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Voorwoord 

Voo lWoo rd 

Dit verslag is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek aan de faculteit Bouwkunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij de capaciteitsgroep 
Stedebouw, leerstoelstedebouwkundige Planologie. 

Na het eerste jaar van de studie bouwkunde heb ik gekozen voor de richting stedebouw. Dit omdat ik 
de verschillende stedebouwkundige vakken en projecten erg interessant vond. Vooral het sociale 
aspect van stedebouw sprak me aan. Na het volgen van de verplichte projecten en vakken en mijn 
stage bij de afdeling Bestuursinformatie en Onderzoek van de Gemeente Eindhoven, ben ik erachter 
gekomen dat onderzoek mij het beste ligt. Bij de leerstoelstedebouwkundige Planologie kon ik met 
een afstudeeronderzoek aansluiten op de ontwikkeling van het computerprogramma Aurora. Dit 
programma analyseert beleidsmaatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. Voor Aurora zijn 
gegevens nodig over het nut dat verkregen wordt door het doen van activiteiten en over het 
aanpassen van de activiteitenplanning in het geval van een vertraging. 

De afstudeerperiode is erg leerzaam geweest. Ik heb onder andere methodes ontwikkeld om de 
benodigde gegevens te achterhalen, deze methodes verwerkt in een enquête, de enquête digitaal 
gemaakt en afgenomen en ik heb de data van de enquête geanalyseerd met behulp van verschillende 
computerprogramma's. Het digitaal maken van de enquête bleek nog een hele klus. Voor een bepaald 
deel van de enquête moesten zelfs 800 vragen worden aangemaakt, waarvan de respondent er 
slechts 16 te zien kreeg. Dit hield ook in dat er veel routing naar de verschillende vragen nodig was. 
Het vele werk is niet voor niets geweest, want het onderzoek heeft naast de parameters voor Aurora 
geresulteerd in twee papers: één over het achterhalen van de parameters van de nutsfuncties voor de 
'l1 th conference on Travel Behaviour Research' dat wordt gehouden in Kyoto, Japan in Augustus 2006 
en één over de aanpassing van de activiteitenplanning in geval van vertraging voor de '86th Annual 
IVieeting of the Transportation Research Board' dat in januari 2007 plaatsvindt in Washington. 

In de eerste plaats wil ik mijn afstudeerbegeleiders Theo Arentze, Aloys Borgers en Harry 
Timmermans bedanken voor de inhoudelijke ondersteuning en begeleiding van mijn afstuderen. 
Verder een woord van dank voor Joran Jessurun voor zijn hulp bij het aanmaken van het 
aanmeldingsformulier voor de digitale enquête. Tevens wil ik alle respondenten en degenen die de 
enquête of delen ervan hebben getest en van commentaar hebben voorzien bedanken voor hun 
medewerking aan het onderzoek. 

Tenslotte wil ik mijn vriend Pieter, mijn familie en vrienden bedanken voor hun interesse, steun en 
welkome afleiding zowel tijdens de afstudeerperiode als tijdens mijn studie. 

Linda Nijland 

Eindhoven, juni 2006 
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Samenvatting 

Samenvatting 

Sinds de tweede wereldoorlog kent Nederland een enorme groei in het bezit van de auto. AI die auto's 
worden natuurlijk ook gebruikt en deze extra verplaatsingen vragen om extra infrastructuur. 
Tegenwoordig probeert de overheid de bestaande infrastructuur beter te benutten om de files te 
bestrijden. Om te onderzoeken welke effecten bepaalde beleidsmaatregelen van de overheid op het 
verkeer hebben wordt het computerprogramma Aurora ontwikkeld. Het model voorspelt 
verkeersstromen aan de hand van activiteiten patronen van mensen. 

Aurora is een nieuw type activiteitenmodel waarmee de dynamiek van activiteiten- en 
verplaatsingskeuzen in beeld wordt gebracht. Hiervoor zijn nieuwe methodes van 
gegevensverzameling nodig. Voor Aurora moeten gegevens verzameld worden over de flexibiliteit van 
activiteiten in tijd en ruimte. Ten eerste gaat het hier om het achterhalen van het nut dat verkregen 
wordt door het uitvoeren van activiteiten. Verder is inzicht nodig in hoe men de planning aanpast 
wanneer er een vertraging optreedt (rescheduling behaviour). Het doel van het onderzoek is dat, door 
middel van het ontwikkelen en toepassen van methoden om gegevens over de flexibiliteit van 
activiteiten in tijd en ruimte te verzamelen en te analyseren, de verschillende parameters van de 
functies van Aurora worden achterhaald. 

Mensen verkrijgen een bepaalde hoeveelheid nut direct of indirect door activiteiten uit te voeren. Voor 
Aurora wordt aangenomen dat het nut van een activiteit een functie is van de hoeveelheid tijd dat er 
aan de activiteit besteed wordt, waarbij een langere duur zorgt voor een hoger nutsniveau. De grafiek 
van de nutsfunctie wordt in Aurora weergegeven als een s-vormige curve. De tijd geleden dat de 
activiteit voor het laatst is Uitgevoerd heeft tevens invloed op het nut van de activiteit. Hoe langer het 
geleden is dat de activiteit voor het laatst is uitgevoerd hoe hoger het nut. In Aurora wordt ook de 
nutsfunctie van de tijd geleden weergegeven als een s-vormige curve. Hierbij geldt dat het nut van de 
tijd geleden het maximum van de duurcurve aangeeft. 

De methoden die zijn ontwikkeld in dit onderzoek gaan uit van een vragenlijst die onder een grote 
groep van individuen wordt afgenomen. Om de vorm van de nutscurves te kunnen achterhalen zijn 
twee methoden ontwikkeld. Bij de eerste methode moesten respondenten een oordeel geven over 
verschillende waardes voor de duur van de activiteit en de tijd geleden dat de activiteit voor het laatst 
is uitgevoerd. Deze methode dient als controle voor de tweede methode. De tweede methode is een 
stated preference onderzoek waarin 16 denkbeeldige situaties zijn voorgelegd aan de respondent. De 
variabelen tijd geleden, vrije tijd, tijdstip van de dag en beschikbare tijd komen in dit onderdeel aan 
bod. Elke denkbeeldige situatie geeft een combinatie van niveaus van deze variabelen weer en de 
respondent moet, met een percentage voor iedere antwoordmogelijkheid, aangeven of hij/zij de 
activiteit in de gegeven situatie wel of niet zou uitvoeren. Door middel van een logit model is het 
mogelijk om met de gegevens van de stated preference methode de nutseffecten van de verschillende 
niveaus van de variabelen te schatten en met deze effecten kunnen de vorm en de parameters van de 
nutsfuncties worden bepaald. 

Om de parameters voor veranderingen in geval van vertraging te achterhalen is een methode 
ontwikkeld waarbij de respondent drie denkbeeldige situaties met daarin een vertraging ter 
beoordeling te zien kreeg. De variabelen de gereserveerde tijd voor de activiteit, de locatie, de 
vervoerswijze en de tijd die beschikbaar is na een vertraging kwamen hierbij aan de orde. Alleen de 
beschikbare tijd verschilt per situatie. De respondenten moesten met percentages voor de 
antwoordmogelijkheden aangeven voor welke verandering in de planning werd gekozen als gevolg 
van de vertraging. 

De activiteiten die geselecteerd zijn voor het onderzoek zijn: boodschappen doen, winkelen om 
kleding of schoeisel te kopen, familie/vrienden bezoeken, sporten vrij (niet in verenigingsverband), 
café/bar/discotheek bezoek, wandelen in een park of in de natuur en fietsen of toeren voor plezier. 
Om de vragen in het onderzoek goed af te kunnen stemmen op de respondent is gekozen voor een 
digitale enquête om de data te verzamelen. In totaal heeft de digitale enquête 328 compleet 
ingevulde enquêtes opgeleverd. 
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Samenvatting 

Uit de analyse behorend bij de twee methodes om de vorm van de nutscurves te achterhalen blijkt dat 
bij de tijd geleden dat de activiteit voor het laatst is uitgevoerd de activiteiten boodschappen doen en 
familie/vrienden bezoeken het grootste nutseffect laten zien. Bij deze activiteiten heeft de tijd geleden 
dus een grotere invloed op de keuze om de activiteit uit te voeren dan bij de andere activiteiten. 
Verder komt naar voren dat de activiteiten sporten vrij en fietsen voor plezier de grootste nutsdaling 
laten zien bij afname van de beschikbare tijd. Dit betekent dat deze activiteiten eerder zullen worden 
uitgesteld in geval van vertraging. De variabele vrije tijd blijkt niet of nauwelijks invloed te hebben op 
de keuze om een activiteit wel of niet uit te voeren. De variabele tijdstip laat zien dat bij 
café/bar/discotheek bezoek een duidelijke voorkeur bestaat voor de avond en bij toeren voor plezier 
voor de middag. Wandelen in een park of in de natuur doet men minder gauw in de avond en familie 
en vrienden worden bij voorkeur minder vaak in de ochtend bezocht. De nutscurves voor zowel de 
duur van de activiteit als de tijd geleden vertonen een duidelijke tendens van afnemende marginale 
nutten. Aanwijzingen voor het bestaan van een s-vormig verband waarbij de marginale nutten in een 
eerste fase toenemen zijn niet eenduidig. 

Uit de analyse behorend bij de methode om de parameters van veranderingen van de planning in 
geval van vertraging te achterhalen, blijkt dat men vooral de duur verkort (55%) of de activiteit laat 
vervallen (35%). Het veranderen van de locatie en de vervoerswijze komen veel minder voor. Verder 
blijkt dat hoe groter de vertraging hoe eerder men de activiteit laat vervallen en hoe kleiner de 
vertraging hoe eerder men de duur verkort. De activiteit, het vervoermiddel, de reistijd, de 
aanwezigheid van alternatieve vervoermiddelen en locaties en verschillende socio-economische 
variabelen op individu en huishoud niveau blijken ook significante effecten te hebben op de 
voorkeuren voor bepaalde aanpassingen in bepaalde situaties. 

De inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd zijn toepasbaar in het Aurora model en relevant in 
het bredere kader van activiteiten-gebaseerd onderzoek in verkeer en vervoer. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1 Inleiding 

Aanleiding van het onderzoek 
AI sinds de tweede wereldoorlog kent Nederland een enorme groei in het bezit van de auto. 
Tegenwoordig is het niet vreemd meer als iemand twee auto's voor de deur heeft staan. AI die auto's 
worden natuurlijk ook gebruikt en deze extra verplaatsingen vragen om extra infrastructuur. In de 
jaren vijftig en zestig werd hard gewerkt aan de aanleg van nieuwe rijkswegen. Maar de weerstand 
tegen aanleg nam toe. Steeds meer mensen zetten vraagtekens bij de aanleg van nieuwe 
infrastructuur vanwege milieu, natuur, landschap en leefbaarheid. Daarom wordt ook gekeken naar 
andere oplossingen voor de toenemende vraag naar mobiliteit. Tegenwoordig probeert de overheid de 
bestaande infrastructuur beter te benutten om de files te bestrijden. Met benutten wordt hier bedoeld: 
het realiseren van een betere bereikbaarheid met het bestaande verkeers- en vervoerssysteem met 
behoud of verbetering van veiligheid en milieu [Rijkswaterstaat, 2006]. Om te onderzoeken welke 
effecten bepaalde beleidsmaatregelen van de overheid op het verkeer hebben wordt het 
computerprogramma Aurora (Agent for Utility-driven Rescheduling Of Routinized Activities) [Joh et al, 
2001, 2002] ontwikkeld. Aurora voorspelt verkeersstromen aan de hand van activiteiten patronen van 
mensen. Het model genereert voor elk individu en een gegeven dag een activiteiten patroon, rekening 
houdend met allerlei randvoorwaarden en voorkeuren van het individu. Tevens simuleert Aurora de 
uitvoering van het activiteiten patroon in tijd en ruimte en aanpassingen van het activiteiten patroon als 
er zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Het model past in de stroming van de activiteiten 
gebaseerde aanpak, een stroming die sinds enkele decennia aandacht krijgt in het 
transportonderzoek. Aurora is een nieuw type model waarmee de dynamiek van activiteiten- en 
verplaatsingskeuzen in beeld wordt gebracht. Hiervoor zijn nieuwe methodes van 
gegevensverzameling nodig. Er moeten gegevens verzameld worden over de flexibiliteit van 
activiteiten. Ten eerste gaat het hier om het achterhalen van het nut dat verkregen wordt door het 
uitvoeren van activiteiten. Verder is inzicht nodig in hoe men de planning aanpast wanneer er een 
vertraging optreedt (rescheduling behaviour). Wordt de duur van de activiteit verkort, laat men de 
activiteit vervallen, wordt de locatie van de activiteit veranderd of verandert men juist de 
vervoerswijze naar de locatie van de activiteit? Uiteindelijk is het de bedoeling dat door middel van 
een onderzoek de verschillende parameters van de functies van Aurora kunnen worden geschat. 

Doelstelling 
De doelstelling voor dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 
Het inzicht verkrijgen in de invloed van veranderde tijdbudgetten op de wijze waarop mensen hun 
activiteiten patronen aanpassen. Dit voor de ontwikkeling van Aurora, een programma om 
beleidsmaatregelen te analyseren op het gebied van verkeer en vervoer. 

Probleemstelling 
De probleemstelling luidt als volgt: 
Hoe kunnen gegevens verzameld worden over de flexibiliteit van activiteiten in tijd en ruimte en hoe 
kunnen vervolgens met deze gegevens de parameters in Aurora worden bepaald? 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Opbouw verslag 
In hoofdstuk 2 wordt de bestudeerde literatuur beschreven. Verschillende modellen voor het 
voorspellen van verplaatsingsgedrag, waaronder het Aurora model, komen aan bod. Hoofdstuk 3 
behandelt met welke methodes gegevens verzameld kunnen worden om de vorm van de nutscurves 
van het Aurora model en de parameters voor aanpassingsvoorkeuren in geval van vertraging te 
achterhalen. In hoofdstuk 4 wordt er ingegaan op de activiteiten keuze en de keuze van de 
dataverzamelingsmethode. Verder beschrijft dit hoofdstuk de totstandkoming van de digitale enquête. 
De belangrijkste problemen die hierbij voorkwamen, de opbouw van de enquête en de benadering 
van respondenten worden behandeld. In hoofdstuk 5 komt de beschrijvende analyse van de enquête 
aan de orde. Hierin wordt ingegaan op de respons, de persoonskenmerken van de respondenten en 
de kenmerken van de in het onderzoek opgenomen activiteiten. Hoofdstuk 6 beschrijft vervolgens de 
analyses van de methodes om de vorm van de nutscurves en de parameters voor 
aanpassingsvoorkeuren te achterhalen. Ter afsluiting van het onderzoek worden de conclusies 
behandeld en worden suggesties gedaan voor verder onderzoek (hoofdstuk 7). In de bijlage zijn 
onder andere de vragen van de digitale enquête opgenomen. 
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Hoofdstuk 2 Uteratuur 

2 Literatuur 

In dit hoofdstuk wordt de bestudeerde literatuur behandeld. Allereerst komen in paragraaf 1 
algemene termen uit de verkeerskunde die van belang zijn voor het onderzoek aan de orde. Paragraaf 
2 gaat over modellen voor het voorspellen van verplaatsingsgedrag en in paragraaf 3 wordt het 
Aurora model behandeld. Paragraaf 4 bespreekt tenslotte twee onderzoeksmethodes die relevant zijn 
voor het onderzoek. 

2.1 Algemeen 

In deze paragraaf worden in het kort enkele algemene termen en gegevens behandeld met betrekking 
tot verplaatsingen en activiteiten. Eerst zal ingegaan worden op de verplaatsingen en vervolgens 
komen de activiteiten aan bod. 

Verplaatsingen 
Het overgrote deel van de verplaatsingen wordt niet gemaakt om de verplaatsing op zich, maar omdat 
een bepaalde activiteit niet of niet zo goed (plezierig) uitgevoerd kan worden op de plaats waar men 
zich op dat ogenblik bevindt [Knippen berg et al, 1989]. Verplaatsingen zijn daarom eigenlijk een 
afgeleide van het totale activiteiten patroon van een persoon. Aan een verplaatsing zijn een aantal 
kenmerken te onderscheiden: 

Een verplaatsing heeft altijd een beginpunt, de herkomsten een eindpunt, de bestemming. 
Een specifiek type verplaatsing kan vaak of minder vaak gemaakt worden: woon
werkverplaatsingen worden bijvoorbeeld frequenter gemaakt dan verplaatsingen naar het 
ziekenhuis. 
Ook de tijd van de dag waarop een verplaatsing gemaakt wordt, is een belangrijk kenmerk: wordt 
de verplaatsing tijdens de spitsuren of juist in de rustiger uren gemaakt? 
Zeker voor de langere afstanden is de keuze van het vervoermiddel belangrijk: gaat men lopen of 
wordt er van een vervoermiddel gebruik gemaakt en zo ja, welk vervoermiddel. 
Vervolgens wordt men nog geconfronteerd met de keuze van de route: een bepaalde bestemming 
is vaak via verscheidene wegen te bereiken. 

Verder zijn er verschillende typen verplaatsingen: 
Een rit (stage') is een beweging tussen twee punten waarvoor slechts één vervoerswijze wordt 
gebruikt. 
De term verplaatsing (trip') wordt meestal gereserveerd voor een beweging tussen twee locaties 
waar niet-reis activiteiten worden Uitgevoerd (bijvoorbeeld van huis naar werk). Een verplaatsing 
kan ook met een combinatie van vervoerswijzen worden uitgevoerd, zoals lopen naar de bushalte 
en vandaar verder met de bus; deze verplaatsing bestaat dan uit twee ritten. 
Als men van werk terugkeert, maar eerst boodschappen gaat doen voordat men naar huis gaat 
(dus meerdere activiteiten combineert), maakt men een verplaatsingsketen (chain'). 
Een rondreis (tour'), kan gedefinieerd worden als een reeks verplaatsingen waarvan de oorsprong 
en de bestemming gelijk zijn (bijvoorbeeld van thuis naar thuis). 

Activiteiten 
Het doen van activiteiten kan op twee manieren worden beperkt: in tijd en ruimte [Knippenberg et. 
aL, 1989]. Een voorbeeld van een in de tijd beperkte activiteit is het doen van boodschappen. 
Boodschappen doen is namelijk alleen mogelijk op tijden dat er winkels open zijn. Andere beperkingen 
in de tijd worden veroorzaakt doordat mensen verscheidene activiteiten op één dag willen uitvoeren: 
niet alleen beperkt dit de duur van die activiteiten, maar ook kan het tijdstip waarop een activiteit 
uitgevoerd wordt, beïnvloed worden door die andere activiteiten. De keuze van een vervoermiddel kan 
zowel beperkt worden door tijd als door ruimte: als men een grote afstand moet afleggen binnen een 
bepaalde tijd zal men een sneller vervoermiddel moeten uitkiezen dan wanneer de afstand klein is. 

Activiteiten kunnen vast of flexibel zijn. Joh [2004] heeft de activiteiten als volgt geclassificeerd: 
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Hoofdstuk 2 Uteratuur 

Tabel 2 1 Activiteitenclassificatie 

Activiteiten buitenshuis Activiteiten binnenshuis 
Vaste activiteiten Werk/onderwijs, medisch bezoek, Slapen, persoonlijke verzorging, 

sport, kerkbezoek, vereniging, eten, verzorging kinderen, wachten 
cultuur wachten etc. etc. 

Flexibele activiteiten Boodschappen doen, winkelen, Visite, huishoudtaken, vrije tijd 
zakelijk bezoek, sociaal bezoek, 
recreatie 

De indeling in categorieën is gebaseerd op twee criteria: 
1) Wordt de activiteit binnenshuis of buitenshuis uitgevoerd? 
2) Is de activiteit flexibel in het bepalen van de duur en de frequentie van de activiteit of staat dit 

vast? 
Joh merkt hierbij op dat strikt genomen alle activiteiten overal uitgevoerd kunnen worden en de duur 
en de frequentie van geen enkele activiteit op de lange termijn geheel vast staan. 

Tenslotte kunnen de volgende termen over de verzameling van activiteiten worden onderscheiden 
[Arentze en Timmermans, 2000]: 

Activiteitenkalenderjagenda: De verzameling van activiteiten die gedaan moeten worden binnen 
een bepaalde periode; 
Activiteitenprogramma: De verzameling van activiteiten die gepland zijn om uit te voeren 
gedurende een dag; 
Activiteitenschedule: De opeenvolging van activiteiten die uitgevoerd worden gedurende een dag; 
Activiteitenpatroon: De verzameling activiteiten die uitgevoerd worden door een individu in een 
dag plus de verplaatsingen om de activiteiten uit te kunnen voeren. 

2.2 Modellen voor verplaatsingsgedrag 

In deze paragraaf worden twee soorten modellen voor verplaatsingsgedrag behandeld. Allereerst 
wordt er kort ingegaan op de traditionele modellen. Vervolgens komen de activiteiten gebaseerde 
modellen aan bod. Op de geschiedenis van activiteiten gebaseerde modellen wordt vervolgens dieper 
ingegaan. De paragraaf eindigt bij het Albatross model. 

Traditionele modellen 
De traditionele modellen worden in de praktijk nog veel gebruikt. De traditionele aanpak bestaat uit 
een vier stappenproces. Hierbij wordt het studiegebied opgedeeld in zones. Voor elke zone voorspelt 
een model hoeveel verplaatsingen uit de zone vertrekken (trip-generatie), hoe de bestemmingen van 
die verplaatsingen zijn verdeeld over de zones (trip-distributie), vervolgens hoe de trips zijn verdeeld 
over de verschillende vervoerswijzen (model split) en tenslotte welke routes de trips van herkomst 
naar bestemming volgen over het netwerk (trip assignment). Als uitkomst komen eventuele 
knelpunten op het wegen netwerk aan het licht waar de verkeersstroom groter is dan de wegcapaciteit 
en waar dus filevorming zal gaan optreden [Arentze, 2005]. 

Activiteiten gebaseerde modellen 
Om meer inzicht te krijgen in de 
verplaatsingsbehoefte zijn de traditionele 
modellen steeds meer vervangen door 
activiteiten gebaseerde modellen. Deze 
modellen voorspellen welke activiteiten 
waar worden verricht, hun begin- en 
eindtijd, soms met wie, routekeuzen en de 
vervoerwijzen die daarbij worden gebruikt. 

Waarom zijn activiteiten gebaseerde 
modellen van belang? Het volgende 
voorbeeld (ontleend aan Brög en Erl, 1983) Figuur 2.2.1 De activiteitenpatronen van een huishouden op 

een bepaalde dag. Bron: Brög en Erl, 1983. 
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maakt dit duidelijk. Figuur 2.2.1 geeft de activiteiten patronen van een huishouden op een bepaalde 
dag weer. Het huishouden bestaat uit een vader, een moeder, een zoon en een grootmoeder. Te zien 
is dat de vader met de auto naar het werk en naar tennisles gaat. De zoon gebruikt zijn eigen auto 
om naar de universiteit te rijden. Op de terugweg stopt hij bij een supermarkt om een paar 
boodschappen voor de familie te doen. De moeder gaat twee maal boodschappen doen: één keer 
lopend en één keer met de fiets. Later op de dag gaat ze met de bus bij een vriendin op bezoek. 
Tenslotte maakt de grootmoeder een lange wandeling in het bos met de hond. 
Wat gebeurt er nu met deze activiteitenpatronen als er bijvoorbeeld er een nieuwe trein/tram 
verbinding komt, waardoor de vader een snelle verbinding krijgt met zijn werkplek? 

I AC'TMTY CONCEPT I 

Figuur 2.2.2 De nieuwe activiteitenpatronen van het 
huishouden. Bron: Brög en Erl, 1983. 

Figuur 2.2.2 geeft het resultaat van deze 
verandering voor het huishouden weer. In dit 
nieuwe geval gaat de vader voortaan met het 
openbaar vervoer naar het werk. Daarna gaat hij 
tennissen, maar nu op een plek die hij van zijn 
werk lopend kan bereiken. 's Avonds vertrekt de 
zoon van de universiteit en geeft zijn vader een 
lift naar huis. De moeder kan nu de auto 
gebruiken, waarmee haar man vroeger naar het 
werk ging. Ze gebruikt de auto om de 
boodschappen te doen die eerder door de zoon 
werden gedaan en neemt haar vriendin mee met 
de auto, terwijl ze vroeger het openbaar vervoer 
gebruikte om bij haar op bezoek te gaan. De 
grootmoeder haalt tenslotte tijdens het uitlaten 
van de hond enkele boodschappen die eerder 
door de moeder gedaan werden. 

Er heeft dus in dit huishouden een tamelijk grote reorganisatie plaatsgevonden terwijl het totale 
activiteitenprogramma eigenlijk hetzelfde is gebleven. De verkeersplanner die alleen naar het aantal 
openbaar vervoer ritten op de nieuwe lijn kijkt, kan tevreden zijn, want het OV wordt gebruikt voor 
een rit die vroeger met de auto gemaakt werd. Als hij echter niet alleen naar het aantal passagiers op 
de nieuwe lijn kijkt, maar ook naar het totaal aantal verplaatsingen per vervoerswijze, dan hoeft het 
dus helemaal niet zo te zijn dat het gebruik van het openbaar vervoer is toegenomen en het privé 
vervoer afgenomen. Daarnaast blijkt dat hoewel het totale activiteitenprogramma van het huishouden 
hetzelfde is gebleven, alle individuele activiteitenpatronen veranderd zijn. 

Om de volgende redenen kan geconcludeerd worden dat activiteitenmodellen verplaatsingsgedrag 
beter voorspellen dan de traditionele modellen: 
1. Bijna alle verplaatsingen worden gemaakt, niet omdat de verplaatsing zelf nutoplevert, maar 

omdat men een activiteit wil verrichten op een andere plaats dan waar men nu is [Van der Hoorn, 
1989]. Niet de verplaatsingen maar de activiteiten staan centraal in activiteitenmodellen. 

2. Binnen een huishouden kunnen beslissingen over verplaatsingen niet altijd op individueel niveau 
worden genomen. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden naar de beschikbaarheid van de auto of 
de tijdstippen van gezamenlijke activiteiten, zoals eten [Knippenberg en Daly, 1989]. 

3. Er bestaan vaak onderlinge relaties tussen activiteiten en trips, bijvoorbeeld als iemand naar zijn 
werk rijdt moet hij ook weer terug en als iemand toch al een verplaatsing maakt kan hij ook nog 
even langs de supermarkt gaan. 

In het algemeen kan gezegd worden dat activiteitenmodellen inzicht geven in waarom mensen zich 
verplaatsen. 
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Geschiedenis activiteiten gebaseerde benadering 
Een van de oudste methoden in de activiteiten gebaseerde benadering is tijdsbestedingsonderzoek. In 
1935 werd al een onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van 621 Nederlandse arbeiders gedaan [Blonk 
et. al., 1936]. Het Sociaal en Cultureel Planbureau houdt vanaf 1975 om de vijf jaar een soortgelijk 
onderzoek [SCP, 2001]. Hierbij vullen de respondenten gedurende een volle week een 'dagboek' in. 
De registratie vindt plaats op basis van kwartieren. In andere onderzoeken zijn 'vrijere' dagboeken 
gebruikt, waarbij de respondenten zelf begin- en eindtijden invulden en een beschrijving gaven van 
hun achtereenvolgens uitgevoerde activiteiten. 

In 1972 wordt door Szalai et. al. op basis van uitgevoerde enquêtes een uitgebreide 
vergelijking gemaakt tussen het tijdgebruik in 14 landen . Uit dit onderzoek blijkt dat er in het 
algemeen grote overeenkomsten bestaan in tijdsbesteding op het niveau van betaald werk, taken in 
het huishouden, dagelijkse behoeften, vrije tijd en reizen niet voor werk. Uit veel ander onderzoek is 
echter gebleken dat achter deze stabiliteit in tijdsbesteding een zeer grote variatie op individueel 
niveau schuilgaat [Knippenberg et al, 1989]. Uit een onderzoek van Van der Hoorn [1979] bleek 
namelijk dat binnen de vijf groepen, 'werkende mannen', 'werkende vrouwen', 'huisvrouwen', 
'studenten en schoolkinderen' en 'andere mensen (gepensioneerden, werklozen etc.)', die hij 
onderscheiden had grote verschillen bestonden in hoeveelheid tijdsbesteding per activiteit en reistijd. 
De standaarddeviatie is in veel gevallen behoorlijk hoog. Zo reist de werkende man gemiddeld 14.8 
kwartier per week naar of van het werk. De standaarddeviatie is echter 13.7 kwartier. 

Van latere datum is onderzoek naar de organisatie van activiteiten in tijd en ruimte. De 
theoretische basis is het concept van tijd-ruimte paden van een individu, dat ontwikkeld werd aan 
de Universiteit van Lund in Zweden. Reizen is niet langer een meting van afstand tussen herkomsten 
en bestemmingen, maar is deel van een continu pad in tijd en ruimte. In figuur 2.2.3 is een tijd
ruimte pad weergegeven. De verticale segmenten van het tijd-ruimte pad staan voor tijdbesteding, 
waarbij men zich niet verplaatst. Deze corresponderen met het witte gedeelte van het tijdbudget. 
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tijd --ruimtepad 

~ . . 
.. ~-<J 
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tijd 

hoeveelheid 
tijd 

Figuur 2.2.3 Het tijd-ruimte pad van een individu en het ermee corresponderende tijdbudget. 
Bron: Knippenberg, 1989 

Van groot belang is de rol van keuzebeperkingen bij activiteiten en verplaatsingen. Deze kunnen 
betrekking hebben op: 
a) de plaats waar activiteiten verricht worden 
b) de tijden dat de gewenste activiteiten aangeboden worden 
c) de beschikbare vervoerswijzen 
Eventueel kan ook met subjectieve keuzebeperkingen rekening gehouden worden, zoals bekendheid, 
vooroordeel, vrees en 'territorium-drang'. Het effect van deze keuzebeperkingen kan grafisch 
zichtbaar worden gemaakt met prisma's. In Figuur 2.2.4 is een eenvoudig voorbeeld gegeven. 
Personen bewegen zich in een 1-dimensionale ruimte (de x-as), terwijl op de y-as de tijd van de dag 
is weergegeven. De dikke ononderbroken lijnen geven het deel van het activiteiten patroon in tijd en 
ruimte weer, dat geen keuzevrijheid kent. Daartussen liggen stukken waar een individu zelf een 'pad' 
kan kiezen. Ook hier zijn er echter beperkingen: vanwege noodzakelijke reistijden en dergelijke 
(afhankelijk van de voor het individu beschikbare vervoerswijzen) kan het individu niet buiten de 
gestippelde prisma's komen. 
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Veranderde omstandigheden 
kunnen complexe patronen 
van aanpassing tot gevolg 
hebben, waarbij ook 
weerstand tegen verandering 
een rol speelt. Om hier vat op 
te krijgen zijn 'interactieve 
meettechnieken' ontwikkeld. 
Dit zijn persoons- en 
groepsinterviews waarin de 
ondervraagden als actieve 
partners in een 
communicatieproces optreden. 
Veelal wordt gebruik gemaakt 
van spe/technieken en visuele 
hulpmiddelen. De meest 
bekende techniek is HATS 
(Household Activity and Travel 
Simulator) [Jones et al, 1983]. 
HATS is een kaartbord waarop 
de (relaties tussen) 
activiteitenpatronen van een 
huishouden kunnen worden 
weergegeven (figuur 2.2.5). 
Het is onder meer gebruikt om 
de effecten van veranderde 

,------------------------------------------, 
schooltijden te bepalen. Uit HATS studies 
blijkt duidelijk hoe inventief mensen 
kunnen zijn bij het vinden van oplossingen 
om een bepaald beleid of een nieuwe 
keuzebeperking te kunnen omzeilen. 
Vooral om deze reden kunnen 
vervoersplanners zich niet veroorloven om 
de variatie tussen individuen te 
verwaarlozen. 

