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VOORWOORD 

Medio 1992 is een start gemaakt met het onderzoek "CARPOOLEN: Welke factoren 
en omstandigheden spelen een rol?". Dit onderzoek is verricht in opdracht van de 
Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat. Het onderzoek is uitgevoerd door 
het instituut EIRASS en de sectie Urbanistiek van de Faculteit Bouwkunde, Technische 
Universiteit Eindhoven. 

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in de factoren en omstandig
heden die een rol (kunnen) spelen bij carpoolen. De kern van het onderzoek bestaat uit 
een relatief groot aantal interviews. Deze interviews zijn onder medewerkers van 
diverse bedrijven en instellingen afgenomen. Aangezien de interviews plaatsvonden 
onder werktijd, zijn wij de betreffende bedrijven en instellingen zeer erkentelijk voor 
hun medewerking. Met name naar de volgende personen, veelal vervoermanagers, gaat 
onze dank uit: 

- ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, Den Haag (mevr. J. Vooijs) 
- Belastingdienst Amersfoort (dhr. J. Admiraal) 
- Belastingdienst Dordrecht (dhr. A. 't Jong) 
- Belastingdienst Rotterdam (dhr. F. Kiksen) 
- Douane District Rotterdam (dhr. R. Romein) 
- NV Gemeenschappelijk Energiebedrijf Zuid-Holland West, Den Haag 

(dhr. A. Koster) 
- NV GEB Rotterdam ( dhr. P. Groot) 
- Grontmij NV, De Bilt (dhr. J. Quee) 
- Kamer van Koophandel en Fabrieken, Den Haag (dhr. T. Timmers) 
- Van Ommeren Diensten BV, Rotterdam (dhr. A. Visser) 
- Siemens Nederland NV, Den Haag (dhr. R. van Baarsel) 

Bij een aantal van de bovenstaande bedrijven en instellingen zijn de eerste contacten 
gelegd door het Eindhovense organisatie- en adviesbureau TC&O. Ook heeft dit bureau 
in enkele gevallen een voorselectie van mogelijke respondenten aangeleverd. Hiervoor 
gaat onze dank met name uit naar dhr. R. Verhappen, dhr. H. Senders en dhr. A. 
Trachsel. 

De interviews zijn afgenomen door de Leidse organisatie Research voor Beleid bv. Bij 
de voorbereiding van de interviews en het instrueren van de interviewers is dhr. R. 
Steenhoek behulpzaam geweest. De organisatie van het "veldwerk" was in handen van 
mevr. J. Wessels. Bij deze willen wij hen en de interviewers danken voor hun inzet. 

Verder gaat onze dank uit naar het begeleidingsteam van de Adviesdienst Verkeer en 
Vervoer, met name naar mevr. U. Blom, dhr. C. Harteveld, dhr. J. van der Waard en 
dhr. A. de Winter en naar dhr. P. van der Waerden en mevr. M. van Kasteren voor 
de ondersteuning binnen de Sectie Urbanistiek. Tot slot zijn wij dank verschuldigd aan 
de ruim 200 respondenten die aan het onderzoek hebben meegewerkt. 

ir. A.W.J. Borgers en prof. dr. H.J.P. Timmermans 
Eindhoven, juli 1993 
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SAMENV A TTING 

Door middel van ruim 200 voorgestructureerde interviews is getracht inzicht te 
verkrijgen in relevante factoren, omstandigheden en ervaringen met betrekking tot 
carpoolen. De interviews zijn gehouden onder medewerkers, voornamelijk met een 
kantoorachtige functie bij een beperkt aantal bedrijven. Zowel werknemers die 
carpoolen, hebben gecarpoold als werknemers die nog nooit hebben gecarpoold zijn 
geinterviewd. Bij de selectie van de respondenten is gestreefd naar een zekere spreiding 
van de respondenten over enkele achtergrondvariabelen. 

De belangrijkste redenen om te gaan carpoolen zijn dat carpoolen goedkoper is dan 
het openbaar vervoer en het alleen in de auto rijden en sneller en gemakkelijker is dan 
het openbaar vervoer. Een ander argument voor carpoolen is dat de auto voor een deel 
thuis beschikbaar blijft. De belangrijkste reden om te stoppen met carpoolen is dat 
carpoolleden van woon- of werkadres veranderen. Ook geven wisselende of 
veranderende werktijden aanleiding tot stoppen met carpoolen. 

Ongeveer de helft van de carpoolers en ex-carpoolers heeft positieve ervaringen met 
betrekking tot carpool en, waarbij vooral gezelligheid en onderlinge contacten een 
belangrijke rol spelen. Negatieve ervaringen komen in beperkte mate voor. 

Omstandigheden waaronder carpoolen een goede kans maakt zijn: niet duurder dan 
openbaar vervoer, geen extra tijd ten opzichte van openbaar vervoer, niet teveel extra 
reistijd ten opzichte van alleen rijden, thuis en bij het werk afualen en afzetten van de 
meerijders, overeenkomende werktijden en bij voorkeur samenrijden met bekenden. 

Een eenvoudige en informele organisatie van de pool is kenmerkend voor de meeste 
pools. Bovendien carpoolen carpoolers ook regelmatig niet. 

ABSTRACT 

The main purpose of this reseach was to gain more insight into motives, circumstances, 
and experiences regarding carpooling. This was done by means of more than 200 
prestructured interviews among employees of a limited number of firms and institutions. 
Three types of employees were selected to be interviewed: those who are actually 
calpooling, those who quit carpooling as well as those who have no experience with 
carpooling. Diversification of respondents on a limited number of context-variables was 
aimed for. 

The most important motives to start carpooling are: carpooling is cheaper than drive 
alone and public transport. Futhermore, it is easier and faster than public transport. 
Another reason is that by means of carpooling the car becomes available for other 
members of the household. Most carpools are terminated because a member of the pool 
moves to another residential or working location. Changing or varying working-times 
also give rise to terminate carpooling. 

About half of the carpoolers and ex-carpoolers have good experience with 
carpooling, especially aspects such as sociability and mutual contacts are appreciated. 
Bad experiences occur occasionally. 

Carpooling can be considered as an acceptable travel mode if it is not more 
expensive than public transport, if it does not require more travel time than public 
transport, if it requires only limited extra travel time with regard to the drive alone 
alternative, if members of the pool are picked up at their home and working addresses, 
if working times coincide and if members of the carpool are acquaintances. 

A simple and informal organisational structure characterizes most pools. 
Furthermore, carpoolers use other modes of transport as well. 
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INLEIDING 

Het beleid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is onder meer gericht op het 
beperken (van de groei) van het autogebruik. Diverse maatregelen zijn hiertoe 
uitgevoerd of worden bestudeerd. Een van de middelen om het autogebruik te beperken 
is het stimuleren van carpoolen. Om carpoolen te kunnen stimuleren is het echter nodig 
inzicht te hebben in de motieven waarom en de omstandigheden waaronder mensen wel 
of juist niet kiezen voor carpoolen als vervoerwijze. Zodra dit inzicht bestaat, is het 
mogelijk de effecten van diverse maatregelen met betrekking tot carpoolen op het 
vervoermiddelkeuzegedrag in te schatten. Het uiteindelijke doel van het onderzoek naar 
carpoolen is tweeledig. Ten eerste dient fundamenteel inzicht verkregen te worden in 
het keuzeproces van vervoermiddelgebruikers met betrekking tot carpoolen. Ten tweede 
dienen de meest waarschijnlijke effecten van carpool-maatregelen voorspeld te kunnen 
worden. 

Ten behoeve van deze twee doelen ligt het voor de hand een model te ontwikkelen 
voor het verklaren en voorspellen van vervoermiddelkeuzegedrag, waarin carpoolen als 
een van de keuzemogelijkheden wordt opgenomen. Alvorens een dergelijk model te 
kunnen ontwikkelen, is het noodzakelijk te weten welke factoren een rol spelen bij het 
kiezen van een vervoermiddel. Voor de meest gangbare vervoermiddelen bestaat dit 
inzicht reeds tot op zekere hoogte. Wat betreft carpoolen is dit inzicht nog zeer beperkt. 
Het doe! van dit onderzoek is derhalve het verkrijgen van meer inzicht in de factoren, 
beperkingen en omstandigheden die het carpoolen positief of negatief be'invloeden. Dit 
onderzoek dient een antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen: 
1) Wat zijn de belangrijkste redenen om te carpoolen of juist niet te carpoolen? 

Verschillen de motieven, beperkingen en/of ervaringen tussen verschillende groepen 
van personen? 

2) In hoeverre spelen groepsmatige beslissingen een rol? Hoe komen afspraken tussen 
de !eden van een pool tot stand? Oefenen !eden uit het huishouden invloed uit op 
de beslissing al dan niet te carpoolen? 

3) In welke mate spelen veranderingen met betrekking tot het carpoolen een rol? 

Menting et al (1991) definieren carpoolen als "Carpoolen is het regelmatig gezamenlijk 
gebruik van een personenauto of minibus". In dit onderzoek wordt deze definitie 
ingeperkt tot de woon-werk verplaatsingen. In dit rapport wordt dus onder carpoolen 
verstaan: 

Carpoolen is het regelmatig gezamenlijk gebruik van een personenauto of 
minibus naar!van het werk. 

De opbouw van dit rapport is als volgt. In het eerstvolgende hoofdstuk worden de 
belangrijkste resultaten van enkele literatuurverkenningen samengevat. Op basis hiervan 
wordt reeds enig inzicht verkregen in de factoren en omstandigheden die een rol spelen 
bij de beslissing al dan niet te gaan carpoolen. In hoofdstuk 2 komt de opzet van het 
onderzoek aan de orde. In hoofdstuk 3 worden de gehanteerde interviews uiteengezet 
en toegelicht. De resultaten van deze interviews worden besproken in hoofdstuk 4. Tot 
slot volgen in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen. 
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lo CARPOOLEN: EEN LITERATUURVERKENNING 

Door de Directie Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat heeft een verkenning van de literatuur plaatsgevonden met 
betrekking tot de factoren die van invloed zijn op het carpoolen in met name de 
Verenigde Staten van Amerika (Huibers-Hanewald, 1993). In aanvulling hierop zijn 
enkele Nederlandse carpool-studies verkend. Een van deze studies is het evaluatie
onderzoek van het landelijk carpool register (Onnen en Knippenberg, 1986). De 
literatuurverkenning in deze studie betreft ook grotendeels de Amerikaanse situatie. 
Daarnaast zijn enkele Engelse onderzoeken opgenomen. Verder is gebruik gemaakt van 
een onderzoek naar de motieven voor non-participatie in het carpool-project 
Bezuidenhout in Den Haag (Van Kleef en Van Haag, 1992), een onderzoek naar het 
carpoolen in Amsterdam Zuidoost (VCC Amsterdam Zuidoost, 1992), onderzoek van 
de ANWB met betrekking tot carpoolen (Koens, 1990), en een onderzoek naar het 
vervoermiddelkeuzegedrag van werknemers van bedrijven en instellingen op het 
bedrijventerrein Rijnsweerd te Utrecht (Borgers en Van Ginneken, 1990). 

Bovenstaande literatuur is verkend met betrekking tot de motieven voor en tegen 
het kiezen van carpoolen als vervoerwijze. Daarnaast zijn de omstandigheden verkend 
waardoor de kans op carpoolen positief be"invloed wordt. De literatuurverkenning van 
Huibers-Hanewald (1993) is hierbij als uitgangspunt genomen en op enkele punten 
aangevuld op basis van de andere genoemde bronnen. 

1.1. Motieven ten gunste van carpoolen 

Uit de literatuurverkenning komen een aantal aspecten met betrekking tot carpoolen naar 
voren die positief gewaardeerd worden. Dergelijke aspecten zijn besparing van tijd en 
kosten (minder brandstof, minder slijtage van de auto, minder parkeerkosten), 
energiebesparing en minder verkeerscongestie en milieuvervuiling. Carpoolen is een 
gemakkelijke en comfortabele manier van reizen vergeleken met het openbaar vervoer. 
Een ander voordeel van carpoolen is dat door te carpoolen de druk op de beschikbare 
auto('s) binnen een huishouden (gedeeltelijk) verminderd kan worden. Een aantal 
mensen ziet als voordeel van carpoolen dan men dan niet (altijd) zelf hoeft te rijden. 
Sociale factoren lijken ook van belang te zijn bij carpoolen. Met name dient hierbij 
gedacht te worden aan gezelschap en het kunnen praten met iemand. 

1.2. Motieven tegen carpoolen 

Uiteraard zijn er ook motieven waarom mensen niet gaan carpoolen. Uit de literatuur 
komt vooral de inflexibiliteit en afhankelijkheid van anderen naar voren. Zo wordt het 
moeilijk of onmogelijk iets eerder of later te beginnen of te stoppen met het werk of om 
onderweg nog even boodschappen te doen. Daarnaast kost carpoolen vergeleken met het 
alleen rijden extra tijd. Verder kan in bepaalde gevallen carpoolen duurder zijn dan het 
openbaar vervoer, vooral omdat een OV-kaart ook buiten werktijd bruikbaar is (Van 
Kleef en Van Haag, 1992). Aantasting van de privacy wordt ook als een nadeel van 
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carpoolen gezien. Hierbij dient ook gedacht te worden aan het verstrekken van 
persoonlijke gegevens aan carpool-bureaus (Van Kleef en Van Haag, 1992). Koens 
(1990) noemt nog als motief tegen carpoolen het niet in de eigen auto rijden. 

1.3. Omstandigheden ten gunste van carpoolen 

Naast de motieven om al dan niet te gaan carpoolen zijn er een aantal omstandigheden 
die de kans op carpoolen kunnen vergroten. Voor een persoon is de kans op carpoolen 
groter naarmate hij of zij ongehuwd is, tussen de 30 en 50 jaar is, niet voor (kleine) 
kinderen hoeft te zorgen, niet over een rijbewijs beschikt, niet over een auto beschikt 
of tot een huishouden behoort met een tekort aan auto's. 

Wat betreft de woonlocatie neemt de kans op carpoolen toe indien deze ver weg van 
de werklocatie ligt. V ooral dan is het nadeel van de extra tijd voor het ophalen van 
medepoolers relatief gering. Daar staat echter tegenover dat bij grote afstanden tussen 
de woon- en werklocatie de kans op het vinden van een medepooler afneemt (VCC 
Amsterdam Zuidoost, 1992). Een woonlocatie buiten het stedelijk gebied brengt vaak 
een minder goede ontsluiting per openbaar vervoer met zich mee. Dit verhoogt de kans 
op carpoolen. Hiertegenover staat weer dat het binnen een stedelijk gebied makkelijker 
is een medepooler te vinden. 

Er bestaat ook onduidelijkheid met betrekking tot de opleiding en de functie van de 
personen. Uit de Amerikaanse literatuur blijkt vooral dat mensen met een lager inkomen 
meer geneigd zijn te carpoolen. Uit het (Nederlandse) onderzoek van Onnen en 
Knippenberg (1986) blijkt echter dat de respondenten met lagere functies minder 
geneigd zijn te carpoolen. Ook Borgers en Van Ginneken (1990) constateerden onder 
respondenten met een hoge opleiding een grotere mate van bereidheid tot carpoolen dan 
lager opgeleiden. 

Met betrekking tot de werksituatie geldt dat het hebben van een full-time aanstelling 
op een vaste werkplek en het niet nodig hebben van een auto voor het uitoefenen van 
het werk gunstige omstandigheden zijn voor carpoolen. Het werken bij een bedrijf of 
vestiging met een groot aantal medewerkers vergroot de kans op het vinden van een 
medepooler. Ten aanzien van de werktijden zijn enerzijds vaste werktijden gunstig voor 
carpoolen: iedereen begint en eindigt zijn werkzaamheden op hetzelfde tijdstip. 
Anderzijds wordt gesteld dat minder vaste werktijden (bijvoorbeeld tussen 7.30 uur en 
9.00 uu.r beginnen) de kans op het vinden van een geschikte medepooler (die bij een 
ander bedrijf werkt) vergroten. Onregelmatige werktijden (bijvoorbeeld ploegendienst) 
zijn uiteraard ongunstig. Bedrijven met weinig of dure parkeervoorzieningen 
be'invloeden de kans op carpoolen ook positief. 

In Amerika hebben speciale 'HOV-lanes' (banen voor voertuigen met een hoge 
bezettingsgraad) een positief effect op carpoolen. In Nederland komt in de loop van 
1993 langs de Al de eerste carpoolwisselstrook beschikbaar. Het effect hiervan kan pas 
op termijn vastgesteld worden. 

3 



2.0NDERZOEKSOPZET 

Het belangrijkste doel van dit onderzoek was te achterhalen welke motieven, beper
kingen en ervaringen een rol spelen bij de beslissing al dan niet te carpoolen in de 
Nederlandse situatie; dit in aanvulling op de literatuurverkenning. Om zoveel mogelijk 
motieven, ervaringen en beperkingen boven water te krijgen, is besloten te werken met 
gestructureerde interviews. De gestelde onderzoeksvragen zijn beantwoord door een 
aantal werknemers van bedrijven en instellingen te interviewen. 

Belangrijk daarbij was de samenstelling van het steekproefkader. Het tweede doel 
van dit onderzoek was namelijk na te gaan of de motieven om Guist niet) te carpoolen 
verschillen tussen verschillende groepen van personen. Aangezien diepte-interviews 
relatief veel tijd vergen diende de steekproefomvang uit financiele overwegingen beperkt 
te blijven. Een aselecte steekproef onder werkende mensen kan, vooral bij een beperkte 
omvang, echter tot gevolg hebben dat de respondenten onvoldoende van elkaar 
verschillen. Daarom is gestreefd naar variatie op enkele kenmerken. Hiertoe zijn enkele 
in de literatuurverkenning opgesomde contextvariabelen (omstandigheden) als 
zogenaamde stratificatie-variabelen gehanteerd. Aangezien niet bij voorbaat bekend was 
hoe de te interviewen werknemers over de diverse contextvariabelen verdeeld waren, 
is een voor-enquete gehouden onder werknemers van een aantal bedrijven en 
instellingen ten behoeve van de selectie van de te interviewen respondenten. 

In grote lijnen is voor het onderhavige onderzoek de volgende fasering gehanteerd. 
In de eerste fase zijn de contextvariabelen geselecteerd. Daarna zijn de respondenten 
geselecteerd. In de derde fase zijn de interviews afgenomen. Tot slot heeft in fase 4 de 
analyse en rapportage plaatsgevonden. 

In de achtereenvolgende paragrafen van dit hoofdstuk za1 ingegaan worden op de 
contextvariabelen, de selectie van de respondenten, de steekproefomvang en de 
'decision plan net'-methode. Deze laatste methode vormt een belangrijk onderdeel 
binnen de af te nemen interviews. 

2.1. Contextvariabelen 

Onder contextvariabelen verstaan we variabelen die betrekking hebben op de 
omstandigheden waarin mensen verkeren. Zo kunnen de motieven om te gaan carpoolen 
van iemand die ver van zijn werkplek woont van geheel andere aard zijn dan die van 
iemand die relatief dicht bij zijn werk woont. Om een zo goed mogelijk inzicht te 
verkrijgen in de motieven, beperkingen en/of ervaringen die van invloed kunnen zijn 
op de beslissing al dan niet te gaan carpoolen, is het dus van belang beide typen van 
respondenten te interviewen. Meer variatie in context levert naar verwachting ook meer 
variatie in motieven, beperkingen en ervaringen op. 

Mede op basis van de literatuurverkenning naar de factoren die van invloed zijn op 
het carpoolen zijn de volgende contextvariabelen geselecteerd: afstand tot (of reistijd 
naar) de werkplek, ligging van de werkplek (wel/niet goed bereikbaar per auto), de 
verhouding tussen de reistijd per auto en per OV, de omvang (aantal werknemers) van 
het bedrijf(sfiliaal) waar men werkt, type woonlocatie (landelijk versus stedelijk), type 
huishouden waartoe men behoort (wel/geen kleine kinderen), verhouding tussen het 
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aantal auto's en het aantal rijbewijsbezitters binnen het huishouden, carpool
stimulerende acties binnen het bedrijf waar men werkt, type aanstelling (part-time of 
full-time). Afgezien van deze contextvariabelen wordt in dit onderzoek onderscheid 
gemaakt tussen de volgende drie groepen van respondenten: 
A) respondenten die nu carpoolen, 
B) respondenten die gecarpoold hebben, maar dat nu niet meer doen, 
C) respondenten die nog nooit gecarpoold hebben. 

Deze driedeling is van belang omdat de ervaringen van de drie groepen van 
respondenten verschillen en omdat verwacht mag worden dat de motieven om wel of 
niet te carpoolen verschillen tussen de drie groepen. De interviews zullen op elk van 
de drie groepen afgestemd worden. 

2.2. Selectie van de respondenten 

Aangezien in dit onderzoek het carpoolen beperkt is tot woon-werkverplaatsingen, is 
besloten via een beperkt aantal bedrijven en instellingen te zoeken naar respondenten 
die geinterviewd wilden worden. Een voordeel van deze aanpak is dat enkele van de 
contextvariabelen op het niveau van het bedrijf of de instelling vast liggen (bv. aantal 
werknemers). Door hier bij het benaderen van bedrijven en instellingen rekening mee 
te houden, kon al een deel van de contextvariabelen onder controle gehouden worden. 
Een ander voordeel van deze aanpak is dat de respondenten overdag ( onder werktijd) 
geinterviewd konden worden waardoor de respondenten eerder bereid zijn aan het 
onderzoek mee te werken. Voorwaarde was natuurlijk wel dat het bedrijf of de 
instelling hiertoe toestemming verleent. 

Ten behoeve van de selectie van de respondenten is voor zover mogelijk bij de 
bedrijven en instellingen een voor-enquete onder de werknemers gehouden. Op basis 
van de verkregen informatie zijn de respondenten zodanig geselecteerd dat er zo veel 
mogelijk variatie op de contextvariabelen ontstond. Tevens was het op deze manier 
mogelijk te achterhalen welke medewerkers aan het interview mee wilden werken. 

2.3. Steekproefomvang 

Op basis van bovenstaande opsomming van contextvariabelen kan een zeer groot aantal 
verschillende typen van respondenten onderscheiden worden. Het zal duidelijk zijn dat 
het niet haalbaar was voor elk van deze typen een aantal respondenten te interviewen. 
Daarom is gestreefd naar een zodanige selectie van respondenten dat binnen elk van de 
drie groepen (A,B,C) de respondenten telkens min of meer gelijkmatig onderverdeeld 
kunnen worden op basis van een van de contextvariabelen. Dus per groep van 
respondenten dienden er zowel een aantal dichtbij als verder weg van bet werk te 
wonen, dienden er zowel een aantal bij een per auto goed bereikbare als slecht 
bereikbare werkplek te werken, enz. 

Er is vanuit gegaan dat een aantal van circa 30 interviews per subgroep van 
respondenten voldoende inzicht oplevert met betrekking tot de factoren, motieven en 
ervaringen die van belang zijn voor die betreffende subgroep. Als elk van de drie 
groepen van respondenten onderverdeeld moet worden in twee subgroepen, ontstaan in 
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totaal zes subgroepen. Dit betekent dat minimaal 180 interviews afgenomen dienden te 
worden. Omdat zelfs na selectie van de respondenten niet elke contextvariabele een 
gelijkmatige verdeling van de respondenten te zien zal geven, is een zekere marge in 
acht genomen. Daarom is gestreefd naar een totaal van circa 200 af te nemen 
interviews. Hoewel dit nog een relatief beperkt aantal is, moet hierbij bedacht worden 
dat de interviews relatief veel tijd vergden en onder werktijd plaatsvonden. 

2.4. De 'decision plan net'-methode 

Een van de onderdelen van elk interview diende inzicht te verschaffen in de 
omstandigheden waaronder individuen (nog net) bereid zijn te carpoolen. Daarvoor is 
gebruik gemaakt van de zogenaamde 'decision plan net' (DPN) methode. Deze methode 
(zie bv. Park, Hughes, Thukral & Friedman, 1981; Op 't Veld, Bijlsma & Starmans, 
1990; Timmermans & Van der Heijden, 1987) maakt het mogelijk individuele 
beslissingsprocessen systematisch af te beelden. 

Aan de hand van een fictief voorbeeld zal uiteengezet worden welke stappen 
volgens de DPN-methode doorlopen moeten worden (zie ook bijlage 6). Stel dat we 
willen weten onder welke omstandigheden carpoolen een acceptabele vervoerwijze is 
om naar het werk te gaan. In eerste instantie dient de respondent aan te geven welke 
eisen er gesteld worden aan het carpoolen voordat hij/zij besluit te gaan carpoolen. Een 
respondent zou (bij wijze van voorbeeld) het volgende minimum-pakket van eisen en 
wensen kunnen stellen: 
1) het carpoolen mag niet meer dan 5 minuten extra reistijd kosten t.o.v. alleen met 

de auto rijden (per enkele reis), 
2) de carpool-verplaatsing mag niet langer duren dan de OV-verplaatsing, 
3) de carpool-verplaatsing mag ook niet duurder zijn dan de OV-verplaatsing, 
4) er moet afwisselend gereden worden, 
5) thuis ophalen en afzetten, 
6) bij werk afzetten en ophalen, 
7) er moet een gratis parkeerplaats gereserveerd worden bij het werk. 

Zodra aan al deze eisen wordt voldaan is de betreffende persoon bereid te carpoolen. 
Vervolgens wordt voor elke eis gevraagd of de respondent bereid blijft te carpoolen 
indien aan die eis niet voldaan wordt en aan alle andere eisen/wensen wel voldaan 
wordt. Het antwoord kan dan "ja" (eventueel onder voorwaarde dat ... ) of "nee" zijn. 
In het geval van "ja" kunnen zich drie situaties voordoen. Ten eerste blijft de 
betreffende persoon bereid te carpoolen. Ten tweede is het mogelijk dat hij/zij de 
gestelde eis iets afzwakt en bereid blijft te carpoolen zolang aan de afgezwakte eis 
voldaan wordt. De derde mogelijkheid is dat de persoon alleen bereid blijft te carpoolen 
indien het niet voldoen aan de betreffende eis gecompenseerd wordt door een andere 
eis (of meerdere andere eisen). 

Uit het voorbeeld (zie bijlage 6) blijkt dat de betreffende persoon niet bereid is te 
carpoolen indien niet aan eis 2 of eis 3 wordt voldaan. Aan eis 7 (speciale 
parkeerplaats) hoeft niet per se voldaan te worden indien wel aan alle andere eisen 
voldaan wordt. Indien de carpool-rit meer dan 5 minuten extra tijd vergt ten opzichte 
van alleen rijden, wordt carpoolen niet verworpen mits de extra tijd beperkt blijft tot 
10 minuten en verder aan alle eisen wordt voldaan. Met betrekking tot het thuis/bij het 
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werk ophalen en afzetten geldt iets dergelijks. Indien thuis ophalen niet mogelijk is, is 
het individu bereid maximaal 5 minuten te fietsen of maximaal 10 minuten per OV te 
reizen naar het opstappunt. Wat betreft het afZetten is hij bereid maximaal 5 minuten 
te lopen naar de werklocatie. Wat betreft de vierde eis (afwisselend rijden) geldt dat het 
individu ook bereid is altijd mee te rijden. In dat geval hoeft wat hem betreft de 
speciale parkeerplaats ook niet meer. 

Het zal duidelijk zijn dat voor het invullen van een dergelijk schema goed 
geinstrueerde interviewers nodig zijn. In bijlage 6 zijn de instructies voor het invullen 
van het DPN-schema opgenomen. De ingevulde DPN-schema's geven een goed beeld 
van de eisen en wensen die op individueel niveau een rol spelen bij de beslissing al dan 
niet te carpoolen. Bovendien is het mogelijk onderscheid te maken tussen vier typen van 
eisen die genoemd kunnen worden. De eerste klasse bestaat uit zogenaamde 'rejection 
including dimensions' (RID). Deze eisen moeten per se opgaan, anders wordt er niet 
gecarpoold. In het voorbeeld vallen de eisen 2 en 3 in deze klasse. De tweede klasse 
van eisen bestaat uit 'trade-off dimensions' (TOD). Indien niet aan deze eisen voldaan 
wordt, worden ze vervangen door andere/aanvullende eisen. In het voorbeeld behoort 
de vierde eis tot deze categorie. Het derde type eisen zou aangeduid kunnen worden met 
de term 'Adjusted Value Dimensions' (A VD). Indien een dergelijke eis niet opgaat, 
wordt de eis op zich gehandhaafd, maar minder hard ingevuld. Een maximale extra 
reistijd van 5 minuten wordt bijvoorbeeld versoepeld tot een maximale reistijd van 10 
minuten. In de literatuur met betrekking tot DPN's is dit type eisen niet eerder 
genoemd. In het voorbeeld behoren eis 1, 5 en 6 tot de categorie AVD. Eisen uit de 
vierde klasse leiden niet tot het verwerpen van carpoolen zolang maar aan alle andere 
eisen voldaan wordt. Deze eisen geven een zekere voorkeur aan. Daarom worden ze 
ook wel 'relative preference dimensions' (RPD) genoemd. 

De belangrijkste eisen zijn de RID's. Niet voldoen aan deze eisen brengt direct 
verwerpen van carpoolen met zich mee. Vervolgens wegen de A VD's en TOD's het 
zwaarst, terwijl de RPD's het minst belangrijk zijn. Door voor meerdere (groepen van) 
respondenten decision plan nets op te zetten wordt het mogelijk diverse eisen die gesteld 
(kunnen) worden aan het carpoolen in beeld te brengen. In principe is het mogelijk op 
basis van zijn/haar DPN voor elke respondent een aantal alternatieve acceptabele 
carpoolsituaties te genereren. Door deze vervolgens te laten rangordenen door de 
respondent kan nader inzicht verkregen worden in het gewicht van de eisen en eventuele 
afwegingen tussen diverse eisen. Aangezien dit echter niet behoort tot het doel van dit 
onderzoek en bovendien moeilijk haalbaar is binnen een interview, is hiervan afgezien. 
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3. INTERVIEWS EN SELECTIE VAN RESPONDENTEN 

Om te achterhalen welke motieven, beperkingen en ervaringen een rol spelen omtrent 
carpoolen, zijn gestructureerde interviews opgezet. In de eerste paragraaf van dit 
hoofdstuk zijn deze interviews nader toegelicht. Daarna is ingegaan op de selectie van 
de bedrijven en de respondenten binnen die bedrijven. 

3.1. De interviews 

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen drie groepen respondenten (de A-, B
en C-groep). Per groep is een interview opgezet. In schema 1 is samengevat 
weergegeven welke onderwerpen tijdens de interviews aan de orde zijn gekomen. De 
interviews spelen in op de gestelde onderzoeksvragen. Omdat carpoolen niet los gezien 
kan worden van andere vervoerwijzen, is tevens een aantal vragen opgenomen met 
betrekking tot het (mogelijke) vervoermiddelgebruik en de eigenschappen van mogelijke 
vervoerwijzen. De drie interviews zijn opgenomen in bijlagen 3, 4 en 5. De inhoud van 
de interviews is in schema 2 samengevat. In dit schema worden de vragen vooraf 
gegaan door een letter. Deze letter slaat op de betreffende groep respondenten . De 
vragen voor de B-respondenten (ex-carpoolers) komen grotendeels overeen met die voor 
de A-respondenten (carpoolers), met dien verstande dat de B-respondenten 
teruggeplaatst worden in de tijd. De vragen voor B-respondenten worden dus in de 
verleden tijd gesteld. 

GROEP A: 
Respondenten die nu carpoolen 
(carpoolers). 

GROEP B: 
Respondenten die gecarpoold hebben 
(ex-carpoolers). 

GROEP C: 
Respondenten die nog nooit gecarpoold 
hebben (niet-carpoolers). 

-Hoe is de pool ontstaan? 
-Motieven/redenen? 
-Organisatie van de pool? 
-Frequentie en regelmaat? 
-Veranderingen? 
-Ervaringen? 
-DPN: wanneer carpoolen? 
-Vervoermiddelgebruik en andere vervoerwijzen 

-Hoe is de pool ontstaan? 
-Motieven/redenen? 
-Organisatie van de pool? 
-Frequentie en regelmaat? 
-Veranderingen? 
-Hoe lang gecarpoold? 
-Waarom niet meer? 
-Ervaringen? 
-DPN: wanneer carpoolen? 
-Vervoermiddelgebruik en andere vervoerwijzen 

-Motieven/redenen? 
-DPN: wanneer carpoolen? 
-Vervoermiddelgebruik en andere vervoerwijzen 

Schema 1: Korte inhoud van de drie i111erviews 
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ABC Hoe ziet de week er uit: 
- welke hele dagen werken, 
- welke halve dagen werken, 
- welke dagen auto beschikbaar, 
- welke dagen auto nodig voor werk. 
- welke dag gebruikt u wel.k vervoermiddel. 

AB lndien niet altijd carpoolen: waarom niet. 

ABC Sinds wanneer werkt u op deze locatie. 
AB Sinds wanneer carpoolt u. 
B Sinds wanneer carpoolt u niet meer. 

AB Hoe is de pool samengesteld. 
AB Zijn huisgenoten/collega's medepoolers. 
AB Waar wonen/werken medepoolers. 

AB Wie rijdt wanneer/nooit en waarom (niet). 
AB Hoe ziet de rit eruit. 

