multiple regressie gelden dezelfde vooronderstellingen als bij enkel-
voudige regressies. Daarbij komt de eis dat de onafhankelijke variabelen
onderling niet sterk mogen correleren, anders is er sprake van multi-
collineariteit. In dat geval meten de onafhankelijke variabelen ongeveer
hetzelfde en is het niet mogelijk om het effect van iedere variabele
afzonderlijk te bepalen. Hierdoor komt de validiteit van het model in
gevaar. Het is verstandig om altijd eerst een correlatiematrix van de
onafhankelijke variabelen af te drukken, om sterke correlaties op te 
sporen. 
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Indien er correlaties van r >= 0,9 voorkomen is het aan te raden om een
van beide onafhankelijke variabelen buiten het model te laten.

Dummy variabelen
Evenals bij enkelvoudige regressie moeten de variabelen in een multiple
regressiemodel gemeten zijn op interval- of ratioschaal. Het is echter ook
toegestaan om als onafhankelijke variabele een dichotome variabele met
de codes 0 en 1 te gebruiken. Een dergelijke variabele wordt een
dummy variabele genoemd en geeft aan of een case een bepaalde
eigenschap wel (1) of niet (0) heeft; bijvoorbeeld het al dan niet bezitten
van een auto. Ook een variabele als 'geslacht' kan als dummy variabele
gebruikt worden, mits de categorieën de codes 0 en 1 hebben.

Standaard en stapsgewijze methode
Bij het opstellen van een multiple regressiemodel kunnen tenminste twee
typen methoden worden onderscheiden; de standaard methode (Enter)
en de stapsgewijze methode (Stepwise). Bij de standaard methode 
worden alle onafhankelijke variabelen tegelijk in het model gebracht. Bij
de stapsgewijze methoden wordt stap voor stap een onafhankelijke 
variabele in het model opgenomen (of verwijderd), op basis van de F-
toets. Per stap wordt de onafhankelijke variabele met de laagste p-waar-
de (= hoogste F-waarde) aan het model toegevoegd. Daarbij wordt
steeds gecontroleerd voor de invloed van de variabelen die al in het
model zijn opgenomen. De variabelen worden dus toegevoegd op 
volgorde van hun relatieve invloed op de afhankelijke variabele Y. 

Standaard methode: Enter
De uitvoer bestaat uit drie relevante tabellen. De tabel Model Summary
geeft informatie over de perfectie van het model en de tabel Anova bevat
de uitkomsten van de variantie-analyse. In de tabel Coefficients staat de
eigenlijke regressievergelijking. Er wordt nog een vierde tabel afgedrukt
met een overzicht van alle opgenomen variabelen: Variables
Entered/Removed. Deze tabel is bij multiple regressie volgens de 
standaard methode niet van belang, omdat alle variabelen tegelijk in het
model worden opgenomen.

Model summary
De multiple R is de correlatiecoëfficiënt van de afhankelijke variabele
met alle onafhankelijke variabelen tezamen. De R Square is de 

gekwadrateerde multiple R en wordt de determinatiecoëfficiënt genoemd,
de R Square geeft het percentage verklaarde variantie in de afhankelijke
variabele (Y) door de onafhankelijke variabelen aan. Hoe groter de 
waarde van R Square is, des te beter past het model en des te geringer
is het aandeel onverklaarde variantie of residu (= 1-R2). Als R2 gelijk is
aan 1 (= 100%) is het model perfect. Bij een R2 van 0 is er geen linear
verband. Bij (kleinere) steekproeven wordt R Square meestal iets te
hoog geschat. Het model lijkt daardoor beter te passen dan in werkelijk-
heid het geval is. Daarom kan bij steekproefgegevens vaak beter de
Adjusted R Square worden gebruikt. Dit is de R Square, gecorrigeerd
voor het aantal cases (n) en het aantal onafhankelijke variabelen (k) in
het model. Std. Error of the estimate is de standaarddeviatie van de 
residuen en is gelijk aan de wortel uit de variantie (Mean Square) van de
residuen.

ANOVA
In de tweede uitvoertabel staat de variantie-analyse. Met variantie-
analyse wordt er getoetst of het model significant is. De totale variantie
van de afhankelijke variabele is opgesplitst in twee componenten: de
verklaarde variantie (Regression) en de onverklaarde variantie
(Residuals). Aan de hand van de toetsingsgrootheid F wordt de nul-
hypothese al dan niet verworpen bijvoorbeeld met Sig. = .000, model is
dus significant met een betrouwbaarheid van 99,9%. De F-waarde wordt
berekend door het aandeel verklaarde variantie te delen door het 
aandeel onverklaarde variantie (Mean Squares). Het aantal vrijheids-
graden (df) van de verklaarde variantie is gelijk aan het aantal onafhan-
kelijke variabelen. Het aantal vrijheidsgraden van de onverklaarde 
variantie is gelijk aan het aantal cases minus het aantal onafhankelijke
variabelen minus 1. 

Coefficients: de regressievergelijking
In de tabel Coefficients wordt de eigenlijke regressievergelijking weer-
gegeven. De intercept A wordt aangeduid met ‘Constant’. De partiële
regressiecoëfficiënten Bi, staan in kolom B. Deze geven de hoeveelheid
verandering in Y aan, wanneer de betreffende onafhankelijke variabele
met één eenheid toeneemt, terwijl de invloed van alle overige onafhan-
kelijke variabelen constant wordt gehouden. Bij multiple regressie moet
elke partiële regressie coëfficiënt afzonderlijk worden getoetst op 
significantie. Hiervoor worden de t-waarden gebruikt (t = B/Std. Error).
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De variabele die niet significant is (Sig. > 0,05) moet buiten de regressie-
vergelijking worden gelaten. De richting van het verband bepaalt of de
onafhankelijke variabele (X) een toename (+ richting) of afname 
(- richting) veroorzaakt voor de afhankelijke variabele (Y).

