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Voorwoord 

Voor u ligt mijn bachelorscriptie die de afronding vormt van de studie Geografie, Planologie en Milieu 

aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het onderzoek gaat in op het veranderende 

verplaatsingsgedrag van Nederlanders als gevolg van de invoering van de OV-chipkaart. Hoewel het 

veel tijd en energie heeft gekost om tot dit lange proces te doorlopen was het een leerzaam project 

waarbij ik zonder hulp niet tot dit eindresultaat was gekomen. In het bijzonder wil ik mijn begeleider 

Kasper Kerkman bedanken voor het bieden van hulp en feedback op de momenten dat het even wat 

minder liep. Ook wil ik mijn medestudenten bedanken die hun thesis over een soortgelijk onderwerp 

schreven voor de hulp bij het opstellen van het onderzoek en datacollectie. Daarnaast wil ik ook alle 

respondenten bedanken die dit onderzoek mede mogelijk hebben gemaakt door de moeite die zij 

hebben genomen om de enquête in te vullen. 

Nijmegen, maart 2017 

Guus Giesbers 
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Samenvatting 

In dit onderzoek is het effect van de invoering van de OV-chipkaart op het verplaatsingsgedrag van 

Nederlanders onderzocht. Een grootschalige maatregel als deze kan namelijk een grote invloed 

hebben op het verplaatsingsgedrag van verschillende bevolkingsgroepen. De invoering van de OV-

chipkaart zorgde er namelijk voor dat de manier van reizen en betalen in het openbaar vervoer 

drastisch zou worden veranderd. De komst van deze maatregel zou allerlei voordelen opleveren voor 

de reiziger. Zo kon men voortaan met één betaalmiddel gebruik maken van meerdere reisvormen en 

kon men het openbaar vervoer als een vervoersketen gebruiken (Zwan, 2011). Daarnaast zou er met 

de komst van de OV-chipkaart het gebruiksgemak voor de reiziger toenemen doordat het gebruik 

van het OV eenvoudiger werd (Meijdam, 2011). Toch bleek dat de consument ten tijde van de 

invoering zich zorgen maakte over de veiligheid en betrouwenbaarheid van de kaart en stond men 

kritisch tegenover de manier waarop er werd omgegaan met persoonsgegevens (Brink et al. 2008). 

Deze ontwikkelingen en opvattingen zullen effect hebben gehad op het verplaatsingsgedrag in het 

openbaar vervoer door Nederlanders. Echter is er nog geen onderzoek gedaan naar de 

daadwerkelijke gevolgen in het verplaatsingsgedrag van Nederlanders als gevolg van de invoering 

van de OV-chipkaart. Het doel van dit onderzoek is dan ook om meer duidelijkheid te krijgen in de rol 

die verschillende aspecten van de OV-chipkaart hebben gespeeld in het verplaatsingsgedrag van 

Nederlanders. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook: 

“Wat is de invloed van de invoering van de OV-chipkaart geweest op het verplaatsingsgedrag in 

Nederland?” 

Om de invloed van verschillende aspecten van de OV-chipkaart op de verandering van het 

verplaatsingsgedrag te onderzoeken is er gebruik gemaakt van het model van Steg & Kalfs (2008). 

Hierin wordt gesteld dat het verplaatsingsgedrag tot stand komt door middel van drie soorten 

keuzeomstandigheden: objectieve keuzeomstandigheden, objectieve individuele 

keuzeomstandigheden en subjectieve factoren. Deze factoren worden op hun beurt weer beïnvloed 

door maatschappelijke ontwikkelingen op macroniveau zoals de invoering van de OV-chipkaart. Om 

de verandering van het verplaatsingsgedrag en de invloed van de verschillende factoren ten tijde van 

de invoering van de OV-chipkaart te meten is er in dit onderzoek gebruik gemaakt van twee soorten 

datacollectie. Enerzijds door gebruik te maken van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 

(OViN) en anderzijds door empirisch onderzoek in de vorm van een webenquête. Met behulp van de 

dataset van het OViN kon het verplaatsingsgedrag en de invloed van de objectieve individuele 

keuzeomstandigheden gemeten worden. Met de resultaten van de enquête kon de invloed van 

subjectieve factoren op het verplaatsingsgedrag bepaald worden. 
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Uit de resultaten van het OViN bleek dat de verhouding van het aantal verplaatsingen in het 

openbaar vervoer ten opzichte van het totaal aantal verplaatsingen significant is gestegen. Deze 

constatering werd ondersteund door de resultaten uit de enquête waarin de meerderheid van de 

respondenten aangaf net zo vaak of nog vaker gebruik te maken van het openbaar vervoer sinds de 

OV-chipkaart is ingevoerd. Naast het gemiddelde verplaatsingsgedrag van Nederlanders is ook het 

verplaatsingsgedrag van verschillende bevolkingsgroepen geanalyseerd. Zo blijkt dat leeftijd een 

belangrijke rol speelt in de totstandkoming van het verplaatsingsgedrag. Uit de cijfers blijkt namelijk 

dat iedere leeftijdsgroep verschillend verplaatsingsgedrag vertoond ten tijde van de invoering van de 

OV-chipkaart. Zo zijn senioren minder met het openbaar vervoer gaan reizen, is het aantal OV-

verplaatsingen door jongvolwassenen onveranderd gebleven en zijn volwassenen meer met het 

openbaar vervoer gaan reizen in de tijd dat de OV-chipkaart werd ingevoerd.  