AB Hoe is de pool ontstaan. 
AB Welke afspraken zijn gemaakt met medepoolers. 
AB Hoe worden afspraken gemaakt. 

AB Wat doet u indien u: 
- onverwachts door ziekte niet kunt rijden, 
- onverwachts door overwerk niet terug kunt rijden, 
- onverwachts niet mee terug kunt rijden. 

AB Doen zich wel eens andere problemen voor; welke. 

ABC Hee ft de werkgever regelingen getroffen t. b. v. carpool en. 

AB Wat waren de belangrijkste redenen om te gaan carpoolen. 
AB Wat zijn andere voordelen van carpoolen. 
AB Heeft u positieve ervaringen met carpoolen; welke 
B Wat waren de belangrijkste redenen om te stoppen met carpoolen. 
AB Wat zijn nadelen van carpoolen. 
AB Heeft u negatieve ervaringen met carpoolen; welke. 
C Ooit overwogen te carpoolen. 

AB Als u carpoolt, wordt de auto dan door anderen gebruikt; waarvoor. 

ABC Kenmerken van bet huishouden en de respondent. 

ABC Is met huisgenoten overlegd mbt bet carpoolen; welke afspraken zijn gemaakt. 
ABC Carpoolen huisgenoten zodat u over auto kunt beschikken. 

A Wat doet u als u vanaf ........ niet meer kunt carpoolen. 
B Hoe gaat u tegenwoordig naar bet werk. 
C Wat doet u als u niet meer met ... (auto, OV, fiets, ... ) naar werk kunt gaan. 
ABC Heeft <lit consequenties voor uw huisgenoten. 

ABC Onder welke voorwaarden bent u bereid te carpoolen (de DPN-methode). 

ABC Met welke vervoermiddelen kunt u naar uw werk en wat zijn de voor- en 
nadelen van elk vervoermiddel. 

Schema 2: Samenvatting van de interviews 

Ten aanzien van het onderdeel 'decision plan-nets' dient opgemerkt te worden dat in de 
uiteindelijke versie van de interviews het DPN al met een aantal eisen/wensen gevuld 
is. Dit is gedaan om het afnemen van het DPN-gedeelte zowel voor de interviewer als 
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de respondent te vergemakkelijken . Indien al een aantal eisen zijn ingevuld, is het voor 
de interviewer eenvoudiger uit te leggen hoe het DPN werkt en de respondent begrijpt 
het vlugger. De opgenomen eisen en wensen waren tijdens de proefinterviews met 
blanco DPN's herhaaldelijk naar voren gekomen. Deze zijn: 

- de extra tijd ten opzichte van alleen rijden (in minuten per enkele reis) , 
- de extra tijd ten opzichte van het openbaar vervoer (in minuten per enkele reis), 
- de extra kosten ten opzichte van het openbaar vervoer (in guldens per enkele reis), 
- het rijden (altijd zelf, wisselend, nooit zelt), 
- het thuis ophalen en afzetten, 
- het bij het werk ophalen en afzetten, 
- het roken in de auto (wel/niet). 

Elke eis/wens kon door de respondenten buiten beschouwing gelaten worden of worden 
gewijzigd. Ook kon elke respondent andere eisen/wensen noemen. Uiteraard wordt door 
deze werkwijze de respondenten het een en ander "in de mond gelegd", het gaat hier 
echter om eisen en wensen waarvan reeds gebleken is dat ze een rol spelen bij het 
carpool en. 

3.2. Selectie van de bedrijven 

Zoals eerder opgemerkt spelen enkele context-variabelen een rol op het niveau van het 
bedrijf of de instelling. Daarom is er naar gestreefd de te selecteren bedrijven en 
instellingen te laten varieren op de volgende variabelen: parkeersituatie (veel/gratis 
versus weinig/betalen), bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer (goed versus 
slecht), omvang van het bedrijf in aantal werknemers (klein versus groot), activiteiten 
op het gebied van vervoermanagement (wel versus geen). Verder zijn alleen bedrijven 
geselecteerd waarvoor geldt dat de meeste werknemers geen auto nodig hebben voor het 
uitvoeren van hun werkzaamheden, een vast werkadres hebben en niet frequent moeten 
overwerken. 

Gezien de beperkte omvang van het aantal af te nemen interviews, is besloten de 
bedrijven zoveel mogelijk binnen een regio in Nederland te selecteren. Het belangrijkste 
motief hiervoor was dat dan geen rekening gehouden hoeft te worden met mogelijke 
regionale verschillen in vervoermiddelkeuzegedrag. Een bijkomend voordeel hiervan 
was dat voor het afnemen van de interviews de reiskosten beperkt konden blijven. 
Gekozen is voor de Randstad omdat in deze regio de verkeersdrukte het grootst is, een 
groot aantal bedrijven aanwezig is en per OV zowel goed als slecht ontsloten 
woongebieden voorkomen. 

Voor het benaderen van bedrijven en instellingen is medewerking verleend door het 
Eindhovense bedrijf TC&O (Traffic Consultancy and Organization). Dit bedrijf maakt 
voor een groot aantal bedrijven en instellingen vervoerplannen. Door TC&O zijn 
vervoermanagers van een aantal bedrijven verzocht aan het carpoolonderzoek mee te 
werken. Een bijkomend voordeel hiervan was dat ten behoeve van het maken van 
vervoerplannen, TC&O reeds een enquete heeft gehouden onder de werknemers van 
deze bedrijven/instellingen. Hierdoor was in principe een deel van de benodigde 
gegevens over de respondenten reeds beschikbaar (met instemming van de betreffende 
bedrijven en instellingen) . Ook zijn via andere wegen dan TC&O bedrijven gevraagd 
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aan het onderzoek deel te nemen. Daartoe is contact opgenomen met Vervoer
Coordinatie Centra en enkele Kamers van Koophandel in de Randstad. 

3.3. De voor-enquete 

Om twee redenen is een voor-enquete gehouden. De eerste reden is om zodoende tot 
een zinvolle samenstelling van de steekproef te komen. Ten tweede werd daardoor 
bekend welk interview op elke respondent van toepassing was. Voor de in eerste 
instantie door TC&O benaderde bedrijven en instellingen is (indien de betreffende 
informatie gebruikt kon worden) door TC&O een voorselectie gemaakt van de aan te 
schrijven medewerkers. Medewerkers die dicht bij het werk wonen (maximaal 5 km), 
geen vaste werkplek hebben, onregelmatige werktijden (zoals ploegendienst) hebben, 
de meeste werkdagen de auto nodig hebben voor het uitvoeren van het werk en/of bij 
voorbaat niet willen carpoolen zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. De laatste 
categorie medewerkers kon buiten beschouwing gelaten worden omdat de TC&O
enquete de vraag bevat "Welke veranderingen in de mogelijkheden tot carpooling 
zouden u ertoe kunnen aanzetten om voortaan te gaan carpoolen". Degenen die het 
antwoord "Geen enkele verandering kan daartoe leiden" gaven, zijn bij de selectie voor 
de interviews buiten beschouwing gelaten. 

Aan de overblijvende medewerkers is een voor-enquete toegestuurd. Deze betreft 
hoofdzakelijk de eerder genoemde contextvariabelen (zie paragraaf 2.1). Daarnaast zijn 
enkele meer algemene vragen opgenomen. Bij bedrijven en instellingen waarvoor geen 
TC&O-gegevens konden worden gebruikt, is aan alle medewerkers een voor-enquete 
toegestuurd. Deze voor-enquetes zijn varianten van het in bijlage 2 opgenomen 
voorbeeld. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van de voor-enquete betrof de 
vraag of men aan het interview mee wilde werken. In dat geval diende de naam en het 
telefoonnummer (op het werk) vermeld te worden. In grote lijnen leverde de voor
enquete de volgende informatie op ten behoeve van de selectie van de te interviewen 
medewerkers: type respondent (A, B of C), houding ten aanzien van carpoolen, enkele 
gegevens over de respondent, zijn/haar huishoudens-situatie en zijn/haar werksituatie, 
de reistijd naar de werklocatie per auto en openbaar vervoer en de bereidheid tot 
deelname aan het interview. 
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4. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Eerst wordt 
uiteengezet welke bedrijven en instellingen aan het onderzoek meegewerkt hebben. 
Daarna wordt kort op de resultaten van de voor-selectie ingegaan. In de daarop 
volgende paragrafen worden de resultaten van de interviews gepresenteerd. Tot slot van 
dit hoofdstuk worden op basis van de resultaten enkele suggesties gedaan met 
betrekking tot de variabelen die van belang kunnen zijn bij het modelleren van 
vervoermiddelkeuzegedrag. 

4.1. De bedrij ven en instellingen 

Na de zomervakantie-periode van 1992 zijn de eerste contacten gelegd met bedrijven 
en instellingen. De centrale vraag was of het bedrijf bereid was aan het onderzoek mee 
te werken. In eerste instantie werd met de "vervoermanager" van het betreffende bedrijf 
overleg gevoerd. In veel gevallen was de vervoermanager niet geinteresseerd om aan 
het onderzoek mee te werken. Vaak was het feit dat men bezig was met een vervoerplan 
voldoende aanleiding om niet mee te werken. De betreffende vervoermanagers vreesden 
dat het carpool-onderzoek verwarring onder de medewerkers zou scheppen. Ook werd 
in een aantal gevallen het argument "enquete-moeheid" gebruikt om niet aan het 
onderhavige onderzoek mee te werken. 

De overige vervoermanagers waren in het algemeen enthousiast. Wat hen betreft 
was er dan ook geen probleem aan het onderzoek mee te werken. Echter, het zal 
duidelijk zijn dat betreffende vervoermanagers eerst toestemming dienden te verkrijgen 
van de directie. Dit resulteerde in diverse afzeggingen omdat directies niet bereid waren 
medewerkers van hun werk af te halen. In enkele gevallen ging de ondernemingsraad 
niet accoord. Al met al bleek het vrij moeilijk te zijn bereidwillige bedrijven of 
instellingen te vinden. Uiteindelijk kwam het er op neer dat elk bedrijf dat mee wilde 
werken, direct in het onderzoek betrokken is. Dit betekent onder meer dat de 
meewerkende bedrijven en instellingen zeker geen representatief beeld geven van de 
bedrijvigheid in de Randstad. Zo zijn bijvoorbeeld geen productie-medewerkers 
geinterviewd omdat dergelijk bedrijven niet mee wilde werken. Daarnaast zijn ook 
interviews bij bedrijven buiten de Randstad afgenomen. Bij de volgende bedrijven en 
instellingen zijn medewerkers geinterviewd: 

- ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, Den Haag, 
- Belastingdienst Amersfoort, 
- Belastingdienst Dordrecht, 
- Belastingdienst Rotterdam, 
- Douane District Rotterdam, 
- NV Gemeenschappelijk Energiebedrijf Zuid-Holland West, Den Haag, 
- NV GEB Rotterdam, 
- Grontmij NV, De Bilt, 
- Kamer van Koophandel en Fabrieken, Den Haag, 
- Van Ommeren Diensten BV, Rotterdam, 
- Siemens Nederland NV, Den Haag. 
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Bij het Rotterdamse Energiebedrijf is op twee vestigingen (Regionaal Energiebedrijf 
Noord en Regionaal Energiebedrijf Zuid/IJsselmonde) ge'interviewd. In feite zijn dus 
12 bedrijfslocaties in het onderzoek betrokken. 

Het aantal medewerkers bij de vestigingen waar gei'nterviewd is varieert van ruim 
100 tot ongeveer 1500. De vestigingen met een groot aantal medewerkers zijn de 
ANWB en de Rotterdamse Belastingdienst. Tot de vestigingen met kleinere aantallen 
medewerkers behoren de Kamer van Koophandel, de twee Rotterdamse regionale 
energiebedrijven en de Douane te Rotterdam. De overige vestigingen tellen tussen de 
300 en 700 medewerkers. 

Slechts bij een bedrijf (Belastingdienst Dordrecht) is sprake van een tekort aan 
gratis parkeervoorzieningen. De overige bedrijven beschikten op het moment dat de 
interviews afgenomen werden over voldoende eigen parkeergelegenheid en/of voldoende 
aanvullende gratis parkeergelegenheid in de nabije omgeving. Bij een aantal bedrijven 
zijn speciale parkeer-voorzieningen voor carpoolers aanwezig. Dit schijnt in het 
algemeen echter weinig effect te hebben gezien de hoeveelheid beschikbare 
parkeerplaatsen bij de meeste bedrijven. Bij de Dordrechtse Belastingdienst is carpoolen 
een van de mogelijkheden om in bezit te komen van een speciale pas voor de 
parkeergarage. Gezien het tekort aan gratis parkeerplaatsen bij dit bedrijf zou deze 
regeling een stimulans kunnen zijn om te gaan carpoolen. 

Wat betreft de bereikbaarheid per auto van de bedrijven zijn de vervoermanagers 
in het algemeen redelijk tot goed tevreden. Ten aanzien van de bereikbaarheid per 
openbaar vervoer is men bij een aantal bedrijven minder tevreden. Sommige bedrijven 
liggen dicht bij een NS-station. Dit zijn de belastingdiensten te Amersfoort en 
Dordrecht, en de Kamer van Koophandel en Siemens te Den Haag. De overige 
bedrijven zijn bereikbaar per tram, metro of bus. 

Bij elk bedrijf is sprake van een reiskostenvergoeding. Slechts bij een enkel bedrijf 
is er een speciale financiele regeling van kracht voor carpoolers. Bij de Dordrechtse 
Belastingdienst is sprake van een voordeel in de parkeerkosten en bij Siemens gold ten 
tijde van het interviewen dat voor de eerste 50 deelnemers de inschrijvingskosten voor 
aansluiting bij een carpoolcentrale en gedurende zes maanden de helft van het 
abonnementsgeld betaald wordt door het bedrijf. 

Bij de meeste bedrijven kunnen de medewerkers binnen bepaalde marges zelf hun 
werktijden bepalen. Soms werkt een deel van de medewerkers volgens een rooster. In 
dat geval staan de werktijden vast. Overwerk komt slechts sporadisch voor en is bij 
geen enkel bedrijf een structureel verschijnsel. De aard van de werkzaamheden is bij 
de meeste bedrijven "kantoorachtig". Bij de energiebedrijven is een belangrijk deel van 
de werkzaamheden technisch van aard. In veel gevallen heeft een deel van de 
medewerkers de eigen auto nodig voor het uitoefenen van het werk. In het algemeen 
is dit deel echter niet groter dan ongeveer een kwart en betreft het niet alle werkdagen. 

Het opleidingsniveau van de medewerkers varieert nogal, zelfs binnen de bedrijven. 
Zo komt bij de belastingdiensten een zeer breed scala aan opleidingsniveaus voor. Het 
accent ligt hier echter op MBO/HBO-opleidingen. Het niveau bij medewerkers van 
Grontmij is in het algemeen hoog (HBO/WO), terwijl bij de energiebedrijven het 
zwaartepunt op LBO-niveau ligt. 
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4.2. De selectie van respondenten 

Zodra een bedrijf of instelling eenmaal bereid bleek aan het onderzoek mee te werken, 
is in onderling overleg met de betreffende vervoermanager de selectie van te 
interviewen medewerkers opgestart. De selectie heeft plaatsgevonden door middel van: 
1) een voor-enquete, gericht aan door TC&O geselecteerde medewerkers, of 
2) een voor-enquete, gericht aan alle medewerkers van een vestiging, of 
3) een persoonlijke benadering van de vervoermanager zelf. 

De eerste twee benaderingen zijn in paragraaf 3.3 uiteengezet. Echter, de voor-enquete 
(zie bijlage 2) is op aanraden van de vervoermanagers ingekort ten gunste van een 
hogere respons. Daardoor zijn verschillende varianten van voor-enquetes ontstaan. Bij 
drie bedrijven is de eerste aanpak toegepast. De tweede benadering is eveneens bij drie 
bedrijven gehanteerd. Bij de overige vijf bedrijven zagen de vervoermanagers meer 
brood in een directe en persoonlijke benadering. In deze gevallen heeft de 
vervoermanager zelf een aantal medewerkers benaderd met het verzoek aan het carpool
interview deel te nemen. 

Bij de zes bedrijven waar een voor-enquete is gehouden, zijn ongeveer 1230 voor
enquetes uitgezet. Daarvan zijn er 380 aan door TC&O voorgeselecteerde werknemers 
gestuurd. Er was sprake van een hoge respons. Gemiddeld genomen werd door de helft 
van de aangeschreven personen de vragenlijst geretoumeerd. De respons bij de 
bedrijven die op de eerste manier (via TC&O) zijn benaderd, lag hoger (ruim 60%) dan 
bij de bedrijven die op de tweede manier zijn benaderd (ruim 45%). De hogere respons 
bij de eerste benadering kan toegeschreven worden aan het feit dat onge1nteresseerde 
werknemers de TC&O-enquete ook niet ingevuld zullen hebben. Daardoor zijn deze 
werknemers ook niet in de voor-selectie van TC&O terecht gekomen. Op slechts een 
enkele uitzondering na was elke respondent bereid aan het interview deel te nemen. 

Voor de bedrijven waar de eerste benadering is toegepast, heeft TC&O een selectie 
van aan te schrijven respondenten gemaakt. Ten behoeve van het maken van vervoer
plannen heeft TC&O de werknemers van bedrijven een vragenlijst toegestuurd. Deze 
vragenlijst is door tweederde tot drievierde deel van de werknemers bij de betreffende 
bedrijven ingevuld en geretoumeerd. Van deze respondenten voldeed ongeveer eenderde 
deel aan de gestelde voorwaarden (zie paragraaf 3.3). Overigens zijn medewerkers die 
wel carpoolden, maar niet aan de voorwaarden voldeden toch aangeschreven. Ongeveer 
20% van alle TC&O-respondenten bij de drie betreffende bedrijven had te kennen 
gegeven dat 11 geen enkele verandering ertoe kan leiden om te gaan carpoolen 11

• 

Bij de bedrijven die op de tweede manier benaderd zijn, kwam een deel van de 
respondenten niet in aanmerking voor het interview omdat deze niet aan de gestelde 
voorwaarden voldeden. Ongeveer 65 % van de respondenten die nog nooit hadden 
gecarpoold voldeed niet aan de voorwaarden (± 15% werkte te dicht bij huis, ± 30% 
had de auto regelmatig nodig voor het werk, ± 20% wilde niet carpoolen; deze 
percentages varieren sterk over de bedrijven en zijn zeker niet representatief). 
Respondenten die carpoolden of hebben gecarpoold, maar niet aan de voorwaarden 
voldeden kwamen wel in aanmerking voor een interview. 

Aan de respondenten die op de tweede manier zijn benaderd, is naar de mening ten 
aanzien van carpoolen gevraagd (zie bijlage 2). De resultaten hiervan zijn in tabel 1 
samengevat. Hieruit blijkt dat de meerderheid van de respondenten die carpoolen 
(A-respondenten), carpoolen een prima manier van reizen vinden. Bij de ex-carpoolers 
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(B-respondenten) zijn de meeste respondenten wat minder enthousiast: zo'n 60% vindt 
carpoolen een redelijke manier van reizen. Een enkele ex-carpooler zou het niet meer 
willen. Vergeleken met de carpoolers en ex-carpoolers valt bij de niet-carpoolers 
(C-respondenten) het hoge percentage (bijna 20) op dat niet zou willen carpoolen. 

Tabet 1: Mening ten aanzien van carpoolen (in %; voor drie bedrijvenlinstellingen) 

Mening carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

prirna rnanier van reizen 57 20 21 

redelijke manier van reizen 37 61 44 

ik zou het niet willen 0 3 19 

geen Speciale mening 6 15 16 

Aantal respondenten 126 59 209 

Op basis van de terugontvangen voor-enquetes zijn respondenten voor de interviews 
geselecteerd. Hierbij is gedurende het gehele proces van respondenten werven gestreefd 
naar een zekere spreiding over een aantal context-variabelen. De spreiding over de 
context-variabelen bleek echter slechts tot op zekere hoogte controleerbaar omdat bij 
een deel van de bedrijven bepaalde kenmerken slecht vertegenwoordigd waren en omdat 
in een aantal gevallen de respondenten door de vervoermanagers werden aangedragen. 

Bij de selectie van deelnemers voor het interview is in eerste instantie gestreefd naar 
een gelijk aantal A-, B- en C-interviews. Het aantal B-interviews is echter lager 
uitgevallen dan het aantal A- en C-interviews. Dit heeft meerdere oorzaken. Ten eerste 
was het aantal medewerkers dat tot de B-categorie behoort relatief klein. Ten tweede 
bleek dat het voor een deel van de ex-carpoolers al erg lang geleden is dat ze 
carpoolden. Dit leverde bij enkele vragen van het interview problemen op omdat de 
respondenten bepaalde zaken niet goed meer wisten. Ten derde was uit de voor
enquetes gebleken dat de grote meerderheid (ruim 55%) van de ex-carpoolers was 
gestopt met carpoolen in verband met verhuizingen of veranderingen van werklocatie 
(van de respondent of <liens carpool-maat). Een deel van de mensen die om deze 
redenen zijn gestopt met carpoolen, zijn bewust niet in het onderhavige onderzoek 
betrokken. 

4.3. De respondenten 

In totaal zijn 205 interviews afgenomen. Dat zijn gemiddeld zo'n 17 interviews per 
locatie. Echter, er is een locatie waar slechts 2 interviews zijn afgenomen. Het 
maximum aantal interviews per locatie bedraagt 41. Driekwart van de respondenten is 
door middel van een voor-enquete geselecteerd (waarvan de helft via TC&O). De 
overige respondenten zijn door de vervoermanagers van de betreffende bedrijven 
geselecteerd. Naast deze 205 interviews bleken de 3 interviews uit de laatste proefronde 
goed bruikbaar te zijn. Dit brengt het totaal aantal interviews dus op 208. De verdeling 
van de respondenten over de drie groepen is weergegeven in tabel 2. Door de 
toegepaste selectieprocedures geldt dat de gei"nterviewden zeker geen representatief 
beeld geven van de Nederlandse bevolking of groeperingen daarbinnen. 
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Tabel 2: Aantal respondenten per groep 

Groep Aantal Percentage 

A: carpoolers 73 35.1 

B: ex -carpoolers 51 24.5 

C: niet-carpoolers 84 40.4 

totaal 208 100.0 

De interviews zijn in het laatste kwartaal van 1992 en het eerste kwartaal van 1993 
afgenomen. Gemiddeld genomen duurde een A- en B-interview ruim drie kwartier en 
een C-interview ruim een half uur. Vrijwel alle A- en B-interviews (resp. 96% en 92 % ) 
konden binnen een uur afgenomen worden. De C-interviews konden bijna allemaal 
(93 % ) binnen 40 minuten afgenomen worden. 

Ten aanzien van de resultaten van de interviews in dit rapport geldt dat de gegevens 
voor de ex-carpoolers (B-respondenten) betrekking hebben op de situatie toen zij nog 
carpoolden. 

Het aantal werkdagen bedraagt voor de overgrote meerderheid (85 % ) van de 
respondenten 5 hele dagen per week. Slechts enkele personen werken naast een aantal 
hele dagen ook een halve dag. Een respondent werkt 5 halve dagen. Voor de 
respondenten die niet elke dag werken geldt in het algemeen dat de vrUdag tot de dagen 
behoort waarop niet gewerkt wordt. 

De woonlocaties van de respondenten liggen voornamelijk in het westen van het 
1and. Ongeveer 95% van de respondenten komt uit het gebied waarvan de postcode met 
een 1, 2, 3 of 4 begint. Uit elk van de overige gebieden komt een enkele respondent. 
Ongeveer 70% van de respondenten woont in een stedelijke omgeving. De werklocaties 
van de meeste respondenten liggen in de gebieden met als eerste twee postcodecijfers 
25 (Den Haag; ruim 20%), 30 (Rotterdam; ruim 35%), 33 (Dordrecht; ruim 10%), 37 
(De Bilt; ruim 10%), 38 (Amersfoort; ruim 10%). De carpoolers, ex-carpoolers en niet
carpoolers zijn niet gelijkmatig over deze werklocaties verdeeld. Echter, de verdeling 
over de Randstad en overig-Nederland is wel gelijkmatig. 

De gemiddelde afstand tussen de woning en de werklocatie van de gelnterviewden 
bedraagt ruim 27 km. Voor de carpoolers en ex-carpoolers is de gemiddelde afstand 
ongeveer 1 km. meer; voor de niet-carpoolers ongeveer 2 km minder. Ongeveer de 
helft van de respondenten woont op een afstand van 10 tot 25 km. van de werklocatie. 
Zo'n 10% woont dichter bij het werk. De overige respondenten wonen verder weg. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat tijdens de selectie van de respondenten degenen 
die minder dan 5 km. van hun werk af wonen buiten beschouwing zijn gelaten. Wat 
betreft de verdeling van de respondenten over verschillende afstandscategorien bestaat 
er geen verschil tussen de drie groepen van respondenten. Voor driekwart van de 
respondenten is zowel de reistijd naar het werk per openbaar vervoer als per auto 
bekend. Voor ruim de helft (55%) van deze respondenten is de reistijd per openbaar 
vervoer niet meer dan twee maal de reistijd per auto. Voor de carpoolers ligt dit 
percentage wat lager en voor de ex-carpoolers wat hoger. Wat betreft de reistijd per 
fiets versus de reistijd per auto is voor ruim 40 % van de respondenten zowel de reistijd 
per fiets als auto bekend. Voor ongeveer de helft van deze respondenten is de fietstijd 
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hooguit twee maal de reistijd per auto. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de reistijd 
per fiets vaak niet bekend is omdat de afstand te ver is om te fietsen. 

Van de geinterviewden is drie kwart van het mannelijke geslacht. Wat betreft de 
opleiding van de respondenten heeft ruim 5 3 een opleiding op LBO-niveau, ruim 203 
een opleiding op MA VO-niveau, ruim 203 op HA VO/MBO-niveau, ruim 5 3 op 
VWO-niveau en circa 403 een hoge opleiding (HBO/WO) gevolgd. De mannen zijn 
sterker vertegenwoordigd in de laatste categorie dan de vrouwen. Tevens wonen 
respondenten met een hoge opleiding vaker verder weg van het werk dan de andere 
respondenten. Het overgrote deel van de respondenten heeft zelf een rijbewijs. Slechts 
5 carpoolers en 4 niet-carpoolers beschikken niet over een rijbewijs. Ruim drie kwart 
van de geinterviewden kan op werkdagen zelf over een auto beschikken. Zo'n 103 van 
de respondenten kan wel over een auto beschikken, maar niet elke werkdag. Voor de 
ex-carpoolers ligt dit percentage iets hoger dan voor de andere respondenten. De niet
carpoolers hebben iets vaker geen auto beschikbaar. Deze verschillen zijn echter niet 
significant. Een klein aantal respondenten uit elke groep beschikt over een auto van de 
zaak. Een enkeling least zelf een auto. 

De meeste respondenten staan (eventueel met partner) aan het hoofd van een 
huishouden. Ongeveer 5 3 van de respondenten woont als kind in bij zijn/haar ouders. 
Ongeveer 15 3 van de respondenten vormt een eenpersoons huishouden. Circa 35 3 van 
de respondenten komt uit een tweepersoons huishouden. De helft van de respondenten 
heeft (veelal jonge) kinderen. Dit zijn voomamelijk mannen. Binnen de meeste huis
houdens zijn 2 of meer personen werkzaam buitenshuis. Dit geldt voor respectievelijk 
73, 64 en 68 3 van de carpoolers, ex-carpoolers en niet-carpoolers (een-persoons 
huishoudens uitgezonderd). In de meeste meerpersoons-huishoudens hebben meerdere 
personen een rijbewijs. Driekwart van de huishoudens beschikt over een auto. Een klein 
aantal huishoudens (73) beschikt niet over een auto. De overige huishoudens 
beschikken over twee of meer auto's. Binnen ruim de helft van de huishoudens kan er 
een tekort aan auto's zijn in die zin dat naast de respondent ook huisgenoten met een 
rijbewijs aanspraak (kunnen) maken op de auto. Dit geldt voor ruim eenderde deel van 
de huishoudens indien alleen huisgenoten met een rijbewijs en een baan buitenshuis 
aanspraak op de auto kunnen maken. Omdat bij de mannelijke respondenten de 
echtgenote vaker geen baan heeft buitenshuis dan omgekeerd, is er bij de mannen 
minder sprake van een tekort aan auto's vergeleken met de vrouwelijke respondenten. 

4.4. Vervoenniddelgebruik 

Ruim een vijfde deel van de carpoolers houdt er per week twee verschillende 
vervoerwijze-patronen op na. Deze respondenten carpoolen dus niet elke dag naar het 
werk. Over de weken heen bezien valt echter op dat het wekelijkse patroon voor vrijwel 
niemand varieert (afgezien van vakanties e.d.). Bet overgrote deel van de ex-carpoolers 
en niet-carpoolers gaat elke werkdag op dezelfde manier naar het werk. Slechts enkelen 
gaan I of 2 keer per week op een andere wijze naar het werk. 

Nader bezien valt op dat de carpoolers regelmatig gebruik maken van de auto 
zonder een carpoolmaat mee te nemen. Voor slechts 703 van de carpoolers is 
carpoolen de belangrijkste vervoerwijze, dat wil zeggen, de vervoerwijze die per week 
het meest wordt gebruikt. Bij de ex-carpoolers lag dit percentage veel hoger (ongeveer 
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95 % ). Voor ongeveer 50% van de niet-carpoolers is de auto het belangrijkste 
vervoermiddel. 

Op basis van het gemiddelde vervoermiddelgebruik per week per respondent is het 
gemiddelde vervoermiddelgebruik per type respondent berekend. De resultaten zijn 
weergegeven in tabel 3a. Deze gegevens bevestigen het geschetste beeld: ex-carpoolers 
carpoolden meer dan de huidige carpoolers. Het openbaar vervoer speelt een vrij 
belangrijke rol voor de niet-carpoolers. Hierbij dient vermeld te worden dat bij de 
selectie van de respondenten bewust een aantal OV-gebruikers zijn meegenomen. 
Ongeveer eenderde deel van de niet-carpoolers beschikt over een OV-kaart. Slechts 
enkele carpoolers beschikken over een OV-kaart. Ook beschikten maar enkele ex
carpoolers over een OV-kaart toen zij nog carpoolden. 

Tabel 3a: Vervoermiddelgebruik op basis van weekpatronen (in %) 

carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

Auto 20 7 49 

Carpool en 72 89 

Openbaar vervoer 7 4 35 

Fiets 2 0 13 

Overig 0 0 3 

Aan het eind van het interview is de respondenten nogmaals gevraagd aan te geven hoe 
vaak een bepaald vervoermiddel gebruikt wordt. Nu werd echter rechtstreeks aan de 
respondenten gevraagd een inschatting voor een langere periode te maken. De resultaten 
zijn weergegeven in tabel 3b. 

Vergelijking van tabel 3a met tabel 3b laat zien dat de gegevens in grote lijnen met 
elkaar overeenkomen. Bij beide tabellen dient opgemerkt te worden dat geen rekening 
is gehouden met de vraag of een vervoermiddel al dan niet mogelijk is voor de woon
werkverplaatsing. 

Tabel 3b: Vervoermiddelgebruik, rechtstreeks ingeschat (in %) 

carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

Auto 22 8 49 

Carpool en 67 87 
Trein 4 4 19 
Bus/tram/metro 3 1 16 
Fiets 3 1 13 

Overig 0 3 

Voor elk vervoermiddel dat voor een respondent beschikbaar was, is gevraagd wat de 
voor- en nadelen van dat vervoermiddel zijn. Deze voor- en nadelen zijn in 
onderstaande tabellen weergegeven. Echter, eerst is aangegeven in welke mate elk 
vervoermiddel een mogelijk/beschikbaar alternatief voor de woon-werkverplaatsing is 
(tabel 4). Ook de redenen waarom een bepaalde vervoerwijze niet mogelijk is, zijn 
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geinventariseerd. Hierbij wordt nogmaals opgemerkt dat de gegevens voor de ex
carpoolers slaan op de periode toen zij nog carpoolden. 

Tabel 4: Mogelijkelbeschikhare vervoerwijzen (in %) 

carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

Auto 84 84 85 

Carpool en 100 100 67 

Trein 58 65 62 

Bus/tram/metro 59 55 65 

Fiets 51 47 60 

Afgezien van de vervoerwijze carpoolen zijn de verschillen in het al dan niet kunnen 
gebruiken van een vervoermiddel tussen de drie groepen van respondenten betrekkelijk 
gering. Alleen ten aanzien van de fiets kan gesteld worden dat voor relatief meer niet
carpoolers dan carpoolers en ex-carpoolers dit vervoermiddel mogelijk is. Met 
betrekking tot het carpoolen dient opgemerkt te worden dat het voor niet-carpoolers 
relatief moeilijk waste beoordelen of carpoolen al dan niet een mogelijke vervoerwijze 
is. Een deel van deze respondenten zag carpoolen in principe wel als een acceptabel 
alternatief, maar achtte de kans gering dater een carpoolmaat te vinden zou zijn. Ook 
aan de ex-carpoolers is gevraagd of in de huidige situatie (dus na het stoppen met 
carpoolen) carpoolen nog een mogelijke vervoerwijze is. Ongeveer 70% van de 
betreffende respondenten beantwoordde deze vraag met 'ja'. Dit wijkt nauwelijks af van 
het resultaat voor de niet-carpoolers. 