Stapsgewijze methode: Stepwise
Bij stapsgewijze multiple regressie wordt per stap een onafhankelijke
variabele in het regressiemodel opgenomen op basis van de F-waarde.
De onafhankelijke variabele met de laagste significantie (hoogste 
F-waarde) wordt steeds aan het model toegevoegd. Daarbij wordt
gecontroleerd voor de invloed van de variabelen die al in het model zijn
opgenomen. Hierdoor veranderen de waarden van de intercept en de
partiële regressiecoëfficiënten bij iedere stap opnieuw. De variabelen
worden toegevoegd op volgorde van hun relatieve invloed op de 
afhankelijke variabele Y. Het model is voltooid als de significanties van
alle nog niet opgenomen variabelen groter zijn dan 0,05 (standaard). De
grenswaarde van 0,05 wordt de Probability of F-to-enter genoemd en
komt overeen met een F-waarde van 3,84. Alleen de significante 
variabelen worden dus in het model opgenomen. De grenswaarden van
de Probability of F-to-enter en de F-to-enter kunnen door de gebruiker
gewijzigd worden . 

Verschil Lineaire en Logistische Regressie
Het boek Data analysis with SPSS (Sweet, 2003) beschrijft het verschil
tussen lineaire regressie en logistische regressie. Zowel lineaire als
logistische regressie onderzoekt de relatie tussen meerdere onafhanke-
lijke variabelen en één afhankelijke variabele. Bij een lineaire regressie
is de afhankelijke variabele een numerieke variabele met een normale
verdeling. Bij een logistische regressie dienen alle afhankelijke 
variabelen binair (of dichitoom) te zijn (waarde 0 / 1). Nominale of 
ordinale onafhankelijke variabelen worden met behulp van een dummy
codering opnieuw gecodeerd. Meestal is de afhankelijke variabele een
gebeurtenis die wel of niet is voorgevallen, ook bij dit onderzoek is dit
het geval. Bij een logistische regressie wordt een schatting gemaakt voor
de kans dat een gebeurtenis wel of niet 
plaatsvindt, gegeven een set van variabelen (de onafhankelijke 
variabelen).
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Resultaten regressie analyses
Bij de analyses naar het verband tussen het wel of niet meemaken van
een gebeurtenissen en de (persoons)kenmerken is de logistische 
regressie uigevoerd. Voor de analyses ten aanzien van het verband 
tussen het aantal keer dat een gebeurtenis is meegemaakt en de 
(persoons)kenmerken is een lineaire regressie uitgevoerd. Datzelfde
geldt voor het verband tussen het aantal jaren geleden dat een 
gebeurtenis is meegemaakt en de (persoons)kenmerken. De (persoons)
kenmerken zijn categoriaal, vandaar dat deze eerst gehercodeerd zijn-
naar dummy variabelen. De lijst met coderingen is te vinden in bijlage 7.
Deze coderingen (variabelenamen) worden ook gebruikt de volgende
figuren. Voordat de regressies zijn uitgevoerd is eerst een correlatie-
matrix gemaakt. Er waren geen variabelen waarbij de correlatie-
coëfficient 0,9 of hoger was. Alle onafhankelijke variabelen zijn gebruikt
in de regressie. Voor alle gebeurtenissen is een logistische regressie
met de Enter selectiemethode uitgevoerd. De cases met missing values
worden niet meegenomen in de regressies. In figuur 7.34 worden de
resultaten, de Beta’s en de significantie, weergegeven van elke 
logistische regressie. Tevens is elke R Square vermeld. De R Square
geeft aan hoe goed het model past, hoe hoger de R Square is hoe beter
het model past en minder onverklaarde variantie er is. De geel-gemar-
keerde getallen zijn de significante waarden (< 0,05). Met behulp van de
Beta’s (B) kan de regressievergelijking ingevuld worden:

Y = A + B1 * X1 + B2 * X2 + …. + Bk * Xk

A = constante 
B1 = beta van de onafhankelijke variabele 1
X1 = onafhankelijke variabele 1 figuur 7.34 resultaten van de logistische regressie, deel 1

Logistische regressie (wel of niet meemaken van een gebeurtenis)
Bij een logistische regressie wordt een voorspeling gemaakt voor de
kans dat een gebeurtenis wel of niet plaatsvindt, gegeven een set van 
variabelen (de onafhankelijke variabelen). In dit geval wordt de kans
geschat of iemand een bepaalde gebeurtenis wel en niet mee zal
maken. Uit figuur 7.34 is af te lezen dat de variabele werk (werk_1) een
negatieve invloed heeft op de kans van de gebeurtenis verandering
woonadres (wnwoon). Bij de verandering huishoudsamenstelling
(wnhuish) zijn de variabelen wel of niet meemaken van een verandering 
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van huishoudinkomen (wnfin) en het persoonskenmerk OV bezit
(ovbez_1) significant. De eerste variabele heeft een positieve invloed en
de tweede een negatieve invloed.