Naast leeftijd zou inkomen een belangrijke factor moeten zijn in de verklaring van veranderend 

verplaatsingsgedrag. Echter is er in dit onderzoek bewezen dat het inkomen geen belangrijke rol 

speelt bij de verklaring van het veranderend verplaatsingsgedrag ten tijde van de invoering van de 

OV-chipkaart. Er bestaat namelijk geen significant verschil tussen het verplaatsingsgedrag van 

respondenten met een inkomen 30.000 euro of meer en respondenten die minder dan 30.000 euro 

verdienen.  

Als laatste factor is de invloed van autobezit geanalyseerd. Hierbij zijn respondenten die een auto 

bezitten meer gaan reizen sinds de invoering van de OV-chipkaart en respondenten die niet in het 

bezit zijn van een auto minder gaan reizen. Echter is het opvallend dat er een afname in het 

verplaatsingsgedrag in het openbaar vervoer te zien is in de groep respondenten die niet in het bezit 

is van een auto. Mensen die geen auto bezitten zijn immers in grotere mate afhankelijk van het 

openbaar vervoer om lange afstanden af te leggen dan mensen die wel een auto bezitten.  

Daarnaast is er nog een evaluatie uitgevoerd waarbij de verwachtingen en de kritiek op de OV-

chipkaart vooraf vergeleken werd met de uiteindelijke daadwerkelijke gevolgen achteraf. Daaruit 

bleek dat de wantrouwende verwachtingen van personen die kritisch tegenover het systeem stonden 

niet terecht waren. De onderwerpen waar destijds in de beginfase twijfels over waren ontstaan 

bleken niet gegrond te zijn. Zo zijn er individuele gevallen waarbij het systeem niet werkt of de 

reiziger benadeeld. Echter blijkt het systeem voor het gros van de mensen op meerdere fronten 

beter te zijn geworden. 
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1. Inleiding  

 

1.1 Projectkader 

Verplaatsen is iets wat ieder mens iedere dag doet. Mensen verplaatsen zich omdat men de moeite 

om een verplaatsing te maken over heeft om een bepaald doel te bereiken. Er zijn dus verschillende 

redenen te bedenken waarom mensen zich verplaatsen. Mensen gaan naar school, naar het werk of 

nemen deel aan andere activiteiten. Door globalisering en technische ontwikkelingen wordt er van 

mensen gevraagd om een steeds grotere afstanden af te leggen om hun doel te bereiken. Om deze 

afstanden te kunnen overbruggen is mobiliteit in de huidige samenleving een essentiële voorwaarde 

(Koolen, 2006). De mobiliteit van een persoon is sterk afhankelijk van de vervoersmiddelen die een 

individu tot zijn beschikking heeft maar ook of diegene fysiek in staat en bevoegd is om gebruik te 

maken van deze opties. In Nederland is de auto het meest populair, gevolgd door wandelen en 

fietsen en daarna het openbaar vervoer (Koolen, 2006). 

Het gebruik van het openbaar vervoer is de Nederlandse overheid sinds het einde van de twintigste 

eeuw aan het stimuleren. Het beleid van de overheid is erop gericht om het autogebruik te laten 

afnemen en het OV-gebruik te laten toenemen. De redenen hiervoor zijn het voorkomen van een te 

grote druk op het wegennet, het tegengaan van milieuvervuiling door een overschot aan auto’s en 

het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (Niemantsverdriet, 2011). Als 

onderdeel van de stimulering van het gebruik van het openvaar vervoer heeft er in 2012 een grote 

verandering plaatsgevonden, namelijk de landelijke invoering van de OV-chipkaart. Voor deze 

invoering  werden de volgende hoofdargumenten aangevoerd: De OV-chipkaart zou bijdragen aan de 

herstructurering van de markt en het bood de mogelijkheid om het OV als vervoersketen te laten 

werken met één betaalmiddel (Zwan, 2011). Daarnaast waren er nog andere argumenten voor de 

invoering. De OV-chipkaart droeg bij aan het verhogen van het gebruiksgemak voor de reiziger door 

het gebruik van het openbaar vervoer te vereenvoudigen (Meijdam, 2011). Men kon voortaan met 

één pas eenvoudig gebruik maken van meerdere vormen van het openbaar vervoer. Daarnaast 

konden vervoerders het openbaar vervoer goedkoper maken voor de klant en werd het voor 

vervoerders eenvoudiger om de inkomsten te verrekenen (Niemantsverdriet, 2011). Ook droeg de 

OV-chipkaart bij aan de sociale veiligheid op stations. De kaart was naast betaalmiddel en reisbewijs 

ook het toegangsbewijs tot stations. Stations konden afgesloten worden met poortjes die alleen 

gepasseerd konden worden met een chipkaart. Het neveneffect van het afsluiten van stations door 

middel van deze poortjes is de beperking van het zwart rijden (Meijdam, 2011). Tot slot heeft de 

invoering van de OV-chipkaart bijgedragen aan het beter kunnen afstemmen van het aanbod op de 

vraag (Niemantsverdriet, 2011). Vervoerders kunnen met behulp van de digitale data afkomstig van 
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het in- en uitchecken het reisgedrag en de vervoersstromen van reizigers in kaart brengen. Hierdoor 

ontstaat er beter inzicht in reispatronen waar vervoerders hun dienstregeling op aan kunnen passen. 