Modelontwikkeling 
Bij de modelontwikkeling kunnen globaal 
twee stromingen onderscheiden worden 
[Knippenberg et al, 1989]. De eerste 
probeert de bestaande modellen te 
verbeteren door invoer en uitvoer te 
wijzigen en door de modelstructuur aan te 
passen aan activiteiten gebaseerde 
concepten. In de tweede stroming worden 
nieuwe soorten van activiteiten 
gebaseerde modellen ontwikkeld. Bij de 
tweede aanpak moet een onderscheid 
worden gemaakt naar modellen die alleen 
iets zeggen over de mogelijke keuzeset 
van individuen in tijd en ruimte 
(constraint-oriented) en modellen die ook 
feitelijke keuzes trachten te voorspellen 
(choice-oriented) . 
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Figuur 2.2.5 Een ingevuld HATS kaartbord. Bron: Jones et al, 1983 
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Een van de oudste voorbeelden van modellen in de eerste categorie is PESASP, dat door 
Lenntorp [1976] ontwikkeld werd om de range van beschikbare mogelijkheden voor een individu aan 
te geven aan de hand van een gedetailleerde beschrijving van de ruimtelijke en tijdsafhankelijke 
aspecten van de woonomgeving. 

Een ander voorbeeld is CARLA (zie figuur 2.2.6), een Combinatorial Algorithm for 
Rescheduling Lists of Activities [Clarke, 1984]. (aria gaat uit van activiteitenpatronen van personen 
binnen een huishouden onder de huidige omstandigheden, zoals weergegeven in de 
activiteitendagboeken van die personen. Met behulp van deze dagboeken worden gegevens verzameld 
over de aard van de activiteiten, de begin- en eindtijden van die activiteiten, de plaats waar de 
activiteiten uitgevoerd werden, het vervoermiddel dat voor een specifieke verplaatsing gebruikt werd 
en of de activiteiten alleen of samen met andere leden van het huishouden ondernomen werden. 
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Figuur 2.2.6 Schematische voorstelling van de generatie van mogelijke activiteitenpatronen 
door het CARLA model. Bron: Jones et al, 1983 

Vervolgens wordt nagegaan of voor ieder lid van het huishouden andere tijdsindelingen van deze 
activiteiten (activiteitenpatronen) te maken zijn. Bij deze nieuwe activiteitenpatronen wordt rekening 
gehouden met een aantal randvoorwaarden, die zijn bedoeld om de nieuwe activiteitenpatronen zo 
reëel mogelijk te maken. Er zijn verschillende typen randvoorwaarden: 

randvoorwaarden die opgelegd worden buiten de leden van het huishouden om (bijv. school- en 
werktijden, openingstijden van winkels); 
randvoorwaarden die een gevolg zijn van voorkeuren binnen het huishouden (bijv. warm eten 
tussen de middag binnen een bepaalde tijdsmarge); 
randvoorwaarden die een gevolg zijn van de logische volgorde van activiteiten (bijv. koken-eten
afwassen). 

Bovendien wordt bij het maken van nieuwe activiteiten patronen rekening gehouden met het feit dat 
activiteiten die oorspronkelijk samen met andere leden van het huishouden uitgevoerd werden (bijv. 
maaltijden), onder de alternatieve tijdsindeling nog steeds met die andere leden van het huishouden 
uitgevoerd worden. Eveneens wordt er voor gezorgd dat activiteiten die niet op hetzelfde tijdstip door 
leden van het huishouden gedaan kunnen worden (bijv. doordat meer dan één persoon de auto wil 
gebruiken voor verschillende activiteiten) ook niet op hetzelfde tijdstip plaatsvinden onder de 
alternatieve tijdsindeling [Jones et al, 1983]. CARLA levert een set van mogelijke reacties van een 
individu, wanneer hij gedwongen is zijn activiteitenprogramma te hergroeperen als gevolg van 
veranderde tijdbeperkingen . 
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Tot de tweede categorie behoort bijvoorbeeld het 'STARCHILD' model van Recker et al 
[1986]. De gegevens hiervoor komen uit een eendaagse enquête naar verplaatsingen, waarbij ook 
gevraagd werd naar de mate van keuzevrijheid bij activiteiten en verplaatsingen (vroegste en laatste 
vertrektijden, maximale wachttijden en tijdstippen van vaste afspraken). Het model doorloopt vijf 
fasen, waarin achtereenvolgens individuele activiteitenprogramma's voor de gehele dag worden 
gespecificeerd, de set van mogelijke patronen van activiteiten/verplaatsingen in tijd en ruimte wordt 
gegenereerd, de verschillende elementen in deze set worden beschreven met behulp van 
patroonherkenningstechnieken, de niet inferieure patronen in de keuzeset van het individu worden 
opgenomen en tenslotte een patroon keuze-model wordt toegepast. 

Sinds STARCHILD is de ontwikkeling van activiteiten gebaseerde modellen steeds verder 
gegaan. Voorbeelden hiervan zijn Scheduler, AMOS en Albatross. Scheduler en AMOS zijn geen 
operationele modellen, maar prototypes. Scheduler [Gärling et al, 1989] is in de eerste plaats een 
conceptueel raamwerk om het proces waarmee individuen hun activiteiten ordenen te begrijpen. Het 
model stelt dat een aantal activiteiten wordt gekozen uit het geheugen waarmee een planning wordt 
gemaakt door de activiteiten met de hoogste prioriteit te selecteren en vervolgens door de gaten in de 
planning op te vullen met activiteiten met een iets minder hoge prioriteit. 

AMOS [Pendyala et al, 1998] is een activiteiten gebaseerd model waarin reisbeslissingen 
centraal staan. Het model simuleert het maken van planningen, het aanpassen van de planning en het 
reisgedrag van individuen en huishoudens. AMOS is erg nuttig om de invloed van beleidsmaatregelen 
op het verkeer te schatten, alleen is de benadering niet algemeen toepasbaar. 

Albatross (A Learning Based Transportation Oriented Simulation System) [Arentze & 
Timmermans, 2000] is één van de meest veelomvattende operationele modellen. Albatross is 
ontwikkeld in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat om de gevolgen van 
beleidsmaatregelen op het verkeer te kunnen voorspellen. Het model werkt op een landelijke schaal 
waarbij Nederland is ingedeeld in postcodegebieden en het hele wegennetwerk, reistijden en 
reiskosten van openbaar vervoer samen met gegevens over werkgelegenheid, openingstijden en 
parkeervoorzieningen onderdeel uitmaken van de database. Momenteel wordt er gewerkt aan de 
opvolger van Albatross genaamd Aurora. In de volgende paragraaf wordt dit model beschreven. 

Naast Albatross zijn er op dit moment nog meer operationele modellen, namelijk CEMDEP 
[Bhat & Singh, 2000], Daily activity scheduler [Bradley et al, 1998] en Famos/PCATS [Pendyala et al, 
2005]. 

2.3 Aurora 

Aurora (Agent for Utility-driven Rescheduling Of Routinized Activities) [Joh et al, 2001, 2002] is een 
activiteiten gebaseerd model dat net als Albatross bedoeld is om de gevolgen van beleidsmaatregelen 
van de overheid op het gebied van verkeer en vervoer te kunnen voorspellen. Het model zou de 
gevolgen van veranderingen op de volgende gebieden moeten kunnen schatten: 

Institutionele veranderingen: bijvoorbeeld de gevolgen van meer thuiswerken, het versoepelen 
van de werktijden en ruimere openingstijden van winkels. 
Demografische veranderingen: bijvoorbeeld veranderingen in de huishoudenssamenstelling zoals 
meer eenpersoonshuishoudens en veranderingen in de populatie zoals de vergrijzing. 
Ruimtelijke veranderingen: bijvoorbeeld door stedebouwkundige ingrepen en de plaatsing van 
bepaalde voorzieningen, zoals plaatsing van een nieuwe woon boulevard aan de rand van de stad 
of het toch toelaten van grote supermarkten op bedrijventerreinen. 
Infrastructurele veranderingen: het toevoegen of verwijderen van infrastructuur. 

Aurora is nog in ontwikkeling. Het zou een alomvattend model moeten worden dat tevens kan 
voorspellen hoe individuen hun activiteitenagenda aanpassen in reactie op veranderingen in de 
verkeersomgeving, tijdsdruk of onverwachte gebeurtenissen binnen een dag (rescheduling behaviour). 
Het model is gebaseerd op de veronderstelling dat individuen bij het organiseren van activiteiten in 
tijd en ruimte proberen hun nut dat ze verkrijgen te maximaliseren. Hiervoor is een nutsfunctie 
ontwikkeld. 
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Nutsfunctie 
Mensen verkrijgen een bepaalde hoeveelheid nut direct of indirect door activiteiten uit te voeren. Voor 
Aurora wordt aangenomen dat het nut van een activiteit een functie is van de hoeveelheid tijd dat er 
aan de activiteit besteed wordt, waarbij een langere duur zorgt voor een hoger nutsniveau. De grafiek 
van de nutsfunctie wordt hier echter niet weergegeven als een lineaire lijn, maar door een s-vormige 
curve. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat het marginale nut (de afgeleide van de functie) in het 
begin toeneemt en later afneemt. Figuur 2.3.1 geeft de s-curve weer, waarbij de duur op de x-as 
staat en het nut op de y-as. 
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Figuur 2.3.1 de s-curve van de nutsfunctie 

De functie die het verband tussen het nut en de duur van de activiteit beschrijft ziet er als volgt uit: 

Umax 
Utility = 

(1+"1 exp[-~ (Duration - a)]lly 

De nutsfunctie bevat de volgende parameters (de waardes hiervan zijn per activiteit verschillend): 
a: De alfa zorgt ervoor dat de s-curve in horizontale richting opschuift (figuur 2.3.2). Bij een grotere 
alfa (act B) schuift de grafiek naar rechts. Dit houdt in dat het bij een activiteit met een grotere alfa 
langer duurt voordat hetzelfde nut is bereikt. Met andere woorden: op een tijdstip t zal een activiteit 
met een hogere alfa een lager nut opleveren dan een activiteit met een lagere alfa. 

~: De bèta geeft de steilheid van de grafiek aan (figuur 2.3.3). Hoe groter de bèta, hoe steiler de 
grafiek. De bèta geeft tevens aan hoe flexibel de activiteit is voor aanpassing van de duur. Als de 
activiteit een steile grafiek heeft (act B) zal het, wanneer de duur ingekort wordt, sneller uit het 
activiteiten patroon gehaald worden dan bij activiteiten met een minder steile grafiek. 
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y: De gamma geeft de mate van symmetrie van de curve rond het buigpunt aan (figuur 2.3.4). 
Activiteiten die niet routinematig voorkomen hebben mogelijkerwijs bijvoorbeeld een langere 
opwarm periode nodig dan routineactiviteiten. Als O<y<l (act B) dan betekent dit een kortere 
opwarm periode en een langere verzadigingsperiode. Als y> 1 dan betekent dit een langere 
opwarmperiode en een kortere verzadigingsperiode. Als y=1 (act A) betekent dit dat de curve 
symmetrisch is, er is dus geen langere of kortere opwarm- of verzadigingsperiode. 

Umax: Naarmate de tijd verstrijkt sinds de activiteit voor het laatst uitgevoerd is, zal het maximale nut 
toenemen (figuur 2.3.5). Als bijvoorbeeld een activiteit net gedaan is (act A), dan zal deze een laag 
maximum hebben, waardoor de activiteit niet zo gauw in het activiteitenprogramma van die dag 
opgenomen wordt. Ook de aantrekkelijkheid van de locatie, het tijdstip van de dag en andere 
attributen van de activiteit hebben invloed op het maximale nut. 
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Figuur 2.3.5 De invloed van Urmx 

Het maximale nut (Umax) is in Aurora onder andere afhankelijk van de tijd geleden dat de activiteit 
voor het laatst is uitgevoerd. Ook de invloed van de tijd geleden wordt weergegeven door middel van 
een s-curve met op de x-as de tijd geleden dat de activiteit voor het laatst is uitgevoerd en op de y-as 
de urgentie (nut) om de activiteit opnieuw uit te voeren (figuur 2.3.6). 
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Figuur 2.3.6 De s-curve voor de tijd geleden 

Rescheduling behaviour 
l"1ensen passen hun activiteitenplanning aan wanneer er tijdsdruk ontstaat door onvoorziene 
omstandigheden. Files verlengen de reistijd, onverwachte toevoeging, aanpassing of het vervallen van 
een activiteit zorgen ervoor dat de duur van de reeds geplande activiteiten wordt veranderd, dat er 
activiteiten uit de planning worden gehaald of dat er nieuwe activiteiten worden toegevoegd. Ook 
onderschatting van de duur van een activiteit zorgt voor een vertraging in het uitvoeren van de 
activiteit en daaropvolgend in de overgebleven planning. Het 'reschedulen' van de activiteitenplanning 
is niet ongebruikelijk, het komt behoorlijk vaak voor [Joh et al, 200l]. Doherty en Miller (2000) 
rapporteerden bijvoorbeeld in een onderzoek naar scheduling van huishoudens dat respondenten hun 
planning vaak op het moment zelf veranderen. In dit onderzoek vonden 30% van de toevoegingen, 

\7 



Hoofdstuk 2 Literatuur 

60% van de aanpassingen en 41 % van het laten vervallen van activiteiten namelijk op het moment 
zelf plaats in plaats van op dezelfde dag of op een of meer dagen van tevoren. 

Rescheduling behaviour is in het kort het aanpassen van de dagplanning wanneer er een vertraging 
optreedt of tijd vrijkomt. In figuur 2.3.7 is dit schematisch weergegeven. 

Totaal activiteiten r··_··········_·· __ ····_·················· __ ···., I Activiteiten op , .... ----, 
! 'reservebank' 1 1----1 
I , 
: ... _ .................................. _ ............. .: 

,---------.. -----------1 
! Uitgevoerde j 

! activiteiten i, ... ..oL~_-' 
i ............. ................ _ ..... _ ..... _j ..... 

Figuur 2.3.7 Schema rescheduling behaviour 

Maken van 
schedule 

Planning 
uitvoeren 

ja 

:il Vertraging 11 

nee 

Het linkerblok geeft het totaal aan activiteiten weer dat men kan uitvoeren. Het schema begint bij het 
maken van een planning (schedule) voor een bepaalde dag. Hierbij selecteert de persoon de 
activiteiten die hij/zij wil uitvoeren op die dag. De overige activiteiten worden op de 'reservebank' 
gezet. Vervolgens wordt de planning uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van de planning worden de 
reeds uitgevoerde activiteiten van de geplande activiteiten map naar de uitgevoerde activiteiten map 
verplaatst. Nu kan het voorkomen dat er tijdens het uitvoeren van de planning een vertraging 
optreedt. Zo niet dan wordt er gewoon verder gegaan met het uitvoeren van de planning. Treedt er 
wel een vertraging op, dan gaat men ' reschedulen', dus in feite weer opnieuw een planning maken. 
Hierbij kan bijvoorbeeld een activiteit vervangen worden door een activiteit op de reservebank met 
een kortere duur. Ook kan men de duur inkorten of voor een andere locatie of vervoerswijze kiezen. 

2.4 Onderzoeksmethoden 

In de literatuur wordt er onderscheid gemaakt tussen Revealed Preference en Stated Preference 
onderzoek. In deze paragraaf worden beide methoden uitgelegd en worden de voor- en nadelen 
aangegeven. 

Revealed Preferenee 
Revealed Preference onderzoeken maken gebruik van waargenomen gedrag in echte keuzesituaties. 
Daarbij wordt op basis van het feitelijke gedrag van de respondent afgeleid hoe de alternatieven 
tegen elkaar worden afgewogen. De hierbij impliciet vergeleken alternatieven zijn reëel en kunnen 
niet door de onderzoeker worden gemanipuleerd . 
Kroes (1988) stelt dat de volgende nadelen verbonden zijn aan de Revealed Preference methode: 

het is niet altijd mogelijk om in de Revealed Preference gegevens voor alle relevante variabelen 
voldoende variatie te verkrijgen om een model te kunnen schatten 
er is in de praktijk bij Revealed Preference gegevens vaak sprake van sterke correlaties tussen de 
relevante verklarende variabelen (bijv. reiskosten en reistijd), waardoor het moeilijk of zelfs 
onmogelijk is om goede modellen te kunnen schatten 
Revealed Preference modellen kunnen niet worden gebruikt om het gebruik van geheel nieuwe 
alternatieven te voorspellen 
het is voor Revealed Preference modellen een vereiste dat de verklarende variabelen uitgedrukt 
kunnen worden in objectieve eenheden; daardoor kunnen hierin normaal gesproken slechts 
kwantitatieve variabelen zoals reistijd en reiskosten worden opgenomen; de invloed van 
verbeteringen in de meer kwalitatieve variabelen, zoals gemak en comfort, op het reisgedrag kan 
daardoor niet worden geëvalueerd. Dit probleem kan echter verholpen worden door het verband 
te zoeken tussen de betreffende 'subjectieve' variabele en een aantal objectieve, verklarende 
va ria beien. 
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Verder wordt door MVA Consultancy (1987) opgemerkt dat het verzamelen en verwerken van data bij 
Revealed Preference onderzoek veel tijd en geld kost, omdat het een minder efficiënte methode is. 

Stated preference 
Stated Preference onderzoek is volledig gebaseerd op uitspraken van respondenten in plaats van op 
waarnemingen van feitelijk gedrag. Het geeft een familie van onderzoeksmethoden aan die uitgaan 
van door de respondenten opgegeven voorkeuren voor alternatieven. De attributen van de 
alternatieven worden gevarieerd op basis van een experimenteel design. Aan de respondenten wordt 
een aantal alternatieven of een keuzetaak ter beoordeling voorgelegd. Er wordt vervolgens gevraagd 
om aan te geven aan welk alternatief zij de voorkeur geven of welk alternatief zij zouden kiezen. Uit 
deze opgegeven voorkeuren of keuzes kan de onderzoeker afleiden welke eigenschappen van de 
alternatieven voor de respondenten belangrijk zijn en welke minder belangrijk. Ook kan worden 
bepaald hoe men de kwaliteiten van bepaalde alternatieven tegen elkaar afweegt. 
De Stated Preference methoden bieden een aantal voordelen: 

de efficiënte wijze van gegevensverzameling, waardoor slechts een relatief kleine steekproef is 
vereist 
de ontbrekende correlatie tussen de verklarende variabelen 
de mogelijkheid om reacties op nieuwe alternatieven te kunnen onderzoeken 
de mogelijkheid om de invloed van kwalitatieve variabelen te kunnen onderzoeken 

Tegenover deze voordelen staat echter een belangrijk nadeel: mensen doen niet altijd wat zij zeggen. 
Modellen gebaseerd op antwoorden van respondenten op Stated Preference vragen zouden daarom 
tot vertekende resultaten kunnen leiden. Om vertekeningen zoveel mogelijk te vermijden is een zeer 
zorgvuldige opzet en vraagstelling vereist. De Stated Preference vragen dienen te worden gesteld in 
een context die zoveel mogelijk is afgestemd op de kennis en ervaringen van de respondent. Met 
computergestuurde enquêtering kan dit optimaal gebeuren. Ook bestaat er een voorkeur voor face-to
face enquêtering om de non-respons en het eventueel niet begrijpen van de bedoeling van de stated 
preference vraagstelling zoveel mogelijk te beperken [Kroes, 1988]. 

Het verschil tussen Stated Preference en Revealed Preference onderzoek wordt verduidelijkt met de 
figuren 2.4.1, 2.4.2 en 2.4.3. Kroes en Sheldon [Kroes, 1988] ontwikkelden een schema waarin de 
relaties zijn aangegeven tussen de verschillende soorten variabelen waarin de onderzoeker is 
geïnteresseerd bij de analyse en voorspelling van het verkeers- en vervoersgedrag (figuur 2.4.1). 

Situational 
Constraints 

Socio-eeonom ie 
eharaeteristics 
of individual 

Transport 
environment 

Observabie 
variables 

Pereeived 
~ situational 

eonstraints 

Evaluative 
f----+ beliefs 

Attitudes to- Behavioural 
wards travel intentions 
alternatives ï+ 

+<----------' 

Unobservable psychological varia bles 

Figuur 2.4.1 Algemeen theoretisch kader bij verkeers- en vervoersonderzoek [Kroes, 1988) 

1-+ Behaviour 

Observabie 
variables 
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Bij Revealed Preference onderzoek wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de objectief meetbare 
gegevens (zie figuur 2.4.2). 

Situational Perceived 
Constraints ---+ situational 

constraints 

Socio-economie Attitudes to- Behavioural 
characteristics wards travel intentions .. Behaviour 
of individual allCl l lallVC !> .... 

~ 

Transport Evaluative I-

environment ---+ beliefs 

Observabie Unobservable psychological variables Observabie 
variables variables 

Figuur 2A.2 Onderzoeksrelaties Revealed Preferenee onderzoek [Kroes, 1988] 

De Stated Preference benadering gebruikt echter zowel objectieve als subjectieve gegevens om het 
gedrag te analyseren en voorspellen. Uitgangspunt is niet het objectief waarneembare gedrag, maar 
uitspraken van respondenten omtrent hun voorkeuren of gedragsintenties (zie figuur 2.4.3). 

Situational Perceived 
Constraints ---+ situational 

constraints 

Socio-economie Attitudes to- Behavioural 
cha racteristics .. wards travel r+ intentions ... Behaviour 
of individual ; alternatives 

Transport Evaluative I-

environment ~ beliefs 

Observabie Unobservable psychological variables Observabie 
variables variables 

Figuur 2.4.3 Onderzoeksrelaties Stated Preferenee onderzoek [Kroes, 1988] 
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2.5 Conclusies 

De ontwikkeling van modellen om verplaatsingsgedrag te voorspellen kent al een lange geschiedenis. 
De activiteiten gebaseerde benadering is een stroming die sinds enkele decennia aandacht krijgt in 
het transportonderzoek. Een van de oudste methoden in de activiteiten gebaseerde benadering is 
tijdsbestedingsonderzoek. Van latere datum is onderzoek naar de organisatie van activiteiten in tijd en 
ruimte. Tegenwoordig is het mogelijk geworden om de oorspronkelijke theorieën over tijd-ruimte 
gedrag in modellen te verwerken. Activiteiten gebaseerde modellen geven inzicht in waarom mensen 
zich verplaatsen en zijn daarom over het algemeen veelomvattend. Aurora is een nieuw type 
activiteitenmodel waarmee de dynamiek van activiteiten- en verplaatsingskeuzen in beeld wordt 
gebracht. Voor Aurora wordt aangenomen dat het nut van het uitvoeren van een activiteit een functie 
is van de hoeveelheid tijd dat er aan de activiteit besteed wordt, waarbij een langere duur zorgt voor 
een hoger nutsniveau. De grafiek van de nutsfunctie wordt in Aurora weergegeven als een s-vormige 
curve. De tijd geleden dat de activiteit voor het laatst is uitgevoerd heeft tevens invloed op het nut 
van de activiteit. Hoe langer het geleden is dat de activiteit voor het laatst is uitgevoerd hoe hoger het 
nut. In Aurora wordt ook de nutsfunctie van de tijd geleden weergegeven als een s-vormige curve. 
Hierbij geldt dat het nut van de tijd geleden het maximum van de duurcurve aangeeft. Het aanpassen 
van de dagplanning wanneer er een vertraging optreedt of tijd vrijkomt wordt rescheduling behaviour 
genoemd. Men kan de planning aanpassen door bijvoorbeeld de duur van een activiteit te verlengen 
of verkorten, activiteiten te laten vervallen of toe te voegen of voor een andere locatie of 
vervoerswijze te kiezen. Revealed en stated preference methoden zijn bestaande technieken die het 
mogelijk maken om keuzegedrag en voorkeuren van mensen te analyseren. Deze technieken worden 
vaak toegepast in onderzoek naar verplaatsingsgedrag en kunnen ook in het huidige onderzoek van 
nut zijn. 
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3 Onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk wordt beschreven met welke methodes gegevens verzameld kunnen worden over de 
vorm van de nutscurves en rescheduling behaviour. Paragraaf 1 geeft in het kort de gegevens weer 
die nodig zijn voor Aurora. Paragraaf 2 beschrijft twee methodes om de vorm van de nutscurves te 
achterhalen en paragraaf 3 gaat in op een methode voor de parameters van aanpassingsvoorkeuren. 

3.1 Benodigde gegevens 

Het is de bedoeling dat met dit onderzoek de volgende gegevens voor het Auroramodel worden 
achterhaald (het achterhalen van parameters wordt schatten genoemd): 
1) De vorm van de nutscurves, waarmee de parameters van de s-curves (a, p, y, Umax) kunnen 

worden geschat; 
2) Parameters voor veranderingen in de planning in geval van vertraging: het verkorten van de duur, 

het laten vervallen van de activiteit, het veranderen van de locatie van de activiteit en het 
veranderen van de vervoerswijze. 

Volgens Baarda en De Goede [2000] zijn er drie manieren om aan de onderzoeksgegevens te komen, 
namelijk interviewen, observeren of het gebruik van bestaande gegevens. Omdat er geen bestaande 
gegevens voorhanden zijn en observeren in dit geval niet echt praktisch is, is voor dit onderzoek 
gekozen voor interviewen (mondeling of schriftelijk). 

3.2 Methodes om de vorm van de nutscurves te achterhalen 

Om de vorm van de nutscurves te kunnen bepalen en vervolgens hiermee de parameters van de 
curves te kunnen schatten zijn twee methodes ontwikkeld. Allereerst zal de eerste methode, die 
activiteitenbeoordelingen 1 genoemd wordt, behandeld worden. Vervolgens komt de tweede methode, 
activiteitenbeoordelingen 2, aan bod. 

Activiteitenbeoordelingen 1 
De methode activiteitenbeoordelingen 1 bestaat uit twee vragen, namelijk één voor de tijd geleden en 
één voor de duur van de activiteit. De tijd geleden vraag luidt als volgt: 

Hieronder staan 5 verschillende tijden geleden dat u activiteit [Al voor het 
laatst heeft uitgevoerd. Geef voor elke tijd geleden aan hoe nodig u het vindt 
dat deze activiteit weer uitgevoerd moet worden. Hierbij is 10 zeer urgent en 1 
juist helemaal niet. (NB u mag vaker hetzelfde cijfer geven) 

[a] 
Eb] 
[c] 
[dJ 
[e] 

dagen geleden 
dagen geleden 
dagen geleden 
dagen geleden 
dagen geleden 

cijfer: 
cijfer: 
cijfer: 
cijfer: 
cijfer: 

Voor A wordt de naam van een toegewezen activiteit ingevuld en voor a, b, c, d en e de vijf 
verschillende tijden geleden. 

Voor de duur is, vanwege dat het lastiger is een cijfer te geven voor een bepaalde duur, een iets 
andere vraag gesteld, namelijk: 
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Geef voor activiteit [A], voor elke duur, aan wat u gemiddeld gesproken van 
deze duur voor de activiteit vindt. Het gaat hier om de duur zonder reistijd. 

Veel te Te kort Iets te Goed Iets te Te lang Veel te 
kort kort lang lang 

[a] minuten 0 0 0 0 0 0 0 

[b] minuten 0 0 0 0 0 0 0 

[c] minuten 0 0 0 0 0 0 0 

[dJ minuten 0 0 0 0 0 0 0 

[e] minuten 0 0 0 0 0 0 0 

Voor A moet de naam van een toegewezen activiteit worden ingevuld en voor a, b, c, d en e de vijf 
verschillende duren van de activiteit. 

Activiteitenbeoordelingen 2 
Activiteitenbeoordelingen 2 is een stated preference onderzoek waarbij een aantal denkbeeldige 
situaties wordt voorgelegd aan de respondent. Omdat de respondent hier niet een voorkeur aangeeft 
voor een optie, maar een percentage (kans op een optie) wordt er gesproken over stated choice 
onderzoek. 

De variabelen die in dit deel van de enquête naar voren komen zijn: 
de toegewezen activiteit 
de tijd geleden dat de activiteit voor het laatst is uitgevoerd 
de vrije tijd op de dag in de vraag 
het tijdstip dat het in de vraag is 
de tijd die beschikbaar is om de activiteit met reistijd uit te voeren. 

De volgende vraag wordt steeds herhaald met telkens een andere combinatie van waardes voor de 
variabelen: 

Stel het is vandaag een dag waarop u [V] uur vrije tijd heeft. 
Activiteit [A] heeft u [T] dagen geleden voor het laatst uitgevoerd. Neem verder aan 
dat het nu [I] is en dat u op dit moment [8] minuten beschikbaar hebt om de 
activiteit met reistijd uit te voeren. 

samengevat: 
activiteit [A] 
dagen geleden [T] 
vrije tijd [V] 
tijdsti P 11] 
tijd beschikbaar [8] 

Wilt u voor elk van de volgende opties aangeven hoe groot de kans is dat u die 
zou kiezen? (0= zeker niet, 100= zeker wel). 

Activiteit nu uitvoeren (binnen 
de beschikbare tijd) 

Activiteit later uitvoeren (later 
op de dag, andere keer, etc.) 

Kans (samen 100%) 

D % 

D % 
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Voor de respondenten die de activiteit van tevoren plannen is de vraagstelling iets aangepast, 
namelijk: 
Stel er komt binnenkort een dag waarop u [V] uur vrije tijd heeft. Activiteit [A] heeft u dan [T] dagen 
geleden voor het laatst uitgevoerd. Neem verder aan dat u die [I (ochtend, middag of avond)] [B] 
minuten beschikbaar heeft om de activiteit met reistijd uit te voeren. 

De antwoordopties in deze variant waren: 
Activiteit voor dit tijdstip plannen/afspreken 
Activiteit voor later plannen/afspreken (na dit tijdstip). 

Voorafgaand aan de eerste denkbeeldige situatie is een inleidende tekst weergegeven waarin de 
variabelen kort uitgelegd werden en waarin werd verteld dat steeds aangenomen moet worden dat 
het weer goed genoeg is om te fietsen of lopen en dat de voorzieningen open zijn. 

Voor A wordt de naam van een toegewezen activiteit ingevuld, voor T de tijd geleden, voor B de 
beschikbare tijd, voor 1 het tijdstip en voor V de vrije tijd in de denkbeeldige situatie. Uit de 'methode 
om non-lineaire tijdallocatie functies te schatten' [Arentze, 2004] blijkt dat er voor de tijd geleden en 
de beschikbare tijd minimaal 4 niveaus nodig zijn om de parameters te kunnen schatten. Voor de vrije 
tijd en het tijdstip volstaan 2 of 3 niveaus. Verder moeten het hoogste niveau van de beschikbare tijd 
en het hoogste niveau van de vrije tijd hoog genoeg gekozen worden om de curves te kunnen 
bepalen. Per variabele zijn het volgende aantal niveaus toegekend: 

tijd geleden 4 niveaus 
beschikbare tijd 4 niveaus 
tijdstip 3 niveaus ochtend, middag en avond 
vrije tijd 3 niveaus 15 uur, 10 uur en 6 uur (deze niveaus zijn te vergelijken met 
(bijna) de hele dag vrij, één dagdeel bezet (ochtend, middag of avond) en twee dagdelen bezet) 

Hiermee kunnen 144 verschillende combinaties worden gemaakt. Omdat de niveaus onafhankelijk 
variëren en omdat niet alle interactie-effecten tussen de variabelen geschat hoeven te worden is een 
standaard design van 16 combinaties nodig om de effecten te kunnen schatten. Er wordt dus 16 keer 
dezelfde vraag gesteld met steeds verschillende combinaties van de niveaus. Voor een design met vier 
variabelen waarvan twee variabelen vier niveaus hebben en de overige twee drie niveaus moeten de 
volgende 16 combinaties gebruikt worden: 

Tabel 3.3.1 De combinaties van de variabelen er rofiel 

Profiel Niveau variabele 1 Niveau variabele 2 Niveau variabele 3 Niveau variabele 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 4 1 
13 1 2 
14 2 1 
15 3 1 3 
16 4 3 2 

De gevonden nutseffecten uit deze methode geven punten van de nutscurve weer en op basis hiervan 
kan de vorm worden beoordeeld en kunnen de parameters worden geschat (zie hoofdstuk 6.2). 
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Er is voor twee methodes (Activiteitenbeoordelingen 1 en Activiteitenbeoordelingen 2) gekozen om de 
curves te kunnen bepalen. Ten eerste omdat er dan controle mogelijk is en ten tweede omdat beide 
methodes een nadeel hebben. Activiteitenbeoordelingen 2 heeft als voordeel boven 
activiteitenbeoordelingen 1 dat mensen meer moeite hebben met het beoordelen van het nut dan met 
het maken van keuzes. Daarentegen heeft dit deel als nadeel dat de schatting van de curves lastiger 
is. 