figuur 7.34 resultaten van de logistische regressie, deel 2

Lineaire regressie (aantal keer meemaken van een gebeurtenis)
Een linaire regressie is uitgevoerd met als afhankelijke variabele (Y) hoe
vaak een gebeurtenis is meegemaakt en alle andere gebeurtenissen en
de (persoons)kenmerken als onafhankelijke variabelen. Alleen de cases
met meer dan 0 keer zijn geselecteerd en gebruikt voor deze regressie.
De resultaten van deze analyes zijn weergegeven in figuur 7.35. 

figuur 7.35 resultaten van de lineaire regressie hoe vaak gebeurtenissen, deel 1

De volgende dummy variabelen zijn door SPSS bij het schatten van het
model buiten de regressie analyse gehouden. Deze variabelen waren
voor alle regressies constant en hebben dus geen invloed op de 
gebeurtenis: leeft_2, woonsit_1, woonsit_2 en bezrijbw.

De significante waarden zijn geel-gemarkeerd. Met behulp van de 
coëfficiënten kan de regressievergelijking weer ingevuld worden. 
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figuur 7.35 resultaten van de lineaire regressie hoe vaak gebeurtenissen, deel 2

De gevonden significante variabelen met bijbehorend teken zijn logisch
in relatie tot de gebeurtenis.  Het is bijvoorbeeld logisch dat het aantal
keer dat iemand van woonadres veranderd (hvwoon) positief beïnvloed
wordt door het aantal veranderingen in huishouden (hvhuish), het aantal
veranderingen van studielocatie (hvstud), het aantal veranderingen in
huishoudinkomen (hvfin) en negatief beïnvloed wordt door het bezit van
een OV studentenkaart (ovbez_2).

Lineaire regressie (aantal jaar geleden meemaken van een gebeurtenis)
De linaire regressie is uitgevoerd met als afhankelijke variabele (Y) hoe
lang geleden een gebeurtenis is meegemaakt en alle andere gebeurte-
nissen en de (persoons)kenmerken als onafhankelijke variabelen. Er
dient opgemerkt te worden dat niet voldaan is aan de eis dat de afhan-
kelijke variabele normaal verdeeld is (zie staafdiagrammen pagina 57 en
58). Strikt genomen mag er geen lineaire regressie uitgevoerd worden.
De resultaten van de lineiare regressie analyes zijn weergegeven in
figuur 7.36. 

figuur 7.36 resultaten van de lineaire regressie hoe lang geleden gebeurtenissen, deel 1

De significante waarden zijn geel-gemarkeerd. Met behulp van de 
coëfficiënten kan de regressievergelijking weer ingevuld worden. 
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figuur 7.36 resultaten van de lineaire regressie hoe lang geleden gebeurtenissen, deel 2

De volgende dummy variabelen zijn door SPSS bij het schatten van het
model buiten de regressie analyse gehouden. Deze variabelen waren
voor alle regressies constant en hebben dus geen invloed op de 
gebeurtenis. leeft_1, leeft_2, woonsit_1, woonsit_2, bezrijbw en ovbez_2.

Ondanks dat de R2 redeliijk hoog is bij de geschatte modelen zijn er 
weinig significante variabelen. Bijvoorbeeld de gebeurtenis aantal jaar
geleden verandering woonadres (jgwoon) heeft geen significante 
variabelen. Door het gebruiken van een andere selectiemethode onstaat
er een ander model. In een vervolgonderzoek kan hier aandacht aan
besteed worden.

PARAGRAAF 3 | BESCHRIJVING GEBEURTENISSEN TEN 
OPZICHTE VAN VERVOERMIDDELKEUZE
In deze paragraaf wordt de analyse naar de zeven gebeurtenissen 
(verandering woonadres, verandering huishoudsamenstelling, 
verandering werklocatie, verandering studielocatie, verandering auto-
beschikbaarheid, verandering OV kaart bezit, verandering huishoud-
inkomen) beschreven ten opzichte van het huidige vervoermiddel
gebruik dat de respondenten ingevuld hebben bij het vierde onderdeel
van de digitale enquête. Tevens wordt het ‘decision network’ ingevuld
met de verzamelde gegevens. Vervolgens volgt de validatie van het
model, indien het model betrouwbaar is worden allerlei scenario’s 
bekeken. Door middel van deze scenario’s wordt gekeken op welke
manier het totale verwachte nut verandert indien er een bepaalde 
verandering wordt ingevoerd. Dit invoeren wordt ook wel ‘hard evidence’
genoemd.

In eerste instantie wordt er gekeken naar de verschillen in vervoer-
middelkeuze tussen individuen die een bepaalde gebeurtenis 
meegemaakt hebben en individuen die dezelfde gebeurtenis niet 
meegemaakt hebben. Vervolgens is dit herhaald voor individuen die een
bepaalde gebeurtenis in de afgelopen twee jaar meegemaakt hebben en
individuen die dezelfde gebeurtenis langer dan twee jaar geleden mee-
gemaakt hebben. Voor deze vergelijkingen worden de gegevens gebruikt
die zijn ingevuld in de matrix bij het onderdeel huidig gebruik. Aan de
respondenten werd gevraagd of ze diverse gegevens in wilden vullen
per doelverplaatsing (werk, studie, boodschappen doen, winkelen en
sport), namelijk : frequentie, (hoofd)vervoermiddel, alternatief vervoer-
middel, bestemming, tijdstip, afstand en reistijd. Op pagina 24 van de 
bijlage is deze matrixvraag te zien. De respondenten konden bij het
invullen van het (hoofd)vervoermiddel uit acht antwoordmogelijkheden
kiezen. Voor de analyses zijn bepaalde antwoordmogelijkheden 
samengevoegd.