Naast de verbeteringen die de OV-chipkaart teweeg zou brengen, waren er ook kritische geluiden 

rond de invoering. Zo wordt er in een rapport van Brink et al. (2008) het vertrouwen van de 

consument in de OV-chipkaart uiteengezet. Uit dit rapport blijkt dat reizigers zich zorgen maken over 

de veiligheid en betrouwbaarheid van de kaart zelf en hoe er wordt omgegaan met de privacy 

rondom persoonsgegevens. Daarnaast zijn reizigers, zeker in de beginfase, huiverig over de 

gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van het systeem. Verder verandert er met de komst van 

de OV-chipkaart in een keer heel veel: Poortjes sluiten de toegang tot met name trein en metro af, 

de betaalwijze verandert en de tarieven veranderen waarbij er onduidelijkheid is over de overstap 

van zone- naar kilometertarief. Deze genoemde aspecten van de OV-chipkaart en bijbehorende 

aanpassingen aan stations hebben stuk voor stuk invloed op de keuze van reizigers om wel of niet 

gebruik te gaan maken van dit nieuwe systeem.  

Dat de invoering van de OV-chipkaart effect heeft op het keuzegedrag van de reiziger is al gebleken 

in een Finse studie naar de invoering van een dergelijk systeem (Mallat et al. 2008). De 

verenigbaarheid van een nieuwe ‘mobile ticket system’ speelt namelijk een belangrijke rol bij de 

keuze van de reiziger om gebruik te maken van het openbaar vervoer (Mallat et al. 2008). Dit is te 

verklaren doordat reizigers moeten wennen aan de aanpassingen die nodig zijn voor het nieuwe 

betaalsysteem. Het is immers een nieuwe ontwikkeling die een oud vertrouwd systeem vervangt. 

Daarnaast zijn reizigers over het algemeen minder gecharmeerd van innovatieve middelen die het 

bestaande levenspatroon veranderen, zeker als men in het begin ontevreden is over het 

gebruiksgemak en veiligheid (Niemantsverdriet, 2011). Dat houdt dus in dat de invoering van een 

nieuw ‘mobile ticket system’ als bijvoorbeeld de OV-chipkaart in Nederland consequenties heeft op 

de totstandkoming van de manier waarop het openbaar vervoer gebruik wordt.  

In de vorige twee alinea’s zijn de argumenten die tot de invoering van de OV-chipkaart hebben geleid 

en de kritische conclusies die in de beginfase van de invoering van de OV-chipkaart getrokken zijn 

opgesomd. Echter zijn de langdurige effecten op het verplaatsingsgedrag als gevolg van genoemde 

voor- en nadelen van de OV-chipkaart nooit onderzocht. Dit is echter wel van belang. Dit soort zaken 

kunnen namelijk invloed hebben gehad op het (veranderende) verplaatsingsgedrag van reizigers. 

Daarnaast kan een grootschalige ontwikkeling op landelijke schaal als deze een grote invloed hebben 

op bepaalde groepen reizigers. Dit is te verklaren doordat de OV-chipkaart niet voor iedere 

bevolkingsgroep even gunstig uitpakt. Zo kan de eenmalige aanschafprijs van de OV-chipkaart een 

drempel vormen voor reizigers die één keer of nauwelijks gebruik maken van het openbaar vervoer.  
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Er zijn enkele ex-ante evaluaties uitgevoerd die ingaan op het consumentenvertrouwen in de OV-

chipkaart en de sociale veiligheid op stations door de invoering van de OV-chipkaart (Brink et al. 

2008; Boelens et al. 2007). Uit deze onderzoeken bleek de consument kritiek had op de veiligheid en 

betrouwbaarheid van de kaart en de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast zou de OV-

chipkaart bijdragen en de verhoging van de sociale veiligheid op stationsgebieden. Deze onderzoeken 

beperken zich echter tot de verwachtingen en de mogelijke effecten die het gevolg zijn van de 

invoering van de OV-chipkaart. Dit zijn onderzoeken die ingaan op de inhoud en effecten van de 

invoering van de OV-chipkaart nog vóór dat deze maatregel volledig in werking treed. In deze 

onderzoeken zijn de daadwerkelijke gevolgen dus niet onderzocht waardoor ze zich slechts beperken 

tot de verwachte effecten. In tegenstelling tot die onderzoeken zal er in dit onderzoek een ex-post 

evaluatie uitgevoerd worden waarbij de daadwerkelijke gevolgen van dit beleid in kaart worden 

gebracht.     

1.2 Doelstelling 

Zoals in het projectkader al is opgesomd heeft de invoering van de OV-chipkaart geleid tot enerzijds 

voordelen voor de reiziger en anderzijds tot het ontstaan van wantrouwen over het nieuwe systeem. 

Door de voor- en nadelen aan deze kaart zal de manier van reizen anders worden dan voorheen. 

Iedere reiziger zal de nieuwe manier van betaling meenemen in de beslissing om wel of niet gebruik 

te gaan maken van het openbaar vervoer. Dit onderzoek wil bijdragen aan het in kaart brengen van 

de verschillende aspecten van de OV-chipkaart en de daarmee gepaard gaande mogelijke gevolgen 

voor het verplaatstingsgedrag van reizigers. Het belangrijkste doel van dit praktijkgerichte onderzoek 

is dan ook om inzage te krijgen in de rol die de invoering van de OV-chipkaart heeft gespeeld in het 

veranderende reisgedrag van gebruikers van het openbaar vervoer.  