3.3 Methode om de parameters van aanpassingsvoorkeuren te achterhalen 

Om gegevens te verkrijgen waaruit de parameters voor de aanpassingsvoorkeuren kunnen worden 
geschat, is de volgende methode opgezet. De volgende vraag zal drie keer worden gesteld, met een 
steeds oplopende vertraging: 

Stel u wilt vandaag Activiteit [A] gaan uitvoeren. Voor de activiteit met reistijd heeft u 
[G] minuten/uur gereserveerd. U wilt de activiteit op locatie [L] uitvoeren en hier 
komt u door middel van vervoerswijze [V]. 
Helaas heeft u vandaag een vertraging opgelopen, waardoor de beschikbare tijd (voor 
activiteit én reistijd) is gereduceerd tot [B] uur/minuten. Hierna moet u terug zijn voor 
een andere activiteit. 

s t amengeva: 
Activiteit [A] 
Gereserveerde tijd [G] 
Locatie [I.J 
Vervoerswijze [V] 
Beschikbare tijd [B] 

Wat zou u in deze situatie doen? Geef voor elk van de volgende opties aan hoe groot 
de kans is dat u die zou kiezen. 

Ik verander de locatie 

Ik verander de vervoerswijze 

Ik verkort de duur van de activiteit 

Ik verander de locatie en de 
vervoerswijze 

Ik verander de locatie en de duur 

Ik verander de vervoerswijze en de 
duur 

Ik verander de locatie, de 
vervoerswijze en de duur 

Ik laat de activiteit vervallen 

Kans 
(samen 100%) 

D % 
D % 
D % 

D I% 
D % 

D % 

D % 
D% 
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De variabelen die in Aanpassingsvoorkeuren tegelijkertijd aan de orde komen zijn: 
de toegewezen activiteit 
de gereserveerde tijd voor de activiteit 
de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd 
de vervoerswijze waarmee de locatie bereikt wordt 
de tijd die na de vertraging beschikbaar is om de activiteit met reistijd uit te voeren. 

Hierbij wordt opgemerkt dat aangenomen moet worden dat het weer goed genoeg is om te fietsen of 
te lopen. 

De methode Aanpassingsvoorkeuren bestaat uit drie versies. De eerste versie stelt de vraag zoals 
hiervoor beschreven. Respondenten met meer dan één locatie voor de activiteit komen, vanwege de 
beschikbaarheid van verschillende locaties, voor deze versie in aanmerking. In de tweede versie wordt 
de naam van de locatie niet genoemd. De antwoordopties blijven echter hetzelfde. De respondenten 
die naar deze versie geleid worden hebben of één locatie voor de activiteit of telkens/vaak een andere 
locatie. Respondenten met toegewezen activiteiten waarbij niet wordt gereisd naar een vaste locatie, 
zoals fietsen, toeren en joggen, komen in de derde versie terecht. Bij deze versie ziet de vraag er voor 
de respondenten als volgt uit: 

Stel u heeft gepland dat u vandaag activiteit [A] met een duur van [D] minuten gaat uitvoeren. Helaas 
heeft u een vertraging opgelopen, waardoor de beschikbare tijd voor de activiteit is gereduceerd tot 
[B] minuten. Hierna moet u terug zijn voor een andere activiteit. 

De antwoordopties bij de derde versie zijn: 
Ik verkort de duur van de activiteit 
Ik laat de activiteit vervallen 

Voor de gereserveerde tijd zal de gemiddelde benodigde tijd (duur + reistijd) van de respondent zelf 
worden gebruikt (bij versie 3 de gemiddelde duur). Voor de locatie wordt steeds locatie 1, de 
hoofd locatie, gekozen en voor de vervoerswijze de hoofdvervoerswijze naar locatie 1. De beschikbare 
tijd is de enige variabele die in de drie denkbeeldige situaties varieert. 

3.4 Conclusies 

Met het onderzoek moeten voor het Auroramodel de vorm van de nutscurves en de parameters voor 
veranderingen in geval van vertraging worden achterhaald. Er zijn twee methodes ontwikkeld voor het 
bepalen van de vorm van de s-curves, namelijk Activiteitenbeoordelingen 1 en 2. Hiervan is 
activiteitenbeoordelingen 2 de belangrijkste en geldt Activiteitenbeoordelingen 1 als controle. 
Activiteitenbeoordelingen 2 is een stated preference onderzoek waarin 16 denkbeeldige situaties 
worden voorgelegd aan de respondent. De variabelen tijd geleden, vrije tijd, tijdstip en beschikbare 
tijd komen in dit deel aan bod. Elke denkbeeldige situatie geeft een combinatie van de niveaus van 
deze variabelen weer en de respondent moet, met een percentage voor de antwoordmogelijkheden, 
aangeven wat hij/zij zal doen in deze situatie. Om de parameters voor veranderingen in geval van 
vertraging te achterhalen is de methode Aanpassingsvoorkeuren ontwikkeld. Bij deze methode krijgen 
de respondenten drie denkbeeldige situaties te zien. De variabelen die hierbij aan de orde komen zijn: 
de gereserveerde tijd voor de activiteit, de locatie, de vervoerswijze en de tijd die beschikbaar is na 
een vertraging. Alleen de beschikbare tijd verschilt hier per situatie. Ook bij Aanpassingvoorkeuren 
moeten de respondenten met percentages voor de antwoordmogelijkheden aangeven wat ze in de 
situatie zouden doen. 
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4 De enquête 

Dit hoofdstuk behandelt de totstandkoming van de enquête. Eerst komt de activiteitenkeuze voor het 
onderzoek aan bod en daarna de dataverzamelingsmethode. Verder zal de keuze voor een programma 
om de digitale enquête mee te maken kort worden beschreven. Vervolgens worden enkele problemen 
bij het aanmaken van de enquête en de oplossingen hiervoor behandeld. Daarna zal de opbouwen de 
inhoud van de verschillende delen van de enquête volgen. Tenslotte beschrijft de vijfde paragraaf de 
benadering van de respondenten . 

4.1 Activiteitenkeuze 

Niet alle activiteiten die mensen uitvoeren zijn relevant voor het onderzoek. De gekozen activiteiten 
moeten ten eerste flexibel zijn. Dit betekent dat de begintijd en de duur op de dag van uitvoeren nog 
niet geheel vast staan. Er kan nog beslist worden om de activiteit eerder of later uit te voeren en de 
duur te verlengen of verkorten, eventueel in overleg met anderen. Ook moet de activiteit met enige 
regelmaat worden uitgevoerd, omdat anders de vragen over de frequentie lastig in te vullen zijn. 
Verder gaat het om activiteiten die buitenshuis gedaan worden. Om het onderzoek niet te groot te 
maken zijn er in totaal 7 activiteiten geselecteerd in verschillende categorieën. Hierbij is gekeken naar 
de meest flexibele activiteiten die vaak voorkomen. 

De volgende activiteiten zjjn geselecteerd voor het onderzoek: 

Categorie: Activiteit: 
Boodschappen/winkelen - Boodschappen doen 

- Winkelen om kleding of schoeisel te kopen 
Sociale contacten - Familie, vrienden bezoeken 
Sport - Sporten vrij (niet in verenigingsverband) 
Vrije tijd buitenshuis . - Café, bar, discotheek bezoek 

- Wandelen in een park of in de natuur 
- Fietsen of toeren (auto/motor) voor plezier 

Als een vuistregel zijn er per activiteit ongeveer 30 respondenten nodig. Omdat het vanwege de 
belasting van de respondent niet haalbaar is om meer dan één activiteit per persoon te behandelen, 
zijn er voor de 7 activiteiten in totaal zo'n 210 respondenten nodig. Een activiteit kan worden 
toegewezen wanneer het met enige regelmaat wordt uitgevoerd door de respondent en wanneer het 
flexibel is voor de betreffende respondent. 

Fietsen en toeren voor plezier worden samengenomen, maar in de vraagstelling worden ze apart 
weergegeven. Een respondent die deze activiteit toegewezen krijgt, maakt dus de gehele enquête 
voor of fietsen of toeren voor plezier. Dit omdat bij het testen van de enquête bleek dat de 
respondenten vragen over een beter gespecificeerde activiteit makkelijker kunnen beantwoorden. Bij 
winkelen is dan ook gekozen voor specifiek het winkelen om kleding of schoeisel te kopen en bij 
familie/vrienden bezoeken moet de respondent bij het beantwoorden van de vragen één familielid of 
vriend, die vaak wordt bezocht, in gedachte houden. 

Amadeus 
Om inzicht te krijgen in de activiteiten is materiaal uit het Amadeus onderzoek [Timmermans et al, 
2002] bestudeerd. Dit onderzoek bestond uit de volgende twee verschillende delen: 

Een activiteitenenquête met tevens vragen over het huishouden en de woonsituatie. Hierin werd 
onder andere naar de duur en de frequentie van verschillende activiteiten gevraagd; 
Activiteitendagboekjes die op twee aangegeven opeenvolgende dagen gemaakt moesten worden. 

Uit de analyse van de duur, de reistijd en de frequentie van activiteiten in het Amadeus onderzoek 
blijkt dat er niet alleen tussen activiteiten veel verschillen bestaan, maar ook binnen de activiteit zelf. 
In de tabellen 4.1.1 en 4.1.2 is te zien dat de standaarddeviaties behoorlijk hoog liggen. Dit betekent 
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dat er tussen individuen veel verschillen bestaan in de frequentie waarmee de activiteit wordt 
uitgevoerd en de benodigde tijd (duur + reistijd) voor de activiteit. 

Tabel 4.1.1 gemiddelde frequenties activiteiten 

Activiteit 

Boodschappen doen 
Winkelen 
Familie/vrienden bezoeken 
Sporten vrij 
Café, bar, discotheek 
Wandelen voor plezier 
Fietsen voor plezier 
Toeren voor plezier 

Gemiddelde frequentie 
(per jaar) 

149 
47 
66 
84 
27 
37 
33 
19 

TabeI4.1.2 gemiddelde duur en benodigde tijd per activiteit (dagboekjesbestand) 

Standaarddeviatie 

99 
50 
65 
70 
36 
66 
49 
32 

Activiteit Gemiddelde Standaard 
duur 
(min) 

deviatie 
(min) 

Gemiddelde 
benodigde tijd 

(min) 

Standaard 
deviatie 

(min) 
Boodschappen doen 
Winkelen 
Familie/vrienden bezoeken 
Sport 
Horeca bezoek 
Recreatieve activiteit 

24 
45 
127 
101 
99 
119 

21 
43 
105 
61 
77 
113 

43 
76 
176 
133 
148 
170 

29 
59 
127 
70 
92 
149 

Vanwege deze verschillen tussen de individuen kunnen de niveaus voor tijd geleden, duur en 
beschikbare tijd van Activiteitenbeoordelingen 1, Activiteitenbeoordelingen 2 en 
Aanpassingsvoorkeuren niet algemeen per activiteit bepaald worden. Het beste is dat hiervoor 
waardes gekozen worden die passen bij de gemiddeldes van de respondent. 

4.2 Dataverzamelingsmethode 

Er is gekozen voor een interview (hoofdstuk 3). Een interview kan mondeling of schriftelijk gebeuren. 
Vanwege de vele respondenten die nodig zijn (minimaal 210) is een schriftelijke enquête de snelste en 
goedkoopste mogelijkheid. Een schriftelijke enquête kan via de post, maar tegenwoordig ook via het 
internet gebeuren. Een digitale enquête via internet heeft een aantal voordelen boven een papieren 
enquête via de post. Allereerst is er controle mogelijk op de antwoorden van de respondent. Wanneer 
er bijvoorbeeld een vraag wordt overgeslagen of wanneer een waarde verkeerd wordt ingevuld kan er 
een foutmelding weergegeven worden. Het tweede voordeel is dat de ingevulde gegevens 
automatisch worden verwerkt in een databestand, waardoor hieraan geen tijd besteed hoeft te 
worden. Het belangrijkste voordeel van een digitale enquête voor een stated preference onderzoek is 
dat de vragen afgestemd kunnen worden op de kennis en de ervaringen van de respondent [Kroes, 
1988]. Zo moet er bij de enquête op een of andere manier een activiteit toegewezen worden die door 
de respondent met enige regelmaat wordt uitgevoerd en die tevens flexibel is voor de respondent. 
Verder moeten de waardes van de niveaus voor de tijd geleden, de duur en de beschikbare tijd 
gebaseerd zijn op respectievelijk de gemiddelde frequentie, de gemiddelde duur en de gemiddelde 
benodigde tijd van de respondent. Bij een papieren enquête is dit (bijna) onmogelijk. Geconcludeerd 
kan worden dat voor dit onderzoek een digitale enquête de beste dataverzamelingsmethode is. 

4.3 Programma's digitale enquête 

Het digitaal maken van de enquête kan op twee manieren gedaan worden. Zelf programmeren of een 
gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Aangezien de enquête nogal veel programmeerwerk en 
programmeerkennis vereist, is er gekozen voor een bedrijf. Om een keuze te kunnen maken tussen 
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verschillende bedrijven met een tooi voor online onderzoek zijn de programma's van vijf bedrijven 
waarbij een proefaccount kon worden aangevraagd geanalyseerd. Het gaat hier om 
NetQuestionnaires, Surveyworld, Mentec, Formdesk en Enqueteviainternet. In de volgende tabel zijn 
deze bedrijven op verschillende punten vergeleken. 

Tabel 4.3 Anal se 
orld Mentec Formdesk En . viainternet 

Soorten vragen: 
Enkele keuze ja ja ja ja ja 
Meerkeuze j~ a 

- --- -- ------ j~ ja ja 
Open vraag ja ja ja, min. 1 regel ja ja, maar groot 

window 
Matrix ja ja nee nee ja 
Combinati~ ~trix ja nee nee nee nee 
Dynamische vraa,Ç! a nee nee nee nee 
Percenta e vraag ja a ja nee nee 
Prioriteits vraa_g ja nee Ia nee - - nee 

Overig-=-. 
Routing ja, complex ja ja, beperkt ja beperkt nee 
Invoercontroles ja ja (beperk!) be[1erkt __ ja_ nee 
Nieuwe pagina's j a ja nee beRE!rkt @ ja 
Berekeningen voor routing nee nee voor facturen nee 
o~nemen -
H.lJIRvenster!jes _ . nee ja nee ja nee 
Afbeeldingen ja ja nee ja ja 
invoegen ____ 

Aantal vragen 0!lbeperkt onbeperkt onbeperkt ? ? 
Resultaten altijd altijd altijd ? Na experiment 
bekiiken 
Data export SPSSjExcel ExceijS PSS SPSSjExcel ExceljSPSS 
Installatie nee voor resultaten nee voor resultaten nee 
programma 

De volgende mogelijkheden zijn nodig voor de enquête: 
enkele keuze (single response), meerkeuze (multiple response) en open vragen: deze zijn bij elk 
bedrijf mogelijk; 
matrixvraag (meerdere single of multiple response vragen in één vraag): alleen bij 
NetQuestionnaires, Surveyworld en Enquêteviainternet; 
combinatiematrix (meerdere vraagtypen gecombineerd in een tabel): tot nu toe alleen bij 
NetQuestionnaires; 
dynamische vraag (gebaseerd op antwoorden uit eerdere vragen): alleen bij NetQuestionnaires, 
maar nog beperkt (alleen bij matrixvragen); 
percentage vraag: bij NetQuestionnaires, Surveyworld en Mentec; 
(complexe) routing: complexe routing is alleen bij NetQuestionnaires mogelijk. Ook bij 
Surveyworld is routing mogelijk, maar dan minder complex. De overige programma's hebben geen 
of slechts beperkte routing mogelijkheden; 
invoercontroles: bij NetQuestionnaires en Formdesk, bij Surveyworld beperkt; 
nieuwe pagina's aanmaken: alleen bij NetQuestionnaires en Surveyworld; 
berekeningen opnemen: bij NetQuestionnaires mogelijk voor routing en bij Formdesk mogelijk 
voor facturen. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat deze programma's zich steeds verder ontwikkelen. Ze kunnen 
inmiddels aangepast en uitgebreid zijn. De internetsites van de programma's zijn opgenomen in de 
literatuurlijst. 

Uit deze korte analyse van de mogelijkheden van de verschillende programma's blijkt dat 
NetQuestionnaires het verste is in de ontwikkeling. Er is dan ook voor Netquestionnaires gekozen. 
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4.4 Problemen 

Er deden zich enkele problemen voor bij het aanmaken van de digitale enquête in het programma van 
NetQuestionnaires. Ten eerste konden er geen uitkomsten van berekeningen op eerdere antwoorden 
van de respondent in de vragen worden weergegeven. Dit had gevolgen voor Activiteitenbeoorde
lingen 1 en 2 en voor Aanpassingsvoorkeuren. Er moesten voor deze delen namelijk groepen worden 
aangemaakt om de niveaus (de waardes in de vraag), die afhankelijk moesten zijn van de gemiddelde 
frequentie, de gemiddelde benodigde tijd en de gemiddelde duur, weer te kunnen geven. Een tweede 
probleem vormde het toewijzen van de activiteit. Dit bleek niet mogelijk binnen NetQuestionnaires. De 
respondent moest daarom voorafgaand aan de enquête een aanmeldingsformulier invullen, waarna de 
activiteit kon worden toegewezen. Allereerst zullen de groepsindelingen per deel worden behandeld, 
gevolgd door het aanmeldingsformulier en de toewijzingsmethode. 

Groepen 
Om in de verschillende delen van de enquête waardes van de niveaus weer te kunnen geven die 
afgestemd zijn op de aangegeven gemiddeldes van de respondent, moeten groepen aangemaakt 
worden. Als eerste zullen de groepen van Activiteitenbeoordelingen 1 behandeld worden, gevolgd 
door de groepsindelingen van Activiteitenbeoordelingen 2 en de gevolgen hiervan voor de omvang 
van de enquête. Tenslotte worden de 'beschikbare tijd'-groepen van Aanpassingsvoorkeuren 
weergegeven. 

Activiteitenbeoordelingen 1 
Er zijn acht frequentiegroepen en zeven duurgroepen aangemaakt. De bepaling van de waardes van 
de niveaus per groep is gebaseerd op enkele testen van de vraag. Voor de tijd geleden gaven 1/3, 
1/2, 1, 2 en 3 keer de gemiddelde tijd geleden (frequentie omgezet naar tijd geleden, bijvoorbeeld 1x 
per week wordt om de 7 dagen) de beste verdeling over de schaal van 10 en voor de duur was dit 
1/3, 2/3, 1, l,S en 1,75 keer de gemiddelde duur. In tabel 4.4.1 zijn de groepen met de bijbehorende 
niveaus te zien. 

T bel441 D a .. e groepen van d f d d e requentle en e uur voor A b d r ctivltelten eoor e Ingen 1 

Frequentie Duur 
Groep Conditie Niveaus Groep Conditie Niveaus (minl 
1 >=2 x per week 1 dag 1 < 45 min 10 

> =8 x per maand 2 dagen 20 
>=92 x per jaar 3 dagen 30 

6 dagen 45 
9 dagen 60 

2 1 x per week 2 dagen 2 45-74 min 20 
4-7 x per maand 4 dagen 30 
37-91 x per jaar 7 dagen 60 

14 dagen 90 
21 dagen 105 

3 3 dagen 3 75-104 min 30 
3 x per maand 5 dagen 60 
31-36 x per jaar 11 dagen 90 

21 dagen 120 
1 maand 150 

4 5 dagen 4 105-134 min 40 
2 x per maand 7 dagen 90 
21-30 x per jaar 14 dagen 120 

1 maand 180 
1,5 maand 210 

5 10 dagen 5 135-164 min 60 
1 x per maand 14 dagen 120 
10-20 x per jaar 1 maand 150 

2 maanden 210 
3 maanden 270 
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6 3 weken 6 165-209 min 60 
1 maand 120 

4-9 x per jaar 2 maanden 180 
4 maanden 240 
6 maanden 300 

7 2-3 x per jaar 1 maand 7 >210 min 90 
2 maanden 180 
5 maanden 240 
8 maanden 320 
1 jaar 360 

8 4 maanden 
6 maanden 

1 x per jaar 1 jaar 
2 jaar 
3 jaar 

In totaal zijn er voor dit deel van de enquête dus 15 vragen aangemaakt (8+ 7), waarvan de 
respondent er twee moet invullen. Eén voor de tijd geleden en één voor de duur. 

Activiteitenbeoordelingen 2 
Bij Activiteitenbeoordelingen 2 is voor 5 frequentiegroepen en 5 groepen voor de beschikbare tijd 
gekozen. Dit was wel het maximum, omdat dit per profiel 25 vragen oplevert. Tabel 4.4.2 geeft een 
overzicht van de groepen en de bijbehorende niveaus. 

f Tabel 4.4.2 De groepen van de requentie en de benodigde tïd voor Activiteiten be d I oor e inqen 2 

Frequentie Benodigde tijd 
Groep Conditie Niveaus Groep Conditie Niveaus (min.) 
1 > =2 x per week 1 dag 1 <=45 min 15 

>=7 x per maand 2 dagen 30 
>=74 x per jaar 4 dagen 45 

7 dagen 90 
2 1 x per week 3 dagen 2 46-90 min 30 

3-6 x per maand 7 dagen 60 
31-73 x per jaar 10 dagen 90 

14 dagen 150 
3 7 dagen 3 91-150 min 60 

2 x per maand 14 dagen 120 
18-30 x per jaar 21 dagen 150 

1 maand 210 
4 14 dagen 4 151-210 min 120 

1 x per maand 21 dagen 180 
8-17 x per jaar 1,5 maand 210 

2 maanden 270 
5 1 maand 5 >210 min 150 

< 1 x per maand 2 maanden 240 
< 8 x per jaar 4 maanden 300 

6 maanden 360 

De indeling in vijf frequentiegroepen en vijf groepen voor de beschikbare tijd zorgt ervoor dat er voor 
Activiteitenbeoordelingen 2 in totaal 800 vragen nodig zijn (5 x 5 x 16 profielen x 2 verschillende 
vraagstellingen vanwege de planning). Van deze 800 hoeft de respondent er slechts 16 te 
beantwoorden en deze 16 zijn dus afhankelijk van de frequentiegroep, de groep voor de beschikbare 
tijd en de mate van planning van de activiteit. Om de juiste vragen voor de respondent zichtbaar te 
krijgen is een complexe routing nodig: per profiel wordt eerst bepaald welke frequentiegroep behoort 
bij de gemiddelde frequentie van de respondent. Vervolgens wordt aan de hand van de gemiddelde 
benodigde tijd van de respondent de 'beschikbare tijd'-groep aangewezen, waaruit de juiste vraag van 
het profiel volgt. Routing was ook nodig tussen de 16 profielen. In versie 1 van de enquête kregen de 
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respondenten de 16 denkbeeldige situaties van 1 tot en met 16 te zien en in de tweede versie is de 
omgekeerde volgorde gebruikt (16 tot en met 1). 

Aanpassingsvoorkeuren 
Er zijn in dit deel van de enquête 18 groepen voor de beschikbare tijd gecreëerd om niveaus aan te 
kunnen wijzen die afhankelijk zijn van de gemiddelde benodigde tijd van de respondent. De drie 
niveaus van de groepen zijn gebaseerd op ongeveer tweederde, drievierde en viervijfde deel van de 
gemiddelde benodigde tijd van de groep. Vaak zijn de verschillen iets ruimer genomen. De 
groepsindeling is te zien in tabel 4.4.3. 

b I 3 D Ta e 4.4. e qroepen van d b h"kb ""d e esc I are tl]1 voor A k anpasslnqsvoor euren 

Beschikbare tijd 
Groep Conditie Niveaus Groep Conditie Niveaus 
1 15-23 min 8 min 10 115-133 min 1 uur 20 min 

10 min 1 uur 30 min 
12 min 1 uur 45 min 

2 24-28 min 12 min 11 134-145 min 1 uur 30 min 
15 min 1 uur 45 min 
20 min 2 uur 

3 29-34 min 15 min 12 146-174 min 1 uur 45 min 
20 min 2 uur 
25 min 2 uur 15 

4 35-44 min 20 min 13 175-194 min 2 uur 
25 min 2 uur 20 min 
30 min 2 uur 40 min 

5 45-54 min 30 min 14 195-224 min 2 uur 20 min 
35 min 2 uur 40 min 
40 min 3 uur 00 min 

6 55-72 min 40 min 15 225-254 min 2 uur 40 min 
45 min 3 uur 
50 min 35 uur 

7 73-89 min 50 min 16 255-284 min 3 uur 
55 min 3,5 uur 
1 uur 5 min 4 uur 

8 90-100 min 1 uur 17 285-315 min 3,5 uur 
1 uur 10 min 4 uur 
1 uur 20 min 45 uur 

9 101-114 min 1 uur 10 min 18 >=315 min 4 uur 
1 uur 20 min 4,5 uur 
1 uur 30 min 5 uur 

In totaal zijn er voor dit deel van de enquête 81 vragen aangemaakt, waarvan de respondent er 
maximaal drie hoeft te beantwoorden. Normaal zouden voor 18 groepen maal 3 vragen maal 3 versies 
162 vragen nodig zijn, maar doordat veel dezelfde waardes voorkwamen in de verschillende groepen 
is er in de meeste gevallen per waarde een vraag aangemaakt waar de verschillende groepen naar 
verwezen werden, vandaar de halvering van het aantal vragen. 

Het aanmeldingsformulier 
Binnen Netquestionnaires was het niet mogelijk om een activiteit aan de respondent toe te wijzen en 
tegelijkertijd het aantal vragen binnen de perken te houden. De oplossing voor dit probleem lag in het 
opsplitsen van de enquête in een aanmeldingsformulier en de enquête zelf. Een link naar het 
aanmeldingsformulier werd verstuurd bij de uitnodigingsmail. In het aanmeldingsformulier konden de 
respondenten hun naam opgeven indien ze in aanmerking wilden komen voor de te verloten 
waardebonnen. Verder werd er naar het geslacht en het geboortejaar van de respondent gevraagd. 
Tenslotte moesten de respondenten aangeven welke van de acht activiteiten door hen met enige 
regelmaat werden uitgevoerd en welke flexibel voor hen waren. Het aanmeldingsformulier is te zien in 
bijlage lIl. Wanneer de aanmelding verstuurd was werd een excel-bestand aangevuld met de 
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gegevens van de respondent. Met deze gegevens kon de activiteit voor de respondent worden 
toegewezen. 

Toewijzing activiteiten 
Voor het toewijzen van de activiteiten is het schema van tabel 4.4.4 gebruikt. Hierbij werd gekeken 
naar het aantal respondenten per activiteit (fietsen en toeren werden op dat moment nog samen 
genomen). Vervolgens is er gezorgd dat het geslacht en de leeftijdsgroepen zo goed mogelijk 
verdeeld werden over de activiteiten. Dit was niet altijd even makkelijk omdat bijvoorbeeld weinig 
mannen met enige regelmaat gingen winkelen en café/bar/discotheek bezoek kwam bijvoorbeeld het 
meest bij de jongeren voor. De versie was niet afhankelijk van de respondent, dus deze kon evenredig 
worden toegewezen. De waardes in tabel 4.4.4 geven het beeld weer na de laatste toewijzing. 

Tabel 4.4.4 Schema toewijzing activiteiten 

Activiteit Geslacht Leeftijd Versie Totaal 
m v <25 25-29 30-39 40-49 50-64 65+ 1 2 

Boodschappen 25 33 8 14 10 7 17 1 29 29 58 
Winkelen 22 35 8 15 10 8 14 2 29 28 57 
Familie/vrienden 25 37 8 15 12 9 18 31 31 62 
Café/bar/discotheek 22 29 13 16 10 4 8 25 26 51 
Sporten vrij 24 29 9 14 6 7 15 1 27 26 53 
Wandelen 22 33 6 11 10 10 16 1 28 27 55 
Fietsen + toeren 26 32 4 13 9 10 20 2 29 29 58 
(Fietsen 14 20 3 7 5 5 13 1 17 17 34) 
(Toeren 12 12 1 6 4 5 7 1 12 12 24) 
Totaal 394 

Via een zelf aangemaakte panelvariabele 'nqact', kon de naam van de toegewezen activiteit telkens 
terugkomen in de enquête, wanneer de code [!nqact!] werd ingevoerd in de vraagstelling. De code 
[!nqact!] wordt bij het invullen van de enquête vervangen door de naam van de toegewezen activiteit. 
Deze mogelijkheid zorgde ervoor dat er minder vragen nodig waren, omdat het hierdoor niet nodig 
was om elke vraag acht keer (voor elke activiteit) aan te maken. Niet alleen de activiteit werd als 
extra panelvariabele opgenomen om vervolgens terug te komen in de enquête. Ook werden 
variabelen aangemaakt voor de versie van de enquête, het aantal activiteiten dat in aanmerking kwam 
bij de respondent, de hoeveelste keer dat de enquête wordt ingevuld, de activiteiten die nog in 
aanmerking komen na de toegewezen activiteit en indien van toepassing het nummer van de 
respondent bij de eerste keer dat de respondent de enquête heeft ingevuld, zodat de 
persoonsgegevens makkelijker achterhaald konden worden. Deze variabelen zijn vooral gebruikt voor 
de routing. Wanneer bijvoorbeeld het aantal activiteiten dat in aanmerking kwam bij de respondent 
gelijk was aan de hoeveelste keer dat de enquête wordt ingevuld, is de vraag over het nog een keer 
invullen van de enquête weggelaten. Als de hoeveelste keer groter was dan één zijn de vragen over 
de persoonsgegevens overgeslagen, deze gegevens zijn immers dan al beschikbaar en het verkort de 
tijd die nodig is om de enquête in te vullen. 

4.5 Opbouw digitale enquête 

In tabel 4.5 is een schema weergegeven van de opbouw van de enquête. De gegevens uit eerdere 
delen van de enquête die nodig zijn voor een bepaald deel zijn in de onderste strook van het schema 
opgenomen. Zo is in elk deel de naam van de toegewezen activiteit nodig. De inhoud van de 
verschillende delen zal kort per deel behandeld worden. Te beginnen bij het deel van de 
persoonsgegevens. 

Deel 1: Persoonsgegevens 
In het deel van de persoongegevens worden onder andere gegevens gevraagd over het 
opleidingsniveau van de respondent, de huishoudenssamenstelling en de tijdsbesteding aan werk en 
onderwijs/studie. De meeste persoonsgegevens kunnen vergeleken worden met de gegevens van de 
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Nederlandse bevolking. Dit om de representativiteit van het onderzoek te kunnen bepalen. Voor dit 
deel van de enquête is alleen de naam van de toegewezen activiteit nodig. 

Deel 2: Activiteitengegevens 
Het activiteitendeel van de enquête bestaat uit vragen over de gemiddelde frequentie, de gemiddelde 
duur en de gemiddelde reistijd naar de locatie van de activiteit. Ook werd gevraagd in welke mate de 
activiteit gepland wordt. Ook voor dit deel van de enquête is alleen de naam van de toegewezen 
activiteit nodig. 

Deel 3: Aantal locaties 
Er wordt de vraag gesteld op hoeveel verschillende locaties de activiteit met enige regelmaat wordt 
uitgevoerd. Deze vraag is erg belangrijk voor de routing. Het geeft namelijk onder andere aan over 
hoeveel verschillende locaties er in het volgende deel vragen worden gesteld. Geeft men hier als 
antwoord één locatie of telkens/vaak een andere locatie dan hoeft men voor slechts één locatie of een 
algemene locatie de vragen in te vullen. Gebruikt men echter twee of meer locaties dan worden over 
de twee belangrijkste locaties vragen gesteld. Alleen de naam van de toegewezen activiteit is voor dit 
deel van de enquête nodig. 

Deel 4: Locaties 
In deel 4 wordt onder andere gevraagd naar de vervoerswijzen om de locatie te bereiken, de 
eventuele alternatieve vervoerswijzen, de voorkeuren voor een dag van de week en voor een dagdeel 
om de activiteit uit te voeren. Voor dit deel is naast de toegewezen activiteit het antwoord op de 
aantal locaties-vraag van deel 3 nodig. 