auto: auto als bestuurder, auto als passagier
fiets: fiets
OV: bus, trein
overig: lopen, anders

In SPPS is bij het maken van een kruistabel ook de Chi-kwadraat 
uitgerekend. Met Chi-kwadraat kan getoetst worden of er een statistisch
significant verband bestaat tussen twee categorale (nominale of 68



geclassificeerde) variabelen (Vocht, 2000). De nul-hypothese is daarbij
altijd dat de beide variabelen onafhankelijk van elkaar zijn, dus dat er
geen verband is. Indien beide variabelen onafhankelijk zijn, zal de 
verdeling van de waarnemingen over de cellen volledig op toeval 
berusten, de variabelen hebben dan immers geen invloed op elkaar. De 
verdeling van de waarnemingen over de cellen op basis van toeval wordt
de verwachte celfrequentie genoemd. Aan de hand van de overschrij-
dingskans (Asymp. Sig. 2-sided) kan de Chi-kwadraat-toets geïnter-
preteerd worden. Indien de overschrijdingskans < 0,05 wordt de nul-
hypothese verworpen en is met een zekerheid van 95% sprake van een
statistisch significant verband tussen de variabelen. Er zijn nog twee
voorwaarden:
- alle verwachte celfrequenties moeten groter of gelijk zijn aan 1
- maximaal 20% van de verwachte celfrequenties mag tussen 1-5 liggen

De resultaten van de Chi-kwadraat-toets zijn weergegeven in figuur 7.37.
Indien de Asymp. Sig. kleiner is dan 0,05 en aan beide voorwaarden
wordt voldaan is de waarde met geel gemarkeerd. 

figuur 7.37 Chi-kwadraat van de kruistabellen

Alleen bij de geel gemarkeerde velden wordt de nul-hypothese (dat
beide variabelen onafhankelijk van elkaar zijn, dus dat er geen verband
is) verworpen. In die gevallen is er dus wel een statistisch significant ver-
band tussen de variabelen en berust de verdeling over de cellen in de
kruistabel niet op toeval. In figuur 7.38 tot en met figuur 7.63 worden de
grafieken weergegeven van de kruistabellen. De legenda is overal 
hetzelfde, namelijk:
1 = auto 2 = fiets 3 = OV 4 = overig

figuur 7.38 werk - wnwerk figuur 7.39 werk - wnauto figuur 7.40 werk - wnovbez

figuur 7.41 werk - wnfin figuur 7.42 werk - jgovbez figuur 7.43 studie - wnwoon

figuur 7.44 studie - wnwerk figuur 7.45 studie - wnauto figuur 7.46 studie - wnovbez
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figuur 7.47 studie - wnfin figuur 7.48 studie - jgwoon         figuur 7.49 studie - jghuish

figuur 7.50 boodschappen - figuur 7.51 boodschappen-  figuur 7.52 boodschappen - 
wnwerk wnauto wnovbez

figuur 7.53 boodschappen - figuur 7.54 boodschappen -       figuur 7.55 winkelen -
wnfin jgwoon wnhuish
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Uit de grafieken 7.50 tot en met 7.54 valt af te lezen dat de responden-
ten geen gebruik maken van het openbaar vervoer voor de doel-
verplaatsing boodschappen doen. DIt is vrij logisch, de meeste verplaat-
singen naar de supermarkt worden met de auto gemaakt. Over het alge-
meen worden de meeste doelverplaatsingen met de auto gemaakt. Als
er gekeken wordt naar de autoverplaatsingen is opvallend dat de meeste
autogebruikers een bepaalde gebeurtenis meegemaakt hebben. Er zijn
enkele uitzonderingen, namelijk verandering OV kaart bezit (figuur 7.40,
7.46, 7.53 en 7.59) en verandering studielocatie (figuur 7.57). Er dient
benadrukt te worden dat het verband tussen het plaatsvinden van een
gebeurtenis en de vervoermiddelkeuze geen direct verband hoeft te zijn. 

Het ‘decision netwerk’ wordt ingevuld met de verzamelde gegevens.
Hiervoor worden zoveel mogelijk de verzamelde gegevens gebruikt.
Indien er geen gegevens verzameld zijn worden de CPT’s ingevuld door
logische redenatie of op basis van andere bronnen. In dit geval is er
gebruik gemaakt van gegevens van het KNMI voor het invullen van de
CPT’s van de contextkenmerken. De ‘nodes’ uit de groep vervoermiddel-
bezit kenmerken zijn ingevuld op basis van de verzamelde gegevens.
Voor de groep verplaatsingskenmerken en waardeoordelen zijn de 
gegevens uit de onderdelen vijf (CPT’s) en zes (SP onderdeel) van de
digitale enquête gebruikt. In figuur 7.64 is het ingevulde DN te zien.
Voordat het model gebruikt kan worden dient het model nog gevalideerd
te worden. Op basis van het invoeren van ‘hard evidence’ wordt dan
gekeken op welke manier het totale nut verandert. Indien het model
bruikbaar is geeft de ‘decision node’ de verwachte nutten weer zoals
deze ook op basis van logisch redeneren voorspeld zouden worden.

