
 Eindhoven University of Technology

MASTER

ICT-gebruik en ruimtegebruik voor sociale interactie
ontwiikkeling en toetsing van een dataverzamelingsinstrument

van den Berg, P.E.W.

Award date:
2007

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/6ce2b3ea-34a0-467c-a09f-274f568c72b8


ARR 
2007 
BWK 

3936 

Afstudeerverslag 

!CT-gebruik en ruimtegebruik voor sociale interactie 

Ontwikkeling en toetsing van een dataverzamelingsinstrument 

Drs. P.E.W. van den Berg 
0529002 

Augustus 2007 

Afstudeercommissie: 
Prof. Dr. H.J.P. Timmermans 
Dr. T.A. Arentze 
Ir. A.W.J. Borgers 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Capaciteitsgroep Stedebouw 
Leerstoel Stedebouwkundige Planologie 



Voorwoord 

Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek aan de faculteit 
Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek heeft 
plaatsgevonden bij de groep Stedebouw, leerstoel Stedebouwkundige Planologie. 
Met dit onderzoek rond ik de masteropleiding Urban Design and Planning af. Na 
mijn afstuderen ga ik aan de TU/e verder met dit onderzoek als promovendus. 

Bouwkunde is mijn tweede studie. Voordat ik begon met bouwkunde, heb ik 
culturele antropologie gestudeerd in Nijmegen. Tijdens die studie heb ik me 
vooral gericht op materiele cultuur: de manier waarop mensen omgaan met hun 
bezittingen en hun directe woonomgeving. Het gedrag van mensen in hun directe 
omgeving heeft mij altijd geïnteresseerd. Vanuit deze interesse ben ik in 2002 
begonnen aan bouwkunde. Tijdens de bachelorfase ben ik er achter gekomen dat 
ik (stedebouwkundig) ontwerpen wel leuk vind, maar dat het doen van 
estedebouwkundig en sociaal-wetenschappelijk) onderzoek mijn echte passie is. 

Bij de leerstoel Stedebouwkundige Planologie kon ik een afstudeeronderzoek doen 
waarbij zowel de gebouwde omgeving als het gedrag van de gebruikers aan de 
orde kwam. Het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek is het verband tussen 
het gebruik van ICT voor sociale interactie en het gebruik van ruimte voor sociale 
interactie. 

Ik heb met veel plezier gewerkt aan mijn afstuderen en ik heb er veel van 
geleerd. Het onderzoek is erg omvangrijk en het ontwikkelen van de een 
dataverzamelingsinstrument om alle benodigde gegevens te achterhalen, is een 
belangrijk onderdeel daarvan. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat het erg 
moeilijk is om voldoende respons te krijgen. Het zoeken naar oplossingen 
hiervoor is erg leerzaam geweest. 

Bij deze wil ik iedereen bedanken die mij heeft geholpen bij de totstandkoming 
van dit afstudeerrapport. In de eerste plaats wil ik mijn afstudeerbegeleiders 
Theo Arentze, Aloys Borgers en Harry Timmermans bedanken voor de 
inhoudelijke ondersteuning en begeleiding. Daarnaast wil ik Joran Jessurun 
bedanken voor zijn hulp bij het maken van de digitale vragenlijsten. Ook wil ik 
Leo, Sophie en Joep bedanken voor hun hulp bij de verspreiding van de 
introductiebrieven. Natuurlijk wil ik ook alle respondenten bedanken voor hun 
deelname aan het onderzoek. 

Ten slotte wil ik mijn vriend, mijn familie en vrienden bedanken voor hun 
interesse en steun tijdens mijn afstudeerperiode. 

Pauline van den Berg 

Eindhoven, augustus 2007 



Samenvatting 

Samenvatting 

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) maakt een enorme ontwikkeling 
door en zorgt voor grote veranderingen in de samenleving. Er zijn nieuwe 
manieren om zich te informeren en te communiceren. Sociale contacten kunnen 
tegenwoordig digitaal worden onderhouden. ICT maakt face-to-face contact 
(ontmoeting) dus misschien wel overbodig. Anderzijds maakt ICT fysieke 
ontmoetingen ook gemakkelijker. De veranderingen op het gebied van sociale 
interactie als gevolg van !CT-gebruik, kunnen op hun beurt weer gevolgen 
hebben voor het gebruik van de gebouwde omgeving. 
In dit rapport wordt ingegaan op de vraag wat in Nederland het verband is tussen 
!CT-gebruik en het gebruik van ruimte ten behoeve van sociale interactie. Het 
doel van dit verslag is het bespreken van de ontwikkeling en toetsing van een 
dataverzamelingsinstrument om deze vraag te kunnen onderzoeken. 
Aan de hand van een literatuuronderzoek worden de belangrijkste begrippen, 
trends en theorieën bestudeerd. Daarbij wordt ingegaan op het begrip sociale 
interactie. Dit vindt voornamelijk plaats via sociale netwerken. Vervolgens wordt 
!CT-gebruik voor sociale interactie besproken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen verschillende interactievormen, namelijk face-ta-face, telefonisch, sms, e
mail en msn. Daarna wordt ruimtegebruik voor sociale interactie behandeld. 
Hierbij wordt ingegaan op de plaats waar mensen elkaar spreken (thuis, op het 
werk, in openbare binnen- of buitengelegenheden) en op de verplaatsingen die 
mensen maken voor sociale contacten. Ten slotte wordt het verband tussen !CT
gebruik en ruimtegebruik voor sociale interactie behandeld. 
Aan de hand van de literatuurverkenning wordt de probleemstelling verder 
gespecificeerd en wordt er een conceptueel model opgesteld aan de hand 
waarvan wordt ingegaan op de gegevens die nodig zijn om de probleemstelling te 
kunnen beantwoorden. Het conceptuele model bestaat uit de volgende groepen 
van variabelen: persoons- en omgevingskenmerken, sociaal netwerk en sociale 
interactie, waarbij de laatste is onderverdeeld in !CT-gebruik voor sociale 
interactie en ruimtegebruik voor sociale interactie. 
Vervolgens wordt ingegaan op de voorgestelde dataverzamelingsmethoden. Het 
voorgestelde dataverzamelingsinstrument bestaat uit een huishoudenvragenlijst, 
een persoonsvragenllijst en een activiteitendagboekje waarin de respondenten 
gevraagd wordt om gedurende één dag al hun activiteiten te noteren. De 
gegevens worden digitaal verzameld. Hiervoor is een digitaal enquêtesysteem 
ontwikkeld door de TU/e. 
Om het dataverzamelingsinstrument te toetsen, is een pilotstudie gedaan. 
Hiervoor zijn ongeveer 3200 huishoudens benaderd op verschillende manieren. 
Het grootste deell is benaderd via een huis aan huis bezorgde brief. Een ander 
deel is persoonlijk benaderd. Hierbij is aangebeld en gevraagd of men mee wil 
werken aan het onderzoek. Ook zijn vrienden en bekenden benaderd per e-mail. 
Van de 3200 benaderde huishoudens hebben zich er 68 aangemeld. Het grootste 
deel hiervan bestaat uit vrienden en bekenden. In totaal zijn er 54 
huishoudenvragenlijsten ingevuld, 52 persoonsvragenlijsten en 36 
activiteitendagboekjes. De respons was ver beneden de verwachtingen. 
De belangrijkste oorzaak voor de lage respons is waarschijnlijk de omvang van 
het onderzoek. Het duurt in totaal ongeveer 1 tot 1,5 uur om de vragenlijst en 
het dagboekje in te vullen. 
Naast de lage respons zijn tijdens de pilotstudie nog een aantal problemen 
geconstateerd. Van een aantal vragen blijkt de geldigheid en betrouwbaarheid 
niet hoog genoeg te zijn. Verder heeft een betrekkelijk groot deel van de 
respondenten in de vragenlijst de vragen over hun sociale netwerk overgeslagen, 
waarschijnlijk omdat het veel tijd kost om deze vragen te beantwoorden. 
Een ander probleem is dat een aantal respondenten wel de vragenlijst heeft 
ingevuld, maar het dagboekje niet heeft afgemaakt. Dit kan te maken hebben 



met het vele werk of met het feit dat het moeilijk is om het dagboekje digitaal in 
te vullen. 
Ten slotte is geconstateerd dat degenen die het dagboekje wel hebben ingevuld, 
niet allemaal hun sociale activiteiten, zoals bellen, sms'en en e-mailen hebben 
ingevuld. 
Het is belangrijk dat voor het vervolg van het onderzoek een oplossing gevonden 
wordt voor deze problemen. Het grootste probleem wordt veroorzaakt door de 
omvang van het onderzoek. Dit moet ingekort worden. Het weglaten van vragen 
is een optie, maar zal weinig tijdwinst opleveren, omdat de belangrijkste vragen 
(die niet weggelaten kunnen worden) de meeste tijd kosten om in te vullen. Een 
andere mogelijkheid is om het onderzoek op te splitsen in verschillende 
onderdelen en de respondenten maar één van deze onderdelen in te laten vullen. 
Hierbij is het echter de vraag of de afzonderlijke onderdelen voldoende informatie 
opleveren. Naast het inkorten is het aanpassen van bepaalde onderdelen van 
belang in verband met geldigheid en betrouwbaarheid. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) brengt grote veranderingen 
teweeg in de samenleving. Zowel individuen als bedrijven worden beïnvloed door 
nieuwe ICT. De technologische ontwikkeling en de toegang tot nieuwe !CT
producten is snel gegaan. Mobiele telefoons en computers met 
internetaansluitingen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. 
Er wordt zelfs gesproken van een overgang van een industriële samenleving naar 
een informatiesamenleving. Deze overgang zou gemarkeerd worden door de 
opkomst van de digitale technologie en door een overgang van gemechaniseerde 
productie van goederen naar digitale productie van diensten (Steyaert en De 
Haan, 2001). De informatiesamenleving wordt ook wel omschreven als 
postindustriële samenleving, netwerksamenleving (Castells, 2004) of 
internetsamenleving. 
Er wordt inmiddels kritisch gekeken naar de gevolgen van ICT. Een ingrijpende 
verandering van de cultuur lijkt onvermijdelijk, omdat cultuur gevormd en 
veranderd wordt in communicatie, en communicatie verandert door 
technologische ontwikkelingen (De Haan en Huysmans, 2002; Castells, 2004). Er 
wordt anders gecommuniceerd en mensen kunnen zich anders informeren. 
Sociale contacten kunnen tegenwoordig digitaal worden onderhouden. ICT maakt 
face-to-face contact (ontmoeting) dus misschien wel overbodig. Anderzijds maakt 
ICT fysieke ontmoetingen ook gemakkelijker. Het is door mobiele telefonie 
bijvoorbeeld gemakkelijker om snel ergens af te spreken met elkaar. 
De veranderingen op het gebied van sociale interactie als gevolg van !CT-gebruik, 
hebben op hun beurt weer gevolgen voor het gebruik van de gebouwde 
omgeving. Als face-to-face contacten vervangen worden door gemedieerde 
contacten, dan maken mensen ook minder verplaatsingen voor sociale 
activiteiten. Zoals gezegd, kan !CT-gebruik echter ook zorgen voor meer 
ontmoetingen en dus meer verplaatsingen. 
Waar ontmoeten mensen elkaar tegenwoordig? Door veranderingen in de 
samenleving wordt de openbare ruimte tegenwoordig minder intensief en op een 
andere manier gebruikt dan vroeger. Dit is een actueel thema binnen de 
stedebouw. De openbare ruimte lijkt haar functie als ontmoetingsplek te hebben 
verloren. Wordt civic space vervangen door cyberspace? 

1.2 Naar een probleemstelling 

In dit rapport wordt ingegaan op de vraag wat in Nederland het verband is tussen 
!CT-gebruik en het gebruik van ruimte ten behoeve van sociale interactie. Deze 
vraag wordt schematisch weergegeven in afbeelding 1.1. Hierbij zijn de volgende 
deelvragen relevant: 

Hoe is het in Nederland gesteld met sociale interactie? Waar vindt sociale 
interactie plaats; en hoe, wanneer, met wie, hoe vaak, hoe lang? Welke 
trends zijn waarneembaar en te verwachten? 
Op welke manier wordt in Nederland ICT gebruikt ten behoeve van sociale 
interactie? Welke trends zijn er op dit gebied waarneembaar en te 
verwachten? 
Op welke manier wordt in 1\lederland de gebouwde omgeving gebruikt ten 
behoeve van sociale interactie? Welke soorten interactieruimten zijn er te 
onderschei.den? Wel,ke verpl,aatsingen worden gemaakt voor sociale 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

activiteiten? Welke trends zijn er op dit gebied waarneembaar en te 
verwachten? 
Wat is het verband tussen !CT-gebruik en ruimtegebruik voor sociale 
interactie? 

!CT-gebruik 

K 
(voor sociale 
interactie) 

Sociale I interactie 
Ruimtegebruik 
(voor sociale 
interactie) 

Figuur 1.1: Schematische weergave basisconcepten en verbanden 

Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 
Bovengenoemde probleemstelling is wetenschappelijk relevant, omdat het 
antwoord erop een bijdrage zal leveren aan de kennis over de gevolgen !CT
gebruik voor sociale interactie. Ook zal het een bijdrage leveren aan de kennis 
over de gevolgen van sociale activiteiten op het verplaatsingsgedrag van mensen. 
Daarnaast wordt er een bijdrage geleverd aan de kennis en de discussie over de 
rol van publieke ruimte als ontmoetingsplaats. 
De vraag is ook maatschappelijk relevant, omdat op basis van informatie over het 
verband tussen !CT-gebruik en het gebruik van ruimte ten behoeve van sociale 
interactie de ruimtelijke planvorming verbeterd kan worden. Nederlanders zijn 
gebaat bij een kwalitatief goede sociale en fysieke omgeving, die aansluit bij hun 
behoeften en gebruik. Door deze behoeften en gebruik in kaart te brengen, kan 
de gebouwde omgeving kan daarop afgestemd worden. 

Doelstelling 
Het doel van dit rapport is het 
dataverzamelingsinstrument waarmee 
onderzocht kan worden. 

1.3 Leeswijzer 

ontwikkelen en toetsen van een 
de bovengenoemde probleemstelling 

In hoofdstuk 2 wordt een literatuurverkenning gedaan om de belangrijkste 
begrippen, trends en theorieën rond de concepten uit figuur 1.1 toe te lichten. In 
hoofdstuk 3 wordt de probleemstelling verder gespecificeerd en wordt ingegaan 
op de benodigde gegevens, de dataverzamelingsmethoden en de opzet van het 
dataverzamelingsinstrument. In het vierde hoofdstuk wordt dit instrument 
getoets door middel van een pilotstudie. Deze pilotstudie wordt besproken en 
geëvalueerd. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen 
gegeven. 
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Hoofdstuk 2 Begrippen, trends en theorieën 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste begrippen, trends en theorieën 
besproken die betrekking hebben op de (voorlopige) probleemstelling. Dit wordt 
gedaan aan de hand van literatuur. Dit hoofdstuk wordt gestructureerd aan de 
hand van het conceptuele model van f,iguur 1.1. In paragraaf 2.1 wordt ingegaan 
op het begrip sociale interactie. In paragraaf 2.2 wordt !CT-gebruik voor sociale 
interactie besproken. In paragraaf 2.3 wordt ruimtegebruik voor sociale interactie 
besproken. Ten slotte wordt in paragraaf 2.4 het verband tussen !CT-gebruik en 
ruimtegebruik voor sociale interactie behandeld. 

2.1 Sociale interactie 

Ieder mens heeft behoefte aan contact met andere mensen. De behoeften die ten 
grondslag liggen aan sociale interactie zijn volgens Arentze en Timmermans 
(2006) onder te verdelen in sociale behoeften en informatie-behoefte. Sociale 
behoeften betreffen de behoefte aan liefde, vertrouwen, een band met anderen, 
het delen van ervaringen, aandacht, etc. 
Voor het bevredigen van deze behoeften is sociale interactie nodig. Sociale 
interactie kan bewust en bedoeld (afgesproken) plaatsvinden, maar ook toevallig. 
Er zijn vele vormen van sociale interactie, met een verschillende intensiteit. Dit 
loopt uiteen van elkaar tegenkomen en groeten, samen thuis zijn en ieder je 
eigen ding doen tot samen uitgaan of sporten of bij elkaar op bezoek gaan en een 
gesprek voeren (TBO). Contact kan fysiek (face-to-face) plaatsvinden, of via de 
telefoon of e-mail. 

Sociale netwerken 
Een groot deel van de ontmoetingen met anderen vindt plaats via sociale 
netwerken. Sociale netwerken bestaan uit actoren (dit kunnen personen of 
groepen zijn) en banden (van verschillende sterkte) daartussen. Er wordt vaak 
vanuit gegaan dat sociale netwerken ontstaan vanuit de behoefte aan sociale 
interactie. Carrasco et.al. (2006) gaan er echter van uit dat sociale interactie 
veroorzaakt kan worden door iemands sociaal netwerk. 
Sociale netwerken kunnen op twee manieren benaderd worden: als 'volledige' en 
als 'egocentrische' netwerken. Onderzoek naar volledige netwerken bestuderen 
actoren "that are regarded for analytica/ purposes as bounded social collectives" 
(Marsden, 2005). De actoren in deze studies zijn vaak van tevoren allemaal 
bekend. Hierbij gaat het dan meestal om formele sociale netwerken. Dit zijn 
georganiseerde gemeenschappen of groepen mensen met gedeelde belangen, 
normen en interesses. Ze kunnen een thematische (gedeelde belangstelling) of 
geografische (wijk of stad) basis hebben (Beckers en Van den Besselaar, 1998). 
Voorbeelden van formele sociale netwerken zijn verenigingen, alle bewoners van 
een wijk of schoolklassen. 
Informele sociale netwerken bestaan uit ongeorganiseerde groepen die meer 
informele contacten hebben met elkaar, zoals familie, vrienden en kennissen. 
Bij de egocentrische benadering wordt uitgegaan van een sociaal netwerk van een 
persoon (ego). Dit netwerk bestaat uit alle mensen (of groepen) met wie hij of zij 
een relatie heeft (alters). Een persoon kan deel uitmaken van één of meerdere 
formele netwerken en meerdere informele netwerken. 
Het vaststellen van de omvang van iemands sociale netwerk is een moeilijke 
opgave. Het blijkt namelijk erg moeilijk om een duidelijke grens aan te geven wie 
er wel bU het netwerk hoort en wie niet. De meest gebruikte techniek om de 
leden van het netwerk te achterhalen is een name generator (Carrasco et.al, 
2006; Marsden, 2005; Degenne & Forsé, 1999). Een name generator bestaat uit 
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een aantal vragen die bij een ego de herinnering aan alters kunnen oproepen. Het 
mag duidelijk zijn dat het erg belangrijk is welke vragen gesteld worden. Voor 
een overzicht van literatuur hierover, zie Marsden (2005). 

Verschuivingen in aantal, soort en sterkte van sociale contacten 
Op het gebied van sociale contacten is een aantal verschuivingen te constateren. 
Bij onderzoek naar de verschuivingen op het gebied van sociale contacten worden 
vaak de begrippen sociale cohesie en sociaal kapitaal gebruikt. Bij sociale cohesie 
gaat het om de sterkte van sociale netwerken die ontstaan door de relaties die 
mensen onderhouden met anderen (familie, vrienden, collega's verengingen). 
Volgens Linders (2004) is de druk op (formele) sociale netwerken in de loop van 
de tijd toegenomen. 

"Traditionele sociale verbanden zoals kerk, buurt, familie, 
verenigingsleven of vakbond nemen tegenwoordig een veel minder 
prominente plaats in dan vroeger. Stabiele contacten van beperkte 
omvang maakten plaats voor een veelvoud van sociale verbanden. De 
opkomst van de verzorgingsstaat in Nederland droeg ertoe bij dat 
persoonlijke zorg van mensen voor elkaar voor een groot deel werd 
overgenomen door instellingen. Al met al leverde dat meer individuele 
keuzevrijheid op. Tegelijkertijd leidden de veranderende relaties tussen 
mensen tot onzekerheid". 

Net als sociale cohesie, staat ook sociaal kapitaal onder druk. Sociaal kapitaal kan 
gedefinieerd worden als: "features of social organization such as networks, 
norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual 
benefit" (Putnam, 1995). In een gemeenschap met meer sociaal kapitaal is het 
leven gemakkelijker volgens Putnam. Daar hebben mensen namelijk regelmatig 
contact met elkaar. Deze regelmatige interactie tussen verschillende mensen leidt 
tot reciprociteit. Dit is een gedragsnorm waarbij mensen erop vertrouwen dat, als 
zij iets doen voor een ander, een ander dat ook voor hen doet. In een 
samenleving met veel sociaal kapitaa'l werken mensen samen; ze helpen en 
vertrouwen elkaar. 
Putnam ( 1995; 2000) geeft echter aan dat in Amerika de interactie tussen 
mensen door individualiseringsprocessen vanaf het begin van de jaren zeventig 
steeds vaker is komen te vervallen. De maatschappelijke participatie neemt af. 
Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk of zijn lid van een organisatie of 
vereniging, (zoals een kerk, een sportvereniging of een vakbond), waarbij ze 
contact hebben met elkaar. lVIaar niet allleen de maatschappelijke participatie 
daalt, ook de banden tussen gezinsleden en buurtgenoten worden steeds 
zwakker. Dit afnemende sociaal kapitaal ziet Putnam (2000) als een bedreiging 
voor de Amerikaanse samenleving. 
Putnam ( 1995) geeft een aantal mogelijke oorzaken voor het afnemen van 
sociaal kapitaal. Ten eerste zijn er steeds meer vrouwen buitenshuis gaan 
werken. Hierdoor hebben zij waarschijnlijk minder tijd en energie voor het 
opbouwen van sociaal kapitaal. Mobiliteit zou een andere oorzaak kunnen zijn. 
Hierdoor hebben mensen een minder sterke band met hun woonplaats. Ook 
andere demografische veranderingen kunnen te maken hebben met afnemend 
sociaal kapitaal. Getrouwde ouders zijn het meest sociaal betrokken. Maar steeds 
minder mensen trouwen, er zijn meer scheidingen en minder kinderen. Door 
schaalvergroting zijn er minder gelegenheden voor maatschappelijke participatie 
en sociale interactie: kleine kruideniers, die fungeerden als ontmoetingsplaats 
voor buurt- of dorpsgenoten, verdwijnen om plaats te maken voor grote 
supermarkten of internetwinkels. Ten slotte wordt vrijetijdsbesteding door 
technologische ontwikkelingen zoals de tv meer individueel en privé. 
Ook Galle et . al. (2004) zien een verschuiving in het aantal en de sterkte van 
sociale contacten. Volgens hen is het aantal sociale contacten sterk toegenomen, 
maar zijn tegelijkertijd veel van deze contacten steeds vluchtiger geworden. 
Traditionele (plaatsgebonden en permanente) sociale netwerken worden steeds 
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minder belangrijk. Tegelijkertijd ontstaan er echter relaties langs lijnen als 
opleiding en werk (Linders, 2004 ). Mensen hebben nu banden die minder 
plaatsgebonden en minder permanent zijn. Ze kunnen meer dan ooit kiezen voor 
contacten met anderen en zijn niet meer gedwongen hun sociale leven te 
beperken tot de nabije omgeving (Linders, 2004 ). Verschillende groepen waar 
mensen deel van uitmaken overlappen elkaar meer dan vroeger. Sociale relaties 
zijn veranderlijker geworden. 
De verandering van de samenleving leidt tot andere vormen van sociale 
samenhang en betrokkenheid die niet slechter hoeven te zijn dan de traditionele 
vormen (Linders, 2004 ). Duyvendak en Hurenkamp (2004) spreken in dit kader 
over het ontstaan van lichte gemeenschappen. Zij wijzen erop dat deze 
gemeenschappen weliswaar zwakker zijn dan de ooit zo robuuste partijen, 
kerkgenootschappen en gezinnen, maar dat deze over het algemeen wel 
gemakkelijker te betreden en te verlaten zijn. Nederlanders vertonen dus nog 
steeds groepsgedrag. Gemeenschappen en individualisme gaan heel goed samen 
volgens Duyvendak en Hurenkamp (2004): collectief koesteren we 
individualistische waarden. 
Uit onderzoek van McPherson, Smith-Lovin en Brashears (2006) kwam naar voren 
dat Amerikanen gemiddeld minder vertrouwelingen hebben dan twintig jaar 
geleden: 2,08 in 2004 ten opzichte van 2,94 in 1985. Er zijn steeds meer mensen 
die niemand hebben waarmee ze dingen bespreken die voor hen belangrijk zijn. 
In 1985 gold dit voor 10% van de 1500 respondenten; in 2004 voor bijna een 
kwart. De belangrijkste oorzaken voor de afname van het aantal vertrouwelingen, 
zijn volgens McPherson, Smith-Lovin en Brashears (2006) de verschuiving in 
werk-, geografische en recreatiepatronen en het toenemende gebruik van 
mobiele telefoons en internet. Samen hebben deze verschuivingen gezorgd voor: 
"a larger demarcation between a smaller core of very close confidant ties and a 
much larger array of less interconnected, more geographically dispersed, more 
unidimensional relationships" (McPherson, Smith-Lovin en Brashears, 2006). 
De afname van het aantal vertrouwelingen hoeft volgens McPherson, Smith-Lovin 
en Brashears (2006) niet te betekenen dat mensen meer geïsoleerd zijn. De 
grotere spreiding van connecties hoeft niet slecht te zijn volgens hen, want 
zwakkere banden met een grotere spreiding zorgen ervoor dat we met meer 
informatie in aanraking komen. Sterke (lokale) banden bieden echter meer steun 
volgens McPherson, Smith-Lovin en Brashears (2006). 

