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2. Mobiliteitspanel Nederland
Doel Mobiliteitspanel
Doel van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) is veranderingen in het verplaatsingsgedrag van een vaste groep mensen
en huishoudens over een langere periode in kaart te brengen. Het MPN kan zo de samenhang verkennen tussen
wijzigingen in het verplaatsingsgedrag en persoonlijke en huishoudkenmerken en andere mobiliteitsbeïnvloedende
factoren.
Met het MPN willen de onderzoekers de volgende onderzoeksvragen beantwoorden:
• Wat is de invloed op de mobiliteit van veranderingen in het leven van mensen, zoals een andere baan, de geboorte van
een kind of een echtscheiding?
• Hoe veranderen het aankoopgedrag, het bezit en het gebruik van auto, fiets en openbaar vervoer door de tijd heen?
• Wat is de invloed op de mobiliteit van voorkeuren die mensen hebben op het gebied van vervoermiddelen, wonen en
leefstijl?
• Wat is de invloed op het mobiliteitsgedrag van veranderingen in de ruimtelijke omgeving, zoals een nieuw station, een
fietsenstalling of parkeermaatregelen?
De nadruk ligt dus steeds op veranderingen in het leven van individuele mensen en huishoudens die gevolgen hebben
voor hun reisgedrag.

Context Mobiliteitspanel
Hoe wordt verplaatsingsonderzoek in Nederland gedaan?
In Nederland wordt voor verkeers- en vervoersonderzoek vooral gebruik gemaakt van cross-sectie-data: er worden
gegevens over mensen verzameld op één moment in de tijd. De belangrijkste cross-sectie-databron voor verplaatsingen
is het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN). Het CBS voert dit onderzoek uit. De groep mensen die meedoet
aan het OViN, verschilt van jaar tot jaar. Jaarlijks doen er ongeveer 40.000 mensen mee. Deze data zijn belangrijk om
verkeers- en vervoersmodellen actueel te houden en beleidsanalyses uit te voeren. Omdat er sprake is van een
momentopname en een steeds wisselende groep respondenten, bieden deze data slechts beperkt inzicht in
veranderingen in de mobiliteit van mensen door de jaren heen en in de oorzaken van die veranderingen.
Waarin verschilt het MPN van andere dataverzamelingen?
Het MPN maakt longitudinaal onderzoek mogelijk. Dezelfde groep mensen – het panel – wordt gedurende een aantal
jaren gevolgd, waarbij wordt gekeken hoe deze mensen op veranderingen reageren. Om inzicht te krijgen in de dynamiek
van het verplaatsingsgedrag is het van belang eenzelfde groep respondenten (bij voorkeur alle leden van een
huishouden) door de jaren heen te volgen. De hoeveelheid informatie over deze respondenten neemt in de loop van de
tijd toe. Om in de tijd waargenomen mobiliteitsveranderingen te kunnen verklaren, moet jaarlijks ook een groot aantal
persoons- en huishoudkenmerken in beeld worden gebracht.
Is het MPN nieuw?
In Nederland werd tussen 1984 en 1989 het Longitudinaal Verplaatsingsonderzoek (LVO) uitgevoerd. Nadat dit is gestopt,
heeft Nederland geen ander longitudinaal mobiliteitspanel meer gehad. De belangrijkste reden voor de opheffing waren
de hoge kosten. Mensen moesten destijds alles op papier invullen. Met de komst van internet zijn de kosten voor
dataverzameling sterk verminderd.
Wie werken er mee aan het MPN?
Het MPN is een initiatief van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), Goudappel Coffeng en de Universiteit
Twente. TNS NIPO voert het veldwerk uit.
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Samenstelling panel en steekproef
Wat voor soort panel is het MPN?
Het MPN is een huishoudpanel. De mobiliteit van de verschillende leden van een huishouden kan niet los van elkaar
worden gezien. Zo brengen en halen ouders jonge kinderen naar en van zwemles. Als ouders de auto een avond niet
gebruiken, kunnen volwassen thuiswonende kinderen deze gebruiken als ze uitgaan of gaan sporten.
Hoe groot is het MPN?
De jaarlijkse netto-respons van het MPN bedraagt minimaal 2.000 huishoudens in Nederland (uitgezonderd Bonaire,
Sint Eustasius en Saba). Alle leden van het huishouden van twaalf jaar en ouder nemen aan het onderzoek deel.
Uitgaande van een gemiddelde huishoudomvang van twee personen van twaalf jaar en ouder, is de verwachting om per
jaar op ongeveer 4.000 respondenten uit te komen.
Hoe is het MPN opgebouwd?
De steekproef voor het MPN is getrokken uit het bestaande internetpanel van TNS NIPO (TNS NIPObase). De
huishoudens zijn zo geselecteerd dat de deelnemers aan het panel representatief zijn wat betreft leeftijd, geslacht,
opleiding, gezinsfase, voornaamste bezigheid en stedelijkheidsgraad van de woonomgeving. Uitgegaan is van de
zogeheten Gouden Standaard, die aangeeft hoe de verhouding in de steekproef moet zijn om representativiteit te
waarborgen. Daarnaast is het MPN ook representatief op het gebied van autobezit van huishoudens.
Enkele specifieke groepen zijn in het begin in beperkte mate oververtegenwoordigd in het MPN. Het gaat om
huishoudens waarvan op grond van ervaringsgegevens een lagere bereidwilligheid om mee te doen en een hogere uitval
worden verwachten (adolescenten, ouderen en lager opgeleiden).