Daarnaast zal de invoering van de OV-chipkaart en de kenmerken die aan dit nieuwe betaalsysteem 

zitten ervoor zorgen dat verschillende bevolkingsgroepen dit nieuwe systeem op een verschillende 

manier zullen adapteren (Mallat et al., 2008). Dit onderzoek kan bijdragen aan de theorievorming 

rondom de adaptatie van mobile ticketing systems aangezien de resultaten uit dit onderzoek inzage 

geven in het verplaatsingsgedrag van verschillende bevolkingsgroepen als gevolg van de invoering 

van de OV-chipkaart. Naast de bijdrage aan de theorie kunnen de resultaten uit dit onderzoek ook 

van nut zijn in de praktijk. Dit onderzoek kan namelijk als evaluatie van deze beleidsmaatregel 

dienen. Deze informatie kan relevant zijn voor de overheid. De resultaten uit dit onderzoek kunnen 

meegenomen worden in de beslissing of het beleid op het gebied van de OV-chipkaart aangepast 

moet worden als blijkt dat bepaalde bevolkingsgroepen benadeeld worden in hun mobiliteit door de 

invoering van de OV-chipkaart. 
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1.3 Vraagstelling 

 

De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de invloed die de invoering van de OV-

chipkaart heeft gehad op het reisgedrag en het gebruik van het openbaar vervoer in Nederland. De 

hoofdvraag in dit onderzoek luidt; 

Wat is de invloed van de invoering van de OV-chipkaart geweest op het verplaatsingsgedrag in 

Nederland? 

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zal er eerst onderzocht moeten worden of het 

verplaatsingsgedrag van Nederlanders ten tijde van de invoering van de OV-chipkaart veranderd is.  

Is het verplaatsingsgedrag van reizigers veranderd door de invoering van de OV-chipkaart? 

Wanneer blijkt dat het verplaatsingsgedrag van reizigers in het openbaar vervoer ten tijde van de 

invoering van de OV-chipkaart significant veranderd is, wordt er onderzocht of deze verandering 

gelijk is voor de hele Nederlandse bevolking of dat bepaalde bevolkingsgroepen variërend 

verplaatsingsgedrag vertonen. Deelvraag twee luidt dan ook; 

Welke bevolkingsgroepen vertonen veranderd verplaatsingsgedrag door de invoering van de OV-

chipkaart? 

In de laatste deelvraag zullen de verwachtingen en de kritiek die op bepaalde aspecten van de OV-

chipkaart in de beginfase geuit zijn, opgesomd worden. Hierbij zal er beoordeeld worden of deze 

verwachtingen en kritiekpunten op de OV-chipkaart ook daadwerkelijk door reizigers zo worden 

ervaren en of dit eventueel de oorzaken kunnen zijn die tot veranderend verplaatsingsgedrag hebben 

kunnen leiden. De tweede deelvraag luidt; 

Hebben de verwachtingen en de kritiek op bepaalde aspecten van de OV-chipkaart zich vertaald in 

veranderend verplaatsingsgedrag?  
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2. Theorie 

 

2.1 Theoretisch kader 

Zoals in het projectkader genoemd is, is de OV-chipkaart het antwoord geweest op uiteenlopende 

problemen in het openbaar vervoer en bracht dit nieuwe betaalmiddel voordelen voor zowel 

reizigers als vervoerders. Het was een maatregel die in het kader van een effectiever en 

aanvaardbaarder vervoersbeleid stond. De OV-chipkaart zou namelijk bijdragen aan het verhogen 

van het gebruiksgemak en de effectiviteit van het openbaar vervoer waardoor deze manier van 

reizen aantrekkelijker zou worden voor Nederlanders. De invoering van de OV-chipkaart was dus 

onderdeel van het vervoersbeleid om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Om de 

doelstelling van zo’n vervoersbeleid te halen zijn er volgens Steg & Kalfs (2002) maatregelen nodig 

die Nederlanders er toe zetten om hun verplaatsingsgedrag te veranderen. Deze totstandkoming 

bespreken zij aan de hand van vier stappen: diagnose, besluitvorming, interventies en evaluatie. 

Allereerst zal er een diagnose worden gesteld van verplaatsingsgedrag, de determinanten die eraan 

ten grondslag liggen en van de effecten van dat gedrag (Steg & Kalfs, 2002). Vervolgens zal er aan de 

hand van deze diagnose door middel van besluitvorming bepaald worden welk gedrag kan en moet 

worden veranderd om de gewenste collectieve doelen te bereiken. Aan de hand van deze doelen 

zullen er interventies worden vastgesteld die ervoor moeten zorgen om deze concrete 

beleidsdoelstellingen waar te kunnen maken. Als deze interventies zijn voltrokken zal er een 

evaluatie plaatsvinden die de effecten van het beleid evalueert en beoordeeld welke interventies als 

succesvol kunnen worden beschouwd. Deze theorie beschrijft dus een alsmaar doorlopend proces 

waarbij de evaluatie van een interventie een nieuwe reflectie is op het gevoerde beleid en tevens 

een aanstichting kan zijn voor nieuw proces van beleidsvoering.  

Dit onderzoek zal zich vooral gaan richten op de evaluatie van de invoering van de OV-chipkaart. Om 

deze evaluatie goed uit te kunnen voeren zullen eerst de eerste drie stappen in het proces van de 

invoering van de OV-chipkaart geanalyseerd en beoordeeld worden. 