Tjjd die besteed wordt aan sociale interactie 
Niet alleen in het aantal en de sterkte van sociale contacten, maar ook in de tijd 
die besteed wordt aan sociale interactie is een verschuiving waar te nemen. Uit 
het tijdsbestedingsonderzoek (TBO) dat sinds 1975 iedere vijf jaar wordt 
gehouden, blijkt dat Nederlanders steeds minder tijd besteden aan sociale 
contacten. Dit is te zien in figuur 2.1. In 1975 besteedden Nederlanders 
gemiddeld 13,5 uur per week aan sociale contacten. In 2005 was dat nog maar 
10,2 uur. Het gaat hierbij om huiselijk sociaal contact met de eigen huisgenoten 
en huiselijk sociaal contact met derden dat mensen expliciet als belangrijkste 
activiteit opgeven (in de vrije tijd). De daling in sociale contacten zit vooral in 
visites: Nederlanders komen minder bij elkaar over de vloer (TBO). 
In het TBO wordt sociale interactie gemeten als "de sociale contacten die mensen 
in hun tijdsbestedingregistratie gedurende een kwartier of langer expliciet als 
voornaamste activiteit opgeven. Dat zijn 'huiselijke' sociale contacten, waarbij het 
contact zelf de belangrijkste activiteit is. Samen tv kijken zit er niet bij, samen 
uitgaan of sporten evenmin" (TBO). Deze definitie is daarom te beperkt om de 
verschuivingen op het gebied van sociale interactie te onderzoeken. Het is 
bijvoorbeeld niet bekend in hoeverre de afname van huiselijke sociale contacten 
gecompenseerd wordt door meer uithuizig sociaal contact (bijvoorbeeld tijdens 
uitgaan of sporten) of door meer contact via e-mail of internet (TBO). 
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Figuur 2.1: Contact met huisgenoten en huiselijk sociaal contact met derden, 
bevolking 12 jaar en ouder, uren per week, 1975-2005 (Bron: TBO) 

2.2 !CT-gebruik voor sociale interactie 

Het opbouwen en in stand houden van sociale netwerken gebeurt door middel 
van communicatie. De opkomst van ICT zorgde voor nieuwe vormen van 
communicatie. 
In steeds meer Nederlandse huishoudens hebben verschillende !CT-producten 
hun intrede gedaan. Nieuwe vormen van communicatie, informatie en interactie, 
zoals mobiel bellen, sms-en, internetten, chatten en msn'en zijn inmiddels 
gemeengoed geworden in Nederland (Galle, Van Dam, Peeters, 2004). Het 
percentage Nederlanders dat thuis een pc met internetverbinding heeft is 
toegenomen van 13% in 1998 naar 72% in 2004. In 2005 had 87% van de 
bevolking toegan9 tot een pc en 83% toegang tot internet (CBS). 
De verspreiding van de mobiele telefoon begon langzaam na de opkomst van het 
GSM-netwerk in 1993 en heeft daarna een versnelling doorgemaakt. In 1998 had 
32% van de Nederlandse bevolking boven de 18 een mobiele telefoon (GNC, 
1998). In 2000 had 56% van de Nederlandse huishoudens één of meer mobiele 
telefoonaansluitingl(en) (Multiscope, 2000). Inmiddels is de markt bijna 
verzadigd. In Nederland heeft 91% van de huishoudens één of meer mobiele 
telefoon(s). Dit is na Zweden en Finland het hoogste percentage in Europa 
(European Commission, 2006). Het aantal mobiele aansluitingen in Nederland is 
in 2005 gestegen tot bijna 16 miljoen (OPTA, 2006). Dit betekent dus dat een 
deel van de Nederlanders meer dan één mobiele telefoon heeft. Ongeveer de helft 
van de aansluitingen zijn pre-paid en de andere helft abonnementen. 
Niet alleen het bezit van mobiele telefoon, pc en internet neemt toe, ook het 
gebruik stijgt. 

"De computer met internetaansluiting is op weg een plek te veroveren in 
de vrijetijdsbesteding van vrijwel iedereen. In 2000 bracht 45% van de 
bevolking wekelijks ten minste een kwartier van de vrije tijd achter het 
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computerscherm door. Vijf jaar eerder was dat nog maar 23%." (De 
Haan en Huysmans, 2002). 

De mobiele telefoon, de pc en internet worden vaker en langer gebruikt dan een 
aantal jaren geleden. Ook worden ze voor meer verschillende activiteiten 
gebruikt. 

ICT -activiteiten 
De mogelijkheden van verschillende !CT-middelen zijn in de afgelopen jaren 
enorm toegenomen. De mobiele telefoon is uitgegroeid tot een multifunctioneel 
apparaat. De eerste toestellen werden alleen voor bellen gebruikt, maar nu 
hebben de meeste nieuwe toestellen steeds meer functies, zoals een radio, 
camera, internetverbinding, etc. Ook worden mobiele telefoons veel gebruikt om 
te sms'en: 92% van de jongeren in Nederland gebruikt zijn of haar mobiele 
telefoon hiervoor (van der Poel, 2006). 
Ook internet krijgt steeds meer mogelijkheden. Vanwege deze nieuwe 
communicatiemogelijkheden had men hoge verwachtingen over het effect van 
ICT op de samenleving. Er is veel geschreven over de invloed van !CT-gebruik op 
sociale contacten (De Haan en Huysmans, 2002; De Haan en Klumper, 2004 ). 
Optimisten verwachtten een versterking van sociale contacten. Pessimisten zagen 
ICT als een bedreiging voor sociale contacten. Zij gingen ervan uit dat de tijd die 
op internet (of voor de TV) wordt doorgebracht, ten koste gaat van de tijd die aan 
sociale contacten besteed kan worden. Deze veronderstelling wordt de time 
displacement hypothese genoemd. 
Bij de stelling dat !CT-gebruik ten koste gaat van tijd voor sociale contacten 
wordt er vaak vanuit gegaan dat !CT-gebruik een solitaire bezigheid is die niet op 
communicatie is gericht (De Haan en Huysmans, 2002). Dit blijkt niet het geval te 
zijn: "internet wordt zelfs het meest gebruikt voor sociale doeleinden" (De Haan 
en Klumper, 2004). Ook volgens Strangelove (geciteerd in Putnam, 2000, p. 171) 
is internet vooral gericht op communicatie: 

"The Internet is not about technology, it is not about information, it is 
about communication - people talking with each other, people exchanging 
e-mail ... . The Internet is a community of chronic communicators". 

Ook ui t cijfers van het CBS blijkt dat communicatie (e-mailen, chatten en 
internetbellen) de populairste internetactiviteit is. 93% van de mensen die 
internet bezitten, gebruiken internet voor communicatie (CBS). Informatie zoeken 
is echter ook een belangrijke internetactiviteit: 90% van de internetbezitters 
maakt hier gebruik van (CBS). Ook commerciële activiteiten zoals 
internetbankieren en elektronisch winkelen zijn populair. 
De hoeveelheid tijd die besteed wordt aan verschillende soorten online 
computergebruik varieert sterk per leeftijdsgroep (TBO). Dit is te zien in tabel 
2.1. Hierin is het online pc-gebruik (naar soort gebruik en leeftijdsgroep) van 
Nederlanders in hun vrije tijd weergegeven. Het gebruik van internet tijdens 
verplichtingen (werk of school) zijn hierin niet opgenomen. 
Uit tabel 2.1 is af te lezen dat er grote verschillen zijn in !CT-gebruik tussen 
verschillende leeftijdsgroepen. Jongeren (tieners) gebruiken internet veel meer 
voor chatten en msn'en en games dan andere leeftijdsgroepen en minder voor e
mailen, nieuws en commerciële activiteiten (CBS; TBO). 
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Tabel 2.1: Online pc-gebruik naar soort gebruik en leeftijdsgroep, bevolking van 
12 jaar en ouder, 2005 (in uren per week)_ 

streaming nieuws/ Tele- gericht zomaar e- msn'en video/ kranten bankieren/ 
overige 

wat totaal mailen chatten games info audio lezen -shoppen 
zoeken 

surfen 

Allen 0,4 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 2,5 

12-19 0,2 3,8 1,4 0,1 0,0 0,0 0,3 0,5 6,2 jaar 
20-34 0,5 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 2,9 jaar 
35-49 0,7 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 2,3 jaar 
50-64 

0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 1,8 jaar 

65+ 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 

(Bron: TBO) 

Ook op basis van andere kenmerken zijn verschillende gebruikersgroepen te 
onderscheiden. Howard, Rainie en Jones (in Weilman en Haythornthwaite, 2002) 
zagen grote verschillen in internetgebruik tussen mensen die al lang internet 
hadden en mensen die nog maar pas kort internet hadden, en tussen mensen die 
vaak vanaf thuis online gaan en mensen die dat niet vaak doen. Deze gebruikers 
verschillen van elkaar op het gebied van frequentie en duur van internetgebruik 
en op het gebied van activiteiten. 

Uses and gratifications 
Om verschillen in gebruik van ICT te achterhalen, kan de zogenaamde uses and 
gratifications benadering gebruikt worden. Deze benadering is erop gericht om te 
achterhalen hoe mensen media gebruiken (use) om hun behoeften te bevredigen 
(gratify). De uses and gratifications benadering stelt niet de vraag hoe !CT
gebruik de gebruikers beïnvloedt, maar hoe de behoefte van gebruikers hun 
(keuze voor) !CT-gebruik beïnvloedt (Cho, Gil de Zuniga, Rojas en Shah, 2003). 
Er zijn verschillende soorten behoeften die mensen door middel van !CT-gebruik 
willen bevredigen. Cho, Gil de Zuniga, Rojas en Shah (2003) onderscheiden 
bijvoorbeeld drie gebruikspatronen (informatieverkenning, consumptie en 
interactie) en drie daarbij behorende soorten bevrediging (leren, verwerven en 
connectie). In dit onderzoek is vooral de behoefte aan sociale interactie van 
belang. 

2.3 Gebruik van ruimte voor sociale interactie 

Voor communicatie was het ooit nodig dat mensen op dezelfde tijd op dezelfde 
plaats waren. Door de opkomst van snellere vervoermiddelen in het verleden, 
werd het belang van fysieke nabijheid minder. De opkomst van ICT maakte de 
relatie tussen contact en plaats nog kleiner (Dijst, 2006). Communicatie kan nu 
ook op dezelfde tijd maar op een andere plaats, of op een andere tijd en een 
andere plaats plaatsvinden. 
Interactie via mobiele telefoon en internet kan op verschillende tijd (bijvoorbeeld 
e-mail, sms of voicemail) of op dezelfde tijd (bellen of msn'en) plaatsvinden. Er 
kan gezegd worden dat de interactie dan in de virtuele ruimte plaats vindt. De 
personen tussen wie die interactie plaatsvindt, bevinden zich echter ook in de 
fysieke omgeving. 
Internetgebruik vindt meestal thuis plaats, op een werk- of studieadres of 
eventueel in een openbare gelegenheid zoals een bibliotheek of internetcafé. 
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Communicatie via een mobiele telefoon kan (bijna) overal plaatsvinden. In Japan 
zijn de belangrijkste plaatsen waar mensen mobiel bellen: thuis (56,6%), op 
straat (45,1%), op het werk (41,2%), in de auto (37,4%), op het station of bij de 
bushalte (19,4%), in een restaurant of café (9,4%), op school (6,9%), in de trein 
of de bus (2,9%) (Ito, Okabe en Matsuda, 2005). Veel mensen bellen dus als ze 
onderweg zijn. Hierdoor kan sociale interactie efficiënter georganiseerd worden 
(Dijst, 2006). Bellen onderweg heeft echter ook nadelen: het kan overlast 
veroorzaken en het kan onveilig zijn. 
Sociale interactie op dezelfde tijd op dezelfde plaats kan in principe ook overal 
plaatsvinden. In het tijdsbestedingsonderzoek (TBO) is gekeken naar sociale 
interactie die plaatsvindt in de vrije tijd in de privé-sfeer: thuis of bij iemand 
anders thuis. Sociale interactie speelt zich echter ook buitenshuis af en ook 
tijdens verplichtingen zoals werk of school. 
Waar het gaat om ruimtegebruik voor sociale interactie is het concept van social 
anchor points te gebruiken: de plaatsen waaromheen mensen zich verplaatsen 
voor sociale activiteiten (Carrasco et.al., 2006). Dit kunnen de huizen zijn van de 
personen in het sociale netwerk, hun werkplek of café's of restaurants in de 
omgeving. 

First, second en third places 
OI denburg ( 1999) maakt onderscheid tussen drie sferen die belangrijk zijn voor 
mensen: first, second en third places. Met eerste en tweede plaatsen bedoelt 
Oldenburg thuis en werk. Oldenburg (1999) introduceerde het begrip third p/aces 
waarmee hij bedoelt: "pub/ie p/aces that host the regu/ar, voluntary, informal, 
and happily anticipated gatherings of individuals beyond the realms of home and 
work". 
Thuis, werk en third places zijn alledrie plaatsen waar sociale interactie kan 
plaatsvinden. Ze worden hier achtereenvolgend behandeld. 

Thuis 
In de vorige paragraaf is al naar voren gekomen dat 1\Jederlanders steeds minder 
bij elkaar op bezoek gaan. Ook worden de sociale contacten met de eigen 
huisgenoten minder. Toch zijn mensen tegenwoordig steeds meer thuisgericht. 
Het idee dat 'thuis' geïsoleerd is van de rest van de sociale wereld verandert snel. 
Huizen gaan deel uitmaken van netwerken (Graham en Marvin, 1996). Steeds 
meer activiteiten kunnen thuis plaatsvinden. Communicatie vanuit huis is steeds 
gemakkelijker. 

Werk 
Op het werk (of op school) vindt ook vaak sociale interactie plaats. In veel 
gevallen werken mensen samen met collega's uit hetzelfde vakgebied en dus met 
ongeveer dezelfde kennis en interesse. Vooral de informatiebehoefte die ten 
grondslag ligt aan sociale interactie kan hier bevredigd worden. 
Door de opkomst van ICT is het echter steeds gemakkelijker geworden om thuis 
te werken. Dit gebeurt ook in toenemende mate. De binding van 
kantoorpersoneel aan een vaste werkplek wordt minder. Het belang van het werk 
als locatie voor sociale interactie zou daardoor af kunnen nemen. 

Third places 
De derde sfeer die Oldenburg (1999) noemt is die van de third place. Oldenburg 
(1999) noemt acht kenmerken van third places: 

1) Het zijn neutrale plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, buiten 
hun privé-sfeer en zonder dat ze gastheer of -vrouw zijn. 

2) Het zijn "leve/ers". Rangen en standen zijn er niet belangrijk; mensen zijn 
er aan elkaar gelijk. 

3) Conversatie is de belangrijkste activiteit. 
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4) Het zijn gemakkelijk toegankelijke accommodaties (omdat mensen er 
gemakkelijk en snel kunnen komen en omdat ze de daar mensen kennen). 

5) Ze hebben een vaste groep klanten of stamgasten. 
6) De uitstraling van de plaatsen is gewoon; niet bedoeld om indruk te 

maken. 
7) Er heerst een vrolijke stemming. 
8) Het zijn plaatsen waar mensen zich thuis voelen, weg van huis. 

Third places kunnen plaatsen zijn zoals een kerk, een buurt- of 
gemeenschapshuis, een bar of café, een winkel, een postkantoor of een 
hoofd(winkel)straat. De opkomst van internet zorgde voor de vraag of ook 
virtuele ruimte gezien kan worden als third place (Wellman en Haythornthwaite, 
2002). Oldenburg zelf ziet internetgebruik echter als een geïsoleerde bezigheid 
die tot eenzaamheid kan leiden. Volgens hem is de virtuele ruimte dus geen third 
place. 
Third places zijn informele ontmoetingsplaatsen die essentieel zUn voor 
individuen, gemeenschappen en het openbare leven. Rosenbaum (2006) noemt 
deze plaatsen "commercial friendships", omdat mensen er niet zozeer komen 
voor consumptie, maar vooral vanwege behoefte aan gezelschap of emotionele 
steun. Het is dus belangrijk dat deze third places aanwezig zijn in de directe 
woonomgeving van mensen. 
Oldenburg constateert een afname van third places als gevolg van stedengroei en 
stedelijke ontwikkelingen zoals schaalvergroting. Galle et al. (2004) schrijven dat 
door de stijgende welvaart het aantal traditionele ontmoetingsplaatsen (cafés, 
restaurants, winkels en sporthallen) in eerste instantie is gestegen. De eigen 
woonbuurt van mensen heeft echter sinds de jaren vijftig en zestig steeds minder 
betekenis gekregen. De thuisgerichtheid van mensen (contractie) is gegroeid. 
Bepaalde activiteiten werden (door de stijgende welvaart) 'binnengehaald' via 
huishoudelijke kapitaalgoederen (tv in plaats van theater). Tegelijkertijd wilden 
de mensen ook de buurt uit (uitwaaiering) naar plekken met een meer centraal 
en publiek karakter, steeds verder van huis. Doordat, door deze processen van 
contractie en uitwaaiering, de woonbuurt minder betekenis kreeg, verdwenen hier 
(vrijetijds)voorzieningen die fungeerden als ruimte voor interactie, zoals 
buurttheaters, kruideniers en buurtwinkels (Gadet, 1999). 
Het verdwijnen van specifieke ontmoetings- en interactieplaatsen kan het voor 
bepaalde individuen of bevolkingsgroepen moei,lijker maken om ontmoetingen te 
realiseren. Daardoor kan de sociale samenhang en leefbaarheid in bepaalde 
dorpen, buurten of wijken negatief beïnvloed worden (Galle, Van Dam, Peeters, 
2004). Het kan echter ook zijn dat deze plaatsen vervangen zijn door andere 
plaatsen voor ontmoeting of interactie. 

Door de acht kenmerken die Oldenburg noemt, wordt de sfeer van third places 
erg specifiek gemaakt. Daardoor is de indeling in first, second en third places niet 
allesomvattend. Third places zijn plaatsen in de openbare sfeer. Het begrip omvat 
echter niet de gehele openbare sfeer. 

Openbare sfeer 
De openbare sfeer is onder te verdelen in openbare binnengelegenheden en 
openbare buitenruimte. 

Openbare binnengelegenheden 
Openbare binnengelegenheden kunnen verschillende soorten gelegenheden of 
voorzieningen zijn . Hieronder vallen o.a . winkels, horeca- en 
uitgaansgelegenheden, culturele voorzieningen, sporthallen, clubhuizen, kerken, 
buurthuizen etc. Verschillende groepen mensen zullen verschillende soorten van 
deze gelegenheden bestempelen als ontmoetingsruimte. 

18 



Hoofdstuk 2 Begrippen, trends en theorieën 

Openbare buitenruimte 
De openbare buitenruimte bestaat uit straten, pleinen en parken. Er is sinds een 
aantal decennia in Nederland, en ook in andere Europese landen, hernieuwde 
aandacht voor de openbare buitenruimte. De ontmoetingsfunctie van de openbare 
ruimte is een centrale doelstelling in veel beleidsnota's. Toch blijkt de openbare 
ruimte (nog) maar zelden te fungeren als ontmoetingsplaats (Hajer en Reijndorp, 
2001). 

Verplaatsingen 
Ruimtegebruik voor sociale interactie betreft niet alleen de plaatsen waar sociale 
interactie zich afspeelt, maar ook de verplaatsingen die mensen daarvoor maken. 
De invloed van sociale interactie op verplaatsingsgedrag is een actueel onderwerp 
(Carrasco et.al., 2006). 
Neemt de frequentie van interactie toe naarmate de afstand afneemt? Sociale 
interactie via ICT kan fysieke contacten (en dus verplaatsingen) vervangen. 
Anderzijds maakt ICT het gemakkelijker om contact te onderhouden met mensen 
die verder weg wonen. Dit kan dus zorgen voor langere verplaatsingen. 
Verplaatsingen kunnen toe- of afnemen als gevolg van !CT-gebruik en sociale 
interactie. 

Het is dus belangrijk om te weten op welke manier en op wat voor soort plaatsen 
sociale interactie plaatsvindt en welke verplaatsingen hiervoor gemaakt worden. 
Dit komt in dit onderzoek aan de orde. In de volgende paragraaf wordt ingegaan 
op het verband tussen !CT-gebruik en ruimtegebruik voor sociale interactie. 

2.4 Het verband tussen !CT-gebruik en ruimtegebruik 

In de vorige paragrafen zijn verschillende ontwikkelingen op het gebied van 
sociale interactie, !CT-gebruik en ruimtegebruik ten behoeve daarvan naar voren 
gekomen. In deze paragraaf wordt het verband tussen die twee behandeld. 
Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar het verband tussen ICT( -gebruik) 
op de gebouwde omgeving. Volgens Graham en Marvin (1996) is dit verband lang 
genegeerd in de stedebouw en stedelijk beleid. Het onderzoek dat gedaan is op 
dit gebied, richt zich voornamelijk op de ruimtelijke gevolgen van !CT-gebruik via 
e-work en e-commerce. 
In de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening (Ministerie van VROM, 2001) 
worden twee manieren genoemd waarop ICT van invloed is op het ruimtegebruik 
in Nederland. De eerste manier is door als doorbraaktechnologie economische 
groei te veroorzaken, die leidt tot meer welvaart, meer bedrijvigheid, meer vraag 
naar grotere woningen en meer mobiliteit. De tweede manier is door het 
beïnvloeden van het activiteitenpatroon van mensen. Mensen krijgen meer 
keuzevrijheid en de belemmeringen in ruimte (bereikbaarheid) en tijd 
(openingstijden) nemen af. Het gebruik van de ruimte wordt daarmee echter ook 
diffuser (llllinisterie van VROM, 2001). 

Synergie, substitutie, generatie en optimalisatie 
Als basis voor onderzoek naar de relatie tussen ICT en ruimte kan een bestaand 
model van Graham en Marvin (1996) gebruikt worden. Graham en lillarvin 
onderzochten de impact van telecommunicatie op stedelijke patronen. Hierbij 
gebruiken zij de concepten electronic spaces en urban places. Electronic spaces 
zijn onzichtbare, ontastbare, virtuele, abstracte, immateriële ruimten in !CT
netwerken. Urban places verwijst naar de tastbare, zichtbare, materiële 
gebouwde vorm van de stad en de fysieke transportnetwerken. Graham en 
Marvin (1996) onderscheiden vier relaties tussen de urban places en electronic 
spaces: synergie, substitutie, generatie en optimalisatie. Deze relaties zijn 
weergegeven in figuur 2.2 en worden hieronder toegelicht. 
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Electronic spaces, 
gebaseerd op ICT 

Urban places, gebaseerd 
op de fysieke vorm van 
steden 

Figuur 2.2: Schematische weergave van de relatie tussen !CT en ruimte 

Synergie 
ICT ontwikkelt zich synergetisch met de bestaande gebouwde omgeving. Er is een 
parallel tussen ICT en ruimtelijke veranderingen; ze gaan beiden in dezelfde 
richting en vullen elkaar aan. 

Substitutie 
ICT is in staat afstand te overbruggen en kan daardoor het fysiek overbruggen 
van die afstand overbodig maken. In de literatuur over vestigingsdynamiek van 
bedrijven wordt gesproken over death of distance: "virtuele communicatie en 
contacten maken het niet meer noodzakelijk om in elkaars nabijheid te zijn of om 
fysieke verplaatsingen te maken" (Van Oort, Raspe en Snellen, 2003). Afstand is 
dus geen beperkende factor meer in de mogelijkheid tot communicatie. Bepaalde 
activiteiten hebben daardoor een footloose karakter gekregen: ze kunnen overal 
plaatsvinden, want ze zijn niet meer aan een bepaalde plek of fysieke nabijheid 
gebonden (Gepts, 2002). ICT kan op die manier zorgen voor virtuele substituten 
voor deze activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn telebankieren, e-commerce en 
telewerken. 

Generatie 
Tegenover de filosofie van de death of distance staat de redenering dat de 
moderne communicatiemiddelen hebben gezorgd voor een toename van 
communicatie die face-to-face contacten vereist. Toepassingen van ICT zullen een 
deel van de 'face-to-face' contacten vervangen, maar tegelijkertijd ook de 
behoefte aan persoonlijk contact vergroten. Hierdoor zou per saldo het aantal 
ontmoetingen toenemen. 
Ook Van Oort, Raspe en Snellen (2003) schrijven dat het veel waarschijnlijker is 
dat de mobiliteit toeneemt door ICT dan dat deze afneemt. De mobiliteitseffecten 
van e-work en e-commerce zijn volgens hen echter zeer gering. 

Optimalisatie 
ICT kan de efficiëntie van fysieke netwerken optimaliseren (Graham en Marvin, 
1996). Hiervoor zijn verschillende toepassingen denkbaar, bijvoorbeeld 
elektronisch gestuurde verkeerslichten die afhankelijk van de drukte op de weg 
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de toegang tot de snelweg regelen (Gepts, 2002) . Daarnaast kan ICT door 
efficiencyverbeteringen de productiviteit van productieprocessen verhogen. Ook 
kunnen innovaties buiten het primaire productieproces (nieuwe methoden van 
management, verkoop, adverteren, networking, organisatie en marketing) de 
efficiency verbeteren (Van Oort, Raspeen Snellen, 2003). 

4 relaties tussen ruimtegebruik en !CT-gebruik t.b.v. sociale interactie 
Graham en Marvin (1996) richten hun onderzoek op de invloed van 
telecommunicatie op stedelijke patronen. Hun model kan echter ook toegepast 
worden om de relaties tussen !CT-gebruik ten behoeve van sociale interactie en 
het ruimtegebruik ten behoeve van sociale interactie te onderzoeken. Ook daarbij 
kan sprake zijn van synergie, substitutie, generatie en optimalisatie. 
Met ruimtegebruik ten behoeve van sociale interactie worden de plaatsen bedoeld 
waar face-to-face contact tussen mensen in hun vrije tijd plaatsvindt en de plaats 
waar mensen zich bevinden als ze anderen bellen, sms'en of mailen. 

Synergie 
Ruimtegebruik ten behoeve van sociale interactie en !CT-gebruik ten behoeve van 
sociale interactie vullen elkaar aan. Sociale netwerken in het gewone leven en 
sociale netwerken in cyberspace overlappen en versterken elkaar. ICT wordt vaak 
gebruikt om contacten te onderhouden met personen waarmee men ook face-to
face contact heeft. Het is mogelijk dat de relatie met die personen sterker wordt 
door de combinatie van face-to-face contact en gemedieerde interactie. De 
communicatie via ICT is anders dan face-to-face communicatie. Als mensen 
bijvoorbeeld via ICT wel bepaalde onderwerpen bespreken die ze face-to-face niet 
(kunnen of durven) bespreken, dan is er sprake van synergie. 