De vervoerwijzen motor, scooter, bromfiets, snorfiets, lopen en taxi werden slechts 
zeer sporadisch genoemd als een mogelijk vervoermiddel. Deze vervoerwijzen worden 
daarom verder buiten beschouwing gelaten. Voor de vervoermiddelen trein en 
bus/tram/metro geldt dat deze eventueel in combinatie met een andere wijze van vervoer 
gebruikt worden. 

In de nu volgende tabellen worden de redenen waarom een vervoermiddel niet 
gebruikt kan worden voor de woon-werkverplaatsing en de voor- en nadelen van de 
vervoermiddelen opgesomd. In deze tabellen zijn redenen, voordelen en nadelen die 
slechts enkele malen zijn genoemd niet opgenomen. Deze tabellen geven weer hoeveel 
procent van een bepaald aantal respondenten (N) een bepaald aspect genoemd heeft. Bij 
de tabellen met de redenen waarom een bepaald vervoermiddel niet mogelijk is, slaat 
N op het aantal respondenten waarvoor het betreffende vervoermiddel niet beschikbaar 
is. Bij de tabellen met voor- en nadelen slaat N op de respondenten die wel met het 
betreffende vervoermiddel naar het werk kunnen gaan (zie tabel 4). De respondenten 
konden meerdere redenen en voor- en nadelen per vervoermiddel noemen. 

4.4.1. AUTO 

Voor zo'n 16% van alle respondenten is de auto geen mogelijke vervoerwijze om naar 
het werk te gaan. In tabel 5a zijn de redenen weergegeven waarom voor deze 
respondenten de auto geen mogelijke vervoerwijze is. De belangrijkste reden is dat men 
niet over een auto beschikt of dat een ander binnen het huishouden de auto nodig heeft. 
Verder is er een aantal respondenten dat geen rijbewijs bezit of niet durft te rijden. 
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Tabel 5a: Waarom is de auto gee11 alternatief (in %) 

carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

Niet beschikbaar 66 100 92 

Geen rijbewijs 42 31 

Durft niet te rijden 15 

Geen antwoord 

N 12 8 13 

Voor 84% van de respondenten is de auto wel een mogelijke wijze om naar het werk 
te gaan. De door hen genoemde voordelen van de auto zijn vrijwel allemaal terug te 
voeren op de aspecten in tabel 5b. Er zijn enkele opmerkelijke verschillen te constateren 
tussen de drie groepen. Zo springt bij de ex-carpoolers de onafhankelijkheid naar voren. 
Zoals nog zal blijken, zijn de meeste ex-carpoolers overgestapt op de auto. 
Waarschijnlijk realiseert men zich dan de vrijheid ten opzichte van de situatie waarin 
nog werd gecarpoold. Ten tweede blijkt dat de niet-carpoolers het aspect "comfort" 
(incl. bescherming tegen slecht weer) vaak noemen vergeleken met de andere 
respondenten. Bij de carpoolers springt het aspect "privacy" (ook m.b.t. muziek en 
ro ken) erui t. 

Tabel 5b: Voordele11 van de auto (in %) 

carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

Korte reistijd 51 33 44 

Onathankelijkheid 36 47 34 

Flexibel/gemakkelijk 23 30 25 

Comfort 6 12 25 

Privacy 12 2 7 

Geen antwoord 15 19 8 

N 61 43 71 

De respondenten voor wie de auto een mogelijk vervoermiddel is, zijn ook gevraagd 
de nadelen van de auto te noemen (zie tabel 5c). Een belangrijk deel van deze 
respondenten vindt de auto een duur vervoermiddel. Met name de niet-carpoolers 
ervaren de drukte op de wegen als een nadeel van de auto als vervoermiddel. Opvallend 
is dat een aantal (ex-)carpoolers de onmogelijkheid gezellig te praten als een nadeel van 
het alleen met de auto rijden opvoeren, terwijl de niet-carpoolers dit aspect niet 
noemen. Verder noemen de niet-carpoolers de aspecten "parkeerproblemen" en "je kunt 
verder niets doen in de auto" vaker als nadeel dan de carpoolers en ex-carpoolers. Het 
feit dat de partner dan niet over een auto kan beschikken wordt door een klein deel van 
elke groep respondenten genoemd. Overigens noemt een relatief groot aantal 
respondenten geen nadelen van de auto. 
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Tabel Sc: Nadelen van de auto (in %) 

carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

Kosten 33 47 33 

Files/drukte 5 12 27 

Milieuvervuiling 10 7 18 

Ongezellig 7 12 

Parkeerproblemen 3 9 

Vermoeiend 7 2 6 

Partner geen auto 3 5 4 

Je kunt niets doen 2 6 

Geen antwoord 39 35 23 

N 61 43 71 

4.4.2. CARPOOLEN 

Aangezien de vervoerwijze carpoolen een centrale rol in het onderhavige onderzoek 
speelt, zijn de voor- en nadelen op een andere wijze aan de respondenten gevraagd dan 
voor de overige vervoerwijzen. Daarom wordt voor een overzicht van de voor- en 
nadelen van carpoolen verwezen naar paragraaf 4.5. 

Alleen aan de niet-carpoolers voor wie carpoolen geen mogelijke vervoerwijze is 
(33 % van de niet-carpoolers), is gevraagd waarom carpoolen geen mogelijk alternatief 
is. Voor carpoolers geldt per definitie dat carpoolen een mogelijk alternatief is. 
Hetzelfde gold voor de ex-carpoolers in de tijd dat ze nog carpoolden. De belangrijkste 
reden waarom carpoolen geen alternatief is voor niet-carpoolers, is dat er geen 
poolgenoot is. Sommige andere niet-carpoolers hebben wisselende werktijden of geen 
interesse. 

Tabel 6: Waarom is carpoolen geen alternatief 
voor niet-carpoolers (in % ) 

Geen poolgenoot 39 

Wisselende werktijden 11 

Geen interesse 11 

Geen antwoord 32 

N 28 

4.4.3. TREIN 

De trein (eventueel in combinatie met voor- en natransport) is voor een groot deel van 
de respondenten (39 % ) geen mogelijk vervoermiddel. De belangrijkste reden hiervoor 
is dat er geen NS-station aanwezig is op een acceptabele afstand van de woning. De 
tweede reden is dat de verplaatsing per trein te veel tijd vergt (te omslachtig, 
omwegen). 
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Tabel 7a: Waarom is de trein geen alternatief (in %) 

carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

Geen station 65 83 50 

Duurt te lang 29 21 

Geen antwoord 6 17 25 

N 31 18 32 

De respondenten die wel met de trein naar het werk kunnen (61 % van alle 
respondenten), hebben een aantal voordelen (tabel 7b) en nadelen (tabel 7c) van de trein 
genoemd. De belangrijkste voordelen van de trein zijn dat je iets kunt doen terwijl je 
reist en datje er niet moe van wordt. De niet-carpoolers noemen het comfort aanzienlijk 
vaker als een voordeel dan de andere respondenten. De overige voordelen worden 
beduidend minder vaak genoemd. Vele respondenten noemen helemaal geen voordelen. 

Tabel 7b: Voordele11 van de trein (in %) 

carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

Je kunt iets doen 17 27 31 

Niet vermoeiend 14 12 25 

Comfortabel 5 3 17 

Goedkoop 5 0 8 

Geen last van files 2 6 

Milieuvriendelijk 5 3 0 

Auto thuis beschikbaar 6 4 

Veilig 8 

Korte reistijd 6 

Geen antwoord 62 55 42 

N 42 33 52 

Tabel 7c: Nadele11 van de trein (in %) 

carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

Lange reistijd 48 52 50 

Druk/oncomfortabel 45 18 27 

Slechte verbinding 31 27 35 

Onbetrouwbaar 14 24 13 

Kosten 21 21 17 

Minder flexibel 17 6 12 

Voor- en natransport 12 9 8 

Geen antwoord 5 15 10 

N 42 33 52 

Het belangrijkste nadeel van de trein is de lange reistijd . Daarnaast vinden vele 
respondenten (vooral carpoolers) dat door de toenemende drukte de trein een 
oncomfortabel vervoermiddel wordt. Vergeleken met tabel 7b valt op dat het aantal 
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respondenten dat nadelen noemt aanzienlijk groter is dan het aantal mensen dat 
voordelen noemt met betrekking tot de trein. 

4.4.4. Bus/TRAM/METRO 

Voor een relatief groot deel van de respondenten (39%) is de bus, tram en/of metro 
geen acceptabel alternatief. Voor de meeste van deze respondenten duurt de woon
werkverplaatsing per bus, tram en/of metro te lang of is er zelfs geen redelijke 
verbinding naar het werk. Een klein deel van de respondenten vindt de per bus, tram 
en/ of metro af te leggen af stand te groot. 

Tabel 8a: Waarom is de bus/tram/metro geen alternatief (in %) 

carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

Duurt te lang 43 48 41 

Niet beschikbaar 17 30 24 

Afstand te groot 7 9 14 

Geen antwoord 23 9 21 

N 30 23 29 

Zo'n 61 % van de respondenten kan met de bus/tram/metro naar het werk gaan. De 
door deze respondenten genoemde voor- en nadelen van de bus/tram/metro zijn 
weergegeven in tabel 8b en 8c. Opvallend is dat voor de bus/tram/metro geen duidelijke 
voordelen zijn genoemd. Veel respondenten hebben helemaal geen voordeel vermeld. 
De in tabel 8b opgenomen voordelen zijn de enige die door meer dan enkele personen 
per groep werden genoemd. 

Tabel 8b: Voordelen van de bus/tram/metro (in %) 

carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

Niet vermoeiend 12 14 9 

Je kunt iets doen 12 14 15 

Niet duur 9 14 9 

Comfortabel 5 7 13 

Geen antwoord 56 57 45 

N 43 28 55 

De nadelen van de bus/tram/metro komen stukken beter uit de verf dan de voordelen. 
Er zijn aanzienlijk minder respondenten die geen nadeel hebben genoemd vergeleken 
met het aantal respondenten dat geen voordeel heeft genoemd. Tot de belangrijkste 
nadelen behoren de lange reistijd, de drukte, gebrek aan comfort en de slechte 
verbindingen. Minder vaak genoemde nadelen zijn de hoge kosten, het voor- en 
natransport en de geringe flexibiliteit (mede door de lage frequenties). Opvallend is dat 
er zowel respondenten zijn die de bus/tram/metro duur vinden als die de bus/tram/metro 
niet duur vinden. 
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Tabel 8c: Nadelen van de bus/tram/metro (in %) 

carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

Lange reistijd 54 51 49 

Druk/oncomfortabel 33 36 45 

Slechte verbinding 35 39 27 

Kosten 19 7 18 

Voor- en natransport 14 7 0 

Niet tlexibel 9 7 16 

Geen antwoord 7 11 11 

N 43 28 55 

4.4.5. FIETS 

Bijna de helft (47%) van de respondenten kan niet met de fiets naar het werk gaan. 
Voor de meeste van deze respondenten is de afstand naar het werk te groot om te 
fietsen . Daarnaast beschikt een klein aantal respondenten niet over een fiets of is men 
niet bereid om te fietsen (zie tabel 9a). 

Tabel 9a: Waarom is de fiets geen alternatief (in % ) 

carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

Te ver, niet realistisch 86 82 82 

Niet beschikbaar, wil niet 3 7 9 

Geen antwoord 6 11 6 

N 36 27 34 

Ruim de helft van de respondenten zegt met de fiets naar het werk te kunnen gaan. De 
door deze respondenten genoemde voordelen van de fiets zijo opgenomen in tabel 9b. 
Een groot deel van de respondenten vindt de fiets een gezond vervoermiddel: het is 
goed voor de conditie. Tevens vindt een aantal respondenten het prettig om een stuk te 
fietsen (als het goed weer is). Verder is de fiets een goedkoop vervoermiddel. Een 
kleiner aantal respondenten (met name niet-carpoolers) noemt als voordeel van de fiets 
het feit dat je geen last hebt van files en dat het een flexibel vervoermiddel is. 
Daarnaast zijn er enkele respondenten die de milieuvriendelijkheid van de fiets noemen. 

Tabel 9b: Voordelen van de fiets (in % ) 

carpoolers 

Gezond/beweging 51 

Prettig/lekker fris 27 

Goedkoop 14 

Snel, geen files 5 

Milieuvriendelijk 8 

Flexibel, onatbankelijk 3 

Geen antwoord 22 

N 37 

ex-carpoolers niet-carpoolers 

46 

17 

17 

4 

38 

24 

24 

58 

24 

24 

14 

2 

12 

18 

50 



De belangrijkste nadelen van de fiets (tabel 9c) zijn dat je niet beschermd bent tegen 
slecht weer, dat het inspanning vergt waardoor je gaat transpireren en dat het langer 
duurt. Enkele respondenten noemen het risico dat je een lekke band kunt krijgen. 

Tabel 9c: Nadelen van defiers (in %) 

carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

Vervelend bij slecht weer 41 38 50 

Duurt Jang 49 33 32 

Inspanning/transpireren 32 38 24 

Kans op lekke band 3 8 

Geen antwoord 14 17 14 

N 37 24 50 

4.4.6. VORIG EN TOEKOMSTIG VERVOERMIDDELGEBRUIK 

Aan de carpoolers en ex-carpoolers is gevraagd met welk vervoermiddel men naar de 
huidige werklocatie ging voordat men carpoolde. Deze vraag is door 35 carpoolers en 
30 ex-carpoolers beantwoord. Daarbij konden meerdere vervoermiddelen genoemd 
worden. De auto en het openbaar vervoer werden het meest genoemd. Als derde werd 
de fiets genoemd. Bij de ex-carpoolers lag de nadruk op de auto; bij de carpoolers op 
het openbaar vervoer. 

Aan carpoolers is gevraagd met welk vervoermiddel men naar het werk zou gaan 
indien de huidige carpool uiteen zou vallen. Ruim 60% van deze respondenten noemde 
als eerste altematieve vervoermiddel de auto. Van de carpoolers waarvoor carpoolen 
niet het belangrijkste vervoermiddel is, gaat echter vrijwel iedereen over op de auto. 
Een klein deel (ongeveer 20%) zal op het openbaar vervoer overstappen en ruim 10% 
probeert opnieuw een carpool op te zetten. De overige carpoolers hebben een ander 
vervoermiddel (waaronder de fiets) genoemd. 

Ex-carpoolers is naar het huidige vervoermiddel gevraagd. Voor meer dan de helft 
van de ex-carpoolers (60%) is de auto het belangrijkste vervoermiddel. Ongeveer een 
derde deel maakt gebruik van het openbaar vervoer. Een ex-carpooler kan per definitie 
niet zijn overgestapt op carpoolen, dan was hij/zij in de context van dit onderzoek een 
carpooler geweest. Verder dient hier vermeld te worden dat een aanzienlijk deel van de 
ex-carpoolers niet meer op dezelfde locatie woont en/of werkt. 

Aan niet-carpoolers is gevraagd welk vervoermiddel gebruikt zou gaan worden 
indien het huidige (belangrijkste) vervoermiddel niet meer gebruikt zou kunnen worden. 
Van de niet-carpoolers voor wie de auto het belangrijkste vervoermiddel is, geeft ruim 
de helft (bijna 60%) aan over te stappen op het openbaar vervoer indien de auto niet 
meer gebruikt kan worden. Een beperkt aantal (circa 10%) geeft aan te willen gaan 
carpoolen. Bijna 20% van de automobilisten zegt over te stappen op de fiets. Van de 
overige niet-carpoolers denkt ruim eenderde deel over te stappen op de auto. Dit zijn 
voornamelijk de OV-gebruikers. Verder noemt bijna eenvijfde deel van deze 
respondenten carpoolen als eerste alternatief en nog eenvijfde deel noemt het openbaar 
vervoer. Degenen die op het OV overstappen zijn voor het belangrijkste deel fietsers. 
Tot slot stapt eenvijfde deel over op de fiets. Dit zijn allemaal OV-gebruikers. 
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Indien de auto als vervoermiddel werd genoemd, is gevraagd of de overstap naar 
de auto consequenties zou hebben/heeft gehad voor gezinsleden. Respectievelijk 35, 26 
en 35 % van de 49 carpoolers, 35 ex-carpoolers en 23 niet-carpoolers gaf te kennen dat 
dit inderdaad het geval is. Twee ex-carpoolers hebben daarom een extra auto 
aangeschaft. Van de carpoolers en niet-carpoolers zouden er 2 respectievelijk 1 een 
extra auto aanschaffen. Tevens is niet-carpoolers gevraagd wat te doen indien men 
regelmatig zou gaan carpoolen. Bij drie huishoudens zou dan waarschijnlijk een auto 
afgeschaft worden. 

4.4.7. VERVOERMIDDELGEBRUIK BINNEN HET HUISHOUDEN 

Als de respondent de auto niet gebruikt, wordt de auto vaak gebruikt door huisgenoten. 
Bij de carpoolers is dit voor 60% het geval; bij de ex- en niet-carpoolers voor ongeveer 
50 % . Als de auto door anderen gebruikt wordt, is dit voornamelijk voor het doen van 
boodschappen, bezoek aan familie en kennissen, naar het werk of school gaan en voor 
het wegbrengen en ophalen van de kinderen. 

Zo'n 20% van de carpoolers en ex-carpoolers is juist (mede) gaan carpoolen zodat 
een ander lid van het huishouden (de partner) de auto (voor een deel van de tijd) ter 
beschikking heeft. Dit komt voornamelijk voor bij respondenten die kinderen hebben. 
Ook komt het relatief vaker voor bij respondenten die in een landelijke omgeving 
wonen. Verder behoort elke respondent die mede ten behoeve van het huishouden is 
gaan carpoolen tot een huishouden waar meer rijbewijzen dan auto's beschikbaar zijn. 
Slechts bij een respondent (een ex-carpooler) kwam het voor dat er binnen het 
huishouden door iemand anders werd gecarpoold zodat de respondent mede over de 
auto kon beschikken. 

4.5. Waarom (niet (meer)) carpoolen? 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag waarom de respondenten zijn gaan 
carpoolen en waarom de ex-carpoolers er weer mee gestopt zijn. Ook de vraag aan de 
niet-carpoolers of men wel eens overwogen heeft te gaan carpoolen komt aan de orde. 
Tevens wordt ingegaan op de voor- en nadelen van carpoolen en de maatregelen van 
werkgevers om carpoolen te stimuleren. 

4.5.1. WAAROM CARPOOLEN? 

In tabel 10 zijn de belangrijkste redenen om te gaan carpoolen weergegeven. Deze tabel 
is alleen van toepassing voor de carpoolers en ex-carpoolers. Tevens is de respondenten 
gevraagd de genoemde redenen in volgorde van belangrijkheid te plaatsen (rangnummer 
1 staat voor meest belangrijk). Uit tabel 10 blijkt dat de kosten en de reistijd de 
belangrijkste redenen zijn om te gaan carpoolen. Vooral voor de ex-carpoolers is het 
kostenaspect een belangrijke reden geweest om te gaan carpoolen. Dit geldt vooral voor 
de ex-carpoolers die relatief Jang geleden (voor 1985) zijn gaan carpoolen. Carpoolen 
is volgens vele respondenten goedkoper, sneller en gemakkelijker dan een ander 
vervoermiddel. Bij de aspecten "sneller" en "gemakkelijker" is het andere 
vervoermiddel dan voornamelijk het openbaar vervoer. Dit geldt ook voor het aspect 
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"comfort". Voor een beperkt deel van de respondenten is het feit dat thuis (enkele 
dagen per week) over de auto beschikt kan worden een belangrijke reden geweest om 
te gaan carpoolen. Opvallend is dat voor een klein deel van de respondenten de 
gezelligheid (mede) een reden is geweest om te gaan carpoolen. Voor slechts een paar 
respondenten zijn speciale parkeerfaciliteiten voor carpoolers aanleiding geweest om te 
gaan carpoolen (niet in tabel 10 opgenomen). 

Tabel 10: Belangrijk.ste redenen om te gaan carpoolen (in %) 

Rangorde belangrijkheid 1 2 3 

Respond en ten At B2 A B A B 

Goedkoper 29 37 22 20 11 4 

Sneller 19 20 8 12 1 2 

Gemakkelijker 8 14 10 14 5 2 

Auto thuis beschikbaar 7 10 5 4 3 4 

Werken (dicht) bij elkaar 12 8 4 4 4 

Gezellig 5 4 10 8 1 2 

Milieuvriendelijk 4 2 5 2 7 2 

Niet elke dag hoeven rijden 1 2 3 4 3 2 

Comfortabeler 3 1 5 4 

Geen antwoord 2 22 31 63 75 
carpoolers ex-carpoolers 

Het aspect "goedkoper" wordt relatief vaker genoemd door respondenten die kinderen 
hebben, die verder weg wonen, die in een landelijke omgeving wonen of door 
respondenten die geen HBO/WO opleiding hebben genoten. Vrouwen en respondenten 
met een ongunstige reistijd per openbaar vervoer ten opzichte van de auto, noemen de 
aspecten "sneller" en "gemak" relatief vaker. Vooral door mannen die kinderen hebben 
en/of wiens echtgenote over een rijbewijs, maar geen tweede auto beschikt, wordt de 
reden "auto thuis beschikbaar" opgegeven. 

4.5.2. VOOR- EN NADELEN VAN CARPOOLEN 

Nadat de carpoolers en ex-carpoolers de belangrijkste redenen hadden genoemd om te 
gaan carpoolen, werd gevraagd welke andere voordelen nog aan het carpoolen 
verbonden zijn. De resultaten zijn weergegeven in tabel 1 la. De genoemde voordelen 
komen grotendeels overeen met de genoemde redenen om te gaan carpoolen. De 
belangrijkste bijkomende voordelen van carpoolen betreffen sociale contacten 
(aanspraak, gezelligheid en overleg met collega's). 

Aan alle niet-carpoolers is gevraagd de voordelen van carpoolen op te sommen in 
volgorde van belangrijkheid (zie tabel 1 lb). Het belangrijkste voordeel van carpoolen 
dat de niet-carpoolers noemden heeft betrekking op de kosten . De andere genoemde 
voordelen betreffen het milieu, de reistijd en de drukte op de wegen. Een belangrijk 
deel (30%) van alle niet-carpoolers wist niet een voordeel van carpoolen te noemen. 
Aspecten als "gezelligheid" en "overleg met collega's" werden te weinig genoemd om 
opgenomen te worden in tabel llb, terwijl voor een deel van de (ex-)carpoolers deze 
aspecten wel van belang zijn (zie tabel 10 en 1 la). 
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Het financiele voordeel van carpoolen wordt vaker genoemd door mannen. Dit zijn 
zowel mannen met kinderen als mannen zonder kinderen. Het milieu-aspect wordt 
relatief vaker genoemd door vrouwen en (in mindere mate) door respondenten die ver 
van het werk af wonen. 

Tabel 1 la: Aanvullende voordelen van carpoolen (in %) 

carpoolers ex-carpoolers 

Aanspraak/ gezelligheid 15 22 

Overleg met collega's 15 10 

Goedkoper 11 12 

Gemakkelijk 10 6 

Milieuvriendelijk 7 6 

Auto thuis beschikbaar 4 8 

Minder files/drukte 4 8 

Korte reistijd 7 4 

Geen antwoord 42 45 

Tabel 1 lb: Voordelen van carpoolen voor niet-carpoolers (in %) 

Rangorde belangrijkheid 2 3 

Goedkoper 36 13 4 

Milieuvriendelijk 11 7 6 

Korte reistijd 6 8 l 

Minder files/drukte 5 7 1 

Geen antwoord 30 55 81 

Een belangrijk nadeel van carpoolen (zie tabel 12) is dat je als reiziger afhankelijk bent 
van medereizigers. Daarmee hangt samen dat het een inflexibel systeem is. Bij 
carpoolen is er bijvoorbeeld geen mogelijkheid iets eerder of later naar huis te gaan. 
Vooral de niet-carpoolers noemen deze nadelen. De hoger opgeleide respondenten 
noemen de inflexibiliteit vaker als nadeel dan de andere respondenten. Daarnaast is er 
nog een ander belangrijk nadeel: carpoolen vergt meer reistijd dan (in de meeste 
gevallen) de auto. Respondenten die dichter bij hun werk wonen noemen dit aspect wat 
vaker dan respondenten die verder van het werk af wonen. Een klein aantal 
respondenten noemt de kosten als een nadeel. Carpoolen is duurder dan de fiets. Tevens 
kan carpoolen ook financieel ongunstig zijn vergeleken met het openbaar vervoer, 
vooral omdat een OV-kaart gedurende de gehele dag ook voor andere verplaatsingen 
gebruikt kan worden. Het ontbreken van privacy wordt door een klein aantal 
respondenten als nadeel van carpoolen genoemd. Opmerkelijk is dat niet-carpoolers 
aanzienlijk vaker nadelen van carpoolen noemen vergeleken met de carpoolers en ex
carpoolers. 
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Tabel 12: Nadelen van carpoolen (in %) 

Rangorde belangrijkheid 1 2 3 

Respond en ten A1 a2 CJ A B c A B c 
Afhankelijkheid/ 26 25 49 1 6 12 4 
gebondenheid 

Inflexibel 15 22 26 8 6 14 5 

Duurt !anger 14 12 10 7 6 6 2 2 

Duurder 4 6 1 2 2 1 

Geen privacy 1 4 4 2 

Geen antwoord 33 25 6 78 68 54 94 88 83 
carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

4.5.3. WAAROM NIET (MEER) CARPOOLEN? 

Aan ex-carpoolers is gevraagd waarom men gestopt is met carpoolen. Elke respondent 
kon daarbij meerdere antwoorden geven. Uit de voor-enquetes is reeds gebleken dat 
verhuizen of van werk veranderen van een carpoollid voor ruim de helft van de ex
carpoolers de belangrijkste reden was om met carpoolen te stoppen. Voor de interviews 
is juist geprobeerd respondenten die om een andere reden gestopt zijn met carpoolen 
te selecteren. Toch was het verhuizen of van werk veranderen nog voor bijna 40% van 
de ex-carpoolers de oorzaak van het stoppen met carpoolen (zie tabel 13). De tweede 
reden om met carpoolen te stoppen betreft het (juist niet kunnen) overwerken of de 
wisselende eindwerktijden van een carpoollid (20%). Dit geldt voornamelijk voor de 
ex-carpoolers die in 1985 of later zijn begonnen met carpoolen. Beide redenen worden 
vaker genoemd door respondenten met een hoge opleiding. Verder is ongeveer 15% van 
de respondenten gestopt omdat het carpoolen te duur werd of omdat het gunstiger was 
een openbaar vervoer abonnement te kopen. Het financiele aspect wordt minder 
genoemd door respondenten die kinderen hebben en door respondenten met een 'tekort' 
aan auto's binnen het huishouden. Andere oorzaken voor het stoppen hielden verband 
met het feit dat een ander vervoermiddel (OV, fiets) sneller ging (bijna 15 % ) of met 
veranderingen in de werktijd (bijna 15 % ). Dit zijn allemaal vrij zakelijke redenen om 
met carpoolen te stoppen. Een klein aantal respondenten noemden minder zakelijke 
redenen zoals onafhankelijk willen zijn, roekeloos rijgedrag van de chauffeur en 
onenigheid tussen de carpoolleden. Deze redenen komen echter maar sporadisch voor. 

Tabel 13: Rede11e11 om te stoppen met carpoolen voor ex-carpoolers (in %) 

Verandering van woon- of werklocatie 

Overwerk/wisselende eindtijden 

Financieel onvoordelig 

Ander vervoermiddel sneller 

Veranderingen in werktijd 

39 

20 

16 
14 

14 

Voor 5 (±30%) van de 16 respondenten die binnen een jaar weer met carpoolen zijn 
gestopt, is de belangrijkste reden om te stoppen dat de respondent of <liens poolgenoot 
is verhuisd of van werklocatie is veranderd. De tweede belangrijkste reden is van 
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financiele aard en geldt voor 3 (±20%) van de betreffende respondenten. Overige 
redenen zijn: andere werktijden, overwerk/wisselende eindtijden; a:fhankelijkheid van 
anderen, ander vervoermiddel is sneller, activiteiten na het werk. In feite verschillen 
deze respondenten niet van de andere ex-carpoolers wat betreft de redenen om te 
stoppen met carpoolen. 

Van de ex-carpoolers die binnen een jaar stoppen met carpoolen stapt tweederde 
deel over op de auto als belangrijkste vervoermiddel. De overigen zijn gebruik gaan 
maken van het openbaar vervoer (voornamelijk de trein). Ook in dit opzicht verschilt 
deze groep ex-carpoolers niet van de overige ex-carpoolers (zie paragraaf 4.4.6). 

Aan de ex-carpoolers is gevraagd of ten tijde van het interview carpoolen een 
mogelijke vervoerwijze zou zijn om naar het werk te gaan. Eenderde deel van deze 
respondenten is van mening dat carpoolen geen mogelijk alternatief is. De belangrijkste 
reden hiervoor is dat men geen poolgenoot kan vinden. 

4.5.4. CARPOOLEN OVERWOGEN? 

Aan niet-carpoolers is gevraagd of ze wel eens overwogen hebben te gaan carpoolen. 
Door 45 % van de respondenten werd deze vraag bevestigend beantwoord. De 
belangrijkste aanleiding.en hiertoe waren: carpoolen is wellicht goedkoper, carpoolen 
geeft minder milieuvervuiling/files en er wonen een aantal collega's in de buurt. De 
belangrijkste redenen om vervolgens toch niet te gaan carpoolen zijn dat geen geschikte 
meerijder gevonden kon worden, dat de werktijden niet overeenkwamen of omdat men 
onregelmatige werktijden heeft. Andere, minder genoemde redenen zijn: het niet 
a:fhankelijk van anderen willen zijn, carpoolen kost te veel extra tijd, de auto is nodig 
voor het werk. Deze antwoorden komen in grote mate overeen met de redenen waarom 
carpoolen geen acceptabele vervoerwijze is voor niet-carpoolers (zie tabel 6). 

De respondenten is gevraagd of ze op de hoogte zijn van eventuele regelingen die de 
werkgever speciaal getroffen heeft om carpoolen onder de werknemers te stimuleren. 
Volgens bijna 30% van de carpoolers en niet-carpoolers heeft de werkgever inderdaad 
een regeling ten behoeve van carpoolen getroffen. Bij de ex-carpoolers is dit veel 
minder het geval (ruim 5 % ). De reden hiervoor kan liggen in het feit dat bij de ex
carpoolers deze vraag gesteld is voor de tijd dat men carpoolde en er toen nog minder 
actief beleid gevoerd werd door de bedrijven om de automobiliteit terug te dringen. 

Een aantal van de respondenten noemde de regeling dat met behulp van 
carpoolcontracten tussen de carpoolleden de chauffeur een financieel voordeel kan 
behalen. Dit is echter een meer algemene regeling. Als belangrijkste regelingen die door 
een bedrijf waren getroffen werden genoemd: een speciale parkeerplaats of het 
beschikbaar stellen van een parkeerpas (ongeveer drie kwart van de genoemde 
regelingen) en een financiele regeling. 

De (ex-)carpoolers is gevraagd of deze regelingen (mede) aanleiding hebben 
gegeven om te gaan carpoolen. Slechts 3 carpoolers hebben deze vraag met "ja" 
beantwoord. 
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4.6. Het carpoolen 

In deze paragraaf komen een aantal zaken aan de orde die met de organisatie van de 
carpool te maken hebben. Dit zijn zaken als de duur van de pool en veranderingen 
binnen de pool, het aantal personen per pool, het rijden, de ritten, afspraken die (niet) 
gemaakt zijn, het oplossen van eventuele problemen en opgedane ervaringen. Ook de 
redenen waarom carpoolers niet elke dag carpoolen komen aan de orde. 

4.6.1. ONTSTAAN VAN DE POOL 

De carpools zijn vrijwel allemaal spontaan ontstaan. Slechts in een geval is sprake van 
bemiddeling door een carpoolbureau en ook in een geval wordt gecarpoold op advies 
van een vervoermanager. Verreweg de meeste pools zijn spontaan ontstaan via collega's 
(bijna 70% van de carpoolers en bijna 90% van de ex-carpoolers). Dit ondersteunt de 
hypothese uit de literatuur dat naarmate een bedrijf groter wordt, de kans dat 
werknemers carpoolen toeneemt. Verder zijn pools spontaan ontstaan via huisgenoten 
(voor ruim 20% van de carpoolers en bijna 10% van de ex-carpoolers). In slechts 
enkele gevallen zijn pools ontstaan via kennissen in de woonomgeving. 

Ongeveer 30% van de carpoolers en 20% van de ex-carpoolers heeft zijn/haar 
werktijden aangepast ten behoeve van het carpoolen. Voor tweederde deel van deze 
respondenten geldt dat de werktijden hooguit een half uur zijn verschoven. Voor de 
resterende respondenten die hun werktijden aangepast hebben, zijn de aanpassingen 
ingrijpender geweest. Zo komt een verschuiving van een uur nog enkele keren voor. 