In figuur 7.64 is te zien dat ‘auto als bestuurder’ een negatief nut heeft,
dit kan verkaard worden door het feit dat er rekening gehouden wordt
met de onhaalbaarheid van de keuze. Indien een vervoermiddelkeuze
niet haalbaar is krijgt deze een negatief nut. Het totale nut bij de optie
auto als passagier is erg hoog, in de praktijk wordt er niet zo vaak
gebruik gemaakt van deze optie. De hoge waarde wordt veroorzaakt
doordat deze optie altijd beschikbaar is en hoog gewaardeerd wordt. In
figuur 7.65 is er gekozen voor de optie ‘bestuurder als passagier’. De
CPT’s van comfort, veiligheid, milieuschade en privacy geven de 
inschattingen van de respondenten weer bij deze optie. In figuur 7.66
geven deze CPT’s de inschattingen weer bij de optie ‘auto als 
bestuurder’. De figuren 7.67 en 7.68 geven de inschattingen voor 
respectievelijk de vervoermiddelkeuze optie ‘fiets’ en de optie ‘openbaar
vervoer’ weer. De inschattingen van de ‘node ’comfort’ zijn gelijk bij de
opties ‘auto als passagier’ en ‘auto als bestuurder’, zie figuur 7.65 en
7.66. In de digitale enquête is in de CPT van comfort geen onderscheid
gemaakt tussen ‘auto als passagier’ en ‘auto als bestuurder’. De overige
inschattingen verschillen wel van elkaar. Privacy is hoger bij de optie
‘auto als passagier’, voor milieuschade geldt dat carpoolen minder 
schade veroorzaakt (milieuschade is minder hoog bij ‘auto als 
bestuurder’). Volgens de respondenten veroorzaakt de vervoermiddel
optie fiets de minste milieuschade en is de optie openbaar vervoer het
meest veilig.

Samenvatting

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8

Literatuurlijst

Hoofdstuk 7 | Analyse

71



Hoofdstuk 7 | Analyse

Samenvatting

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8

Literatuurlijst

72

Figuur 7.64 Ingevulde DN, geen ‘evidence’ Netica (Norsey Software Corp, 2003)
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Figuur 7.65 Ingevulde DN, vervoermiddelkeuze optie auto als passagier     
Netica (Norsey Software Corp, 2003)

Figuur 7.66 Ingevulde DN, vervoermiddelkeuze optie auto als bestuurder
Netica (Norsey Software Corp, 2003)

Figuur 7.67 Ingevulde DN, vervoermiddelkeuze optie fiets
Netica (Norsey Software Corp, 2003)

Figuur 7.68 Ingevulde DN, vervoermiddelkeuze optie openbaar vervoer
Netica (Norsey Software Corp, 2003)
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Het model is gevalideerd door het invoeren van bepaalde ‘hard eviden-
ce’. In figuur 7.69 zijn de verwachte nutten te na invoering van ‘auto
bezit = ja’. Te zien is dat het totale nut van de vervoermiddelkeuze optie
‘auto als passagier’ om hoog gaat. Dit komt overeen met de verwachtin-
gen. Figuur 7.70 illustreert de nutten na invoering van ‘gemiddelde 
temperatuur = rond de 20 graden’. Door het invoeren van deze ‘hard 
evidence’ gaat het totale nut van de fiets omhoog. Ook dit komt overeen
met de verwachtingen en is te verklaren door het feit dat in de digitale
enquête bij de CPT van comfort voor de optie fiets rekening is gehouden
met de temperatuur. De respondenten hebben verschillende inschattin-
gen gegeven bij verschillende temperaturen. Na het invoeren van ‘over-
stappen = twee’ gaat het totale nut van de optie openbaar vervoer
omlaag (figuur 7.71). Dit is ook logisch, overstappen worden vaak als
oncomfortabel ervaren. De nutten voor de andere opties worden 0 
aangezien deze vervoermiddelkeuze opties geen overstappen hebben.
Het DN neemt het aspect ketenverplaatsing namelijk niet mee. Figuur
7.72 illustreert de nutten bij geen overstappen. Het nut van het openbaar
vervoer is aanzienlijk hoger dan bij de ‘hard evidence’ twe overstappen.
Als laatste is ‘hard evidence’ ingevoerd bij de ‘node’ afstand, in figuur
7.73 zijn de nutten te zien bij de optie loopafstand. Alle nutten gaan
omhoog, dit is te verklaren door het feit dat de reistijd afneemt en dit
positiever gewaardeerd wordt.
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Figuur 7.69 Ingevulde DN, ‘hard evidence’ auto bezit = ja
Netica (Norsey Software Corp, 2003)

Figuur 7.72 Ingevulde DN, ‘hard evidence’ overstappen = geen
Netica (Norsey Software Corp, 2003)

Figuur 7.71 Ingevulde DN, ‘hard evidence’ overstappen = twee
Netica (Norsey Software Corp, 2003)

Figuur 7.70 Ingevulde DN, ‘hard evidence’ gemiddelde temperatuur = rond 20 graden
Netica (Norsey Software Corp, 2003)



gebeurtenissen zijn er twee trends waargenomen, namelijk enerzijds een
sterke afname van het aantal keer en anderzijds een kleine toename van
het aantal keer bij het aantal ‘2 keer’ en vervolgens is er een geleidelijke
afname van het aantal keer. Er zijn ook een aantal trends waar te nemen
uit de grafieken van het aantal jaar geleden dat een gebeurtenis plaats
heeft gevonden. Enerzijds is er een trend dat de meeste respondenten
een gebeurtenis in de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt.
Anderzijds is te zien dat bij bepaalde gebeurtenissen het aantal jaren
geleden dat de verandering heeft plaatsgevonden toeneemt. Die respon-
denten hebben de verandering dus minimaal drie jaar geleden meege-
maakt. 