Substitutie 
ICT -gebruik ten behoeve van sociale interactie kan face-to-face sociale interactie 
vervangen. Sociale interactie kan dus digitaal plaatsvinden, waardoor er minder 
ontmoetingen nodig zjjn, en dus ook minder ontmoetingsplaatsen. 
ICT zou vaker ingezet kunnen worden door mensen die weinig gebruik (kunnen) 
maken van ontmoetingsplaatsen. 
Er kan ook substitutie plaatsvinden doordat contacten met bepaalde mensen 
vervangen worden door contacten met anderen. Er vindt dan een verschuiving 
plaats in de mensen met wie men contact heeft. Nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën kunnen volgens McPherson, Smith-Lovin en 
Brashears (2006) het aantal uithuizige contacten vergroten, maar ze lijken de 
kans op het hebben van huiselijke contacten met familie, buren en vrienden te 
verminderen. Ook De Haan en Ktumper (2004) constateren een dergelijke 
verschuiving: "Door een toename van contacten met verre vrienden en nieuwe 
kennissen zou een kleiner gedeelte van de sociale contacten aan familie en goede 
vrienden besteed kunnen worden". 

Generatie 
!CT-gebruik kan zorgen voor een toename van face-to-face sociale interactie. Het 
is door mobiele telefonie en internet veel gemakkelijker geworden om met elkaar 
af te spreken. Dit kan zorgen voor een toename van gemedieerde sociale 
interactie, een toename van het aantal face-to-face contacten, een toename van 
het gebruik van specifieke ontmoetingsplaatsen en een toename van het aantal 
verplaatsingen om elkaar op te zoeken. 
Ook kan !CT-gebruik een toename van de lengte van verplaatsingen tot gevolg 
hebben. Via ICT kunnen bovenregionale contacten gemakkelijk onderhouden 
worden. Dit kan leiden tot een toename van het aantal bezoeken aan die 
contacten, en dus tot een toename van afgelegde afstanden. 
ICT kan ook gebruikt worden voor het vinden en aangaan van nieuwe sociale 
contacten. 
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Optimalisatie 
Door middel van ICT kan sociale interactie geoptimaliseerd worden. Het maken 
van afspraken om ergens bij elkaar te komen gaat heel snel en gemakkelijk via e
mail of mobiele telefonie. De belangrijkste reden (voor jongeren) om mobiel te 
bellen is om af te spreken (Van der Poel, 2006). Ook wordt er vaak gebeld om te 
laten weten hoe laat men ergens (meestal thuis) zal zijn (Van der Poel, 2006). 

2.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste begrippen (en verbanden daartussen) 
behandeld uit de (voorlopige) probleemstelling: Wat is in Nederland het verband 
tussen het gebruik van ICT en het gebruik van de gebouwde omgeving ten 
behoeve van sociale interactie? Er is kort ingegaan op de behoeften die ten 
grondslag liggen aan sociale interactie. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden 
tussen sociale behoeften en informatie-behoefte. Sociale behoeften betreffen de 
behoefte aan liefde, vertrouwen, een band met anderen, aandacht, etc. Een groot 
deel van de ontmoetingen met anderen vindt plaats via sociale netwerken. Er kan 
vanuit gegaan worden dat sociale activiteiten en verplaatsingen veroorzaakt 
(kunnen) worden door iemands sociaal netwerk. Het is niet gemakkelijk om vast 
te stellen wie er deel uitmaken van iemands sociale netwerk. Desondanks lijken 
er wel verschuivingen plaats te vinden in het aantal personen in het netwerk, in 
de sterkte van de banden en in de tijd die besteed wordt aan sociale interactie. 
Ook in de manier waarop sociale interactie plaatsvindt, zijn verschuivingen te 
constateren. Door !CT-ontwikkelingen zijn er verschillende communicatievormen 
bij gekomen. Welke vorm gekozen wordt, is afhankelijk van persoonskenmerken 
(leeftijd en opleidingsniveau), maar ook van het feit of iemand al lang internet 
en/of een mobiele telefoon heeft. De uses and gratifications benadering kan in dit 
onderzoek inzicht bieden in de manier waarop mensen ICT en ruimte gebruiken 
om hun behoeften aan sociale interactie te bevredigen. Bij het gebruik van ruimte 
voor sociale interactie is een indeling gemaakt in vier soorten ruimten: thuis, op 
het werk, in een openbare binnengelegenheid of in de openbare buitenruimte. 
Ook is er ingegaan op de verplaatsingen die voor sociale interactie gemaakt 
worden. 
Graham en Marvin (1996) onderscheiden vier mogelijke relaties tussen urban 
places en electronic spaces: synergie, substitutie, generatie en optimalisatie. De 
vraag is in hoeverre er van deze vier relaties sprake is bij het verband tussen 
!CT-gebruik en ruimtegebruik voor sociale interactie: wordt face-to-face contact 
vervangen door ICT-gemedieerde interactie, of zorgt !CT-gebruik juist voor een 
toename van het aantal of de lengte van verplaatsingen om elkaar op te zoeken? 
En in hoeverre wordt ICT ingezet om sociale interactie effectiever te plannen? Dit 
zijn vragen die in dit onderzoek aan bod zullen komen. Op basis van de in dit 
hoofdstuk behandelde theorieën kan de probleemstelling verder gespecificeerd 
worden. Dit gebeurt in het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 3 Ontwikkeling van een instrument 

In het vorige hoofdstuk is een voorlopige probleemstelling opgesteld en zijn de 
belangrijkste begrippen en verbanden daartussen behandeld. Aan de hand van de 
besproken literatuur uit het vorige hoofdstuk wordt in dit hoofdstuk de 
probleemstelling verder uitgewerkt in specifieke onderzoeksvragen. Vervolgens 
wordt ingegaan op de vraag welke gegevens verzameld dienen te worden om de 
probleemstelling te onderzoeken. Daarna worden de dataverzamelingsmethoden 
besproken, met behulp waarvan de benodigde gegevens verzameld kunnen 
worden. Daarna wordt kort ingegaan op het softwaresysteem waarmee het 
dataverzamelingsinstrument gemaakt wordt. Tot slot worden de verschillende 
stappen het dataverzamelingsinstrument behandeld. 

3.1 Probleemstelling 

In de inleiding is de voorlopige probleemstelling weergegeven in figuur 1.1 met 
daarin de basisconcepten sociale interactie, !CT-gebruik voor sociale interactie en 
ruimtegebruik voor sociale interactie . Uit de in hoofdstuk 2 besproken literatuur is 
naar voren gekomen dat er verschillende persoons- en omgevingskenmerken van 
invloed zullen zijn op het gebruik van ICT en ruimte voor sociale interactie. Ook is 
in hoofdstuk 2 besproken dat iemands sociale netwerk van invloed is op zijn of 
haar sociale interactie. Ook is in hoofdstuk 2 ingegaan op het verband tussen 
!CT-gebruik en ruimtegebruik (voor sociale interactie). Hierbij is het model van 
Graham en Marvin (1996) aangehaald. De behandelde literatuur leidt tot een 
uitbreiding van de probleemstelling uit de inleiding. De hoofdvraag blijft: Wat is 
het verband tussen !CT-gebruik en ruimtegebruik voor sociale interactie? De 
schematische weergave van deze hoofdvraag is echter uitgebreid met de 
concepten persoons- en omgevingskenmerken en sociaal netwerk. Verder zijn de 
relaties tussen !CT-gebruik en ruimtegebruik toegevoegd. Dit is te zien in figuur 
3.1. 

Persoons- en 
omgevings
kenmerken 

Sociaal 
netwerk 

Sociale interactie 

!CT-gebruik tbv 
sociale interactie 

Ruimtegebruik tbv 
sociale interactie 

Figuur 3.1: Schematische weergave probleemstelling 
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Deze probleemstelling is onder te verdelen in de volgende deelvragen: 
Hoe is het in Nederland gesteld met sociale interactie? 
Waar vindt sociale interactie plaats; en hoe, wanneer, met wie, hoe vaak, 
hoe lang? 
In welke mate worden verschillende !CT-middelen gebruikt ten behoeve 
van sociale interactie? 
Welke soorten plaatsen worden gebruikt voor sociale interactie? 
Welke verplaatsingen worden gemaakt voor sociale activiteiten? 
Welke persoons- en omgevingskenmerken zijn hierop van invloed? 
Wat is het verband tussen sociaal netwerk en sociale interactie? 
In hoeverre is er sprake van synergie, substitutie, generatie dan wel 
optimalisatie? 

3.2 Benodigde gegevens 

In deze paragraaf wordt beschreven welke gegevens achterhaald dienen te 
worden om de probleemstelling te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden 
onderverdeeld in drie groepen van variabelen, die ook in figuur 3.1 te zien zijn. Er 
zijn drie groepen te onderscheiden, namelijk: 

1. Persoons- en omgevingskenmerken 
2. Sociaal netwerk 
3. Sociale interactie 

Deze drie groepen van variabelen en de bijbehorende benodigde gegevens 
worden hier achtereenvolgens besproken. 

Persoons- en omgevingskenmerken 
De persoons- en omgevingskenmerken zijn belangrijk, omdat dit de verklarende 
variabelen zijn. De mate waarin en de manier waarop ICT gebruikt wordt voor 
sociale interactie en de manier waarop ruimte gebruikt wordt voor sociale 
interactie, verschilt per persoon . De persoonskenmerken die hier waarschijnlijk 
invloed op hebben zijn geslacht, leeftijd en sociaal-economische status (inkomen 
en opleidingsniveau). Ook huishoudenstype is van invloed op het gebruik van ICT. 
Er zijn steeds meer alleenwonenden, die voor sociale interactie zijn aangewezen 
op contacten buitenshuis of via ICT. De aanwezigheid van kinderen (in een 
bepaalde leeftijdsgroep) zal waarschijnlijk ook van invloed zijn op !CT-bezit en -
gebruik. De vraag is ook of mensen die moeilijker fysieke afstanden kunnen 
overbruggen (bijvoorbeeld omdat ze geen auto hebben of slecht ter been zijn) 
vaker dan anderen ICT gebruiken (voor sociale contacten). 

De volgende persoonskenmerken worden verondersteld relevant te zijn: 
Leeftijd 
Geslacht 
Huishoudensamenstelling 
Opleidingsniveau 
Sociaal gehalte van de werkplek 
Inkomen 
Tijdbesteding en tijdsdruk 
Verenigingsleven 
Mobiliteit (toegang tot vervoermiddelen) 
Toegang tot en gebruik van !CT-middelen (hoe veel, hoe vaak, hoe lang 
al) 
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Er zal ook een aantal omgevingskenmerken van invloed zijn op !CT-gebruik en 
ruimtegebruik voor sociale interactie. Het is de vraag of mensen die geen of 
wem1g voorzieningen in de buurt hebben die kunnen dienen als 
ontmoetingsplaatsen vaker ICT gebruiken ten behoeve van sociale interactie dan 
mensen die wel veel van dit soort plaatsen in hun directe omgeving hebben. Dit 
hangt ook samen met de mate van stedelijkheid van de woonplaats. In 
plattelandsgebieden zijn minder ontmoetingsplaatsen aanwezig dan in stedelijke 
gebieden. 

De relevante omgevingskenmerken zijn: 
Aanwezigheid van voorzieningen 
Stedelijkheidsgraad 

Sociaal netwerk 
In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat communicatie en verplaatsingen 
gevoed (kunnen) worden door iemands sociaal netwerk. Iemands sociale netwerk 
kan dus iets vertellen over zijn of haar ICT -gebruik en/ of ruimtegebruik voor 
sociale interactie. Hierbij speelt niet alleen de omvang van het sociale netwerk 
een rol, maar ook de kenmerken van de mensen die deel uitmaken van dit 
netwerk (bijvoorbeeld hun !CT-gebruik en hun woonplaats). 

Van iemands sociale netwerk is het belangrijk om te weten: 
De omvang (aantal alters) 
De verdeling van het aantal alters over verschillende categorieën 
Sterkte van de band tussen ego en alter 
Frequentie van sociale interactie met alter naar communicatievorm 
Afstand tussen woonlocaties van ego en alter 

Sociale interactie 
Voor iedere sociale interactie is het belangrijk om te weten met wie er interactie 
is en welke communicatievorm er gebruikt wordt. Vooral wanneer er sprake is 
van face-to-face contact, is het ruimtegebruik voor deze interactie van belang. 
Het gaat hierbij om de vraag waar (in wat voor soort plaats) de interactie 
plaatsvindt. Ook is het van belang welke verplaatsingen men voor deze interactie 
gemaakt heeft. 
De activiteit tijdens de interactie, en het doel van de interactie zijn ook 
belangrijk. Voor een gegeven alter en een gegeven doel willen we namelijk de 
keuze voor communicatievorm voorspellen. 
Ten slotte speelt hier de vraag wat de relatie tussen ICT -gebruik ten behoeve van 
sociale interactie en ruimtegebruik ten behoeve van sociale interactie is, oftewel 
in hoeverre er sprake is van synergie, substitutie, generatie dan wel optimalisatie. 

Voor iedere sociale interactie zijn de volgende gegevens relevant: 
Met wie (categorie) 
communicatie-/interactievorm (face-to-face, telefonisch, per sms, email of 
msn) 
Locatie van de interactie (of in geval van onderweg: vervoermiddel) 
Afgelegde afstand voor de interactie 
Doel van de interactie 
Activiteit tijdens interactie 
In hoeverre is er sprake van synergie, substitutie, generatie en 
optimalisatie? 

Gegevens met betrekking tot deze zijn belangrijk vanuit het oogpunt van 
verkeerskundig onderzoek. Hiermee kan de generatie van sociale activiteiten en 
daarvoor gemaakte verplaatsingen gereconstrueerd worden. 
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3.3 Methoden van dataverzameling 

In de vorige paragraaf is ingegaan op de gegevens die voor dit onderzoek nodig 
zijn. In deze paragraaf wordt ingegaan op de dataverzamelingsmethoden die 
gebruikt kunnen worden om de benodigde gegevens te verzamelen. 

Dataverzameling persoons- en omgevingskenmerken 
De gegevens over persoons- en omgevingskenmerken en over het sociale 
netwerk van deze persoon kunnen verzameld worden door middel van 
vragenlijsten. Er wordt voorgesteld om twee vragenlijsten te gebruiken, een 
huishoudenvragenlijst en een persoonsvragenlijst. 
De huishoudenvragenlijst kan gebruikt worden om algemene vragen te stellen 
over het huishouden en hoeft maar door één lid van het huishouden ingevuld te 
worden. Met behulp van de huishoudenvragenlijst kunnen de volgende persoons
en omgevingskenmerken verzameld worden: samenstelling van het huishouden, 
leeftijd, geslacht, bezit van computer, bezit van internet, bezit van auto, 
stedelijkheidsgraad en aanwezigheid van voorzieningen in de woonomgeving. De 
gegevens die voor alle leden van het huishouden gelijk zijn, hoeven op deze 
manier maar één keer ingevuld te worden. 
Vanuit de huishoudenvragenlijst kan er automatisch een digitale 
persoonsvragenlijst aangemaakt worden voor alle leden van het huishouden van 
15 jaar of ouder. In de persoonsvragenlijst kunnen vragen gesteld worden over 
persoonskenmerken die niet voor het hele huishouden gelden. Alle relevante 
persoonskenmerken die niet met behulp van de huishoudenvragenlijst 
achterhaald worden, zijn met behulp van de persoonsvragenlijst te achterhalen. 
Het gaat hier om de volgende persoonskenmerken: opleidingsniveau, tijd besteed 
aan opleiding, tijd besteed aan werk, inkomen, sociaal gehalte van de werkplek, 
tijdsdruk, (tijd besteed aan) verenigingsleven, toegang tot vervoermiddelen en 
het gebruik van !CT-middelen (hoe lang al, hoe vaak). 

Dataverzameling sociaal netwerk 
De gegevens over iemands sociaal netwerk kunnen ook achterhaald worden met 
behulp van de voorgestelde persoonsvragenlijst De vragen daarin zijn gebaseerd 
op de vragen die gebruikt zijn door Carrasco et al (2006). Er is gebruik gemaakt 
van een name generator. Dit zijn één of meerdere vragen die bij een ego de 
herinnering aan alters kunnen oproepen. 
Er is in de persoonsvragenlijst een onderscheid gemaakt in mensen uit het 
netwerk waarmee iemand een heel sterke band heeft en mensen met wie hij of 
zij een redelijk sterke band heeft. De mensen waarmee men een heel sterke band 
heeft, worden omschreven als "mensen met wie u belangrijke dingen bespreekt 
of waarmee u regelmatig contact heeft of die er voor u zijn als u hulp nodig 
heeft". 
De mensen met wie men een redelijk sterke band heeft, zijn omschreven als: 
"mensen die meer zijn dan gewoon kennissen, maar waarmee u niet heel close 
bent". 
Eerst wordt gevraagd om alle namen te noteren van de mensen met wie men een 
heel sterke band heeft. Er worden hierbij 25 invulvelden gegeven. Uit het 
onderzoek van Carrasco et al (2006) blijkt dat 90% van de respondenten minder 
dan 25 mensen in zijn of haar sociale netwerk heeft waarmee hij of zij een heel 
sterke band heeft. Naast de namen van de alters wordt ook gevraagd naar hun 
geslacht, hun leeftijd, tot welke categorie ze behoren, hoe lang men ze al kent en 
wat de reistijd is naar hun woning. Deze vragen zijn te zien in figuur 3.2. 
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Persoonsvragenlijst 

Pagina 28 van 33 

Denk aan de mensen met wie u een heel sterke band heeft. Dit zijn mensen met wie u belangrijke dingen 
bespreekt of waarmee u regelmatig contact heeft of die er voor u zijn als u hulp nodig heeft. 

Denkt u hierbiJ aan de leden van uw hutshouden, (andere)famifie, collega's of studiegenoten, buurtgenoten, 
vereniglngsgenoten en andere vrienden. 

Noteer van deze personen de naam of inittalen (deze moeten voor alle personen in de liJSt verschlllend ztjn) en geef 
aan wat hun geslacht is, hun leeftijd, tot welke categolis z:e behoren, hoe lang u ze al kent en wat de reislijd is tussen 
uw en hun wonmg , 

Naam Geslacht Leeftijd 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6 . 

7. 

8. 

....----------,, C3 

Q ~ 

I 
I 
[ 
I 
I 
I 
I 
[ 
I 

Categorie 
![-

J m1jn partner 
I mijn veder/moeder I mijn (pleeg)kind 

mijn broer/zus 
I mijn opa/oma 

(andere) fam1he 
! mijn huisgenoot 
' buurtgenoot 
I collega/studiegenoot I verenigingsgenoot 

een andere vriend 
I 

Figuur 3.2: vragen sociaal netwerk 

Hoe lang kennen Reistijd 

vil ... J I [v 

I 
· m1nder dan 1 jaar I 0 minuten (bij mq 1n hws) 
11 tol 2 jaar J1-10 minuien 
; 2 tol 5 jaar 10-31 minuten 
IS tol 15 jaar J31 minuten lol 1 uur 
· 15 jaar of meer )1 tot 2 uur 
I meer dan 2 uur 

[ ~ weet ik niet 
~ 

[ ~v J I ~ I 
.Hl ~~ 

... 11 t.,.ll J i 

Vervolgens wordt voor alle ingevulde personen de vraag gesteld hoe vaak men 
daarmee contact heeft op verschillende manieren (face-to-face, telefonisch, via 
sms, via e-mail en via msn). Dit is te zien in figuur 3.3. 
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Hoe vaak hebben Jullie contact op onderstaande manieren? 

Face-to-tace Telefonisch Via sms Viae-mail 

Persoon 1 [ilOOlt " (nooit :=====::::::-: vlj --1 
Persoon 2 l.__n-"'oo:...it_-==='gl nooit 

Persoon 3 I nooit v}(nooit 

11 V 

(bijna) ledere dag 
2 tot Sx per week 11 

.., 
~---==~ 

Persoon 4 [nooit .VJ I nooit 
~=======:;! 

1 x per week I . ..J 2 of 3x per maand 
Persoon 5 [nooit v] (iooit 

~====:::;;! 
1 x per maand I vj 
< 1 x per maand 

Persoon 6 I nooit ~ I nooit 
~===-

I 3 nooit 

Persoon 7 L ---~" .__ ____ __,v~ I nooit ._I n_oo_it ___ ~_, 

terug I I verder 

Berg Enquoto Syatom 0 2001 Oesi!J> Sysiems 

Figuur 3.3: vragen sociaal netwerk (2) 

Vlamsn 

Vervolgens worden beide tabellen met vragen herhaald voor de mensen met wie 
men een redelijk sterke band heeft. Hierbij worden 40 invulvelden gegeven. 
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Met behulp van deze vragen uit de persoonsvragenlijst kunnen alle benodigde 
gegevens over iemands sociale netwerk achterhaald worden, namelijk: de 
omvang van het netwerk (aantal alters), de verdeling van het aantal alters over 
verschillende categorieën, de sterkte van de band tussen ego en alter (heel sterk 
of redelijk sterk), de frequentie van sociale interactie met alter naar 
communicatievorm en de reistijd tussen woonlocaties van ego en alter. De vraag 
hoe lang men elkaar kent is hier nog aan toegevoegd. 

Dataverzameling sociale interactie 
De meest omvangrijke groep van variabelen uit het conceptuele model betreft 
sociale interactie. Deze groep is weer onderverdeeld in !CT-gebruik voor sociale 
interactie en ruimtegebruik voor sociale interactie en de relatie tussen die twee. 
Over ICT -gebruik voor sociale interactie kunnen in de persoonsvragenlijst een 
aantal algemene vragen gesteld worden. Er wordt in de voorgestelde 
persoonsvragenlijst bijvoorbeeld gevraagd of men toegang heeft tot ICT (internet 
en (mobiele) telefoon) en zo ja, hoe vaak en hoe veel men belt, sms't, e-mailt en 
msn't en welk deel daarvan zakelijk en welk deel privé is. 
Ook over ruimtegebruik voor sociale interactie wordt een aantal algemene vragen 
gesteld in de persoonsvragenlijst. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd hoe vaak men 
bepaalde activiteiten doet en of men ze dan meestal samen of meestal alleen 
doet. In figuur 3.4 is een deel van deze vraag te zien. 

T u Ie ec l-nt~(h~ uotiVt' l il \! P.ir d oven 

Persoonsvragenlijst 

Pagina 1 0 van 35 

Hoe vaak doet u onderstaande activiteiten en doet u ze dan meestal alleen, of samen met anderen? 
Als u een activitei t nooit doet, hoeft u mets in te vullen bij samen of alleen. 

Activiteit Hoe vaak Samen of alleen 

Naar de kerk/moskee ..:r IV] 

Naar een café ot terras nooit altijd alleen 
1 keer per jaar of minder meestal alleen 
enkele keren per jaar ! even vaak samen als alleen 
1 keer per maand meestal samen 

Uiteten 

2 of 3 keer per maand altijd samen 
1 keer per week -Naar een discotheek 

enkele keren per week I ~" I bijna) iedere dag_ Naar een Lheater/schouwburg 

Naar een museum of gatene 

"' 8 
Figuur 3.4: vragen ruimtegebruik voor sociale interactie 

Ook kan er in de voorgestelde persoonsvragenlijst door middel van stellingen 
nagegaan worden in hoeverre er sprake is van synergie, substitutie, generatie en 
optimalisatie in de relatie tussen !CT-gebruik en ruimtegebruik voor sociale 
interactie. Deze stellingen zijn te zien in figuur 3.5. Stelling 1 en 2 meten 
synergie, stelling 3, 4 en 5 meten substitutie, stelling 6, 7 en 10 meten generatie 
en stelling 8 en 9 meten optimalisatie. 
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TuI e tcc l">nischc univcr~ I ICil cindhOV(!II 

Persoonsvragenlijst 

Pagina 26van 33 

In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen? 

Ik gebruik ICT (telefoon of internet) 
vooral om te communl ceren met 
mensen waarmee ik ook face-tO-face 
contact heb. 
Ik bespreek via ICT andere 
onderwerpen (met dezelfde persoon) 
dan face-to.face. 
Ik gebruik vaak ICT in plaats van dat Ik 
bij iemand op bezoek ga. 
Ik kan sociale contacten even goed via 
ICT oneerhouden als face-to-face. 
Als lk mlnder ICT zou gebruiken. zou ik 
meer face-tO-face contact hebben. 
Het IS voor mij gemakkeliJker om via 
ICT contact te leggen met mensen dan 
face-to-face. 
Door het gebruik van ICT heb ik nieuwe 
mensen leren kennen 
Ik gebruik ICT vaak om te laten weten 
hoe laat ik ergens ben. 
Ik gebruik ICT vooral om contact te 
onderhouden met vnendenlbekenden 
d•e ver weg wonen. 
Doordat ik ICT heb, z1e Ik miJn 
vrienden/bekenden vaker. 

helemaal 
oneens 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

oneens 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

neutraal eens 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Figuur 3.5: stellingen synergie, substitutie, generatie en optimalisatie 

helemaal 
eens 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Niet alle gegevens over sociale interactie kunnen echter met behulp van een 
vragenlijst achterhaald worden. Daarom wordt voorgesteld om hiervoor gebruik 
te maken van een (digitaal) activiteitendagboekje. 
In het activiteitendagboekje wordt respondenten gevraagd om gedurende één 
dag al hun activiteiten te noteren. Deze dag wordt random toegewezen, zodat er 
een willekeurige steekproef getrokken wordt uit de sociale interacties van de 
respondenten. De activiteitengebaseerde benadering wordt verondersteld de 
beste manier te zijn om de respondenten zich hun sociale interacties te laten 
herinneren . In het activiteitendagboekje wordt wel benadrukt dat het erg 
belangrijk was om alle sociale interacties te noteren, dus ook het sturen of 
ontvangen van een sms-je of een e-mail. Op deze manier kan inzicht verkregen 
worden in iemands sociale interactie gedurende die dag . 
De benaderde personen krijgen een papieren dagboekje toegestuurd, waarin ze 
gedurende de dag hun activiteiten kunnen noteren. In figuur 3.6 is een fictief 
voorbeeld gegeven van een deel van een ingevuld papieren activiteitendagboekje. 

Tot Activiteit Locatie of Samen/ Met wie? Doel van de 
vervoermiddel c.o.ntact? interactie 

8 .53 VERPLAATSEN AUTO-PASSAGIER ~~a) Nee JAN 11 

9.10 KLETSEN WERK ~a) Nee COLLEGA'S 1 
...--.... 

12.30 WERKEN WERK ~~ 
10.01 BELLEN WERK ~ Nee MARIANNE 5 

Figuur 3.6 : fictief voorbeeld ingevuld papieren activiteitendagboekje 

29 



Hoofdstuk 3 Ontwikkeling van een instrument 

Het papieren activiteitendagboekje is bedoeld als geheugensteun voor het 
invullen van de activiteiten in het digitale activiteitendagboekje. 
Het digitale activiteitendagboekje bestaat uit een overzicht, waaraan activiteiten 
toegevoegd kunnen worden. Dit overzicht is te zien in figuur 3.7. 