Inwinning data
Welke instrumenten worden ingezet voor de inwinning van data?
Per huishouden vult één persoon een aantal vragen over het huishouden in (huishoudvragenlijst). Daarnaast vult iedereen
in het huishouden die twaalf jaar of ouder is, een aantal vragen over zichzelf in (persoonsvragenlijst). Vervolgens houdt
iedereen in een dagboekje gedurende drie opeenvolgende dagen bij welke verplaatsingen hij of zij maakt: hoe laat ben ik
vertrokken, waar is mijn reis gestart, welk vervoermiddel heb ik gebruikt, wat ik heb ik onderweg gedaan, wat was mijn
eindbestemming, wat heb ik op die eindbestemming gedaan, enzovoort?
Wat is bekend over respondenten in het MPN?
Doordat het onderzoek longitudinaal is, groeit na verloop van tijd de beschikbare informatie per huishouden en per
persoon.
In de huishoudvragenlijst wordt in ieder geval gevraagd naar:
• huishoudsamenstelling, hoofdkostwinner en jaarlijks huishoudinkomen;
• aanwezigheid pc’s en laptops;
• vervoermiddelenbezit huishouden en parkeermogelijkheden;
• autokenmerken (merk, model, bouwjaar, brandstofsoort, bijtelling, jaarkilometrage, hoofdgebruiker).
In de persoonsvragenlijst wordt in ieder geval gevraagd naar:
• leeftijd, geslacht, geboorteland en persoonlijk maandinkomen;
• aantal arbeidsuren (totaal, thuis, op vaste werklocaties, onderweg of elders);
• gebruik vervoermiddelen voor de woon-werkverplaatsing en eventuele reiskostenvergoedingen (auto, ov, fiets);
• rijbewijs, ov-kaartsoorten en vervoermiddelenbezit;
• voorkeur gebruik vervoermiddelen;
• waardering verkeer en vervoer in de woonomgeving;
• gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer en wijzigingen in het mobiliteitsgedrag;
• mogelijkheden en mate van gebruik van internetvoorzieningen.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mobiliteitsbeeld 2015 | KiM