Deel 5: Activiteitenbeoordelingen 1 
In deel 5 komt Activiteitenbeoordelingen 1 aan bod. Om de juiste waardes voor de tijd geleden weer 
te kunnen geven, is de gemiddelde frequentie nodig die door de respondent in deel 2 is ingevuld. De 
gemiddelde frequentie bepaald in welke groep men terechtkomt en per groep zijn de vijf waardes 
voor de tijd geleden bepaald. De vijf waardes voor de duur-vraag worden weergegeven aan de hand 
van de groep waarin de in deel 2 gevraagde gemiddelde duur van de respondent valt. 

Deel 6: Activiteitenbeoordelingen 2 
De zestien denkbeeldige situaties van Activiteitenbeoordelingen 2 vormen deel 6 van de enquête. Voor 
dit deel zijn naast de toegewezen activiteit de gemiddelde frequentie, de gemiddelde benodigde tijd 
en de gemiddelde duur uit deel 2 nodig. Bij de respondenten met de toegewezen activiteiten fietsen 
voor plezier, toeren voor plezier en sporten vanuit huis is de gemiddelde duur gebruikt in plaats van 
de gemiddelde benodigde tijd. Deze respondenten hebben vanwege het niet hebben van reistijd naar 
een locatie van de activiteit de gemiddelde benodigde tijd-vraag niet ingevuld. 

Deel 7: Aanpassingsvoorkeuren 
Deel 7 bevat de drie denkbeeldige situaties van de methode om de aanpassingsvoorkeuren te 
achterhalen. Naast de naam van de activiteit zijn hierbij het ingevulde aantal locaties (deel 3), de 
gemiddelde duur en de gemiddelde benodigde tijd uit deel 2 en de gemiddelde benodigde tijd voor 
locatie 1, de door de respondent aan locatie 1 gegeven naam en de hoofdvervoerswijze uit deel 4 
nodig. 

De vragen van de enquête zijn per deel te zien in bijlage V. 
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4.6 Respondenten benaderen 

Uit paragraaf 1 bleek dat er zo'n 210 respondenten nodig zijn voor het onderzoek. Om zoveel 
respondenten te kunnen benaderen zijn e-mailadressen gebruikt van respondenten die bij eerdere 
onderzoeken hebben aangegeven vaker benaderd te willen worden voor een digitale enquête. Zo zijn 
er van het Vervoermiddel keuze onderzoek [Verhoeven, 2004] ruim 200 adressen gebruikt en van het 
onderzoek naar reisinformatie [Chorus, 2005] zo'n 75. Verder zijn er nog ongeveer 60 e-mails 
verstuurd naar familie, vrienden en bekenden. In totaal zijn er ongeveer 350 uitnodigingsmails 
verstuurd. 

Om de potentiële respondenten te stimuleren deel te nemen worden er 20 waardebonnen van 25 euro 
verloot onder de respondenten. In de hoop het aantal aanmeldingen te vergroten, worden ook nog 
eens 5 waardebonnen van 50 euro verloot onder de respondenten die de e-mail aan minstens drie 
personen doorstuurden die vervolgens de enquête invulden. Tevens is er aan het einde van de 
enquête gevraagd of men de enquête nog een keer zou willen invullen, maar dan voor een andere 
activiteit. Door het vaker invullen van de enquête kon de respondent zijn kans op een waardebon van 
25 euro vergroten. De enquête kreeg de naam Activiteitenonderzoek en heeft in de maanden juli en 
augustus van 2005 online gestaan. 

Procedure 
De volgende procedure is gebruikt om de enquête in goede banen te leiden. Allereerst zijn de 
uitnodigingsmails (bijlage IV) verstuurd. In deze e-mail was een link opgenomen naar de site waarop 
het aanmeldingsformulier voor de enquête stond. Wanneer de respondent de aanmelding had 
ingevuld, kwamen de gegevens in een excel-bestand terecht. Met deze gegevens van meerdere 
respondenten werden panels in Netquestionnaires aangemaakt. Vervolgens kregen de respondenten 
binnen een dag na de aanmelding een e-mail toegestuurd met een persoonlijke link naar de enquête. 
Wanneer er na ruim zeven dagen nog niet gereageerd was door de respondent of wanneer de 
enquête niet was afgemaakt, werd een herinneringsmail verstuurd. Deze e-mail bevatte dezelfde 
persoonlijke link naar de enquête en in het geval van de voortijdig gestopte respondent verwees deze 
link meteen naar de vraag waar de respondent gebleven was. De respondenten die de enquête nog 
een keer wilden maken voor een andere activiteit kregen binnen twee dagen na het invullen van de 
eerste een e-mail toegestuurd waarin een nieuwe persoonlijke link naar de enquête is opgenomen 
met een andere toegewezen activiteit. Voor de respondenten die de enquête vaker invulden werden 
de persoonsgegevens overgeslagen, deze gegevens waren immers al verkregen bij de eerste keer dat 
de enquête werd gemaakt en het scheelt tijd voor de respondent. 

4.7 Conclusies 
De activiteiten die geselecteerd zijn voor het onderzoek zijn: boodschappen doen, winkelen om 
kleding of schoeisel te kopen, familie/vrienden bezoeken, sporten vrij (niet in verenigingsverband), 
café/bar/discotheek bezoek, wandelen in een park of in de natuur en fietsen of toeren voor plezier. 
Omdat er uit een analyse van het Amadeus onderzoek blijkt dat er tussen individuen redelijk grote 
verschillen bestaan in de frequentie waarmee de activiteit wordt uitgevoerd en de benodigde tijd voor 
de activiteit, kunnen voor de niveaus van de tijd geleden, de duur en de beschikbare tijd in 
Activiteitenbeoordelingen 1 en 2 en Aanpassingsvoorkeuren het beste waardes worden gekozen die 
passen bij de gemiddeldes van de respondent. Om de enquête goed af te kunnen stemmen op de 
respondent is gekozen voor een digitale enquête om de data te verzamelen. Het programma van 
Netquestionnaires is gebrUikt om de enquête digitaal te maken. Dit bedrijf bleek het meest ver te zijn 
in de ontwikkeling en had de meeste mogelijkheden. Bij het digitaal maken van de enquête deden 
zich enkele problemen voor. Zo moesten er bij Activiteitenbeoordelingen 1 en 2 en Aanpassingsvoor
keuren groepen aangemaakt worden voor de gemiddelde frequentie en de gemiddelde benodigde tijd 
van de respondent. Door middel van complexe routing kreeg de respondent de goede vragen te zien. 
Verder is de enquête opgesplitst in een aanmeldingsformulier voorafgaand aan de enquête en de 
enquête zelf. Dit omdat het toewijzen van een activiteit binnen het programma van NetQuestionnaires 
niet mogelijk was. In totaal zijn er ongeveer 350 uitnodigingsmails met een link naar het aanmeldings
formulier verstuurd en om meer respondenten te verkrijgen zijn waardebonnen uitgeloofd en is de 
mogelijkheid opgenomen om de enquête nogmaals in te vullen, maar dan voor een andere activiteit. 
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5 Beschrijvende analyse 

Dit hoofdstuk beschrijft de analyse van de digitale enquête. Als eerste wordt de respons behandeld. 
De tweede paragraaf geeft de persoonskenmerken van de respondenten weer, met daarin onder 
andere geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Vervolgens worden de verschillende kenmerken van de 
activiteiten beschreven, zoals frequentie, duur en reistijd. 

5.1 Respons 

Er zijn ongeveer 350 uitnodigingsmails met verzoek tot aanmelding en doorsturen van de e-mail 
verstuurd. Door waardebonnen uit te loven voor mensen die de e-mail aan minstens drie personen 
doorsturen die vervolgens de enquête invullen, hoopten we het aantal aanmeldingen te vergroten. Er 
zijn ruim 80 respondenten geweest die via via aan de uitnodiging zijn gekomen. Van bijna 30 
verschillende personen is de naam opgegeven als verzender, hiervan maken 14 personen kans op een 
waardebon. 

In totaal hebben 242 mensen zich aangemeld voor het onderzoek. Zij hebben vervolgens allemaal een 
e-mail met een persoonlijke link naar de enquête ontvangen. Nog eens 163 keer heeft een respondent 
aan het einde van de enquête aangegeven de enquête vaker te willen invullen voor een andere 
activiteit, waardoor het totaal van verstuurde e-maiIs met een link op 405 komt. Er zijn zeven bounces 
teruggekomen. Dit betekent dat bij zeven respondenten de e-mail met persoonlijke link niet bezorgd 
kon worden. Deze personen konden logischerwijs de enquête niet invullen. Bij twaalf respondenten 
was er geen enkele activiteit die met enige regelmaat werd uitgevoerd en tegelijkertijd flexibel was 
voor die persoon. Deze twaalf hebben wel een e-mail toegestuurd gekregen voor een activiteit die 
alleen flexibel was, maar worden verder niet meegerekend. 
Na het versturen van herinneringsmails zijn er van de overgebleven 386 enquêtes, 328 (85%) 
compleet ingevuld en zijn 23 (6%) respondenten wel begonnen, maar hebben het niet afgemaakt. De 
overige 35 (9%) respondenten zijn niet begonnen. 

Mogelijke oorzaken van het vroegtijdig afhaken kunnen zijn: 
De enquête liep vast enkele respondenten hebben aangegeven dat hun enquête vastliep. Dit is 
echter te verhelpen door het scherm te sluiten en weer op de persoonlijke link in de e-mail te 
klikken. Het is goed voor te stellen dat mensen afhaken wanneer hun enquête vastloopt. Hoe 
vaak dit uiteindelijk is gebeurd, is niet na te gaan. 
Deel 6 (adiviteitenbeoordelingen 2) is te lastig ofte lang: in tabel 5.1.1 is te zien dat de meeste 
afhakers zijn gestopt in deel 6. Er is één reactie binnengekomen van iemand die deel 6 te 
hypothetisch vond en daarom de enquête niet ging afmaken. Het kan zijn dat de activiteit niet 
flexibel genoeg is voor de respondent of dat juist de frequentie te vast staat. Hierdoor wordt het 
beantwoorden van deel 6 moeilijker. Tevens kan de tijdsduur mee hebben gespeeld bij het 
afhaken. Dit deel kost tijd en in een aantal gevallen zijn de vragen niet genummerd, waardoor de 
respondent niet meer weet hoeveel vragen er nog beantwoord moeten worden. Ook is de 
respondent bij deel 6 al een tijdje bezig, waardoor de motivatie zal afzakken. 

Tabel 5.1.1 Aantal delen afgerond 

Deel 1 (persoonsgegevens) 
Deel 2 (activiteit) 
Deel 3 (aantal locaties) 
Deel 4 (locaties) 
DeelS (activiteitenbeoordelingen 1) 
Deel 6 (activiteitenbeoordelingen 2) 
Deel 7 (aanpassingsvoorkeuren) 
Totaal 

aantal enquêtes 

351 
350 
349 
345 
342 
330 
328 
328 

niet begonnen aan of 
afgehaakt in 

0(0%) 
1 (4%) 
1 (4%) 

4 (17%) 
3 (13%) 
12 (52%) 
2 (9%) 

23 (100%) 
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Mogelijke oorzaken voor het niet beginnen kunnen zijn: 
De vakantietijd: de enquête is gehouden in juli en augustus. Dit was vooral te merken aan het 
aantal 'automatische antwoorden bij afwezigheid' en het pas laat reageren op de uitnodigingsmail 
of na een aantal weken pas beginnen aan de enquête. 
Eerst aanmelden/ later invul/en: om een activiteit toe te kunnen wijzen was het noodzakelijk om 
de respondenten eerst een aanmelding te laten invullen, waarna zij een e-mail ontvingen met een 
link naar de enquête. Tussen de aanmelding en het ontvangen van de e-mail zat enige tijd 
(maximaal 1 dag), waardoor het invullen van de enquête niet in één keer kon. De respondent 
moest hierdoor twee keer tijd vrijmaken. 

De 328 enquêtes zijn door 188 verschillende respondenten gemaakt. In tabel 5.1.2 is weergegeven 
hoe vaak deze respondenten de enquête hebben ingevuld. Ongeveer 60% heeft de enquête één keer 
gemaakt en ruim eenvijfde deel twee keer. Vijf respondenten hebben de enquête zelfs 6 keer voor 
telkens een andere activiteit ingevuld. 

Tabel 5.1.2 Aantal keer ingevuld 

aantal keer ingevuld 
1 keer 
2 keer 
3 keer 
4 keer 
5 keer 
6 keer 
totaal 

Respons per activiteit 

aantal respondenten 
114 
40 
15 
11 
3 
5 

188 

percentage van respondenten 
60,6% 
21,3% 
8,0% 
5,9% 
1,6% 
2,7% 
100% 

In de aanmelding werd gevraagd welke activiteiten men met enige regelmaat uitvoert en welke 
activiteiten flexibel zijn voor de respondent. Een activiteit die aan beide voorwaarden voldeed, kon 
gebruikt worden in het onderzoek. Tabel 5.1.3 geeft aan hoe vaak en in hoeveel procent van de 242 
aanmeldingen een bepaalde activiteit in aanmerking kwam. De activiteit 'Toeren voor plezier' kwam 
slechts in 14,5% van de aanmeldingen voor. Ook 'Café, bar en discotheek bezoek' en 'Sporten vrij' 
kwamen met respectievelijk 30% en 34% relatief minder vaak in aanmerking. 'Boodschappen doen' 
bleek daarentegen in ruim driekwart van de aanmeldingen én flexibel te zijn én met enige regelmaat 
te worden uitgevoerd door de respondent. 

Tabel 5.1.3 Aantal keer dat de activiteit in aanmerking kwam bij de aanmelding 

activiteit aantal keer 

Boodschappen doen 
Winkelen om kleding of schoeisel te kopen 
Familie/vrienden bezoeken 
Café/bar/discotheek bezoeken 
Sporten vrij (niet in verenigingsverband) 
Wandelen in een park of in de natuur 
Fietsen + toeren voor plezier 

(Fietsen voor plezier 
(Toeren voor plezier 

185 
139 
166 
73 
83 
106 
141 
105 
35 

percentage van 
aanmeldingen 

76,4% 
57,4% 
68,6% 
30,2% 
34,3% 
43,8% 
57,9% 
43{ 4%) 
14{5%) 

Tabel 5.1.4 geeft het aantal afgeronde enquêtes per activiteit weer. Ook het aantal toegewezen 
enquêtes en het aantal afgehaakte en niet begonnen respondenten per activiteit zijn te zien in deze 
tabel. Voor elke activiteit is het minimum van 30 ruim gehaald. 'Café/bar/discotheek bezoek' heeft de 
minste ingevulde enquêtes opgeleverd. In tabel 5.1.3 was al te zien dat deze activiteit minder vaak én 
flexibel was én met enige regelmaat werd uitgevoerd, waardoor 'Café/bar/discotheek bezoek' niet zo 
vaak kon worden toegewezen. Aan een enquête met de activiteit 'Familie/vrienden bezoeken' is 
relatief vaak niet begonnen. Dit heeft niets met de activiteit te maken, want de respondent weet voor 
aanvang niet welke activiteit is toegewezen. 
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Tabel 5.1.4 Aantal enquêtes per activiteit 

Activiteit 

Boodschappen doen 
Winkelen om kleding of schoeisel te kopen 
Familie/vrienden bezoeken 
café/bar/discotheek bezoeken 
Sporten vrij (niet in verenigingsverband) 
Wandelen in een park of in de natuur 
Fietsen + toeren voor plezier 

(Fietsen voor plezier 
(Toeren voor plezier 

Totaal 

5.2 Beschrijving respondenten 

aantal 
keer 
49 
49 
46 
40 
47 
47 
50 
29 
21 

328 

toege
wezen 

58 
56 
60 
49 
53 
54 
56 
32 
24 

386 

afgehaakt 

5 
5 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
23 

niet be
gonnen 

4 
2 
11 
7 
3 
5 
3 
2) 
1) 
35 

Deze paragraaf geeft de analyse van de persoonsgegevens weer. Achtereenvolgens worden de 
variabelen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, huishoudenssamenstelling, inkomen en tijdsbesteding 
behandeld. Voor zover mogelök worden deze kenmerken vergeleken met de Nederlandse bevolking. 
Hiervoor zijn gegevens opgevraagd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS, 2005] en het 
Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP, 2001]. 

Geslacht 
Van de 188 verschillende respondenten die de enquête 
hebben ingevuld is 55% vrouwen 45% man. Kijken we 
naar de totale Nederlandse bevolking dan is 50,5% van 
het vrouwelijke en 49,5% van het mannelijke geslacht 
[CBS, 2005]. Er hebben dus relatief meer vrouwen 
gereageerd dan mannen. Vrouwen bleken ook vaker 
bereid om de enquête nog een keer in te vullen voor een 
andere activiteit. Van alle enquêtes die voor een tweede 
keer of vaker werden ingevuld is 64% vrouwen 36% man. 
Van het totale aantal van 328 ingevulde enquêtes is 59% 
(193) door een vrouw gemaakt en 41 % door een man 
(135). De gebruikte adressenbestanden bevatten niet 

Man 
45% 

Vrouw 
55% 

Figuur 5.2.1: geslacht totaal 

meer vrouwen dan mannen, dus geconcludeerd kan worden dat vrouwen eerder geneigd zijn te 
reageren. Dit komt overeen met de algemene bevinding dat de respons bij vrouwen hoger ligt. Wat 
wel opvalt is dat bij de 50-plussers juist meer mannen gereageerd hebben. De oorzaak hiervan is 
waarschijnlijk dat de mannen in deze leeftijdsgroep vaker gebruik maken van de computer en het 
internet dan de vrouwen die de 50 gepasseerd zijn. 

Geslacht per activiteit 
In tabel 5.2.1 is het geslacht per activiteit weergegeven. Te zien is dat er relatief meer vrouwen de 
enquête voor de activiteiten 'Winkelen om kleding of schoeisel te kopen' en 'café, bar, discotheek 
bezoek' hebben ingevuld. Vooral voor de activiteit 'Winkelen' bleken na de aanmelding veel meer 
vrouwen dan mannen in aanmerking te komen. Zo gaf 74% van de aangemelde vrouwen aan dat 
deze activiteit én flexibel voor hen is én met enige regelmaat wordt uitgevoerd. Bij de mannen is dit 
slechts 38%. 'Toeren voor plezier' heeft juist iets meer mannelijke respondenten dan vrouwelijke. Bij 
deze activiteit bleek uit de aanmelding dat iets meer mannen dan vrouwen in aanmerking kwamen. 
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Tabel 5.2.1 Geslacht per activiteit 

activiteit vrouw man 
Boodschappen doen 59% 41% 
Winkelen om kleding of schoeisel te kopen 63% 37% 
Familie/vrienden bezoeken 59% 41% 
café/bar/discotheek bezoeken 62% 38% 
Sporten vrij (niet in verenigingsverband) 60% 40% 
Wandelen in een park of in de natuur 55% 45% 
Fietsen + toeren voor plezier 54% 46% 

(Fietsen VOOI plezier 59°/h 41% ) 
(Toeren voor olezier 48%1 52%,) 

Totaal 59% 41% 

Leeftijdsgroepen 
In figuur 5.2.2 wordt de leeftijdsverdeling van de respondenten vergeleken met de gegevens van heel 
Nederland. Er is een duidelijke oververtegenwoordiging te zien van de leeftijdsgroep 25-29 jaar ten 
opzichte van de Nederlandse bevolking. De 60-plussers zijn juist sterk ondervertegenwoordigd. Ook 
de 35 tot 45 jarigen komen relatief minder voor dan gemiddeld in Nederland. 

% 25 

20 

15 [] respondenten 

10 • CBS 

5 

0 
15-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 65-84 jaar 

Figuur 5.2.2 de verdeling van leeftijden in groepen in vergelijking met Nederland 

Leeftijdsgroepen per activiteit 
Kijken we naar de verdeling van de leeftijd per activiteit, dan valt vooral op dat de activiteit 'café, bar, 
discotheek bezoek' in de jongere leeftijdsgroepen meer voorkomt dan in de oudere. Uit de aanmelding 
is dit al gebleken. Bij de helft van de 15-24 jarigen en 39% van de 25-39 jarigen kwam de activiteit in 
aanmerking voor de enquête, terwijl bij de 40-plussers slechts 12% in aanmerking kwam. 
Wat verder opvalt is dat de activiteiten 'Wandelen in het park of in de natuur' en 'Fietsen of toeren 
voor plezier' relatief iets vaker zijn ingevuld door de 40-plussers en dat 'Boodschappen doen' en 
'Winkelen om kleding of schoeisel te kopen' juist iets meer voorkomen bij de jongere leeftijdsgroepen . 
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Opleidingsniveau 
Kijken we naar het opleidingsniveau van de respondenten (figuur 5.2.4), dan zien we dat de hogere 
opleidingsniveaus (havo/vwo, hbo en wo) oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van de Nederlandse 
bevolking en de lagere opleidingsniveaus ondervertegenwoordigd. Dit heeft te maken met de 
verspreiding van de enquête. De adressenbestanden die gebruikt zijn bevatten namelijk relatief veel 
hoogopgeleiden. 
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Figuur 5.2.4: verdeling respondenten over opleidingsniveaus 

Huishoudenssamenstelling 
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c 
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respondenten 
• CBS 

De meeste respondenten wonen samen/zijn getrouwd én hebben kinderen. Eenderde van de 
huishoudens heeft deze samenstelling. Een kwart van de respondenten is samenwonend of getrouwd, 
maar heeft geen kinderen en eenvijfde deel is alleenstaand zonder kinderen. Hierna volgt 
kamerbewoning met 13%. Thuiswonend bij ouder(s)/familie en alleenstaand met kinderen komen met 
respectievelijk 5% en 3% relatief weinig voor. 

Figuur 5.2.5: huishoudenssamenstelling 

Inkomen huishouden 

• alleenstaand zonder kinderen 

o alleenstaand met kind(eren) 

• samenwonend/getrouwd 
zonder kinderen 

o samenwonend/getrouwd met 
kind(eren) 

• thuiswonend bÖ 
(groot)ouder(s)/fanilie 

o studentenhuis/kamerbewoning/ 
woongroep 

-anders 

In figuur 5.2.6 is de verdeling van de respondenten naar huishoudensinkomen te zien. De grootste 
categorieën zijn 'tussen 1 en 2 keer modaal' (27%) en 'beneden modaal' (24%). Gevolgd door 
'ongeveer modaal' en 'boven 2 keer modaal' met respectievelijk 18% en 15%. Een 
huishoudensinkomen van rond 2 keer modaal komt met 9% het minst voor. Deze gegevens zijn 
vanwege de ruime groepsindeling moeilijk te vergelijken met de statistieken van het CBS. 
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Figuur 5.2.6: inkomen huishouden 

Tijdsbesteding 

• beneden Illldaal 

o ongeveer Illldaal (+j-
29.000 euro bruto per jaar) 

• tussen 1 en 2 keer rrodaal 

o rond 2 keer Illldaal (+j-
58.000 euro bruto per jaar) 

• boven 2 keer Illldaal 

o weet niet 

Hoofdstuk 5 Beschrijvende analyse 

In de enquête is gevraagd hoeveel tijd de respondent per week besteedt aan onder andere betaald 
werk en onderwijs volgen/studeren. De tijdsbesteding van de respondenten wordt vergeleken met het 
tijdsbestedingsonderzoek (TBO) [SCP, 2001]. De gegevens van het TBO vormen een goede 
afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Ze zijn echter wel op een andere manier verkregen. 
Namelijk door middel van dagboekjesdata. De respondenten van het tijdsbestedingsonderzoek hebben 
gedurende een hele week een dagboekje moeten bijhouden op basis van kwartieren. Het 
participatiecijfer in figuur 5.2.7 geeft weer hoeveel procent van de TBO-respondenten in de 
leeftijdsgroep tenminste een aaneengesloten kwartier aan de betreffende activiteit had besteed. Voor 
het activiteitenonderzoek geldt het percentage van de respondenten dat meer dan nul uur heeft 
ingevuld. Te zien is dat de respondenten van het activiteitenonderzoek iets vaker betaald werk 
hebben. Vooral in de leeftijdsgroep van 50-65 jaar is dit het geval. Figuur 5.2.8 geeft het gemiddeld 
aantal uren betaald werk per week weer. Te zien is dat de 20 tot 35 jarigen gemiddeld minder en de 
35 tot 65 jarigen juist meer uren aan betaald werk besteden in vergelijking met het TBO. Dat de 20 
tot 35 jarigen minder uren betaald werk hebben kan verklaard worden door het grote aantal 
studenten in deze groep (zie participatiegraad onderwijs/studie in de volgende alinea). 
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Figuur 5.2.7: participatiegraad betaald werk 
per leeftijdsgroep 

Figuur 5.2.8: gemiddeld aantal uren betaald werk per week 
per leeftijdsgroep 

In figuur 5.2.9 is de participatiegraad voor onderwijs/studie weergegeven. Hier is te zien dat van de 
20 tot 35 jarige respondenten van het activiteitenonderzoek de helft in enige mate studeert, terwijl dit 
bij het TBO slechts eenvijfde deel is. Figuur 5.2.10 laat zien dat het gemiddeld aantal uren studie in 
deze leeftijdsgroep bij het Tijdsbestedingsonderzoek met zo'n 3 uur veel lager ligt dan bij het 
activiteitenonderzoek (ongeveer 15 uur). Ook bij de overige leeftijdsgroepen ligt de participatiegraad 
voor onderwijs/studie bij de respondenten van het activiteitenonderzoek hoger dan bij het TBO. 
Omdat de resultaten van het Tijdsbestedingsonderzoek een goede afspiegeling zijn van de 
Nederlandse bevolking, kan geconcludeerd worden dat onder de respondenten van het 
activiteitenonderzoek, vooral in de leeftijdscategorie van 20 tot 35 jaar, aanzienlijk meer gestudeerd 
wordt dan gemiddeld in Nederland. 
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respondenten 

. TBO 

20-34 35-49 50-64 jaar 20-34 35-49 50-64 jaar 

Figuur 5.2.9: participatiegraad onderwijs/studie 
per leeftijdsgroep 

5.3 Beschrijving activiteiten 

Figuur 5.2.10: gemiddeld aantal uren onderwijs/studie per week 
per leeftijdsgroep 

In deze paragraaf worden de kenmerken van de activiteiten behandeld. Zo komen onder andere 
frequentie, duur, reistijd, planning, aantal locaties en vervoerswijze aan bod. De resultaten van enkele 
kenmerken zijn vergeleken met die van het Amadeus onderzoek [Timmermans et.al., 2002]. Dit 
onderzoek bevat, met bijna 2000 huishoudens, veel meer respondenten en bestaat uit twee delen, 
namelijk een deel waarin algemene gegevens over de activiteiten gevraagd zijn en een deel met 
dagboekjesdata. De resultaten van de activiteiten van het Amadeus onderzoek die niet geheel te 
vergelijken zijn met die van het activiteitenonderzoek zijn tussen haakjes weergegeven. Zo gaat het in 
het activiteitenonderzoek specifiek om winkelen om kleding of schoeisel te kopen, terwijl bij Amadeus 
winkelen in het algemeen wordt bedoeld. De activiteiten fietsen en toeren komen niet bij elk kenmerk 
voor. Omdat er vanuit gegaan is dat deze activiteiten thuis beginnen en eindigen en geen vaste 
locaties hebben, zijn vragen over vervoerswijzen, reistijd en locaties bij deze activiteiten overgeslagen. 

Frequentie 
In het activiteitenonderzoek is gevraagd hoe vaak de respondent de toegewezen activiteit per week, 
maand of jaar uitvoert. Hierbij moet opgemerkt worden dat het telkens om een activiteit gaat waarvan 
de respondent heeft aangegeven het met enige regelmaat uit te voeren. In tabel 5.3.1 is de 
gemiddelde frequentie van alle afzonderlijke activiteiten per maand weergegeven en vergeleken met 
de gemiddelde maandelijkse frequentie in het Amadeus onderzoek. De respondenten van het 
Amadeus onderzoek die de activiteit zelden of nooit uitvoerden, hebben geen frequentie opgegeven 
en zijn dus ook niet meegerekend bij de gemiddeldes. Te zien is dat de activiteiten boodschappen 
doen en sporten het meest frequent worden uitgevoerd en winkelen juist het minst. Bij vergelijking 
met Amadeus valt op dat de activiteiten in het activiteitenonderzoek over het algemeen vaker worden 
gedaan. Dit kan het gevolg zijn van de voorwaarde dat de respondent de activiteit met enige 
regelmaat uit moest voeren. De hogere frequentie van Café/bar/discotheek bezoek kan tevens 
toegeschreven worden aan het relatief grote aantal studenten in het activiteitenonderzoek. Bij 
familie/vrienden bezoeken is juist een lagere frequentie waargenomen. Dit heeft waarschijnlijk als 
oorzaak dat de respondenten in het activiteitenonderzoek slechts één familie(lid) of vriend, die het 
meest bezocht werd, in gedachte moesten nemen voor het beantwoorden van de vragen. 

Tabel 5.3.1 gemiddelde frequentie per maand 

activiteit 
Boodschappen doen 
Winkelen om kleding of schoeisel te kopen 
Familie/vrienden bezoeken 
Café/bar/discotheek bezoeken 
Sporten vrij (niet in verenigingsverband) 
Wandelen in een park of in de natuur 
Fietsen + toeren voor plezier 

(FI L,f r v lOr ple7icr 
(T0eJ lcn lIJm ple7ler 

Activiteitenonderzoek 
12,0 
1,4 
4,9 
3,7 
9,8 
7,1 
7,4 
73 
6,7 

Amadeus 
12,6 
( 0) 
(5,b) 
2,3 
6,6 
3,0 
2,4 
\P 
1.G 
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Duur 
De gemiddelde duur van de activiteiten is weergegeven in tabel 5.3.2. Te zien is dat men aan 
boodschappen doen met ruim een half uur de minste tijd besteedt en aan café/bar/discotheek bezoek 
met ruim 3 uur juist de meeste. Vergelijken we de gemiddelde duur met die van het 
Amadeusonderzoek, dan zien we dat aan de activiteiten café/bar/discotheek bezoek en sporten meer 
tijd wordt besteed. Bij het uitgaan heeft dit waarschijnlijk te maken met de relatief jongere 
respondenten voor deze activiteit in het activiteitenonderzoek. De respondenten tot 30 jaar besteden 
namelijk gemiddeld meer tijd aan café/bar/discotheek bezoek. Voor sporten kan het verklaard 
worden, doordat de respondenten van het activiteitenonderzoek ook omkleedtijd/douchetijd moesten 
meerekenen met de duur. 

Tabel 5.3.2 gemiddelde duur in minuten 

activiteit 
Boodschappen doen 
Winkelen om kleding of schoeisel te kopen 
Familie/vrienden bezoeken 
Café/bar/discotheek bezoeken 
Sporten vrij (niet in verenigingsverband) 
Wandelen in een park of in de natuur 
Fietsen + toeren voor plezier 

(Fietsen voor plezier 
aoeren voor plezier 

Reistijd 

respondenten 
36 
120 
150 
196 
101 
110 
140 
111 
179 

Amadeus 
45 

(106) 
157 
159 
66 
119 
142 
143) 
141) 

Kijken we naar de reistijd die gemiddeld nodig is om de locatie van een activiteit te bereiken (tabel 
5.3.3), dan zien we dat familie/vrienden bezoeken, met bijna een uur voor de heen- en terugreis, over 
het algemeen de langste reistijd heeft. Om boodschappen te doen reist men met een kwartier juist 
het kortst. De te vergelijken activiteiten in de dagboekjesdata van het Amadeusonderzoek geven 
ongeveer dezelfde gemiddelde reistijden weer. 

Tabel 5.3.3 gemiddelde reistijd (heen- + terugreis) 

activiteit 
Boodschappen doen 
Winkelen om kleding of schoeisel te kopen 
Familie/vrienden bezoeken 
Café/bar/discotheek bezoeken 
Sporten vrij (niet in verenigingsverband) 
Wandelen in een park of in de natuur 

Respondenten 
16 
47 
58 
31 
26 
34 

Amadeus (dagboek) 
19 

(32 ") 
52 

(51 ) 
33 

(53- ) 

* Bij de dagboekjesdata gaat het om winkelen in het algemeen, dus ook het kopen van goederen. Café/bar/discotheek bezoek 
valt onder horeca, waarbij ook uit eten gaan wordt meegerekend en wandelen valt onder recreatie, dat heel breed is, namelijk 
inclusief bezoek aan zwembad, pretpark en dergelijke. 