4.6.2. AANTAL LEDEN PER POOL 

In tabel 14 is het aantal leden per carpool weergegeven. Opvallend is dat bij de 
carpoolers ongeveer drie kwart van de pools uit 2 personen bestaat, terwijl bij de ex
carpoolers dit maar voor de helft het geval was. Bij de ex-carpoolers is sprake van een 
hoger gemiddeld aantal personen per pool (2.8) dan bij de carpoolers (2.4). Bij de ex
carpoolers die voor 1985 zijn gaan carpoolen lag het gemiddeld aantal personen per 
pool iets hoger (2. 9) dan bij de ex-carpoolers die recenter zijn gaan carpoolen (2. 7). De 
carpoolleden binnen een pool zijn veel vaker collega's van elkaar dan huisgenoten. Bij 
84% van de carpoolers en 94% van de ex-carpoolers komt het voor dat minstens een 
van de andere carpoolleden een collega is van de respondent. Voor 25 % van de 
carpoolers en 14% van de ex-carpoolers geldt dat de respondent een huisgenoot is van 
minstens een van de andere carpoolleden. Op een pool na geldt voor elke pool die uit 
3 of meer leden bestaat dat alle leden collega's van elkaar zijn. 

Tabel 14: Aantal personen per pool (in %) 

carpoolers ex-carpoolers 

2 personen 74 49 

3 personen 14 27 

4 personen 8 22 

5 personen 4 2 

31 



4.6.3. DUUR VAN DE POOL 

In tabel 15 is weergegeven hoe lang de ex-carpoolers gecarpoold hebben. Het blijkt dat 
eenderde deel van de respondenten meer dan 5 jaar gecarpoold heeft. Daar staat 
tegenover dat ook ongeveer een derde deel er binnen een jaar weer mee gestopt is. 

De carpoolers carpoolden op het moment van interviewen nog steeds. Van deze 73 
respondenten is ruim eenderde deel in de loop van het jaar 1992 begonnen met 
carpoolen. Bijna eenderde deel carpoolde reeds voor 1990, dus al minimaal zo'n 3 jaar 
op het moment van interviewen. De overige respondenten carpoolen reeds enkele jaren. 

Tabel 15: Duur van de carpool van ex-carpoolers (in %) 

1-6 maanden 16 

7-12 maanden 16 

13-24 maanden 14 

25-36 maanden 12 

37-60 maanden 10 

61-120 maanden 23 

meer dan 10 jaar 10 

N 51 

4.6.4. VERANDERINGEN BINNEN DE POOL 

Bij ruim een kwart van de (ex-)carpoolers heeft er minstens een verandering in de 
samenstelling van de carpool plaatsgevonden. Voor ongeveer de helft van deze 
respondenten heeft zelfs meer dan een verandering plaatsgevonden. De veranderingen 
die zijn opgetreden betreffen meestal (in 80% van de gevallen) het toetreden of het 
uittreden van een carpoollid. In de overige gevallen is sprake van het toe- of uittreden 
van 2 carpoolleden, of dat de plaats van een carpoollid door een andere persoon wordt 
ingenomen. Per saldo geldt dat wat betreft de autobezetting de veranderingen 
ongunstiger zijn bij de carpoolers dan bij de ex-carpoolers. Bij de carpoolers vindt een 
lichte daling van de gemiddelde autobezetting plaats, terwijl bij de ex-carpoolers sprake 
was van een lichte stijging. 

Als er een verandering binnen de pool plaats vindt, loopt de periode tussen het 
opstarten van de pool en de eerste verandering uiteen van enkele weken tot ruim 7 jaar 
bij de carpoolers en van ongeveer een jaar tot bijna 19 jaar bij de ex-carpoolers. 
Gemiddeld genomen treedt na ongeveer twee jaar bij de betreffende carpoolers de eerste 
verandering in de samenstelling van de pool op. Bij de ex-carpoolers die een 
verandering hebben meegemaakt was dit na gemiddeld ruim 4 jaar het geval. Het aantal 
volgende veranderingen in de samenstelling van de pool is te gering om uitspraken te 
doen over de tijd tussen deze veranderingen. 

De aanleidingen voor de veranderingen in de samenstelling van de carpool zijn 
grotendeels zeer praktisch van aard. De belangrijkste aanleiding is gelegen in het feit 
dat carpoolleden in dienst traden bij een bedrijf, bij een ander bedrijf of andere 
vestiging gingen werken of uit dienst traden. Verhuizen van een carpoollid was de 
tweede belangrijkste aanleiding. Samen maken deze aanleidingen voor ruim 50% 
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(carpoolers) respectievelijk 90% (ex-carpoolers) deel uit van het totaal aantal 
aanleidingen. Andere, enkele keren genoemde aanleidingen betreffen veranderingen in 
werktijd en verzoeken van mensen om mee te mogen rijden. In drie gevallen is een 
carpoollid overgestapt op openbaar vervoer omdat dat financieel aantrekkelijker was. 
In een geval was er sprake van meningsverschillen waardoor de pool van samenstelling 
veranderde. De aanleidingen tot veranderingen in de samenstelling van de pool komen 
in grote mate overeen met de redenen om met carpoolen te stoppen (zie tabel 13). 

4.6.5. HET RUDEN 

Wat betreft het rijden zijn er verschillen tussen de carpoolers en ex-carpoolers (zie tabel 
16). Ongeveer eenderde deel van de carpoolers rijdt altijd zelf; bij de ex-carpoolers 
geldt dit maar voor eenvijfde deel van de respondenten. Daartegenover staat dat de ex
carpoolers het rijden meer afwisselen met andere carpoolleden dan de carpoolers. 

Tabel 16: Het rijden van de pool (in %) 

Altijd zelf rijden 

Nooit rijden 

Wisselend rijden 

carpoolers 

34 

25 
41 

ex-carpoolers 

20 
23 

57 

De belangrijkste reden waarom respondenten altijd zelf rijden is gelegen in het feit dat 
de carpoolmaten niet over een rijbewijs of auto beschikken. Dit geldt voor ongeveer de 
helft van de respondenten die altijd rijden. Andere redenen die enkele keren genoemd 
worden zijn : de respondent woont of werkt het verst weg en het feit dat de andere 
carpoolleden niet graag rijden. De belangrijkste reden waarom respondenten nooit zelf 
rijden zijn van gelijke aard: de respondent beschikt niet over een rijbewijs of auto of 
rijdt niet graag. Ook woont/werkt in enkele gevallen een ander carpoollid verder weg. 
In vrijwel alle gevallen waarin wisselend gereden wordt is het motief hiervoor: delen 
van de kosten met een gesloten beurs. De tweede reden om wisselend te rijden is dat 
gezinsleden ook de auto wel eens kunnen gebruiken. 

Het wisselen is in het algemeen zodanig geregeld dat elk carpoollid ongeveer even 
vaak rijdt. Bij ongeveer 60% van de carpoolers is sprake van een vast wisselpatroon. 
Dit is opvallend lager dan bij de ex-carpoolers, waarvan zo'n 80% wisselt volgens een 
vast patroon. Wat betreft de vaste wisselpatronen ligt bij de carpoolers de nadruk op 
een vast wisselpatroon binnen een week, terwijl bij de ex-carpoolers meer sprake is van 
een vast wisselpatroon om de week. 

4.6.6. DE CARPOOLRITTEN 

Aan de (ex-)carpoolers is gevraagd uiteen te zetten hoe de carpoolrit in het algemeen 
verloopt, zowel wanneer de respondent zelf rijdt als wanneer een ander carpoollid rijdt. 
Voor 55 carpoolers en 39 ex-carpoolers als chauffeur is het verloop van de rit bekend. 
Dit zijn de respondenten die altijd zelf of wisselend de pool rijden. Het meest 
voorkomende rit-patroon is dat de respondent thuis wegrijdt, vervolgens elk carpoollid 
thuis afhaalt en daarna naar de werklocatie rijdt waar iedereen uitstapt. Dit patroon 
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geldt voor 50% van de carpoolers en 60% van de ex-carpoolers. Daarnaast komt het 
enkele keren voor dat op een bepaald adres twee personen uit hetzelfde huishouden 
instappen. Bij ongeveer 20% van de carpoolers en enkele ex-carpoolers komt de 
poolgenoot uit het zelfde huishouden als de chauffeur. In dit geval vertrekt men samen 
en gaat men samen naar de werklocatie of wordt degene die meerijdt bij zijn/haar 
werklocatie afgezet en rijdt de respondent of diens huisgenoot verder. Bij 10% van de 
carpoolers en enkele ex-carpoolers komt de meerijder naar het huis van de chauffeur, 
van waaruit samen naar het werk gereden wordt. De overige ritten van de respondenten 
als chauffeurs zijn voornamelijk kleine variaties op de geschetste ritten. Soms wordt 
iemand niet thuis, maar op een ander punt opgehaald. 

Als niet de respondent zelf, maar een ander carpoollid als chauffeur fungeert, 
verandert het eerder geschetste beeld nauwelijks. In het algemeen wordt de respondent 
thuis opgehaald en vervolgens (in een beperkt aantal gevallen na het ophalen van 
anderen) bij het werk afgezet. Dit geldt zowel voor de carpoolers als de ex-carpoolers. 

Geconcludeerd kan worden dat alle carpoolritten betrekkelijk eenvoudig verlopen . 
Slechts in een beperkt aantal gevallen worden mensen niet thuis opgehaald. Op een 
uitzondering na wordt iedereen bij de werklocatie afgezet. In de meeste gevallen (ruim 
85 % van de carpoolers en bijna 95 % van de ex-carpoolers) stappen alle carpoolleden 
bij dezelfde werkplek uit de auto. De retourrit verloopt meestal precies omgekeerd aan 
de heenrit. lndien dit niet het geval is (9 respondenten), betreft het overwegend een 
kleine wijziging in de volgorde. 

4.6.7. AFSPRAKEN BINNEN DE POOL 

Bijna tweederde deel van de (ex-)carpoolers regelen of regelden definanciele kant van 
het carpoolen met gesloten beurs. Eenderde deel van de respondenten rekende onderling 
af. In enkele gevallen was er geen sprake van een vergoeding. Opvallend is dat er 
relatief weinig afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het roken in de auto. 
Ongeveer 15 % van de carpoolers en 5 % van de ex-carpoolers hebben een af spraak 
hieromtrent gemaakt. Als er een afspraak werd gemaakt, dan werd vrijwel altijd 
afgesproken dat er niet gerookt wordt in de auto. Wat betreft maximale wachttijden 
werden er ook weinig afspraken gemaakt (15% van de carpoolers; 20% van de ex
carpoolers). Bij een deel van deze pools wordt niet gewacht. Bij andere pools is er een 
maximale wachttijd van meestal 10 minuten afgesproken. 

In slechts een beperkt aantal gevallen (ongeveer 10%) is er sprake van een 
coordinator binnen de pool. De taak van de coordinator wisselt met een uitzondering 
niet over de carpoolleden. In het algemeen fungeert de coordinator als een soort 
meldpost. Overig genoemde taken zijn: bijhouden van het rijschema, vergoedingen 
regelen en alternatief vervoer regelen als de chauffeur niet kan rijden. De afspraken met 
betrekking tot het carpoolen worden altijd in onderling overleg gemaakt. In een geval 
worden de beslissingen door de coordinator genomen. 

4.6.8. 0VERLEG BINNEN HET HUISHOUDEN 

Een deel van de respondenten heeft binnen het huishouden overleg gevoerd met 
betrekking tot carpoolen. Dit geldt voor 40% van de carpoolers, 25% van de ex
carpoolers en 15 % van de niet-carpoolers. Dit overleg werd op een enkele uitzondering 
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na altijd gevoerd met de partner van de respondent. Bij de niet-carpoolers leverde dit 
overleg niets op. Bij de carpoolers en ex-carpoolers is sprake van twee typen afspraken. 
Afspraken van het eerste type komen voor bij respondenten die met hun partner 
carpoolen. Het betreft dan afspraken over vertrektijden en dergelijke. Afspraken van 
het andere type betreffen vrijwel allemaal de dagen waarop de auto gebruikt wordt voor 
het carpoolen of beschikbaar is voor de partner. 

4.6.9. PROBLEMEN EN ERVARINGEN 

Aan de carpoolers en ex-carpoolers die altijd of wisselend de pool rijden is gevraagd 
hoe het probleem opgelost zou worden indien de respondent 's-morgens wegens ziekte 
niet kan rijden. In dit geval zorgt de carpoolmaat zelf voor vervoer of rijdt een van de 
andere carpoolmaten. Bij zowel de carpoolers als de ex-carpoolers ligt de nadruk op het 
zelf voor vervoer zorgen, maar bij de ex-carpoolers wordt relatief vaker door een ander 
carpoollid gereden dan bij de carpoolers. Dit is niet vreemd gezien het feit dat de ex
carpools gemiddeld groter in omvang zijn dan de huidige carpools. 

Ook werd gevraagd hoe het probleem opgelost wordt als de respondent 's-avonds 
niet terug kan rijden in verband met overwerk. Een aantal respondenten kon op deze 
vraag geen antwoord geven omdat het probleem van overwerken gewoon niet 
voorkwam. De overige respondenten gaven als meest gehanteerde oplossing dat de 
andere carpoolleden dan met het openbaar vervoer naar huis gaan of met iemand anders 
meerijden. Een andere, regelmatig genoemde oplossing is dat de carpoolleden dan 
wachten of ook overwerken. In een beperkt aantal gevallen wordt de auto door een 
ander carpoollid (meestal de partner van de respondent) gereden en gaat de respondent 
zelf met het openbaar vervoer (of een dienstauto) naar huis. 

Een ander probleem dat zich voor kan doen is dat de respondent als meerijder niet 
mee terug kan rijden in verband met overwerk. In dit geval gaat de respondent meestal 
met het openbaar vervoer naar huis. In sommige gevallen probeert de respondent dan 
met anderen te carpoolen of werkt hij/zij ook over. 

Nadat deze problemen aan de orde waren gesteld, werd elke (ex-)carpooler 
gevraagd of er zich wel eens andere problemen met betrekking tot het carpoolen 
voordeden. Door 10 carpoolers en eveneens 10 ex-carpoolers werden een aantal 
problemen genoemd. De meer dan 1 maal genoemde problemen zijn: kapotte/gestolen 
auto, chauffeur neemt verlof of moet onverwachts naar huis, afspraken worden 
vergeten, carpoolleden verslapen zich, poolgenoot is langdurig ziek, poolgenoot werkt 
lang door. In twee gevallen is er sprake van onenigheid tussen de carpoolleden geweest 
in verband met vergoedingen of het te veel overwerken van een carpoollid. De meeste 
problemen werden opgelost doordat een ander carpoollid reed of het openbaar vervoer 
werd gebruikt. Het probleem naar aanleiding van de vergoedingen werd 'opgelost' door 
niet meer te carpoolen. 

Ongeveer de helft van de respondenten heeft positieve of leuke ervaringen opgedaan met 
carpoolen. Relatief gezien hebben meer respondenten met een hoge opleiding positieve 
ervaringen met carpoolen dan de andere respondenten. Het overgrote deel (ongeveer 
90%) van de respondenten met positieve ervaringen noemt het aspect gezelligheid/ 
contacten als positieve ervaring. Slechts 15-20% van de respondenten heeft negatieve/ 
vervelende ervaringen opgedaan met carpoolen. Zowel respondenten met een hoge 
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opleiding als respondenten die kinderen hebben 1 hebben iets vaker negatieve ervaringen 
opgedaan met carpoolen dan de andere respondenten. Met betrekking tot de negatieve 
ervaringen zijn de meningen echter veel meer verdeeld dan bij de positieve ervaringen. 
De meer dan eens genoemde negatieve ervaringen zijn: onprettig rijgedrag van 
chauffeurs, op elkaar moeten wachten, in de file staan, iemand verslaapt zich, niet op 
tijd aankomen. 

4.6. 10. W AAROM NIET ELKE WERKDAG CARPOOLEN? 

Zoals eerder is gebleken, maken de carpoolers en ex-carpoolers ook gebruik van andere 
vervoermiddelen dan carpoolen. Voor elke dag dat in het algemeen niet werd 
gecarpoold, is gevraagd waarom niet. De opgegeven redenen verschilden niet over de 
dagen van de week. De meest genoemde reden is dat men de auto nodig heeft voor het 
werk. Dit geldt voor ongeveer de helft van zowel de 33 carpoolers als 11 ex-carpoolers. 
De op een na belangrijkste rede is dat de carpoolmaat dan niet werkt (20%). Als derde 
reden wordt genoemd het feit dat de werktijden dan niet overeenkomen. Deze reden 
wordt door ongeveer 10% van de betreffende respondenten genoemd. De overige 
redenen voor het niet carpoolen op een bepaalde dag zijn zeer specifiek en worden door 
hooguit 2 respondenten genoemd. Het valt dus op dat de belangrijkste redenen om een 
of meerdere dagen niet te carpoolen in belangrijke mate verband houden met het werk 
van de carpoolers. De dagen dat een andere vervoerwijze wordt gebruik zijn gelijkmatig 
over de week verspreid. Er is dus geen specifieke dag in de week waarop minder 
gecarpoold wordt dan gemiddeld . 

4.7. De 'decision plan nets' 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de 'decision plan nef-methode (zie paragraaf 
2.4) om te achterhalen welke eisen en wensen een rol spelen bij het al dan niet willen 
carpoolen. Met vrijwel elke respondent is de DPN-methode doorlopen. Elf respondenten 
(zes ex-carpoolers en vijf niet-carpoolers) voelden hier niets voor. Deze respondenten 
zijn bij de bespreking van de DPN's buiten beschouwing gelaten. Aan het eind van deze 
paragraaf komen de redenen voor het niet invullen van het DPN aan de orde. 

Volgens de DPN-methode dient een respondent eerst een aantal eisen te noemen 
waaraan carpoolen moet voldoen. Hiertoe waren in het DPN reeds 7 eisen opgenomen. 
Deze zeven aspecten waren tijdens proefinterviews naar voren gekomen als belangrijke 
eisen. Elke respondent diende voor elk van deze 7 eisen aan te geven of het een 
relevante eis is. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 17a. Vervolgens werd 
elke respondent gevraagd of er nog andere eisen/wensen van belang zijn. Deze eisen 
zijn in tabel 17b opgenomen. 

De in tabel 17a meest genoemde eis betreft het kostenaspect. Ruim 85 tot ruim 90% 
van de respondenten vindt dit aspect van belang. Dit aspect is grotendeels 
geoperationaliseerd (in 90% van de gevallen) als de extra kosten die betaald moeten 
worden ten opzichte van het openbaar vervoer. Van deze respondenten vindt de 
overgrote meerderheid dat carpoolen niet duurder mag zijn dan openbaar vervoer. Een 
klein deel van de respondenten is bereid tot enkele guldens per enkele reis meer te 
betalen dan voor het openbaar vervoer. Dit geldt voor ongeveer 20%, 15% en 20% van 
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de carpoolers, ex-carpoolers en niet-carpoolers. lndien het niet mogelijk is aan deze eis 
te voldoen is een beperkt aantal respondenten (ruim 10%) bereid deze eis iets te 
versoepelen. Carpoolen mag dan (nog) wat duurder zijn dan openbaar vervoer zolang 
alle andere genoemde eisen maar opgaan. De respondenten die het kostenaspect op een 
andere manier hebben geoperationaliseerd, stellen meestal een maximum bedrag per 
maand vast. Dit bedrag varieert nogal over de betreffende respondenten. Enkele van 
deze respondenten zijn bereid dit bedrag in zekere mate te verhogen als niet aan deze 
eis voldaan kan worden. 

Er bestaat een zwak verband tussen de extra kosten ten opzichte van het openbaar 
vervoer die men toestaat enerzijds en de afstand tussen de woning en de werklocatie 
anderzijds. Als deze afstand groter wordt, wil men iets meer extra betalen. Een 
dergelijk verband bestaat ook tussen de extra kosten enerzijds en de reistijd per auto of 
per openbaar vervoer anderzijds. 

Tabel 17a: Betekenis van de voorgedrukle eisen in her DPN (in %) 

Eis/wens m.b.t. carpoolen carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

Kosten 88 86 91 

Afzetten bij de werklocatie 79 87 85 

Extra reistijd tov alleen met auto rijden 82 80 84 

Extra reistijd tov openbaar vervoer 78 80 86 

Thuis ophalen 63 78 78 

Wie rijdt de pool 45 60 67 

Roken in de auto 49 49 70 

Het op een na meest genoemde aspect betreft het bij het werk afzetten en ophalen. 
lndien de respondent niet zelf rijdt, wil hij/zij bij de werklocatie afgezet en weer 
opgehaald worden. Dit geldt gemiddeld voor zo'n 55% van de (ex-)carpoolers die dit 
aspect noemden. Van de betreffende niet-carpoolers wil 70% bij de werklocatie afgezet 
worden. Ongeveer 30% geeft in eerste instantie op dat 5 minuten lopen naar/van de 
werklocatie geen probleem is. Een klein aantal respondenten vindt 10 of zelfs 15 
minuten lopen geen probleem. Dit geldt echter niet voor de niet-carpoolers. Indien niet 
aan deze eis voldaan kan worden, is bijna 40% van de respondenten die dit aspect 
relevant vinden bereid een stuk (meer) te lopen. Dit zijn voomamelijk respondenten die 
in eerste instantie bij het werk afgezet willen worden en in tweede instantie alsnog 
bereid zijn 5 minuten te lopen. Uiteindelijk geldt dat niet meer dan ongeveer 25 % van 
de respondenten die dit aspect van belang vinden, bereid is meer dan 5 minuten naar 
de werklocatie te lopen. 

Een ander belangrijk aspect is de totale reistijd naar het werk. Uit tabel 17a blijkt 
dat 80 tot 85 % van de respondenten eisen gesteld heeft ten aanzien van de extra reistijd 
ten opzichte van het alleen met de auto naar het werk gaan. Deze extra reistijd betreft 
de volledige rit (enkele reis). Dus de extra tijd voor het ophalen van carpoolmaten, het 
wachten en de eventuele tijd voor- en natransport (meestal lopen) zijn hierbij 
inbegrepen. Het blijkt dat ongeveer 10% van de niet-carpoolers vindt dat carpoolen niet 
langer mag duren dan het alleen met de auto naar het werk rijden. Een kleine 10% 
heeft er 5 minuten extra voor over. Het gros van de respondenten heeft echter geen 
probleem met 10 minuten (bijna 40%) of een kwartier (ook bijna 40%) extra tijd. Een 
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enkeling zegt zelfs met een half uur extra tijd geen probleem te hebben. Ongeveer 
eenderde deel van de carpoolers en een vierde deel van de ex-carpoolers en niet
carpoolers is bereid nog een minuut of 5 prijs te geven als het niet anders kan. Dit 
houdt globaal gesproken in dat wat betreft de meerderheid van de respondenten 
carpoolen best 10 minuten tot een kwartier extra tijd per enkele reis mag vergen ten 
opzichte van het alleen rijden. Van ongeveer 30% van de (ex-)carpoolers en een kleine 
20% van de niet-carpoolers mag de carpoolrit nog wat meer dan een kwartier extra tijd 
vergen ten opzichte van alleen rijden. 

De extra reistijd die men toestaat ten opzichte van het alleen met de auto rijden 
neemt in beperkte mate toe met de afstand tussen de woning en de werklocatie of met 
de reistijd naar het werk per openbaar vervoer. Opvallend is dat er geen dergelijk 
verband is met de reistijd naar het werk per auto. 

Een klein aantal respondenten (± 5 % van degenen die dit aspect relevant vinden) 
vindt dat carpoolen minder tijd mag vergen dan met het openbaar vervoer gaan. Dit zijn 
allemaal carpoolers of ex-carpoolers. Wat hen betreft dient carpoolen 10 minuten tot 
een half uur sneller te gaan dan het openbaar vervoer (per enkele reis). Ongeveer drie 
kwart van de respondenten vindt echter dat carpoolen niet meer tijd mag vergen dan 
OV. Vervolgens mag van bijna 15% van de respondenten carpoolen tot 10 minuten 
langer duren dan het reizen per OV. Vergeleken met de eerdere aspecten zijn slechts 
weinig respondenten ( 10 % tot 20 % ) bereid nog wat meer extra tijd voor carpoolen uit 
te trekken als de eerstgenoemde extra tijd niet haalbaar zou zijn. Al met al blijkt dat 
carpoolen alleen een acceptabel alternatief is als men er sneller mee op het werk kan 
zijn dan met het openbaar vervoer. 

Ongeveer 65% van de carpoolers en 80% van de ex-carpoolers en niet-carpoolers 
heeft het aspect "thuis ophalen en afzetten" opgenomen als een relevante eis ten aanzien 
van carpoolen. Ruim de helft van deze respondenten wil thuis opgehaald en afgezet 
worden. Ongeveer een kwart is bereid hooguit 5 minuten te lopen en ruim 20% van de 
carpoolers en 10% van de ex-carpoolers en niet-carpoolers wil tot 10 minuten lopen. 
Indien dit niet mogelijk is, wil ongeveer een derde deel van de respondenten alsnog 
zo'n 5 minuten (meer) gaan lopen. Samenvattend kan gesteld worden dat de 
respondenten toch graag aan huis afgehaald worden. Een stukje lopen is voor vele 
respondenten die dit aspect van belang vinden nog wel acceptabel zolang het niet meer 
dan 5 minuten duurt. De helft van de carpoolers en ongeveer een kwart van de ex
carpoolers en niet-carpoolers is bereid meer dan 5 minuten vanuit zijn/haar woonlocatie 
te lopen. 

Voor het aspect "thuis ophalen en afzetten" en voor het eerder besproken aspect "bij 
het werk afzetten en ophalen" geldt dat de extra tijd die hieruit voortvloeit onderdeel 
uitmaakt van de "extra reistijd t.o. v. alleen rijden of OV". Dit betekent dat zowel een 
stuk lopen vanaf de woning naar het opstappunt en een stuk lopen vanaf het uitstappunt 
naar de werklocatie voor velen onacceptabel kan zijn, ook al is een stuk lopen op zich 
geen probleem. 

Ongeveer 60% van de respondenten heeft een eis gesteld aan het al dan niet moeten 
rijden van de pool. Voor de carpoolers ligt dit percentage wat lager, terwijl het voor 
de niet-carpoolers iets hoger is. Van de respondenten die dit aspect genoemd hebben 
geeft tweederde deel de voorkeur aan wisselend rijden. Bijna een kwart wil nooit zelf 
rijden en 10% wil altijd zelf rijden. Als aan deze eis niet voldaan kan worden is ruim 
een kwart van de respondenten bereid een andere optie te accepteren. Het betreft dan 
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voor 70% respondenten die aanvankelijk hadden opgegeven wisselend te willen rijden. 
Deze respondenten zijn dan bereid genoegen te nemen met een van de andere twee 
opties. Hierbij gaat de voorkeur van carpoolers uit naar nooit zelf rijden, terwijl de 
andere respondenten meer de voorkeur geven aan altijd zelf rijden. 

Bijna de helft van de carpoolers en ex-carpoolers en 70% van de niet-carpoolers 
stelt eisen ten aanzien van het roken in de auto. Van deze respondenten vindt gemiddeld 
drie kwart dater niet gerookt mag worden in de auto. Dit geldt wat sterker voor de ex
carpoolers dan voor de carpoolers en niet-carpoolers. De overige respondenten vinden 
dat het wel moet kunnen. Enkele respondenten vinden dan wel dat het beperkt moet 
blijven tot een enkele sigaret per rit. 

In aanvulling op de voorgedrukte eisen/wensen op het DPN-invulformulier konden de 
respondenten zelf nog eisen en wen sen noemen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 
17b. Deze tabel laat zien dat het aantal genoemde eisen beperkt van omvang is. De 
eisen/wensen die slechts een enkele keer zijn genoemd, zijn niet in de tabel opgenomen. 

Tabel l 7b: Betekenis van de toegevoegde eisen in het DPN (in % ) 

Eis/wens carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

Werktijden 15 18 18 

Karakter carpoolleden 21 9 8 

Betrouwbaarheid carpoolleden 10 7 14 

Flexibele opstelling carpoolleden 7 11 6 

Stiptheid 12 4 4 

Rijgedrag chauffeur 7 11 

Afspraken maken 11 7 3 

Goede auto 3 7 6 

Van de respondenten die het aspect "werktijden" hebben genoemd, stelde een deel dat 
de werktijden van carpoolmaten overeen moeten komen met de werktijden van de 
respondent. Het andere deel van de respondenten stelde dat een flexibele opstelling ten 
aanzien van werktijden gewenst of noodzakelijk is. Ook gaat de voorkeur uit naar een 
zekere regelmaat in de werktijden. 

Met het aspect "karakter carpoolleden" wordt bedoeld dat het moet 'klikken' tussen 
de carpoolleden. Enkele van de respondenten die dit aspect noemen willen daarom 
alleen met bekenden carpoolen of eerst op een of andere manier kennismaken. Deze 
mensen zijn niet zonder meer bereid met vreemden te gaan samenrijden. Een carpooler 
wil alleen maar met z'n partner carpoolen. Het valt op dat de carpoolers dit aspect 
vaker noemen dan de overige respondenten. 

Met het aspect "betrouwbaarheid carpoolleden" wordt voomamelijk bedoeld dat de 
carpoolleden zich aan gemaakte afspraken dienen te houden. Het aspect "stiptheid" 
hangt hier mee samen. Hier wordt mee bedoeld dat er stipt op tijd gereden dient te 
worden. Ook het aspect "afspraken maken" sluit hier deels op aan. Hiermee wordt 
onder andere bedoeld dat er goede af spraken (in het algemeen, wat betreft aankomst
en vertrektijden of wat betreft vergoedingen) gemaakt moeten worden. 

Een aantal respondenten eist een flexibele opstelling van de carpoolleden. Hiermee 
wordt meestal bedoeld dater geen sprake mag zijn van een star systeem. In onderling 
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overleg moet het een en ander 'geregeld' kunnen worden als daar behoefte aan is. 
Sommige respondenten vinden dat het geen probleem mag zijn als iemand eens niet 
(mee)rijdt. 

Een klein aantal respondenten noemt het aspect "rijgedrag". Deze respondenten 
willen alleen carpoolen als de chauffeur veilig rijdt. Dit aspect wordt het meest door 
niet-carpoolers genoemd. Ben niet-carpooler wil zelfs eerst het rijgedrag van de 
chauffeur testen alvorens tot carpoolen over te gaan. Het aspect "goede auto" heeft te 
maken met de technische staat van de auto. De respondenten die dit aspect noemden 
willen alleen carpoolen indien er sprake is van een deugdelijke auto. Ben respondent 
verlangde voldoende beenruimte in de auto. 

Verschillen tussen groepen van respondenten komen in beperkte mate voor. De 
verschillen tussen carpoolers, ex-carpoolers en niet-carpoolers zijn reeds aan de orde 
gekomen. Wat betreft het verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke respondenten 
valt op dat vrijwel elke eis/wens relatief gezien vaker door mannen dan door vrouwen 
wordt genoemd. Alleen de aspecten "karakter carpoolleden" en "flexibele opstelling 
carpoolleden" worden iets vaker door vrouwen genoemd. Respondenten die minder ver 
van de werklocatie af wonen, noemen de aspecten "thuis ophalen" en "werktijden" 
relatief meer dan de respondenten die verder van de werklocatie af wonen. 
Respondenten die geen kinderen hebben noemen de aspecten "extra reistijd t.o. v. alleen 
rijden" en "werktijden" wat minder dan de respondenten met kinderen. Het aspect 
"kosten" wordt echter vaker door respondenten zonder kinderen genoemd. Hieruit blijkt 
weer dat respondenten met kinderen meer financieel voordeel zien in carpoolen dan 
respondenten zonder kinderen. De respondenten met een HBO/WO-opleiding stellen wat 
minder eisen ten aanzien van de betrouwbaarheid van de carpoolleden. Respondenten 
die in een stedelijke omgeving wonen, stellen minder eisen aan de extra tijd ten 
opzichte van het alleen rijden en het rijden van de pool. Daartegenover noemen deze 
respondenten vaker het aspect "thuis ophalen". Respondenten uit huishoudens met meer 
rijbewijzen dan auto's noemen de aspecten "extra tijd t.o.v. alleen rijden" en "karakter 
carpoolleden" wat minder, maar de aspecten "extra tijd t.o.v. het openbaar vervoer" en 
"werktijden" wat meer. Respondenten uit huishoudens met meer leden met een rijbewijs 
en een baan buitenshuis dan auto's, noemen "de tijd t.o.v. het alleen rijden" en "wie 
rijdt de pool" minder vaak dan de andere respondenten. Indien de reistijd per openbaar 
vervoer minder dan twee maal de reistijd per auto bedraagt, worden de aspecten "extra 
tijd t.o. v. openbaar vervoer" en "thuis ophalen" minder vaak genoemd. 

Wat bij de 'decision plan nets' opvalt, is dat de respondenten veelal bereid waren hun 
aanvankelijke eisen wat te versoepelen door wat meer tijd of kosten toe te staan. Dit 
geldt vooral voor de eisen uit tabel l 7a. In feite is in grote mate sprake van 'adjusted 
value dimensions' . Dit zijn eisen waarvoor geldt dat enige versoepeling mogelijk is. Als 
dan nog niet aan deze eisen voldaan kan worden, zal de respondent echter niet gaan 
carpoolen. Voorbeelden van deze eisen zijn de extra reistijd ten opzichte van het alleen 
rijden en het bij het werk/thuis afgezet en opgehaald worden. 