Bij een logistische regressie wordt een voorspeling gemaakt voor de
kans dat een gebeurtenis wel of niet plaatsvindt, gegeven een set van 
variabelen (de onafhankelijke variabelen). Er wordt een kans geschat of
iemand een bepaalde gebeurtenis wel en niet mee zal maken. Bij de
verandering van woonadres heeft de parttime werk een negatieve
invloed op deze kans. Voor de verandering van huishoudsamenstelling
geldt dat dit wordt positief beïnvloed door de verandering van huishoud-
inkomen en negatief beïnvloed door het niet in het bezit hebben van een
OV kaart. De kans op het meemaken van de gebeurtenis werk wordt
beïnvloed door het in het bezit hebben van een auto (positief) en door
het bezit van een OV kaart (negatief). Verandering van werklocatie, 
verandering van autobeschikbaarheid, verandering van OV kaart bezit
en de variabele hoogopgeleid hebben een positieve invloed op de 
verandering van studielocatie. De verandering in autobeschikbaarheid
wordt positief beïnvloed doro de verandering in studielocatie en het bezit
van een auto in het huishouden. De verandering in OV kaart bezit wordt
positief beïnvloed door de verandering van huishoudinkomen en een
tweepersoons huishouden. Tot slot wordt de verandering in huishoudin-
komen beïnvloed oor de verandering in huishoudsamenstelling en de
variabele hoogopgeleid, de variabele alleenstaand heeft een negatieve
invloed.

Bij een lineaire regressie wordt er gekeken welke invloed variabelen
hebben op de onafhankellijke variabele. Het aantal keer bij de verande-
ring woonadres wordt positief beïnvloed door het aantal keer verandering
huishoudsamenstelling, het aantal keer verandering studielocatie, het
aantal keer verandering huishoudinkomen en de variabele hoogopgeleid.
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Figuur 7.73 Ingevulde DN, ‘hard evidence’ afstand = loopafstand
Netica (Norsey Software Corp, 2003)

De CPT’s van de groep tourkenmerken zijn ingevuld op basis van
logisch redeneren, deze kunnen in een later stadium nog ingevuld 
worden met verzamelde gegevens. Op deze manier kan het model nog
verder geoptimaliseerd worden.

CONCLUSIE
Tijdens dit onderzoek is er een grote hoeveelheid gegevens verzameld.
Er zijn veel analyses mogelijk met deze gegevens. Gezien de tijd zijn er
een beperkt aantal analyses uitgevoerd zoals beschreven in dit hoofd-
stuk. 

De respondentengroep komt op een aantal kenmerken overeen met de
Nederlandse bevolking, zoals geslacht, burgerlijke staat en aantal uren
werk. Op basis van een aantal andere kenmerken verschillen de 
respondenten van de Nederlands bevolking. In de respondentengroep
zitten meer jongeren en hoogopgeleiden, het fietsbezit is hoog en dit
geldt ook voor het bezit van een autorijbewijs en het autobezit en het
totaal aantal auto’s in een huishouden.

Ten aanzien van de gebeurtenissen valt te concluderen dat de meeste
respondenten wel een bepaalde gebeurtenis meegemaakt hebben in
hun leven. Procentueel gezien hebben de respondenten de verandering
woonadres het meeste meegemaakt. De precieze aantallen zijn na te
lezen in de frequentietabel in figuur 7.17. Bij het aantal keer van de
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De variabele bezit OV studentenkaart heeft een negatieve invloed op
deze verandering. Voor het aantal keer verandering huishoudsamenstel-
ling geldt dat de variabelen het aantal keer verandering woonadres, het
aantal keer verandering autobeschikbaarheid en het delen van de auto
met 1 persoon een positieve invloed hebben en een klein huishouden
heeft een negatieve invloed. Het aantal keer verandering werklocatie
wordt negatief beïnvloed door het bezit van een OV studentenkaart en
de variabele hoogopgeleid en de leeftijdsklasse 35-49 jaar heeft een
positieve invloed. De variabelen het aantal keer verandering woonadres,
het aantal keer verandering OV kaart bezit, parttime werk, het altijd
beschikbaar hebben van een auto en het niet in het bezit hebben van
een OV kaart hebben een positieve invloed op het aantal keer verande-
ring studielocatie. Dit wordt negatief beïnvloed door het in het bezit heb-
ben van een fiets. Het aantal keer verandering autobeschikbaarheid
wordt positief beïnvloed door het aantal keer verandering huishoudsa-
menstelling, het aantal keer verandering OV kaart bezit, het aantal keer
verandering huishoudinkomen en parttime werk. Het aantal keer veran-
dering studielocatie en autobeschikbaarheid hebben een positieve
invloed op het aantal keer verandering OV kaart bezit, dit geldt ook voor
de variabelen leeftijdsklasse 35-49 jaar, hoogopgeleid en een OV kaart
in het bezit hebben. Tot slot hebben de variabelen het aantal keer veran-
dering woonadres en autobeschikbaarheid en een hoog huishoudinko-
men een positieve invloed op het aantal keer verandering huishoudinko-
men. Het in overleg beschikbaar hebben van een auto heeft een nega-
tieve invloed op der verandering.