Planning 
In de enquête is gevraagd in hoeverre de toegewezen activiteit gepland wordt. Figuur 5.3.1 geeft de 
mate van planning per activiteit weer. Te zien is dat er, op 'familie/vrienden bezoeken' en 'sporten vrij' 
na, bij elke activiteit het meest op het moment zelf bekeken wordt of de activiteit uitgevoerd gaat 
worden. Vooral wandelen, fietsen en toeren worden niet gepland. De activiteiten sporten vrij en 
familie/vrienden bezoeken worden relatief vaak eerder dan een dag van tevoren gepland. 
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Figuur 5.3.1 planning activiteiten 
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Hoofdstuk 5 Beschrijvende analyse 

• niet, op rrorrent zelf 

Daan het begin van de dag 

• een dag van tevoren 

o een paar dagen van tevoren 

• langer dan een week van tevoren 

Figuur 5.3.2 geeft het aantal verschillende locaties per activiteit weer. Te zien is dat 'sporten vrij', 
'familie/vrienden bezoeken' en 'café/bar/discotheek bezoek' in de meeste gevallen één locatie hebben 
die met enige regelmaat wordt gebru ikt voor de activiteit. Bij familie/vrienden bezoeken komt dit 
doordat men één familie(lid) of vriend in gedachte moest houden. Voor 'boodschappen doen' en 
'winkelen om kleding of schoeisel te kopen' heeft men meestal twee locaties. 'Wandelen in een park of 
in de natuur' wordt op de meeste verschillende locaties uitgevoerd. 
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Figuur 5.3.2 aantal locaties 
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• rreer dan 3 locaties 

Figuur 5.3.3 laat zien welke vervoerswijze men over het algemeen gebruikt om een locatie van de 
activiteit te bereiken (hoofdvervoerswijze). De auto wordt vooral gebruikt om boodschappen te doen 
en familie/vrienden te bezoeken. De fiets is onder de respondenten het meest gebruikte 
vervoermiddel om naar het sporten te gaan en om een café, bar of discotheek te bezoeken. Ook bij 
het winkelen is dit een populaire vervoerswijze, op de voet gevolgd door de auto. Om te gaan 
wandelen in een park of in de natuur wordt de locatie bij ruim de helft van de respondenten te voet 
bereikt. 
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Figuur 5.3.3 hoofdvervoerswijze 
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Bijna de helft (46%) van de respondenten gebruikt wel eens een alternatieve vervoerswijze om de 
locatie van de activiteit te bereiken (figuur 5.3.4). Bij boodschappen doen, winkelen en 
familie/vrienden bezoeken ligt dit percentage met 54% tot 58% iets hoger, terwijl bij sporten en 
wandelen slechts respectievelijk 17% en 27% van de respondenten zegt wel eens een andere 
vervoerswijze te gebruiken. 
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Figuur 5.3.4 wel of geen alternatieve vervoerswijze 
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Kijken we naar de alternatieve vervoerswijze (figuur 5.3.5) dan zien we dat vooral de fiets als 
alternatief wordt gebruikt. Alleen bij de activiteit wandelen in een park of in de natuur is de auto de 
meest gebruikte alternatieve vervoerswijze. Wat verder opvalt in vergelijking met de 
hoofdvervoerswijze is dat het openbaar vervoer vaker als alternatief wordt gebruikt. 
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Figuur 5.3.5 alternatieve vervoerswijze 
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Aan de respondenten met een alternatieve vervoerswijze is gevraagd in hoeveel procent van de 
gevallen zij de hoofdsvervoerswijze, de alternatieve vervoerswijze en overige vervoerswijzen 
gebruiken om een locatie van de activiteit te bereiken. Over het algemeen wordt de 
hoofdvervoerswijze in bijna 80% van de trips gebruikt (zie figuur 5.3.6). Bij familie/vrienden bezoeken 
ligt dit met 84% iets hoger en bij winkelen met 72% juist iets lager. In ongeveer eenvijfde van de 
gevallen maakt men gebruik van de alternatieve vervoerswijze. Bij mensen die familie of vrienden 
gaan bezoeken ligt dit met 16% iets lager. Om te winkelen wordt de locatie daarentegen in bijna een 
kwart van de gevallen met de alternatieve vervoerswijze bereikt. De overige alternatieve 
vervoerswijzen worden met gemiddeld 2% nauwelijks gebruikt. 
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Figuur 5.3.6 percentage gebruik vervoerswijzen 

Dagen van de week 
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• hoofdvervoerswijze 

o alternatieve vervoerswijze 

• overige vervoerswijzen 

In de enquête is gevraagd op welke dag of dagen de toegewezen activiteit normaal gesproken wordt 
uitgevoerd. Figuur 5.3.8 geeft per dag het percentage respondenten weer dat die dag heeft 
aangevinkt. De optie 'maakt niet uit' geeft aan dat er geen speciale voorkeur is voor een dag van de 
week. Bij de activiteit fietsen voor plezier is het vaakst voor deze optie gekozen en bij 
café/bar/discotheek bezoek juist het minst. De activiteiten wandelen, toeren, fietsen en 
familie/vrienden bezoeken worden het meest op zaterdag en zondag ondernomen, waarbij de zondag 
populairder is dan de zaterdag. Bij winkelen en café/bar/discotheek bezoek is er een duidelijke 
voorkeur voor de zaterdag. Het uitgaan gebeurt ook veel op donderdag en vrijdag. De boodschappen 
worden naast de zaterdag eerder op maandag, woensdag en vrijdag gehaald dan op dinsdag en 
donderdag. Kijken we naar het sporten, dan zien we dat er op maandag tot en met woensdag iets 
meer gesport wordt dan op de overige dagen. 
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Figuur 5.3.8 dagen van de week 
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Tijdstip van de dag 
De vraag: "In welk dagdeel of welke dagdelen begint u normaal gesproken met de activiteit?" is 
opgespitst in het weekend en door de week. Figuur 5.3.9 laat de tijdstippen per activiteit voor de 
dagen door de week zien. De y-as geeft het percentage respondenten weer dat het dagdeel heeft 
aangevinkt. Te zien is dat door de week de vooravond (18:00-21:00 uur) over het algemeen het 
populairst is. Aan de activiteit café/bar/discotheek bezoek wordt vaker iets later begonnen, namelijk 
tussen 21:00 en 0:00 uur. Om te winkelen is de middag de meest gebruikelijke tijd en de 
boodschappen worden het vaakst aan het einde van de middag gedaan. 
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Figuur 5.3.9 tijdstip door de week 

. ...., .... .... c: ::J 
> Q) ::J 
c: - ..... 

Q) ou 
Q) u c: 
1:: ~~ 0 c. 3 ou 
(f) c. 

Qj 
'N 
Q) 

ëi 
0 
0 
> 
c: 

M 
Q) 

iI: 

c: 
Q) 
Q) 

E 
Q) 
Ol m 

. ochtend 6:00-9:00 

o ochtend 9:00-12:00 

. rriddag 12:00-15:00 

o niddag 15:00-18:00 

. avond 18:00-21:00 

EI avond 21:00-0:00 

• nacht 0:00-6:00 

Figuur 5.3.10 geeft de tijdstippen voor het weekend weer. Te zien is dat de activiteiten het vaakst in 
de middag worden begonnen. Ook de late ochtend (9:00-12:00 uur) is populair. Bij het sporten wordt 
in dit dagdeel verreweg het meest gestart met de activiteit. café/bar/discotheek bezoek laat een 
afwijkende verdeling over de dag zien. Aan deze activiteit wordt namelijk vooral in de late avond 
begonnen. 

%80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
O ~.u~~.uL-~.u~~.u--y-.u--y-.uLL~AULL~.u __ ~.u~ 

c: 
Q) 
o 
u 
c: 
Q) 
C. 
C. 
ou 

.s::: 
u 
Vl 
u o o c:o 

Qj 
Vl 

c: ,ij 
Q) 0 _ .s::: 

~ b: 
c:-._ Ol 

3.!: 
u 
Q) 

3< 

c: 
Q) 
u 
c: c: 
Q) Q) 
ï:: .:::.::. 
> Q) 

-- 0 Q) N 
=Q) 

'Ë .0 

(E 

~ 
Q) 
Q) 

.s::: 
"0 ~ 
bI~ 

. - Q) 
'0 0 
~N 
ou Q) 
.0 .0 --' Q) a 

Figuur 5.3.10 tijdstip in het weekend 
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Samen uitvoeren 
In de enquête is gevraagd hoe vaak men de activiteit samen doet met (een) familielid(-Ieden) of 
vriend(en). Het resultaat is te zien in figuur 5.3.11. Wandelen, toeren en vooral café/bar/discotheek 
bezoeken worden over het algemeen het vaakst samen uitgevoerd. De activiteiten boodschappen 
doen, sporten en winkelen worden juist het meest zonder (een) familielid( -leden) of vriend(en) 
gedaan. 
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Figuur 5.3.11 samen of alleen uitvoeren 
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De respondenten met de activiteiten boodschappen doen en winkelen hebben tenslotte de volgende 
vraag voorgelegd gekregen: "Kan de activiteit ook door een ander lid van het huishouden worden 
uitgevoerd, zodat u de activiteit niet meer hoeft uit te voeren?" In figuur 5.3.12 is te zien dat dit bij 
ruim tweederde van de winkelende respondenten nooit het geval is. Bij de overige respondenten van 
deze activiteit kan de activiteit soms door een ander lid van het huishouden worden uitgevoerd. Kijken 
we naar boodschappen doen dan zien we dat deze activiteit vaker door een ander lid van het 
huishouden kan worden gedaan. Toch geeft bijna eenderde van de respondenten aan dat dit nooit 
voorkomt en 39% soms. 
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5.4 Conclusies 

In totaal heeft de digitale enquête 328 compleet ingevulde enquêtes opgeleverd. Dit is ruim 
voldoende aangezien er zo'n 210 nodig waren. Deze 328 enquêtes zijn door 188 verschillende 
respondenten gemaakt. De optie om de enquête vaker in te vullen voor steeds een andere activiteit 
heeft dus goed gewerkt. In vergelijking met de Nederlandse bevolking bevat de respondentengroep 
van het Activiteitenonderzoek iets meer vrouwen dan mannen, is de leeftijdsgroep van 25-29 jaar 
oververtegenwoordigd en komen 60-plussers juist minder voor. Verder zitten er relatief meer 
hoogopgeleiden en studenten onder de respondenten. De gemiddelde frequenties per activiteit van de 
respondenten van het Activiteitenonderzoek liggen over het algemeen iets hoger dan die van de 
respondenten van het Amadeus onderzoek. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de voorwaarde dat de 
respondent van het Activiteitenonderzoek de activiteit met enige regelmaat uit moest voeren. Bij de 
gemiddelde duur valt op dat er aan café/bar/discotheek bezoek en sporten vrij gemiddeld meer tijd 
wordt besteed dan bij het Amadeus onderzoek. 
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6 Analyse van beoordelingen en keuzes 

In dit hoofdstuk wordt de analyse beschreven van de activiteitenbeoordelingen en 
aanpassingsvoorkeuren. Als eerste komt deel 5 van de enquête aan bod, waarin de tijd geleden en de 
duur werden beoordeeld. De tweede paragraaf bestaat uit de analyse van deel 6: het stated choice 
experiment. Tenslotte worden de aanpassingsvoorkeuren van deel 7 geanalyseerd. 

6.1 Analyse deel 5: activiteiten beoordelingen 1 

Deze paragraaf geeft de analyse van deel 5: activiteiten beoordelingen 1 weer. In dit deel werden 
twee vragen gesteld. De eerste had betrekking op de tijd geleden dat de activiteit voor het laatst is 
uitgevoerd. De respondent kreeg, afhankelijk van de eerder aangegeven gemiddelde frequentie, vijf 
verschillende waardes voor de tijd geleden te zien en moest met een cijfer op de schaal van tien 
aangeven hoe urgent hij/zij de activiteit bij deze tijd geleden vond. In de tweede vraag werd gevraagd 
om vijf verschillende waardes voor de duur, die afhankelijk waren van de gemiddelde duur, te 
beoordelen. De zeven antwoordmogelijkheden waren: veel te kort, te kort, iets te kort, goed, iets te 
lang, te lang en veel te lang. 

Tijd geleden 
Voor de tijd geleden zijn acht frequentiegroepen aangemaakt (zie paragraaf 4.4). Per groep zijn er vijf 
waardes gekozen. De respondenten met ongeveer dezelfde gemiddelde frequentie voor de activiteit 
kwamen in dezelfde frequentiegroep terecht en hebben dus dezelfde vijf waardes te zien gekregen. 
Figuur 6.1.1 geeft voor elke activiteit de gemiddelde cijfers weer die door de respondenten voor de 
vijf verschillende waardes in frequentiegroep 1 zijn gegeven. Het cijfer 10 betekent zeer urgent en 1 
juist helemaal niet. Wanneer er minder dan 5 respondenten voor een activiteit in een groep zaten, is 
deze activiteit niet weergegeven in de grafiek van de frequentiegroep (in de legenda staat dan n.v.t. 
voor de activiteit). 
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Figuur 6.1.1: tijd geleden groep 1 
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Groep 1 bestaat uit de respondenten met een gemiddelde frequentie van twee keer per week of 
vaker. In figuur 6.1.1 is te zien dat de activiteiten ongeveer dezelfde curve laten zien. Alleen bij de 
activiteit sporten is de urgentie in het algemeen iets hoger en bij boodschappen doen stijgt de grafiek 
sneller. 
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53 



Hoofdstuk 6 Analyse van beoordelingen en keuzes 

In figuur 6.1.2 zijn de gemiddelde cijfers per activiteit voor groep 2 te zien. De activiteit wordt hier 
ongeveer één keer per week uitgevoerd. De activiteiten familie/vrienden bezoeken, 
café/bar/discotheek bezoek, sporten vrij, wandelen in het park of in de natuur en fietsen voor plezier 
laten een s-curve zien. Alleen bij boodschappen doen lijkt de grafiek meer op een kromme en wordt 
er over het algemeen een hoger cijfer gegeven. Ook familie/vrienden bezoeken heeft gemiddeld een 
hogere urgentie dan de meeste andere activiteiten. Opgemerkt moet worden dat er, naast 2 dagen en 
5 dagen, voor de waardes 7 dagen, 14 dagen en 21 dagen is gekozen, om de invloed van de voorkeur 
voor een dag van de week uit te sluiten. 
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Figuur 6.1.3: tijd geleden groep 4 

40 

--+- n.v.t. boodschappen 

- winkelen kleding/schoeisel 

-.- farrilie/vrienden bezoeken 

~ café/bar/discotheek bezoek 

~n.v.t. sporten 

--- wandelen park/natuur 

50 ~ n.v.t. fietsen 

- toeren voor plezier 

Groep 3 heeft bij elke activiteit minder dan vijf respondenten en wordt daarom niet weergegeven. De 
grafieken van frequentiegroep 4 (gemiddelde frequentie ongeveer 2 keer per maand) zijn te zien in 
figuur 6.1.3. In vergelijking met de andere activiteiten is familie/vrienden bezoeken over het algemeen 
het urgentst, terwijl bij café/bar/discotheek bezoek en wandelen in het park of in de natuur bij 
anderhalve maand gemiddeld een lager cijfer is gegeven. 

10 

8 

... 
~ 

6 
."" u 4 

2 

0 
0 20 40 60 

tijd geleden (dagen) 

Figuur 6.1.4: tijd geleden groep 5 
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Ook bij frequentiegroep 5 (figuur 6.1.4) valt op dat familie/vrienden bezoeken over het algemeen een 
hoger cijfer heeft gekregen. Deze groep bestaat uit respondenten die de activiteit ongeveer 1 keer per 
maand uitvoeren. Wandelen wordt in groep 5 naarmate de tijd geleden toeneemt minder urgent 
gevonden dan de andere activiteiten. 
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Figuur 6.1.5: tijd geleden groep 6 
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Er zijn maar weinig respondenten die de activiteit slechts één keer per twee maanden uitvoeren. 
Alleen de activiteiten winkelen en familie/vrienden bezoeken komen in aanmerking voor een grafiek in 
figuur 6.1.5 van frequentiegroep 6. Te zien is dat familie/vrienden bezoeken duidelijk urgenter is dan 
winkelen om kleding of schoeisel te kopen. De frequentiegroepen 7 en 8 (gemiddelde frequentie 
minder dan 4 keer per jaar) komen niet voor. 

Over het algemeen valt op dat familie/vrienden bezoeken gemiddeld urgenter is. Ook boodschappen 
doen en sporten krijgen over het algemeen een hoger CÜfer. Verder blijkt dat wandelen in een park of 
in de natuur juist minder urgent is dan de overige activiteiten. 

Duur 
Voor de duur zijn zeven groepen aangemaakt. Per groep zijn er vijf waardes gekozen. De 
respondenten met ongeveer dezelfde gemiddelde duur voor de activiteit kwamen in dezelfde groep 
terecht en hebben dus dezelfde vijf waardes te zien gekregen. Figuur 6.1.6 geeft voor elke activiteit 
het gemiddelde oordeel weer die door de respondenten aan de vijf verschillende waardes in groep 1 is 
gegeven. Hierbij is: 
1. veel te kort 
2. te kort 
3. iets te kort 
4. goed 
5. iets te lang 
6. te lang 
7. veel te lang 

Ook hier geldt dat bij minder dan 5 respondenten voor een activiteit in een groep, de activiteit niet 
weergegeven wordt in de grafiek van de groep. 
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Figuur 6 .1.6: duur groep 1 

Groep 1 bestaat uit de respondenten met een gemiddelde duur van minder dan 45 minuten . Te zien is 
dat de aangegeven duur bij boodschappen doen al gauw iets te lang wordt gevonden (bij ongeveer 30 
minuten). De activiteit wandelen bereikt dit niveau pas bij 1 uur, terwijl bij de fietsers in deze groep 
60 minuten nog steeds als goed beoordeeld wordt. 
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Figuur 6.1.7: duur groep 2 
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Figuur 6.1.7 geeft voor groep 2 (gemiddelde duur 45-74 minuten) de grafieken van de activiteiten 
weer. De activiteit boodschappen doen bereikt als eerste de grens van iets te lang (5) bij ongeveer 70 
minuten. Winkelen volgt bij ongeveer anderhalf uur en sporten bij 100 minuten. Wandelen en fietsen 
bereiken dit niveau pas bij een duur van twee uur. 
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Groep 3 bestaat uit de respondenten die gemiddeld 75-104 minuten aan de activiteit besteden. In 
figuur 6.1.8 is te zien dat de grafiek van sporten vrij afwijkt van die van de overige activiteiten. Om te 
sporten wordt 30 minuten veel te kort (1) gevonden, terwijl een half uur bij de overige activiteiten 
beoordeeld wordt als te kort (2) tot iets te kort (3). Aan de rechterkant van de grafiek is te zien dat de 
duur voor sporten al gauw iets te lang wordt gevonden. Rond de 110 minuten is dit het geval, terwijl 
bij de overige activiteiten bij ongeveer tweeëneenhalf uur de duur als iets te lang wordt beoordeeld. 
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In groep 4 zitten de respondenten die gemiddeld 105-134 minuten aan de activiteit besteden. Figuur 
6.1.9 laat zien dat de grafieken van de activiteiten over het algemeen overeenkomen. Alleen de 
activiteit café/bar/discotheek bezoek wordt bij een duur van 3 uur nog als goed (4) beoordeeld, terwijl 
deze duur bij de overige activiteiten iets te lang gevonden wordt. 
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Figuur 6.1.10: duur groep 5 
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Bij groep 5 (gemiddelde duur 135-164 minuten) komt alleen winkelen om kleding of schoeisel te 
kopen in aanmerking. Te zien is dat 1 uur als iets te kort wordt beoordeeld, 3,5 uur als iets te lang en 
4,5 uur als te lang. 
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Figuur 6.1.11: duur groep 6 
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Groep 6 bestaat uit de respondenten die gemiddeld 165-209 minuten aan de activiteit besteden. In 
figuur 6.1.11 is te zien dat de grafieken van de activiteiten bij de laagste waardes gelijk op gaan. De 
meeste activiteiten in deze groep worden bij 4 uur tot 4,5 uur als iets te lang beoordeeld. Toeren voor 
plezier vormt een uitzondering. Bij deze activiteit wordt een duur van 5 uur nog goed gevonden, 
terwijl bij winkelen en café/bar/discotheek bezoek deze waarde als te lang wordt gezien. 
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Figuur 6.1.12: duur groep 7 
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De respondenten in groep 7 besteden gemiddeld 3,5 uur of meer aan de activiteit. Wat opvalt in 
figuur 6.1.12 is dat de grafiek van familie/vrienden bezoeken lager ligt dan die van de overige 
activiteiten. Dit is waarschijnlijk het gevolg van dat er bij deze activiteit nogal wat respondenten 
waren die de activiteit gemiddeld langer dan 6 uur uitvoerden. Bij 7 van de 15 respondenten voor 
familie/vrienden bezoeken in deze groep is dit het geval. Wat verder opvalt is dat winkelen eerder iets 
te lang wordt gevonden dan de overige activiteiten. 

Bekijken we de figuren van alle duurgroepen dan is te zien dat de activiteiten boodschappen doen, 
sporten en winkelen over het algemeen eerder iets te lang worden gevonden. Bij het sporten wordt 
de duur ook nog eens eerder als te kort beoordeeld. Dit betekent dat bij deze activiteit de reeks van 
waarden waarbij de duur als goed wordt beoordeeld kleiner is. 
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6.2 Analyse deel 6: activiteiten beoordelingen 2 

In dit deel kregen de respondenten zestien denkbeeldige situaties voorgelegd. Er werd verondersteld 
dat de keuze om een activiteit wel of niet uit te voeren afhangt van de volgende variabelen: 

de tijd geleden (T) dat de activiteit voor het laatst is uitgevoerd 
de beschikbare tijd (8) voor de activiteit met reistijd 
de hoeveelheid vrije tijd (V) op die dag 
het tijdstip (I) van de dag 

Hierbij hadden de variabelen tijd geleden en beschikbare tijd elk vier verschillende niveaus en vrije tijd 
en tijdstip ieder drie. Elk profiel gaf telkens een andere combinatie van de niveaus van de variabelen 
weer. De respondenten moesten vervolgens aangeven hoe groot de kans was dat ze in de gegeven 
situatie voor de optie 'activiteit nu uitvoeren' of de optie 'activiteit later uitvoeren' zouden kiezen. De 
drie waardes voor vrije tijd en tijdstip zijn voor iedere respondent hetzelfde. Voor de variabelen tijd 
geleden en beschikbare tijd zijn echter ieder vijf groepen gemaakt, gebaseerd op respectievelijk de 
gemiddelde frequentie of de gemiddelde benodigde tijd van de respondent. Per groep zijn de waardes 
van de vier niveaus bepaald. 

Deel 6 van de enquête is op de volgende twee manieren geanalyseerd: 
1) per groep: respondenten die in dezelfde groep zitten, hebben dezelfde vier waardes voor tijd 

geleden of beschikbare tijd te zien gekregen. Omdat deze vier niveaus per groep verschillend zijn, 
worden de groepen apart geanalyseerd. Deze manier heeft als nadeel dat, doordat de 
coëfficiënten per activiteit en per groep geschat moeten worden, het aantal respondenten per 
groep vaak niet groot is, waardoor er minder coëfficiënten zijn die significant afwijken van het 
basisniveau. Ook zijn er op deze manier vijf verschillende curves per activiteit geschat en niet één. 
De coëfficiënten van vrije tijd en tijdstip worden wel over alle respondenten per activiteit geschat. 

2) relatief ten opzichte van het gemiddelde: om meer significante parameters voor de 
variabelen tijd geleden en beschikbare tijd te krijgen, is er gezocht naar een mogelijkheid om de 
groepen samen te nemen en zodoende per activiteit een curve te schatten. Door te kijken naar de 
relatieve afwijking van de waarde in de vraag ten opzichte van het gemiddelde van de 
respondent, kunnen de gegevens van alle respondenten per activiteit worden samengevoegd. 

6.2.1 Analyse per groep 

Voor de analyse van deel 6 per groep is gebruik gemaakt van een logit model. De algemene vorm van 
het logit model ziet er als volgt uit: 

Pi (j:J) = 

waarin: 
J = de set relevante alternatieven voor persoon i 
Pi (j;J) = de kans dat persoon i alternatief j zal kiezen uit de set J 
Uij = het geschatte nut van alternatief j voor persoon i 

Het geschatte nut Uij van alternatief j voor persoon i wordt als volgt berekend: 

waarin: 
Xijk = de waarde van attribuut k van alternatief j voor individu i 
Bk = een te schatten gewicht van attribuut k 
a = het totaal aantal attributen waar de alternatieven op beoordeeld worden 

Om dit model toe te kunnen passen zijn dummy variabelen aangemaakt per variabele, niveau en 
groep. Dummy variabelen bestaan uit de codes 0 en 1 en geven aan of een case een bepaalde 
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eigenschap wel (1) of niet (0) bezit. Bijvoorbeeld als een case bestaat uit een profiel waarbij de tijd 
geleden niveau 1 heeft en de respondent in groep 1 van de frequentiegroepen zit, dan heeft de 
dummy variabele Tal (T = tijd geleden; a = niveau 1; 1 = frequentiegroep 1) de waarde 1 en de 
overige T-dummy's de waarde O. 
Voor een variabele met n niveaus zijn n-1 dummy variabelen nodig. Eén van de niveaus wordt 
namelijk als basis gekozen en heeft de waarde O. De geschatte nutseffecten uit het logit model zijn 
ten opzichte van dit basisniveau. De variabelen tijd geleden en beschikbare tijd hebben zoals gezegd 
elk 4 niveaus en vrije tijd en tijdstip hebben er ieder 3. Volgens de 'methode om non-lineaire 
tijdallocatie functies te schatten' [Arentze, 2004] moeten de basisniveaus van de variabelen B 
(beschikbare tijd) en V (vrije tijd) groot genoeg gekozen worden. Vandaar dat voor de beschikbare 
tijd niveau 4, het niveau met de grootste beschikbare tijd, als basis gekozen is en voor vrije tijd 
niveau 3 (15 uur), de meeste vrije tijd. Bij tijd geleden en tijdstip is vervolgens ook het hoogste 
niveau als basis gekozen, dus respectievelijk niveau 4 (meeste tijd geleden) en niveau 3 (avond). 
Van de twee keuzealternatieven 'activiteit nu uitvoeren' en 'activiteit later uitvoeren' wordt de laatste 
beschouwd als basis met U(nut) = constante. De cases met dit alternatief hebben, op de constante 
na, bij alle dummy variabelen de waarde 0 gekregen. 

Per activiteit wordt het nut van de te kiezen alternatieven als volgt bepaald: 

Ufde 'activiteit nu uitvoeren'= ~(Tafe)*Tafe 
+ ~(Tbfe)*Tbfe 
+ ~(TCfe)*Tcfe 
+ ~(Bade)*Bade 
+ ~(Bbde)*Bbde 
+ ~(B~e)*B~e 
+ ~(Vae)*Vae 
+ ~(Vbe)*Vbe 
+ ~(lae)*Iae 
+ ~(lbe)*Ibe 

Ufde ' activiteit later uitvoeren'= con 

waarin: 
Ta is het eerste niveau van variabele T (tijd geleden) 
Tb is het tweede niveau van variabele T 
Tc is het derde niveau van variabele T 
Ba is het eerste niveau van variabele B (beschikbare tijd) 
Bb is het tweede niveau van variabele B 
Bc is het derde niveau van variabele B 
Va is het eerste niveau van variabele V (vrije tijd) 
Vb is het tweede niveau van variabele V 
la is het eerste niveau van variabele I (tijdstip) 
Tb is het tweede niveau van variabele I 
~(.) is de geschatte parameter voor de betreffende variabele 
con is de constante 

f is de index voor de T-groep (f=l, ... ,5) 
d is de index voor de B-groep (d=l,.",5) 
e is de index voor de activiteit (e=l,,,.,8) 

Om de parameters van de nutsfuncties te schatten is het computerprogramma Limdep gebruikt. In 
tabel 6.2.1 staan de resultaten van de schatting in Limdep voor de activiteit boodschappen doen (de 
tabellen van de overige activiteiten zijn te zien in bijlage I). De dummy variabelen die significant 
«0,05) afwijken van het basisniveau zijn dikgedrukt weergegeven. Significant betekent hier dat het 
verschil met het basisniveau (0) zeer waarschijnlijk niet op toeval berust. 
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Tabel 6.2.1 resultaten schatting boodschaQQen doen 
dumm'i variabele coëfficiënt (êl significantie aantal respondenten 
eon -0,9391 0,0016 48 
Tal -2,2614 0,0000 39 
Tb1 -1,4035 0,0000 39 
Tel -0,5124 0,0259 39 
Ta2 -1,8670 0,0000 9 
Tb2 -0,7141 0,0598 9 
Te2 -0,9111 0,0186 9 
Bal -1,5281 0,0000 29 
Bbl -0,5210 0,0450 29 
Bel -0,0485 0,8485 29 
Ba2 -1,1918 0,0009 14 
Bb2 -0,5515 0,1017 14 
Bc2 -0,1642 0,6171 14 
Ba3 -0,7375 0,1576 5 
Bb3 -0,2491 0,1576 5 
Bc3 0,0462 0,9275 5 
Va 0,0399 0,8673 48 
Vb -0,0762 0,6982 48 
Ia 0,1028 0,6737 48 
Ib 0,2854 0,1573 48 
R-sqrd = 0,1556 

De coëfficiënten geven het nutseffect weer ten opzichte van het basisniveau van de variabele. De 
effecten van de tijd geleden en de beschikbare tijd kunnen per groep weergegeven worden in 
grafieken, die volgens de theorie de vorm van (een gedeelte van) een s-curve moeten hebben. 

O. 0 ,---- - --,--- - ----,----.----= ..... fl---, 

-0.5 

..., -1.0 
:;, 
<:: 

-1.5 

-2.0 

-2.5 

tijd geleden (dagen) 

Figuur 6.2.1 Tijd geleden groep 1: boodschappen doen 

8 

In figuur 6.2.1 is voor tijd geleden groep 1 van boodschappen doen te zien hoe de nutseffecten uit de 
tabel kunnen worden weergegeven in een grafiek. Op de x-as staat de tijd geleden met als punten de 
waardes die voor deze groep in de enquête zijn verwerkt, namelijk 1 dag (Tal), 2 dagen (Tbl), 4 
dagen (Tel) en 7 dagen (basis=O). De y-as geeft het nutseffect ten opzichte van het basisniveau 
weer (de ~-waarde uit de schatting) . 

Tijd geleden (T) 
In de volgende grafieken worden per groep de curves voor de verschillende activiteiten weergegeven. 
Een activiteit met minder dan vijf respondenten in een groep is in de figuren van die groep 
weggelaten (in de legenda staat dan n.v.t. voor de activiteit). De linker grafiek geeft de geschatte 
curves voor de activiteiten weer. De rechter laat alleen de coëfficiënten zien die een 
significantiewaarde hebben die kleiner is dan 0,1 (hier is gekozen voor 0,1 in plaats van 0,05 vanwege 
de weinige significante niveaus). De overige waardes zijn op 0 gesteld. Volgens de theorie zou de 
urgentie (het nut) op moeten lopen naarmate de activiteit langer geleden voor het laatst is 
uitgevoerd. De eerste twee niveaus zijn over het algemeen korter geleden gekozen dan de 
gemiddelde frequentie en het derde en vierde niveau langer geleden. 
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Figuur 6.2.2 tijd geleden groep 1 

tijd geleden (dagen) 

Figuur 6.2.3 tijd geleden groep 1 significant 

-- toeren voor plezier 

In de figuren 6.2.2 en 6.2.3 staan de curves voor tijd geleden groep 1. In deze groep zitten de 
respondenten die de activiteit gemiddeld twee keer per week of vaker uitvoeren. Te zien zijn vooral de 
rechterhelften van de s-curves. Bij de activiteiten boodschappen doen, familie/vrienden bezoeken, 
sporten en fietsen komen significante parameters voor. Het derde niveau van de activiteit fietsen voor 
plezier klopt echter niet met de theorie. De dertien fietsers in deze groep vinden vier dagen geleden 
over het algemeen blijkbaar urgenter dan één week. 
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Figuur 6.2.4 tijd geleden groep 2 
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Figuur 6.2.5 tijd geleden groep 2 significant 

--+-- wandelen park/natuur 

~ fietsen voor plezier 

- n.v.t. toeren 
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De tweede tijd geleden groep wordt weergegeven in de figuren 6.2.4 en 6.2.5. Deze groep bevat de 
respondenten die gemiddeld één keer per week tijd besteden aan de activiteit. Wat opvalt, is dat bij 
sommige activiteiten het derde niveau (10 dagen geleden) een lagere nutswaarde heeft dan het 
tweede niveau. Dit kan verklaard worden doordat de respondenten in deze groep waarschijnlijk één 
vaste dag in de week hebben waarop ze de activiteit uitvoeren. Tien dagen geleden valt dan niet op 
die dag, waardoor de activiteit niet urgent is of zelfs niet (goed) kan worden uitgevoerd. 