TuI e !·~cl nischl' l nivcrsitl!lt eir d 10VC11 

Berg Enquete System 

Activiteiten Dagboek van 12 ., - ~ ... - 2007 1 Aanpassen 

Kilkop een tijd om een nieuwe activiteit toe te voegen 
Klik op een bestaande activiteit om die aan te passen 
Klik hiervoor een rrttqebrerde roelich!lna van het dagboek 

300 700--------------------------------

800 900-------------------------------

1000 _______________________________ _ 
1100 _______________________________ _ 
1200 _______________________________ _ 
1300 ________________________________ _ 
1400 _______________________________ _ 
1500 ________________________________ _ 
1600 ________________________________ _ 
1700 _______________________________ _ 
1800 ________________________________ _ 
1900 _______________________________ _ 
2000 ________________________________ _ 
21 oo _______________________________ _ 
2200 ________________________________ _ 
259 ______________________________ _ 

U kunt het dagboek pas versturen als u de gehele dag rngevuld hebt (van s·oo tot 2:59 de volgende dag) 

Berg fnquole Syotom o 2007 Desf!Jl s~eons 

Figuur 3. 7: Overzicht activiteitendagboekje (leeg) 

Bovenaan het overzicht staat een link naar een pagina met een uitgebreide 
toelichting over het invullen van het dagboekje. De toelichting bij het 
activiteitendagboekje is te zien in bijlage 7. 

Hoe laat? tot~ ~v 

Watdeed u? I werken (betaald) 

I werk ., 

Waar? 
Kies een locatie. Als de locatie oog niet in het ri jijs staat. kunt u deze toevoegen met de knop 
''nteuwe locatie". 

I nieuwe locatie 

Deed u dit samen of . 
had u hierbij contact ~ Ja 
met Iemand? \!I nee 

I Annuleer I ..._( __ V_o_e""g _a.c_ti..,_"te_ll_to_e_a_.an_d_a:..gb_oe_k_--' 

Figuur 3.8: voorbeeld vragen bij het invullen van een activiteit 
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Door in het overzicht op een tijd te klikken, kan een activiteit toegevoegd worden 
aan het dagboekje. Er wordt dan gevraagd naar de begin- en eindtijd van de 
activiteit. Vervolgens wordt gevraagd wat men deed (activiteit). Als de activiteit 
"verplaatsen" ingevuld wordt, wordt vervolgens gevraagd met welk vervoermiddel 
men dat deed. Dit is te zien in figuur 3.9. 
Als een andere activiteit wordt ingevuld, wordt vervolgens de vraag gesteld waar 
(op welke locatie) men dat deed. Dit is te zien in figuur 3.8. Bij de vraag "waar?" 
staat de locatie "thuis" al in het dropdown-lijstje. Hiervan is de postcode al 
bekend, omdat daar in de huishoudenvragenlijst naar gevraagd wordt. De locatie 
"thuis" kan dus geselecteerd worden. Andere locaties moeten eerst toegevoegd 
worden. Dit kan met de knop "nieuwe locatie". De respondent komt dan bij een 
sub-vragenlijst, waarin gevraagd wordt naar de naam van de locatie. Ook wordt 
daarin gevraagd naar het type locatie en het adres van de locatie. Deze sub
vragenlijst is te zien in bijlage 8. 

Hoe laat? van 17 ., joo :SI 
Watdeed u? J verplaatsen 

Metwelk 
vervoermiddel? 

I auto als bestuurder ., ~ 

Deed u dit samen of 0 a 
had u hierbiJ contact 

0 
J 

met Iemand? nee 

Jkies J 
~'-'-'----'--'-'--="" 
U kunt meerdere personen kiezen. U kunt ook een groep kiezen als het om een vaste groep 

Met wie? 
(biJVoorbeeld een sport-team) gaat. Als de persoon of groep nog n1et In het nJtje staat. kUnt u 
deze toevoegen met de knop "nieuwe persoon/groep'' 

nieuwe persoon/groep 

Gekozen personen: • Martanna I verwijder ) 

Doel van Interactie? ~de acti\liteit doen .., 

I Annuleer ] ['-__ v...:.o.:.:eg:...a..:..ct_ivit_e_it t_oe_ a_a_n _da..:::.gb_o_ek_.......~ 

Figuur 3. 9: voorbeeld vragen bij het invullen van een verplaatsing 

Nadat het vervoermiddel of de locatie gekozen is, wordt gevraagd of men de 
activiteit samen deed of dat men daarbij contact had met iemand. (Bij de 
activiteiten slapen en lichamelijke verzorging wordt deze vraag overgeslagen.) Als 
hier "ja" ingevuld wordt, wordt vervolgens de vraag "met wie?" gesteld. 
Hier kunnen namen van personen (of groepen) toegevoegd worden op dezelfde 
manier als bij locaties. De respondent komt dan weer bij een sub-vragenlijst, 
waarin over iedere persoon (of groep) extra vragen gesteld worden. Bij een groep 
wordt alleen gevraagd naar het aantal personen. Bij een persoon wordt gevraagd 
naar het geslacht, de leeftijd, de categorie, hoe lang men elkaar kent, de reistijd 
naar de woning van die persoon, de sterkte van de band met die persoon en hoe 
vaak men contact heeft met die persoon via de verschillende 
communicatievormen (face-to-face, telefonisch, per sms, email of msn). De extra 
vragen over personen in het dagboekje zijn te zien in bijlage 9. 
Ten slotte wordt gevraagd naar het doel van de interactie. Dit is te zien in figuur 
3. 9 . 1\ladat de activiteit toegevoegd is, komt deze in het dagboekje te staan. Een 
voorbeeld van een ingevuld activiteitendagboeje is te zien in figuur 3.10. 
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TuI e t~d nischt' UIIÎ>JN~Itf.'lt ind 10VCO 

Berg Enquete System 

Activiteiten Dagboek van @:? - [ffi ~ - 2007 I Aanpassen 

Klik op een Hjd om een nieuwe acbvltert toe te voegen 
Klik op een bestaande actlvitelt om die aan te passen. 
Klik hier voor een uitaebrerde toehchtmg van het dagboek 

3 OOi slapen-Thuis ti m 
7 00 

------------------------------~~---------------------------
8 OO. IIchamelijke verzorgrng (douchen, aankleden) - Thuis m 
8 20. eten/drinken - Thuis (I m 
8 401verplaatsen- fiets (I m 
8:5311eren/studeren- TU/a (met 1 groep of persoon) ~ m 
9:00 -

... '"'·'"'"1-------------------------------------------------------------
Figuur 3.10 Ingevuld activiteitendagboekje 

Met behulp van het dagboekje kunnen de benodigde gegevens over sociale 
interactie verzameld worden. Van alle sociale interacties die iemand op één dag 
had, worden de volgende gegevens achterhaald: met wie (geslacht, leeftijd, 
categorie, sterkte van de band, frequentie van contact per communicatievorm), 
communicatievorm (face-to-face, telefonisch, per sms, email of msn), locatie van 
de interactie (type en adres) (of in geval van onderweg: vervoermiddel), 
afgelegde afstand voor de interactie, doel van de interactie en activiteit tijdens 
interactie. 
Het dagboekje wordt ingevuld voor één dag. Dit betekent dat de sociale 
interacties die hier ingevuld zijn, een steekproef zijn uit iemands totaal aan 
sociale interacties. Zoals eerder beschreven, worden vragen in de persoonlijke 
vragenlijst gebruikt om een meer algemeen beeld te krijgen over sociale 
activiteiten. 
De benodigde gegevens over de vraag in hoeverre er sprake is van synergie, 
substitutie, generatie en optimalisatie worden ook met behulp van de vragenlijst 
achterhaald. 

3.4 Softwaresysteem 

Zoals in de vorige paragraaf beschreven is, wordt er voorgesteld om voor dit 
onderzoek gebruik te maken van drie dataverzamelingsinstrumenten: een digitale 
huishoudenvragenlijst, een digitale persoonsvragenlijst en een digitaal 
activiteitendag boekje. 
Het voordeel van digitale dataverzameling is dat de gegevens meteen in software 
voor data-analyse (zoals SPSS) ingevoerd kunnen worden. Op deze manier 
kunnen de gegevens snel verwerkt worden. 
Een ander voordeel van digitale dataverzameling is dat bij digitale systemen 
invoercontroles toegepast kunnen worden, waarmee de antwoorden 
gecontroleerd kunnen worden op ontbrekende of onmogelijke waarden. Bij 
papieren vragenlijsten komt het regelmatig voor dat respondenten een vraag niet 
invullen of dat ze meerdere antwoorden geven, waar maar één mogelijkheid 
gekozen mag worden. Ook kan het zijn dat ze per ongeluk een onmogelijke 

32 



Hoofdstuk 3 Ontwikkeling van een instrument 

waarde invullen. Dit heeft tot gevolg dat de controle van de gegevens veel tijd 
kost en dat de analyse moeilijker wordt. Bij digitale vragenlijsten kan de 
respondent gewaarschuwd worden als hij iets verkeerd of niet invult. 
Een derde voordeel van digitale vragenlijsten is dat daarin flexibele routing 
mogelijk is. Dit betekent dat bepaalde vragen die (op basis van een eerder 
gegeven antwoord) overgeslagen moeten worden, automatisch weggelaten 
worden. 
Voor het maken van een digitale vragenlijst is bepaalde software noodzakelijk. Er 
zijn verschillende softwarepakketten op de markt voor dit doel. Voorbeelden 
hiervan zijn de programma's NetQuestionnaires en Surveyworld. De keuze van 
een programma hangt af van de eisen die gesteld worden aan de software. Bij de 
voorgestelde vragenlijsten worden speciale eisen gesteld, omdat er veel flexibele 
routing vereist wordt. Voor iedere sport of hobby die men in georganiseerd 
verband doet, moeten extra vragen gesteld worden. In de bestaande 
programma's is hiervoor wel de mogelijkheid, maar het kost erg veel werk. Naast 
vragenlijsten wordt voorgesteld om ook een digitaal activiteitendagboekje te 
gebruiken, waar weer kleinere vragenlijsten aan gekoppeld worden. De bestaande 
programma's kunnen hiervoor niet gebruikt worden. 
De digitale vragenlijsten en het digitale activiteitendagboekje zijn gemaakt met 
behulp van een systeem dat door A.J. Jessurun gemaakt is ten behoeve van 
onderzoek op de Technische Universiteit Eindhoven. 

3.5 Stappen in de dataverzameling 

In deze paragraaf worden de verschillende stappen in de dataverzameling 
besproken. 
Respondenten worden benaderd door middel van een introductiebrief. Er zijn 
verschillende introductiebrieven opgesteld. Deze zijn te zien in bijlage 1a-c. De 
keuze voor deze verschillende brieven wordt in hoofdstuk 4 toegelicht. In de 
introductiebrief staat informatie over het onderzoek en een link naar de pagina 
waar men zich kan aanmelden. Het online aanmeldingsformulier is te zien in 
figuur 3.11. 
Nadat één persoon van het huishouden zich heeft aangemeld, krijgt hij of zij een 
e-mail met daarin een link naar de digitale huishoudenvragenlijst. Deze e-mail is 
te zien in bijlage 3. 
Via de link in de e-mail komt de respondent terecht op de pagina die te zien is in 
figuur 3.12. Nadat de respondent op de link naar de huishoudenvragenlijst klikt, 
kan hij of zij de huishoudenvragen beantwoorden. De vragen van de 
huishoudenvragenlijst zijn te zien in bijlage 4. 
Als één persoon uit het huishouden de huishoudenvragenlijst ingevuld heeft, 
krijgt hij/zij een scherm te zien met de namen van de leden van het huishouden 
van 15 jaar of ouder. Er wordt gevraagd om van deze personen het emailadres in 
te vullen. Dit is te zien in figuur 3.13. 
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Aanmeldingsformulier 

Onderzoek naar ICT -gebruik en sociale activiteitenpatronen 

pagina 1 van 1 

Geachte mevrouw I meneer. 

U kunt zich hier aanmelden om deel te nemen aan het onderzoek naar !CT-gebruik en soctale activiteitenpatronen 
van de Technische Umversiteit Eindhoven . Als u hieronder uw naam en a-mailadres invult, krijgt u zo spoedig 
mogelijk een e-mail toegestuurd met daarin een link naar de digitale huishoudenvragenlijst 

Alvast hartelijk dank voor lfW medewerking! 

Naam 

E-mail 

Aanmelden 

Berg Er4Jete System 0 2007 Oeslgn Syo:tems 

Figuur 3.11: Online aanmeldingsformulier 

TuI e t chntS(Il U'l\VNSitclt O:il dhovl?n 

Onderzoek naar ICT -gebruik en sociale acHviteltenpatronen 

Geachte mevrouw/ meneer, 

Welkom bij het onderzoek naar !CT-gebruik en sociale activiteitenpatronen van de Technische Umversttei t 
Eindhoven. Het eersta onderdeel van dil onderzoek is een hufshoudenvragenUjst waarin algemene vragen gesteld 
worden over lfW huishouden. Het ii'M.IIIen duurt ongeveer 5 tot 10 minuten . U kUnt de hUlshoudenvragenlijst Invullen 
doorte kllkken op onderstaande hnk 

Huishoudenvragenliist. 

Berg ~eSystom D~7 Oes91 Sy~ 

Figuur 3.12 Pagina met link naar huishoudenvragenlijst 
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TuI e tecl, lli SCh universiteit i?"lndhoven 

Onderzoek naar ICT -gebruik en sociale activiteitenpatronen 

U heeft zojuist de huishoudenvragenlijst volledig ingevuld . Het volgende onderdeel van dit onderzoek bestaat uit een 
persoonlijke vragenliJSt en een activite tendagboekje voor alle leden van uw huishouden van 15 jaar of ouder. 

Wilt u voor deze personen het e-mail adres irM.JIIen? Als u daarna op de knop "stuur e-mail" drukt, krijgen deze 
personen een e-mail met een link naar hun persoonlijke pagina , waarzij de persoonsvragenlijst en het 
activiteitendagboekje In kunnen vullen. 

U kunt zelf vanaf deze pagina direct naar uw persoonliJke pagina, waar u de persoonsvragenlijst en het 
activiteitendagboekje n kunt vullen . 

• Pauline (27 jaar) CP1rect naar oersoonlilke paqjnal e-ma-;:.:il:..l. ======r 
• Joep (24 jaar) <Direct naar persoonli1ke paqinal e-mail ,___ _____ _, 

(Deze e-mail adressen worden niet door het systeem bewaard.) 

Stuur Email 

Berg Enquete S~iam e> 2001 0esiQ11 Sys1erM 

Figuur 3.13: Pagina na huishoudenvragenlijst 

Zoals in figuur 3.13 te zien is, wordt er een e-mail gestuurd naar alle leden van 
het huishouden van 15 jaar of ouder. Deze e-mail is te zien in bijlage 5. In deze 
e-mail staat een link naar de persoonlijke pagina van deze persoon. Degene die 
de huishoudenvragenlijst ingevuld heeft, kan direct verder gaan naar zijn of haar 
persoonlijke pagina. Op de persoonlijke pagina staat een toelichting en een link 
naar de persoonlijke vragenlijst. De persoonlijke pagina is te zien in figuur 3.14. 

TU/e 
echniS\:h unrv<'tsitcit •indhove11 

Persoonlijke pagina van Paullne 

Beste Pauline, 

U bent aangemeld voor het onderzoek naar ICT-gebrutk en sociale acttlltteitenpatronen ~~an de Technische 
Universiteit Eindho11en . 

Dtt onderzoek bestaat uit twee onderdelen een persoonlijke vragenlijst en vetvolgens een activiteitendagboekje Het 
invullen van deze onderdelen samen zal ongeveer 60-90 minuten van uw tijd in beslag nemen 

Mocht u tussentijds moeten stoppen met het irM.JIIen van de vragenlijst of het dagboekje, dan kunt u zonder 
problemen op elk ander lijdstip verder gaan op het punt waar u gestopt was 

Als u de vragenlijst en het dagboekje 11olled1g Ingevuld heeft, maakt u kans op één ~~an de 25 waardebonnen van 50 
euro. 

We benadrukken nogmaals dat al uw gege11ens strikt anoniem verwerkt worden 

BiJ voorbaat harteliJk dank voor uw medewerking! 

Vul persoonlijke vragenlijst in 

Betg Enqo,Jete Sys1em SI 2007 OesÇn Systems 

Figuur 3.14: persoonlijke pagina 
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De volgende stap is het invullen van de persoonlijke vragenlijst. Deze 
persoonlijke vragenlijst is te zien in bijlage 6. 
Na het invullen van de persoonlijke vragenlijst komt de respondent op een pagina 
met een link naar het activiteitendagboekje. Dit is te zien in figuur 3.15. 

TuI e tt>ChlÎ5che un iVN5iteit eirdhoven 

Persoonlijke pagina van Paullne 

Beste Pauline . 

u heeft de persoonsvragenlijst volledig Ingevuld Wij willen u nu vragen om het activi teitendagboekje in te vullen. Als 
u het ac!Jv\teitendagboekje volledig Ingevuld heelt, maakt u kans op één van de 25 waardebonnen van 50 euro. 

Vul actiVIteitendagboekje jn 

Berg Erq.Jete Sy em 0 2007 Deslgn Systems 

Figuur 3.15: Pagina met link naar activiteitendagboekje 

Als men op die link klikt, komt men terecht bij het nog lege overzicht van het 
activiteitendagboekje. Door te klikken op een tijd in het overzicht, kan een 
activiteit ingevuld worden. Nadat op ieder tijdstip tussen 03:00 en 02:59 een 
activiteit ingevuld is, kan het dagboekje verstuurd worden. Na het versturen van 
het dagboekje, heeft de respondent alle onderdelen ingevuld. De respondent 
maakt dan kans op een waardebon. Dit is te zien in figuur 3.16. 

TU/e 
chusch!' u•uvcrsit~1t c- indlioveu 

Maak kans op een waardebon 

Pagina 1 van 1 

Indien u kans wilt maken op een waardebon, kunt u hier uw e-maUadres Invullen. 

WIJ zouden het erg op prijs stellen als u vaker deel zou willen nemen aan een onderzoek van de 
Technische Universiteit Eindhoven. Mogen we u daarvoor benaderen vla bovenstaand e-malladres? 

Oja 
0 nee 

Als u nog opmerkingen heeft, kunt u die hieronder kwijt. 

I 

l~------------------------------~· 
Verstmen 

Borv; Enquolo Sy.tem 0 2007 ~ Sydem~ 

Figuur 3.16: Kans op waardebon 
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Tevens wordt er nog gevraagd of de respondent vaker mee zou willen doen aan 
een onderzoek van de TU/e. Ook krijgt hij hier de mogelijkheid om opmerkingen 
te noteren. 

3.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de ontwikkeling van een 
dataverzamelingsinstrument. Eerst is daartoe de probleemstelling verder 
uitgewerkt. Vervolgens is aan de hand daarvan bekeken welke gegevens 
verzameld moeten worden om die probleemstelling te kunnen beantwoorden. 
Deze gegevens zijn onder te verdelen in drie groepen: persoons- en 
omgevingskenmerken, sociaal netwerk en sociale interactie. Vervolgens zijn de 
dataverzamelingsmethoden behandeld met behulp waarvan de benodigde 
gegevens verzameld kunnen worden. Er wordt voorgesteld om een 
huishoudenvragenlijst, een persoonsvragenlijst en een activiteitendagboekje te 
gebruiken . De gegevens zullen digitaal verzameld worden. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van een softwaresysteem dat speciaal ontwikkeld wordt op de TU/e voor 
digitale dataverzameling. 
De dataverzameling bestaat uit de volgende stappen: 

Stap 1: Introductiebrief (met papieren activiteitendag boekjes) 
Stap 2: Online aanmeldingsformulier 
Stap 3: E-mail met link naar huishoudenvragenlijst 
Stap 4: Digitale huishoudenvragenlijst 
Stap 5: E-mail naar alle leden van het huishouden van 15 jaar of ouder met link 

naar persoonlijke pagina 
Stap 6: Digitale persoonsvragenlijst 
Stap 7: Digitaal activiteitendagboekje 
Stap 8: Kans op waardebon 

In het volgende hoofdstuk zal het dataverzamelingsinstrument dat in dit 
hoofdstuk voorgesteld wordt, getoetst worden. 
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Hoofdstuk 4 Toetsing dataverzamelingsinstrument 

In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van een pilotstudie besproken. Het doel van 
de pilotstudie is om het voorgestelde dataverzamelingsinstrument te toetsen. 
Eerst wordt ingegaan op de manier waarop respondenten benaderd zijn en op de 
respons. Vervolgens worden enkele resultaten van de studie besproken. Ten 
slotte worden aanbevelingen gedaan voor verbetering van het vervolgonderzoek. 

4.1 Benadering van respondenten en respons 

De onderzoekspopulatie van dit onderzoek wordt gevormd door alle personen van 
15 jaar en ouder die op een thuisadres in Nederland wonen. Om een voldoende 
representatief beeld te krijgen van de gehele populatie en voldoende gevoeligheid 
(power) voor de statistische toetsen, is een voldoende grote steekproef nodig. In 
dit geval zijn er naar verwachting ongeveer 1000 respondenten nodig. 
Omdat het onderzoek erg groot is, en veel tijd vraagt van respondenten, wordt er 
geen hele hoge respons verwacht. Door het verloten van waardebonnen wordt 
geprobeerd om de respons te stimuleren. Er worden 25 waardebonnen van 50 
euro verloot onder de respondenten die de vragenlijst( en) en het 
activiteitendagboekje volledig ingevuld hebben. Er wordt, op basis van eerdere 
ervaringen met vragenlijsten gecombineerd met activiteitendagboekjes, een 
respons verwacht van ongeveer 10%. Omdat er waarschijnlijk ongeveer 1000 
respondenten nodig zijn, moeten daarom ongeveer 10.000 mensen benaderd 
moeten worden. 
Het is van belang dat deze 10.000 mensen evenredig verdeeld zijn over 
verschillende maten van stedelijkheid. Er wordt in dit onderzoek namelijk vanuit 
gegaan dat de stedelrijkheidsgraad van invloed is op de mate en manier waarop 
ICT en ruimte gebruikt worden voor sociale interactie. 
De stedelijkheidsgraad van een adres wordt in een bestaande index van het CBS 
afgeleid van de omgevingsadressendichtheid (OAD). De OAD is het aantal 
adressen binnen een cirkel van één kilometer rond dat adres. Aan de hand van de 
berekende OAD wordt bij deze index aan een adres een van de vijf categorieën 
van stedelijkheid toegekend. Dit is te zien in tabel 4.1. 

Tabel 4.1: Stedelijkheidsgraad en omg_evingsadressendichtheid (CBS) 
stedelijkheidsgraad Omgevingsadressendichtheid (OAD) 
1 (zeer sterk stedelijk) meer dan 2 500 adressen/km2 

2 (sterk stedelijk) 1 500 - 2 500 adressen/km 2 

3 (matj_gstedeliik) 1 000 - 1 500 adressen/km 2 

4 (weinig stedelijk) 500 - 1 000 adressen/km2 

5 (niet stedelijk) minder dan 500 adressen/km2 

Om een gelijke verdeling te krijgen over de verschillende maten van 
stedelijkheid, moet een gestratificeerde steekproef getrokken worden. Dit is een 
steekproef waarbij de populatie wordt onderverdeeld in verschillende 
deelpopulaties (strata) (Baarda en De Goede, 1997). In dit onderzoek zijn dus vijf 
strata te onderscheiden. Per stedelijkheidsgraad moet voor dit onderzoek een 
even grote steekproef getrokken worden. 
Omdat de gegevens digitaal verzameld worden, zouden respondenten benaderd 
kunnen worden per e-mail. Het nadeel van e-mailadressen is, dat de 
bijbehorende stedelijkheidsgraad niet bekend is. Het CBS heeft wel gegevens van 
stedelijkheidsgraad per postcode. De steekproef moet dus worden getrokken aan 
de hand van woonadressen. 



Hoofdstuk 4 Toetsing dataverzamelingsinstrument 

De bovenstaande aanname met betrekking tot de respons, en het opgestelde 
dataverzamelingsinstrument worden getoetst tijdens een pilotstudie. Om 
praktische redenen, is er voor de pilotstudie voor gekozen om de data te 
verzamelen in een willekeurige regio in Nederland. Hierdoor kan het verspreiden 
van introductiebrieven eenvoudig zelf gedaan worden. Ook kunnen eventuele 
aanvullende gegevens over de ruimtelijke situatie op die manier gemakkelijk 
verzameld worden. Er is voor de pilotstudie gekozen voor Breda. In deze regio 
zijn per stedelijkheidsgraad voldoende adressen aanwezig. 
Er is begonnen met het huis aan huis bezorgen van ongeveer 1000 brieven in het 
centrum van Breda. Hiervoor is introductiebrief a gebruikt. Bij deze 
introductiebrief zijn drie papieren activiteitendagboekjes bijgevoegd. Het papieren 
activiteitendagboekje is te zien in bijlage 2. Alle adressen in het centrum van 
Breda hebben stedelijkheidsgraad 1. 
Het aantal aanmeldingen dat hieruit volgde, viel enorm tegen. Er was een 
respons van ongeveer 10% verwacht. Dit zou neerkomen op ongeveer 100 
aanmeldingen. Er zijn echter maar 8 aanmeldingen binnengekomen uit dit gebied. 
Naar aanleiding van de lage respons in het centrum van Breda, is de 
introductiebrief aangepast. In de brief die in het centrum van Breda bezorgd is, 
werden alle onderdelen van het onderzoek opgesomd. Dit zou mensen af kunnen 
schrikken. De brief is daarom ingekort. De aangepaste brief is te zien in bijlage 
lb. Bij introductiebrief b waren geen papieren dagboekjes bijgevoegd. Deze 
werden na aanmelding per e-mail toegezonden. 
Ook (de stedelijkheidsgraad van) het gebied zou van invloed kunnen zijn op de 
respons. Er werd gehoopt op een hogere respons buiten het centrum. Er zijn 
ongeveer 1000 brieven huis aan huis bezorgd in de wijk Hoge Vucht in Breda. Dit 
gebied heeft stedelijkheidsgraad 2. Ook zijn er ongeveer 1000 brieven bezorgd in 
de wijk Haagse Beemden, Breda, met stedelijkheidsgraad 3. 
Om uit te proberen of een meer persoonlijke benadering een hogere respons op 
zou leveren, zijn er ook 16 brieven persoonlijk afgegeven. Hiervoor is aangebeld 
bij mensen in Muizenberg, een buurt van Haagse Beemden, met de vraag of ze 
mee zouden willen werken aan het onderzoek. 
De aangepaste brief en de lagere stedelijkheidsgraad zorgden niet voor extra 
respons. De persoonlijke benadering leek wel te werken. Deze benadering is 
daarom op grotere schaal uitgeprobeerd. Er zijn 200 brieven persoonlijk bezorgd 
in Teteringen. Dit dorp bij Breda heeft stedelijkheidsgraad 4. 
Tot slot is er besloten om ook een aantal vrienden en bekenden te vragen om aan 
het onderzoek mee te werken. Zij zijn benaderd per e-mail, met introductiebrief c 
(bijlage lc). Het activiteitendagboekje werd als bijlage meegestuurd. Er zijn 
ongeveer 50 e-mails verstuurd naar vrienden met de vraag of zij de e-mail door 
wilden sturen. 