Zoals in paragraaf twee is opgemerkt zijn er weinig significante variabe-
len in de regressiemodellen bij het aantal jaar geleden van een gebeur-
tenis. Dit kan veroorzaakt worden doordat niet aan de eis van normale
verdeling bij de afhankelijke variabele voldaan is. Deze regressie mag
dan eigenlijk niet uitgevoerd worden. 

De invloed van een gebeurtenis op de vervoermiddelkeuze van de res-
pondenten is ook beschreven in dit hoofdstuk. In het totaal zijn er per
doelverplaatsing 7 kruistabellen gemaakt tussen het wel of niet meema-
ken van een gebeurtenis en de vervoermiddelkeuze. Ditzelfde geldt voor
het meemaken van een gebeurtenis in de afgelopen twee jaar of langer
dan drie jaar geleden en de vervoermiddelkeuze. Bij de doelverplaatsing
werk zijn er 5 statistische verbanden gevonden van de 14. Voor de doel-

verplaatsing studie zijn dat er 7, bij de verplaatsing boodschappen 5, bij
winkelen 9 en bij de doelverplaatsing sport geen. Opvallend is dat over
het algemeen de auto het meest gekozen wordt. In bepaalde gevallen is
dit afhankelijk van het wel of niet meemaken van een gebeurtenis of het
tijdstip wanneer dit heeft plaatsgevonden.  Het verband dat gevonden is
op basis van de Chi-kwadraat-toets hoeft geen direct verband te zijn.

Het DN berekent de totale nutten van de vervoermiddelkeuze opties. Het
model lijkt op het eerste gezicht goed te werken. Alleen de CPT’s van
het onderdeel tourkenmerken behoeven nog enige aandacht.
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INLEIDING
In dit hoofdstuk wordt gekeken in hoeverre de doelstelling gehaald is en
de onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden. De algemene 
conclusies worden in paragraaf een beschreven en in paragraaf twee
worden nog aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. Allereerst
worden hieronder de doelstelling, probleemstelling en de onderzoeksvra-
gen herhaald.

Doelstelling
Voor dit onderzoek is de volgende doelstelling geformuleerd: inzicht ver-
schaffen in het vervoermiddelkeuzeproces en de invloed van gebeurte-
nissen (oftewel critical incidents & key events) op dit proces. Er wordt
een conceptueel model voor vervoermiddelkeuzegedrag ontwikkeld om
zo bij bepaalde toekomstige ontwikkelingen of maatregelen het effect
van de maatregel op het gedrag te kunnen inschatten.

Probleemstelling
De probleemstelling bij dit onderzoek is als volgt geformuleerd: wanneer
vinden gebeurtenissen (oftewel critical incidents & key events) plaats en
welke invloed hebben deze gebeurtenissen op het vervoermiddelkeuze-
proces?

Onderzoeksvragen
Bij een onderzoek horen ook onderzoeksvragen waarop een antwoord
gevonden moet worden. Voor dit onderzoek zijn de volgende onder-
zoeksvragen opgesteld.
1. Hoe zit het vervoermiddelkeuzeproces in elkaar? 
2. Wordt er bij het vervoermiddelkeuzeproces specifiek aandacht  

besteed aan critical incidents & key events? 
3. Welke gebeurtenissen (critical incidents & key events) leiden tot een 

heroverweging van vervoermiddelkeuze? 
4. Op welke momenten, in het leven van de mens, vinden critical 

incidents & key events plaats? 
5. Hoeveel individuen maken een bepaalde gebeurtenis mee?
6. Hoe vaak maken individuen een bepaalde gebeurtenis mee?
7. Hoe lang geleden heeft een individu een bepaalde gebeurtenis voor 

het laatst meegemaakt?
8. Wordt de kans op het meemaken van een bepaalde gebeurtenis 

beïnvloed door persoonskenmerken of andere gebeurtenissen?

9. Is er een bepaalde relatie tussen hoe vaak een individu een bepaalde 
gebeurtenis heeft meegemaakt en zijn/haar persoonskenmerken?

10. Is er een bepaalde relatie tussen hoe lang geleden een individu een 
bepaalde gebeurtenis heeft meegemaakt en zijn/haar 
persoonskenmerken?

11. Welke gevolgen hebben critical incidents & key events op de 
vervoermiddelkeuze? 

12. Hoe kan vervoermiddelkeuze gemodeleerd worden?

PARAGRAAF 1 | CONCLUSIES ONDERZOEK
De doelstelling is bereikt. Dit onderzoek heeft het vervoermiddelkeuze-
proces beschreven (zie hoofdstuk 2), tevens zijn er gegevens verzameld
over gebeurtenissen. Op basis van deze verzamelde gegevens kan de
invloed van gebeurtenissen op de vervoermiddelkeuze achterhaald 
worden. Tevens is het ontwikkelde conceptuele model voor vervoermid-
delkeuzegedrag ingevuld worden met behulp van de verzamelde 
gegevens. 