1 --+- n.v.t. bOOdschappen 

0.5 

O r-----~~~~~~~--~ 
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- toeren voor plezier 
tijd geleden (dagen) 

Figuur 6.2.6 tijd geleden groep 3 Figuur 6.2.7 

tijd geleden (dagen) 

tijd geleden groep 3 significant 

De figuren 6.2.6 en 6.2.7 geven de curves van tijd geleden groep 3 weer. De respondenten in groep 3 
voeren de activiteit gemiddeld twee keer per maand uit. De figuur met de significante curves laat 
geen bijzonderheden zien. Slechts alleen de eerste niveaus wijken significant af van het basisniveau. 
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In groep vier zitten de respondenten die de activiteit ongeveer één keer per maand uitvoeren. Kijken 
we naar de figuren 6.2.8 en 6.2.9 dan zien we dat het tweede niveau (21 dagen geleden) van 
activiteit fietsen voor plezier minder urgent is dan het eerste (14 dagen geleden). Dit klopt niet met de 
theorie. Tevens laat de curve van familiejvrienden bezoeken een afwijkende vorm zien bij de derde 
waarde (1,5 maand geleden). Twee maanden geleden is bij deze activiteit blijkbaar toch een stuk 
urgenter dan anderhalve maand. Een verklaring hiervoor kan zijn dat twee maanden weer valt in het 
normale patroon van één keer per maand. 
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Figuur 6.2.10 tijd geleden groep 5 Figuur 6.2.11 tijd geleden groep 5 significant 

Respondenten in groep 5 voeren de activiteit minder vaak uit dan één keer per maand. Alleen de 
activiteit winkelen om kleding of schoeisel te kopen heeft meer dan vier respondenten. De curve van 
deze activiteit is te zien in de figuren 6.2.10 en 6.2.11. 

Over het algemeen is te zien dat boodschappen doen, familie/vrienden bezoeken en winkelen een 
groter nutseffect hebben ten opzichte van het basisniveau. Dit betekent dat de urgentie van deze 
activiteiten bij een afname van de tijd geleden sneller afneemt. Omgekeerd: bij een toename van de 
tijd geleden neemt de urgentie om de activiteit opnieuw uit te voeren meer toe. Dit betekent dat bij 
boodschappen doen, familie/vrienden bezoeken en winkelen de tijd geleden grotere invloed heeft op 
de keuze om de activiteit uit te voeren of uit te stellen. 

Beschikbare tijd (B) 
In de volgende grafieken worden per beschikbare tijd groep de curves voor de verschillende 
activiteiten weergegeven. Op de x-as staat de beschikbare tijd met als punten de waardes die voor 
deze groep in de enquête verwerkt zijn. De y-as geeft het nutseffect van de hoeveelheid beschikbare 
tijd weer (de ~-waarde uit de schatting) ten opzichte van het basisniveau. Ook hier is een activiteit 
met minder dan vijf respondenten in een groep in de figuur van die groep weggelaten. De linker 
grafiek geeft de geschatte curves voor de activiteiten weer. De rechter laat alleen de coëfficiënten 
zien die een significantiewaarde hebben die kleiner is dan 0,1. Volgens de theorie zou het nut op 
moeten lopen naarmate er meer tijd aan de activiteit wordt besteed in de vorm van een s-curve. De 
eerste twee niveaus hebben over het algemeen een kortere beschikbare tijd dan de gemiddelde 
benodigde tijd van de respondent en het derde en vierde niveau een langere. 
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De figuren 6.2.12 en 6.2.13 geven de curves van beschikbare tijd groep 1 weer. In deze groep zitten 
respondenten die gemiddeld 45 minuten of minder nodig hebben voor de activiteit met reistijd. Alleen 
de activiteit boodschappen doen heeft twee significante niveaus. 
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Figuur 6.2.15 beschikbare tijd groep 2 significant 
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Groep 2 van de beschikbare tijd wordt weergegeven in de figuren 6.2.14 en 6.2.15. De respondenten 
in deze groep besteden gemiddeld 50 minuten tot anderhalf uur aan de activiteit met reistijd. In de 
figuren zijn vooral de rechterhelften van de s-curves te zien. De activiteit fietsen geeft zelfs een begin 
van de linkerkromming weer. De activiteiten wandelen en boodschappen doen laten bij het eerste 
niveau een kleiner nutseffect zien ten opzichte van de basis dan de overige activiteiten. Bij deze 
activiteiten daalt het nut minder snel bij afname van de beschikbare tijd. 
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Figuur 6.2.16 beschikbare tijd groep 3 

beschikbare tijd (rrin) 

Figuur 6.2.17 beschikbare tijd groep 3 significant 

- n, v, t. toeren voor plezier 

In de figuren 6.2.16 en 6.2.17 staan de curves van beschikbare tijd groep 3. Deze groep bevat 
respondenten die gemiddeld 1 uur en 45 minuten tot tweeëneenhalf uur nodig hebben voor de 
activiteit inclusief reistijd. Te zien is dat alleen de eerste niveaus significant afwijken van de basis. Bij 
café/bar/discotheek bezoek en boodschappen doen is zelfs geen enkel niveau significant. Een 
verklaring hiervoor kan het lage aantal respondenten voor deze activiteiten in deze groep zijn, 
namelijk respectievelijk zes en vijf. Sporten heeft duidelijk een groter nutseffect bij het eerste niveau 
dan de rest van de activiteiten. Dit betekent dat bij het verkorten van de beschikbare tijd voor sport 
het nut snel afneemt voor de respondenten in deze groep. 
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De resultaten van groep 4 zijn zichtbaar in de figuren 6.2.18 en 6.2.19. In deze groep zitten 
respondenten die gemiddeld 2 uur en drie kwartier tot drieëneenhalf uur besteden aan de activiteit 
met reistijd. Van slechts drie activiteiten wijkt het eerste niveau significant af van het basisniveau, 
namelijk van café/bar/discotheek bezoek, winkelen en wandelen. Het verschil in nutseffect tussen 
deze activiteiten is nihil. 
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Figuur 6.2.20 beschikbare tijd groep 5 
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Figuur 6.2.21 beschikbare tijd groep 5 significant 
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De respondenten van groep 5 hebben meer dan drieëneenhalf uur nodig voor de activiteit en het 
reizen. In de figuren 6.2.20 en 6.2.21 zijn de curves van deze groep te zien. Alleen de activiteit 
familie/vrienden bezoeken heeft significante niveaus en laat een bijna complete s-curve zien. 

Over het algemeen wijken er weinig niveaus significant af van het basisniveau. Meestal is alleen het 
eerste niveau significant. De nutseffecten van het eerste niveau van een activiteit ten opzichte van de 
andere activiteiten verschillen nogal per groep. In de ene groep geeft activiteit x een groter nutseffect 
weer terwijl in een andere groep juist andere activiteiten het grootste verschil laten zien. Omdat er 
toch nog aardige verschillen in de gemiddelde benodigde tijd zitten tussen de respondenten in een 
groep, betekenen de waardes voor iedere respondent een andere mate van afname of toename van 
de beschikbare tijd. De tweede analysemogelijkheid, het bekijken van de relatieve afwijking van de 
waarde in de vraag ten opzichte van het gemiddelde van de respondent, zal daarom waarschijnlijk 
een betere weergave zijn. 

Vrije tijd (V) 
Met vrije tijd wordt hier bedoeld: de tijd die overblijft na aftrek van slaaptijd en alle verplichte 
activiteiten op die dag. De variabele heeft drie niveaus die voor elke respondent hetzelfde zijn, 
namelijk 15 uur, 10 uur, en 6 uur. Deze niveaus zijn te vergelijken met respectievelijk: (bijna) de hele 
dag vrij, één dagdeel bezet (ochtend, middag of avond) en twee dagdelen bezet. Volgens de theorie 
zouden de activiteiten bij meer vrije tijd eerder uitgevoerd worden. Uit de resultaten van de 
modelschatting blijkt echter dat de niveaus van alle activiteiten niet significant afwijken van het 
basisniveau. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de variabele vrije tijd niet of nauwelijks invloed 
heeft op de keuze om een activiteit wel of niet uit te voeren. 
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Tijdstip (I) 
De variabele tijdstip is verdeeld in de drie niveaus ochtend, middag en avond, waarbij de avond als 
basis is gekozen. De resultaten van de modelschatting laten zien dat alleen bij de activiteiten 
familie/vrienden bezoeken, café/bar/discotheek bezoek en wandelen het niveau ochtend significant 
afwijkt van het basisniveau. Het niveau middag wijkt alleen significant af bij de activiteiten 
café/bar/discotheek bezoek, wandelen en toeren. 
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Figuur 6.2.22 tijdstip activiteit (avond = basis) 

• ochtend 

o rriddag 

Davond 

Figuur 6.2.22 geeft de afwijkingen weer. Te zien is dat de activiteit familie/vrienden bezoeken in de 
ochtend minder gauw uitgevoerd wordt. Dit geldt in nog sterkere mate voor café/bar/discotheek 
bezoek. Bij deze activiteit heeft de avond duidelijk de voorkeur. Verder wordt er het liefst overdag 
gewandeld en voor toeren wordt meestal de middag verkozen. Deze bevindingen komen grotendeels 
overeen met de antwoorden op de dagdeelvoorkeuren vraag (hoofdstuk 5.3). Bij de niet genoemde 
activiteiten is uit de modelschatting geen duidelijke voorkeur voor een bepaald dagdeel gebleken. 

6.2.2 Analyse relatieve afwijking ten opzichte van het gemiddelde 

Omdat de curves per frequentiegroep en groep van beschikbare tijd vanwege de weinige 
respondenten per groep niet altijd significant afwijken ten opzichte van het basisniveau, is er gezocht 
naar een mogelijkheid om de groepen samen te nemen en zodoende per activiteit een curve te 
schatten. Om de gegevens van alle respondenten te kunnen samenvoegen, kan er gekeken worden 
naar de relatieve afwijking van de waarde in de vraag ten opzichte van het gemiddelde van de 
respondent. De gemiddelde waardes voor tijd geleden en benodigde tijd van de respondenten zijn 
hierbij op nul gesteld. Met de volgende formule is de relatieve afwijking berekend: 

R = IW-I-II 
1-1 

R = relatieve afwijking; w = waarde in de vraag; 1-1 = gemiddelde waarde van de respondent 

Bijvoorbeeld: een respondent voert de toegewezen activiteit gemiddeld 1 keer per week uit, 1-1 is dan 7 
(om de 7 dagen). Wanneer de waarde in de vraag (w) bijvoorbeeld 14 dagen geleden is, dan is de 
relatieve afwijking (14-7)/7 = 1. 

Voor de analyse is ook gebruik gemaakt van het logit model. Hierbij zijn voor de variabelen tijd 
geleden en beschikbare tijd geen dummy variabelen aangemaakt, maar zijn de relatieve afwijkingen 
waarbij de waarde in de vraag groter is dan de gemiddelde waarde van de respondent (w>l-I) en de 
relatieve afwijkingen waarbij w<1-I apart als continue variabelen opgenomen. Bij de afwijkingen 
waarbij w>1-I zijn de waardes van de afwijkingen waarbij w<1-I op nul gesteld en bij w<1-I hebben de 
waardes van de afwijkingen waarbij w>1-I de waarde nul gekregen. Volgens de theorie moet de 
afwijking waarbij w<1-I een negatieve coëfficiëntwaarde hebben en bij w>1-I een positieve waarde. De 
theorie zegt immers dat de urgentie om een activiteit uit te voeren toeneemt wanneer het langer 
geleden is dat de activiteit voor het laatst is uitgevoerd en dat het nut toeneemt bij meer beschikbare 
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tijd. Ook zal een afwijking waarbij w>1J een minder grote urgentie- of nutsverandering teweegbrengen 
dan een afwijking waarbij w<IJ, omdat het marginale nut bij het gemiddelde van de respondent naar 
verwachting al voorbij de top is. 

Om de parameters te schatten is ook hier het computerprogramma Limdep gebruikt. In tabel 6.2.2 
staan de resultaten van de schatting in Limdep voor de activiteit boodschappen doen (de tabellen van 
de overige activiteiten zijn te zien in bijlage 11). De variabelen die significant «0,05) afwijken van het 
basisniveau zijn dikgedrukt weergegeven. 

Tabel 6.2.2 resultaten schatting boodschal2l2en doen 
variabele code coëfficiënt (ê} significantie 
Constante con -0,1023 0,6913 
Afwijking van 7 A7 -0,0238 0,9343 
Afwijking w<J,I tijd geleden Nt -2,6471 0,0000 
Afwijking w>J,I tijd geleden pt 0,2089 0,0137 
Afwijking w<J,I beschikbare tijd Nb -2,3373 0,0000 
Afwijking w>iJ beschikbare tijd Pb 0,0014 0,9851 
Vrije tijd niveau 1 (6 uur) Va 0,0690 0,7677 
Vrije tijd niveau 2 (10 uur) Vb -0,0553 0,7762 
Tijdstip niveau 1 (ochtend) Ia 0,0946 0,6861 
Tijdstip niveau 2 (middag) Ib 0,2727 0,1656 
R-sqrd = 0,1485; n = 48 

In figuur 6.2.23 is voor de activiteit boodschappen doen te zien hoe de nutseffecten uit de tabel 
kunnen worden weergegeven in een grafiek. Op de x-as staat de relatieve afwijking, voor w<1J 
negatief en voor w> IJ positief. De y-as geeft de f3-waarde uit de schatting weer. 
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Figuur 6.2.23 Tijd geleden: boodschappen doen 

Uit de analyse per groep is gebleken dat bij tijd geleden groep 2 het derde niveau (10 dagen) minder 
urgent werd gevonden dan het tweede niveau (7 dagen geleden). Dit klopt niet met de verwachting 
dat de urgentie groter wordt naarmate de tijd geleden dat de activiteit voor het laatst is uitgevoerd 
toeneemt. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de voorkeur voor een dag van de week. De 
respondenten in groep 2 voeren de activiteit immers gemiddeld één keer per week uit. Om te kijken 
welke invloed deze factor heeft is de dummyvariabele A7 aangemaakt. Het eerste (3 dagen) en het 
derde (10 dagen geleden) niveau van tijd geleden groep 2 wijken af van 7, 14 etc. en hebben daarom 
de waarde 1 gekregen. De niveaus 2 en 4 van groep 2 en de niveaus van de overige groepen zijn op 
o gesteld. Bij de overige groepen weken de waardes namelijk niet af van 7 of werd de activiteit 
frequenter uitgevoerd dan 1 keer per week. A7 ging niet samen met de variabelen van T groep 2 bij 
de analyse per groep, vandaar dat de variabele bij de deze analyse is toegevoegd. Bekijken we de 
resultaten van A7 dan zien we dat de coëfficiënten over het algemeen niet significant afwijken van het 
basisniveau. Alleen de waarde van activiteit familie/vrienden bezoeken is significant, maar deze 
waarde is positief, terwijl het negatief zou moeten zijn. Verder wijkt de coëfficiëntwaarde van fietsen 
voor plezier bijna significant af van het basisniveau. Hier is de waarde wel negatief. Over het 
algemeen zijn de coëfficiëntwaardes van A7 negatief, behalve bij familie/vrienden bezoeken, wandelen 
in een park of in de natuur en toeren voor plezier. Geconcludeerd kan worden dat het verwachtte en 
zichtbare (figuur 6.2.4) effect niet op deze manier met cijfers hardgemaakt kan worden. 
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Tijd geleden (T) 
De uitkomsten van het logit model voor de urgentie worden per activiteit weergegeven in de volgende 
figuren. In de tweede figuur zijn de coëfficiënten die niet significant afwijken op nul gesteld. 
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Figuur 6.2.25 tijd geleden significant 
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Bekijken we deze grafieken dan zien we dat bij een afwijking van de gemiddelde frequentie waarbij 
w<j.J (linkerhelft van de grafiek) de activiteiten boodschappen doen, winkelen en familie/vrienden 
bezoeken de grootste nutsdaling laten zien. Dit betekent dat de urgentie van deze activiteiten bij een 
daling van de tijd geleden sneller afneemt dan bij de andere activiteiten. Bij café/bar/discotheek 
bezoek en fietsen wijkt de coëfficiëntwaarde juist niet significant af. De activiteiten winkelen en 
café/bar/discotheek bezoek laten bij een toename van de tijd geleden (rechterhelft grafiek) de 
grootste nutsstijging zien, terwijl de coëfficiënten van familie/vrienden bezoeken, sporten en toeren 
niet significant afwöken ten opzichte van het basisniveau. Vergelijken we deze uitkomsten met de 
eerste analysemethode dan zien we dat daar ook al uitkwam dat de activiteiten boodschappen doen, 
winkelen en familie/vrienden bezoeken een groter urgentie-effect hebben bij een kortere tijd geleden . 
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Beschikbare tijd (B) 
De uitkomsten van de tweede methode voor de beschikbare tijd zijn te zien in de volgende figuren. In 
de tweede figuur zijn de coëfficiënten die niet significant afwijken op nul gesteld. 
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Figuur 6.2.27 beschikbare tijd significant 
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De activiteiten sporten vrij en fietsen voor plezier laten de grootste daling van het nut zien bij afname 
van de beschikbare tijd. Bij café/bar/discotheek bezoek is deze daling van het nut juist het minst. Bij 
een toename van de beschikbare tijd ten opzichte van de gemiddelde benodigde tijd van de 
respondent wijkt geen enkele activiteit significant af van het basisniveau. Dit betekent dat een 
afwijking waarbij w>1J niet of nauwelijks een toename van het nut als gevolg heeft. Een verklaring 
hiervoor kan zijn dat wanneer de beschikbare tijd groter is dan de benodigde tijd, niet de gehele 
beschikbare tijd gebruikt wordt voor de activiteit, maar bijvoorbeeld alleen de benodigde tijd. Het nut 
zal in dat geval dus niet toenemen, omdat de kans om de activiteit uit te voeren niet toeneemt bij 
meer beschikbare tijd dan nodig is. Een vergelijking met de eerste analysemethode valt moeilijk te 
maken vanwege de weinige significante coëfficiënten en de nogal verschillende uitkomsten per groep 
bij deze methode. 
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6.3 Analyse deel 7: aanpassingsvoorkeuren 

In deze paragraaf wordt de analyse van deel 7: aanpassingsvoorkeuren behandeld. Dit deel bestond 
uit drie denkbeeldige situaties waarbij de volgende variabelen aan bod kwamen: 

de gereserveerde tijd voor de activiteit 
de locatie waar de activiteit uitgevoerd zou worden 
het vervoermiddel waarmee de locatie wordt bereikt 
de beschikbare tijd die overblijft na de vertraging 

Van deze variabelen veranderde alleen de vertraging. Per situatie kon de respondent aangeven hoe 
groot de kans was dat elk van de volgende opties werden gekozen (de som moest 100 zijn): 

ik verander de locatie 
ik verander de vervoerswijze 
ik verkort de duur van de activiteit 
ik verander de locatie en de vervoerswijze 
ik verander de locatie en de duur 
ik verander de vervoerswijze en de duur 
ik verander de locatie, de vervoerswijze en de duur 
ik laat de activiteit vervallen 

De respondenten met de activiteiten fietsen voor plezier, toeren voor plezier en sporten vanuit huis 
(bijvoorbeeld joggen) kregen, vanwege het niet hebben van een locatie en een vervoerswijze naar de 
locatie van de activiteit, alleen de volgende opties te zien: 

ik verkort de duur van de activiteit 
ik laat de activiteit vervallen 

Tabel 6.3.1 gemiddelde kans op een optie 

optie 

ik verander de locatie 
ik verander de vervoerswijze 
ik verkort de duur van de activiteit 
ik verander de locatie en de vervoerswijze 
ik verander de locatie en de duur 
ik verander de vervoerswijze en de duur 
ik verander de locatie, de vervoerswijze en de duur 
ik laat de activiteit vervallen 

gemiddelde kans 

4% 
2% 

55% 
1% 
3% 
2% 
2% 

35% 

aantal 
waarnemingen 

763 
763 
967 
763 
763 
763 
763 
967 

Tabel 6.3.1 geeft de gemiddelde ingevulde kans op een optie weer. Te zien is dat het verkorten van 
de duur met 55% het meest voorkomt, gevolgd door het laten vervallen van de activiteit met 35%. Bij 
de overige keuzemogelijkheden zijn met gemiddeld 1 tot 4% aanzienlijk lagere kansen ingevuld. 
Vanwege deze lage percentages en om deel 7 beter te kunnen analyseren zijn een aantal 
keuzemogelijkheden samengenomen. Bij de opties: 'ik verander de locatie en de vervoerswijze', 'ik 
verander de locatie en de duur' en 'ik verander de locatie, de vervoerswijze en de duur' wordt er 
vanuit gegaan dat de locatieverandering de aanleiding is om ook de vervoerswijze enjof de duur te 
veranderen. Deze drie opties worden daarom samengenomen met de optie 'ik verander de locatie'. 
Ook bij 'ik verander de vervoerswijze en de duur' wordt aangenomen dat de vervoerswijze eerst wordt 
veranderd en dan pas de duur. Deze optie wordt daarom bij 'ik verander de vervoerswijze' gevoegd. 
De volgende opties blijven over: 

duur verkorten 
activiteit laten vervallen (cancel) 
locatie veranderen 
vervoerswijze veranderen 
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• duur verkorten 

o activiteit laten vervallen 

• locatie veranderen 

overvoerswijze veranderen 

In figuur 6.3.1 is per activiteit te zien hoe de ingevulde percentages verdeeld zijn over de 
keuzemogelijkheden. Over het algemeen wordt het vaakst de duur verkort. Bij de activiteiten sporten, 
fietsen, café/bar/discotheek bezoek en familie/vrienden bezoeken komt dit zelfs in ongeveer 
tweederde van de gevallen voor. Het laten vervallen van de activiteit gebeurt het meest bij toeren 
voor plezier en het minst bij café/bar/discotheek bezoek. Bij het wandelen wordt in eenvijfde van de 
gevallen de locatie veranderd, terwijl dit bij de overige activiteiten veel minder voorkomt. Vooral bij 
het sporten wordt de voorgenomen locatie in stand gehouden. De optie 'vervoerswijze veranderen' 
komt weinig voor. Alleen bij boodschappen doen en café/bar/discotheek bezoek wordt deze optie 
enigszins gebruikt om de vertraging in te lopen. 

Ook voor de analyse van deel 7 is gebruik gemaakt van het multinomial logit model. Om dit model toe 
te kunnen passen zijn voor de nominale en ordinale variabelen dummy variabelen aangemaakt per 
keuzemogelijkheid. De continue variabelen, zoals percentage reistijd, zijn echter weergegeven als 
waarde. Het verkorten van de duur is als basis gekozen, omdat dit alternatief gelijk staat aan niets 
veranderen. 

Het nut van het te kiezen alternatief wordt als volgt bepaald: 

Ud = basis = 0 
UC = cl + 1:s ~s C Xs 
Ui = al + 1:s ~sl Xs 
UV = a V + 1:s ~sv Xs 

waarin: 
Ud is het nut van alternatief duur veranderen 
UC is het nut van alternatief cancel 
Ui is het nut van alternatief locatie veranderen 
Uv is het nut van alternatief vervoerswijze veranderen 
a C is de constante van alternatief cancel 
al is de constante van alternatief locatie veranderen 
a V is de constante van alternatief vervoerswijze veranderen 
~s() is de geschatte parameter voor (dummy)variabele s 
Xs is de waarde van (dummy)variabele s 

Tabel 6.3.2 geeft de variabelen weer die gebruikt zijn voor de analyse. Per variabele is de 
deelvariabele die als basis is gekozen schuin- en dikgedrukt weergegeven. De variabele pbt, het 
percentage beschikbare tijd van de benodigde (gereserveerde) tijd, is de enige die verschillend was bij 
de drie denkbeeldige situaties. De overige variabelen hebben betrekking op de persoonsgegevens, 
zoals opleidingsniveau en geslacht, en op de gegevens over de toegewezen activiteit van de 
respondent, zoals aantal locaties en vervoerswijze. 
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Tabel 6.3.2 de gebruikte variabelen voor de analyse 
Variabelen Code 

deelvariabelen 
(basis) 