Respons 
Van de 1000 brieven die huis aan huis bezorgd zijn in het centrum van Breda, zijn 
acht aanmeldingen binnengekomen. Hiervan hebben zes mensen de 
huishoudenvragenlijst ingevuld. Deze zes personen hebben ook allemaal de 
persoonsvragenlijst ingevuld en vijf van hen ook het dagboekje. 
Uit Hoge Vucht, waar 1000 brieven huis aan huis bezorgd zijn, zijn vijf 
aanmeldingen binnengekomen. Van deze vijf hebben er vier de 
huishoudenvragenlijst ingevuld. Deze vier hebben ook de persoonsvragenlijst 
ingevuld. Drie van hen hebben ook het dagboekje ingevuld. 
Van de 960 benaderde huishoudens uit Haagse Beemden hebben zich er negen 
aangemeld. Vijf daarvan hebben de huishoudenvragenlijst ingevuld. Van deze vijf 
hebben er vier de persoonsvragenlijst ingevuld. Slechts één van hen heeft ook 
het activiteitendagboekje ingevuld. 
Van de 16 persoonlijk benaderde huishoudens uit Muizenberg, hebben zich er 
twee aangemeld. Zij hebben allebei de huishoudenvragenlijst ingevuld. Eén van 
hen heeft de persoonsvragenlijst en het activiteitendagboekje ingevuld. 
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Van de 200 persoonlijk benaderde huishoudens in Teteringen, hebben zich er 12 
aangemeld. Negen van hen hebben de huishoudenvragenlijst ingevuld, acht de 
persoonsvragenlijst en vijf van hen ook het activiteitendagboekje. 
Via de ongeveer 50 benaderde vrienden en bekenden zijn er 32 aanmeldingen 
binnengekomen. Het grootste deel daarvan is door mij benaderd, maar er zijn 
ook enkele aanmeldingen van mensen naar wie de e-mail is doorgestuurd. Het 
sneeuwbaleffect is dus wel aanwezig, maar is niet groot. Van de 32 aangemelde 
huishoudens, hebben er 28 de huishoudenvragenlijst ingevuld. Van de 28 
huishoudens zijn er vier die geen persoonsvragenlUst ingevuld hebben, negentien 
waarvan één persoon de persoonsvragenlijst ingevuld heeft, en vijf waarvan twee 
personen de persoonsvragenlUst ingevuld hebben. Op die manier zijn er 29 
vrienden en bekenden die de persoonsvragenlijst ingevuld hebben. 21 van hen 
hebben ook het dagboekje ingevuld. 
In totaal zijn er medio juli 68 aangemelde huishoudens. Daarvan zijn er 54 die de 
huishoudenvragenlijst volledig ingevuld hebben. Voor iedere persoon in het 
huishouden van 15 jaar of ouder, wordt een persoonsvragenlijst aangemaakt. In 
totaal zijn er 110 persoonsvragenlijsten aangemaakt. Hiervan zijn er 52 volledig 
ingevuld. Van deze 52 zijn er 36 die ook het activiteitendagboekje volledig 
hebben ingevuld. 

De benadering van de respondenten en de respons is nog eens samengevat in 
tabel 4.2. 

T.b /42b a e d . ena ennÇJ van resgon d t en en en respons 
Aantal Hoe bezorgd plaats Stedelijk- Aan- Huishoud Persoons dagboek 
brieven heidsgraad oemeld -vrn_l -vrgl 

980 Huis aan Centrum 1 8 6 6 5 
huis Breda 

1000 Huis aan Hoge Vucht 2 5 4 4 3 
huis Breda 

960 Huis aan 1 Haagse 3 9 5 4 1 
huis I Beemden 

I 

'I Breda 
16 persoonlijk i Muizen- 3 2 2 1 1 

· berg Breda 
200 persoonlijk Teterinqen 4 12 9 8 5 
+50 e-mail naar Versch. · Versch. 32 28 29 21 

bekenden I 
Totaal 68 54 52 36 

Uit tabel 4.2 blijkt dat een klein deel van de mensen die zich hebben aangemeld, 
de huishoudenvragenlijst niet heeft ingevuld. De meeste mensen die de 
huishoudenvragenlijst ingevuld hebben, hebben vervolgens ook de 
persoonsvragenHjst ingevuld. 
Na de huishoudenvragenlijst is er een persoonsvragenlijst aangemaakt voor alle 
leden van het huishouden van 15 jaar of ouder. Er zijn maar vijf huishoudens 
waarbij meer dan één persoon de persoonsvragenlijst heeft ingevuld. Dit zijn alle 
v.ijf bekenden. Het idee om de respons te verhogen door de persoonsvragenlijst 
(en het dagboekje) in te laten vullen door meerdere personen uit één huishouden 
lijkt dus niet te werken. De aparte huishoudenvragenlijst levert daardoor 
nauwelijks voordelen op en kost wel veel meer moeite om te programmeren. 

Er zijn vier mensen die wel begonnen zijn aan de persoonsvragenlijst, maar deze 
niet hebben afgemaakt. Eén daarvan is gestopt na de eerste pagina. De andere 
drie zijn gestopt bij de laatste vragen van de persoonsvragenlijst. Dit zijn de 
vragen over het sociale netwerk. Er is ook een aantal respondenten die op dit 
punt het invullen onderbroken hebben en later weer verder zijn gegaan met 
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invullen. Vooral de vragen over het sociale netwerk zorgen er voor dat de 
vragenlijst erg uitgebreid is en veel tijd kost om in te vullen. Er zijn verschillende 
respondenten die een opmerking hebben gemaakt over de omvang van de 
vragenlijst. De lengte van de vragenlijst is waarschijnlijk de belangrijkste reden 
voor de lage respons. 

Er is een betrekkelijk groot aantal respondenten die wel de persoonsvragenlijst 
hebben ingevuld, maar het dagboekje niet. Het gaat hier om 16 van de 52 
respondenten. Dit is dus bijna eenderde deel. Het zou kunnen zijn dat een aantal 
respondenten wel van plan is om het dagboekje in te vullen, maar hier nog geen 
tijd voor gehad heeft. 
Over het dagboekje zijn een aantal opmerkingen en vragen binnengekomen. Het 
blijkt niet eenvoudig te zijn om het dagboekje in te vullen. Dit geldt met name 
voor mensen die weinig ervaring hebben met computers en internet. Ook een 
aantal ervaren internetgebruikers had echter moeite met het invullen van het 
activiteitendag boekje. 
Het activiteitendagboekje kon pas verstuurd worden nadat op ieder tijdstip van 
de dag een activiteit ingevuld was. Dit was ingesteld om te voorkomen dat 
mensen een half ingevuld dagboekje zouden versturen. Dit leverde echter bij een 
aantal respondenten onduidelijkheden op. Zij dachten alles ingevuld te hebben, 
maar konden het dagboekje toch niet versturen. Hierbij ging het hier om enkele 
minuten waar men niets had gedaan of om een eindtijd die men vergeten was in 
te vullen. 
Verder stuurde een aantal respondenten het papieren activiteitendagboekje 
terug, in plaats van dat zij het digitale activiteitendagboekje invulden. Het 
invullen van het activiteitendagboekje is voor respondenten erg veel werk als ze 
eerst alles op papier doen, en vervolgens nog eens digitaal moeten invullen. In 
het digitale activiteitendagboekje worden echter automatisch extra vragen 
gesteld over alle locaties en alle personen die men in het dagboekje heeft 
genoteerd. Deze extra vragen moesten daarom nog wel beantwoord worden, 
voordat ik het digitale activiteitendagboekje voor hen kon verwerken. 

4.2 Enkele resultaten 

In deze paragraaf worden enkele resultaten van de pilotstudie behandeld. Deze 
resultaten worden gebruikt om te achterhalen op welke punten het 
dataverzamelingsinstrument aangepast dient te worden. 

Persoons- en omgevingskenmerken 
De persoonsvragenlijst is ingevuld door 52 respondenten. Deze dataproducerende 
steekproef is erg klein, waardoor er weinig uitspraken over gedaan kunnen 
worden. Wel is duidelijk dat deze respons afwijkt van de populatie (alle 
Nederlanders van 15 jaar en ouder). 
Wat betreft geslacht wijkt de steekproef af van de populatie. De Nederlandse 
bevolking is ongeveer gelijk verdeeld in mannen en vrouwen: 49A% mannen en 
50,6% vrouwen. Van de 52 respondenten zijn er 32 vrouwen en 20 mannen. Dit 
komt neer op ongeveer 38% mannen en 62% vrouwen. Dit is te zien in figuur 
4.1. 
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geslacht 

. man 
• vrouw 

Figuur 4.1: Verdeling van respondenten over geslacht (N=52) 

Ook wat leeftijd betreft, wijkt de respondentengroep af van de populatie. Het 
.grootste deel van de respondenten bestaat uit vrienden en bekenden. Vandaar 
dat waarschijnlijk een groot deel van de respondenten valt in de leeftijdsklasse 25 
tot 30 jaar. Dit is te zien in figuur 4.2. Het kan ook zijn dat jongeren sowieso 
eerder aan een onderzoek als dit mee willen werken. 

20,00% +----11--------------------i , -----, 
respondenten 

• Nederland 
15,00% +----tl------------------------------------_, L----~ 

5,00% 

0,00% 

Figuur 4.2: Verdeling van respondenten over leeftijd (N=52} 

Ook wat betreft opleidingsniveau wijken de respondenten af van de populatie. 
Veruit het grootste deel van de respondenten heeft een hogere beroepsopleiding 
of een bachelorsdiploma. Ook dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat 
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het grootste deel van de respondenten bestaat uit vrienden en bekenden. De 
verdeling van de respondenten over opleidingsniveau is te zien in figuur 4.3. 

Opleidingsniveau 

• Respondenten 

• Nederland 

0,00% 

Figuur 4.3: Verdeling van respondenten over opleidingsniveau (N=52) 

Het grootste deel van de respondenten heeft een huishouden van twee personen. 
Dit is te zien in figuur 4.4. In figuur 4.5 is te zien dat het grootste deel van de 
respondenten een meerpersoons huishouden zonder kinderen heeft. 

60% ~------------------------------------------------~ 

50% -f--------------

40% +--------------

30% 
• Nederland 

• Respondenten 

20% 

10% 

0% 
2 3 4 5 of meer 

Figuur 4.4: Respondenten naar aantal personen in huishouden (N=52) 
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60% .------------------------------------------------. 

50% +----------------

40% +---------

30% 
• Nederland 

• Respondenten 

20% 

10% 

0% 

Meerpersoons met Meerpersoons Eenpersoons O~.erig 

kind( eren) zonder kinderen 

Figuur 4.5: Respondenten naar type huishouden 

In de persoonlijke vragenlijst wordt gevraagd of er vervoerswijzen zijn die men 
niet gebruikt. De keuze voor bepaalde vervoerswijzen kan daarmee uitgesloten 
worden. In de voorgestelde persoonlijke vragenlijst is de vraag op de volgende 
manier geformuleerd: "Zijn er vervoerswijzen die u niet kunt gebruiken? 
Bijvoorbeeld vanwege leeftijd of handicap, omdat u het vervoermiddel niet heeft, 
omdat u het niet mag gebruiken (bv geen rijbewijs) of omdat het niet aanwezig is 
op de plaats waar u reist. (Meerdere antwoorden mogelijk)". In tabel 4.3 zijn de 
antwoorden op deze vraag te zien. 

Tabe/4.3: Resoondenten naar (Qeen) toeqanq tot vervoerswijzen (N=52) 
Nee, ik kan ! 

alle Ja, auto Ja, auto Ja, 
verveerswijzen als als Ja, Ja, brom- of Ja, Ja, 

gebruiken bestuurder passagier bus fiets snorfiets lopen trein 
% % 0/o 0/o % % % % 

Nee 40,4% I 84,6% 98,1% 96,2% 98,1% 69,2% 100,0% 96,2% 
Ja 59,6% 15,4% 1,9% 3,8% 1,9% 30,8% 0,0% 3,8% 

Opvallend is dat een deel van de respondenten heeft ingevuld alle vervoerswijzen 
te kunnen gebruiken, ook een brom- of snorfiets. Uit gegevens van het CBS komt 
echter naar voren dat slechts 0,8% van alle huishoudens in Nederland in het bezit 
is van een brommer en 0,5% in het bezit van een snorfiets. Op basis van deze 
gegevens wordt aangenomen dat de betrouwbaarheid van de vraag waarschijnlijk 
niet hoog is. Het is waarschijnlijk beter om voor alle vervoerswijzen te vragen hoe 
vaak men ze gebruikt. 

De vragen over persoons- en omgevingskenmerken bevatten twee schalen. Om 
te kijken of de items van deze schalen homogeen zijn (of de items hetzelfde 
meten), wordt een schaalanalyse gedaan. De waarde van Cronbach's alfa geeft 
aan of de homogeniteit hoog genoeg is om de items op te mogen tellen tot één 
score. In het algemeen geldt dat de alfa tussen 0,70 en 0,90 moet liggen. 
De eerste schaal betreft de tevredenheid met de buurt waarin men woont. Deze 
schaal is gebaseerd op een schaal uit de studie "Primaire relaties en sociale 
steun" (Presos, 1987). In tabel 4.4 zijn de stellingen en de antwoorden daarop te 
zien. 
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Tabe/4.4: Stellinaen tevredenheid met de buurt (N=52) 
Helemaal oneens neutraal eens Helemaal 
oneens eens 

Ik voel mij helemaal thuis in de 
0% 4% 17% 39% 40% 

buurt waar ik woon. 

Ik ken alle mensen in de buurt. 
19% 37% 14% 25% 6% 

Ik ben helemaal tevreden met de 
0% 14% 19% 44% 23% 

buurt waar ik woon. 

Ik zou lieveli ergens 
wonen. 

anders willen 
25% 29% 21% 21% 

Voor de schaalanalyse is item 4 (Ik zou liever ergens anders willen wonen) 
geïnverteerd. De waarde van Cronbach's alfa is 0,865. Dit betekent dat de 
homogeniteit van de items hoog genoeg is om de items op te mogen tellen tot 
één score. 

De tweede schaal betreft de tijdsdruk. Hiervoor zijn in de persoonsvragenlijst tien 
stellingen opgenomen. Een aantal stellingen is overgenomen uit de 
basisvragenlijst van het tijdsbestedingsonderzoek (TBO, 2005). 

Tabe/4.5: Stellingen tijdsdruk (N=52) 

4% 

Helemaal 
neutraal 

Helemaal 
oneens eens 

oneens eens 

Ik heb te weinig tijd om contact te 
onderhouden met mijn 12% 44% 15% 29% 
familie/vrienden/kennissen. 

Ik heb vaak last van stress of 
10% 35% 31% 25% 

werkdruk. 

Ik zou graag meer tijd voor mezelf 
8% 27% 17% 40% 

willen hebben. 

Ik zou graag meer tijd voor hobby's 
10% 23% 23% 39% 

willen hebben. 

Ik heb een overvolle agenda. 
4% 25% 35% 31% 

Ik heb te weinig vrije tijd. 
6% 42% 21% 27% 

Ik moet in mijn vrije tijd te vaak 
4% 33% 35% 25% 

rekening houden met anderen. 

Ik kom in mijn vrije tijd niet toe aan 
4% 35% 40% 19% 

dingen die ik eigenlijk wil doen. 

Het kost mij veel moeite om mijn 
4% 52% 19% 23% vrijetijdsactiviteiten te plannen. 

rre veel van mijn vrijetijds-
4% 42% 23% 29% 

activiteiten zijn versnipperd. 

De Cronbach's alfa voor deze stellingen is 0,913. Dit betekent een hoge mate van 
homogeniteit, waardoor de items opgeteld mogen worden tot één score. 

De overige items over persoonskenmerken leverden geen problemen op. 
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Sociaal netwerk 
Het laatste deel van de persoonsvragenlijst bestaat uit vragen over het sociale 
netwerk. Hier wordt eerst gevraagd om de namen in te vullen van de mensen 
met wie men een heel sterke band heeft. Over deze personen worden een aantal 
vragen gesteld (leeftijd, geslacht, categorie, reistijd en frequentie van contact per 
communicatievorm). Vervolgens worden deze vragen herhaald voor de mensen 
met wie men een redelijk sterke band heeft. 
Bij deze vragen valt op dat een aantal respondenten geen namen ingevuld heeft. 
Bij de vraag naar het aantal mensen met wie men een heel sterke band heeft, 
heeft één respondent geen namen ingevuld. Bij de tweede vraag, naar het aantal 
mensen met wie men een redelijk sterke band heeft, hebben 10 respondenten 
geen namen ingevuld. Het lijkt aannemelijk dat deze respondenten de vraag 
overgeslagen hebben, omdat het erg veel werk is om in te vullen. Dit kan bij de 
analyse een vertekend beeld geven. 
In figuur 4.6 is een overzicht gegeven van het aantal ingevulde leden van het 
sociale netwerk. Hierin is duidelijk te zien dat ongeveer 20% van de 
respondenten geen vrienden/bekenden heeft (ingevuld) met wie zij een redelijk 
sterke band hebben. In een vergelijkbaar onderzoek van Carrasco et. al. (2006) 
was dat het geval bij ongeveer 5% van de respondenten. 

100% 
~ ....... --.. 

90% ~_...~ 

~~ 60% -

/ _./ 
70% .. 

/ I "' !!! c: 60% .. / ."/ ~ --redelijk sterk 

8. 50% sterk + redelijk sterk 
Q; / I --sterk i: 40% 
"5 f j_ E 
:J 30% u 

~ L 20% 1- / 10% 

I~ 0% 

0 2 4 6 6 10 12 14 16 16 20 22 24 26 26 30 

Aantal leden sociaal netwerk 

Figuur 4.6: Omvang sociaal netwerk respondenten (N=52) 

Met betrekking tot de vragen over het sociale netwerk zijn twee opmerkingen 
gemaakt: "namen invullen en daarover vragen invullen is erg veel werk! maakt 
het invullen van zo'n test niet beter!" en "Het bepalen van het aantal contacten is 
cruciaal maar ook erg bewerkelijk, dat resulteert in limitering van de opgave". Dit 
lijkt inderdaad het geval te zijn. 

Tabel 4.6: Stellinqen sociale contacten (N=52) 
ja soms nee 

Heb mensen met wie ik goed kan praten 89% 10% 2% 
Voel me van andere mensen geïsoleerd 2% 23% 75% 
Heb mensen bij wie ik terecht kan 92% 8% 0% 
Heb mensen die me echt beqrijpen 81% 17% 2% 
Maak deel uit van een qroep vrienden 71% 19% 10% 
Sociale contacten oppervlakkig 4% 37% 60% 

47 



Hoofdstuk 4 Toetsing dataverzamelingsinstrument 

Met betrekking tot iemands sociale contacten wordt in de persoonsvragenlijst ook 
een zestal stellingen gegeven. Voor deze vraag is gebruik gemaakt van een 
bestaande schaal voor eenzaamheid van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP, 
2007). In tabel 4.6 zijn de antwoorden op die stellingen te zien. 

In figuur 4.7 zijn de antwoorden op deze stellingen vergeleken met die van een 
onderzoek van het CBS. De antwoorden komen nagenoeg overeen met die van 
het onderzoek van het CBS. 

Ik heb mensen met wie ik goed kan praten 

Ja somo 

Ik heb mensen bij wie ik terecht kan 

Ik maak deel uit van een groep vrienden 

M ~------~------------~--------~ 

JO 

Figuur 4. 7: Stellingen sociale contacten 

Ik voel me van andere mensen geïsoleerd 

90 f----------------------
M+-----------------------
70 +----------------------
~+-----------------------

~r-----------------------

10 -1--------------. 

ja 

Ik heb mensen die me echt begrijpen 

nee 

Ik vind mijn sociale contacten oppervlakkig 
70 .,------

~r-----------------------

~r-----------------------

~ r---------------

20 

10 

ja 

• Nederland 

• Respondenten 

Er is een schaalanalyse gedaan om te kijken of de homogeniteit van de items 
voldoende is. Voor de schaalanalyse zijn de antwoordcategorieën van item 2 (Ik 
voel me van andere mensen geïsoleerd) en item 6 (Ik vind mijn sociale contacten 
oppervlakkig) geïnverteerd, zodat een hoge score deze items, net als bij de 
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andere items, een hoge mate van tevredenheid betekent. De waarde van 
Cronbach's alfa is 0,688. Als item 5 (Ik maak deel uit van een groep vrienden) 
verwijderd zou worden, zou de alfa 0,740 zijn. Het is dus te overwegen om dit 
item uit de vraag te verwijderen. 

Sociale interactie 
Het grootste deel van de gegevens over sociale interactie wordt verzameld met 
behulp van het activiteitendagboekje. In het activiteitendagboekje wordt de 
respondenten gevraagd om gedurende een (willekeurig toegewezen) dag hun 
activiteiten te noteren. 
In totaal hebben 36 respondenten het activiteitendagboekje volledig ingevuld. Het 
aantal activiteiten dat zij genoteerd hebben, varieert tussen 5 en 47. Gemiddeld 
hebben ze 21 activiteiten genoteerd. De helft hiervan zijn activiteiten die men 
samen deed of waarbij men contact had met iemand (sociale activiteiten) . Bij de 
activiteiten slapen en lichamelijke verzorging werd niet gevraagd of men ze 
samen deed. Deze activiteiten worden dus automatisch gerekend bij de 
activiteiten die men alleen doet. 
Omdat sommige activiteiten elkaar kunnen overlappen, is de som van tijdsduur 
van alle activiteiten meer dan 24 uur. Gemiddeld hebben de respondenten 24 uur 
en 47 minuten aan activiteiten genoteerd. Hiervan bestaat ongeveer tien en een 
half uur (43%) uit activiteiten die men samen deed of waarbij men contact had 
met iemand (sociale activiteiten). 

Figuur 4.8: Tijd besteed aan sociale activiteiten (N=36) 

• werken 
• eten/drinken 
o ~rplaatsen 
o praten/kletsen (face-tc-face) 
• telellisie/llideo/d\d kijken 

andere recreatie~ actilliteit 
• sporten/bewegen 
o feestje/receptie 
• uitgaan 
• kinderen ~rzorgen 
o recreatiefwinkelen 

hobby uitoefenen 
• boodschappen doen 

o diensUinstantie bezoeken 
o leren/studeren 
oe-mail sturen 
o niets specifieks doen 
o intemelten 
• opruimen/poetsen 
o o~rige actilliteiten 
• e-mail lezen 

goederen halen/brengen 
o iemand anders helpen/~rzorgen 
Diezen 
c wachten 
• personen halen/brengen 
• sms sturen 
csms lezen 
• ander huishoudelijk werk 

Het is belangrijk om te weten welke activiteiten men samen doet. Bepaalde 
activiteiten zijn altijd sociale activiteiten. Deze activiteiten staan in het papieren 
dagboekje (bijlage 2) onder het kopje "sociaal". Andere activiteiten kan men 
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alleen doen, maar ook samen. Uit de 36 dagboekjes blijkt dat werken de (qua 
tijd) belangrijkste activiteit is waarbij sociale interactie plaatsvindt, gevolgd door 
eten/drinken. Dit is te zien in figuur 4.8. 
Wellicht heeft een groot aantal respondenten hun gehele werkdag genoteerd als 
sociale activiteit, terwijl er misschien maar enkele korte sociale interacties hebben 
plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat er duidelijker moet worden uitgelegd wat er in 
het activiteitendagboekje ingevuld dient te worden. 
Bepaalde sociale activiteiten, zoals sms'en, e-mailen en bellen, nemen weinig tijd 
in beslag. Voor deze activiteiten is het belangrijk om ook naar de frequentie te 
kijken. 
In de persoonsvragenlijst is gevraagd naar de frequentie van gebruik van 
verschillende communicatievormen. Hierbij is gevraagd hoe vaak men per week 
voor privé-doeleinden mobiel belt, een sms stuurt, een e-mail stuurt en een 
gesprek voert via msn. Deze frequenties zijn te zien in tabel 4.7. Van de 36 
respondenten zijn er twee die geen mobiele telefoon hebben. Bij hen zijn de 
vragen hoe vaak zij mobiel bellen en sms'en overgeslagen. Van de 34 
respondenten met een mobiele telefoon zijn er 21 die (bijna) iedere dag bellen en 
18 die (bijna) iedere dag sms'en. Alle respondenten hebben internet. Het grootste 
deel van hen e-mailt iedere dag. Msn wordt duidelijk minder vaak gebruikt. Er 
zijn zes respondenten die (bijna) iedere dag msn'en. 
De vraag is nu of deze frequenties ook in de dagboekjes te zien zijn. In het 
dagboekje hebben 36 respondenten gedurende één dag al hun activiteiten 
genoteerd. In de uitleg bij het dagboekje is aangegeven dat sociale activiteiten 
voor dit onderzoek van groot belang zijn. Met sociale activiteiten worden alle 
activiteiten bedoeld die men samen met iemand doet, of waarbij men contact 
heeft met iemand. Het gaat hier dus om samen iets gaan doen, een praatje 
maken, bellen, sms'en, e-mailen en msn'en. In tabel 4.8 is te zien in hoeveel 
dagboekjes de activiteiten bellen (vast of mobiel), een sms sturen of lezen, e-mail 
sturen of lezen en msn'en genoteerd zijn. 