Naast de 'adjusted value dimensions' voeren vele respondenten ook 'rejection 
including dimensions' op. Met name de eis dat carpoolen niet langer mag duren en niet 
duurder mag zijn dan het openbaar vervoer is voor vele respondenten een harde 
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voorwaarde. Als deze eis niet opgaat, wordt er niet gecarpoold. Ook is voor veel 
respondenten een rookverbod in de auto een harde voorwaarde. 

Zogenaamde 'relative preference dimensions' komen in beperkte mate voor. Dit zijn 
eisen die een bepaalde voorkeur van een respondent weergeven. Als een dergelijke eis 
niet opgaat, blijft de respondent toch bereid te carpoolen indien de andere voorwaarden 
wel opgaan. Een enkele keer was een respondent bereid te carpoolen als niet aan 
zijn/haar eis ten aanzien van het aspect "roken" of het aspect "rijden van de pool" 
voldaan kon worden. 

Er werd relatief weinig een andere, compenserende eis opgevoerd als een bepaalde 
eis niet gerealiseerd zou kunnen worden ('trade-off dimensions'). De meest 
voorkomende eis in dit kader betreft het rijden van de pool. Zoals eerder is gebleken, 
hebben de meeste respondenten een voorkeur voor wisselend rijden. lndien dit niet 
mogelijk is, blijven vele respondenten toch bereid te carpoolen met als extra 
voorwaarde dat er onderling afgerekend moet worden. Indien niet aan de eis ten aanzien 
van het thuis ophalen voldaan kan worden, is een aantal respondenten bereid de door 
hem/haar genoemde maximale looptijd om te zetten in een maximale fietstijd. Verder 
is een klein aantal respondenten bereid wat langer vanaf het uitstappunt naar de 
werklocatie te lopen als dit gecompenseerd wordt door een geringere looptijd vanaf de 
woonlocatie naar het opstappunt. 

Het feit dat de meeste eisen 'adjusted value dimensions' zijn, is van belang bij het 
uitzetten van het te voeren beleid ten aanzien van carpoolen. Hoewel vele respondenten 
bereid zijn wat water bij de wijn te doen ten aanzien van een aantal eisen, geldt dat met 
betrekking tot carpoolen aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden. Op basis 
van de DPN's kan een pakket eisen opgesteld worden waaraan voldaan moet worden 
om voor de meeste respondenten een gunstige carpoolsituatie te verkrijgen. Zo mag 
carpoolen niet duurder zijn en niet meer tijd vergen dan het openbaar vervoer. 
Vergeleken met het alleen in de auto rijden mag carpoolen 10, hooguit 15 minuten meer 
tijd vergen, inclusief het ophalen van en het wachten op carpoolleden. Vooral niet
carpoolers geven er de voorkeur aan bij het werk afgezet en opgehaald te worden. Dit 
is belangrijk omdat de grootste winst in het reduceren van het aantal afgelegde 
kilometers per auto door middel van carpoolen onder de groep mensen die nog nooit 
gecarpoold hebben gerealiseerd kan worden. Dit geldt in iets mindere mate ook voor 
het thuis ophalen en afzetten van de carpoolleden. Verder dient bij het maken van 
voorstellen voor carpools rekening gehouden te worden met het feit dat de voorkeur 
uitgaat naar het poolen met collega's of bekenden met overeenkomende werktijden. 
Daarnaast stellen een aantal respondenten specifieke eisen met betrekking tot het al dan 
niet wisselend rijden van de pool en het roken in de auto. Het nauwelijks voorkomen 
van 'trade-off dimensions' duidt erop dat het niet opgaan van de gestelde eisen moeilijk 
valt te compenseren door andere voorwaarden. 

Aan het eind van het invullen van het DPN werd elke respondent gevraagd of hij of zij 
bereid was elke werkdag te carpoolen indien de voorwaarden uit het DPN op zouden 
gaan. Van alle respondenten bleek ongeveer tweederde deel hiertoe bereid te zijn. Ruim 
20% van de respondenten was wel bereid te carpoolen, maar niet elke dag. Zo'n 10% 
van de respondenten voelde er niets voor om te gaan carpoolen. Er is een duidelijk 
verschil tussen de groepen respondenten (zie tabel 18). 
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Tabel 18: Elke dag willen carpoolen (in %) 

carpoolers ex-carpoolers niet-carpoolers 

Elke dag 86 61 52 

Niet elke dag 14 24 29 

Nooit 14 14 

Weet niet 2 5 

Uit tabel 18 blijkt dat de carpoolers aanzienlijk meer bereid zijn elke dag te carpoolen 
dan de ex-carpoolers en niet-carpoolers. De meest genoemde redenen om niet elke dag 
te carpoolen zijn: niet afhankelijk/gebonden willen zijn, activiteiten na het werk, auto 
is nodig voor het werk, graag willen fietsen (beweging, goedkoper) en bij enkele 
respondenten de voorkeur voor het openbaar vervoer (flexibeler, sneller, kunnen werken 
in de trein). Een respondente wilde niet elke dag carpoolen in verband met het 
beschikbaar moeten zijn voor de kinderen. Respondenten die dichter bij de werklocatie 
wonen zijn minder bereid elke dag te carpoolen dan respondenten die ver van het werk 
af wonen. Ook respondenten die in een landelijke omgeving wonen zijn minder geneigd 
te carpoolen dan respondenten die in een stedelijk omgeving wonen. 

Aan de respondenten die niet elke werkdag wilden carpoolen is gevraagd hoeveel 
werkdagen men wel bereid was te poolen. Een carpooler en ruim de helft van de ex
carpoolers en de niet-carpoolers wilde of kon deze vraag niet beantwoorden. Van de 
overige respondenten wilde de meesten een of twee werkdagen niet carpoolen. 

De respondenten die nooit willen carpoolen zijn degenen die het DPN niet ingevuld 
hebben, aangevuld met 8 respondenten die na het invullen van het DPN toch niet bereid 
waren te carpoolen. Van deze negentien respondenten zeggen drie ex-carpoolers en vier 
niet-carpoolers dat ze gewoon niet (meer) willen carpoolen. Daamaast geven vier niet
carpoolers de voorkeur aan het reizen per openbaar vervoer. Zowel een ex-carpooler 
als een niet-carpooler geeft de voorkeur aan fietsen. Verder wil een ex-carpooler zijn 
vrijheid niet kwijtraken. Dit geldt ook voor twee niet-carpoolers. Tot slot zijn het 
regelmatig moeten overwerken (een ex-carpooler en een niet-carpooler) en de auto 
nodig hebben voor het werk (een ex-carpooler) redenen om toch niet te gaan carpoolen. 

4.8. Relevante variabelen bij vervoenniddelkeuzegedrag 

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in factoren en omstandigheden 
die een rol spelen met betrekking tot carpoolen. Uiteindelijk kan deze kennis dan 
gebruikt worden bij het ontwikkelen van vervoermiddelkeuzemodellen. Met behulp van 
dergelijke modellen wordt getracht de keuze van een individu voor een bepaald 
vervoermiddel in verband te brengen met een aantal kenmerken van de mogelijke 
vervoermiddelen en het betreffende individu. Zo'n model wordt ontwikkeld mede op 
basis van in de praktijk of onder hypothetische omstandigheden waargenomen 
vervoermiddelkeuzegedrag (zie bijvoorbeeld Ettema (1991) voor een overzicht). Indien 
het ontwikkelde model goed in staat is het waargenomen gedrag te verklaren, kan het 
model onder bepaalde veronderstellingen gebruikt worden voor het evalueren van 
beleidsmaatregelen die bijvoorbeeld inspelen op de kenmerken van de vervoerniiddelen. 
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Met andere woorden, met een vervoermiddelkeuzemodel kan voorspeld worden wat het 
waarschijnlijke effect van beleidsmaatregelen op het vervoermiddelkeuzegedrag is. 

Hoewel reeds diverse vervoermiddelkeuzemodellen zijn ontwikkeld, houden deze 
modellen in het algemeen niet expliciet rekening met de mogelijkheid tot carpoolen. In 
deze paragraaf wordt samengevat welke informatie uit het onderhavige onderzoek 
relevant is voor het ontwikkelen van een vervoermiddelkeuzemodel dat wel expliciet 
uitgaat van de mogelijkheid tot carpoolen. In bijlage 1 van dit rapport is op basis van 
theoretische overwegingen uiteengezet dat de in de praktijk meest gangbare 
vervoermiddelkeuze-modellen niet bij voorbaat geschikt zijn voor het opnemen van de 
vervoerwijze carpoolen. 

Twee belangrijke aspecten bij het ontwikkelen van een vervoermiddelkeuzemodel 
betreffen ten eerste de vraag welke vervoermiddelen een individu ter beschikking staan 
voor het maken van een bepaalde verplaatsing en ten tweede de vraag welke kenmerken 
van de vervoermiddelen een rol spelen bij de keuze. 

De eerste vraag betreft de individuele keuzeset, ofwel de alternatieve vervoerwijzen 
die een individu ter beschikking staan. Uiteraard kan niet elk individu over alle 
mogelijke vervoerwijzen beschikken. Uit paragraaf 4.4 is gebleken dat niet iedereen 
over een auto of rijbewijs beschikt, niet iedereen kan carpoolen in verband met het 
werk of het ontbreken van een poolgenoot, bepaalde verplaatsingen niet met het 
openbaar vervoer gemaakt kunnen worden en dat de af te leggen afstand vaak te groot 
is om te fietsen. In het ideale geval zou per individu bepaald moeten worden of een 
bepaalde vervoerwijze al dan niet tot zijn/haar keuzeset behoort. Hierbij spelen enkele 
kenmerken van de persoon en zijn/haar woon- en werklocatie een belangrijke rol. Ten 
aanzien van carpoolen is dit probleem complex. Niet alleen de vraag of er een 
carpoolgenoot is te vinden speelt een rol, maar ook de vraag of iemand onder bepaalde 
omstandigheden zou willen carpoolen is van belang. Deze laatste vraag kan mede op 
basis van de gestelde eisen uit de 'decision plan nets' beantwoord worden. 

De tweede vraag betreft de relevante kenmerken van de vervoermiddelen. Eerder 
in dit hoofdstuk is per vervoermiddel kort weergegeven wat de respondenten als voor
en nadelen zien van dat vervoermiddel. Het spreekt voor zich dat deze voor- en nadelen 
te vertalen zijn naar variabelen in het keuzemodel. Zo zijn voor elk vervoermiddel de 
reistijd en de kosten van belang. In tabel 19 is voor de belangrijkste vervoerwijzen 
aangegeven welke variabelen (op basis van deze studie) een belangrijke rol (kunnen) 
spelen bij het vervoermiddelkeuzegedrag. Deze tabel kan verder aangevuld worden met 
uit de literatuur bekende variabelen (zie bv. Anderson, Borgers, Ettema & Timmermans 
(1992) voor een overzicht van relevante literatuur). 

Wat betreft carpoolen dient rekening gehouden te worden met de situatie binnen het 
huishouden van het betreffende individu. Indien binnen het huishouden meerdere 
personen aanspraak maken op een auto dan dater auto's beschikbaar zijn, kan dit voor 
de betreffende persoon aanleiding zijn om te gaan carpoolen. Het is immers gebleken 
dat een deel van de respondenten carpoolt omdat het thuisfront dan over een auto kan 
beschikken. De behoefte aan een auto van huisgenoten is onder andere afhankelijk van 
de werkzaamheden van de huisgenoten. 
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Tabel 19: Belangrijke variabelen per vervoerwijze 

Auto - reistijd (incl. files) 
- kosten 
- comfort 
- milieu 

Carpool en - reistijd (incl. files) 
- kosten 
- comfort/ gemak 
- milieu 
- athankelijk.heid/ gebondenheid 
- gezelligheid 
- inflexibiliteit 
- gebruik auto door gezinsleden 

Trein - reistijd (incl. vertragingen) 
- kosten 
- voor- en natransport 
- drukte/comfort 
- iets kunnen doen 
- onbetrouwbaarheid 

Bus/tram/ metro - reistijd (incl. vertragingen) 
- kosten 
- voor- en natransport 
- drukte/comfort 

Fiets - reistijd 
- kosten 
- beweging/inspanning 
·- geen bescherming tegen slecht weer 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van meer inzicht in de motieven, 
beperkingen en ervaringen die een rol kunnen spelen met betrekking tot carpoolen. De 
resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op ruim 200 interviews die bij werknemers 
van een 10-tal bedrijven onder werktijd zijn afgenomen. Er is sprake van drie groepen 
van gelnterviewde personen. De eerste groep bestaat uit 73 respondenten die ten tijde 
van het interview carpoolden (carpoolers). De tweede groep bestaat uit 51 respondenten 
die weer gestopt zijn met carpoolen (ex-carpoolers) en de derde groep bestaat uit 84 
respondenten die nog nooit gecarpoold hebben (niet-carpoolers). Er dient nadrukkelijk 
op gewezen te worden dat de gei'nterviewde personen geen representatief beeld geven 
van de Nederlandse bevolking of een groepering daarbinnen. Er is door middel van een 
voorselectie juist gestreefd naar een zekere spreiding van de gei'nterviewden over een 
aantal achtergrondvariabelen zoals bijvoorbeeld de afstand tussen de woon- en 
werklocatie, bereikbaarheid van de werklocatie per openbaar vervoer en lmishoudens
kenmerken. Zo is bereikt dat het onderzoek inzicht heeft gegeven in diverse factoren 
en omstandigheden die een rol kunnen spelen met betrekking tot het carpoolen. De 
gei'nterviewde personen hadden grotendeels een kantoorachtige functie. Andersoortige 
bedrijven (zoals bijvoorbeeld productiebedrijven) waren niet bereid aan het onderzoek 
mee te werken. Mensen die bij voorbaat carpoolen als een onacceptabel altematief 
afwezen, zijn niet in dit onderzoek betrokken. 

De belangrijkste redenen om te gaan carpoolen zijn: carpoolen is goedkoper dan de 
auto of het openbaar vervoer en sneller en/of gemakkelijker dan het openbaar vervoer. 
Andere argumenten om te gaan carpoolen zijn dat de auto dan (enkele dagen per week) 
thuis beschikbaar is, men toch (dicht) bij elkaar werkt en dat het gezellig is. Veruit de 
meest genoemde reden om te stoppen met carpoolen betreft een verandering van het 
woon- of werkadres van carpoolleden. Ook veranderingen of wisselingen in werktijd 
zijn belangrijke oorzaken. Tevens stopt men wel met carpoolen omdat een andere wijze 
van vervoer goedkoper of sneller is. Voor de gei'nterviewde niet-carpoolers is de reden 
om toch maar niet te gaan carpoolen meestal van praktische aard: men kan geen 
meerijder vinden. Speciale regelingen van de werkgever (op het gebied van parkeren 
of onkosten-vergoeding) hebben nauwelijks aanleiding gegeven om te gaan carpoolen. 
Hier dient bij opgemerkt te worden dat bij de meeste bedrijven waar de respondenten 
werken voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is. 

Naast de eerder genoemde redenen om te gaan carpoolen worden als de 
belangrijkste voordelen van carpoolen genoemd: gezelligheid, overleg met collega's, 
minder milieuvervuiling en minder drukte op de wegen. Als duidelijke nadelen van 
carpoolen noemt men de afuankelijkheid van andere mensen en de inflexibiliteit van het 
systeem. Ook kost het extra tijd vergeleken met wanneer men alleen rijdt. Voor 
sommigen is een OV-kaart of fietsen voordeliger dan carpoolen. Geconcludeerd kan 
worden dat dit onderzoek de uit de literatuur bekende motieven voor en tegen carpoolen 
bevestigt. De ervaringen van carpoolers en ex-carpoolers met betrekking tot carpoolen 
zijn in het algemeen positief. Vrijwel alle (ex-)carpoolers vinden carpoolen gezellig. 
Een klein aantal (ex-)carpoolers heeft ook negatieve ervaringen opgedaan met 
carpoolen. Hierbij dient gedacht te worden aan het rijgedrag van de chauffeur en het 
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niet op tijd op de bestemming aankomen. Problemen met betrekking tot carpoolen doen 
zich nauwelijks voor. Mocht een probleem ontstaan doordat iemand (onverwachts) niet 
kan rijden, dan rijdt een ander carpoollid de pool of wordt van het openbaar vervoer 
gebruik gemaakt. 

Carpoolers carpoolen regelmatig niet. Zo heeft men soms de auto nodig voor het 
werk of komen de werktijden niet overeen. Ook wordt vaak niet gecarpoold omdat de 
carpoolgenoot dan niet werkt. Alleen met de auto rijden is dan het meest voorkomende 
altematief. 

Er is een beperkt aantal verschil/en tussen de drie groepen van respondenten 
(carpoolers, ex-carpoolers en niet-carpoolers) te onderscheiden. Een van de verschillen 
tussen de carpoolers en de ex-carpoolers is dat het financiele voordeel van carpoolen 
voor de ex-carpoolers een belangrijker motief was om te gaan carpoolen dan voor de 
respondenten die nog steeds carpoolen. Als de redenen om te gaan carpoolen en de 
overige voordelen van carpoolen die (ex-)carpoolers noemen vergeleken worden met de 
voordelen van carpoolen die de niet-carpoolers noemen, valt op dat de (ex-)carpoolers 
ook minder zakelijke aspecten als gezelligheid en overleg met collega's noemen, terwijl 
niet-carpoolers deze aspecten niet noemen. In het verlengde hiervan kan vermeld 
worden dat een beperkt aantal (ex-)carpoolers ongezelligheid als een nadeel van alleen 
met de auto rijden noemt, terwijl dit door geen enkele niet-carpooler wordt genoemd. 

Bij de nadelen van carpoolen noemen niet-carpoolers veel meer dan de 
(ex-)carpoolers de afhankelijkheid van of gebondenheid aan anderen. Uit de decision 
plan nets blijkt dat onder gunstige voorwaarden een ruime meerderheid van de 
(ex-)carpoolers wel elke dag wil carpoolen. Dit geldt echter niet voor de niet·· 
carpoolers. Ongeveer de helft van deze respondenten wil niet elke dag carpoolen. De 
belangrijkste reden voor het niet elke dag willen carpoolen is dat men niet te veel 
gebonden wil zijn. Uit de 'decision plan nets' is verder gebleken dat de niet-carpoolers 
wat hogere eisen stellen aan de omstandigheden waaronder ze zouden willen carpoolen 
dan de (ex-)carpoolers. Zo zijn niet-carpoolers minder bereid een stukje te lopen naar 
de werk- of woonlocatie, en mag de carpoolrit minder extra tijd kosten ten opzichte van 
het alleen met de auto rijden. Bovendien stellen meer niet- en ex-carpoolers dan 
carpoolers eisen aan het rijgedrag en de auto van de chauffeur. Daartegenover staat dat 
vaker door carpoolers de eis genoemd wordt dat het moet 'klikken' tussen de 
carpoolleden. Verder stellen meer (ex-)carpoolers dan niet-carpoolers dat er goede 
afspraken gemaakt moeten worden met betrekking tot het carpoolen. 

Ook indien de respondenten op een andere wijze gegroepeerd worden, kunnen 
verschillen tussen de groepen geconstateerd worden. Zo noemen vooral de respondenten 
die kinderen hebben het feit dat thuis over de auto beschikt kan worden als voordeel 
van carpoolen of als reden om te gaan carpoolen. Uiteraard geldt dit alleen indien een 
ander binnen het huishouden over een rijbewijs beschikt. Ook komt bij deze groep 
respondenten het financiele voordeel van carpoolen meer naar voren. Mannen en 
vrouwen verschillen van elkaar in die zin dat de vrouwen relatief meer de kortere 
reistijd en het gemak als reden om te gaan carpoolen noemen. Ook noemen vrouwen 
vaker het feit dat carpoolen beter is voor het milieu. De mannen (zowel met als zonder 
kinderen) blijken meer waarde te hechten aan het financiele voordeel van carpoolen. Bij 
het construeren van de 'decision plan nets' werden door de mannen meer eisen gesteld 
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aan carpoolen dan door de vrouwen. Uitzonderingen hierop zijn dat de vrouwen iets 
vaker eisen stelden aan de carpoolgenoten en de flexibiliteit van het carpoolen. 

Twee typen van groepsmatige beslissingen kunnen bij carpoolen een rol spelen. Ten 
eerste kan binnen een huishouden overlegd worden met betrekking tot carpoolen. Dit 
overleg komt in beperkte mate voor. Als er overlegd wordt, betreft dit voornamelijk de 
dagen waarop gecarpoold zal worden en wanneer de auto thuis beschikbaar zal zijn. Ten 
tweede kan overleg plaatsvinden tussen de carpoolleden onderling. Het blijkt echter dat 
er weinig afspraken worden gemaakt tussen de carpoolleden onderling wat betreft 
wachttijden en mogelijke problemen. Ook is er nauwelijks sprake van een coordinator 
binnen de pool. Waarschijnlijk mede door het feit dat de meeste carpools spontaan 
ontstaan zijn, lijkt alles min of rneer vanzelf te verlopen. Complexere vormen van 
besluitvorming lijken zich hier niet veelvuldig voor te doen. 

De belangrij kste verandering binnen een carpool die op kan treden is het beeindigen 
van de pool. De ex-carpoolers hebben van slechts enkele maanden tot meer dan 10 jaar 
gecarpoold. Ongeveer een derde deel van de carpoolers carpoolde ten tijde van het 
interview al minstens drie jaar. Bij ongeveer een kwart van de (ex-)carpoolers zijn 
veranderingen in de samenstelling van de pool opgetreden. Het betreft dan voornamelijk 
het toe- of uittreden van een carpoollid. De tijd tussen de veranderingen varieert in 
ruime mate. De aanleidingen voor veranderingen binnen de pool komen grotendeels 
overeen met de aanleidingen om te stoppen met carpoolen. 

Ten aanzien van het te voeren beleid met betrekking tot carpoolen dienen de volgende 
opmerkingen gemaakt te worden. Vergeleken met het alleen in de auto rijden heeft 
carpoolen het voordeel van de lagere kosten en een zekere hoeveelheid gezelligheid. 
Daar staat tegenover dat carpoolen extra tijd vergt ten opzichte van alleen rijden en een 
zekere mate van afhankelijkheid van anderen met zich meebrengt. Het kostenaspect en 
de reistijd zijn tot op zekere hoogte te belnvloeden. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat de meeste respondenten geen gebruik maken van mogelijke belasting-voordelen. Dit 
komt omdat de meeste carpoolers wisselend rijden en de belasting-regeling uitgaat van 
een chauffeur die altijd de pool rijdt. Ten opzichte van alleen rijden mag carpoolen wat 
meer tijd kosten. Een mogelijkheid om de carpool-reistijd te bevoordelen ten opzichte 
van de auto is het openstellen van busbanen voor carpoolers of het creeren van 
carpoolbanen. Een andere mogelijkheid is het voeren van een veel stringenter 
parkeerbeleid door de bedrijven en gemeenten. Het blijkt namelijk dat vooral de niet
carpoolers bij voorkeur bij de werklocatie af gezet will en worden. Door nu de 
parkeerfaciliteiten voor niet-carpoolers op enige afstand van de werklocatie te houden, 
kan carpoolen gunstig belnvloed worden. 

Vergeleken met het openbaar vervoer is carpoolen in het algemeen een stuk sneller. 
Carpoolen is alleen interessant indien de totale reistijd (dus inclusief het ophalen, 
wachten en omrijden) korter is dan de reistijd per openbaar vervoer. Zodra dit niet het 
geval is, gaat de voorkeur vaak uit naar het openbaar vervoer, mede omdat de 
afhankelijkheid van anderen dan geen rol speelt. Ook als de kosten van het carpoolen 
hoger worden dan de kosten van een OV-kaart, gaat de voorkeur meestal uit naar het 
openbaar vervoer. Van de OV-kaart kan bovendien op elk moment gebruik gemaakt 
worden gedurende zeven dagen per week, terwijl het carpoolen maximaal vijf keer per 
week mogelijk is. 
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De veronderstelling uit de literatuur dat de kans op carpoolen toeneemt naarmate 
de afstand tussen de woon- en werklocatie toeneemt omdat de extra tijd voor ophalen 
dan relatief gering is, wordt niet volledig door dit onderzoek bevestigd. Uit de 'decision 
plan nets' is gebleken dat de extra reistijd die men toestaat ten opzichte van het alleen 
rijden slechts in geringe mate samenhangt met de woon-werkafstand. Uit het DPN
gedeelte van de interviews blijkt dat in de volgend~ situatie voor de meeste 
respondenten carpoolen een goede kans maakt als vervoerwijze: 

- niet duurder dan openbaar vervoer, 
- sneller dan openbaar vervoer, 
- niet meer dan 10 (hooguit 15) minuten extra reistijd vergeleken met alleen rijden, 
- bij het werk afzetten en ophalen, 
- thuis ophalen en afzetten, 
- overeenkomende werktijden, 
- bij voorkeur samenrijden met bekenden. 

Daarnaast stellen een aantal respondenten specifieke eisen met betrekking tot het rijden 
van de pool en het roken in de auto. Tevens blijkt dat er slechts in beperkte mate sprake 
is van trade-off dimensions. Dat wil zeggen dat het niet opgaan van een voorwaarde die 
aan carpoolen gesteld wordt, nauwelijks goedgemaakt kan worden door andere 
eigenschappen van de pool. 

Naast het stimuleren dat automobilisten meer gaan carpoolen, dient er naar 
gestreefd te worden dat carpoolers niet overstappen op alleen met de auto rijden. Dit 
overstappen van carpoolers wordt vooral veroorzaakt door een verandering van woon
of werklocatie van de carpoolers. Op zich valt hier beleidsmatig weinig aan te doen. De 
tweede aanleiding voor het stoppen met carpoolen betreft veranderingen of wisselingen 
in de werktijden. Bedrijven zouden ten aanzien van dit aspect kunnen streven naar meer 
stabiele werktijden. 

Wat betreft de organisa1ie van de carpools valt op dat driekwart van de (ten tijde 
van de interviews) nog bestaande pools uit 2 personen bestaat. Dit was slechts voor de 
helft van de opgeheven pools net geval. Daarnaast valt op dat vrijwel alle pools uit 
collega's en/of huisgenoten bestaan. Het aandeel pools waarin huisgenoten met elkaar 
poolen is groter onder de nog bestaande pools ( ongeveer een kwart) dan onder de 
opgeheven pools (ongeveer 15%). De pools zijn in het algemeen spontaan ontstaan en 
er is maar in beperkte mate sprake van het maken van afspraken. Dit alles geeft een 
informeel karakter aan het carpoolen. Dit wordt versterkt door de gezellige sfeer die 
binnen de meeste pools bestaat en bet feit dat problemen die ontstaan doordat iemand 
onverwacht niet kan (mee)rijden in het algemeen soepel worden opgelost in onderling 
overleg. De ritten zijn in het algemeen eenvoudig van aard: degene die de pool rijdt 
haalt de anderen thuis op en zet iedereen bij de werklocatie af. De werklocatie is echter 
in de meeste gevallen dezelfde voor alle leden van een carpool. Deze informele en 
eenvoudige organisatiestructuur binnen de carpools zou een verklaring kunnen zijn voor 
het feit dat geavanceerde carpoolsystemen waarmee de pool van dag tot dag kan worden 
samengesteld, geen succes blijken te zijn. 
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Bijlage 1 

Problemen bij bet modelleren van 
vervoermiddelkeuzegedrag 



PROBLEMEN BIJ HET MODELLEREN VAN 
VERVOERMIDDELKEUZEGEDRAG 

De doelstelling van deze studie is: inzicht verkrijgen in de factoren en omstandigheden 
die een rol spelen bij het al dan niet willen carpoolen. Uiteindelijk kan deze kennis dan 
gebruikt worden bij het ontwikkelen van vervoermiddelkeuzemodellen. Dergelijke 
modellen moeten inzicht verschaffen in het keuzegedrag van (groepen) van individuen, 
waarmee dan reacties van individuen op veranderingen in het aanbod voorspeld kunnen 
worden. 

Het multinomiale logit model 

Een eenvoudig en veel gebruikt model voor het modelleren van keuzegedrag is het 
multinomiale logit model. Dit model is gebaseerd op de theorie dat een individu een 
zeker nut ontleent aan kenmerken (eigenschappen) van de alternatieven waaruit gekozen 
kan worden. Door per alternatief de nutten van de bijbehorende kenmerken te 
combineren ontstaat het zogenaamde structurele nut voor dat alternatief. In formule kan 
dit als volgt weergegeven worden: 

waarbij: 
Vj het structurele nut van alternatief j is; 
Xjk de score van alternatief j op kenmerk k is; 
(3k het gewicht van kenmerk k is. 

In feite is hier gewoon sprake van een gewogen optelling van attribuutscores. Deze 
specificatie van het nut is compensatorisch. Dat wil zeggen dat een slechte score van 
een alternatief op een bepaald kenmerk gecompenseerd kan worden door een goede 
score van datzelfde alternatief op een ander kenmerk. Indien het nut voor elk 
vervoermiddel bekend is, kan onder bepaalde veronderstellingen met behulp van de 
onderstaande formule de kans voorspeld worden dat een bepaald alternatief gekozen zal 
worden: 

waarbij S de set met mogelijke alternatieven is. 

De kans dat een bepaald vervoermiddel gekozen wordt, is dus afhankelijk van het nut 
van dat vervoermiddel en het nut van de andere vervoermiddelen die door het 
betreffende individu gekozen kunnen worden. 

Voordat dit model toegepast kan worden, dient eerst bepaald te worden welke 
variabelen (kenmerken van de alternatieve vervoermiddelen) in het model opgenomen 
moeten worden. Op basis van een literatuurverkenning en/of een vooronderzoek kan een 
keuze van de belangrijkste variabelen gemaakt worden. In paragraaf 4.8 van dit rapport 
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zijn een aantal mogelijk relevante variabelen opgesomd voor de meest voorkomende 
vervoermiddelen. Variabelen als reistijd en kosten spelen in het algemeen een rol met 
betrekking tot elk vervoermiddel. Hier dient echter gewezen te worden op de 
compensatorische nuts-specificatie van het standaard multinomiale logit model. Uit het 
DPN-deel van dit onderzoek is gebleken dat 'trade-off dimensions' weinig voorkomen 
met betrekking tot carpoolen. Dit betekent dat compensatie binnen het carpool
alternatief niet of nauwelijks mogelijk is. Een slechte score van het carpool-alternatief 
op het ene kenmerk is niet of moeilijk te compenseren door een goede score op een 
ander kenmerk. Het standaard multinomiale logit model gaat er echter van uit dat 
dergelijke compensaties wel mogelijk zijn. Een non-compensatorische specificatie van 
het nut binnen het multinomiale logit model ligt dus meer voor de hand. Dit is bij 
benadering mogelijk door de additieve (compensatorische) specificatie te vervangen door 
een multiplicatieve (non-compensatorische) specificatie. Tevens is uit de DPN's 
gebleken dat vaak drempels gehanteerd worden ten aanzien van bepaalde kenmerken. 
Zo is voor een deel van de respondenten een extra reistijd ten opzichte van alleen rijden 
van bijvoorbeeld IO minuten nog acceptabel. Wordt het meer, dan vervalt carpoolen als 
acceptabel alternatief. Een lineaire nuts-specificatie kan dit effect niet verdisconteren. 
In het meest ideale geval zou de waarde van dergelijke drempels binnen het model 
geschat moeten worden (zie bv. Borgers, Timmermans & Veldhuisen, 1986). 

Keuzesets 

Een belangrijk aspect bij het toepassen van keuzemodellen betreft de keuzesets. 
Individuen beschikken in de regel maar over een beperkt aantal vervoermiddelen. Voor 
iemand die niet over een rijbewijs of auto beschikt, is het alternatief "auto" niet 
relevant. Daarom dient dit alternatief niet in de keuzeset van de betreffende persoon 
opgenomen te worden. Zo is de trein of de bus voor vele mensen ook geen Ielevant 
alternatief. Dit is onder meer het geval in die gebieden waar geen NS-station aanwezig 
is en/of geen bus (op de gewenste tijden) rijdt. Ook beschikt niet iedereen over een 
fiets. Ook als de woon-werkafstand te groot wordt, is de fiets geen acceptabel 
vervoermiddel. Ten aanzien van carpoolen is dit probleem wat complexer. Het is 
namelijk moeilijk te voorspellen of er een carpoolmaat te vinden is die redelijk aan de 
eisen van de reiziger (zie de paragraaf over de 'decision plan nets') voldoet. Op basis 
van de gegevens die in het kader van het maken van vervoerplannen verzameld zijn 
(door adviesbureaus als TC&O, Eindhoven en NEA, Rijswijk), kan misschien inzicht 
verkregen worden in de kans dat voor een bepaald individu een geschikte carpoolmaat 
te vinden is. 