2.1.1 Diagnose 

Om tot het meest geschikte vervoersbeleid te komen zal er eerst een diagnose worden gemaakt 

worden van het huidige verplaatsingsgedrag en de effecten die dat gedrag hebben op de 

maatschappij (Steg & Kalfs, 2002). Aan het eind van de twintigste eeuw waren de bevolkingsgroei en 

een veranderende bevolkingssamenstelling belangrijke drijvende krachten achter de toename van de 

(auto)mobiliteit in Nederland. Vooral de toename van het aantal werkende babyboomers in de jaren 

tachtig zorgde voor een snelle groei van de mobiliteit. Tussen 1980 en 2000 groeide de 
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automobiliteit gemiddeld met ruim 2 procent per jaar (Dam & Hilbers, 2008). Naast deze 

demografische ontwikkelingen zijn er nog een aantal zaken die het aantal autoverplaatsingen doen 

laten stijgen: individualisering, toenemend gebruik van informatica (navigatiesystemen) en stijging 

van de individuele welvaart. Deze factoren zorgen er niet alleen voor dat er meer auto’s gekocht 

worden, maar ook dat Nederlanders hierdoor vaker en over langere afstanden reizen (Koolen, 2006). 

Daarnaast werd dit nog versterkt door een verbetering van de auto-infrastructuur en de ruimtelijke 

spreiding van wonen, werken en voorzieningen (Steg & Kalfs, 2002). Het totaal aantal 

autoverplaatsingen en de afstand die per auto wordt afgelegd nemen dus al geruime tijd toe en 

zullen vermoedelijk blijven toenemen. De effecten van dit veranderende verplaatsingsgedrag zullen 

voor de lange termijn een grotere vraag naar wegen, een grotere impact op het milieu als gevolg van 

CO2-uitstoot en een toenemende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen betekenen 

(Niemantsverdriet, 2011). De constatering van het toenemende autogebruik in Nederland zou in de 

toekomst dus een belasting gaan vormen voor de auto-infrastructuur en het milieu. 

2.1.2 Besluitvorming 

Het was dus van belang om als overheid in te grijpen in de manier waarop de samenleving zich 

verplaatst. Als deze ontwikkeling van toenemende automobiliteit zich in dit tempo door zou zetten 

zou dit negatieve gevolgen hebben in de toekomt. Het was dus van belang om de toenemende mate 

van individueel autogebruik af te laten nemen. Een geschikte manier om dit te bereiken is individueel 

reizen te transformeren naar collectief reizen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren zoals het 

stimuleren van carpoolen en het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Een van de 

mogelijkheden om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren is het eenvoudiger 

toegankelijk maken van bussen, metro’s, trams en treinen, onder andere door het standaardiseren 

van het vervoersbewijs. Men had destijds een collectief gevoel dat een uniform betaalmiddel de 

automobilist zal stimuleren over te stappen van het individueel naar het collectief vervoer 

(Niemantsverdriet, 2011).  

2.1.3 Interventies 

Volgens Steg & Kalfs (2002) zijn er een aantal voorwaarden verbonden aan gedragsveranderingen. Zo 

zullen mensen (zowel individuele automobilisten, marktpartijen, belangengroeperingen, 

beleidsmedewerkers als politici) pas bijdragen aan de oplossing van de problemen van het 

autoverkeer als ze weten dat het autogebruik problemen veroorzaakt, als ze zich verantwoordelijk 

voelen voor deze problemen en mogelijke oplossingen ervoor of als ze willen en kunnen bijdragen 

aan dergelijke oplossingen. Om deze problemen op te lossen kunnen er interventies plaatsvinden 

door de overheid. Wanneer er over wordt gegaan tot een interventie door de overheid, kan dit op 
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twee strategische manieren plaatsvinden: gedragsverandering bewerkstelligt door middel van 

psychologische strategieën of gedragsverandering bewerkstelligt door middel van structurele 

strategieën (Steg & Kalfs, 2002). Psychologische strategieën zoals voorlichting, educatie, 

voorbeeldgedrag en sociale ondersteuning, richten zich op het veranderen van de waargenomen 

voor- en nadelen van vervoersalternatieven, op het vergroten van kennis of op het verduidelijken 

van normen. Structurele strategieën zijn gericht op het daadwerkelijk veranderen van de 

keuzesituatie en beïnvloeden daarmee het 'kunnen'. Enkele voorbeelden hiervan zijn 

prijsmaatregelen, wettelijke regelgeving, ruimtelijk beleid en daarmee dus ook de invoering van de 

OV-chipkaart. Deze structurele strategie is dus een interventie geweest die het reizen met het 

openbaar vervoer aantrekkelijker zou moeten maken en daarmee dus het aantal autoverplaatsingen 

zou moeten laten afnemen. 

2.1.4 Evaluatie 

Wanneer een besluit wordt genomen om bepaalde interventies in te zetten die ervoor moeten 

zorgen om een bepaald doel te bereiken is het van belang om te kunnen beoordelen of het beoogde 

effect bereikt is door het gevoerde beleid. Dit wordt gedaan door middel van een evaluatie. Nadat de 

totstandkoming van het gevoerde beleid in vorige paragraven uiteen is gezet, zal er in deze paragraaf 

gestart worden met de evaluatie rondom het beoogde effect van het beleid: de verandering van het 

verplaatsingsgedrag van Nederlanders zoals dit destijds gewenst werd. 

Om te kunnen beoordelen wat het effect van de invoering van de OV-chipkaart op het 

verplaatsingsgedrag is geweest zal er eerst een evaluatiemethode gekozen moeten worden. Men kan 

op verschillende manieren een beleidsevaluatie uitvoeren. Bij de keuze van het type 

evaluatieonderzoek moet men rekening houden met drie zaken: de keuze van het onderwerp, de 

waarneming van dat onderwerp en de criteria aan de hand waarvan dit waargenomen onderwerp 

wordt beoordeeld (Bressers, 1993).  