Tabel 4.7: Frequentie van personen naar gebruik communicatievorm N=36) 
Frequentie Bellen (mobiel) sms email msn 
nooit 0 2 0 14 
Enkele keren per jaar 1 2 0 2 
1 keer per maand 1 2 0 2 
2 of 3 keer per maand 3 1 1 4 
1 keer per week 2 4 1 2 
Enkele keren per week 6 5 4 6 
(bijna) iedere dag 21 18 30 6 
Totaal 34 34 36 36 

Tabel 4.8: Aantal dagboekjes naar communicatieactiviteiten (n=36) 
Bellen (vast of Sms sturen of Email sturen of msn 
mobiel) lezen lezen 

Activiteit genoemd in 13 6 11 3 
aantal dagboekjes 

Als tabel 4.7 met 4.8 vergeleken wordt, valt op dat de sociale activiteiten via ICT 
allemaal minder vaak genoemd worden in de dagboekjes dan volgens de 
gegevens uit de vragenlijst te verwachten zou zijn. Het gebruikte dagboekje is 
dus waarschijnlijk geen betrouwbaar meetinstrument. 
Van de 36 respondenten zijn er 20 die geen enkele van deze 
communicatieactiviteiten via ICT in hun dagboekje genoteerd hebben. Het zou 
kunnen zijn dat een aantal respondenten vanwege het vele werk bepaalde 
activiteiten heeft weggelaten. Een groot deel van hen zal dit waarschijnlijk echter 
vergeten zijn. Voor het vervolg van het onderzoek is het aan te raden om de 
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respondenten erop te wijzen dat het noteren van al hun sociale activiteiten van 
groot belang is. Misschien moet er gevraagd worden om in het dagboekje alleen 
de sociale activiteiten te noteren. Het is echter de vraag of de kans op vergeten 
dan niet nog groter is. 

Naast de activiteit tijdens sociale interactie is het ook belangrijk om te weten 
waar sociale interactie zich plaatsvindt. In figuur 4.9 is te zien op welk type 
locaties men tijd besteedt aan sociale activiteiten. De belangrijkste locaties zijn 
thuis en op het werk (of op school). 

• thuis 

• onderweg 

o woning v.e. ander 

o werk/school 

• winkels I -.uorzieningen 

a horeca en uitgaan 

• m.erig 

Figuur 4. 9: Tijd besteed aan sociale activiteiten op type locatie 

Naast de locatie is het ook belangrijk om te weten met wie men contact heeft. De 
36 respondenten hebben gemiddeld per dag contact gehad met 5,25 
verschillende personen of groepen. 
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Figuur 4.10: Frequentie sociale activiteiten naar categorie met wie (N=36) 
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In figuur 4.10 is de frequentie te zien van de sociale activiteiten naar categorie 
met wie. Hierin is te zien dat de meeste sociale activiteiten met een vaste groep 
mensen gedaan wordt. Als een groep ingevuld wordt, wordt gevraagd naar de 
naam en naar het aantal personen. Uit de namen blijkt dat het bij groepen vaak 
gaat om collega's (of studiegenoten), klanten, maar ook om sport-of 
verenigingsgenoten, vrienden en familie. 
Er is echter niet gevraagd naar de categorie van de groep. Deze moet nu blijken 
uit de naam van de groep. Ook is niet duidelijk genoeg gedefinieerd wanneer men 
een groep in kan vullen en wanneer men aparte personen in zou moeten vullen. 
In de toelichting bij het dagboekje staat daarover: "U kunt ook een groepsnaam 
invullen, als het gaat om een vaste groep, bijvoorbeeld "collega's" of "elftal". Dit is niet 
duidelijk genoeg gedefinieerd. Dit moet in het vervolgonderzoek aangepast worden. 
In figuur 4.10 is alleen gekeken naar het aantal sociale activiteiten en niet naar 
de tijdsduur daarvan. Als de tijdsduur wel meegeteld wordt, is te zien dat 
groepen een nog belangrijkere plaats innemen. Dit is te zien in figuur 4.11. 

• groep 

• partner 

o andere 'Kiend 

o collega/studiegenoot 

•kind 

onbekende 

• andere bekende 

o vader/moeder 

• huisgenoot 

• broer/zus 

o andere familie 

IEI ~.erenigingsgenoot 

• buurtgenoot 

Figuur 4.11: Tijd besteed aan sociale activiteiten naar categorie met wie 

Naast de vragen hoe, waar en met wie mensen contact hebben .met elkaar, is ook 
het doel van de interactie van belang . In figuur 4.12 is te zien dat kletsen het 
belangrijkste doel is, gevolgd door samen de activiteit doen. 

160 T-------------------------------------------------------------~ 

Figuur 4.12: Doel van sociale interactie 
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Verband tussen ICT-gebrulk en ruimtegebruik voor sociale interactie 
Om het verband tussen ICT-gebruik en ruimtegebruik voor sociale interactie te 
onderzoeken, wordt voorgesteld om in de vragenlijst een tiental stellingen op te 
nemen. Deze stellingen en de antwoorden daarop zijn te zien in tabel 4.9. 

Tabe/4.9: Stellingen svnerqie, substitutie, generatie en ootimalisatie (N=52) 
Helemaal neutraal eens Helemaal 
oneens oneens eens 

1 Ik gebruik ICT (telefoon of 
internet) vooral om te 
communiceren met mensen 2% 10% 15% 50% 23% 
waarmee ik ook face-to-face 
contact heb. 

2 Ik bespreek via ICT andere 
onderwerpen (met dezelfde 21% 39% 25% 15% 0% 
persoon) dan face-to-face. 

3 Ik gebruik vaak ICT in plaats van 14% 42% 14% 31% 0% dat ik bij iemand op bezoek ga. 
4 Ik kan sociale contacten even 

goed via ICT onderhouden als 19% 56% 19% 6% 0% 
face-to-face. 

5 Als ik minder ICT zou gebruiken, 
zou Ik meer face-to-face contact 12% 42% 23% 19% 4% 
hebben. 

6 Het is voor mij gemakkelijker om 
via ICT contact te leggen met 25% 56% 6% 12% 2% 
mensen dan face-to-face. 

7 Door het gebruik van ICT heb ik 19% 50% 8% 21% 2% nieuwe mensen leren kennen. 
8 Ik gebruik ICT vaak om te laten 10% 10% 23% 44% 14% weten hoe laat ik ergens ben. 
9 Ik gebruik ICT vooral om contact 

.. e onderhouden met vrienden I 4% 23% 12% 46% 15% 
!!_ekenden die ver weg wonen. 

~""' ,. !CT heb, zie Ik mijn 12% 44% 29% 14% 2% IL. .1. 1,.,...,. ,.,.L,,. . 

Item 1 en 2 zijn bedoeld om synergie te meten. Na schaalanalyse blijkt dat de 
items te verschillend zijn om ze op te tellen tot een score. De alfa is zelfs 
negatief. De stellingen waarmee synergie gemeten wordt, zullen dus aangepast 
moeten worden. Het Is het beste om stelling 1 te laten vervallen en één of 
meerdere stellingen toe te voegen. Die stellingen moeten gericht zijn op het idee 
dat communicatie via ICT face-to-face interactie aanvult. 
Substitutie wordt gemeten door middel van item 3, 4 en 5. De waarde van 
Cronbach's alfa is 0,410 voor deze drie items. De waarde van de alfa wordt 0,619 
als item 5 verwijderd wordt. 
Generatie wordt gemeten met de items 6, 7 en 10. Cronbach's alfa is 0,450 voor 
deze drie items en 0,595 als item 10 wordt verwijderd. 
Optimalisatie wordt gemeten door item 8 en 9. De waarde van Cronbach's alfa is 
0,179. Het is dus niet zinvol om de antwoorden op de afzonderlijke items te 
combineren tot één score. 
De alfa's van substitutie en generatie zijn redelijk. De alfa's van synergie en 
optimalisatie zijn veel te laag. De stellingen zullen aangepast moeten worden om 
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een goede schaal te verkrijgen waarmee de begrippen synergie, substitutie, 
optimalisatie en generatie gemeten kunnen worden. 

4.3 Alternatieven 

Uit het voorgaande blijkt dat er een aantal problemen is geconstateerd in de 
pilotstudie. In deze paragraaf wordt hier nog eens op ingegaan en worden 
mogelijke oplossingen aangedragen. 

Het grootste probleem van het onderzoek is de lage respons. Er zijn verschillende 
manieren uitgeprobeerd om respondenten te benaderen. De respons is goed 
onder vrienden en bekenden, die benaderd zijn per e-mail. Het doorsturen van de 
e-mail naar hun vrienden en bekenden, levert echter betrekkelijk weinig extra 
respons op. Daarnaast zijn mensen benaderd per brief die huis aan huis bezorgd 
is of persoonlijk afgegeven. De persoonlijke benadering heeft wel iets meer 
respons opgeleverd dan de huis aan huis benadering, maar kost ook veel meer 
tijd. Beide benaderingen hebben een te lage respons opgeleverd. 
De lage respons kan voor een deel veroorzaakt worden door het feit dat de data 
digitaal verzameld worden. Mensen die geen internet hebben, of niet met internet 
om kunnen gaan, kunnen dus niet meedoen aan het onderzoek. Uit het 
literatuuronderzoek is echter gebleken dat deze groep steeds kleiner wordt. Dit 
zal de lage respons dus maar voor een heel klein deel kunnen verklaren. 
Waarschijnlijk heeft de lage respons vooral te maken met de omvang van het 
onderzoek. Het invullen van de vragenlijst en het dagboekje samen kost 
ongeveer 1 tot 1,5 uur. Dit zal dus ingekort moeten worden. 
Hiervoor zijn grofweg twee mogelijkheden: het weglaten van bepaalde vragen, of 
het opsplitsen van het onderzoek in verschillende onderdelen, waarbij de 
respondenten gevraagd wordt aan één onderdeel mee te werken. 

Vragen weglaten 
Bij de eerste optie, het weglaten van vragen, moet gekeken worden naar de 
vraag welke gegevens nodig zijn om de onderzoeksvraag te kunnen 
beantwoorden. Dit is besproken in hoofdstuk 3. Deze gegevens zijn onder te 
verdelen in persoons- en omgevingskenmerken, sociaal netwerk en (!CT-gebruik 
en ruimtegebruik voor) sociale interactie. 
In de persoonsvragenlijst worden veel vragen gesteld over persoons- en 
omgevingskenmerken. Er zijn enkele vragen die hier eventueel weggelaten 
zouden kunnen worden. Het invullen van deze vragen kost echter weinig 
inspanning. De tijdwinst die hier geboekt kan worden is daardoor beperkt. 
Vooral de vragen over het sociale netwerk leveren problemen op. Deze vragen 
worden gesteld aan het einde van de vragenlijst en kosten veel tijd om in te 
vullen. Zoals in de vorige paragraaf besproken is, zijn er betrekkelijk veel 
respondenten die deze vraag overgeslagen hebben. Toch is het voor het 
onderzoek erg belangrijk om de omvang van het sociale netwerk te bepalen. Het 
weglaten van deze vragen is dus geen goed idee. 
De gegevens over sociale interactie worden voor een klein deel verzameld met 
behulp van de persoonsvragenlijst. Het gaat hier om vragen over (de frequentie 
van) iemands sociale interactie over het algemeen. Deze gegevens zijn belangrijk 
in het onderzoek. Het weglaten van vragen hierover zou alleen kunnen als alle 
benodigde gegevens dan verzameld worden met behulp van het 
activiteitendagboekje. Dit zou echter weinig tijdwinst opleveren. 
Het grootste deel van de gegevens over sociale interactie worden verzameld met 
behulp van het activiteitendagboekje. In het dagboekje worden de sociale 
activiteiten genoteerd. Op deze manier wordt een steekproef getrokken uit de 
sociale interacties van de respondent. Het activiteitendagboekje is door een 
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betrekkelijk groot deel van de respondenten niet (volledig) ingevuld. Het 
weglaten van vragen uit het activiteitendagboekje is in principe mogelijk. Het 
activiteitendagboekje is vooral bedoeld om informatie te verzamelen over 
iemands sociale activiteiten. De activiteiten die iemand alleen doet, zouden in 
principe weggelaten kunnen worden. Er wordt echter vanuit gegaan dat de 
activiteiten de respondenten helpen herinneren aan sociale contacten. Vragen die 
wel weggelaten zouden kunnen worden bij het activiteitendagboekje, zijn vragen 
die al in de persoonsvragenlijst beantwoord zijn. Over iedere persoon die in het 
activiteitendagboekje genoteerd wordt (waarmee men contact heeft gehad), 
worden extra vragen gesteld. Als de persoon al in de vragenlijst genoteerd is als 
lid van het sociale netwerk, zijn deze vragen al een keer beantwoord. Nu moesten 
respondenten voor deze personen nogmaals de extra vragen beantwoorden. Het 
is belangrijk dat dit dubbele werk voorkomen wordt. 
Het vele werk zou een reden kunnen zijn voor het lage aantal aanmeldingen en 
voor het feit dat betrekkelijk veel mensen gestopt zijn voor of halverwege het 
activiteitendagboekje. Het is opvallend dat betrekkelijk veel respondenten gestopt 
is met het onderzoek na het invullen van de persoonsvragenlijst. Het lijkt daarom 
een goed idee om te voorkomen dat respondenten meerdere vragenlijsten of 
onderdelen in moeten vullen. Hiervoor zouden de vragenlijst en het dagboekje 
geïntegreerd moeten worden of opgesplitst waarbij respondenten maar één van 
de twee onderdelen in te hoeven vullen. 

Eén onderdeel invullen 
Het integreren van het dagboekje in de vragenlijst zorgt ervoor dat respondenten 
maar één onderdeel in hoeven vullen, maar is geen oplossing voor de lengte van 
het onderzoek. Om de lengte van het onderzoek echt aan te pakken, zal het 
onderzoek opgesplitst moeten worden in verschillende onderdelen, waarbij de 
respondenten maar één onderdeel in hoeven te vullen. De meest voor de hand 
liggende oplossing is om de vragenlijst en het dagboekje als twee losse 
onderdelen te behandelen. 
De vraag is echter of de vragenlijst en het dagboekje voldoende informatie 
opleveren als ze opgesplitst worden. Het is voor het onderzoek namelijk het beste 
om van iedere respondent gegevens te verzamelen over zijn of haar persoons- en 
omgevingskenmerken, sociaal netwerk en sociale interactie. Het is aan te raden 
om respondenten die één deel hebben ingevuld, te vragen om ook nog het andere 
deel in te vullen. Maar ook als de steekproef van de twee onderdelen verschilt, 
zijn er nog wel veel mogeUjkheden voor statistische analyse. 
Het is beter om de huishoudenvragenlijst geen apart onderdeel te laten zijn. De 
vragen uit de huishoudenvragenlijst kunnen beter verwerkt worden in de 
persoonsvragenlijst. De strategie om meerdere respondenten uit één huishouden 
te laten deelnemen aan het onderzoek werkt namelijk niet. Het heeft dus geen 
nut om een aparte huishoudenvragenlijst te maken. Het zorgt namelijk niet voor 
minder werk voor andere leden van het huishouden. Hierbij moet wel nagedacht 
worden over de vraag op welke manier er aselect één persoon uit het huishouden 
benaderd kan worden. 

Methode 
Naast het aanpassen van het dataverzamelingsinstrument, is er wellicht nog een 
manier om een hogere respons te verkrijgen. Er zou voor de dataverzameling een 
andere methode gebruikt kunnen worden. In plaats van digitale vragenlijsten 
zouden bijvoorbeeld mondelinge interviews gehouden kunnen worden. De 
verhouding tussen extra kosten hiervoor en de respons die dit oplevert, moet 
onderzocht worden. 
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Activiteitendagboekje 
Naast de omvang van het onderzoek, is er nog een aantal andere problemen 
geconstateerd met betrekking tot het activiteitendagboekje. Een aantal 
respondenten heeft laten weten dat het invullen van het dagboekje erg 
ingewikkeld is en veel internetervaring vereist. Dit zou de reden kunnen zijn dat 
een aantal respondenten halverwege het dagboekje gestopt is. 
Het is dan ook verstandig om een papieren versie van het dagboekje te maken, 
zodat ook mensen die geen toegang tot of ervaring met internet hebben aan het 
onderzoek mee kunnen doen. Hierbij moeten de extra vragen toegevoegd 
worden. 
Een ander probleem is de betrouwbaarheid van het activiteitendagboekje als 
meetinstrument voor sociale interactie. Een groot deel van de respondenten had 
geen enkele sociale activiteit via ICT genoteerd. Bij het dagboekje moet daarom 
nog eens extra benadrukt worden dat het erg belangrijk is dat alle sociale 
activiteiten, dus ook alle sms-jes, e-mails en telefoongesprekken genoteerd 
worden. Een andere mogelijkheid is om respondenten te vragen om alleen al hun 
sociale activiteiten te noteren. De overige activiteiten lijken namelijk niet te 
werken als geheugensteun die de herinnering aan een telefoongesprek of een 
sms-je opwekken. Een nadeel aan deze optie is misschien dat men daardoor gaat 
vergeten om 'gewone' activiteiten te noteren waarbij men face-to-face contact 
had. 
Verder moet bij het activiteitendagboekje duidelijk gedefinieerd worden wanneer 
men een groep in kan vullen in plaats van personen. Bij een groep moet naast de 
naam en het aantal personen ook gevraagd worden naar de categorie. 

Vragen aanpassen 
Tot slot is geconstateerd dat een aantal vragen in de vragenlijst en het 
activiteitendagboekje aangepast dienen te worden in verband met geldigheid en 
betrouwbaarheid. 
De vraag "Zijn er verveerswijzen die u niet kunt gebruiken? ( .... )" kan beter 
vervangen worden door de vraag hoe vaak men de verschillende vervoerswjjzen 
gebruikt. 
Ook de stellingen van de vraag naar het verband tussen !CT-gebruik en 
ruimtegebruik voor sociale interactie moet aangepast worden om een goede 
schaal te verkrijgen waarmee de begrippen synergie, substitutie, optimalisatie en 
generatie gemeten kunnen worden. 

4.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk wordt het voorgestelde dataverzamelingsinstrument getoetst. 
Hiervoor is een pilotstudie gedaan. Voor de pilotstudie zijn ongeveer 3200 
mensen benaderd op verschillende manieren. 
Bij alle benaderingen was de respons lager dan van tevoren verwacht werd. De 
belangrijkste oorzaak voor de lage respons is waarschijnlijk de omvang van het 
onderzoek. 
l\laast de lage respons zijn tijdens de pilotstudie nog een aantal problemen 
geconstateerd. Een betrekkelijk groot deel van de respondenten heeft in de 
vragenlijst de vragen over hun sociale netwerk overgeslagen. Een ander 
probleem is dat een aantal respondenten (die wel de vragenlijst hebben ingevuld) 
het dagboekje niet hebben afgemaakt. Ook is geconstateerd dat degenen die het 
dagboekje wel hebben ingevuld, niet allemaal hun sociale activiteiten, zoals 
bellen, sms'en en e-mailen hebben ingevuld. Ten slotte is geconstateerd dat 
enkele vragen problemen opleveren met betrekking tot geldigheid en 
betrouwbaarheid. 
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Het is belangrijk dat er een oplossing gevonden wordt voor de geconstateerde 
problemen. In de eerste plaats belangrijk dat de respons voldoende is. Dit zal 
alleen bereikt kunnen worden door de tijd die het voor respondenten kost om de 
vragenlijsten in te vullen, te verkorten. Dit kan door bepaalde vragen weg te 
laten of door het instrument op te splitsen in verschillende onderdelen en de 
respondenten maar één van deze onderdelen in te laten vullen. Als er een 
dagboekje gebruikt wordt, moet er duidelijker benadrukt worden dat het erg 
belangrijk is om alle sociale activiteiten te noteren. 
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Hoofdstuk 5 Conclusie en aanbevelingen 

In dit rapport is ingegaan op de vraag wat in Nederland het verband is tussen 
ICT-gebruik en het gebruik van ruimte ten behoeve van sociale interactie. Het 
doel van dit verslag is het bespreken van de ontwikkeling en toetsing van een 
dataverzamelingsinstrument om deze vraag te kunnen onderzoeken. 
Eerst is daarvoor een literatuurstudie gedaan om de belangrijkste begrippen, 
trends en theorieën op dit gebied te bestuderen. Aan de hand van het 
literatuuronderzoek is de onderzoeksvraag verder gespecificeerd tot de volgende 
vragen: 

Hoe is het in Nederland gesteld met sociale interactie? 
Waar vindt sociale interactie plaats; en hoe, wanneer, met wie, hoe vaak, 
hoelang? 
In welke mate worden verschillende ICT -middelen gebruikt ten behoeve 
van sociale interactie? 
Welke soorten plaatsen worden gebruikt voor sociale interactie? 
Welke verplaatsingen worden gemaakt voor sociale activiteiten? 
Welke persoons- en omgevingskenmerken zijn hierop van invloed? 
Wat is het verband tussen sociaal netwerk en sociale interactie? 
In hoeverre is er sprake van synergie, substitutie, generatie dan wel 
optimalisatie? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een conceptueel model opgesteld 
aan de hand waarvan de benodigde gegevens gedefinieerd zijn. De zijn onder te 
verdelen in de volgende groepen van variabelen: persoons- en 
omgevingskenmerken, sociaal netwerk en sociale interactie (onderverdeeld in 
ICT -gebruik en ruimtegebruik voor sociale interactie). 
Om de benodigde gegevens over persoons- en omgevingskenmerken en over 
sociaal netwerk te verzamelen, is een digitale vragenlijst ontwikkeld. Voor de 
benodigde gegevens over sociale interactie is een digitaal activiteitendagboekje 
ontwikkeld. Beide instrumenten zijn getest. Het invullen van beide onderdelen 
kostte ongeveer 1 tot 1,5 uur. In de pilotstudie is gebleken dat dit erg veel is. 
Voor de pilotstudie zijn ongeveer 3200 huishoudens benaderd op verschillende 
manieren. Het grootste deel is benaderd via een huis aan huis bezorgde brief. Een 
ander deel is persoonlijk benaderd. Hierbij is aangebeld en gevraagd of men mee 
wil werken aan het onderzoek. Ten slotte zijn vrienden en bekenden benaderd per 
e-mail. 
Van de 3200 benaderde huishoudens hebben zich er 68 aangemeld. Het grootste 
deel hiervan bestaat uit vrienden en bekenden. In totaal zijn er 54 
hulshoudenvragenlijsten ingevuld, 52 persoonsvragenUjsten en 36 
activlteitendagboekjes. De respons was ver beneden de verwachtingen. Het is 
belangrijk dat hiervoor een oplossing gevonden wordt. 
De belangrijkste oorzaak voor de lage respons is waarschijnlijk de omvang van 
het onderzoek. Het duurt in totaal ongeveer 1 tot 1,5 uur om de vragenlijst en 
het dagboekje in te vullen. 
Naast de lage respons zijn tijdens de pilotstudie nog een aantal problemen 
geconstateerd. Een betrekkelijk groot deel van de respondenten heeft in de 
vragenlijst de vragen over hun sociale netwerk overgeslagen, waarschijnlijk 
omdat het veel tijd kost om deze vragen te beantwoorden of omdat deze vragen 
te persoonlijk worden. 
Een ander probleem is dat een aantal respondenten wel de vragenlijst heeft 
ingevuld, maar het dagboekje niet heeft afgemaakt. Dit kan te maken hebben 
met het vele werk of met het feit dat het moeilijk is om het dagboekje digitaal in 
te vullen. 
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Ten slotte is geconstateerd dat degenen die het dagboekje wel hebben ingevuld, 
niet allemaal hun sociale activiteiten, zoals bellen, sms'en en e-mailen hebben 
ingevuld. Het is belangrijk dat er een oplossing gevonden wordt voor de 
geconstateerde problemen. 

Aanbevelingen 
In de eerste plaats is het belangrUk dat de respons voldoende Is. Dit kan 
waarschijnlijk bereikt worden door de tijd die het voor respondenten kost om de 
vragenlijsten in te vullen, te verkorten. Dit kan op verschillende manieren. 
Het weglaten van vragen is een optie, maar zal weinig tijdwinst opleveren, omdat 
de belangrijkste vragen (die niet weggelaten kunnen worden) de meeste tijd 
kosten om in te vullen. Een andere mogelijkheid is om het onderzoek op te 
splitsen in verschillende onderdelen en de respondenten maar één van deze 
onderdelen in te laten vullen. Hierbij is echter de vraag of de aparte onderdelen 
voldoende informatie opleveren. Het is voor het onderzoek namelijk het beste om 
van iedere respondent gegevens te verzamelen over zijn of haar persoons- en 
omgevingskenmerken, sociaal netwerk en sociale interactie. 
Naast het inkorten van het instrument is het aanpassen van bepaalde vragen van 
belang in verband met geldigheid en betrouwbaarheid. Verder dient het 
activiteitendagboekje aangepast te worden, zodat het voor de respondenten altjjd 
duidelijk is wat ze in moeten vullen (en hoe). 
Een andere mogelijkheid om meer respons te krijgen, is door een andere 
methode, bijvoorbeeld mondelinge interviews, te gebruiken. 
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Bijlage 1a: Introductiebrief 

Onderwerp 

Onderzoek naar I CT-gebruik en sociale 
activiteitenpatronen 

Bijlagen 

3x activiteitendagboekje 

Geachte mevrouw I meneer, 

Datum 

05·06-2007 

Bij deze wil ik u uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek naar IeT-gebruik en 
sociale activiteitenpatronen van de Technische Universiteit Eindhoven. 
Het onderzoek gaat over de tijd die Nederlanders van 15 jaar of ouder besteden aan het 
gebruik van ICT (computer, internet en mobiele telefoon) en de tijd die zij besteden aan 
sociale contacten (en de ruimte die daarvoor gebruikt wordt). 
Met de resultaten van dit onderzoek kunnen wij de overheid informeren op het gebied 
van tijdsbesteding en verplaatsingen van mensen. 
Het slagen van dit onderzoek is in sterke mate afhankelijk van een zo groot mogelijke 
deelname van alle benaderde huishoudens. Wij hopen daarom op uw medewerking te 
mogen rekenen. 