In het ideale geval zou per individu vastgesteld moeten worden of een bepaald 
vervoermiddel al dan niet tot de keuzeset van de betreffende persoon behoort. In feite 
kan hier ook een model voor gespecificeerd worden. De resultaten van dit model 
kunnen zowel deterministisch als probabilistisch van aard zijn. In het eerste geval is er 
sprake van een model dat vaststelt of een vervoerwijze wel of niet tot de keuzeset van 
een bepaald individu behoort. Vervolgens kan dan het keuzemodel op de betreffende 
keuzeset toegepast worden. In het tweede geval wordt per alternatief de kans berekend 
dat een alternatief tot de keuzeset van een bepaald individu zal behoren. In dit geval ligt 
het voor de hand dit model te integreren met het keuzemodel (zie bijvoorbeeld Hensher 
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& Johnson, 1981, p. 67 ev). Ook kan gedacht worden aan een tussenoplossing. Met 
behulp van Monte Carlo simulatietechnieken kan op basis van de kansen dat 
vervoermiddelen tot een keuzeset behoren een keuzeset vastgesteld worden. Vervolgens 
worden met het keuzemodel de kansen van de vervoermiddelen ingeschat. Dit proces 
herhaalt zich een aantal keren voor het betreffende individu. Daarna worden de 
berekende kansen per vervoermiddel over de gesimuleerde keuzesets gemiddeld. 

De IIA-eigenschap 

Hoewel het multinomiale logit model een veel gebruikt model is, zijn er ook enkele 
nadelen aan verbonden. Het conventionele MNL model wordt namelijk gekenmerkt 
door de IIA ('Independence of Irrelevant Alternatives') eigenschap. Dit houdt in dat de 
verhouding tussen de kans dat het ene alternatief gekozen wordt en de kans dat het 
andere alternatief gekozen wordt onafhankelijk is van de kenmerken van of het 
voorkomen van andere alternatieven. Een veel gebruikt voorbeeld in dit kader is het 
volgende 'red bus/blue bus problem'. Stel dat in eerste instantie iemand kan kiezen uit 
de auto en de bus om naar het werk te gaan en dat de betreffende persoon aan beide 
alternatieven evenveel nut ontleend. De kans dat de bus gekozen wordt is dus 0.5. 
Vervolgens komt bv. door de openstelling van een nieuwe buslijn een tweede bus 
beschikbaar. Deze bus heeft een andere kleur dan de eerste bus, maar verschilt verder 
niet van de eerste bus. Door de introductie van de tweede bus kan het individu kiezen 
uit drie -gelijkwaardige- alternatieven. Het MNL model voorspelt nu dat de kans dat 
elk van deze alternatieven gekozen wordt gelijk is aan 0.33. Echter, het lijkt niet 
realistisch dat de kans dat de auto gekozen wordt van 0.5 tot 0 .33 zal dalen door de 
komst van een alternatief dat nauwelijks iets toevoegt aan de oorspronkelijke situatie. 

Een mogelijke oplossing voor dit soort problemen is het toepassen van het 
zogenaamde nested logit model. Verwante alternatieven worden ondergebracht in een 
zogenaamd nest. In eerste instantie wordt dit nest gezien als een alternatief, en kan met 
het gewone multinomiale logit model de kans berekend worden dat dit nest van 
alternatieven gekozen wordt. In tweede instantie kan dan, ook weer met het 
multinomiale logit model de kans berekend worden voor elk alternatief binnen het nest. 
Zo kunnen bijvoorbeeld de alternatieven trein en bus ondergebracht worden in het nest 
OV. Eerst wordt dan de kans berekend dat OV gekozen wordt uit de keuzeset. 
Vervolgens wordt de kans berekend dat de trein gekozen wordt uit het OV-nest. Door 
nu de kans dat de trein uit het OV-nest gekozen wordt te vermenigvuldigen met de kans 
dat OV wordt gekozen, kan de uiteindelijke kans dat de trein gekozen wordt verkregen 
worden. Daly, De Jong & Brohm (1990) geven een aantal voorbeelden van nest
structuren voor vijf vervoermiddelen, waaronder carpoolen. In geval van het 'red 
bus/blue bus' probleem zouden de twee bussen samen in een nest ondergebracht moeten 
word en. 

Deze aanpak levert echter toch een probleem op indien carpoolen deel uitmaakt van 
de keuzemogelijkheden. Het alternatief carpoolen vertoont een zekere verwantschap met 
het alleen met de auto naar het werk rijden (bijvoorbeeld: in beide gevallen is meestal 
sprake van een personenauto). Dit pleit ervoor beide alternatieven onder te brengen in 
een nest. Echter, carpoolen heeft ook een zekere verwantschap met het openbaar 
vervoer (in beide gevallen is bijvoorbeeld sprake van een zekere collectiviteit). Dit zou 
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een reden zijn om carpoolen samen met het openbaar vervoer in een nest onder te 
brengen. Ben en hetzelfde altematief onderbrengen in meerdere nesten kan echter niet 
binnen het nested logit model. In dit geval dient uitgeweken te worden naar meer 
ingewikkelde modeltypen . 

Een model dat wel in staat is rekening te houden met het feit dat een altematief 
verwant is aan meerdere andere altematieven, is het multinomiale probit model. Bij dit 
model kan een matrix met varianties van en covarianties tussen altematieven geschat 
worden. Deze matrix kan zodanig gespecificeerd worden dat de covariantie tussen twee 
altematieven geinterpreteerd kan worden als de mate waarin beide altematieven verwant 
zijn aan elkaar. Nadeel van het probit model is echter dat de parameters lastig te 
bepalen zij n. 

Door een aantal auteurs zijn ook voorstellen gedaan de specificatie van het 
conventionele logit model uit te breiden zodat ook rekening gehouden kan worden met 
verwantschappen tussen altematieven. Voor een overzicht van dergelijke modellen en 
probit modellen wordt verwezen naar Borgers & Timmermans (1987). Een variant op 
deze aanpak wordt beschreven in Anderson, Borgers, Ettema & Timmermans (1992) 
en Borgers, Timmermans & Ettema (1992). 

Afgezien van deze complexere modeltypen kan het probleem van onderlinge 
verwantschap en het probleem van de keuzesets ondervangen worden door in het 
conventionele logit model voor elk vervoermiddel een dummy-variabele op te nemen. 
Deze alternatief-specifieke dummy-variabelen nemen dan een aantal aspecten voor hun 
rekening. Ten eerste zijn dit effecten van moeilijk of niet meetbare kenmerken van het 
betreffende altematief (denk daarbij bijvoorbeeld aan de 'status' die aan een bepaald 
vervoermiddel verbonden is). Ten tweede kunnen dummy-variabelen tot op zekere 
hoogte effecten van eventuele verwantschappen tussen altematieven verdisconteren. Ten 
derde kan een dummy-variabele van een bepaald altematief ook de kans dat dat 
altematief een reele keuzemogelijkheid is, voor rekening nemen. Een probleem van 
deze benadering met dummy-variabelen is echter dat de genoemde effecten niet 
uiteengerafeld kunnen worden en de geschatte parameters geen correct inzicht 
verschaffen in het belang van de variabelen, waardoor effecten van bepaalde 
beleidsmaatregelen niet of minder betrouwbaar ingeschat kunnen worden. Zo kan 
bijvoorbeeld het effect van het door VCC's opsporen van mensen waarmee eventueel 
gecarpoold zou kunnen worden niet goed ingeschat worden. 

Gezamenlij k keuzegedrag 

Het multinomiale logit model en de genoemde varianten daarop zijn in pnnc1pe 
modellen voor het verklaren van individuee/ keuzegedrag. Uit de interviews is echter 
gebleken dat een deel van de respondenten beslissingen neemt ten aanzien van carpoolen 
in overleg met anderen. Enerzijds is er onderling overleg tussen de carpoolleden en 
anderzijds is er overleg tussen degene die carpoolt en zijn/haar huisgenoten. Met name 
dit laatste kan van belang zijn omdat op het niveau van het huishouden een keuze 
gemaakt zou kunnen worden tussen carpoolen of het aanschaffen van een extra auto. 
Met name de aanschaf van een extra auto brengt de nodige consequenties met zich mee. 

Het onderling overleg bleek maar in beperkte mate plaats te vinden. Echter, een 
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goed inzicht in het keuzegedrag van huishoudens ten aanzien van het aan- of af schaffen 
van een extra auto is van belang voor het onderbouwen van het te voeren beleid. Voor 
het verk.rijgen van dit inzicht is het conventionele multinomiale logit model niet 
geschikt. Een model dat expliciet uitgaat van gezamenlijk keuzegedrag is uiteengezet 
in Borgers, Timmermans & van der Waerden (1991). Het toepassen van een dergelijk 
model vergt echter een afzonderlijk onderzoek. Als tussenoplossing zouden extra 
variabelen in het individuele keuzemodel opgenomen kunnen worden. Deze extra 
variabelen dienen informatie toe te voegen over de behoefte aan een auto door andere 
leden binnen het huishouden. Deze behoefte is afhankelijk van het aantal gezinsleden 
met rijbewijs, het aantal banen en het aantal auto's binnen het huishouden. 

Een andere benadering 

Het geheel overziend kan geconcludeerd worden dat de gangbare modellen voor het 
verklaren van vervoermiddelkeuzegedrag niet bijzonder geschikt zijn voor het 
modelleren van vervoermiddelkeuzegedrag indien carpoolen een van de keuze
mogelijkheden is. Een geheel andere benadering zou zijn het ontwikkelen van meer 
kwalitatieve simulatiemodellen. Een dergelijk model zou in eerste instantie voor een 
huishouden van een bepaalde samenstelling informatie moeten simuleren ten aanzien van 
rijbewijsbezit, autobezit, het aantal banen binnen dat huishouden en de activiteiten die 
door de leden van het huishouden op een bepaalde dag verricht moeten worden. Het 
inzicht hebben in de activiteiten-patronen binnen het huishouden is van belang om de 
autobehoefte van elk lid van het huishouden in te kunnen schatten. Uit het onderhavige 
onderzoek is immers gebleken dat een deel van de respondenten carpoolt zodat op 
bepaalde dagen de auto thuis beschikbaar is. Voor het genereren van activiteiten
patronen wordt verwezen naar Ettema, Borgers & Timmermans (1993). 

lndien voor een bepaald lid uit het huishouden de auto beschikbaar is voor het 
maken van een bepaalde verplaatsing, zou de auto vergeleken kunnen worden met de 
mogelijke alternatieve vervoermiddelen. Zolang carpoolen voldoet aan de DPN-eisen, 
maakt carpoolen een zekere kans gekozen te worden. Deze kans zal toenemen naarmate 
de druk op de auto binnen het huishouden toeneemt of indien een lid uit het huishouden 
mee kan rijden. In feite kan eenzelfde strategie gehanteerd worden voor de overige 
altematieve vervoermiddelen. Als een vervoermiddel, zowel ten opzichte van de auto 
als ten opzichte van andere reeds geaccepteerde vervoermiddelen, binnen de "marges" 
scoort, komt het voor keuze in aanmerking. Deze marges zijn op vergelijkbare wijze 
als in deze studie voor het carpoolen heeft plaatsgevonden, met behulp van de DPN
methode te achterhalen. Op deze wijze is het mogelijk keuzesets te genereren die alleen 
relevante alternatieven bevatten. lndien de keuzeset meer dan een altematief bevat, kan 
alsnog een keuzemodel toegepast worden om de kans op elk vervoermiddel in de 
keuzeset te bepalen. Dit keuzemodel kan een multinomiaal logit model zijn. Het is 
echter ook mogelijk om de DPN-methode verder uit te bouwen tot een kwalitatief 
keuzemodel. Ook bij de keuze van een alternatief uit de keuzeset met relevante 
alternatieven dient rekening gehouden te worden met de behoefte van andere 
gezinsleden om de betreffende auto te gebruiken. 

Indien de auto niet beschikbaar is voor het maken van de betreffende verplaatsing, 
verandert deze aanpak in wezen niet. Per mogelijk vervoermiddel dient dan bepaald te 
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worden of dit vervoermiddel acceptabel is . Voor de kortere afstanden zou hierbij de 
fiets als basis-vervoermiddel gehanteerd kunnen worden; voor de langere afstanden een 
wijze van openbaar vervoer. Uiteraard speelt in dit geval de behoefte van andere 
gezinsleden om mee te rijden geen rol; wel zou de betreffende persoon eventueel met 
een lid uit het huishouden mee kunnen rijden . 

Het spreekt voor zich dat een dergelijke aanpak veel inspanning vergt. Ten eerste 
zullen delen uit het onderhavige onderzoek herhaald moeten worden voor andere 
vormen van vervoer (trein, bus/tam/metro, fiets). Ten tweede is nauwelijks ervaring 
met dit soort vervoermiddelkeuzemodellen opgedaan. 
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Bijlage 2 

Voorbeeld van een voor-enquete 





pAan de medewerkers van 
< naam bedrijf!instelling > 

Geachte mevrouw, meneer, 

## <nmnl> 19)2 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de overheid veel moeite doet om de groei in de 
automobiliteit te beperken. Zo wordt bijvoorbeeld bij vele bedrijven en instellingen 
gewerkt aan vervoerplannen. Daarnaast wordt in opdracht van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat veel onderzoek verricht naar de mogelijkheden de groei in de 
automobiliteit te beperken. 

Zo heeft de Technische Universiteit Eindhoven opdracht gekregen een onderzoek 
uit te voeren naar de redenen waarom mensen wel of juist niet samen met de auto naar 
het werk gaan (carpoolen). Om dit onderzoek uit te voeren dienen we een aantal 
medewerkers van enkele bedrijven en instellingen te interviewen. <Naam 
bedrijf!instelling > is bereid hieraan mee te werken. Dat wil zeggen dat we toestemming 
hebben verkregen om onder werktijd bij een aantal medewerkers een interview af te 
nemen. Daarom vraag ik u bij deze of u bereid bent aan zo'n interview mee te werken. 
Het interview gaat over carpoolen en duurt ongeveer een half uur tot een uur en wordt 
onder werktijd afgenomen. Het is zeker niet zo dat alleen mensen die carpoolen voor 
ons interessant zijn. Ook mensen die nog nooit gecarpoold hebben, of die er juist weer 
mee gestopt zijn, zijn voor ons onderzoek belangrijk. 

Omdat we niet alle medewerkers kunnen interviewen, dienen we een selectie te maken. 
Daarom verzoeken wij u, indien u aan dit onderzoek mee wilt werken, de vragen op 
de achterkant van deze brief in te vullen. U kunt deze brief daarna per inteme post 
terug sturen naar onze contactpersoon < naam contactpersoon en intern adres > . 
Binnenkort zullen we dan een aantal medewerkers benaderen om een afspraak voor het 
interview te maken. 

Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Wij danken u bij voorbaat 
voor uw medewerking. 

Met vriendelij ke groet, 

A. Borgers, 
T.U. Eindhoven. z.o.z. 

~ UrbanlsUek 
Vakgroep BAU 
Faculteit Bouwkunde 
Postvak 20, HG 5.25 



Met carpoolen bedoelen we het samen in een auto naar het werk gaan. 
Dit kan zowel met familie-leden, collega's of anderen. 

1) Sinds wanneer werkt u bij 
<naam bedrijf /instelling> 

sinds 19 

2) Carpoolt u naar het werk? O ja, maar niet elke werkdag 
O ja; de meeste werkdagen 
o nee !:~jg~jj!ji!j~~!~Ei!j:::jjfgt2~~fJ1:::::::~.~: 

Sinds wanneer carpoolt u? sinds 19 
:il~iilf~::::::D,9·:::=:::nftAB]i::fif¥li9\:liilii~:: 

o ja 3) Heeft u voorheen ooit 
gecarpoold? o noo it ::;(g:~:::::::~~i~E!ij:j!(fg~~!l!:.:=:::;f,:~:: 

Sinds wanneer carpoolde u? sinds 19 

en sinds wanneer niet meer? sinds 19 

Waarom bent u er mee gestopt? 

4) Wat is uw mening ten aanzien 
van carpoolen? 

o prima manier van reizen 
O redelijke manier van reizen 
O ik zou het niet willen 
O geen speciale mening 

5) Wat is de afstand tussen uw woning en 
de plaats waar u werkt? 

6) Als u alleen met de auto naar het werk 
gaat, hoe lang doet u er dan over? 

en als u met het Openbaar Vervoer gaat? 

7) Heeft u voor uw werk een auto nodig? 

8) Heeft u vaak buitendienst? 

9) Werkt u op onregelmatige tijden? 

10) Hoeveel dagen per week werkt u? 

11) Hoeveel personen binnen uw huishouden 
beschikken over een rijbewijs? 

12) Hoeveel auto's zijn binnen uw huishouden 
beschikbaar (incl. auto's van de zaak)? 

13) Hoeveel personen binnen uw huishouden 
hebben een (part-time) baan buitenshuis? 

14) Wat is uw geslacht 

15) In welk jaar bent u geboren? 

14) Heeft u kinderen van 12 jaar of jonger? 

15) Wat is uw naam? 

Onder welk telefoonnummer (op het werk) 
kunnen wij u eventueel benaderen? 

+ km. 

+ mi nu ten 

+ mi nu ten 

0 ja 0 nee 

0 ja 0 nee 

0 ja 0 nee 

hele dagen 
halve dagen 

perso(o)n(en) 

auto(' s) 

perso(o)n(en) 

o man o vrouw 

O ja o nee 



Bijlage 3 

Interview A 



INTERVIEW A (voor mensen die nu carpoolen) 

Interviewer 

Bedrijf 

Tel. resp. 

Nummer resp. 

Datum 

Tijd aanvang 

Tijd einde 

Zo, we vinden het f ijn dat u aan deze enquete wilt meewerken. 
Met uw medewerking krijgen we een betere kijk op het hele 
carpoolgebeuren. 

o Als onze informatie juist is, carpoolt u wel eens om naar het 
werk te gaan. Is dit correct? 

[] JA: 

[] NEE: 

IR:1m;::::':::*=nF:m1oo~m1:::::::\I 

U bent dus ... ·.·.-~D .. !..~.~-[-~-...... 9.~.~-~-~.P.!: ...... met carpoo len? 

~ ~ ~~~: 11111111:~Jlilllllllilillll 



la 11m:::::::1ns~!.yl~n!;:;::::p.;~:1:::::::::;;1::~::~,,~:~:!:''1''"'~1n:::::::=i:ffi;,:n:::::::m1~:1:1:1:i:: 

Rijl: 

Rij2: 

NEE of - (vrijwel) nooit 
WIS: wisselend 
SOMS 
MEESTAL 

Welke dagen van de week werkt u gewoonlijk 
buitenshuis? 
Welke dagen werkt u de hele dag? 

Rij3: 
Rij4: 

Op welke werkdagen kunt u over een auto beschikken? 
Heeft u op bepaalde dagen een auto nodig voor het 
uitoefenen van uw werk? Welke dagen? 

Rij5: 

I II ma I di I WO I do I vr I za I zo 

werkdag? 

hele dag? 

auto be-
schikbaar? 

auto nodig 
voor werk? 

vervoer-
wijze 
+ 
evt. % 

lb Voor hoeveel werkweken per jaar geldt bovenstaand patroon? 
[] 1: 90-100% 
[] 2: 70-90% 
[] 3: 50-70% 

1 

I 



le 

werkdag Waarom carpoolt u niet altijd op •••. dag? 

!a::::::::n,11!r::Ix5112::::;::1:::~::: 

l.1.#~milW.El'.':::1m1a:~1:1::::::rn:::::::::::;::!::::::::=::::;1:::~::E;:::::::::::::::m:::::::::::::1::=:::::::::::::::::::I::::::::::::::::::::::=~::~::::::::::::::::::::::::::::::~:~:1:::::::EI'.:::::::::!:::;!:::::::::I:::::::1:I::::I:::::I::::':gr;rn; 

2a Hoeveel dagen per week werkt u gemiddeld buitenshuis? 

2b Hoeveel hele dagen per week werkt u gem. buitenshuis? 

2c Hoeveel werkdagen kunt u gemiddeld per week over een 
auto beschikken? 

2d Hoeveel werkdagen per week heeft u gemiddeld 
de auto nodig voor het uitoefenen van uw werk? 

2 e MVil{fmitU%:¥:t:wta:: 
KoToiiiTT ......... ·.·.········Mift" welke vervoerwi 'ze(n) aat u naar uw werk? 

:::1:2e~:::::M;nm:~:g:@1utw1i::¥1~11m~i~:§mi~stt.in:,,:: 
Kol om2 : H6e·.·.·.·.·~vaak······ biigeVeif±"·.· ... oj5 ·····a1e·······wrj""'i"e· ~l ····ttN ..... PROCENTEN) 

Vervoerwijze % (tot=lOO) 

:1:1~:1:1i:nm~1m11::1:smsa!rg22m=~n:ill1:11;:::::1ffi~:1~:::,:::m~:~r;m::~:::::::::1:1::]na11]::2£.1,i~::i~::i:: 
2f U carpoolt niet altijd. Kunt u mij zo geed mogelijk vertellen 

wat daarvoor de redenen zijn? 

> 
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Ja 

3b 

Jc 

3d 

Je 

1J.:n£i£i:iiiii:i1iiiiiii:1~~1iii~ii;1:1:~:iii±&i:!i!:i:1-:~-1-~:: __ _ 19 

Sinds wanneer werkt u op deze locatie? Sinds 19 

Sinds wanneer carpoolt u met de pool Sinds 19 
in de huidige samenstelling? 

ft~!:ffil!f!i~:::;;~,,~~5!,!f'='!~"!~!f=¥!lli\jf~!!ffi~J.j!~S~'!t carpool de? 
·::~m1:::::::11m:1:~111w!lffin::::::m1191Jli!:!11:1m1e1m:~:: 

> 

Hoe vaak is de pool van samenstelling keer 
veranderd sinds u op deze locatie werkt en poolt? 

3 f ~Y!.¥.t:::filll®!Ii£nl;:: 
Kulif'"''"tt'·=·eTJfiit'·=·=-verandering in samenstelling kort beschrijven, 

4a 

4b 

4c 

incl. de aanleiding en wanneer dit ongeveer plaatsvond? 

Verandering Wanneer Aanleiding 

1 

2 

3 

Uit hoeveel leden bestaat uw huidige pool? 
(uzelf meegerekend) 

Hoeveel carpoolleden behoren tot uw 
huishouden? (uzelf meegerekend) 

Hoeveel carpoolleden werken bij hetzelf de 
bedrijf (sfiliaal) als u? 
(uzelf meegerekend) 

3 

led en 

le den 

leden 



s 

Sa 
Sb 
Sc 

5d 

6 

waar woont •.•.• ? (plaats + adres of postcode (of evt. wijk)) 
waar werkt •.•.. ? (plaats + evt. adres of postcode of wijk) 
Rijdt ••••. wel eens als er gecarpoold wordt? 

1 = vrijwel altijd 
2 = vrijwel nooit 
3 = wisselend 

* :m11,:1!::::::r"~d=~<~~f ~!~~~/h~bb~n a~~!~d~i~l!!f~p11~::m101;~:::):::: 
2 = ander(en) beschikt/beschikken niet over auto 
3 = ••••• woont verst weg 
4 = ..... werkt verst weg 
5 =auto van ..... rijdt goedkoper (diesel/lpg) 

• ~!!'!n. ~ijbe~~j!t? BfBIPlird&11 
2 = •..•. beschikt niet over een auto (of auto 

wordt door diens huisgenoot gebruikt) 
3 = ander(en) woont/wonen verder weg 
4 = ander(en) werkt/werken verder weg 
5 = auto van ander(en) rijdt goedkoper (diesel/lpg) 
6 = ::t:g;gJ;~:=::i~n¥Y:~:xgn:J:: 

* wily:~g:::::::~:!····::·~:r~::r~{~~ b~~;~ ~!s~~~~~~? w!!l!,ll!in•:i:[::;m:t,::1:: 
~·~bruiken 

woonplaats, werklocatie, rij-
postcode/wijk postcode/wijk den? 

RESP 

# 2 

# 3 

# 4 

# 5 

Wat is de af stand tussen uw woning en uw 
werklocatie ongeveer? 

4 

waarom altijd/ 
nooit/wisselend 

+ km. ---



7 ~:11=ffi1n:::::·:11:::::::!i:!~aenlmn1·::::::~,11!:::::::1&:~j,:~&1~,e·:::·:=B:ffiq:11=.s.:::::::::9)~1::n~~¥:::::::¥'.£1:19):::::::~::t,:: 

7a Hoeveel dagen per week/maand rijdt u ~~ dagen per 
de carpool ongeveer? 

7b Hoe ziet het wisselpatroon eruit? 
[] 1: vast wisselpatroon binnen een week 
[] 2: vast wisselpatroon om de week 
[) 3: geen vast wisselpatroon 
[] 4: anders, nl.: ------

:mn1:~:~n .. :;=;:~:::::::&~meenmljl§:[:12~11;m:::1~g'll§:~:::::::::ii::::::::nii&:::::::~£~a1::::::::1m= 

a a ¥9.JJHlft;~f§~J:.::::::M.n@ 
J(iiiif·······u-·······Beifch"l?ijven hoe de carpoolri t NAAR HET WERK in het 

Sb 

algemeen verloopt ALS U ZELF RIJDT? 
Hoe laat en waar warden mensen opgepikt en afgezet? 

hoe gaat 

lnz:e~hoe gaat 

.... . •. .·.·:',·,<·.·.·: ·· ···.·.··.·.·.·.•.·.·.-:·:·.·.·.•.·.· . . ·.·.·.·.·.·.• ....... · . 

van huis naar het opstappunt? 

van uitstappunt naar de werklocatie 

.·.·.·.····.·.·.·.·.·.·.·.·.•.•.·.·.·.··.·.···· · . 

tijd- plaats/postcode type aan- hoe naar 
stip 

Vertrek 

Stop 1 

Stop 2 

Stop 3 

Stop 4 

Stop 5 

Stop 6 

Stop 7 

Stop 8 

Stop 9 
Type locat1e: 

loc-
atie 

0 

o = thu1s bi] chauffeur 
1 = thuis bij meerijder 
2 = werklocatie 

5 

tal opstappunt? 
in-
zit- hoe van uit-
ten- stappunt naar 
den werklocatie? 

3 = carpoolpunt 
4 = station 
5 = bushalte 
6 = :&sm£11::::::1n~;~;ru1n 



Sc Verloopt de retour-rit precies omgekeerd? 

~ ~ ~~E ::~m::.::ll!uiii!lil!IM!:~::: 

Sd 

> 

9 111:1:11:::::::11:::::::111:!t.112111mn1war::1w:1.=21:i;:r:1111~111:::::::¥11ia:]::1:~::~:: 

!;111rn::11:!1::11mies~~::;y2e:1;::::::1.1~1:::::::111s1e::;:::1i1tee1:::::::1ffi1:::111:::::::1?~e:£:::::::111:1£:~1: 

9a 11m::.;\i!ii:::£ill:~r:::tin::f:i 

9b 

9c 

Kunt u beschrijven hoe de carpoolrit NAAR HET WERK in het 
algemeen verloopt ALS U NIET ZELF RIJDT? 

~~=u~~=~r e~ · ~~ainii!,iia:iii:iii~1iii:i~:~:i,:~:r~iJ~f;zet als 

hoe gaat 

!n~:slhoe gaat 

van huis naar opstappunt? 

van uitstappunt naar werklocatie 

6 



9d 

9e 

9f 

9g 

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .·.·.·.·.·.·.···· . ...... . ·· ........... ·.·.·.·.·•·.· ..... NUMMER CHAUFFEUR: # .•.••• 

tijd- plaats of type 
stip postcode loc-

atie 

Vertrek 0 

Stop 1 

Stop 2 

Stop 3 

Stop 4 

Stop 5 

Stop 6 

Stop 7 

Stop 8 

Stop 9 

Type locatie: .. O = thuis bi] chauffeur 
1 = thuis bij meerijder 
2 = werklocatie 

aan- hoe naar 
tal opstappunt? 
in-
zit- hoe van uit-
ten- stappunt 
den naar werk? 

3 = carpoolpunt 
4 = station 
5 = bushalte 
6 = '!~±1:::::.:::11n:1:±11 

l!!:ffi1,,g,l!!!'l~n!':1~~!:!i::!!l~!!~P:,l!l,!1m1:::1:::m:1:[:n~1¥1::x11:1:~:::::::~11:1:~:1 

R 
e 
s 
p 

? 

naar het opstappunt te gaan? minuten 

l!!:i:''gf'l:!!!,~~'=r¥1!:e:1,%~!::::;~~~1,:::::::~1,~~:''~::::1~1::::~1:111111:1:;1511$:::1'!:!:1i:1 
stappunt naar uw werklocatie te gaan? minuten 

Hoe wijkt de retour-rit af? 
1:111:~1:1em!::e!11±~1¥'.mn1::::1:§!1t::111±':':":i:ss1u:'1;11ei¥e!:em!&11~~:::iinl\~::: 
> 

11ffi1::~1::11:111:11ia1=1I:1g121rn:1ngi11::::1::s1i1~~!!i1~1;1mffiim~11:$n:11 
7 



10 

11 

Hoe is de huidige pool ontstaan? 
[ ] 1: via bemiddeling van een carpoolbureau 
[ ] 2: op advies van vervoermanager/vervoerplan 
[] 3: spontaan - via collega's 
[] 4: - via huisgenoten 
[ ] 5: - via kennissen in de woonomgeving 
[ ] 6: anders, nl.: 

Heeft u uw begin- en eindtijden van het werk aangepast t.b.v. 
het carpoolen? 
[] JA: 

[] NEE 

minuten 
minuten 

eerder / later 
eerder / later 

12 Welke afspraken zijn gemaakt over de vergoedingen onderling? 
[] 1: we werken met gesloten beurs 
[] 2: verloopt via carpoolbureau 
[] 3: we rekenen onderling af 
[] 4: anders, nl.: ______ _ 

13 Zijn er afspraken gemaakt m.b.t. roken in de auto? 
[] JA, nl.: ______ _ 
[] NEE 

14 Zijn er afspraken gemaakt over maximale wachttijden? 
[] JA, nl.: _____ _ 
[] NEE 

15a Is er een persoon die als "coHrdinator" binnen de pool 
fungeert? 
[] JA 
[ ] NEE l~f:a!iili:::~~!!S::::;:at!Jl:::::::::?J1:1~ 

15b Wisselt de taak van coHrdinator ender de carpoolleden? 
[] JA 
[] NEE 

15c Wat zijn de taken van de coHrdinator? 