Uitleg 

percentage beschikbare tijd van de pbt proportie, waarde tussen 0 en 1 (continu) 
J?~I19._g1gq.~!ijq __ .. ______ .~ .. ___ .......... _____________ ... __ .... __ .. ___ ......... _ .... _ ..... _. . ................. __ ........ __ ._ .. _ .. __ ... __ .. __ ... _____ . __ .. _ .. _____ .. . 
~~~_'!~9~E~igi.td val1!>enoq!g!:!~ __ ~~ __ ~n__ ________ ._JJ.r.QPQt!i~L".Y.~~r.q~!l,!~~I1JLI:!B.l_(çg!lt.inu). ______ _ 
activiteit adI boodschappen doen 

act2 winkelen kleding/schoeisel 
act3 familie/vrienden bezoeken 
act4 café/bar/discotheek bezoek 
actS sporten vrij 
act6 wandelen park/natuur 
act7 fietsen voor plezier 

__ ._ .... _ ......... __ ._ ........ _ .......... __ . _____ ........ ___ ........ _.~q;~ __ ........ ____ ... ______ .!~T~'.1_ voo.!J?I~~L~__ ______ . __ ... ________ .... _ ........ ___ ._ .... _ 
vervoerswijze fiets fiets 

_ ................... _-_ .. _ ... -
alternatieve vervoerswijze 

............ _ .................... ~-_._._ .. _-
moment planning 

lopen lopen 
auto auto 
trein 

___ f_~~n __ .. _. __ . __ .. _._ .. _ 
alopen 
afiets 
aauto 
abus 

trein 
9.~n ______ _ 
lopen 
fiets 
auto 
bus 

aov trein+taxi+metro 
___ -I-'g""-'.I!!!!!.._________9.~n ...... _ ....... _______ . ____ .... _ .. _ ..... _ ....... _ .. __ ._ ... __ ......... _._._._ .... _ ... _._._. __ _ 

moml op het moment zelf 
mom2 
mom3 
mom4 
momS 
mompI 

aan het begin van de dag 
een dag van tevoren 
een paar dagen van tevoren, wel dezelfde week 
langer dan een week van tevoren 
mom1ofmom2 
mom30fmom4ofmomS ......•.... _ .. _ .. _ ...... _._.- ......... _ .. _ ..... __ ._-_ ..... _._._- .... _ ..... _-_._--~ .............. _ ............. _ ... __ .... _ ......... _._ ...... _._ .. _ ... _ .... _ .. __________ !!l9.r:!lP? 

Jreql,l~l1~ie per _r:!l~~l1q_ .. _._._._. _____ . __ . ___ .. J~~..9.r:!l .... ~al1~.!.ke~rp~r.r:!l~_ë.l.I1~:L ........ _ .. __ .. _ .. _. _____ ..... _._ .. __ ._. 
frequentiegroep freqI >=2 x per week/ >=7 x per maand 

opleidingsniveau 

1---.. _-------------_._.-
geslacht 

aantal locaties 

freq2 1 x per week/ 3-6 x per maand 
freq3 2 x per maand/ 18-30 x per jaar 
freq4 1 x per maand/ 8-17 x per jaar 

.................. f.r.'Ëq?._._. _____ .. _2._L~_~r maandL~~p~rj~~!____________ 
obavbo basisonderwijs+v( m )bo 
omavo 
ombo 
ohavwo 
ohbo 
owo .......................... ----1---.-.---

man 

mavo 
mbo 
havo+vwo 
hbo 
wo ....... - 1-._ .. __ ._ .... - .................... -.... - ... - ..................................... --

man 

................ ____ ~~w~ ..... -----.-I_y.rQ!:!".Y. 
nlocI 1 locatie 
nloc2 2 locaties 
nloc3 3 locaties 
nloc4 meer dan 3 locaties 
nlocS telkens/vaak een andere locatie 

................................. _____ ....... ____ ._ ... ___ .... __ ---i_.n.-',I.o=...c"'n.'-_ ....... _ ... __ . _.g~en .. I9.~!i.~ .... (f!~jsel1/!~r~!1/ged~~l~~_?~t!~& __ _ 
huishoudenssamenstelling hsalz alleenstaand zonder kinderen 

aantal kinderen 

hssgz samenwonend/getrouwd met kind(eren) 
hsasgm alleenstaand/samenwonend/getrouwd met 

kind(eren) 
hsth thuiswonend bij (groot)ouders/familie 

...._~_??t __________g!-ldeD!~n_hl,ll?Lkalll~r.!:>.~~QI1l'!9I~_oon9.':Q'Ëp ___ ._._ 
nkindO 
nkind1 
nkind2 

geen kinderen 
één kind 
meer dan één kind 
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.......•.•..•. __ ........• _ ...•......•. _-_ .. _-_._---_ .. _._ .. _ .. __ .. _- ._ ... _ ... _ ... _._--_._ .... _ .... _-_.... -_ ....... __ .. _._._ ........ .-_ .. _-- -_._---_ .... _----- _ ... __ .--_ .... _._. 

tijdbesteding werk tbwerk aantal uren per week (continu) 
tbwerk1 <20 uur per week 
tbwerk2 20-36 uur per week 

__ ...... __ . __ ........... _ .. __ ... __ . ______ ._ .. __ .. ___________t!!.werk2 .. _ ...... __._ .. __ > =~~l.J.r~r.....,eek_ ___ .. __ . _ _ __ . _____ ... _ 
_ .. ~ijcJbeg~l!!ÇL~erzor~1!9 kind_~E~!' ______ _l~y_~..Q.. _______ ____ __ aan.~Ll:lr~Q ... ~r..~~~(ç~_rl~i.!!yL ______ . ______ ._ ..... _ .. . 
voornaamste bezigheid werk betaald werk 

studie onderwijs volgen/studeren 
vnbanders huishouden, werkzoekend, pensioen/vut, 

..... _____________ ... __ .. ______ ..... _ .... _____ ......... __ ..... _ ........ __ .... _ ........ ____ .... y.!Jj!'{lIJi.g~~_".Vc~E.~ __ ._._ ...... _ ... _ ................ _____ . ___ ... _ .. __ ..... ____ _ 
auto beschikbaarheid absja ja, wanneer ik maar wil 

absjo ja, in overleg met anderen 
absnee nee ---:--_._ .. __ .. _-_. __ ......... _ ... _.- ..... _-_._- _ .......... _ ..... _._._._ .. _-_._. __ .. - -----_ ... _--_ .. .-............ __ ... - .................................... _ ... __ ....... - .................. _-_._ ........ -

leeftijdgroep leeftgl geboortejaar v.a. 1976 
leeftg2 1966-1975 
leeftg3 1956-1965 
leeft 4 voor 1956 

In SPSS is met een stepwise lineaire regressie nagegaan welke variabelen van invloed zijn op het 
veranderen van de duur, het laten vervallen van de activiteit, het veranderen van de locatie en het 
veranderen van de vervoerswijze. Hierbij moet opgemerkt worden dat een lineaire regressie hier niet 
de juiste techniek is om de parameters te schatten. In tabel 6.3.3 zijn de significante variabelen van 
deze regressie per keuzemogelijkheid weergegeven. Hierbij geldt dat de variabele geheel opgenomen 
wordt in de tabel als deze of een deel ervan (dummy) significant is op 0,05 niveau. 

T b 1633 . ·ft . b I k a e .. slgni cante vana e en per euzemoge 1]1 el 

Duur veranderen Activiteit laten Locatie veranderen Vervoerswijze 
vervallen (cancel) veranderen 

% van benodigde tijd % van benodigde tijd Hoofdvervoerswijze Alt. Vervoerswijze 
Activiteit Leeftijd Aantal locaties Hoofdvervoerswijze 
Hoofdvervoerswijze Activiteit Beschikbaarheid auto Huishoudenssamenstel-

ling 
Alt. Vervoerswijze Geslacht Activiteit Activiteit 
Moment planning Alt. Vervoerswijze Geslacht Moment planning 
Frequentie per maand Huishoudenssamenstel- Alt. Vervoerswijze Frequentiegroep 

ling 
Opleiding % reistijd Opleiding Opleiding 
% reistijd Aantal kinderen Voornaamste bezigheid Alt. vervoerswijze 

(anders) ja/nee 
Leeftijd Hoofdvervoerswijze Tijdbesteding Aantal locaties 

verzorging kinderen 
Geslacht Aantal locaties Aantal kinderen 
Aantal locaties Tijdbesteding werk Huishoudenssamenstel-

ling 
H uishoudenssamenstel- Voornaamste bezigheid Moment planning 
ling werk 
Aantal kinderen Opleiding 
Tijdbesteding werk Moment planning 
Voornaamste bezigheid Frequentie per maand 
(werk) 
R Square = 0,308 R Square = 0,315 R Square = 0,219 R Square = 0,211 

Te zien is dat bij alle vier keuzemogelijkheden de variabelen activiteit, vervoerswijze, alternatieve 
vervoerswijze, moment planning, opleidingsniveau, aantal locaties en huishoudenssamenstelling 
voorkomen. Geslacht en aantal kinderen zijn bij drie van de vier opties als significant weergegeven. 

Het computerprogramma AnswerTree is vervolgens gebruikt om te kijken welke deelvariabelen 
samengenomen kunnen worden en hoe continue variabelen eventueel het beste kunnen worden 
opgedeeld in categorieën. Hierbij is per keuzemogelijkheid een uitdraai gemaakt met als afhankelijke 
variabele de kans op de optie. De onafhankelijke variabelen bestonden uit de variabelen van tabel 
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6.3.2. Naar aanleiding van de output zijn bijvoorbeeld de taxi, trein en metro van de variabele 
'alternatieve vervoerswijze' samengevoegd onder de naam openbaar vervoer en is de continue 
variabele 'tijdbesteding werk' opgedeeld in drie groepen, namelijk 0-20 uur, 20-36 uur en >=36 uur. 

Ook bij deel 7 is het computerprogramma Limdep gebruikt om de parameters van de nutsfuncties te 
schatten. Hierbij deed zich echter wel een probleem voor. Het aantal variabelen overschrijdt namelijk 
het maximum dat Limdep aankan. Hierdoor is de volgende procedure gevolgd: 
Er zijn steeds variabelen toegevoegd tot aan het maximum dat Limdep aankan, vervolgens zijn de 
(deel)variabelen die totaal niet significant afweken van het basisniveau (P[IZI >z] > 0,7) eruit gehaald 
en zijn nieuwe nog niet gebruikte variabelen toegevoegd. Uiteindelijk zijn alle (deel)variabelen die een 
significantiewaarde hadden die kleiner was dan 0,5 opgenomen als uitkomst. Tabel 6.3.4 geeft de 
uiteindelijk overgebleven (deel)variabelen per keuzemogelijkheid weer. Voor uitleg van de codes en 
de gekozen basissen zie tabel 6.3.2. 

I kh d Tabel 6.3.4 opgenomen variabelen per keuzemogeijl ei 

Activiteit laten vervallen Locatie veranderen Vervoerswijze veranderen 
variabele 6 sign. variabele 6 sign. variabele 6 sign. 
con 5,954 0,000 con -1,911 0,097 con -5,525 0,037 
pbt -7,120 0,000 pbt -2,481 0,043 pbt -2,474 0,310 
act2 0,856 0,002 act2 0,495 0,294 act2 1,026 0,305 
act5 0,715 0,011 act3 -0,585 0,326 act4 1,112 0,254 
act7 0,786 0,016 act5 -3,860 0,095 lopen 0,753 0,469 
act8 1,653 0,000 act6 1,210 0,006 auto -2,671 0,116 
lopen 0,323 0,211 auto 1,577 0,000 trein -4,474 0,043 
trein 2,101 0,000 trein 3,117 0,000 alopen 1,810 0,143 
afiets 0,239 0,370 alopen 0,692 0,305 afiets 5,189 0,000 
aauto -0,540 0,109 abus -2,881 0,136 aauto 4,217 0,001 
abus -0,824 0,119 aov -2,260 0,021 momp2 0,987 0,164 
aov -1,936 0,002 mom3 0,848 0,088 freqm 0,129 0,064 
mom2 -0,577 0,015 mom5 1,185 0,106 omavo 1,749 0,206 
mom3 -0,498 0,104 obavbo 1,495 0,046 ohavwo -1,623 0,111 
mom4 -0,960 0,000 ombo 0,730 0,183 ohbo -2,029 0,061 
mom5 -1,561 0,000 ohavwo 1,121 0,029 prt 4,155 0,036 
freqm -0,026 0,058 prt 2,033 0,062 nloc2 -1,035 0,197 
omavo -0,769 0,064 man -0,921 0,012 nloc3 1,637 0,057 
ombo -0,329 0,222 nloc2 0,560 0,292 nloc4 -0,955 0,408 
ohavwo -0,478 0,077 nloc3 1,309 0,025 nloc5 -1,329 0,336 
prt 2,413 0,000 nloc4 0,740 0,226 hsalz 2,360 0,021 
man -0,446 0,015 nloc5 1,338 0,022 hsth 4,143 0,012 
nloc3 -0,271 0,427 hsalz -0,632 0,212 hsst 1,843 0,104 
hsalz -1,347 0,002 hssgz -0,458 0,330 tbvkind 0,029 0,268 
hssgz -1,630 0,000 hsth -1,139 0,225 vnba -1,362 0,324 
hsth -2,100 0,004 nkind2 -1,270 0,010 absja -1,737 0,069 
hsst -1,783 0,001 tbvkind 0,027 0,033 absjo -1,410 0,136 
nkind1 -1,406 0,003 vnbwerk 1,328 0,006 
nkind2 -1,230 0,003 absja -1,019 0,042 
tbwerk -0,018 0,065 absjo -1,022 0,050 
tbwerk1 0,394 0,124 
vnbwerk 0,549 0,139 
leeftg2 0,357 0,224 
leeftg3 0,451 0,164 
leeftg4 0,994 0001 
R-sqrd = 0,48421 

Bekijken we de resultaten dan zien we dat de constante van 'activiteit laten vervallen' positief is met 
een redelijk hoge waarde (5,95). De constanten van 'locatie veranderen' en 'vervoerswijze veranderen' 
zijn beide negatief, waarbij die van het veranderen van de vervoerswijze een behoorlijk negatieve 
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waarde heeft (-5,53). Aan de ~-waarde van het percentage beschikbare tijd van de benodigde tijd 
(pbt) is te zien dat deze veel invloed heeft op het nut van de optie 'activiteit laten vervallen'. Deze 
negatieve waarde (-7,12) zorgt ervoor dat het nut van deze optie afneemt bij minder vertraging. Met 
anderen woorden: hoe meer vertraging hoe vaker de activiteit wordt gecanceld en hoe minder 
vertraging hoe vaker men de duur verkort. Ook bij locatie en vervoerswijze verandering neemt het nut 
toe bij meer vertraging. Kijken we naar de activiteiten dan zien we dat winkelen, sporten, fietsen en 
toeren een positieve invloed op het nut van 'activiteit laten vervallen' hebben. De activiteiten winkelen 
en café/bar/discotheek bezoek verhogen het nut bij 'vervoerswijze veranderen' en op het nut van het 
veranderen van de locatie hebben winkelen en wandelen een positieve en familie/vrienden bezoeken 
en sporten juist een negatieve invloed. De dummyvariabelen met een hogere coëfficiëntwaarde 
hebben een grotere invloed op het nut. Bij 'activiteit laten vervallen' is te zien dat naast 'percentage 
beschikbare tijd' de variabelen trein, percentage reistijd en thuiswonend een redelijk hoge ~-waarde 
hebben. Wanneer de hoofdvervoerswijze de trein is wordt het nut om de activiteit te cancelen met 2,1 
verhoogd. Als de respondent thuiswonend is wordt het nut juist 2,1 punten lager. De 
coëfficiëntwaarde van percentage reistijd moet nog vermenigvuldigd worden met de proportie dat een 
waarde tussen 0 en 1 is. Deze proportie is in 99% van de gevallen echter niet hoger dan O,S, 
waardoor het nutseffect van deze variabele uiteindelijk minder groot is. Bij het veranderen van de 
locatie hebben de variabelen percentage beschikbare tijd, sporten, trein en de alternatieve 
vervoerswijzen: bus en ov een redelijk hoge ~-waarde. Hiervan hebben percentage beschikbare tijd, 
sporten en de alternatieve vervoerswijzen een negatieve invloed op het nut en de trein als 
hoofdvervoerswijze juist een positieve. Kijken we tenslotte naar de optie 'vervoerswijze veranderen' 
dan zien we dat trein, de alternatieve vervoerswijzen : auto en fiets en thuiswonend de grootste 
invloed op het nut hebben. Waarbij de trein als hoofdvervoerswijze het nut verlaagd en de 
alternatieve vervoerswijzen en thuiswonend juist het nut verhogen. 

6.4 Conclusies 
Wanneer de resultaten van Activiteitenbeoordelingen 1 en de twee analysemethodes van 
activiteitenbeoordelingen 2 vergeleken worden dan valt op dat bij de tijd geleden de activiteiten 
boodschappen doen en familie/vrienden bezoeken bij elke methode het grootste urgentie-effect laten 
zien. Bij deze activiteiten heeft de tijd geleden dus een grotere invloed op de keuze om de activiteit uit 
te voeren. De beschikbare tijd bij Activiteitenbeoordelingen 2 laat zien dat sporten vrij en fietsen voor 
plezier de grootste en café/bar/discotheek bezoek juist de kleinste nutsdaling hebben bij afname van 
de beschikbare tijd. Sporten en fietsen zullen dus eerder worden uitgesteld in geval van vertraging. Bij 
de vraag over de duur in Activiteitenbeoordelingen 1 viel ook al op dat de duur bij de activiteit sporten 
eerder als iets te kort wordt beoordeeld. De nutscurves voor zowel de duur van de activiteit als de tijd 
geleden vertonen een duidelijke tendens van afnemende marginale nutten. Aanwijzingen voor het 
bestaan van een s-vormig verband waarbij de marginale nutten in een eerste fase toenemen zijn niet 
eenduidig. De variabele vrije tijd in Activiteitenbeoordelingen 2 blijkt niet of nauwelijks invloed te 
hebben op de keuze om een activiteit wel of niet uit te voeren. De variabele tijdstip laat zien dat bij 
café/bar/discotheek bezoek een duidelijke voorkeur bestaat voor de avond en bij toeren voor plezier 
voor de middag. Wandelen in een park of in de natuur doet men minder gauw in de avond en familie 
en vrienden worden minder vaak in de ochtend bezocht. 
Uit de analyse van Aanpassingsvoorkeuren blijkt dat men, in geval van vertraging, vooral de duur 
verkort (55%) of de activiteit laat vervallen (35%). Het veranderen van de locatie en de vervoerswijze 
komen veel minder voor. De variabelen trein, thuiswonend en percentage beschikbare tijd van de 
benodigde tijd hebben een redelijk grote invloed op de kans om de activiteit te laten vervallen. Het 
percentage beschikbare tijd, de activiteit sporten en de trein als hoofdvervoerswijze hebben een 
grotere invloed op het nut van het veranderen van de locatie en bij het veranderen van de 
vervoerswijze is het nutseffect van de variabelen trein, thuiswonend en de alternatieve 
vervoerswijzen: auto en fiets juist groter dan dat van de andere variabelen. 
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7 Conclusies en suggesties 

In dit hoofdstuk wordt bekeken in hoeverre de doelstelling is behaald en worden suggesties gedaan 
voor verder onderzoek. Paragraaf 1 beschrijft of de probleemstelling te beantwoorden is met behulp 
van de analyse van de verzamelde data en in paragraaf 2 komen de suggesties voor verder onderzoek 
aan bod. Allereerst worden de doelstelling en de probleemstelling herhaald. 

Doelstelling 
De doelstelling voor dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 
Het inzicht verkrijgen in de invloed van veranderde tijd budgetten op de wijze waarop mensen hun 
activiteitenpatronen aanpassen. Dit voor de ontwikkeling van Aurora, een programma om 
beleidsmaatregelen te analyseren op het gebied van verkeer en vervoer. 

Probleemstelling 
De probleemstelling luidt als volgt: 
Hoe kunnen gegevens verzameld worden over de flexibiliteit van activiteiten in tijd en ruimte en hoe 
kunnen vervolgens met deze gegevens de parameters in Aurora worden bepaald? 

7.1 Conclusies 

De probleemstelling bestaat uit twee delen. Ten eerste 'Hoe kunnen gegevens verzameld worden over 
de flexibiliteit van activiteiten in tijd en ruimte?' en ten tweede 'Hoe kunnen vervolgens met deze 
gegevens de parameters in Aurora worden bepaald?'. Twee verschillende soorten parameters van de 
flexibiliteit van activiteiten in tijd en ruimte zijn nodig voor Aurora, namelijk: 
1) De vorm van de nutscurves, waarmee de parameters van de curves kunnen worden geschat; 
2) Parameters voor veranderingen in de planning in geval van vertraging. 

Om de vorm van de nutscurves te achterhalen zijn twee methodes ontwikkeld, 
Activiteitenbeoordelingen 1 en Activiteitenbeoordelingen 2. In Activiteitenbeoordelingen 1 moesten de 
respondenten een oordeel geven over verschillende waardes voor de duur van de activiteit en de tijd 
geleden dat de activiteit voor het laatst is uitgevoerd. Activiteitenbeoordelingen 1 is bedoeld als 
controlemethode voor Activiteitenbeoordelingen 2. Activiteitenbeoordelingen 2 is een stated 
preference methode, waarbij de respondent 16 denkbeeldige situaties voorgelegd heeft gekregen en 
aan moest geven wat hij/zij in deze situaties zou doen. Met deze methode konden via een logit model 
de nutseffecten van de niveaus van de variabelen ten opzichte van de gekozen basisniveaus geschat 
worden. Deze nutseffecten zijn weergegeven in grafieken (de nutscurves). Aan de hand van deze 
curves zijn inmiddels de parameters van de s-curves geschat [Nijland et al, 2006]. Uit de analyse van 
de Activiteitenbeoordelingen kan geconcludeerd worden dat er geen eenduidig bewijs voor de vorm 
van een s-curve gevonden is. De linker kromming (een toename van het marginale nut in de eerste 
fase) is vaak niet zichtbaar. Tussen de curves van de activiteiten komen enkele verschillen naar voren. 
Zo zijn bij de tijd geleden de nutseffecten van boodschappen doen en familie/vrienden bezoeken 
groter dan bij de andere activiteiten en laten sporten vrij en fietsen voor plezier de grootste nutsdaling 
zien bij afname van de beschikbare tijd. Verder blijkt dat de variabele vrije tijd niet of nauwelijks 
invloed heeft op de keuze om een activiteit wel of niet uit te voeren. 

Om de parameters voor veranderingen in de planning in geval van vertraging te kunnen achterhalen is 
de methode Aanpassingsvoorkeuren ontwikkeld. Bij deze methode kreeg de respondent drie 
denkbeeldige situaties met daarin een vertraging voorgeschoteld. Men moest aangeven hoe groot de 
kans was dat in de gegeven situatie voor een bepaalde antwoordoptie gekozen werd. Ook hierbij is 
een logit model gebruikt om de nutseffecten van verschillende variabelen op de keuze voor een 
bepaalde optie te achterhalen. De nutseffecten van variabelen met een significantie die kleiner is dan 
0,5 worden opgenomen in Aurora als parameters voor veranderingen. Uit de analyse van 
Aanpassingsvoorkeuren komt naar voren dat men vooral de duur verkort (55%) of de activiteit laat 
vervallen (35%). Het veranderen van de locatie en de vervoerswijze komen veel minder voor. Verder 
blijkt dat hoe groter de vertraging hoe eerder men de activiteit laat vervallen en hoe kleiner de 
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vertraging hoe eerder men de duur verkort. Ook variabelen als de activiteit, het vervoermiddel, de 
reistijd, de aanwezigheid van alternatieve vervoermiddelen en locaties en verschillende socio
economische variabelen op individu en huishoud niveau blijken significante effecten te hebben op de 
voorkeuren voor bepaalde aanpassingen in bepaalde situaties. 

Geconcludeerd kan worden dat de vragen in de probleemstelling zijn beantwoord en daarmee is de 
doelstelling 'het inzicht verkregen in de invloed van veranderde tijdbudgetten op de wijze waarop 
mensen hun activiteitenpatronen aanpassen' bereikt. 

7.2 Suggesties voor verder onderzoek 

Met de gegevens van het Activiteitenonderzoek zijn nog meer analyses mogelijk. Ten eerste kan de 
invloed van persoonskenmerken op de uitkomsten van de activiteitenbeoordelingen worden bekeken. 
Dit om de gevolgen van demografische veranderingen te voorspellen. Ten tweede kunnen voor 
Activiteitenbeoordelingen 1 ook curves gefit worden op de grafieken van de frequentiegroepen, 
waardoor de parameters voor de tijd geleden bepaald kunnen worden. De gevonden waardes kunnen 
vervolgens vergeleken worden met die van Activiteitenbeoordelingen 2. Verder kan voor de tweede 
analysemogelijkheid van Activiteitenbeoordelingen 2 (relatieve afwijking van het gemiddelde) bekeken 
worden in hoeverre transformaties van de waarden van de continue variabelen beschikbare tijd en tijd 
geleden toegepast kunnen worden om ook niet lineaire verbanden te vinden. Tenslotte kunnen met 
de gegevens van het Activiteitenonderzoek de parameters van Aanpassingsvoorkeuren ook per 
activiteit worden geschat, waardoor de variabelen die voor een bepaalde activiteit van belang zijn bij 
het aanpassen van de planning aan het licht komen. 

Uit het onderzoek blijkt dat voor een paar onderdelen nog verder onderzoek nodig is. Zo is de invloed 
van de vrije tijd op het wel of niet uitvoeren van een activiteit niet aangetoond met dit onderzoek. 
Toch wordt verwacht dat deze invloed er is. Het experiment was misschien niet gevoelig genoeg om 
de effecten te kunnen meten. Een iets andere opzet met bijvoorbeeld minder variabelen of waarbij 
slechts één variabele varieert zou de invloed eventueel wel kunnen aantonen. Verder is er geen 
eenduidig bewijs voor de vorm van een s-curve. De linker kromming van de s-curve is vaak niet 
zichtbaar. Met (meerdere) lage waardes voor de tijd geleden en de beschikbare tijd zou deze 
kromming alsnog aangetoond kunnen worden. 

Enkele onderwerpen zijn niet onderzocht maar zijn wel interessant voor vervolgonderzoek. Het deel 
van de aanpassingsvoorkeuren zou bijvoorbeeld uitgebreid kunnen worden met verschillende locaties 
en vervoerswijzen (in het activiteitenonderzoek zijn voor deze variabelen alleen de hoofd locatie en de 
hoofdvervoerswijze gebruikt). Een ander punt is dat er in de enquête alleen gevraagd is naar de kans 
dat de activiteit wordt uitgevoerd bij een bepaalde beschikbare tijd, maar hierbij weet je nog niet 
hoeveel tijd er daadwerkelijk aan de activiteit wordt besteed in zo'n geval. Verder kan er onderzocht 
worden in hoeverre het samen uitvoeren van een activiteit de flexibiliteit van de activiteit verkleint. 
Tenslotte kan er nog aandacht besteed worden aan interacties tussen activiteiten. Sommige 
activiteiten voorzien namelijk in (ongeveer) dezelfde behoeften en zouden elkaar dus (gedeeltelijk) 
kunnen vervangen, bijvoorbeeld wandelen en fietsen. 
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Bijlage I Resultaten analyse per groep 

I Resultaten analyse per groep (Activiteiten beoordelingen 2) 

Resultaten schatting Limdep voor de eerste analysemethode voor Activiteitenbeoordelingen 2: analyse 
per groep. De significante «0,05) dummy variabelen zijn dikgedrukt weergegeven. 

BoodschaQpen doen: 
dummy variabele coëfficiënt (ê) significantie aantal respondenten 
con -0,9391 0,0016 48 
Tal -2,2614 0,0000 39 
Tbl -1,4035 0,0000 39 
Tel -0,5124 0,0259 39 
Ta2 -1,8670 0,0000 9 
Tb2 -0,7141 0,0598 9 
Te2 -0,9111 0,0186 9 
Bal -1,5281 0,0000 29 
Bbl -0,5210 0,0450 29 
Bc1 -0,0485 0,8485 29 
Ba2 -1,1918 0,0009 14 
Bb2 -0,5515 0,1017 14 
Bc2 -0,1642 0,6171 14 
Ba3 -0,7375 0,1576 5 
Bb3 -0,2491 0,1576 5 
Bc3 0,0462 0,9275 5 
Va 0,0399 0,8673 48 
Vb -0,0762 0,6982 48 
Ia 0,1028 0,6737 48 
Ib 0,2854 0,1573 48 
R-sqrd = 0,1556 

Winkelen om kleding of schoeisel te kopen: 
dummy variabele coëfficiënt (ê) significantie aantal respondenten 
con 0,1175 0,7030 44 
Ta2 -2,0810 0,0073 5 
Tb2 -1,0273 0,0651 5 
Tc2 -0,4052 0,4726 5 
Ta3 -1,7065 0,0029 7 
Tb3 -0,2446 0,5846 7 
Tc3 0,6650 0,1557 7 
Ta4 -1,8704 0,0000 18 
Tb4 -1,0924 0,0011 18 
Tc4 -0,3305 0,2931 18 
Ta5 -3,2043 0,0000 14 
Tb5 -1,2965 0,0011 14 
Tc5 -0,0262 0,9391 14 
Ba2 -2,5525 0,0007 10 
Bb2 -0,6569 0,1280 10 
Be2 -0,6604 0,1402 10 
Ba3 -0,8275 0,0354 13 
Bb3 -0,1945 0,6191 13 
Bc3 0,5779 0,1422 13 
Ba4 -0,7393 0,0745 11 
Bb4 0,2534 0,5213 11 
Bc4 0,0535 0,8899 11 
Ba5 -0,1016 0,8131 10 
Bb5 -0,0927 0,8375 10 
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Bc5 0,2935 0,5093 10 
Va 0,0680 0,8001 44 
Vb -0,1111 0,6258 44 
Ia 0,5289 0,0502 44 
Ib 0,3902 0,0938 44 
R-sqrd = 0,2302 

Familie/vrienden bezoeken: 
dummy variabele coëfficiënt (ê2 significantie aantal res~ondenten 
con -0,8027 0,0081 43 
Tal -1,9049 0,0000 10 
Tb1 -1,0682 0,0056 10 
Tel -0,2866 0,4352 10 
Ta2 -0,5226 0,1702 10 
Tb2 -0,2397 0,5122 10 
Tc2 0,1038 0,7774 10 
Ta3 -1,3567 0,0027 8 
Tb3 -0,4444 0,2711 8 
Tc3 -0,1172 0,7708 8 
Ta4 -2,1039 0,0000 11 
Tb4 -1,6138 0,0001 11 
Tc4 -0,9222 0,0127 11 
Ta5 -1,1966 0,0479 4 
Tb5 -1,0219 0,0789 4 
Tc5 -0,6231 0,2592 4 
Bal -0,6931 0,4142 2 
Bbl 0,0283 0,9709 2 
Bel -0,1480 0,8505 2 
Ba2 -2,0118 0,0781 2 
Bb2 -1,0883 0,2289 2 
Bc2 -0,9330 0,2840 2 
Ba3 -1,4477 0,0006 11 
Bb3 -0,0911 0,7996 11 
Bc3 0,1063 0,7669 11 
Ba4 -0,2607 0,4863 11 
Bb4 0,3126 0,3820 11 
Bc4 0,5463 0,1306 11 
Ba5 -1,0646 0,0017 17 
Bb5 -0,5866 0,0622 17 
Bc5 -0,4822 0,1208 17 
Va -0,2845 0,2481 43 
Vb -0,1441 0,4743 43 
la -0,5505 0,0276 43 
Ib -0,0314 0,8771 43 
R-sqrd = 0,1367 

CaféLbarLdiscotheek bezoek: 
dummy variabele coëfficiënt (ê2 significantie aantal res~ondenten 
con -0,7327 0,0487 35 
Tal 0,0687 0,9113 4 
Tbl 0,1509 0,8066 4 
Tel 0,2548 0,6688 4 
Ta2 -0,5431 0,1772 15 
Tb2 -0,4783 0,2374 15 
Tc2 -0,4807 0,2217 15 
Ta3 -0,7357 0,1691 7 
Tb3 -0,9268 0,1014 7 
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Tc3 -0,5219 0,3107 7 
Ta4 -0,2900 0,5292 9 
Tb4 -0,2407 0,6055 9 
Tc4 0,0978 0,8218 9 
Bal -0,6740 0,6170 1 
Bbl 0,2175 0,8508 1 
Bel -0,0893 0,9418 1 
Ba3 -1,0964 0,1053 6 
Bb3 -0,0619 0,9077 6 
Bc3 0,0107 0,9840 6 
Ba4 -0,7924 0,0972 10 
Bb4 -0,3838 0,3778 10 
Bc4 -0,2846 0,5184 10 
Ba5 -0,4432 0,2355 17 
Bb5 -0,0966 0,7826 17 
Bc5 -0,0959 0,7878 17 
Va -0,0435 0,8882 35 
Vb -0,1054 0,6874 35 
la -2,8056 0,0000 35 
Ib -1,2166 0,0000 35 
R-sqrd = 0,2627 

Sporten vrij (niet in verenigingsverband): 
dummy variabele coëfficiënt (êl significantie aantal res~ondenten 
con -0,6021 0,0558 44 
Tal -0,6152 0,0420 26 
Tb1 -0,0412 0,8860 26 
Tel 0,2865 0,3163 26 
Ta2 -0,8131 0,0345 14 
Tb2 0,1735 0,6287 14 
Tc2 0,2357 0,5074 14 
Ta3 -0,9539 0,1915 3 
Tb3 -0,9909 0,1755 3 
Tc3 -0,4146 0,5349 3 
Ta4 -1,6889 0,2432 1 
Tb4 -0,5019 0,6559 1 
Tc4 -0,5878 0,6026 1 
Bal -2,3260 0,0077 2 
Bbl -1,0567 0,0971 2 
Bel -0,8400 0,1769 2 
Ba2 -2,2655 0,0000 17 
Bb2 -0,6024 0,0622 17 
Bc2 -0,1798 0,5771 17 
Ba3 -2,1921 0,0000 22 
Bb3 -0,4257 0,1399 22 
Be3 -0,3730 0,1960 22 
Ba5 -1,7839 0,0218 3 
Bb5 -1,2408 0,0692 3 
Be5 -0,7709 0,2274 3 
Va -0,2312 0,3693 44 
Vb -0,1418 0,5092 44 
Ia 0,1244 0,6324 44 
Ib -0,0410 0,8503 44 
R-sqrd = 0,1397 
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Wandelen in een ~ark of in de natuur: 
dummy variabele coëfficiënt (êl significantie aantal respondenten 
con 0,0913 0,7428 46 
Tal -0,4798 0,1072 18 
Tbl -0,1172 0,6845 18 
Tel 0,0571 0,8468 18 
Ta2 -0,5572 0,1190 11 
Tb2 -0,1925 0,5758 11 
Tc2 -0,0914 0,7954 11 
Ta3 -1,0390 0,0240 7 
Tb3 -0,6977 0,1064 7 
Tc3 -0,4517 0,2926 7 
Ta4 -0,7630 0,0580 9 
Tb4 -0,4198 0,2750 9 
Tc4 0,0551 0,8862 9 
Ta5 0,1369 0,8962 1 
Tb5 0,5058 0,6385 1 
Tc5 0,3528 0,7447 1 
Bal -1,8066 0,0037 5 
Bbl -0,4845 0,3269 5 
Bel -0,4616 0,3451 5 
Ba2 -1,0437 0,0014 15 
Bb2 -0,4273 0,1678 15 
Bc2 0,0733 0,8103 15 
Ba3 -1,1064 0,0071 9 
Bb3 -0,2583 0,4964 9 
Bc3 0,0957 0,7995 9 
Ba4 -0,7130 0,0446 11 
Bb4 -0,1468 0,6735 11 
Bc4 0,0151 0,9650 11 
Ba5 -0,7473 0,1171 6 
Bb5 -0,3987 0,3931 6 
Bc5 -0,3052 0,4989 6 
Va -0,0589 0,7905 46 
Vb -0,0662 0,7276 46 
la 0,5581 0,0131 46 
Ib 0,6739 0,0005 46 
R-sqrd = 0,0669 

Fietsen voor ~Iezier: 
dummy variabele coëfficiënt (êl significantie aantal res~ondenten 
con -0,6480 0,0929 29 
Tal -0,7425 0,0770 13 
Tbl 0,1934 0,6413 13 
Tel 0,9823 0,0199 13 
Ta2 -1,2065 0,0351 7 
Tb2 -0,4139 0,4152 7 
Tc2 -0,7498 0,1622 7 
Ta4 -0,6828 0,1743 7 
Tb4 -1,2766 0,0154 7 
Tc4 -0,4850 0,3432 7 
Bal -1,4836 0,0141 5 
Bbl 0,4800 0,4667 5 
Bel 1,0125 0,1545 5 
Ba2 -2,6950 0,0000 11 