Onderdelen 
Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 

I. Huishoudenvragenlijst 
We vragen aan één lid van uw huishouden om de huishoudenvragenlijst in te vullen. 
Hierin worden algemene vragen gesteld over uw huishouden. 

2. Persoonlijke vragenlijst: 
Vervolgens wordt aan alle leden van uw huishouden van 15 jaar of ouder per e-mail 
uitgenodigd om een persoonlijke vragenlijst in te vullen. Hierin worden vragen gesteld 
over persoonskenmerken, vrijetijdsbestedingen, ICT -gebruik en sociale contacten. 

3. Activiteitendagboekje: 
Daarnaast wordt aan alle leden van uw huishouden van 15 jaar of ouder gevraagd om 
gedurende één dag al hun activiteiten, sociale contacten en verplaatsingen te noteren in 
een digitaal activiteitendagboekje. Bijgevoegd vindt u twee papieren 
activiteitendagboekjes die bedoeld zijn als geheugensteun voor het invullen van het 
digitale activiteitendagboekje. 

Wilt u het activiteitendagboekje alstublieft a.s. dinsdag invullen? Als deze dag voor u 
absoluut niet uitkomt, verzoeken we u om het dagboekje de dinsdag daarna in te vullen. 

Aanmelden 
Op berg.ddss.nVg/aanmelden kunt u zich aanmelden voor deelname aan dit onderzoek. 
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Tijd 
Het invullen van alle onderdelen samen zal ongeveer 60-90 minuten van uw tijd in 
beslag nemen. 

Waardebonnen 
Onder de deelnemers van het onderzoek worden 25 waardebonnen van 50 euro verloot. 
ledereen die de persoonlijke vragenlijst en het dagboekje volledig heeft ingevuld, maakt 
hier kans op. 

Verwerking gegevens 
De gegevens die u verstrekt voor dit onderzoek worden alleen voor dit onderzoek 
gebruikt en zullen daarom volledig anoniem en strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

Vragen of opmerkingen 
Als u vragen of opmerkingen heeft, of als u extra activiteitendagboekjes wilt ontvangen, 
kunt u altijd een e-mail sturen naar activiteitenonderzoek@bwk.tue.nl. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

Drs. P.E.W. van den Berg 

65 



Bijlage 1: Introductiebrief 

Bijlage 1b: Introductiebrief 

Onderwerp Datum 

Onderzoek naar ICT -gebruik en sociale activiteitenpatronen 15-06-2007 

Geachte mevrouw I meneer, 

Bij deze wil ik u uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek naar !CT-gebruik en sociale 
activiteitenpatronen door de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek gaat over de tijd die 
Nederlanders van 15 jaar of ouder besteden aan sociale contacten. 
Met dit onderzoek willen wij inzicht krijgen in het verband tussen het gebruik van ICT (internet en 
(mobiele) telefoon) en het gebruik van ruimte voor sociale contacten. Het slagen van dit onderzoek is in 
sterke mate afhankelijk van een zo groot mogelijke deelname van alle benaderde huishoudens. Wij hopen 
daarom op uw medewerking te mogen rekenen. 

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst en een activiteitendagboekje. We willen u en eventuele andere 
leden van uw huishouden (van 15 jaar of ouder) vragen om gedurende één dag uw activiteiten en sociale 
contacten daarin te noteren. Het invullen van de vragenlijst en het dagboekje zal samen ongeveer 60-90 
minuten duren. 

Onder de deelnemers van het onderzoek worden 25 waardebonnen van 50 euro verloot. ledereen die de 
persoonlijke vragenlijst en het dagboekje volledig heeft ingevuld, maakt hier kans op. 

Op hftp://berg.ddss.nVg/aanmelding kunt u zich aanmelden voor deelname aan dit onderzoek. Na 
aanmelding ontvangt u een e-mail met daarin een link naar de huishoudenvragenlijst In die e-mail staat 
ook op welke dag we graag willen dat u het dagboekje invult. 

De gegevens die u verstrekt voor dit onderzoek worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en zullen 
daarom volledig anoniem en strikt vertrouwelijk worden behandeld. 
Als u vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een e-mail naar activiteitenonderzoek@bwk.tue.nl. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

Prof. Dr. H.J.P. Timmermans 
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Bijlage lc: Introductiebrief 
Onderwerp: afstudeeronderzoek 
Bijlagen: activiteitendagboekje 

Hoi allemaal, 

Voor mijn afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven heb ik jullie hulp 
nodig! 
Ik ben bezig met een onderzoek naar ICT -gebruik en sociale activiteiten patronen. 
Het onderzoek gaat over de tijd die Nederlanders van 15 jaar of ouder besteden 
aan het gebruik van ICT (computer, internet en mobiele telefoon) en de tijd die zij 
besteden aan sociale contacten (en de ruimte die daarvoor gebruikt wordt). Met dit 
onderzoek willen wij inzicht krijgen in het verband tussen !CT-gebruik en 
ruimtegebruik ten behoeve van sociale interactie. 

Respondenten 
Het is van groot belang dat er zoveel mogelijk mensen deelnemen aan dit 
onderzoek. Ik hoop daarom op jullie medewerking te mogen rekenen. 
Als jullie nog mensen kennen die mee zouden willen werken aan dit onderzoek, 
stuur deze e-mail dan naar hen door. 

Onderdelen 
Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Huishoudenvragenlijst 
We vragen aan één lid van het huishouden om de huishoudenvragenlijst in te 
vullen. Hierin worden algemene vragen gesteld over het huishouden. 

2. Persoonlijke vragenlijst: 
Vervolgens wordt aan elk lid van het huishouden van 15 jaar of ouder per e-mail 
uitgenodigd om een persoonlijke vragenlijst in te vullen. Hierin worden vragen 
gesteld over persoonskenmerken, vrijetijdsbestedingen, !CT-gebruik en sociale 
contacten. 

3. Activiteitendag boekje: 
Daarnaast wordt aan elk lid van het huishouden van 15 jaar of ouder gevraagd om 
gedurende één dag al hun activiteiten, sociale contacten en verplaatsingen te 
noteren in een digitaal activiteitendagboekje. 

In de bijlage vind je een activiteitendagboekje dat bedoeld is als geheugensteun 
voor het invullen van het digitale activiteitendagboekje. 

Aanmelden 
Je kunt je aanmelden voor deelname aan dit onderzoek door te klikken 
op http ://berg .ddss. niJg/aanmeldingsformulier 
(Mocht dit niet werken, kopieer dan deze regel in je browser). 

Na aanmelding krijg je een e-mail met daarin een link naar de 
huishoudenvragen lijst. In die e-mail staat ook op welke dag we graag willen dat je 
het dagboekje invult. 

Tijd 
Het invullen van alle onderdelen samen zal ongeveer 60-90 minuten kosten. 
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Waardebonnen 
Onder de deelnemers van het onderzoek worden 25 waardebonnen van 50 euro 
verloot. Iedereen die de persoonlijke vragenlijst en het dagboekje volledig heeft 
ingevuld, maakt hier kans op. 

Verwerking gegevens 
De gegevens die je verstrekt voor dit onderzoek worden alleen voor dit onderzoek 
gebruikt en zullen daarom volledig anoniem en strikt vertrouwelijk worden 
behandeld. 

Vragen of opmerkingen 
Als je vragen of opmerkingen hebt, of als je graag een geprinte versie van het 
activiteitendagboekje wilt, kun je altijd een e-mail sturen naar 
activiteitenonderzoek@bwk.tue.nl. 

Alvast hartelijk bedankt voor je medewerking! 

Groetjes, Pauline van den Berg 
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Bijlage 2: Papieren activiteitendagboekje 

Activiteitendagboekje 

Onderzoek naar sociale activiteitenpatronen 

TuI e technische universiteit eindhGven 
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Bijlage 2: Papieren activiteitendagboekje 

Uitleg bij het activiteitendagboekje 

Voor ons onderzoek naar !CT-gebruik en sociale activiteitenpatronen vragen wij u om gedurende één dag al uw 
activiteiten, sociale contacten en verplaatsingen te noteren in een digitaal activiteitendagboekje. 

Dit papieren activiteitendagboekje is bedoeld als geheugensteun t.b.v. het digitale dagboekje. U kunt dit 
dagboekje gebruiken om gedurende de dag uw activiteiten te noteren, zo snel mogelijk nadat u ze heeft 
beëindigd . Als u van huis gaat, raden wij u aan om dit dagboekje mee te nemen en de gevraagde gegevens ter 
plekke in te vullen. 

Het dagboekje begint om 03:00 uur en eindigt om 02:59 uur de volgende nacht. 

We vragen u om alle activiteiten die u achtereenvolgens doet apart te vermelden. 

Per activiteit wordt u gevraagd om in dit dagboekje het volgende te noteren: 

Tijd: van hoe laat tot hoe laat vond de activiteit plaats? 

Activiteit: wat deed u? Kiest u hiervoor een activiteit uit het overzicht op de achterzijde van dit boekje. Soms 
kan het voorkomen dat u twee dingen tegelijk doet of dat activiteiten elkaar overlappen. Noteert u in die 
gevallen beide activiteiten met ieder hun begin- en eindtijd. 

Het is voor dit onderzoek van groot belang dat u al uw sociale activiteiten (dingen die u samen met iemand 
doet, of waarbij u contact heeft met iemand) apart vermeldt. 
Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om: samen iets (gaan) doen, maar ook een praatje maken, (privé) e-mailen, 
bellen, chatten en sms'en. 
Hierbij hoeft u beroepsmatige contacten niet te vermelden. Als u iemand spreekt voor uw werk of studie, valt 
dit onder werken of studeren. Als u echter tijdens uw werk of uw pauze een praatje maakt met een collega of 
(privé) belt of e-mailt, vragen we u om dit wel apart te noteren als een sociale activiteit. 

Locatie: waar was u? U kunt hier zelf een naam kiezen voor de locatie (bijvoorbeeld "thuis", "school", "Jan & 
Mieke", "C1000", etc.). Gebruik daarbij verschillende namen voor verschillende locaties. In het digitale 
dagboekje worden een aantal extra vragen gesteld over de locaties die u genoteerd heeft, namelijk het soort 
locatie en het adres. Let u erop dat tussen twee verschillende locaties altijd de activiteit verplaatsen moet 
plaatsvinden. 
Als u boodschappen doet bij meerdere winkels in één winkelcentrum, kunt u het winkelcentrum beschouwen als 
één locatie. 

Vervoermiddel: Geeft u in het geval dat u onderweg was niet de locatie aan, maar het vervoermiddel. U kunt 
hiervoor gebruik maken van de categorieën op de achterzijde van dit boekje. 

Deed u dit samen of had u hierbij contact met iemand? 
Als u een activiteit samen deed of als u daarbij contact had met iemand, vragen we u om ook de volgende 
vragen te beantwoorden: 

Met wie had u contact? Vul hier de voornaam of initialen in van de personen met wie u de activiteit uitvoerde. 
Gebruik voor ieder persoon een unieke naam. U kunt ook een groepsnaam invullen, als het gaat om een vaste 
groep, bijvoorbeeld "collega's" of "elftal". (In het digitale dagboekje worden een aantal extra vragen gesteld 
over de personen die u genoteerd heeft.) 

Doel van de interactie: kies hiervoor een categorie uit de lijst op de achterzijde van dit boekje. 

Hieronder is een fictief voorbeeld gegeven van een ingevuld deel van een dagboekje. 

Van Tot Activiteit Locatie of Samen/ Met wie? Doel van de 
vervoermiddel ço_ntact? interactie 

8.25 8.53 VERPLAATSEN AUTO-PASSAGIER ~~a) Nee JAN 11 

8.53 9.10 KLETSEN WERK ~a) Nee COLLEGA'S 1 -9.10 12.30 WERKEN WERK ~~ 
10.00 10.01 BELLEN WERK ~Nee MARIANNE 5 
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Van Tot Activiteit Locatie of Samen/ Met wie? Doel van 
vervoermiddel contact? de 

interactie 
3:00 Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 

Ja Nee 
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ACTIVITElli 

Mobiliteit • Auto als bestuurder 
• verplaatsen • Auto als passagier 

• Trein 
Persoonlijke verzorging • Bus/tram/metro 

• slapen • Brom-/snorfiets 
• eten/drinken • Fiets 
• lichamelijke verzorging (douchen, aankleden) • Lopend 

• anders 
Verplichtingen 

• werken (betaald) 
• leren/studeren 

DOEL VAN DE INTERACTIE 

Huishoudelijke of zorgtaken 
• kind(eren) helpen/verzorgen 
• iemand anders helpen/verzorgen 
• planten/dieren verzorgen 
• koken 
• wassen/strijken 
• opruimen/poetsen 
• ander huishoudelijk werk 
• boodschappen doen 
• personen halen/brengen 
• goederen halen/brengen 
• dienst/instantie bezoeken 

1. Kletsen 
2. Overleggen 
3. Korte vraag stellen 
4 . Kort antwoord geven 
5. Korte boodschap 
6. Afspraak maken 
7. Informatie/advies krijgen 
8. Informatie/advies geven 
9. Hulp/verzorging krijgen 
10. Iemand helpen/verzorgen 
11. Samen (de genoemde) activiteit doen 
12. anders 

Vrije tijd LOCATIE-TYPEN 
• vrijwilligerswerk 
• kerk/moskee bezoeken Privé 
• sporten/bewegen • Mijn woning 
• sport toeschouwen • Woning van een ander 
• hobby uitoefenen • Mijn werkadres 
• uitgaan • Mijn school/universiteit 
• recreatief winkelen 
• andere recreatieve activiteit Winkels 

• Supermarkt 
Sociaal • Winkel(s) voor overige aankopen 

• feestje/receptie • Markt 
• gezelschapsspel spelen 
• spelen met kinderen Horecagelegenheden 
• praten/kletsen (face-ta-face) • Snack bar/fastfood-restaurant 
• bellen • Lunchroom/coffeeshop 
• sms sturen • Restaurant 
• sms lezen • Café/terras 
• e-mail sturen • Andere horecagelegenheid 
• e-mail lezen 
• chatten/msn'en Voorzieningen/diensten 

• Basisschool 
Media • Crèche/kinderopvang 

• computeren offline • Sporthal/sportgelegenheid binnen 
• internetten • Sportveld/sportgelegenheid buiten 
• lezen • Buurthuis 
• muziek luisteren • Kerk/moskee 
• televis ie/video/dvd kijken • Verenigingsgebouw/clubhuis 

• Bank/postkantoor 
Overig • Bibliotheek 

• wachten • Kapper/schoonheidssalon 
• niets specifieks doen • Medische voorziening 
• overige activiteiten • Andere voorziening/dienst/instantie 

Uitgaansgelegenheden 
• Bioscoop 
• Casino/speelhal 
• Discotheek 
• Theater/schouwburg 
• Museum/galerie 
• Andere uitgaansgelegenheid 

Overige locaties 
• Openbare weg/plein 
• Park/bos/natuurgebied 
• Station/halte openbaar vervoer 
• Overige locaties 
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Bijlage 3: E-mail na aanmelding 

Beste ['naam'], 

U heeft zich aangemeld voor ons onderzoek naar ICT -gebruik en sociale 
activiteitenpatronen. Wij zijn erg blij dat u bereid bent om hieraan mee te 
werken. 

Het eerste onderdeel van dit onderzoek bestaat uit een huishoudenvragenlijst. 
Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 5-10 minuten van uw tijd in beslag 
nemen. Als u de huishoudenvragenlijst volledig heeft ingevuld, krijgen alle leden 
van uw huishouden van 15 jaar of ouder per e-mail een uitnodiging om deel te 
nemen aan de volgende onderdelen van het onderzoek: de persoonsvragenlijst en 
het activiteitendagboekje. 

Om te starten met de huishoudenvragenlijst kunt u op onderstaande link klikken. 
['link'] 
Mocht dat niet werken, dan adviseer ik u om deze regel te kopiëren in uw 
browser. 

Wij benadrukken nogmaals dat alle gegevens strikt anoniem en vertrouwelijk 
verwerkt worden. 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 
Drs. P.E.W. van den Berg 
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Bijlage 4: Huishoudenvragenlijst 

In deze vragenlijst worden een aantal vragen gesteld over uw huishouden. 

Wat is uw postcode? 

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? 
Onder huishouden verstaan we alle personen die op uw adres ingeschreven 
staan, dus geen uitwonende kinderen. 

Hoe is uw huishouden samengesteld? 

Vult u hier voor alle personen in uw huishouden, inclusief uzelf, achtereenvolgens 
de naam, het geslacht, de leeftijd en de relatie van die persoon tot u in. 

Naam Geslacht Leeftijd Relatie tot u 

I I I I I I 
Man ik zelf 
Vrouw mijn partner 

mijn (pleeg)kind 
mijn 
vader/moeder 
mijn broer/zus 
mijn opa/oma 
andere familie 
mijn huisgenoot 

Wordt er in uw huishouden gebruik gemaakt van opvang voor de 
kinderen van12 jaar of jonger? 
Het gaat hierbij om structurele opvang, dus in principe iedere week. 

o Ja 
o Nee 

Hoeveel uur per week worden de kinderen opgevangen? 

.__ __ _,I uur per week 

Door wie worden de kinderen opgevangen? 
o grootouder(s) 
o buren/buurtgenoten 
o andere familieleden/vrienden/bekenden 
o kinderdagverblijf 
o gastouderopvang 
o naschoolse opvang 

Worden de kinderen op vaste dagen opgevangen? 
o Ja, op vaste dagen 
o Nee, op wisselende dagen 

I 
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Op welke dagen worden de kinderen opgevangen? 

ochtend middag avond nacht 
maandag [] D D D 

dinsdaq D D D D 
woensdag D D D D 

donderdag D D D D 

vrijdag D D D D 

zaterdaq D D D D 

zondag D D D D 

Krijgt u/uw huishouden hulp in de huishouding? 
o Ja 
o Nee 

Hoeveel uur per week krijgt u hulp in de huishouding? 

L___ __ _JI uur per week 

Van wie krijgt u hulp in de huishouding? 
o Mijn (groot)ouders 
o Mijn kinderen 
o Buren/buurtgenoten 
o Professionele hulp 
o anders 

Krijgt u hulp in de huishouding op vaste dagen? 
o Ja, op vaste dagen 
o Nee, op wisselende dagen 
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Op welke dagen krijgt u hulp in de huishouding? 

ochtend middag avond nacht 
maandag D D D D 

dinsdag D D D D 

woensdag D D D D 
donderdag D D D D 
vrijdag D D D D 

zaterdag D D D D 
zondag D D D D 

Hoeveel auto's zijn er in uw huishouden aanwezig? 
D 0 
D 1 
D 2 
D 3 
D 4 
D 5 
D 6 of meer 

Hoeveel pc's/laptops zijn er in uw huishouden aanwezig? 
D 0 
D 1 
D 2 
D 3 
D 4 
D 5 
D 6 of meer 

Heeft u thuis een vaste telefoon? 
o Ja 
o Nee 

Hoeveel mobiele telefoons heeft uw huishouden? 

prepaid abonnement 
D 0 D 0 
D 1 D 1 
D 2 D 2 
D 3 D 3 
D 4 D 4 
D 5 D 5 
D 6 of meer D 6 of meer 

Heeft u thuis een internetaansluiting? Zo ja, wat voor een aansluiting? 

o Nee, geen internetaansluiting 
D Ja, via telefoonlijn en modem 
D Ja, via ISDN 
D Ja, via de kabel 
D Ja, via ADSL 
D Ja, anders, namelijk .____ ______ ___, 
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In wat voor type woning woont u? 
o vrijstaande woning 
0 boerderij/andere bedrijfswoning 
0 twee onder één kap 
0 woning in een rij 
0 appartement in complex met 2, 3 of 4 woonlagen 
0 appartement in complex met 5 of meer woonlagen 
0 woning voor bejaarden/alleenstaanden 
0 flat voor bejaarden/alleenstaanden 
0 anders, namelijk 

Wat is de afstand van uw woning naar onderstaande voorzieningen? 

< 1 km 1 á 2 km 2 tot 5 > 5 km Weet ik 
( <10 min (10 á 20 km niet 

lopen) min lopen) 

Supermarkt 0 0 0 0 0 

Basisschool 0 0 0 0 0 

Huisarts 0 0 0 0 0 

Halte voor openbaar vervoer 0 0 0 0 0 

Sportvelden/sportvoorziening buiten 0 0 0 0 0 

Sporthal D 0 0 0 0 

Bibliotheek 0 0 0 0 0 

Sociaal-cultureel centrum/buurthuis 0 0 0 0 0 

Park/bos/wandelgebied 0 0 0 0 0 

Bioscoop 0 0 0 0 0 

Dorps-, buurt-, wijk- of 0 0 0 0 0 
stadswinkelcentrum 
Markt 0 0 0 0 0 

Café/terras 0 0 0 0 0 

Restaurant 0 0 0 0 0 

Discotheek 
0 0 0 0 0 

Dit is het einde van deze huishoudenvragenlijst. 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Bijlage 5: E-mail na huishoudenvragenlijst 
Klik hier om direct naar uw persoonlijke pagina te gaan. 

Geachte ['naam'], 

Bij deze wil ik u uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek naar !CT
gebruik en sociale activiteitenpatronen van de Technische Universiteit 
Eindhoven. Het onderzoek gaat over de tijd die Nederlanders van 15 jaar of ouder 
besteden aan het gebruik van ICT (computer, internet en mobiele telefoon) en de 
tijd die zij besteden aan sociale contacten (en de ruimte die daarvoor gebruikt 
wordt). Met de resultaten van dit onderzoek kunnen wij de overheid informeren 
op het gebied van tijdsbesteding en verplaatsingen van mensen. Het slagen van 
dit onderzoek is in sterke mate afhankelijk van een zo groot mogelijke deelname 
van alle benaderde huishoudens. Wij hopen daarom op uw medewerking te 
mogen rekenen. 

Onderdelen 
Het onderzoek bestaat uit: 

• een persoonlijke vragenlijst. Hierin worden vragen gesteld over 
persoonskenmerken, vrijetijdsbestedingen, sociale contacten en !CT
gebruik. 

• een activiteitendagboekje. Hierin wordt u gevraagd om gedurende één dag 
al uw activiteiten, gevraagd om gedurende één dag al uw activiteiten, 
sociale contacten en verplaatsingen te noteren. 

Tijd 
Het invullen van alle onderdelen samen zal ongeveer 60-90 minuten van uw tijd 
in beslag nemen. 

Waardebonnen 
Als u de persoonlijke vragenlijst en het activiteitendagboekje volledig invult, 
maakt u kans op een waardebon. Er worden 25 waardebonnen van 50 euro 
verloot. 

Verwerking gegevens 
De gegevens die u verstrekt voor dit onderzoek worden alleen voor dit onderzoek 
gebruikt en zullen daarom volledig anoniem en strikt vertrouwelijk worden 
behandeld. 

Vragen of opmerkingen 
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd een e-mail sturen naar 
activiteitenonderzoek@ bwk.tu e. n I 

Link naar uw persoonlijke pagina 
Door op onderstaande link te klikken, gaat u naar uw persoonlijke pagina, waar u 
de persoonlijke vragenlijst en het activiteitendagboekje in kunt vullen. 

http://berg.ddss.nl/m/berg persoonsvragenlijst/berg/046QXCNZEHM7367NFG3Z 
-302 

(Mocht de link niet werken, dan adviseer ik u om deze regel in uw browser te 
kopiëren.) 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 
Drs. P.E.W. van den Berg 
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Bijlage 6: Persoonlijke vragenlijst 

Deze persoonsvragenlijst bestaat uit vier onderdelen. Er worden 
achtereenvolgens vragen gesteld over uw persoonskenmerken, uw 
vrijetijdsbestedingen, uw !CT-gebruik en uw sociale contacten. 

In dit eerste deel van de vragenlijst worden een aantal vragen gesteld over uw 
persoonskenmerken. 

In welk land bent u geboren? 

In welk land is uw vader geboren? 

In welk land is uw vader geboren? 

Bent u in het bezit van een abonnement of kortingskaart voor het 
openbaar vervoer? 
Meerdere antwoorden mogelijk 

o Nee, ik heb geen abonnement of kortingskaart 
o Ja, ik heb een studenten (week of weekend) kaart 
o Ja, ik heb een week/maand/jaarkaart voor de bus 
o Ja, ik heb een kortingskaart voor de trein (voordeel-urenkaart) 
o Ja, ik heb een maand/jaartrajectkaart voor de trein 
o Ja, ik heb een maandnetkaart (NS) of NS/OV-jaarkaart 

Zijn er vervoerswijzen die u niet kunt gebruiken? 
Bijvoorbeeld vanwege leeftijd of handicap, omdat u het vervoermiddel niet heeft, 
omdat u het niet mag gebruiken (bv geen rijbewijs) of omdat het niet aanwezig is 
op de plaats waar u reist. 

Meerdere antwoorden mogelijk 
D Ja, auto als bestuurder 
o Ja, auto als passagier 
:0 Ja, trein 
o Ja, bus/tram/metro 
o Ja, brom- of snorfiets 
o Ja, fiets 
o Ja, lopen 
d Nee, ik kan alle vervoerswijzen gebruiken 
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In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? 

Helemaal oneens 
oneens 

Ik voel mij helemaal thuis in de 
D D 

buurt waar ik woon. 

Ik ken alle mensen in de buurt. D D 

Ik ben helemaal tevreden met de 
D D 

buurt waar ik woon. 

Ik zou liever ergens anders D D 
willen wonen. 

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 
o Geen opleiding 
o basisonderwijs 
o lbo/vbo/lts/vmbo 
o mavo/ulo/mulo 
o havo/mms 
0 vwo/atheneum/gymnasium 
o mbo 
o hbo/bachelor 
o universiteit 

Bent u momenteel nog bezig met een opleiding? 
o Ja 
o Nee 

Wat voor soort opleiding volgt u? 
o basisonderwijs 
D vmbo 
o mavo 
o havo 
D vwo/atheneum/gymnasium 
o mbo 
o hbo 
o universiteit 

neutraal 

D 

D 

D 

D 

eens 

D 

D 

D 

D 

Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan uw opleiding op 
onderstaande plaatsen? 

Op school/universiteit 

Thuis 

Elders 

uur per week 
~===::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
.__ ______ ___.I uur per week 

.......... ______ ___JI uur per week 

Hoeveel dagen per week gaat u naar uw school/universiteit? 