Bij de keuze van het onderwerp maakt men een onderscheid tussen inhoud, proces en de effecten 

van het beleid (Bressers, 1993). Men kan deze drie afzonderlijk onderzoeken, maar in de praktijk 

stellen de meeste beleidsevaluaties de effecten van het beleid centraal. Ook in dit onderzoek zullen 

de effecten van de invoering van de OV-chipkaart centraal staan. De inhoud en het proces van 

invoering zijn in vorige paragraven beschreven. In dit onderzoek zullen de effecten die ontstaan zijn 

door de invoering van de OV-chipkaart opgesteld, getoetst en geëvalueerd worden. Ook speelt 

tijdsdimensie een rol in beleidsevaluatie. Men onderscheidt twee soorten: ex-ante evaluaties 

(beoordeling voorafgaand aan de beleidsinvoering) en ex-post evaluaties (beoordeling nadat het 

beleid in werking is getreden). In dit onderzoek, waar we de focus op de werkelijke effecten als 



8 
 

gevolg van de invoering leggen, maken we gebruik van een ex-post evaluatie. Als laatste maakt 

Bressers (1993) een onderscheid tussen ‘summative evaluation’ en ‘formative evaluation’. Het doel 

van ‘summative evaluation’ is het opmaken van de balans zonder aanbevelingen te doen tot het 

aanpassen van een bepaald beleid. In het geval van ‘formative evaluation’ wordt er informatie 

verzameld om eventueel de inhoud van het beleid aan te passen. Daarnaast wordt er bij ‘formative 

evaluation’ het onderwerp van het onderzoek uitgebreid met de verklaring van beleidseffecten. In dit 

onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de methode ‘summative evaluation’. Het gevoerde beleid 

wordt beoordeeld op de destijds gestelde doelen. Het onderzoek zal zich dus alleen richten op de 

evaluatie van de effecten van de beleidsvoering waarbij er geen intentie is om eventuele 

aanbevelingen te onderzoeken die leiden tot de aanpassing van dit beleid. 

Voor de selectie van criteria kan men kiezen uit verschillende soorten onderzoeken: doel-

bereikingsonderzoek, effectiviteitsonderzoek en efficiëntieonderzoek (Bressers, 1993). In dit 

onderzoek wordt gebruik gemaakt van het effectiviteitsonderzoek. Er wordt voor deze vorm gekozen 

omdat de waarneming van een effectiviteitsonderzoek niet alleen bestaat uit een vaststelling of 

ontwikkeling van een bepaalde situatie, maar ook uit de causale relatie tussen het gevoerde beleid 

en de ontwikkeling van situaties. Hierdoor kan men in een evaluatie vaststellen welke effecten wel of 

niet het gevolg zijn van een bepaald beleid. Door middel van dit soort onderzoek kunnen de causale 

relaties tussen de invoering van de OV-chipkaart en de effecten voor reizigers opgesteld en 

geëvalueerd worden. 

Tot slot wordt er een waarnemingsmethode gekozen die, met het oog op de evaluatie, het meest 

geschikt is. De waarnemingsmethode kan onderverdeeld worden in een kwantitatieve benadering en 

een kwalitatieve benadering waarbij de kwantitatieve benadering cijfermatige gegevens bevat en 

meer gericht is op het verklaren en de kwalitatieve benadering kwalitatieve gegevens bevat en meer 

gericht is op het begrijpen van een fenomeen (Bressers, 1993). Bij de evaluatie van het 

verplaatsingsgedrag wordt er gekozen voor de kwantitatieve benadering aangezien 

verplaatsingsgedrag uit te drukken is in cijfermatige gegevens. Bovendien kan er door middel van een 

kwantitatieve benadering in een relatief korte tijd een grote groep respondenten bereikt worden. Dit 

is van belang om de uitkomsten van de evaluatie te kunnen generaliseren naar de populatie.   

2.2 Verplaatsingsgedrag  

Nu de keuze voor de evaluatiemethode beargumenteerd is, is het van belang om het begrip 

verplaatsingsgedrag te conceptualiseren. Volgens de theorie van Steg & Kalfs (2002) komt 

verplaatsingsgedrag tot stand door middel van drie determinantencategorieën op microniveau: 

objectieve keuzeomstandigheden, objectieve individuele keuzeomstandigheden en subjectieve 
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factoren zoals in figuur 1 te zien is. Deze drie categorieën beïnvloeden ieder op hun eigen manier 

verplaatsingsgedrag. De twee eerstgenoemde categorieën bepalen het kunnen ondernemen van 

verplaatsingen en de laatste categorie bepaalt het willen ondernemen van een verplaatsing. De 

objectieve keuzeomstandigheden bepalen de beschikbaarheid en kwaliteit van goederen en diensten 

(Steg & Kalfs, 2002). Naast deze algemene objectieve keuzeomstandigheden zijn ook de individuele 

omstandigheden of mogelijkheden (financiële middelen, de tijd en de middelen die een individu tot 

zijn beschikking heeft) van belang. De derde categorie met subjectieve factoren bestaat uit 

motivaties die verwijzen naar wensen en voorkeuren van individuen. Hierbij gaat het om de normen, 

waarden, behoeften, percepties en preferenties die (potentiële) reizigers hebben bij het gebruik van 

het openbaar vervoer.  

De drie genoemde categorieën worden op hun beurt weer beïnvloed door verschillende 

maatschappelijke ontwikkelingen op macroniveau, waaronder technologische, economische, 

demografische, institutionele, culturele en ruimtelijke ontwikkelingen (Steg & Kalfs, 2002). De 

invoering van de OV-chipkaart is een voorbeeld van zo’n grootschalige maatschappelijke 

ontwikkeling op macroniveau die invloed heeft op verplaatsingsgedrag.  