De eerste drie onderzoeksvragen kunnen beantwoord worden op basis
van de literatuurstudie. Volgens Kroes (1989) bestaat het keuzeproces
voor een vervoermiddel uit de volgende onderdelen: afbakening keuze-
alternatieven, selectie van de voor de keuze relevante kenmerken van
de alternatieven, schatting van het verwachte totale nut van de alterna-
tieven en keuze van het beste alternatief op basis van de nutsverwach-
tingen. In de literatuur wordt nauwelijks aandacht besteed aan critical
incidents & key events, alleen de catestrofetheorie spreek over de
invloed van gebeurtenissen en de onderzoeken van Hoogendoorn
(2002) en Van Heerde (2002). In het laatste onderzoek is ook onder-
zocht welke gebeurtenissen tot een heroverweging leiden. 

De vierde onderzoeksvraag is in dit onderzoek niet duidelijk beantwoord.
Tijdens de analyses is alleen bekeken hoe veel jaar geleden de laatste
verandering heeft plaatsgevonden. Uit de verzamelde gegevens is het
moment echter wel af te leiden, dit kan in de toekomst nog bekeken 
worden.

De onderzoeksvragen 5 - 7 zijn beantwoord door het uitvoeren van 
frequentietabbelen, dit is na te lezen in paragraaf 2 van hoofdstuk 7.
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Het antwoord op de onderzoeksvragen 8 - 10 is gevonden door het 
uitvoeren van logistische en lineaire regressies. Op deze manier is er
onderzocht of er een verband is tussen het meemaken van gebeurtenis-
sen en (persoons)kenmerken. Bepaalde onafhankelijke variabelen beïn-
vloeden de kans op het meemaken van een gebeurtenis of het aantal
keer dat een persoon een gebeurtenis meemaakg of het aantal jaar
geleden dat het heeft plaatsgevonden. De analyses en conclusies zijn na
te lezen in het vorige hoofdstuk.

De onderzoeksvraag elf is beantwoord door de het maken van 
kruistabellen tussen de gebeurtenissen en de vervoermiddelkeuze. Het
is wel de vraag of het significante verband een direct verband is tussen
de vervoermiddelkeuze en de gebeurtenis.

De laatste onderzoeksvraag is te beantwoorden met ja. Met behulp van
het ontwikkelde DN is aangetoond dat vervoermiddelkeuze te 
modelleren is.

PARAGRAAF 2 | AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK
Bij vervolgonderzoek kunnen de analyses van de verzamelde gegevens
nog uitgebreid worden.

Onderzoeksvraag vier is tijdens dit onderzoek niet beantwoord. De gege-
vens zijn er echter wel voor verzameld. Vervolgonderzoek kan dan ook
een algemene levensloop achterhalen. In deze levensloop worden dan
de critical incidents en key events geplaatst in chronologische volgorde.

Het conceptuele model is nog niet helemaal ingevuld met de verzamelde
gegevens. De Conditonal Probability Tabels van de tourkenmerken kun-
nen nog ingevuld worden met de gegevens. Het conceptueel model kan
ook nog uitgebreid worden met andere variabelen. Bijvoorbeeld door de
persoonskenmerken op te nemen in het model. Tevens kunnen er ook
nog andere variabelen betrokken worden in het conceptueel model.
Hieronder volgen een aantal voorbeelden van variabelen.

Verplaatsingskenmerken
- Flexibiliteit:hiermee wordt bedoeld of je elke minuut gebruiken kan
maken van het vervoermiddel of dat je afhankelijk bent van een bepaald

schema van vertrek (of aankomsttijden). 
- Onderdeel van ketenverplaatsing: dat wil zeggen is de hoofdverplaat-
sing een onderdeel van een keten. Met andere woorden worden er 
verschillende verplaatsingen gemaakt met diverse vervoermiddelen. Bij
een treinverplaatsing dien je jezelf bijvoorbeeld altijd naar het station 
verplaatsen. Met de auto, fiets, motor, brommer als vervoermiddel is er
vaak sprake van een "deur tot deur" te verplaatsen.
- Parkeermogelijkheden: wat zijn de mogelijkheden voor het parkeren of
stallen van het vervoermiddel op de bestemmingslocatie.

Persoonskenmerken
- Levensfase: hiermee wordt bedoeld in welk stadium iemand van zijn
leven zit. Er kunnen diverse stadia onderscheiden worden, zowel op 
biologische als psychische aard. De levensfase kan afgeleid worden uit
leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen, aantal kindenen, huwelijkse staat,
parttime of fulltime werk etc.
- Waarde oriëntatie: Iedereen heeft normen en waarden, alleen niet
iedereen heeft dezelfde normen en waarden. Deze normen en waarden
zijn namelijk persoonlijk en onder andere veroorzaakt door opvoeding.
Normen en waarden zijn eigenlijk een houding ten opzichte van een
aantal belangrijke zaken. Ook wel een soort standpunt bijvoorbeeld ten
aanzien van milieu, cultuur, luxe, comfort, omgangsvormen. Met behulp
van een leefstijltheorie kunnen individuen ingedeeld worden in 
verschillende groepen. Elke groep heeft een andere prioriteit, ‘snelle 
jongens’ hechten bijvoorbeeld de meeste waarde aan hoge snelheid en
korte reistijd, terwijl anderen de centen belangrijker vinden, zij kiezen
voor het goedkoopste vervoermiddel.

Tijdens dit onderzoek zijn er gegevens verzameld over zeven structurele
gebeurtenissen. Bij een vervolgonderzoek kunnen nog andere gebeurte-
nissen onderzocht worden.

De gegevensverzameling biedt ook nog de mogelijkheid om een 
onderzoek te doen naar het responsverloop bij een digitale enquête.
Hiervoor zijn ook de benodigde gegevens verzameld.
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