Wat is de gemiddelde reistijd tussen uw woning en uw studieadres? 

'------------'~ min 

Helemaal 
eens 

D 

D 

D 

D 
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Hoe gaat u meestal naar uw studieadres? 
o auto als bestuurder 
0 auto als passagier 
0 trein 
0 bus/tram/metro 
0 brom-/snorfiets 
Q fiets 
0 lopend 
0 anders 

Hoeveel mensen spreekt u gemiddeld per (school)dag op uw opleiding? 

Ongeveer '-I ___ ___,I personen 

Verricht u betaald werk? 
o Ja 
o Nee 

Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan betaald werk op 
onderstaande plaatsen (inclusief overwerk, exclusief reistijd)? 

Op vast werkadres (niet thuis) I 11 uur per week 
~=========~ 

Thuis I uur per week 

Elders .__ ______ _.I uur per week 

Hoeveel dagen per week gaat u naar uw werk? 

1
1 

I 

Wat is de gemiddelde reistijd tussen uw woning en uw werk? 

'---------'' min 
Hoe gaat u meestal naar uw werk? 

o auto als bestuurder 
0 auto als passagier 
0 trein 
0 bus/tram/metro 
0 brom-/snorfiets 
0 fiets 
0 lopend 
0 anders 

Hoeveel mensen spreekt u gemiddeld per werkdag voor uw werk? 

Collega's 

Klanten (gasten/bezoekers/leer! i ngen )I 
~====~ 

Leveranciers 

Anderen 

81 



Bijlage 6: Persoonlijke vragenlijst 

In welke categorie valt uw individuele netto maandinkomen? 
o Geen inkomen 
o Tot 1000 euro 
o 1001-2000 euro 
D 2001-3000 euro 
o 3001-4000 euro 
o meer dan 4000 euro 

Verricht u vrijwilligerswerk of mantelzorg? 

Bijvoorbeeld op het gebied van politiek, godsdienst, cultuur, sport, hobby, hulp of 
school, jeugd- of clubhuiswerk, buurtvereniging of buurtcentrum, 
vrouwenorganisatie, bejaarden- of gehandicaptenhulp, hulp in huishouding, 
beroeps- of vakorganisatie, vereniging voor mensenrechten, natuur- of 
dierenbescherming 

o Ja 
o Nee 

Om welk vrijwilligerswerk gaat het? 

(Subvragen/ijst voor alle genoemde soorten vrijwilligerswerk) 

Hoe lang doet u dit vrijwilligerswerk al? 

,~,_ ___ ___JJ Jaar 

Hoe vaak doet u dit vrijwilligerswerk? 
o (bijna) iedere dag 
o enkele keren per week 
o één keer per week 
o 2 of 3 keer per maand 
o één keer per maand of minder 

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per maand aan dit vrijwilligerswerk? 

~._ ___ ___JJ Uur per maand 

Verricht u dit vrijwilligerswerk op vaste dagen? 
o Ja, op vaste dagen 
o Nee, op wisselende dagen 
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Op welke dagen verricht u dit vrijwilligerswerk? 

ochtend middag avond nacht 
maandag 0 0 0 0 

dinsdaq 0 0 0 0 

woensdag 0 0 0 0 

donderdag 0 0 0 0 
vrijdag 0 0 0 0 

zaterdaq 0 0 0 0 

zondag 0 0 0 0 

Waar verricht u dit vrijwilligerswerk? 
o (Vanuit) thuis 
o elders 

Hoe ver van uw woning is de locatie waar u dit vrijwilligerswerk verricht? 
o Mi,nder dan 1 km 
o 1 tot 2 km 
o 2 tot 5 km 
o 5 tot 10 km 
o 10 tot 20 km 
o 20 tot 30 km 
o meer dan 30 km 

Hoe gaat u daar meestal naar toe (hoofdvervoermiddel)? 
o auto als bestuurder 
o auto als passagier 
o trein 
o bus/tram/metro 
o brom-/snorfiets 
o fiets 
o lopend 
o anders 

(Einde subvragen/ijst) 
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Dit is het tweede deel van de vragenlijst. In dit deel van de vragenlijst worden 
een aantal vragen gesteld over uw vrijetijdsbesteding, hobby's en sport. 

I nwe Ik t b t h t e ma e en u e eens me t d t d t ... , on ers aan e s e mgen. 
Helemaal 

neutraal 
Helemaal 

oneens eens 
oneens eens 

Ik heb te weinig tijd om contact te 
onderhouden met mijn D 

I 

D D D D 

familie/vrienden/kennissen. 

Ik heb vaak last van stress of 
!Werkdruk. D D D D D 

' Ik zou graag meer tijd voor mezelf 
D D D 0 D 

willen hebben. 

Ik zou graag meer tijd voor hobby's 
G D 0 0 0 

willen hebben. 
I 

Ik heb een overvolle agenda. 
D D D D d 

Ik heb te weinig vrije tijd. 
D D D D D 

Ik moet in mijn vrije t,ijd te vaak 
I 

D D D D D 
rekening houden met anderen. 

Ik kom in mijn vrije tijd niet toe aan 
D 0 D D 0 

dingen die ik eigenlijk wil doen . 

Het kost mij veel moeite om mijn 
D D D D D 

vrijetijdsactiviteiten te plannen. 
rre veel van mijn vrijetijds-

D D 0 D 0 activiteiten zijn versnipperd. 
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Hoe vaak doet u onderstaande activiteiten, en doet u ze dan meestal 
alleen of samen met anderen? 

Activiteit Hoe vaak Samen of alleen 

1 = nooit 1 = Altijd alleen 
2 = < 1 keer per jaar 2 = Meestal alleen 
3 = 1 keer per jaar 3 = zowel alleen als samen 
4 = enkele keren per jaar 4 = ·Meestal samen 
5 = 1 keer per maand 5 = Altijd samen 
6 = 2 of 3 keer per maand 
7 = 1 keer per week 
8 = enkele keren per week 
9 = (bijna) iedere dag. 

Naar de kerk/moskee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

Naar een café of terras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

Uit eten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

Naar een discotheek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

Naar een theater/schouwburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

Naar een museum/galerie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

Naar een casino of speelhal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

Naar de bioscoop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

Naar een sportwedstrijd (om 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 
te ki3ken)_ 

11 Op vakantie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

I Naar een pretpark 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

I Naar een sauna of 
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

beautysalon 
Naar de stad/winkelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 

Beoefent u één of meerdere sporten? 
o Ja 
o Nee 

Welke sporten zijn dat, en doet u ze wel of niet in georganiseerd 
verband? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sport In georganiseerd 
verband 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Niet in georganiseerd 
verband 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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Heeft u één of meerdere hobby's? 
Bijvoorbeeld musiceren, zingen, dansen, toneelspelen, schilderen, tekenen, 
fotograferen, tuinieren, knutselen, handwerken, 'doe-het-zelven', iets 
verzamelen, puzzelen, (gezelschaps)spelen, lezen, wandelen of fietsen. 

o Ja 
o Nee 

Welke hobby's zijn dat, en doet u ze wel of niet in georganiseerd 
verband? 

Hobby In georganiseerd 
verband 

Niet in georganiseerd 
verband 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

0 

0 

D 

0 

0 

(Subvragen/ijst voor alle sporten en hobby's in georganiseerd verband) 

Hoe lang doet u deze sport/hobby al? 

L__ ___ ___.l Jaar 

Met hoeveel mensen doet u dit meestal? 

Met ongeveer ._l ____ _,l mensen 

Hoe vaak beoefent u deze sport/hobby? 
o (bijna) iedere dag 
o enkele keren per week 
o één keer per week 
o enkele keren per maand 
o één keer per maand of minder 

0 

D 

0 

D 

0 

0 

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per maand aan deze sport/hobby? 

L__ ___ ___.l[ Uur per maand 

Besteedt u tijd aan deze sport/hobby op vaste dagen? 
o Ja, op vaste dagen 
o Nee, op wisselende dagen 
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Op welke dagen besteedt u tijd aan deze sport/hobby? 

ochtend middag avond nacht 
maandag_ D D D D 

dinsdag D D D D 

woensdag D D D D 

donderdag D D D D 
vrjldag D D D D 

zaterdag D D D 1 0 

zondag D D D D 

Hoe ver van uw woning is de locatie waar u deze sport/hobby meestal 
beoefent? 

o Minder dan 1 km 
o 1 tot 2 km 
o 2 tot 5 km 
o 5 tot 10 km 
o 10 tot 20 km 
o 20 tot 30 km 
o meer dan 30 km 

Hoe gaat u daar meestal naar toe (hoofdvervoermiddel)? 
o auto als bestuurder 
o auto als passagier 
o trein 
o bus/tram/metro 
o brom-/snorfiets 
o fiets 
o lopend 
o anders 

(Einde subvragenlüst) 

Dit is het derde deel van de vragenlijst. We stellen u hier een aantal vragen over 
uw bezit en gebruik van ICT (computer, internet en telefoon). 

Maakt u wel eens gebruik van een computer? 
o Ja 
o Nee 

Hoe vaak maakt u gebruik van een computer? 
D (bijna) iedere daQI 
o enkele 'keren per week 
o 1 keer per week 
o 2 of 3 keer per maand 
o 1 keer per maand of minder 

Hoeveel uur per week maakt u gebruik van een computer? 

ongeveer uur per week 
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M1aakt u wel eens gebruik van internet? 
o Ja 
o Nee 

Hoe lang maakt u al gebruik van internet? 

,__ ___ _,I jaar 

Hoe vaak maakt u gebruik van internet? 
o (bijna) iedere dag 
o enkele keren per week 
o 1 keer per week 
o 2 of 3 keer per maand 
o 1 keer per maand of minder 

Hoeveel uur per week maakt u gebruik van internet? 

ongeveer uur per week 

Kunt u aangeven hoe vaak u gemiddeld gebruik maakt van internet voor 
onderstaande activiteiten? 

nooit < 1 x 1 x enkele 1 x per 2 of 3 1 x enkele (bijna) 
per per keren maand x per per keren iedere 
jaar jaar per maand week per dag 

jaar week 
gericht informatie 

D D D D D D D D D 
zoeken 
funsurfen D D D D D D D D D 

e-mail D D D D D D D D D 

Instant messenger 
D D D D D D D D D 

(msn/icq) 
chatboxen D D D D D D D D D 

Iets kopen of D D D D D D D D D 
bestellen 
on line gaming D D D D D D D D D 

internetban kieren D D D D D D D D D 

Nieuwsgroep of D D D D D D D D D 
discussieforum 
downloaden van 
software/muziek/ti D D D D D D D D .D 

lms 
bijhouden van een 
weblog of D D D D D D 0 D D 
internetsite 

Hoeveel e-mails stuurt u gemiddeld per week? 

Voor privé-doeleinden 

Voor zakelijke doeleinden 
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U heeft aangegeven wel eens producten te kopen of te bestellen via 
internet. Om welke producten gaat het dan? 
Meerdere antwoorden mogelijk 

D boeken 
D CD's 
o Video's of DVD's 
D Computer hardware 
o Computer software 
o Overige electronica (bv mobiele telefoon, TV, stereo installatie) 
o levensmiddelen 
o kleding of schoenen 
D reizen (bv vliegtickets en vakanties) 
o moeilijk verkrijgbare artikelen (bv voor hobby of verzameling) 
[] tweedehands artikelen 
o entreekaarten (bv bioscoop- of concertkaarten) 
o andere artikelen 

U heeft aangegeven gebruik te maken van Instant Messenger (msn) 

Hoeveel contactpersonen heeft u op uw Instant Messenger? 

personen 

Met hoeveel van deze contactpersonen heeft u minstens één keer per 
maand contact via Instant Messenger? 

personen 

Hoeveel van deze contactpersonen heeft u nooit ontmoet? 

personen 

Hoeveel gesprekken voert u gemiddeld per week via msn? 

Voor privé-doeleinden 

Voor zakelijke doeleinden 

Bent u (persoonlijk) in het bezit van één of meerdere mobiele 
telefoon(s)? 

o Ja 
o Nee 

Hoe lang heeft u al een mobiele telefoon? 

.__ __ ___.I jaar 

Hoeveel prepaid telefoons heeft u? 
D 0 
D 1 
D 2 
o 3 of meer 
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Hoeveel mobiele telefoons met abonnement heeft u? 
0 0 
0 1 
0 2 
0 3 of meer 

Hoe vaak maakt u gebruik van uw mobiele telefoon voor onderstaande 
activiteiten? 

nooit < 1 x 1 x enkele 1 x per 2 of 3 1 x 
per per keren maand x per per 
jaar jaar per maand week 

jaar 
Bellen 0 0 0 0 0 0 0 

Sms'en 0 0 0 0 0 0 0 

Internetten 0 0 0 0 0 0 0 

Foto's maken 0 0 0 0 0 0 0 

Muziek luisteren 0 0 0 0 0 0 0 

Spelletjes 0 0 0 0 0 0 0 

Wekker 0 0 0 0 0 0 0 

Herinneringen/ 
0 0 0 0 0 0 0 

agenda 
Andere activiteiten 0 0 0 0 0 0 0 

Hoeveel sms-berichtjes stuurt u gemiddeld per week? 

Voor privé-doeleinden 

Voor zakelijke doeleinden 

Hoeveel keer belt u gemiddeld oer week {met vaste en/ of mobiele 
telefoon)? 

Voor privé-doeleinden 

Voor zakelijke doeleinden 

enkele 
keren 
per 
week 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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0 
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0 

0 
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Helemaal neutraal Helemaal oneens eens 
oneens eens 

Ik gebruik ICT (telefoon of internet) 
vooral om te communiceren met 0 0 0 0 0 
mensen waarmee ik ook face-to-face 
contact heb. 

'Ik bespreek via ICT andere 
onderwerpen (met dezelfde persoon) 0 0 0 0 0 

dan face-ta-face. 

Ik gebruik vaak ICT in plaats van dat 
D 0 0 D 0 

,ik bij iemand op bezoek ga. 
Ik kan sociale contacten even goed via 

0 0 0 0 0 
ICT onderhouden als face-ta-face. 

!Als lik minder ICT zou gebruiken, zou 
D 0 D D D 

ik meer face-to-face contact hebben. 

Het is voor mij gemakkelijker om via 
ICT contact te leggen met mensen dan 0 0 0 0 0 
face-ta-face. 

Door het gebruik van ICT heb ik 0 0 0 D 0 
nieuwe mensen leren kennen. 

Ik gebruik ICT vaak om te laten weten 0 0 0 0 0 
hoe laat ik ergens ben. 
Ik gebruik ICT vooral om contact te 
onderhouden met vrienden I bekenden 0 0 0 0 0 

die ver weg wonen. 
Doordat ik ICT heb, zie ik mijn 0 0 0 0 0 
vrienden/bekenden vaker. 
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Dit is het laatste deel van deze vragenlijst. In dit deel worden een aantal vragen 
gesteld over uw contacten met familie, vrienden en kennissen. 

Denk aan de mensen met wie u een heel sterke band heeft. Dit zijn 
mensen met wie u belangrijke dingen bespreekt of waarmee u 
regelmatig contact heeft of die er voor u zijn als u hulp nodig heeft. 

Denkt u hierbij aan de leden van uw huishouden, (andere)familie, collega 's of 
studiegenoten, buurtgenoten, verenigingsgenoten en andere vrienden. 

Noteer van deze personen de naam of initialen (deze moeten voor alle personen 
in de lijst verschillend zijn) en geef aan wat hun geslacht is, hun leeftijd, tot 
welke categorie ze behoren, hoe lang u ze al kent en hoe ver ze bij u vandaan 
wonen. 

Naam Geslacht Leeftijd Categorie Hoe lang Hoe ver 

Vul in Man Vul in Mijn partner < 1 jaar < 1 uur reizen 
vrouw Mijn vader/moeder 1-2 jaar 1-2 uur reizen 

Mijn (pleeg)kind 2-5 jaar > 2 uur reizen 
Mijn broer/zus 5-15 jaar 
Mijn opa/oma > 15 jaar 
Andere familie 
Mijn huisgenoot 
Mijn buurtgenoot 
Mijn collega/studiegenoot 
Verenigingsgenoot 
Een andere vriend 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
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Hoe vaak hebben jullie contact op onderstaande manieren? 

Face-to-face Telefonisch Via sms Via e-mail Via msn 
I 

(bijna) iedere dag (bijna) iedere dag (bijna) iedere dag (bijna) iedere dag (bijna) iedere dag 
2-Sx per week 2-Sx per week 2-Sx per week 2-Sx per week 2-Sx per week 
lx per week lx per week lx per week lx per week lx per week 
2 of 3x per maand 2 of 3x per maand 2 of 3x per maand 2 of 3x per maand 2 of 3x per maand 
lx per maand lx per maand lx per maand lx per maand lx per maand 
< lx per maand < lx per maand < lx per maand <lx per maand < lx per maand 
nooit nooit nooit nooit nooit 

Naam 1 
Naam 2 
Naam 3 I 

Naam 4 
Naam 5 
Naam 6 I 

Naam 7 I 
Naam 8 
Naam 9 
Naam 10 I 

Naam 11 I 

Naam 12 
Naam 13 
Naam 14 
Naam 15 
Naam 16 
Naam 17 
Naam 18 
Naam 19 
Naam 20 
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Denk nu aan de mensen met wie u een redelijk sterke band heeft. Dit zjjn 
mensen die meer zijn dan gewoon kennissen, maar waarmee u niet heel 
close bent. 

Noteer ook van deze personen de naam of initialen en geef aan wat hun geslacht 
is, hun leeftijd, tot welke categorie ze behoren, hoe lang u ze kent en hoe ver ze 
bij u vandaan wonen. 

Naam Geslacht Leeftijd Categorie Hoelang Hoe ver 

Vul in Man Vul in Mijn partner < 1 jaar < 1 uur reizen 
vrouw Mijn vader/moeder 1-2 jaar 1-2 uur reizen 

Mijn (pleeg)kind 2-5 jaar > 2 uur reizen 
Mijn broer/zus 5-15 jaar 
Mijn opa/oma > 15 jaar 
Andere familie 
Mijn huisgenoot 
Mijn buurtgenoot 
Mijn collega/studiegenoot 
Verenigingsgenoot 
Een andere vriend 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
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Hoe vaak hebben jullie contact op onderstaande manieren? 

Face-to-face Telefonisch Via sms Via e-mail Via msn 

(bijna) iedere dag (bijna) iedere dag (bijna) iedere dag (bijna) iedere dag (bijna) iedere dag 
2-Sx per week 2-Sx per week 2-Sx per week 2-Sx per week 2-Sx per week 
lx per week lx per week lx per week lx per week lx per week 
2 of 3x per maand 2 of 3x per maand 2 of 3x per maand 2 of 3x per maand 2 of 3x per maand 
lx per maand lx per maand lx per maand lx per maand lx per rnaand 
< lx per maand < lx per maand < lx per maand < lx per maand < lx per maand 
nooit nooit nooit nooit nooit 

Naam 1 
Naam 2 
Naam 3 
Naam 4 
Naam 5 
Naam 6 
Naam 7 
Naam 8 
Naam 9 
Naam 10 
Naam 11 
Naam 12 
Naam 13 
Naam 14 
Naam 15 
Naam 16 
Naam 17 
Naam 18 
Naam 19 
Naam 20 
Naam 21 
Naam 22 
Naam 23 
Naam 24 
Naam 25 
Naam 26 
Naam 27 
Naam 28 
Naam 29 
Naam 30 
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In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen? 

ja 
Ik heb mensen met wie ik goed kan praten D 

Ik voel me van andere mensen geïsoleerd D 

Ik heb mensen bij wie ik terecht kan D 

Ik heb mensen die me echt begrijpen D 

Ik maak deel uit van een groep vrienden D 

Ik vind mijn sociale contacten oppervlakkig D 

Hoe tevreden bent u met uw vrienden en kennissen? 
D Buitengewoon tevreden 
D Zeer tevreden 
D Tevreden 
D Redelijk tevreden 
D Niet zo tevreden 

soms 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

U bent aan het einde gekomen van deze vragenlijst. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 

nee 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Bij'lage 7: Toelichting digitaal activiteitendagboekje 

TU/e 
.co:t· isch? L. niversitc il o: i nctho~r.n 

·Berg Enquete System 

U heeft van ons (bij de introductiebrief) een papieren activiteitendagboekje gekregen om te gebruiken als 
geheugensteun bij het invullen van dit digitale activiteitendagboekje De regels die u in het papieren 
activiteitendagboekje heeft ingevuld, kunt u aan dit digitale activiteitendagboekje toevoegen door in het overzicht te 
klikken op een tijd 

U krijgt dan een scherm te zien waarin u gevraagd wordt om de begin- en eindtijd en de activiteit in te vullen . Als uw 
activiteit''verplaatsen" was. wordt vervolgens gevraagd met welk vervoermiddel u dat deed. Als u een andere 
activiteit invult. verschijnt vervolgens de vraag naar locatie ("waar?"). Achter deze vraag ziet u een lijsfje . Hier kunt u 
een locatie kiezen . Als de locatie er nog niet bij staat. kunt u deze toevoegen door te klikken op de knop "nieuwe 
locatie". 

Daarna wordt gevraagd of u de activiteit samen deed of dat u daarbij contact had met iemand. Als u hier "ja" invult, 
verschiJnt de vraag "met wie?" Daarachter ziet u een lijsqe. Hier kunt u één of meerdere personen enlof groep( en) 
aan toevoegen Als u een persoon aan het lijstje heeft toegevoegd, kunt u deze persoon kiezen. Hiermee geeft u aan 
dat u bij de activiteit contact had met deze persoon 

Als u alles heeft ingevuld, klikt u op ''voeg activiteit toe aan dagboek". Deze activiteit verschijnt dan in het overzicht 

Als u een activiteit wilt wijzigen, klikt u op de knop (I 
Als u de activiteit helemaal wilt verwijderen, klikt u op de knop tij 

Zorgt u ervoor dat u op ieder tijdstip van de dag, van 03:00 tot 02:59 een activiteit invult 

Als u alle activiteiten ingevuld heeft, klikt u op de knop I Versturen I 
Kijk hier om terug te gaan naar het dagboek. 

Berg Enquele System @) 2007 Design Systems 
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Bijlage 8: Extra vragen over locaties in dagboekje 

Waar deed u dit? 
Geef deze locatie een voor u herkenbare naam 

Wat voor soort locatie is ... 

Privé 
•Mijn woning 
•Woning van een ander 
• Mijn werkadres 
• Mijn school/universiteit 

Winkels 
• Supermarkt 
• Winkel(s) voor overige aankopen 
• Markt 

Horecagelegenheden 
•Snack bar/fastfood-restaurant 
• Lunchroom/coffeeshop 
• Restaurant 
• Café/terras 
•Andere horecagelegenheid 

Voorzieningen/diensten 
• Basisschool 
• Crèche/kinderopvang 
•Sporthal/sportgelegenheid binnen 
• Sportveld/sportgelegenheid buiten 
• Buurthuis 
• Kerk/moskee 
• Verenigingsgebouw/clubhuis 
• Bank/postkantoor 
• Bibliotheek 
• Kapper/schoonheidssalon 
• Medische voorziening 
•Andere voorziening/dienst/instantie 

Uitgaansgelegenheden 
•Bioscoop 
• Casino/speelhal 
• Discotheek 
• Theater/schouwburg 
• Museum/galerie 
•Andere uitgaansgelegenheid 

Overige locaties 
•Openbare weg/plein 
• Park/bos/natuurgebied 
•Station/halte openbaar vervoer 
• Overige locaties 
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Bijlage 8 Extra vragen over locaties in dagboekje 

Wat is het adres van deze locatie? 
Vult u hier in ieder geval de straat en de plaats, of de postcode in 

Straat Huisnummer ._I __ ____, 

Postcode Plaats 
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Bijlage 9 Extra vragen over personen in dagboekje 

Bijlage 9: Extra vragen over personen in dagboekje 

Wat is de naam van deze persoon of deze groep? 
Gebruik een unieke, voor u herkenbare naam. 

Gaat het om een persoon of om een groep? 
o Een persoon 
o Een groep 

(in geval van een groep) 
Uit hoeveel personen bestaat deze groep? 

Uit ongeveer ._I ____ ____.I personen 

(in geval van een persoon) 
Wat is het geslacht van ... ? 

o Man 
o vrouw 

Wat is de leeftijd van ... ? 
o 0-9 jaar 
o 10-19 jaar 
o 20-29 jaar 
o 30-39 jaar 
o 40-49 jaar 
o 50-59 jaar 
o 60-69 jaar 
o 70-79 jaar 
o 80 jaar of ouder 

Hoe sterk is uw band met .... ? 
o Heel sterk 
o Redelijk sterk 
o Niet sterk 
o Geen band (onbekende) 

Tot welke categorie behoort ... ? 
o Mijn partner 
o Mijn vader/moeder 
o Mijn (pleeg)kind 
o Mijn broer/zus 
o andere familie van mij 
o mijn huisgenoot 
o mijn buurtgenoot 
o mijn collega/studiegenoot 
o mijn verenigingsgenoot 
o een andere vriend 
o een andere bekende 
o een onbekende 
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Bijlage 9 Extra vragen over personen in dagboekje 

Hoe lang kennen jullie elkaar? 

0 Minder dan 1 jaar 
0 1 tot 2 jaar 
0 2 tot 5 jaar 
0 5 tot 15 jaar 
0 15 jaar of langer 

Hoe ver woont ... bij u vandaan? 
o 0 minuten (in hetzelfde huis) 
o 0-10 minuten 
o 10-30 minuten 
o 30-60 minuten 
o 1-2 uur 
o meer dan 2 uur reizen 
o Weet ik niet 

Maakt ... gebruik van onderstaande communicatiemiddelen? 
ja nee Weet 

ik niet 
telefoon 0 0 0 I 

sms 0 0 0 I 

e-mail 0 0 0 

Instant Messenqer ( msn) 0 0 0 

Hoe vaak hebben jullie contact op onderstaande manieren? 
(bijna) enkele 1x per 2 of 3 1 x per Minder nooit 
elke keren week keer maand dan 1x 
dag per per per 

week maand maand 
Face-to-face 0 0 0 0 0 0 0 

Telefonisch . 0 0 0 0 10 0 0 

Per sms l o 0 0 0 l o 0 0 

Per e-mail : o 0 0 0 0 0 0 

Via Instant Messenger (msn) 0 0 0 0 0 0 0 
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