Zoals gezegd is de veronderstelde ontwikkeling op macroniveau die het verplaatsingsgedrag 

beïnvloedt de invoering van de OV-chipkaart. Om dit op een goede manier te kunnen toetsen zullen 

ook de daarmee gepaard gaande factoren op microniveau uiteengezet moeten worden. Dit zijn 

variabelen die in relatie met de invoering van de OV-chipkaart staan en van invloed kunnen zijn op 

het OV-gebruik. Daarnaast kan er door middel van de operationalisatie van deze factoren bepaald 

worden welke aspecten van de OV-chipkaart in grotere mate invloed hebben op de verandering van 

het verplaatsingsgedrag. 

Figuur 1: Maatschappelijke en individuele factoren die van invloed zijn op verplaatsingsgedrag. 
Overgenomen uit: Steg, L. & Kalfs, N. (2000). Altijd weer die auto!; Sociaal- en 
gedragswetenschappelijk onderzoek en het verkeers- en vervoerbeleid. Sociaal en Cultureel 
Planbureau SCP, Den Haag / Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, Rotterdam. 
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Allereerst de objectieve keuzeomstandigheden, oftewel de beschikbaarheid en kwaliteit van 

goederen en diensten. Dit houdt dus in het geval van de OV-chipkaart in de mate en variëteit waarin 

het openbaar vervoer in de omgeving van een individu aangeboden wordt en de kwaliteit die het 

openbaar op die plek heeft. De invoering van de OV-chipkaart heeft hier in kleine mate aan bij 

kunnen dragen. Zo kan er met een OV-chipkaart gebruik worden gemaakt van meerdere reisvormen 

van het openbaar vervoer en kan de kwaliteit van de reis omhoog gaan door het gebruiksgemak van 

de OV-chipkaart. Echter wordt er in dit onderzoek verondersteld dat de beschikbaarheid en kwaliteit 

van het openbaar vervoer in Nederland als gevolg van de invoering van de OV-chipkaart niet tot 

grote veranderingen heeft geleid. 

Vervolgens de objectieve individuele keuzeomstandigheden: de financiële middelen, de tijd en de 

middelen die een individu tot zijn beschikking heeft. In tegenstelling tot de eerste factor spelen deze 

keuzeomstandigheden wel een belangrijke rol in verplaatsingsgedrag als gevolg van de invoering van 

de OV-chipkaart. Zo blijkt uit een onderzoek van Paulley et al. (2006) dat het inkomen en het 

autobezit een belangrijke rol spelen in de vraag naar openbaar vervoer. Bovendien is het aannemelijk 

dat de invoering van de OV-chipkaart via deze factoren verandering in verplaatsingsgedrag doet 

veroorzaken aangezien de OV-chipkaart het reizen sneller en goedkoper heeft gemaakt.  

Als laatste de subjectieve factoren die verplaatsingsgedrag beïnvloeden. In het geval van de OV-

chipkaart zijn de belangrijkste factoren veiligheid, betrouwbaarheid, privacy, gebruiksvriendelijkheid 

en toegankelijkheid (Brink, 2008). Volgens het Rapport van Brink (2008) speelden de genoemde 

factoren bij reizigers een belangrijke rol op het moment waarop de OV-chipkaart werd ingevoerd. 

Men had destijds, vooral nét na de invoering door alle media-aandacht, kritiek op deze aspecten van 

de OV-chipkaart. Het is dus aannemelijk dat de huiverigheid onder reizigers rondom de OV-chipkaart 

invloed heeft op het verplaatsingsgedrag in het openbaar vervoer. Samengevat zijn dit de 

microfactoren die verplaatsingsgedrag in het openbaar vervoer veroorzaken: 

Objectieve keuzeomstandigheden 

 Beschikbaarheid openbaar vervoer 

 Kwaliteit openbaar vervoer 

Objectieve individuele keuzeomstandigheden 

 Financiële middelen 

 Tijd 

 Beschikking alternatieve vervoersmiddelen  
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Figuur 2: Conceptueel model 

Subjectieve factoren 

 Veiligheid 

 Betrouwbaarheid 

 Privacy 

 Gebruiksvriendelijkheid 

 Toegankelijkheid 

 

2.3 Conceptueel model 

De veronderstelde relaties tussen de in paragraaf 2.2 beschreven begrippen worden schematisch 

weergeven in een conceptueel model. Het conceptueel model is gebaseerd op een model van Steg & 

Kalfs (2000) waarin factoren die van invloed zijn op verplaatsingsgedrag worden weergegeven. In 

figuur 2 wordt het conceptueel model van dit onderzoek weergegeven. 

 

Verplaatsingen van mensen komen tot stand door de invloed van drie microfactoren: Objectieve 

keuzeomstandigheden die op een bepaalde locatie voor iedereen gelden, de objectieve 

keuzeomstandigheden die per individu verschillend zijn en de subjectieve factoren die ook per 

individu verschillend zijn.  