> 

8 



16 Hoe worden af spraken met betrekking tot de carpool meestal 
gemaakt? 
[] 1: in onderling overleg 
[] 2: door de coordinator 
[] 3: verloopt via carpoolbureau 
[] 4: anders, nl.: 

~~~~~~~~ 

17 Stel dat u onverwachts wegens ziekte 's-morgens niet kunt 
rijden. Hoe wordt dit probleem opgelost? 

> 

18 Stel dat u onverwachts wegens overwerk 's-avonds niet terug 
kunt rijden. Hoe wordt dit probleem opgelost? 

> 

19 Stel dat u onverwachts wegens overwerk 's-avonds niet mee 

i:iii:::::::i§im:ffiili~:i:ii:::::::~i:idiiiB1~;ii1iiii1a:~:s? 
> 

20a Doen zich wel eens andere problemen voor? 
[] JA 
[ ] NEE ::~9:![:::1~!1:::::::m11m::::::::~::~:1:: 

20b Welke problemen zijn dat? 

> 

20c Hoe worden deze problemen opgelost? 

> 

9 



21a Heeft uw werkgever bepaalde regelingen getroffen voor 
werknemers die carpoolen, zoals bv. een financiele vergoeding 
of speciale parkeerruimte? 

21b 

~ ~ ~~E ::~11ti11a1::1::a111rn11:11: 
l~f=!~~±:::::::11!:ke regelingen z11n dat? 
Kolom2: Vormde(n) deze regeling(en) (mede) de aanleiding 

voor u om te gaan carpoolen? 

Regeling {Mede) aanlei
ding carpoolen? 

22 Wat z1Jn voor u de belangrijkste redenen geweest om te gaan 

~-
Redenen om te gaan carpoolen rangnummer 

23 Welke andere voordelen zijn voor u nog verbonden aan het 
carpool en? 

> 

10 



24 

Nadelen van carpoolen 

25a Heeft u positieve/leuke ervaringen met carpoolen? 
[] JA, nl.: ----[] NEE 

> 

rangnummer 

25b Heeft u negatieve/vervelende ervaringen met carpoolen? 
[] JA, nl.: - ---[] NEE 

> 

11 



26a Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? 
(uzelf meegerekend) 

26b 

Persoon 

RESP: 

27a Hoeveel personen binnen uw huishouden hebben 
een baan buitenshuis (uzelf meegerekend) 

27b Hoeveel huisgenoten hebben een 
rijbewijs? (uzelf meegerekend) 

27c Beschikt u zelf ook over een rijbewijs? 

27d Hoeveel auto's z1Jn binnen uw huishouden 
beschikbaar (incl. auto's van de zaak)? 

personen 

Leeftijd 

person en 

personen 

[] JA 
[] NEE 

auto's 

27e Kunt u op werkdagen in principe zelf over een van die auto's 
beschikken? 
[] 1: JA, elke werkdag 
[] 2: JA, maar niet elke werkdag 
[] 3: NEE 

28a Zijn er huisgenoten die "uw" auto gebruiken als u er niet mee 
naar het werk gaat? 
[] 1: JA 

~ ~ ; ~ :~~ .. ,~§11~11111111111111~1111:~:1:: 
28b Is dit juist een reden voor u geweest om te gaan carpoolen? 

[] 1: JA, de belangrijkste 
[] 2: Ja, maar niet de belangrijkste 
[] 3: NEE :::~:11::::::::na1;:::::::¥E!i~@.'.:::::::6:~:):::: 

28c Waarvoor wordt de auto dan voornamelijk gebruikt? 

> 

12 



29a Heeft u binnen uw huishouden onderling overleg gevoerd met 
betrekking tot het carpoolen? 
[] JA 
[ J NEE '!~l,ijjj1jjj!pig!ijJ[gif;~U!i!i!lili1!j 

29b Met wie heeft u overleg gevoerd? ::~m~IF ·::::an£¥:B:::::::::ugs:+:~:~:n:~::: 
[] 1: met uw partner 
[] 2: met (een van) uw kinderen 
[] 3: met uw ouder(s) 
[] 4: met andere huisgenoten 

29c Welke afspraken zijn er met uw huisgenoten gemaakt? 

30 

> 

Wordt er binnen uw huishouden 
over een auto kunt beschikken 

~ ~ ~~E op ·:.~:ems~F~~±:~:, : Ma 

door anderen gecarpoold zodat u 
om naar het werk te gaan? 
Di Wo Do Vr Za Zo 

31a Stel dat met ingang van 1 januari 1993 de huidige pool 
uiteenvalt. Hoe zou u dan naar het werk gaan? 
:::~:a2~:-::::::ffinB:±W:!n::::::::ffi1::::::1=111¥9111~1~:1:m:!21m·:~:: 

> 

31b Als u dan met de auto naar het werk gaat, heeft dat 
consequenties voor uw huisgenoten? 
[] JA, nl. : ----[] NEE 

31c Zal er dan binnen uw huishouden een extra auto aangeschaft 
worden? 
[] 1: Waarschijnlijk wel 
[] 2: Waarschijnlijk niet 
[] 3: weet niet 

13 



32 

32a 

32b 

32c 

32d 

32e 

m11::111+am:::::::1:::m1111:i~11::i111aa11m1I:1;1:&11:::::::a:::::::n111:r: 
Aan welke voorwaarden moet wat u betreft minimaal voldaan 
worden om deel te nemen aan een carpool? 

Is wat u betreft ....•......••..•• misschien van belang? 

de extra reistijd t.o.v alleen rijden 
de extra reistijd t.o.v. OV 
de extra kosten t.o.v. OV 
de vraag wie rijdt (altijd zelf/wisselend/nooit zelf) 
het ophaalpunt (thuis/carpoolplaats/opstappunt) 
het uitstappunt (bij werk/OV-halte/uitstappunt) 
het roken in de auto 

Aan welke voorwaarden moet wat u betreft nog meer voldaan 
worden? 

lllllllllllllllillllllllllllllllillilllllllll -:;;:;······B6ifviriir······"ifxEra····e15a·····-or·····"cfe"Id"·.·.·EoiitgiisEiiaii"""Tif····"ffeF······iitiik"el e re is, 

imiild:i1ii:iiii§~i~:~~~:;:~i~::~:iii~1iii:i~:=::::i~l::::::!i:~::::::::ili:l:i:i!]:ai:i:: 
H&!H~~ru:f::~:+:rus:::::::x22•~•s~a::i12m1:+:~:::::::11a::1:::¥11:~a:;:: 

Dus als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, zou u wel 
(willen) carpoolen? 

Als al deze voorwaarden opgaan, zou u dan 
carpool en? 

~ ~ ~~E ::11~:1£:::::::nv:::::::n&1:::::::1EHrnisn~m::::1::¥m51',~1::]!!:l:: 

Hoeveel werkdagen per week zou u dan 
willen carpoolen? 

> 

14 

elke werkdag willen 

werkdagen 
per week 



33 

33a 

HET VERVOERWIJZE-SCHEMA 

In de loop van dit gesprek heeft u een aantal vervoerwijzen 
genoemd weermee u naar het werk zou kunnen gaan. 

3 Jb 1121rnsm11::111:~:11:]:1111~11m:1;¥1w81e111m:~::11:::::::11:::r11::Ina:!:1:;:: 

~: ~~~;. ~!,t1!f'1E:lli~!l~'miHJ~:: ook een mogelijke manier voor u 

ln'-;1:111::::::::H1~~!:~ w aarom ni et? :1a:iil!I!!!iifilnilil~!~l::::::::::11r::::esE::~:::1-iin:::::1~~~:;nl.!! 

3 Jc !i1:::;:in!:::::::::21::::=:=~1:i1nm:1:1n~111;:::ioom£¥gi£wffi:1:,1:1n::::;:m,2i1:11!::~:1::::::::~:ffi:1:n:i:':::::::1¥:;; 

Kunt u nog op een andere wijze naar het werk (bv. lopen)? 

33d Kunt u per vervoerwijze aangeven hoe vaak u op die manier naar 
het werk gaat (IN PROCENTEN)? 

33e Kunt u mij vertellen wat per vervoerwijze de totale reistijd 
is om naar uw werklocatie te gaan (IN MINUTEN)? 

33f Kunt u deze vervoerwijzen rangordenen op de reiskosten; dus de 

:liinii~ii:iif:;iiiiiiiii:ieiiijgt nummer l, enz. 

33g Kunt u voor elke vervoerwijze in het kort aangeven wat in uw 
situatie de voor- en nadelen van die vervoerwijze zijn? 

15 



34 

34a hoe gaat u dan naar het station? 

34b hoe lang doet u er dan over 
om naar het station te gaan? 

34c hoe gaat u dan vanaf het station 
naar uw werk? 

34d hoe lang doet u daar over? 

34e hoe vaak moet u op een andere 
trein overstapen? 

35 

35a 

35b 

35c 

35d 

35e 

35f 

35g 

36 

36a 

36b 

36c 

37 

hoe gaat u dan naar de halte? 

hoe lang doet u er dan over 
om naar de halte te gaan? 
hoe gaat u dan vanaf de halte 
naar uw werk? 
hoe lang doet u daar over? 

Hoe vaak moet u op een andere bus, 
tram of metro overstappen? 
Hoe vaak per uur kunt u in de buurt 
van uw huis opstappen? 
Hoe vaak per uur kunt u in de buurt 
van uw werk opstappen? 

is dit een auto van de zaak? 

least u deze auto zelf? 

op welke brandstof rijdt deze auto? 

Beschikt u over een of andere OV-kaart 
[] JA, welke kaart(en): 
[] NEE 

16 

min. 

min. 

keer -------

min. 

min. 

keer 

keer 

keer 

[ ] JA 
[ ] NEE 

[ ] JA 
[ ] NEE 



38 

39a Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

39b Wat is uw huidige functie? 

40 In welk type woonomgeving woont u? 
[] 1: centrum van een stad 
[] 2: oude uitbreidingswijk (voor ca. 1970) 
[] 3: jonge uitbreidingswijk (na ca. 1970) 
[] 4: dorp 
[] 5: anders, nl.: 

Ruimte voor aantekeningen en opmerkingen. 

17 
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Het DPN-schema 

VOORWAARDE Voorwaarde uit Alleen bij JA MITS in kolom 
kolom 1 gaat 
niet op. Al le Mag dan pog Voorwaarde uit 
andere wel. een voor- kolom 2 gaat 
Carpoolt U? waarde uit ook niet op. 

kolom 1 Carpoolt U? 
ontbreken? 
Welke? 

kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 

1 Extra tijd tov 
alleen rijden. 

max. minuten 
per enkele re is 

2 Extra tijd tov 
openbaar verv. 

max. minuten 
per enkele re is 

3 Extra kosten tov 
openb. verv. 

max. f per 
enkele re is 

4 Rijden: 
- altijd zelf 
- wisselend 
- nooit zelf 

5 Thu is 
ophalen en 
afzetten 

6 Bij werk 
ophalen en 
af zetten 

7 Ro ken in auto: 
- mag niet 
- mo et kunnen 

8 

9 

10 

11 

M~f:::::: · g¢.1MHY.tt%:~:;i.:~l/41:~igtfi'J:: 



Alleen bij JA MITS in 4 Alleen bij JA MITS in 6 

Mag dan nog Voorwaarde uit Mag dan nog Voorwaarde uit 
een voor- kolom 4 gaat ook een voor- kolom 6 gaat ook 
waarde uit niet op. waarde uit niet op. 
kolom 1 Carpoolt U? kolom 1 Carpoolt U? 
ontbreken? ontbreken? 
Welke? Welke? 

kolom 5 kolom 6 kolom 7 kolom 8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



VERVOERWIJZE-SCHEMA 

Vervoer
w i j ze 

AUTO 
(alleen 
rijden) 

MOTOR of 
SCOOTER 

CARPOOLEN 
I! 

TREIN T 
( + voor / na':'. 
transport) 

BUS, 
TRAM of 
METRO 

FIETS 

BROM- of 
SNOR-
FI ETS 

moge-
1 i j k 

waarom niet 
mogelijk 

frequ
entie 
in % 

reis
ti jd 
(min) 

kos
ten 
(rang) 

(+) voordelen 
(-) nadelen 

NIET VAN TOEPASSING 



Extra invulformulieren bij interview A 

Bij vraag Sd: RETOURRIT VOOR RESPONDENT 

Bij vraag 9: RIT VOOR ELKE EXTRA CHAUFFEUR 

Bij vraag 9f: RETOURRIT VOOR CHAUFFEURS 

AFKORTINGEN VOOR VERVOERMIDDELEN (voluit mag ook): 

auto (alleen) 
carpool 
bus, tram of metro 
trein 
f iets 
lopen 
overig: 
Combinatie: 
Meer mogelijkheden: 

A 
CP 
B 
T 
F 
L 
voluit of duidelijke afkorting 
gebruik <+> bv: F+T (= fiets en trein) 
gebruik </> bv: F/B (= fiets of trein) 



.... . ·.·. ·.·.·.·.·.·.·. .·:·:·/·'.····.·· ·.···.·.·.·.·=·.·.·.·.·=·:·:·:·:·.·.·.·:·. ., .·'.· . <·.·.·:·:·:· .·.·.·:·:·:-:·:·.·.·:-.·.·.·:. ·" 

tijd- plaats/postcode type 
stip 

Vertrek 

Stop 1 

Stop 2 

stop 3 

Stop 4 

stop 5 

stop 6 

Stop 7 

Stop 8 

Stop 9 
Type locatie: 

loc-
atie 

2 

O = thuis bi] chauffeur 
1 = thuis bij meerijder 
2 = werklocatie 

aan- hoe naar 
tal opstappunt? 
in-
zit- hoe van uit-
ten- stappunt naar 
den werklocatie? 

3 = carpoolpunt 
4 - station 
5 = bushalte 
6 3,1ru1,:::::::::i:2m~:ru1n 

-



9d 

9e 

9f 

9g 

1?fmm:::::::1:!m::::::~q;::11 
ViBi{fiiliiflEHidf'.iteim'lJC:Uilfa1!r .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•. ·.·.·,·. ·.·.·.• ... ...... •,•,·.·.·.•,•,•,•.· ..... ·.·.·.·.· ·.·.·.· . ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·.· ======> NUMMER CHAUFFEUR: # •••• ............ 

tijd- plaats of type 
stip postcode loc-

atie 

Vertrek 0 

Stop 1 

Stop 2 

Stop 3 

Stop 4 

Stop 5 

Stop 6 

Stop 7 

Stop 8 

Stop 9 

Type locatie: O = thuis bi.J chauffeur 
1 = thuis bij meerijder 
2 = werklocatie 

aan- hoe naar 
tal opstappunt? 
in-
zit- hoe van uit-
ten- stappunt 
den naar werk? 

3 = carpoolpunt 
4 = station 
5 = bushalte 
6 = ;:1:&1::::;:;inm:+:±:$n 

:11!:¥flw®:m1~!@~~1111!'!:!::,::::~!l~!!:!Pl'l!,:1g1~::::;:::~1:::;::n:~1&::::::::a1~1::i~:!::f:= 

R 
e 
s 
p 

? 

naar het opstappunt te gaan? minuten 

l~!:ir'l!lll~!fst~1111~:~:!,i!!:::::::~!~!1:;lill!,!§:,~:!]:::::::::9!i:::::::n!~:::::1:~:112::::::::~:11:~; 
stappunt naar uw werklocatie te gaan? minuten 

Hoe wijkt de retour-rit af? 
1:1:!E:::::::aa~m:i:1:~!n::=::::2~:::::::m&:::[~;n1::11~1ei1E=m£.91mR~:1:!;::[:1n::t:· 
> 



tijd- plaats of type 
stip postcode loc-

atie 

Vertrek 2 

Stop 1 

Stop 2 

Stop 3 

Stop 4 

Stop 5 

Stop 6 

Stop 7 

Stop 8 

Stop 9 

Type locatie: o = thuis bl.J chauffeur 
1 = thuis bij meerijder 
2 = werklocatie 

NUMMER CHAUFFEUR: # •••• 

aan- hoe naar 
tal opstappunt? 
in-
zit- hoe van uit-
ten- stappunt 
den naar werk? 

3 = carpoolpunt 
4 = station 
5 = bushalte 
6 = i:~:±:~:::]~nll~!:±!:H 

R 
e 
s 
p 

? 

l~!ii:''~~~!~lfl~i!¥Hi!i!l¥D!!li::i:~l!!iJ!~~lz:!:~!~I!~:±~::;:: 
locatie naar het opstappunt te gaan? mi nu ten -----

1~il~!,,w,i~!!f1~1!!1!~!¥~!™e!!!flg!,~~,,~1:~:: 
stappunt naar uw huis te gaan? mi nu ten 



Bijlage 4 

Interview B 



INTERVIEW B (voor mensen die gecarpoold hebben) 

Interviewer 

Bedrijf 

Tel. resp. 

Nummer resp. 

Datum 

Tijd aanvang 

Tijd einde 

--
Zo, we vinden het fijn dat u aan deze enquete wilt meewerken. 
Met uw medewerking krijgen we een betere kijk op het hele 
carpoolgebeuren. 

o Als onze informatie juist is, heeft u gecarpoold om naar het 
werk te gaan; maar u bent er inmiddels weer mee opgehouden. Is 
dit correct? 

- [] JA: 

[] NEE: Carpoolt 
[] JA: 
[] NEE: 

- Voor het eerste deel van dit interview verplaatsen we ons 
terug naar de laatste maand(en) van de periode waarin u nog 
carpoolde. De vragen slaan dus op die periode! 



la 11±:I!:~12~1~,~n!11::::,p~~~:11=1=1:11:~::®''=~,!:!:'''''''~!n::::::::1:ffi11:1:m1+:~:~11;i:: 
NEE of - (vrijwel) nooit 
WIS: wisselend 
SOMS 
MEE STAL 

-
Rijl: 

Rij2: 

Welke dagen van de week werkte u gewoonlijk 
buitenshuis? 
Welke dagen werkte u de hele dag? 

Rij3: 
Rij4: 

Op welke werkdagen kon u over een auto beschikken? 
Had u op bepaalde dagen een auto nodig voor het 
uitoefenen van uw werk? Welke dagen? 

Rij5: =:;k~e=l:~§1i.iii:i:ili:~it:i,iieBlii1~.§i:i§li!:i:aar het 

~~~~~t:!e~rN"ij:······ 
I ma I di I WO I do I vr I za I 

werkdag? 

hele dag? 

auto be-
schikbaar? 

auto nodig 
voor werk? 

vervoer-
wijze 
+ 
evt. % 

lb Voor hoeveel werkweken per jaar gold bovenstaand patroon? 
[] 1: 90-100% 
[] 2: 70-90% 
[] 3: 50-70% 

1 

zo I 



le 

werkdag Waarom carpoolde u niet altijd op •... dag? 

!l:lll?i!l!I:::1ti!!i::::::::!:::~:: 

l!l.l.!~!!!~~::::::~~~::~::=:::::I:::r:f:::::::::::::::::r:::::::=::::I::=:trrrrnt='tf::==:::::::::f:::.::::::::::::::::::::::=1t=:::=::::'?:':: ?:::::r:1:::n·n::===:====:::=:=::I:::::::::::::::::::::::::::r:=:::::::I:'f!'''!'!I'!' 

2a Hoeveel dagen per week werkte u gemiddeld buitenshuis? 

2b Hoeveel hele dagen per week werkte u gem. buitenshuis? 

2c Hoeveel werkdagen kon u gemiddeld per week over een 
auto beschikken? 

2d Hoeveel werkdagen per week had u gemiddeld 
de auto nodig voor het uitoefenen van uw werk? 

I Vervoerwij ze I % (tot=lOO) I 

:+11:1:~1:::::::1:ru11:;~:~:::::::s1!ee2run:,:::::11.:::::i1mii!!I::::111i~Ei:;:::::::::1!::]n~!ti:r:¥11:!1:::::::!:\~:: 
2f U carpoolde niet altijd. Kunt u mij zo goed mogelijk vertellen 

wat daarvoor de redenen waren? 

> 

2 



Ja 

Jb 

Jc 

Jd 

Je 

Jf 

Sinds wanneer carpoolde u onafgebroken? Sinds 
·::!i1;n~·~11:1::11e:~:~:!&Bamn1·1:1:z1~&mw1ea1:1:m:::::::1i1!I!t::11!::::,::1~~~~: 
Sinds wanneer werkt u op deze locatie? Sinds 

Sinds wanneer carpoolde u met de pool Sinds 
in de laatste samenstelling? 

Sinds wanneer carpoolt u niet meer? Sinds 

> 

Hoe vaak is de pool van samenstelling ver-
anderd sinds u op deze locatie werkt en nog poolde? 

19 

19 

19 

19 

keer 

Jg 1µ11:::::::P.Bii%:':i1:n;:;:: 
J(iIHF·····-rr····eTkii"" ... -Verandering in samenstelling kort beschrijven, 

4a 

4b 

4c 

incl. de aanleiding en wanneer dit ongeveer plaatsvond? 

I I Verandering I Wanneer I Aanleiding 

1 

2 

J 

Uit hoeveel leden bestond uw pool? 
(uzelf meegerekend) 

Hoeveel carpoolleden behoorden tot uw 
huishouden? (uzelf meegerekend) 

Hoeveel carpoolleden werkten bij hetzelfde 
bedrijf (sfiliaal) als u? 
(uzelf meegerekend) 

J 

leden 

leden 

led en 

I 



5 

5a 
5b 
5c 

5d 

6 

--..-.!teJm 
waar woonde ..... ? (plaats + adres of postcode (of evt. wijk)) 
waar werkte ..••• ? (plaats + evt. adres of postcode of wijk) 
Reed ..... wel eens als er gecarpoold werd? 

1 = vrijwel altijd 
2 = vrijwel nooit 
3 = wisselend 

* :i!M'.l,il~i:]:!:~d:~(~~~ ~:~1 h~aa~~ ~!~~j ~ i j ·~~~·=~p;~w'~:'"''Ji§S',t):i 
2 = ander(en) beschikte/beschikten niet over auto 
3 = ..... woonde verst weg 
4 = ..... werkte verst weg 
5 =auto van ..... reed goedkoper (diesel/lpg) 

• ~~~ijb~w~'J~it? S~ilfJ~UJI 
2 = ..... beschikte niet over een auto (of auto 

werd door diens huisgenoot gebruikt) 
3 = ander(en) woonde/woonden verder weg 
4 = ander(en) werkte/werkten verder weg 

.• ,~~!!!~::~:::~::;;;;;~e9;;;;. 
~;~bruiken 

D woonplaats, werklocatie, rij-
postcode/wijk postcode/wijk den? 

RESP 

# 2 

# 3 

# 4 

# 5 

Wat was de afstand tussen uw woning en uw 
werklocatie ongeveer? 

4 

waarom altijd/ 
nooit/wisselend 

± km. ---



7a Hoeveel dagen per week/maand reed u ~~ dagen per 
de carpool ongeveer? 

7b Hoe zag het wisselpatroon eruit? 
[] 1: vast wisselpatroon binnen een week 
(] 2: vast wisselpatroon om de week 
(] 3: geen vast wisselpatroon 
(] 4: anders, nl.: ------

:±111:i:in:::Ini'.::Iii~isen111s:::::::12a~;i:::::::1§is;:;I:::},~,;::::;:ttHli¥i:m!:£a:1mt::::1::f::: 

s a ¥9i¥:t:tfi4.!?~:+:::t;tftM 
Kfriff"TY"-"·15ifs"C:hrijven hoe de carpoolrit NAAR HET WERK in bet 

Sb 

algemeen verliep ALS U ZELF REED? 
Hoe laat en waar werden mensen opgepikt en afgezet? 

van huis naar bet opstappunt? 

van uitstappunt naar de werklocatie 

. ····· ··.···.·.··.·.·.·.·.··.·.··.·.· .... ··.· .. ·.•. 

tijd- plaats/postcode type aan- hoe naar 
stip loc- tal opstappunt? 

atie in-
zit- hoe van uit-
ten- stappunt naar 
den werklocatie? 

Vertrek 0 

Stop 1 

Stop 2 

Stop 3 

Stop 4 

Stop 5 

stop 6 

Stop 7 

Stop 8 

stop 9 

Type locat1e: . o = thu1s bi) chauffeur 
1 = thuis bij meerijder 
2 = werklocatie 

3 = carpoolpunt 
4 = station 
5 = bushalte 
6 = 1s™~::1::::f~1;2i1:™1n 

5 



ac rn~:p~ecies omgekeerd? 

8d Hoe week de retour-rit af? 
1111:mm1~u1:1:¥11:::::::i1m:mw:::::::111:;:::111211;11imvl'.&t1::::::::11::r: 
> 

9 :111~;1tt~t1!i::111a12n1::::::n11n:::::::1111:~::]Ji1rn11~1:::::::m111::::::::1B::t,:: 

~111;;;:11:11::1::n111::,::122~:::::::1~1::I1111¥:11::11¥1n1;i:1;;1:]:11&:12e:~1111am: 

9a llW::I::11:::::::11am:~:::::::::in:(1 

9b 

9c 

Kunt u beschrijven hoe de carpoolrit NAAR HET WERK in het 
algemeen verliep ALS U NIET ZELF REED? 

~~:u;~:~r e~ · ~~ainii!ii1iiiiii~iliim1i!E~it~e:~~ezet als 

tlllllllllllllllllllllllllllllllil:illllili:~n~ll:::;:::nlili::Ke~:m 
van huis naar opstappunt? 

van uitstappunt naar werklocatie 

6 



9d 

9e 

9f 

9g 

·.·.·.·.·.·.·.•. ·.•.·.·.·.·.·.· .·.·.·.· ..... ·.-.·.·.·.·.·.··""" ......... ·.·.·.·.·.•.·.·.·.·.·.·.·.•.·,· . ···-··-·.·.·.·.·.· ............. ·.·.·.--· ... -..... ·.•.· ... ·.·· NUMMER CHAUFFEUR: # • •.• • • 

tijd- plaats of type 
stip postcode loc-

atie 

Vertrek 0 

Stop 1 

Stop 2 

Stop 3 

stop 4 

Stop 5 

Stop 6 

Stop 7 

Stop 8 

Stop 9 . Type locatie: O = thuis bi] chauffeur 
1 = thuis bij meerijder 
2 = werklocatie 

aan- hoe naar 
tal opstappunt? 
in-
zit- hoe van 
ten- uitstappunt 
den naar werk? 

3 = carpoolpunt 
4 = station 
5 = bushalte 
6 = $!&1;:::::::inm:~:&!a 

l!!:1:'l~li!!!!l~n!:!:i~f!=!:1:11£~l:~!'i'~~:y,1:i::::::;:11:::::::n~•:1::::a:1;.11::I::~1;t::: 

R 
e 
s 
p 

? 

naar het opstappunt te gaan? minuten 

1~1:~,l~lil!!!l~n!~•!·e:!,l!!:::::,;~1:11R!'1:~·':€:~11:'::u1m11r::x£1::~1::1::1i~::~:: 
stappunt naar uw werklocatie te gaan? minuten 

Verliep de retour-rit precies omgekeerd? 
~ ~ ~~E ::~m1::::::::1iaoo:::;::Ma&1;11i1:::::s~1s£~1a1:t::::::::1111£1:::::::11:1rmiiM£~~1::::::::ru11:: 

Hoe week de retour-rit af? 
HiliE!i:::::§m~:e§!'.:~:1,::gi1,::1::2~:::Ia:&l::;::!&n:::::::£~IRMEffi!:§Blw:11,E::::::::1nlill 

> 

1~1@:::~:~:e;e;:::::::ma11:::::2e:1~;::::::a~~i:ili:[g119:1~•¥~11:::i::w!im11:;a1:~:: 

7 



10 

11 

Hoe was de pool ontstaan? 
[] 1: via bemiddeling van een carpoolbureau 
[] 2: op advies van vervoermanager/vervoerplan 
[ ] 3: spontaan - via collega's 
[ ] 4: - via huisgenoten 
[ ] S: - via kennissen in de woonomgeving 
[ ] 6: anders, nl.: 

Heeft u destijds uw begin- en eindtijden 
aangepast t.b.v. het carpoolen? 
[] JA: minuten eerder / later 

___ minuten eerder / later 
[] NEE 

van het werk 

12 Welke af spraken waren gemaakt over de vergoedingen onderling? 
[] 1: we werkten met gesloten beurs 
[] 2: verliep via carpoolbureau 
[] 3: we rekenden onderling af 
[] 4: anders, nl.: -------

13 Waren er afspraken gemaakt m.b.t. roken in de auto? 
[] JA, nl. : -------[] NEE 

14 Waren er afspraken gemaakt over maximale wachttijden? 
[] JA, nl. : -------[] NEE 

lSa Was er een persoon die als "coordinator" binnen de pool 
fungeerde? 
[] JA 
[ ] NEE ::~11: ::::n~11::::::¥Eilw:· ::1,~1:: 

lSb Wisselde de taak van coordinator onder de carpoolleden? 
[] JA 
[] NEE 

lSc Wat waren de taken van de coordinator? 

> 

8 



16 Hoe werden afspraken met betrekking tot de carpool meestal 
gemaakt? 
[] 1: in onderling overleg 
[] 2: door de coordinator 
[] 3: verliep via carpoolbureau 
[] 4: anders, nl.:~~~~~~~~ 

17 Stel dat u onverwachts wegens ziekte 's-morgens niet kon 
rijden. Hoe werd dit probleem opgelost? 

> 

18 Stel dat u onverwachts wegens overwerk 's-avonds niet terug 
kon rijden. Hoe werd dit probleem opgelost? 

> 

19 Stel dat u onverwachts wegens overwerk 's-avonds niet mee 

,i:iii:::::::lii::::::::iiii™~=i1;:ii:::::::i&i2i!ii,:imiiii1!D:i,? 
> 

20a Deden zich wel eens andere problemen voor? 

~ ~ ~~E ~tll,[jjjjjlll,l,ljjj[MEtiiWl:i::g[l,jJj[ 
20b Welke problemen waren dat? 

> 

20c Hoe werden deze problemen opgelost? 

> 

9 



. 21a Had uw werkgever destijds bepaalde regelingen getroffen voor 
werknemers die carpoolden, zoals bv. een financiele vergoeding 
of speciale parkeerruimte? 

~ ~ ~~E ~~li~ti~§l:lBlili::::iffi111:: 
21b 11x':rn:1m~:rn1nM koiomT:·-· ..................... Weike regelingen waren dat? 

Kolom2: Vormde(n) deze regeling(en) (mede) de aanleiding 
voor u om te gaan carpoolen? 

Regeling (Mede) aanlei
ding carpoolen? 

22 Wat waren voor u de belangrijkste redenen om te gaan 

iiiiilal--
Redenen om te gaan carpoolen rangnummer 

23 Welke andere voordelen waren voor u nog verbonden aan het 
carpool en? 

> 

10 



24 Welke nadelen waren wat u betreft verbonden aan het carpoolen? 

111Bllllllllllllllllllfilll~[l~llllllllllllllllllllP1 
Nadelen van carpoolen rangnummer 

25a Heeft u positieve/leuke ervaringen met carpoolen opgedaan? 
[] JA, nl.: ----[] NEE 

> 

25b Heeft u negatieve/vervelende ervaringen met carpoolen 
opgedaan? 
[] JA, nl.: ----[] NEE 

> 

26 

> 

11 



27a Uit hoeveel personen bestond uw huishouden 
destijds? (uzelf meegerekend) 

27b 

__ personen 

Persoon Leeftijd (destijds) 

RESP: 

28a Hoeveel personen binnen uw huishouden hadden 
een baan buitenshuis (uzelf meegerekend) 

28b Hoeveel huisgenoten hadden toen een 
rijbewijs? (uzelf meegerekend) 

28c Beschikte u zelf toen ook over een 
rijbewijs? 

28d Hoeveel auto's waren binnen uw huishouden 
beschikbaar (incl. auto's van de zaak)? 

personen 

personen 

[] JA 
[] NEE 

auto's 

28e Kon u op werkdagen in principe zelf over een van die auto's 
beschikken? 
[] 1: JA, elke werkdag 
[] 2: JA, maar niet elke werkdag 
[] 3: NEE 

29a Waren er huisgenoten die "uw" auto gebruikten als u er niet 
mee naar het werk ging? 

nt:;~_~....._ 
29b Is dit juist een reden voor u geweest om te gaan carpoolen? 

[] 1: JA, de belangrijkste 
[] 2: Ja, maar niet de belangrijkste 
[ l 3 : NEE :::~:S{i!:J:J:,n!!ilt,~]1[!§9.t:::::~:g:~[i: 

29c Waarvoor werd de auto dan voornamelijk gebruikt? 

> 

12 



30a Heeft u destijds binnen uw huishouden onderling overleg 
gevoerd met betrekking tot het carpoolen? 
[] JA 
[ ] NEE ::~21::::;::11111:::i:::txif:li«I:::1:;ru~:: 

3 ob Met wie heeft u toen over leg gevoerd? (i~;l"M~lj[[(l,l!l[tii:!!\iBli!i@:§;~ 
[] 1: met uw partner 
[] 2: met (een van) uw kinderen 
[] 3: met uw ouder(s) 
[] 4: met andere huisgenoten 

30c Welke afspraken zijn er toen met uw huisgenoten gemaakt? 

31 

32a 

> 

Werd er binnen uw huishouden door 
over een auto kon beschikken? 

~ ~ ~~E op :::~:emsmittl±:~:::= Ma Di 

> 

anderen gecarpoold zodat u 

Wo Do Vr Za 

32b Dus u gaat nu (o.a.) met de auto naar het werk. Heeft dat 
consequenties gehad voor uw huisgenoten? 
[] JA, nl.: ----
[] NEE 

Zo 

32c Is er, (mede) omdat u niet meer carpoolt, binnen uw huishouden 
een extra auto aangeschaft? 
[] JA 
[) Nee 

13 



33 

33a 

33b 

33c 

33d 

33e 

Stel, er is iemand waarmee u kunt carpoolen ••• 

ll®!l,f!!8J!Jlf!fl!~ilg!!'ig!pg~i~!,,!,,.Mlfl=¥!aa1 voldaan 
worden om deel te nemen aan een carpool? 

Is wat u betreft ...••...••••...•• misschien van belang? 
de extra reistijd t.o.v alleen rijden 
de extra reistijd t.o.v. OV 
de extra kosten t.o.v. OV 
de vraag wie rijdt (altijd zelf /wisselend/nooit zelf) 
het ophaalpunt (thuis/carpoolplaats/opstappunt) 
het uitstappunt (bij werk/OV-halte/uitstappunt) 
het roken in de auto 

Aan welke voorwaarden moet wat u betreft nog meer voldaan 
worden? 

----elereis, 
i~iilni1ii:iii~iii:::::::iir::,_ilii1uii:ii::::::ill:tli:~:::::::ili:li:i~1;:i:Bi:~:: 
tt!!:niM:~::::::::1:~:w~1:::::::;01n1m11=r'nem1:1:1:::::::1n:f:&111,1:r: 
Dus als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, zou u wel 
(willen) carpoolen? 

Als al deze voorwaarden opgaan, zou u dan 
carpool en? 
~ ~ ~~E ::~1111::1n11:1!l&11:::111a:111mn::::m1!11:~1m::;:11:1:: 

Hoeveel werkdagen per week zou u dan 
willen carpoolen? 

> 

14 

elke werkdag willen 

---- werkdagen 
per week 



34 

34a 

DE VERVOERWIJZE-SCHEMA'S 

In de loop van dit gesprek heeft u een aantal vervoerwijzen 
genoemd weermee u naar het werk zou kunnen gaan. 

:::::::::::;:::;:;:::;: 

3 4 b mR::::::;~~1~:::::::11:1i:::~:111eaa1:::n$f!lxemffi@::!~:i11::::::::111:ia111;~; 

~!~a~ 

3 4 c ma:1::11:::::::11::=:a11::':'·n11::::::::1nst1§:::::::¥mmemm1:i'~~n'Ime~m:±:~:1:1£::::::::1:;1:i:n@I:::111:~:: 

Kon/kunt u nog op een andere wijze naar het werk (bv. lopen)? 

:1!m:~:::::::;x9g,1;:::::1!:::fa1e1:~:ffi1.:1ie:]:x1m?1i1~:i:*:mn'\Iem:::::::;y2ru1111!::]&11:11n:r 

34d Kunt u per vervoerwijze aangeven hoe vaak u op die manier naar 
het werk ging/gaat (IN PROCENTEN)? 