Bb2 -1,7131 0,0005 11 
Bc2 -0,4873 0,2459 11 
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Ba3 -2,1424 0,0034 4 
Bb3 -0,2973 0,6396 4 
Bc3 -0,1741 0,7772 4 
Ba4 -0,4843 0,3198 7 
Bb4 0,2208 0,6489 7 
Bc4 0,0399 0,9320 7 
Ba5 -1,9205 0,0837 2 
Bb5 0,5684 0,4936 2 
Bc5 1,0910 0,2211 2 
Va -0,2679 0,4271 29 
Vb -0,3434 0,2121 29 
Ia -0,2955 0,3778 29 
Ib 0,2471 0,3759 29 
R-sqrd = 0,1869 

Toeren voor ~Iezier: 
dummï variabele coëfficiënt (ê) significantie aantal resj20ndenten 
con -0,0659 0,8759 21 
Tal -0,1818 0,7031 7 
Tb1 0,0091 0,9843 7 
Tel 0,0810 0,8652 7 
Ta2 -0,0900 0,8957 3 
Tb2 -0,4803 0,4811 3 
Tc2 0,0714 0,9168 3 
Ta3 -1,1826 0,0419 5 
Tb3 -0,2736 0,5995 5 
Tc3 0,0904 0,8658 5 
Ta4 -1,0810 0,0710 5 
Tb4 -0,7478 0,1823 5 
Tc4 -0,1320 0,8087 5 
Ta5 -1,5442 0,3046 1 
Tb5 -1,5742 0,3172 1 
Tc5 -2,0406 0,2432 1 
Ba2 -2,6132 0,0002 7 
Bb2 -1,1751 0,0157 7 
Bc2 -0,5415 0,2335 7 
Ba3 -2,0345 0,0336 3 
Bb3 -0,8603 0,2368 3 
Be3 -0,7151 0,3177 3 
Ba4 -0,5095 0,3282 5 
Bb4 -0,0121 0,9816 5 
Bc4 -0,1002 0,8460 5 
Ba5 -0,7637 0,1254 6 
Bb5 -0,1386 0,7756 6 
Bc5 -0,0663 0,8907 6 
Va -0,0361 0,9173 21 
Vb -0,0080 0,9781 21 
Ia 0,1319 0,7049 21 
Ib 0,6556 0,0286 21 
R-sqrd = 0,1328 
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11 Resultaten analyse relatieve afwijking (Activiteitenbeoordelingen 2) 

Resultaten schatting Limdep voor de tweede analysemethode voor Activiteitenbeoordelingen 2: 
analyse relatieve afwijking ten opzichte van het gemiddelde. De significante «0,05) dummy 
variabelen zijn dikgedrukt weergegeven. 

Boodscha~pen doen: 
variabele code coëfficiënt (ê2 significantie 
Constante con -0,1023 0,6913 
Afwijking van 7 A7 -0,0238 0,9343 
Afwijking w<J,I tijd geleden Nt -2,6471 0,0000 
Afwijking w>J,I tijd geleden pt 0,2089 0,0137 
Afwijking w<J,I beschikbare tijd Nb -2,3373 0,0000 
Afwijking w>1J beschikbare tijd Pb 0,0014 0,9851 
Vrije tijd niveau 1 (6 uur) Va 0,0690 0,7677 
Vrije tijd niveau 2 (10 uur) Vb -0,0553 0,7762 
Tijdstip niveau 1 (ochtend) Ia 0,0946 0,6861 
Tijdstip niveau 2 (middag) Ib 012727 °11656 
R-sqrd = 0,1485; n = 48 

Winkelen om kleding of schoeisel te ko~en: 
variabele code coëfficiënt (ê2 significantie 
Constante con 0,4886 0,1258 
Afwijking van 7 A7 -0,0392 0,9313 
Afwijking w<J,I tijd geleden Nt -2,4821 0,0000 
Afwijking w>J,I tijd geleden pt 0,7997 0,0007 
Afwijking w<J,I beschikbare tijd Nb -2,0532 0,0000 
Afwijking w>1J beschikbare tijd Pb -0,1635 0,6271 
Vrije tijd niveau 1 (6 uur) Va 0,0796 0,7663 
Vrije tijd niveau 2 (10 uur) Vb -0,1467 0,5189 
Tijdstip niveau 1 (ochtend) Ia 0,5569 0,0379 
Tijdstip niveau 2 (middag) Ib °13698 °11078 
R-sqrd = 0,2246; n = 46 

Familie/vrienden bezoeken: 
variabele code coëfficiënt (ê2 significantie 
Constante con -0,6628 0,0125 
Afwijking van 7 A7 0,8091 0,0032 
Afwijking w<J,I tijd geleden Nt -2,2620 0,0000 
Afwijking w>1J tijd geleden pt 0,1536 0,2184 
Afwijking w<J,I beschikbare tijd Nb -2,3671 0,0000 
Afwijking w>1J beschikbare tijd Pb -0,0310 0,8585 
Vrije tijd niveau 1 (6 uur) Va -0,2792 0,2578 
Vrije tijd niveau 2 (10 uur) Vb -0,1320 0,5142 
Tijdstip niveau 1 (ochtend) Ia -0,5735 0,0217 
Tijdstip niveau 2 (middag) Ib -°1°339 °18681 
R-sqrd = 0,1544; n = 43 
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CaféLbarLdiscotheek bezoek: 
variabele code coëfficiënt (ê} significantie 
Constante con -0,2063 0,5536 
Afwijking van 7 A7 -0,2378 0,3766 
Afwijking w<1J tijd geleden Nt 0,3345 0,5377 
Afwijking w>1J tijd geleden pt 0,6906 0,0084 
Afwijking w<1J beschikbare tijd Nb -1,4453 0,0224 
Afwijking w>1J beschikbare tijd Pb 0,2199 0,6677 
Vrije tijd niveau 1 (6 uur) Va -0,1143 0,7057 
Vrije tijd niveau 2 (10 uur) Vb -0,1673 0,5098 
Tijdstip niveau 1 (ochtend) la -2,8663 0,0000 
Tijdstip niveau 2 (middag) Ib -ll 2237 0(0000 
R-sqrd = 0,2661; n = 35 

S~orten vrij (niet in verenigingsverband): 
variabele code coëfficiënt (ê} significantie 
Constante con -0,5491 0,0484 
Afwijking van 7 A7 -0,0419 0,8580 
Afwijking w<1J tijd geleden Nt -1,6780 0,0000 
Afwijking w>1J tijd geleden Pt 0,0071 0,9380 
Afwijking w<1J beschikbare tijd Nb -3,2365 0,0000 
Afwijking w>1J beschikbare tijd Pb 0,2746 0,2388 
Vrije tijd niveau 1 (6 uur) Va -0,3137 0,1934 
Vrije tijd niveau 2 (10 uur) Vb -0,1771 0,3849 
Tijdstip niveau 1 (ochtend) Ia 0,2788 0,2543 
Tijdstip niveau 2 (middag) Ib -010100 019609 
R-sqrd = 0,1451; n = 44 

Wandelen in een ~ark of in de natuur: 
variabele code coëfficiënt (ê} significantie 
Constante con 0,4576 0,0688 
Afwijking van 7 A7 0,2340 0,3415 
Afwijking w<1J tijd geleden Nt -0,7614 0,0317 
Afwijking w>1J tijd geleden pt 0,2828 0,0068 
Afwijking w<1J beschikbare tijd Nb -1,7480 0,0000 
Afwijking w>1J beschikbare tijd Pb 0,0677 0,6795 
Vrije tijd niveau 1 (6 uur) Va -0,0559 0,8014 
Vrije tijd niveau 2 (10 uur) Vb -0,0719 0,7045 
Tijdstip niveau 1 (ochtend) la 0,5649 0,0119 
Tijdstip niveau 2 (middag) Ib °l6715 0(0005 
R-sqrd = 0,0689; n = 46 

Fietsen voor ~Iezier: 
variabele code coëfficiënt (ê} significantie 
Constante con -0,3851 0,2621 
Afwijking van 7 A7 -0,6588 0,0702 
Afwijking w<1J tijd geleden Nt -0,8288 0,1104 
Afwijking w>1J tijd geleden Pt 0,2396 0,0931 
Afwijking w<1J beschikbare tijd Nb -2,9030 0,0000 
Afwijking w>1J beschikbare tijd Pb -0,0835 0,6166 
Vrije tijd niveau 1 (6 uur) Va -0,1753 0,5730 
Vrije tijd niveau 2 (10 uur) Vb -0,2947 0,2553 
Tijdstip niveau 1 (ochtend) Ia -0,3012 0,3391 
Tijdstip niveau 2 (middag) Ib 011641 015297 
R-sqrd = 0,1006; n = 29 
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Toeren voor ~Iezier: 
variabele code coëfficiënt UH significantie 
Constante con 0,2767 0,4645 
Afwijking van 7 A7 0,3912 0,4049 
Afwijking w<J,I tijd geleden Nt -1,2070 0,0294 
Afwijking w>j.J tijd geleden pt -0,0600 0,6630 
Afwijking w<J,I beschikbare tijd Nb -1,8785 0,0020 
Afwijking w>j.J beschikbare tijd Pb 0,4523 0,1899 
Vrije tijd niveau 1 (6 uur) Va -0,0221 0,9473 
Vrije tijd niveau 2 (10 uur) Vb -0,0174 0,9505 
Tijdstip niveau 1 (ochtend) Ia 0,1219 0,7180 
Tijdstip niveau 2 (middag) Ib 0(6036 0(0356 
R-sqrd = 0,0838; n = 21 
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Bijlage III Aanmeldingsformulier 

III Aanmeldingsformulier 

TU / e technische universiteit eindhoven 

Voornaam: .. 

Achternaam : .. 

E-mail adres (verplicht): 

Noteer hier de naam (voor- en achternaam) van degene van wie u de e-mail ontvangen hebt." 

I 

.. Deze gegevens hoeft u alleen in te vullen als u (of degene van wie u de e-mail ontvangen hebt) in aanmerking 
wil komen voor de waardebonnen. 

Wat is uw geslacht? 
r. man 

Î vrouw 

Wat is uw geboortejaar? 

~ 

Hieronder staan enkele sleutelactiviteiten die voor ons onderzoek speciaal van belang zijn. 
Geef aan welke activiteiten u met enige regelmaat uitvoert. 

r Boodschappen doen (supermarkt) 

r Winkelen om kleding of schoeisel te kopen 

r Familie/vrienden bezoeken 

r Café, bar of discotheek bezoek 

r Sporten vrij (niet in verenigingsverband) 

r Wandelen in een park of in de natuur 

r Fietsen voor plezier 

r Toeren (auto/motor) voor plezier 

Geef aan welke activiteiten flexibel voor u zijn. Flexibel wil zeggen dat de begintijd en de duur op de dag dat 
u de activiteit uitvoert niet geheel vast staan. U kunt nog beslissen om de activiteit eerder of later uit te voeren 
en de duur te verlengen of te verkorten. (minimaal 1 activiteit aan vinken) 

r Boodschappen doen (supermarkt) 

r Winkelen om kleding of schoeisel te kopen 

r Familie/vrienden bezoeken 

r Café, bar of discotheek bezoek 

r Sporten vrij (niet in verenigingsverband) 

r Wandelen in een park of in de natuur 

r Fietsen voor plezier 

r Toeren (auto/motor) voor plezier 

~melden 
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Bijlage NE-mails 

IV E-maiIs digitale enquête 

-> Uitnodigingsmail: 

TUle 
activiteitenonderzoek 

Geachte mevrouw / meneer, 

Bij deze wil ik u uitnodigen om deel te nemen aan het activiteitenonderzoek van de Technische 
Universiteit Eindhoven. 

Het onderzoek gaat over de invloed van tijdsfactoren, zoals beschikbare tijd en tijdstip, op het 
uitvoeren van activiteiten. Dit om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop mensen hun tijd 
besteden. Omdat mensen zich verplaatsten om activiteiten op verschillende locaties te kunnen 
verrichten, zijn gegevens over activiteiten ook van belang om inzicht te krijgen in de 
verplaatsingsbehoefte. 
Met de resultaten van dit onderzoek kunnen wij de overheid informeren over de gevolgen van 
bepaalde beleidsmaatregelen op het gebied van tijdsbesteding (bijv. ruimere openingstijden, 
flexibele werktijden) en mobiliteit. 

Tijdsbesteding 
Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen. 

Waardebonnen 
Onder de deelnemers van het onderzoek wordt een aantal waardebonnen verloot. 
U kunt op 2 manieren kans maken op een waardebon: 
1) Door zelf mee te doen. U maakt dan kans op één van de 20 waardebonnen van 25 euro. 
2) Door deze e-mail aan minstens 3 anderen door te sturen. Indien 3 personen uw naam hebben 
opgegeven als verzender en de enquête daadwerkelijk invullen, maakt u nog extra kans op één 
van de 5 waardebonnen van 50 euro. 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden door op onderstaande link te klikken: 
http://www2.ds.arch.tue.nl/-lindan/aanmelding.php 
(Mocht de link niet werken, dan adviseer ik u om deze regel te kopiëren in uw browser.) 
Na de aanmelding voor het onderzoek krijgt u zo spoedig mogelijk een e-mail toegestuurd met 
een persoonlijke link naar de digitale enquête. 

Verwerking gegevens 
Wij benadrukken dat alle gegevens strikt anoniem worden verwerkt en niet aan derden 
beschikbaar worden gesteld. 

Vragen of opmerkingen 
Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturennaaractiviteitenonderzoek@bwk.tue.nl 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 
Linda Nijland 
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Bijlage IV E-mails 

-> E-mail met persoonlijke link naar de vragenlijst: 

TUle activiteitenonderzoek 

Beste [!VOORNAAM!] [!ACHTERNAAM!], 

Bedankt voor uw aanmelding voor het activiteitenonderzoek. 

De vragenlijst zal ongeveer 25 minuten van uw tijd in beslag nemen. 
Mocht u de enquête niet in één keer kunnen afronden, dan kunt u op elk gewenst tijdstip weer 
verder gaan door opnieuw op de persoonlijke link in deze e-mail te klikken. 

Wij benadrukken nogmaals dat alle gegevens zorgvuldig worden behandeld en niet aan derden 
beschikbaar worden gesteld. 

Om de enquête te starten klikt u op de volgende link: 
[!LlNK!] 
Mocht de link niet werken, dan adviseer ik u om deze regel te kopiëren in uw browser. 

De link naar de enquête kunt u niet doorsturen, deze is uniek en alleen voor u bedoeld! 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 
Linda Nijland 
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V De digitale enquête 

Persoonsgegevens 

Algemene Vrallfll 

Wat is uw geslacht? 

r man 

r vrouw 

Wat Is uw geboortejaar? (4 cijfers) 

I 

Wat is uw postcode? (alleen de 4 cijfers) 

I 

Wat Is uw voornaamste bezigheid? 

r betaald werk 

r werkzoekend 

r vrijwilligers werk 

r huishouden 

r onderwijs volgen! studeren 

r pensioen! vut 

r anders 

Wat Is uw hoogst genoten afgeronde opleiding? 

r geen 

r basisschool! lagere school 

r voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (v(m)bo, lts, lbo. huishoudschool) 

r middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo, (m)ulo) 

r hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (havo. vwo. hbs) 

r middelbaar beroepsonderwijs (mbo, mts) 

r hoger beroepsonderwijs (hbo, pabo. hts, heao) 

r wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

r anders, namelijk: I 

Hoe is de samenstelling van uw huishouden? 

r alleenstaand zonder kinderen 

r alleenstaand met kind(eren) 

r samenwonend/getrouwd zonder kinderen 

r samenwonend/getrouwd met kind(eren) 

r thuiswonend bij (groot)ouder(s)/familie 

r studentenhuis/kamerbewoninglwoongroep 

r anders, namelijk I 

Bijlage V De digitale enquête 
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Hoeveel kinderen heeft u? 

r geen <9 Wat is de leeftüd van de oudste persoon in het huishouden? 

r één kind 

r twee kinderen 

r meer dan twee, namelijk I 

Wat Is de leeftijd van het jongste kind? 

I 

Wat is de leeftijd van de oudste persoon In het huishouden? 

I 

Wat is ongeveer het totale inkomen van uw huishouden per jaar? 

r beneden modaal 

r ongeveer modaal (+/- 29.000 euro bruto per jaar) 

r tussen 1 en 2 keer modaal 

r rond 2 keer modaal (+/- 58.000 euro bruto per jaar) 

r boven 2 keer modaal 

r weet ik niet 

Vragen over vervoermiddelen 

Over hoeveel auto's beschikt uw huishouden? 

Bent u in het bezit van een autorijbewijs? 

r ja 

r nee 

Heeft u de beschikking over een auto? 

r ja, wanneer ik maar wil 

r ja, in overleg met anderen 

r nee 

Heeft u een openbaar vervoer abonnement of kortingskaart? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

r nee 

r ja, ik heb een studentenweeklweekendkaart 

r ja, ik heb een week/maand/jaarkaart voor de bus 

r ja. ik heb een kortingskaart voor de trein (Voordeel-urenkaart) 

r ja. ik heb een maand/jaartrajectkaart voor de trein 

r ja. ik heb een Maandnelkaart (NS) of NS/OV-jaarkaart 

r ja, ik heb een pas-65 

Bijlage V De digitale enquête 
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Bijlage V De digitale enquête 

Van welke van de volgende vervoerswIjzen maakt u met enige regelmaat gebruik? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

r te voeU lopend r taxi 

r fiets r bus 

r bromfietsl scooter r trein 

r skeelers! skates r tram 

r auto r metro 

r motor 

VrH9 Qvgr fiid.ll2llteding 

Hoeveel tIJd besteedt u gemiddeld oer WUk aan de volgende activlteitenÎ 

tijd: 

betaald werk I uur 

vrijwilligers I uur 
werk 

onderwijs 

I volgenl uur 
studeren 

huishoudelijk .-
werk I uur 

verzorging 
kinderen 

luur 

Activiteiten 

Uit de aanmelding is gebleken dat u de activiteit [!nqact!] met enige regelmaat uitvoert en dat deze 
activiteit enigszins flexibel voor u is. 

Het vervolg van de enquête gaat over deze activiteit. 

-> Bij de activiteit 'familie/vrienden bezoeken': 

Neem één familielid of vriend(in) in gedachte voor het beantwoorden van alle komende vragen. 

-> Bij de activiteit 'sporten vrij (niet in verenigingsverband)': 

Welke sport met flexibele tijden beoefent u? (neem bij meerdere sporten de sport die u het vaakst uitoefent) 

Neem deze sport in gedachte voor het beantwoorden van alle komende vragen. 

Als er in het vervolg van de enquête gevraagd wordt naar de duur van de activiteit, tel dan ook omkleedtijdldouchetijd mee. 

Begint en eindigt u de activiteit thuis of op een locatie? 

(' thuis (ook van een locatie naar huis sporten en van huis naar een locatie sporten) 

(' op een locatie (u gaat eerst naar een locatie toe om daar de sport te beoefenen) 
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Bijlage V De digitale enquête 

Hoe vaak voert u activiteit [Inqactl} uit? 

aantal 
keer per 

gemiddeld I" week 

maand 

jaar 

Vul bij de volgende vragen het aantal uur en minuten apart in. Bijvoorbeeld: 1,5 uur wordt 1 uur en 30 minuten. 
Vul wel beide vakjes in, dus 0 in het geval van 0 uur of 0 minuten. 

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per keer aan de activiteit [Inqactf}? (reistijd niet meegerekend) 

uur minuten 

gemiddelde 
duur I" I" 
activiteit 

Hoeveel tijd zou u maximaal aan de activiteit willen besteden? 

uur minuten 

maximale r-- r--
duur I I 

Hoeveel tijd zou u minimaal aan de activiteit besteden? 

uur minuten 

minimale 
duur 

Hoeveel tiJd besteedt u gemiddeld per keer aan activiteit [Inqactl} !IDl! reistiJd? 

uur minuten 

duur 
activiteit 
+ reistijd I I 
(heen én 
terug) 

In welke mate plant u activiteit [Inqactl}? 

(' niet, ik bekijk op het moment zelf of ik de activiteit ga uitvoeren 

(' ik bekijk aan het begin van de dag of ik de activiteit ga uitvoeren 

(' ik plan de activiteit een dag van tevoren 

(' ik plan de activiteit een paar dagen van tevoren, wel dezelfde week 

(' ik plan de activiteit langer dan een week van tevoren 
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Bijlage V De digitale enquête 

Aantal locaties 

Op hoeveel verschillende locaties* voert u activiteit [/nqact/] met enige regelmaat uit? 

{' telkensJvaak een andere locatie 

("" 1 locatie 

("' 2 locaties 

of' 3 locaties 

("" meer dan 3 locaties 

• Een winkelcentmm wordt beschouwd als één locatie. 
Een uitgaansgebied wordt ook 8Is één locatie gezien. 

Locaties 

-> Bij telkens/Vaak een andere locatie en 1 locatie werden de volgende vragen gesteld: 

1. Welke vervoerswijze gebruikt u doorgaans om de locatie van de activiteit te bereiken?* 
(Hoofdvervoerswijze) 
2. Gebruikt u hiervoor wel eens een andere vervoerswijze?* (Alternatieve vervoerswijze) 

1. 
hoofdvervoerswijze 

I .J 
te voeU lopen 

fiets 

skeelers (skates) 

brommer 

scooter 

auto 
-> 

motor 

taxi 

bus 

trein 

tram 

metro 

anders 

2. alternatieve 
vervoerswijze 

r ja 

r nee 

* Indien u verschillende vervoerswijzen achter elkaar gebruikt om de locatie te bereiken, neem dan de 
vervoerswijze waarmee u de grootste afstand aflegt. 
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Bijlage V De digitale enquête 

Welke alternatieve vervoerswijze?* 

te voetJ lopen 

fiets 

skeelers (skates) 

brommer 

scooter 

auto 

motor 

taxi 

bus 

trein 

tram 

metro 

anders 

* Indien u verschillende vervoerswijzen achter elkaar gebruikt om de locatie te bereiken, neem dan de 
vervoerswijze waarmee u de grootste afstand aflegt. 

Reistijd (enkele reis) met de hoofdvervoerswijze naar de locatie: * 

uur minuten 

Reistijd 
enkele J I 
reis 

* Gebruik voor het invullen van de reistijd de totale tijd van de enkele reis, dus de tijd van deur tot deur. 

Reistijd (enkele reis) met de alternatieve vervoerswijze naar de locatie: * 

uur minuten 

Reistijd 
enkele J I 
reis 

* Gebruik voor het invullen van de reistijd de totale tijd van de enkele reis. dus de tijd van deur tot deur. 

In hoeveel procent van de gevallen maakt u voor deze activiteit gebruik van: 

(samen 
100%) 

de I % 
hoofdvervoerswijze 

de alternatieve I % 
vervoerswijze 

overige I % 
vervoerswijzen 
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Bijlage V De digitale enquête 

Op welke dag of welke dagen voert u de activiteit normaal gesproken uit? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

r maandag r vrijdag 

r dinsdag r zaterdag 

r woensdag r zondag 

r donderdag r maakt niet uit 

In welk dagdeel of welke dagdelen begint u normaal gesproken met de activiteit? Vul dit voor 
door de week en in het weekend apart in. (meerdere antwoorden mogelijk) 

Door 
de In het 

week weekend 

ochtend r r 6:00-9:00 

ochtend r r 9:00-12:00 

middag r r 12:00-15:00 

middag r r 15:00-18:00 

avond r r 18:00-21 :00 

avond r r 21:00-0:00 

nacht r r 0:00-6:00 

niet van r r toepassing 

Hoe vaak doet u de activiteit samen met (een) familielid(-/eden) of vriend(en)? 

raltijd 

r vaak 

r soms 

r nooit 

-> Bij de activiteiten boodschappen doen en winkelen om kleding of schoeisel te kopen: 

Kan de activiteit ook door een ander lid van het huishouden worden uitgevoerd, zodat u de 
activiteit niet meer hoeft uit te voeren? 

raltijd 

r vaak 

r soms 

r nooit 
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Bijlage V De digitale enquête 

-> Bij 2 locaties, 3 locaties of meer dan 3 locaties werden de volgende vragen gesteld (in te vullen 
voor de twee meest bezochte locaties voor de activiteit): 

1. Naam locatie (geef zelf een naam, zodat u in de vervolg vragen weet over welke locatie het 
gaat) 
2. Hoe aantrekkelijk vindt u de locatie voor het uitvoeren van de activiteit? (reistüd niet 
meegerekend) Geef een cüfer waarbü 1 is zeer onaantrekkelijk en 10 is zeer aantrekkelijk. 

2. 
1. Naam Aantrekkelijkheid 

... 
1 

2 

3 

4 
~ocatie I 5 

6 

7 

8 

9 

10 

... 
1 

2 

3 

4 
~ocatie I 5 

6 

7 

8 

9 

10 

1. Hoe vaak voert u de activiteit op deze locatie uit? 
2. Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld Der keer aan de activiteit l1H:t. reistijd op deze locatie? 

1. 
Aantal 2. 
keer per uur minuten 

... 

Locatie I 
week 

I I 1 maand 

jaar 

... 

Locatie I 
week 

I I 2 maand 

jaar 

-> De overige vragen zijn hetzelfde als bij telkens/vaak een andere locatie / 1 locatie en moeten ook 
voor de twee meest bezochte locaties worden ingevuld. 
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Bijlage V De digitale enquête 

Activiteitenbeoordelingen 1 

De volgende vraag gaat over het verband tussen de tijd geleden dat een activiteit voor het laatst is 
uitgevoerd en de urgentie om de activiteit weer uit te voeren. 

Hieronder staan 5 verschillende tijden geleden dat u activiteit [A] voor het laatst heeft 
uitgevoerd. Geef voor elke tijd geleden aan hoe nodig u het vindt dat deze activiteit weer 
uitgevoerd moet worden. Hierbij is 10 zeer urgent en 1 juist helemaal niet. (NB u mag vaker 
hetzelfde cijfer geven) 

[a] 
Eb] 
[c] 
[dJ 
[e] 

dagen geleden 
dagen geleden 
dagen geleden 
dagen geleden 
dagen geleden 

cijfer: 
cijfer: 
cijfer: 
cijfer: 
cijfer: 

De volgende vraag gaat over de gewenste duur van een activiteit. 

Geef voor activiteit [A], voor elke duur, aan wat u gemiddeld gesproken van deze duur voor de 
activiteit vindt. Het gaat hier om de duur zonder reistijd. 

Veel te Te kort Iets te 
kort kort 

[a] minuten 0 0 0 

Eb] minuten 0 0 0 

[c] minuten 0 0 0 

[dJ minuten 0 0 0 

[e] minuten 0 0 0 

Activiteitenbeoordelingen 2 

We leggen u nu 16 denkbeeldige situaties voor. 
Alle situaties gaan over activiteit [!nqact!]. 

Goed Iets te Te lang Veel te 
lang lang 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

In deze vraag wordt verondersteld dat de keuze om een activiteit wel of niet uit te voeren afhangt van de 
volgende gegevens: 
- tijd geleden: de tijd geleden dat de activiteit voor het laatst is uitgevoerd; 
- vrije tijd: de tijd die overblijft na aftrek van slaaptijd en allen verplichte activiteiten op die dag: 

15 uur is te vergelijken met (bijna) de hele dag vrij. 
10 uur is te vergelijken met 1 dagdeel bezet (ochtend, middag of avond). 
6 uur is te vergelijken met 2 dagdelen bezet; 

- tijdstip: het tijdstip van de dag, het tijdstip dat het in de vraag is; 
- tijd beschikbaar: de tijd die u beschikbaar hebt om de activiteit met reistijd uit te voeren. Hierna moet 
u terug zijn voor een andere activiteit. 

Neem steeds aan dat het weer goed genoeg is om te fietsen of lopen en dat de voorzieningen open 
zijn. 
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Bijlage V De digitale enquête 

-> Bij 'moment van plannen van de activiteit' is op het moment zelf of dezelfde dag: 

Stel het is vandaag een dag waarop u [V] uur vrije tijd heeft. 
Activiteit [A] heeft u [T] dagen geleden voor het laatst uitgevoerd. Neem verder aan dat het nu [I] is 
en dat u op dit moment [8] minuten beschikbaar hebt om de activiteit met reistijd uit te voeren. 

t samengeva: 
activiteit rAl 
daqen qeleden [Tl 
vrije tijd [V] 
tijdstip [I] 
tiid beschikbaar r8l 

Wilt u voor elk van de volgende opties aangeven hoe groot de kans is dat u die zou kiezen? (0= 
zeker niet, 100= zeker wel). 

Activiteit nu uitvoeren 
(binnen de beschikbare tijd) 

Activiteit later uitvoeren 
(later op de dag, andere keer, etc.) 

Kans (samen 100%) 

D% 
D% 

-> Bij 'moment van plannen van de activiteit' is een dag van tevoren of eerder: 

Stel er komt binnenkort een dag waarop u [V] uur vrije tijd heeft. Activiteit [A] heeft u dan [T] dagen 
geleden voor het laatst Uitgevoerd. Neem verder aan dat u die [I (ochtend, middag of avond)] [8] 
minuten beschikbaar heeft om de activiteit met reistijd uit te voeren. 

samengevat: 
activiteit [A] 
daqen qeleden [Tl 
vrije tijd [V] 
tiidstip [I] 
tijd beschikbaar [8] 

Wilt u voor elk van de volgende opties aangeven hoe groot de kans is dat u die zou kiezen? (0= 
zeker niet, 100= zeker wel). 

Activiteit voor dit tijdstip 
plannen/afspreken 

Activiteit voor later 
plannen/afspreken (na dit tijdstip) 

Kans (samen 100%) 

D% 
D% 
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Bijlage V De digitale enquête 

Aanpassingsvoorkeuren 

Tenslotte leggen we u drie denkbeeldige situaties voor. Alle situaties gaan wederom over activiteit 
[Inqactl}. 

In dit deel komen de volgende gegevens tegelijkertijd aan de orde: 
- locatie : de locatie waar de activiteit uitgevoerd wordt; 
- vervoerswijze : de (hoofd)vervoerswijze waarmee de locatie bereikt wordt; 
- gereserveerde tijd: de tijd die u gereserveerd hebt voor de activiteit met reistijd; 
- beschikbare tijd: de tijd die u beschikbaar hebt om de activiteit met reistijd uit te voeren . 

Neem aan dat het weer goed genoeg is om te fietsen of lopen . 

-> Bij 'aantal locaties' is 2, 3 of meer dan 3: 

Stel u wilt vandaag Activiteit [A] gaan uitvoeren. Voor de activiteit met reistijd heeft u [G] 
minuten/uur gereserveerd. U wilt de activiteit op locatie [L] uitvoeren en hier komt u door middel van 
vervoerswijze [V]. 
Helaas heeft u vandaag een vertraging opgelopen, waardoor de beschikbare tijd (voor activiteit én 
reistijd) is gereduceerd tot [8] uur/minuten. Hierna moet u terug zijn voor een andere activiteit. 

samengevat: 
activiteit [A] 
qereserveerde t iid [G] 
locatie [L] 
vervoerswiize [V] 
beschikbare tiid [8] 

Wat zou u in deze situatie doen? Geef voor elk van de volgende opties aan hoe groot de kans is dat u 
die zou kiezen . 

Ik verander de locatie 

Ik verander de vervoerswijze 

Ik verkort de duur van de activiteit 

Ik verander de locatie en de vervoerswijze 

Ik verander de locatie en de duur 

Ik verander de vervoerswijze en de duur 

Ik verander de locatie, de vervoerswijze en 
de duur 

Ik laat de activiteit vervallen 

Kans 
(samen 100%) 

D% 
D% 
D% 
D% 
D% 
D% 
D% 
D% 
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Bijlage V De digitale enquête 

-> Bij 'aantal locaties' is 1 of telkens/vaak anders: 

Stel u wilt vandaag Activiteit [A] gaan uitvoeren. Voor de activiteit met reistijd heeft u [G] 
minuten/uur gereserveerd. 
U wilt vervoerswijze [V] gebruiken om de locatie van de activiteit te bereiken. 
Helaas heeft u vandaag een vertraging opgelopen, waardoor de beschikbare tijd (voor activiteit én 
reistijd) is gereduceerd tot [8] uur/minuten. Hierna moet u terug zijn voor een andere activiteit. 

samengevat: 
activiteit [A] 
qereserveerde tiid [G] 
vervoerswijze [V] 
beschikbare tijd [8] 

Wat zou u in deze situatie doen? Geef voor elk van de volgende opties aan hoe groot de kans is dat u 
die zou kiezen. 

Ik verander de locatie 

Ik verander de vervoerswijze 

Ik verkort de duur van de activiteit 

Ik verander de locatie en de vervoerswijze 

Ik verander de locatie en de duur 

Ik verander de vervoerswijze en de duur 

Ik verander de locatie, de vervoerswijze en 
de duur 

Ik laat de activiteit vervallen 

Kans 
(samen 100%) 

D% 
D% 
D% 
D% 
D% 
D% 
D% 
D% 

-> Bij de activiteiten fietsen voor plezier, toeren voor plezier en bij sporten vrij wanneer deze activiteit 
thuis begint en eindigt (bijv. joggen): 

Stel u heeft gepland dat u vandaag Activiteit [A] met een duur van [0] minuten/uur gaat uitvoeren. 
Helaas heeft u vandaag een vertraging opgelopen, waardoor de beschikbare tijd voor de activiteit is 
gereduceerd tot [8] uur/minuten. Hierna moet u terug zijn voor een andere activiteit. 

samengevat: 
activiteit [AJ 
duur [0] 
beschikbare tijd [8] 

Wat zou u in deze situatie doen? Geef voor elk van de volgende opties aan hoe groot de kans is dat u 
die zou kiezen. 

Ik verkort de duur van de activiteit 

Ik laat de activiteit vervallen 

Kans 
(samen 100%) 

D% 
D% 
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Einde 

-> De volgende vraag werd alleen gesteld als er voor de respondent nog (een) activiteit(en) in 
aanmerking kwam(en) voor het onderzoek: 

U heeft nu de enquête ingevuld voor activiteit [!nqact!]. Zou u de enquête nogmaals willen 
invul/en voor een andere activiteit? Hiermee verdubbelt u uw kans op een waardebon. 

(' ja (u ontvangt binnen enkele dagen een e-mail met een nieuwe link) 

(' nee 

Vul hier uwe-mailadres in als u vaker mee wilt doen aan een digitale enquête van de 
Technische Universiteit Eindhoven. (Dit zal slechts sporadisch het geval zijn) 

Wü benadrukken nogmaals dat de gegevens zorgvuldig worden behandeld en niet aan derden beschikbaar 
worden gesteld. 

Ruimte voor opmerkingen: 
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