achtergrond Data

Daarnaast bevat de persoonsvragenlijst een verdieping over een bijzonder onderwerp. Het gaat om maatschappelijke of
beleidsmatige ontwikkelingen die aanleiding kunnen zijn voor een verandering in de mobiliteit. Om deze verandering te
kunnen meten, worden de vragen in twee verschillende jaren gesteld. De komende jaren worden twee bijzondere
onderwerpen meegenomen in het MPN. Het eerste onderwerp is de invloed op de mobiliteit van het toenemende
gebruik van ICT op het werk, bij winkelen en vrijetijdsbesteding. Dit onderwerp kwam al aan bod in de
persoonsvragenlijst van 2013; dit wordt herhaald in 2015. Het tweede bijzondere onderwerp betreft oorzaken van de
dynamiek (afname) van het autogebruik.
Via een dagboekje wordt de mobiliteit gemeten van individuele respondenten in een huishouden. Het dagboekje levert
informatie op over alle verplaatsingen die de respondent heeft gemaakt en de bijbehorende verplaatsingsmotieven.
Iedere respondent vult jaarlijks gedurende drie opeenvolgende dagen het dagboekje in. De invuldagen zijn voor alle
leden van het huishouden dezelfde, zodat inzicht kan worden verkregen in het gezamenlijk gebruik van vervoermiddelen
en de wijze waarop activiteiten en verplaatsingen van huishoudleden elkaar mogelijk beïnvloeden. Van elke rit is bekend
of mensen samen hebben gereisd. Voor de gehele verplaatsing is bekend of er sprake was van parkeerkosten en of er
tijdens de verplaatsing vertraging is opgetreden. Daarnaast is van iedere dag bekend of er bijzonderheden waren
(bijvoorbeeld ziekte of vakantie).
Wanneer wordt het onderzoek uitgevoerd?
Het onderzoek loopt van 2013 tot en met 2016 en vindt jaarlijks plaats in het najaar. In juli 2013 zijn mensen benaderd om
de komende vier jaar met het gehele huishouden aan het onderzoek deel te nemen. In augustus en september 2013
ontvingen huishoudens de huishoudvragenlijst en de persoonsvragenlijst. Het dagboekonderzoek vindt jaarlijks plaats
op drie opeenvolgende dagen in de periode half september tot eind november.
Hoe worden data ingewonnen?
Het gehele onderzoek wordt ‘webbased’ uitgevoerd. Dat wil zeggen dat deelnemers zowel de vragenlijsten als het
dagboekje via internet kunnen invullen op pc, laptop of tablet. De respondent kan op een zelfgekozen tijdstip binnen een
daarvoor aangewezen tijdvak de vragenlijsten invullen. Op de daarvoor aangegeven dagen moeten zij het dagboekje aan
het eind van de dag invullen. Om gedurende de dag informatie over locaties en activiteiten te kunnen bijhouden, krijgen
respondenten een papieren geheugensteuntje.
In hoeverre maakt het MPN gebruik van nieuwe technologie voor data-inwinning?
Tijdens de voorbereiding van het MPN heeft het ministerie van IenM verkend of het mogelijk is verplaatsingspatronen te
registreren met behulp van smartphones. Uit de verkenning bleek dat deze wijze van automatische registratie
(automatische herkenning van vertrektijd, aankomsttijd, vervoerwijze, enzovoort) nog in de experimenteerfase zit.
Problemen waarvoor in 2011 nog geen oplossing bestond, waren onder andere het snel leeglopen van de batterij als
gevolg van het automatisch uitlezen van verplaatsingspatronen en het onvoldoende goed automatisch kunnen
identificeren van verschillende typen gemotoriseerde voertuigen en het herkennen van de overstap van het ene op het
andere vervoermiddel. Daarom is bij de start van het MPN besloten om hiervan nog geen gebruik te maken.
Op termijn biedt deze nieuwe technologie zeker mogelijkheden om verplaatsingsgegevens efficiënter en goedkoper in te
winnen. Daarom bekijkt het ministerie van IenM of het mogelijk is parallel aan het lopende onderzoek in 2015/2016 een
beperkte pilot met data-inwinning via smartphones te houden. Of en hoe deze pilot vorm krijgt, is afhankelijk van de
stand van de techniek op dat moment. De pilot is bedoeld om inzicht te krijgen in:
• de bruikbaarheid van smartphones voor het vervolg van het MPN;
• mogelijke effecten van een wijziging in de dataverzamelingsmethodiek.
Om effecten van de onderzoeksmethode op de resultaten goed in kaart te brengen, zal de mobiliteit van een deel van de
MPN-respondenten zowel via het dagboekje als via een smartphone worden gemeten. De resultaten van de pilot zullen
een belangrijke rol spelen bij de invulling van het vervolg van het MPN na 2016.
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Onderzoeksresultaten Mobiliteitspanel
Wat levert het MPN concreet op?
Het MPN levert jaarlijks een databestand op met daarin de gegevens uit zowel de huishoudvragenlijsten, de
persoonsvragenlijsten en de dagboekjes. In de bijbehorende veldwerkverantwoordingsrapportage staan:
• vragenlijsten, dagboekje, invulinstructie en geheugensteuntje;
• beschrijving van steekproefdesign en steekproeftrekking;
• beschrijving van totstandkoming en onderhoud panelbestand;
• beschrijving van non-responsonderzoek en resultaten daarvan;
• beschrijving van methode(n) van dataverzameling;
• verantwoording uitgevoerde bewerkingsslagen.
Op basis van het databestand van het MPN worden jaarlijks beschrijvende en verklarende analyses gepubliceerd. Deze
basisanalyses bestaan deels uit analyses van de meest recente cross-sectie-data over een bepaald jaar en deels uit
trendanalyses over meerdere jaren.
Wie kan de databestanden gebruiken?
De databestanden van het Mobiliteitspanel worden via Data Archiving and Networked Services (DANS) van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) (www.dans.knaw.nl) aan derden beschikbaar gesteld.
Dit gebeurt telkens een jaar nadat de stuurgroep van het MPN de data heeft goedgekeurd.

Meer informatie over Mobiliteitspanel
zie http://www.kimnet.nl/mobiliteitspanel-nederland
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