34e Kunt u mij vertellen wat per vervoerwijze de totale reistijd 
was/is om naar uw werklocatie te gaan (IN MINUTEN)? 

34f Kunt u deze vervoerwijzen rangordenen op de reiskosten; dus de 

:iiiliiii:]i:~iiiiiiiifil:ieiiijgt nummer l, enz. 

34g Kunt u voor elke vervoerwijze in het kort aangeven wat in uw 
situatie de voor- en nadelen van die vervoerwijze waren/zijn? 

15 



Rli"'l1!'!1!P!!'ll"l'~-~,2fe 
hoe ging/gaat u dan naar het station? 

35 

35a 

35b hoe lang deed/doet u er dan over 
om naar het station te gaan? 

35c hoe ging/gaat u dan vanaf het station 
naar uw werk? 

35d hoe lang deed/doet u daar over? 

35e hoe vaak moest/moet u op een andere 
trein overstapen? 

I min. 
~~~~- -~~~ 

~~~~-'~~~~~~ 

~~~~-'~~~

~~~~-'~~~-

min. 

keer 

IPl9,~t~~L~Z:, 
hoe ging/gaat u dan naar de halte? 

36 

36a 

36b hoe lang deed/doet u er dan over 
om naar de halte te gaan? 

36c hoe ging/gaat u dan vanaf de halte 
naar uw werk? 

36d hoe lang deed/doet u daar over? 

36e Hoe vaak moest/moet u op een andere 
bus, tram of metro overstappen? 

36f Hoe vaak per uur kon/kunt u in de 
buurt van uw huis opstappen? 

36g Hoe vaak per uur kon/kunt u in de 
buurt van uw werk opstappen? 

37 

37a 

37b leasde/least u deze auto zelf? 

37c op welke brandstof reed/rijdt de auto? 

min. ~~~~-'~~~

~~~~-'~~~~~~ 

I min. 
~~~~- -~~~ 

~~~~-'~~~- keer 

~~~~-'~~~- keer 

I keer 
~~~~- -~~~ 

[] JA 
[] NEE 

[] JA 
[] NEE 

38 Beschikt(e) u over een of andere OV-kaart? 
mo.aw 
'fT''''\'fA, welke kaart (en) : 

~~ welke kaart(en): 
[] NEE 

16 



39 

40a Wat was toen uw hoogst genoten 
opleiding? 
En nu? 

40b Wat was toen uw functie? 

En nu? 

41 In welk type woonomgeving woonde u destijds? 
[] 1: centrum van een stad 
[] 2: oude uitbreidingswijk (voor ca. 1970) 
[] 3: jonge uitbreidingswijk (na ca. 1970) 
[] 4: dorp 
[] 5: anders, nl.: 

42a Bent u in de tussentijd verhuisd? 
[] JA 
[ ] NEE ::111::[:l!l!£::::1m:1:n~~:1~ 

42b Wat is uw huidig adres? 
- Postcode of straat/wijk: 

- Woonplaats: 

42c Wat is de afstand tussen uw huidige 
woning en uw werklocatie ongeveer? 

42d In welk type woonomgeving woont u nu? 
[] 1: centrum van een stad 
[] 2: oude uitbreidingswijk (voor ca. 1970) 
[] 3: jonge uitbreidingswijk (na ca. 1970) 
[] 4: dorp 
[] 5: anders, nl.: 

Ruimte voor aantekeningen en opmerkingen. 

17 
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Het DPN-schema 

VOORWAARDE 

kolom 1 

1 Extra tijd tov 
alleen rijden. 

max. minuten 
per enkele reis 

2 Extra tijd tov 
openbaar verv. 

max. minuten 
per enkele reis 

3 Extra kosten tov 
openb. verv. 

max. f per 
enkele rei.s 

4 Rijden: 
- altijd zelf 
- wisselend 
- nooit zelf 

5 Thuis 
ophalen en 
af zetten 

6 Bij werk 
ophalen en 
af zetten 

7 Roken in auto: 
- mag niet 
- meet kunnen 

8 

9 

10 

11 

Voorwaarde uit 
kolom 1 gaat 
niet op. Alle 
andere wel. 
Carpoolt U? 

kolom 2 

Alleen bij JA HITS in kolom 

Mag dan nog 
een voor
waarde uit 
kolom 1 
ontbreken? 
Welke? 

kolom 3 

Voorwaarde uit 
kolom 2 gaat 
ook niet op. 
Carpoolt U? 

kolom 4 



Alleen bij JA MITS in 4 Alleen bij JA MITS in 6 

Mag dan nog Voorwaarde uit Mag dan nog Voorwaarde uit 
een voor- kolom 4 gaat ook een voor- kolom 6 gaat ook 
waarde uit niet op. waarde uit niet op. 
kolom 1 Carpoolt U? kolom 1 Carpoolt U? 
ontbreken? ontbreken? 
Welke? Welke? 

kolom 5 kolom 6 kolom 7 kolom 8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



Vervoer
wi j ze 

AUTO 
(alleen 
rijden) 

MOTOR of 
SCOOTER 

TREIN T 
(+ voor/na;; 
transport) 

BUS, 
TRAM of 
METRO 

FIETS 

BROM- of 
SNOR
FIETS 

moge- waarom niet 
lijk mogelijk 

frequ
entie 
in % 

reis
ti j d 
(min) 

kos
ten 
(rang) 

(+) voordelen 
(-) nadelen 

NIET VAN TOEPASSING 



Vervoer
w i j ze 

AUTO 
(alleen 
rijden) 

MOTOR of 
SCOOTER 

CARPOOLEN 

I! 
TREIN T 
( + voor / na'2 
transport) 

BUS, 
TRAM of 
METRO 

FIETS 

BROM- of 
SNOR-
FI ETS 

moge- waarom niet 
lijk mogelijk 

frequ
entie 
in % 

0 

reis
tijd 
(min) 

NVT 

kos
ten 
(rang) 

(+) voordelen 
(-) nadelen 

NIET VAN TOEPASSING 



Extra invulformulieren bij interview B 

Bij vraag 8d: RETOURRIT VOOR RESPONDENT 

Bij vraag 9: RIT VOOR ELKE EXTRA CHAUFFEUR 

Bij vraag 9f: RETOURRIT VOOR CHAUFFEURS 

AFKORTINGEN VOOR VERVOERMIDDELEN (voluit mag ook}: 

auto (alleen} 
carpool 
bus, tram of metro 
trein 
f iets 
lo pen 
overig: 
Combinatie: 
Meer mogelijkheden: 

A 
CP 
B 
T 
F 
L 
voluit of duidelijke afkorting 
gebruik <+> bv: F+T (= f iets en trein} 
gebruik </> bv: F/B (= fiets of trein} 



·.· .. ·,•.·.·.• .·.·.·.·. . •.•.•,•,·.',•.•.·.·.·.·.·.· ........... ·.··.·.·.·.·.·.·. ··.·.·.· ... ·.·.·.·.···"·"" .. .... ...................... 

tijd- plaats of type 
stip postcode loc-

atie 

Vertrek 2 

Stop 1 

Stop 2 

Stop 3 

Stop 4 

Stop 5 

Stop 6 

Stop 7 

Stop 8 

Stop 9 

Type locat1e: O = thu1s bi) chauffeur 
1 = thuis bij meerijder 
2 = werklocatie 

aan- hoe naar 
tal opstappunt? 
in-
zit- hoe van uit-
ten- stappunt naar 
den werklocatie? 

3 = carpoolpunt 
4 = station 
5 = bushalte 
6 = .3:!±1,:::::::::~nm:±:+~n 



9d 

9e 

9f 

9g 

1?fwm::::::1:~m]:~1:::i1 

'.VoorJ!eIDk!itJEHauiffil:~m1fant1=:1itt:a:u .. ·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·.·· .. . ··.··· ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ======> NUMMER CHAUFFEUR: # •••• 

tijd- plaats of type 
stip postcode loc-

atie 

Vertrek 0 

Stop 1 

Stop 2 

Stop 3 

Stop 4 

Stop 5 

Stop 6 

Stop 7 

Stop 8 

Stop 9 

Type locat1e: o = thu1s biJ chauffeur 
1 = thuis bij meerijder 
2 = werklocatie 

aan- hoe naar 
tal opstappunt? 
in-
zit- hoe van uit-
ten- stappunt 
den naar werk? 

3 carpool punt 
4 = station 
5 = bushalte 
6 = .~:m:±w:::::::::J!nn:±:±~n 

:!~~:~:,1w~:!!!!11:~1111!~:1:,:::::::!!l~l~!l:!ll~~:!::~:::::::::m=!::1:1~!@::::::::¥11a1:::,::::~;::i:: 

R 
e 
s 
p 

? 

naar het opstappunt te gaan? minuten 

~~1:~,!w~:!!!!ll:~1111:2:~:!,~!!:::::::~1~1:11111:1~'':@a1:::::::n!:1s:::]•~~a:::::::~:~::~::, 
stappunt naar uw werklocatie te gaan? minuten 

Hoe week de retour-rit af? 
l'i:!5:::::::eBfnm:ffi:J,:x!n:::::::e~]::mi:::::::::~~n:::::::11;:1e1s:m~:~n219:+:i:!1::::;::ffin :t: 

> 



tijd- plaats of type 
stip postcode loc-

atie 

Vertrek 2 

Stop 1 

Stop 2 

Stop 3 

Stop 4 

Stop 5 

stop 6 

Stop 7 

Stop 8 

Stop 9 

Type locat1e: . 
O = thu1s b1J chauffeur 
1 = thuis bij meerijder 
2 = werklocatie 

NUMMER CHAUFFEUR: # .... 

aan- hoe naar 
tal opstappunt? 
in-
zit- hoe van uit-
ten- stappunt 
den naar werk? 

3 = carpoolpunt 
4 = station 
5 = bushalte 
6 = Z;~=m:t.Jtinw:1=1en ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·•· :::::::::::::;:;:::::;:;.;:::;:; 

R 
e 
s 
p 

? 

~~:1:ffi:,1:~~m§!!~~~fj!~n~:e1~s~!:]:~~~m:1n~§l!!~~:~~:~1±~::~:: 
locatie naar het opstappunt te gaan? minuten 

w~!:~~!w~l~!!!l~i!:~1:~~!¥~!*~:!~!,g!:!;a~:~:,~::~::: 
stappunt naar uw huis te gaan? minuten 



Bijlage 5 

Interview C 



INTERVIEW C (voor mensen die nog nooi t gecarpoold hebben) 

Interviewer 

Bedrijf 

Tel. resp. 

Nummer resp. 

Datum 

Tijd aanvang 

Tijd einde 

Zo, we vinden het fijn dat u aan deze enquete wilt meewerken. 
Met uw medewerking krijgen we een betere kijk op het hele 
carpoolgebeuren. 

o Als onze informatie juist is, bent u nog nooit carpoolend naar 
het werk gegaan. Is dit correct? 

[] JA: 

[] NEE: 

~MH:t;!B:::::':'ffini!!gW:!II\£ 
Carpoolt 
[] JA: 
[] NEE: 

u nu? 

!!!l~;:::,:.~n,!!!!~~!!¥a 
werkt? 
[] JA: 
[] NEE: 

sinds u bij dit bedrijf 



la 11m:man1~9~'in!':::::::p~:~:::i::::m,::~,,~:~!¥'"'¥~¥~!1::::::::1:w11I:::1a1w:¥1:1:F::: 

Rijl: 

Rij2: 
Rij3: 
Rij4: 

Rij5: 

werkdag? 

NEE of - (vrijwel) nooit 
WIS: wisselend 
SOMS 
MEESTAL 

Welke dagen van de week werkt u gewoonlijk 
buitensbuis? 
Welke dagen werkt u de bele dag? 
Op welke werkdagen kunt u over een auto bescbikken? 
Heef t u op bepaalde dagen een auto nodig voor bet 
uitoefenen van uw werk? Welke dagen? 

=:;k ~e·~:~imi:iii:l:i,i::rui::::::iii~1l1ii;!;li:~i,l•i:aar bet 

~£l~!'!~!~:!e~rN · ij: · · · · · · 
I ma I di I WO I do I vr I za I zo 

hele dag? 

auto be-
schikbaar? 

auto nodig 
voor werk? 

vervoer-
wijze 
+ 
evt. % 

lb Voor hoeveel werkweken per jaar geldt bovenstaand patroon? 
[ J 1: 90-100% 
[ J 2: 70-90% 
[ J 3: 50-70% 

1 

I 



2a 

2b 

2c 

2d 

2e 

Ja 

Jb 

Hoeveel dagen per week werkt u gemiddeld buitenshuis? 

Hoeveel hele dagen per week werkt u gem. buitenshuis? 

Hoeveel werkdagen kunt u gemiddeld per week over een 
auto beschikken? 

Hoeveel werkdagen per week heeft u gemiddeld 
de auto nodig voor het uitoefenen van uw werk? 

I Vervoerwij ze I % (tot=lOO) I 

Sinds wanneer werkt u op deze locatie? Sinds 19 

Wat is de af stand tussen uw woning en uw + km. 
werklocatie ongeveer? 

2 



4a Heeft uw werkgever bepaalde regelingen getroffen voor 
werknemers die carpoolen, zoals bv. een financiele vergoeding 
of speciale parkeerruimte? 

~ ~ ~~E !i(!fi§i!i!!i:!l~i,!{!tin'.li9::::::::!:),::: 
l!=,!!i!~!i~'~:gen 4b 

zijn dat? 

I Regeling 

5a Heeft u wel eens overwogen te gaan carpoolen? 
[] JA 
[ ] NEE ::~:91_:,:,:.1~~%l:::::::m~;2::::::'e[),:: 

5b Wat was de aanleiding daartoe? 

> 

5c Waarom bent u toch niet gaan carpoolen? 

> 

6 Welke voordelen zouden wat u betreft verbonden zijn aan 

liiiimw-~-...-
Voordelen van carpoolen rangnummer 

3 



7 Welke nadelen zijn wat u betreft verbonden aan carpoolen? 

111•11111111111.1111111111··1=·=:11111111111111111111111111.pi 

Sa 

Sb 

Nadelen van carpoolen 

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? 
(uzelf meegerekend) 

Per soon 

RESP: 

4 

rangnummer 

personen 

Leeftijd 



9a Hoeveel personen binnen uw huishouden hebben 
een baan buitenshuis (uzelf meegerekend) 

__ personen 

9b Hoeveel huisgenoten hebben een 
rijbewijs? (uzelf meegerekend) 

__ personen 

9c 

9d 

Beschikt u zelf ook over een rijbewijs? 

Hoeveel auto's z1Jn binnen uw huishouden 
beschikbaar (incl. auto's van de zaak)? 

[] JA 
[] NEE 

auto's 

9e Kunt u op werkdagen in principe zelf over een van die auto's 
beschikken? 
[] 1: JA, elke werkdag 
[] 2: JA, maar niet elke werkdag 
[] 3: NEE 

lOa Zijn er huisgenoten die "uw" auto gebruiken als u er niet mee 
naar het werk gaat? 
[] JA 
[] NEE :/(ifil!In~:~11::¥P:ey!!s:i::ru:~:1:: .......... . 
c ] N • v. T ~ · ··· ::~.&::~::::::n~~;;:: ;x,#~H~i.&:'::::::::±:±:):::: 

lOb Waarvoor wordt de auto dan voornamelijk gebruikt? 

> 

lla Heeft u binnen uw huishouden wel eens onderling overleg 
gevoerd met betrekking tot carpoolen? 
[] JA 
[ J NEE ji~.9~:!.fpJ,~~E!ii/,iilYPll:9! .. i.i.~l,iil[i 

llb Met wie heeft u overleg gevoerd? ::~m~,!E,:.::::~n£!ii~.:.:.:. 1~t,§a!:~:~:o·!S:),::: 
[] 1: met uw partner 
[] 2: met (een van) uw kinderen 
(] 3: met uw ouder(s) 
[] 4: met andere huisgenoten 

llc Welke afspraken zijn er met uw huisgenoten gemaakt? 

12 

> 

Wordt er binnen uw huishouden 
over een auto kunt beschikken 
[] JA, op j\:(@mSffiEl!™'1!i : Ma 
[] NEE 

door anderen gecarpoold zodat u 
om naar het werk te gaan? 
Di Wo Do Vr Za Zo 

5 



13a Stel dat u met ingang van 1 januari 1993 niet meer met uw 
huidige (belangrijkste) vervoerwijze naar het werk kunt. Hoe 
zou u dan naar het werk gaan? 

> 

mn1:1:11::::r=1~ai:::~1t\1::::;11::::::1m111i11:::':::9115:i,111a1:~1:11:1:1,::f! 

13b Als u dan met de auto naar het werk gaat, heeft dat 
consequenties voor uw huisgenoten? 
[] JA, nl.: ----(] NEE 

13c Zal er dan binnen uw huishouden een extra auto aangeschaft 
worden? 
(] 1: Waarschijnlijk wel 
(] 2: Waarschijnlijk niet 
(] 3: weet niet 

14 stel dat u regelmatig zou gaan carpoolen. 

14a zou dan een auto binnen uw huishouden afgeschaft worden? 
(] 1: JA, waarschijnlijk wel 
(] 2: NEE, waarschijnlijk niet 
(] 3: Weet niet 
(] 4: Niet van toepassing; we hebben geen auto's 

14b zou dan juist een auto binnen uw huishouden aangeschaft 
worden? 
(] 1: JA, waarschijnlijk wel 
(] 2: NEE, waarschijnlijk niet 
(] 3: Weet niet 

6 



15 

15a 

15c 

15d 

15e 

stel, er is iemand waarmee u kunt carpoolen ..•••• 

lf!18J,f PfzgJ§!l,9!~~-~-'Sf!W!!:iz!,f!9flll!l!inimaa1 voldaan 
worden om te gaan carpoolen? 

Is wat u betreft ••••..••••••••... misschien van belang? 
de extra reistijd t.o.v alleen rijden 
de extra reistijd t.o.v. ov 
de extra kosten t.o.v. OV 
de vraag wie rijdt (altijd zelf /wisselend/nooit zelf) 
het ophaalpunt (thuis/carpoolplaats/opstappunt) 
het uitstappunt (bij werk/OV-halte/uitstappunt) 
het roken in de auto 

Aan welke voorwaarden moet wat u betreft nog meer voldaan 
worden? 

--elereis, 
i11iiin:i1iiiii~ii~:::::::ii~:liiil1iii:il::::::nl.:=:::li;~:::1:1tii:l:ii1::::1ai:~:: 
1111~1±::::::::~:¥11::::::102m1n1111::::am11;1~111:11i:i;:a1:fi1:f:~ 
Dus als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, zou u wel 
(willen) carpoolen? 

~-· 
Als al deze voorwaarden opgaan, zou u dan 
carpool en? 
~ ~ ~~E :~a1mt(n~:::::;11~1i111;:~211mf:i1:111111:1:i1~:11 

Hoeveel werkdagen per week zou u dan 
willen carpoolen? 

> 

7 

elke werkdag willen 

---- werkdagen 
per week 



16 

16a 

HET VERVOERWIJZE-SCHEMA 

In de loop van dit gesprek heeft u een aantal vervoerwijzen 
genoemd weermee u naar bet werk zou kunnen gaan. 

16b ms2::::;:sm1;1:~:::11:1:;M:m::=1;111111;;:::1sxiia§mr~,;t~g1:~1:1:1:11:=r~111:1~ 

~: ~~~;_. ~,,.If PE:!li§ll!,§!llJl ook een mogelijke manier voor u 

ffinf!:~ln!:;:;~~I\~ waarom niet? ~1:%11ii!l!ii~:!lf:ll:ll!1!::::¥1:::1eel1!:::;1:1n:::::::!f!lll~~ 

lllllllllP~*1:~=1;::11::1~12s1B;W:~:r;~1::;11s::::;:M:11111::::n~~1:rs1n 

l 6c 1~::::::11:::::;1~::;:::g;m:::11m::::::::1:n1111:::::::y;11t111£n1:P:::i:12:::::::11111:1::~::~:~::::::::1:!i:n:i::::;;:iii!ii 

Kunt u nog op een andere wijze naar bet werk (bv. lopen)? 

16d Kunt u per vervoerwijze aangeven hoe vaak u op die manier naar 
bet werk gaat (IN PROCENTEN)? 

16e Kunt u mij vertellen wat per vervoerwijze de totale reistijd 
is om naar uw werklocatie te gaan (IN MINUTEN)? 

16f Kunt u deze vervoerwijzen rangordenen op de reiskosten; dus de 

:iiiiiiiii:ii:1:iiiiiiii@niiijgt nummer l, enz. 

16g Kunt u voor elke vervoerwijze in bet kort aangeven wat in uw 
situatie de voor- en nadelen van die vervoerwijze zijn? 

8 



17 

17a hoe gaat u dan naar het station? 

17b hoe lang doet u er dan over 
om naar het station te gaan? 

17c hoe gaat u dan vanaf het station 
naar uw werk? 

17d hoe lang doet u daar over? 

17e hoe vaak moet u op een andere 
trein overstapen? 

18 

18a hoe gaat u dan naar de halte? 

18b hoe lang doet u er dan over 
om naar de halte te gaan? 

18c hoe gaat u dan vanaf de halte 
naar uw werk? 

18d hoe lang doet u daar over? 

18e Hoe vaak moet u op een andere 
tram of metro overstappen? 

18f Hoe vaak per uur kunt u in de 
van uw huis opstappen? 

18g Hoe vaak per uur kunt u in de 
van uw werk opstappen? 

19 

19a is dit een auto van de zaak? 

19b least u deze auto zelf? 

bus, 

buurt 

buurt 

19c op welke brandstof rijdt deze auto? 

20 Beschikt u over een of andere OV-kaart 
[] JA, welke kaart(en): 
[] NEE 

9 

-------

-------

-------
-------

[] JA 
[) NEE 

[] JA 
[] NEE 

min. 

min. 

keer 

min. 

min. 

keer 

keer 

keer 



21 

22a Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

22b Wat is uw huidige functie? 

23 Wat is uw adres? 
- Postcode of straat/wijk: 

- Woonplaats: 

24 In welk type woonomgeving woont U? 
[] 1: centrum van een stad 
[] 2: oude uitbreidingswijk (voor ca. 1970) 
[] 3: jonge uitbreidingswijk (na ca. 1970) 
[] 4: dorp 
[] 5: anders, nl.: 

Ruimte voor aantekeningen en opmerkingen. 

10 

M I v 



Het DPN-schema 

VOORWAARDE 

kolom 1 

1 Extra tijd tov 
alleen rijden. 

max. minuten 
per enkele reis 

2 Extra tijd tov 
openbaar verv. 

max. minuten 
per enkele reis 

3 Extra kosten tov 
openb. verv. 

max. f per 
enkele rei.s 

4 Rijden: 
- altijd zelf 
- wisselend 
- nooit zelf 

5 Thu is 
ophalen en 
afzetten 

6 Bij werk 
ophalen en 
afzetten 

7 Roken in auto: 
- mag niet 
- moet kunnen 

8 

9 

10 

11 

Voorwaarde uit 
kolom 1 gaat 
niet op. Alle 
andere wel. 
Carpoolt U? 

kolom 2 

Alleen bij JA MITS in kolom 

Mag dan nog 
een voor
wa arde uit 
kolom 1 
ontbreken? 
Welke? 

kolom 3 

Voorwaarde uit 
kolom 2 gaat 
ook niet op. 
Carpoolt U? 

kolom 4 



Alleen bij JA MITS in 4 Alleen bij JA MITS in 6 

Mag dan nog Voorwaarde uit Mag dan nog Voorwaarde uit 
een voor- kolom 4 gaat ook een voor- kolom 6 gaat ook 
waarde uit niet op. waarde uit niet op. 
kolom 1 Carpoolt U? kolom 1 Carpoolt U? 
ontbreken? ontbreken? 
Welke? Welke? 

kolom 5 kolom 6 kolom 7 kolom 8 

1 

2 

3 

-

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



VERVOERWIJZE-SCHEMA 

Vervoer
wi j ze 

AUTO 
(alleen 
rijden) 

MOTOR of 
SCOOTER 

CARPOOL EN 
SE 

TREIN ·T, 
( + voor /na'":!. 
transport) 

BUS, 
TRAM of 
METRO 

FIETS 

BROM- of 
SNOR
FIETS 

moge- waarom niet 
lijk mogelijk 

frequ
entie 
in % 

0 

reis
ti j d 
(min) 

NVT 

kos
ten 
(rang) 

(+) voordelen 
(-) nadelen 

NIET VAN TOEPASSING 



Bijlage 5 

DPN-instructies 



INSTRUCTIES VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN DPN. 

INLEIDING cyooR ENO; NIET BESTEMD VOOR RESPONDENT) 

Het doel van dit onderdeel is te achterhalen welke voorwaarden 
de respondent stelt om te gaan carpoolen. Dit onderdeel 
verschilt in principe niet voor de drie verschillende groepen 
van respondenten. De interviewer mag echter wel rekening 
houden met het type respondent. 

In feite is er een centrale vraag: 

Zou u {onder bepaalde omstandigheden) carpool en? 

Waar het om gaat is de omstandigheden/voorwaarden waaronder 
men wil carpoolen zo goed mogelijk in kaart te brengen. 

De instructies lijken misschien wat ingewikkeld, maar na 
enkele proef interviews zal blijken dat het allemaal wel 
meevalt. Dan zal het geen probleem zijn de DPN-tabel in te 
vullen aan de hand van de instructies in de kop van de tabel. 

INSTRUCTIES 

Alleen bij interview B en C vertellen dat er wel iemand is 
waarmee gecarpoold zou kunnen worden. Je weet verder niets 
over die persoon. Eventuele eisen/wensen mbt deze persoon moet 
de respondent zelf kenbaar maken in het DPN. Dus: 

Bij deze vraaq dient u zich voor te stellen dat er iemand 
is waarmee u kunt carpoolen. 

Ga nu voor elk interview verder met: 

We hebben net een lijstje qemaakt met voorwaarden die wat 
u betreft minimaal op moeten qaan om te carpoolen. 
Als u wilt kunt u daar nu noq voorwaarden aan toe voeqen. 

Dus als al deze voorwaarden opqaan, carpoolt u? 

Indien het antwoord NEE is, moeten er blijkbaar meer 
voorwaarden zijn. Probeer te achterhalen welke dat zijn en 
begin opnieuw. 

Opmerking: 
Als de respondent twee {of meer) voorwaarden noemt waarvan er 
maar een hoeft te gelden {bv. voorwaarde ..• of voorwaarde 
.... moet gelden), neem er dan een op {de belangrijkste). De 
andere{n) komt/komen dan later vanzelf aan de orde. 



Kolom 1 

Opstellen van de voorwaarden. Schrijf de voorwaarden duidelijk 
leesbaar in de eerste kolom onder elkaar. Zorg ervoor dat de 
respondent eventueel mee kan lezen. 

Kolom 2 

Loop elke voorwaarde achtereenvolgens af. Vraag telkens: 

Indien deze voorwaarde niet opqaat, maar alle andere wel, 
zou u dan toch noq carpoolen? 

Nu zijn drie antwoorden mogelijk: 

NEE: Als de voorwaarde niet opgaat wil de respondent echt 
niet carpoolen. 

JA MITS: De respondent wil dan wel carpoolen, maar stelt 
aanvullende eisen. 
Schrijf deze aanvullende eisen duidelijk leesbaar 
op. 

JA: De respondent is ook bereid te carpoolen als de 
voorwaarde niet opgaat. 

Kolom 3 en verder (Alleen bij 'JA MITS'-voorwaardenl 

Werk elke JA MITS-voorwaarde uit kolom 2 als volgt uit. 

Eerst weer even het geheugen opfrissen: 

Als voorwaarde ••••••••• (noem voo.i;wa~rde uit kolom 1) 
niet opqaat, wilt u wel carpoolen 1nd1en •••••••••••• 
(noem eis(en) uit kolom 2). 

Kolom 3: 

Als deze nieuwe eis(en) opqaat/opqaan, maq dan noq een 
andere voorwaarde (uit kolom 1) niet opqaan? 
Indien JA: Welke voorwaarde(n) hoeft/hoeven dan niet op 
te qaan ? 

Schrijf deze voorwaarden op in kolom 3. Je mag ook het nummer 
van de voorwaarden uit kolom 1 opschrijven. 

Kolom 4: 

Als de nieuwe eis(en) (uit kolom 2) ook niet 
opqaat/opqaan, zou u dan toch noq willen carpoolen? 

Antwoord invullen in kolom 4. Mogelijke antwoorden: 
NEE 
JA MITS: 
JA. 



Bij "JA MITS" doorgaan: 

Als voorwaarde • • • • • • (kolom 1) en eis (en) •••••••••• 
(kolom 2) niet opgaan, welke extra eis(en) stelt u dan? 

Kolom 5: 

Als deze nieuwe eis(en) opgaat/opgaan, mag dan nog een 
andere voorwaarde (uit kolom 1) niet opgaan? 
Indien JA: Welke voorwaarde(n) hoeft/hoeven dan niet op 
te gaan ? 

kolom 6: 

Als de nieuwe eis(en) (uit kolom 4) ook niet 
opgaat/opgaan, zou u dan toch nog willen carpoolen? 

Mogelijke antwoorden: 
NEE 
JA MITS 
JA. 

Bij "JA MITS" doorgaan: 

Als voorwaarde •••••• (kolom 1) en eis(en) •••••••••• 
(kolom 2) en eis(en) •••••••••• (kolom 4) niet opgaan, 
welke extra eis(en) stelt u dan? 

Ga vervolgens door met kolom 7 en kolom 8 op dezelfde manier 
als kolom 5 en 6. Bij "JA MITS" in kolom 8 hoef je niet meer 
verder te gaan. 



Voorbeeld van een Decision Plan Net 

VOORWAARDE Voorwaarde Alleen bij JA MITS in 
uit kolom 1 
gaat niet Mag dan nog Voorwaard 
op. Al le een voor- e uit 
andere wel. waarde uit kolom 2 
Carpoolt U? kolom 1 gaat ook 

ontbreken? niet op. 
Welke? Carpoolt 

U? 

kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 

1 Extra tijd tov JA, KITS: -- NEE 
alleen rijden: max. 10 

minuten 
max. 5 minuten extra tov 
per enkele alleen 
re is rijden. 

2 Geen extra NEE 
tijd tov 

I 

Openbaar 
vervoer. 

3 Geen extra NEE 
kosten tov 
Openbaar 
vervoer. 

4 Afwisselend JA, KITS: speciale NEE 
rijden. altijd mee- parkeerplaats 

rijden. op werkplek. 
(of een "8") 

5 thuis ophalen JA, KITS: -- JA, KITS: 
en af zetten max. 5 max. 10 

minuten mi nu ten 
f ietsen per OV 
naar naar 
ophaal- ophaal-
locatie. locatie. 

6 Bij werk JA, KITS: -- NEE 
ophalen en max. 5 min. 
af zetten lop en naar 

werk 

7 Roken? 
N.V.T. 

8 speciale JA 
parkeerplaats 
op werkplek 

9 

10 

11 



Vervolg voorbeeld DPN 

Alleen bij JA MITS in 4 Alleen bij JA MITS in 6 

Mag dan nog Voorwaarde Mag dan nog Voorwaarde 
een voor- uit kolom 4 een voor- uit kolom 6 
waarde uit gaat ook waarde uit gaat ook 
kolom 1 niet op. kolom 1 niet op. 
ontbreken? Carpoolt U? ontbreken? Carpoolt U? 
Welke? Welke? 

kolom 5 kolom 6 kolom 7 kolom 8 

1 

2 

3 

4 

5 -- NEE 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



TOELICHTING OP HET INGEVULDE SCHEMA 

Een van de eisen is dat het carpoolen niet meer dan 5 minuten 
extra tijd mag vergen dan alleen met de auto naar het werk 
rijden. In tweede instantie gaat de respondent ook met 10 
minuten extra tijd nog accoord. 

Er zijn twee echte harde eisen: carpoolen mag niet meer tijd 
vergen dan het openbaar vervoer en mag ook niet duurder zijn 
dan het openbaar vervoer. 

De respondent heeft te kennen gegeven afwisselend te willen 
rijden. Indien dat niet kan, is 'altijd meerijden' ook 
acceptabel. In dit laatste geval geeft de respondent te kennen 
dat de eis 'speciale parkeerplaats bij werkplek' mag 
vervallen; hij heeft daar dan toch niets meer aan. 

Als de voorwaarde 'thuis opgehaald worden' niet opgaat, is de 
respondent bereid te carpoolen indien hij binnen 5 minuten 
naar de ophaallocatie kan fietsen. Als dat niet lukt, is het 
voor de respondent ook nog acceptabel als hij binnen 10 
minuten de ophaallocatie met het openbaar vervoer kan 
bereiken. Als dat ook niet kan, is de respondent niet bereid 
te carpoolen. 
De respondent wil tevens bij het werk afgezet worden. Als dat 
niet kan, gaat hij nog accoord met max. 5 minuten lopen naar 
de werklocatie. 

De eis 'speciale parkeerplaats bij werkplek' blijkt toch niet 
zo'n harde eis te zijn. Als alle andere voorwaarden opgaan uit 
kolom 1, is de respondent toch bereid te carpoolen. 

Het roken in de auto speelt voor deze respondent geen rol. 