Deze drie factoren worden op hun beurt weer beïnvloed door ontwikkelingen die op macro niveau 

plaatsvinden. Verplaatsingsgedrag wordt dus indirect, via verschillende soorten 

keuzeomstandigheden, beïnvloedt door technologische, economische, demografische, institutionele, 

culturele en ruimtelijke ontwikkelingen zoals de invoering van de OV-chipkaart 
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3. Methodologie 

 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag wordt er gebruik gemaakt van een kwantitatieve 

onderzoeksmethode. Hiervoor is gekozen omdat verplaatsingsgedrag in cijfers uit te drukken is en er 

daarmee een verschil aangetoond kan worden tussen de twee tijdsmomenten voor en na de 

invoering van de OV-chipkaart. Daarnaast is het mogelijk om een breed scala aan 

persoonskenmerken in het onderzoek op te nemen waardoor er verschillen in verplaatsingsgedrag 

tussen bevolkingsgroepen aangetoond kan worden. Daarnaast kan er met een kwantitatief 

onderzoek in een bepaald tijdsbestek meer informatie bij meer correspondenten verzameld worden 

dan wanneer men over zou gaan op kwalitatief onderzoek. Aangezien er in dit onderzoek een 

uitspraak gedaan moet worden die betrekking heeft op een grote groep reizigers, is een kwantitatief 

onderzoek representatiever voor de populatie.  

In dit onderzoek wordt het verplaatsingsgedrag op twee verschillende tijdstippen vergeleken. Tussen 

die twee moment vindt een ingreep (in dit geval de invoering van de OV-chipkaart) plaats die het 

aantal verplaatsingen op het tweede meetmoment zou moeten beïnvloeden. Door middel van de 

resultaten van het jaarlijks terugkerende onderzoek van het OViN (Onderzoek verplaatsingen in 

Nederland) kunnen we achterhalen of de invoering van de OV-chipkaart heeft geleid tot een 

verandering in het reisgedrag van reizigers in het openbaar vervoer. Naast de verandering in het 

verplaatsingsgedrag an sich worden de bijbehorende oorzaken en motivaties die die verandering 

veroorzaken ook onderzocht. Aangezien de data van het OViN niet toereikend is om de invloed van 

subjectieve factoren op verplaatsingsgedrag te meten wordt deze waarnemingsmethode aangevuld 

met resultaten uit een digitale enquête. In deze enquête zijn vragen gesteld die onder andere ingaan 

op de subjectieve factoren die de acceptatie van de OV-chipkaart beïnvloeden. Met behulp van deze 

twee verschillende waarnemingsmethodes kunnen zowel de objectieve als de subjectieve 

keuzeomstandigheden die verplaatsingsgedrag beïnvloeden in kaart gebracht worden. 

 3.2 Onderzoeksmateriaal 

De data verzameling op twee manieren plaatsvinden. Enerzijds door gebruik te maken van de 

databases van het eerder genoemde OViN en anderzijds door middel van een digitale enquête. Het 

OViN (uitgevoerd vanaf 2010 en opvolger van het MobiliteitsOnderzoek Nederland) is een onderzoek 

dat het verplaatsingsgedrag van Nederlanders weergeeft. Het OViN, welk interessant voor dit 

onderzoek is vanwege het tijdvak, is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag 

van de Nederlanders waarbij respondenten gevraagd worden “om voor één bepaalde dag van het 
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jaar bij te houden waar ze die dag naartoe gaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang 

het duurt om er te komen.” (CBS, 2011). Doordat dit onderzoek jaarlijks plaatsvind kan men het 

verplaatsingsgedrag voor en na de invoering van de OV-chipkaart goed in kaart brengen. Naast deze 

vragen over verplaatsingen wordt er ook gevraagd naar algemene persoons- en huishoudkenmerken 

en zaken zoals leeftijd, inkomen en bezitting van vervoersmiddelen en/of rijbewijzen. Met behulp 

van deze informatie kan er een goed beeld geschetst worden van de dagelijkse verplaatsingen van 

Nederlanders met verschillende achtergronden en motivaties. Het is op deze manier dus mogelijk om 

verplaatsingsgedrag naar persoonskenmerk in kaart te brengen. 

De steekproefsomvang van het OViN varieert ieder jaar rond de 40.000 respondenten. De 

respondenten zijn geselecteerd door middel van een aselecte steekproef uit de gemeentelijke 

basisadministratie. De geselecteerde respondenten zijn niet ieder jaar identiek. Bovendien 

varieert de grootte van de steekproeftrekking en het aantal respondenten ieder jaar zoals in 

figuur 3 te zien is. 

 

Figuur 3: Steekproeftrekking OViN 

Aangezien de data uit het OViN niet toereikend is om de invloed van subjectieve factoren op 

verplaatsingsgedrag te meten is er als aanvulling empirisch onderzoek verricht. Dit onderzoek 

bestaat uit een web-enquête. Deze enquête is samen met vier andere studenten die hun scriptie 

over een vergelijkbaar onderwerp schrijven opgesteld en bestaat uit 65 vragen die onder andere 

ingaan op de mening van verschillende aspecten van de OV-chipkaart. Met behulp van deze vragen 

kunnen de meningen van reizigers over de in paragraaf 2.2 opgesomde subjectieve factoren in kaart 

gebracht worden. Aan iedere factor is een stelling gekoppeld waarbij respondenten konden kiezen 

uit vijf antwoordmogelijkheden die uiteenliepen van ‘Zeer eens’ tot ‘Zeer oneens’ zoals in figuur 4 te 

zien is: 
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Subjectieve factor Stelling in Enquête 

Veiligheid Ik vind dat de OV-chipkaart een veilig betaalmiddel is in het OV. 

Betrouwbaarheid Ik heb geen vertrouwen in de werking van de OV-chipkaart. 

Privacy Ik vertrouw er op dat mijn gegevens op de OV-chipkaart veilig zijn. 

Gebruiksvriendelijkheid Ik vind dat de OV-chipkaart een handig betaalmiddel is in het OV. 

Toegankelijkheid Er zijn voor mij binnen een straal van 1 km genoeg mogelijkheden om 

gebruik te maken van het OV. 

Figuur 4: Operationalisatie subjectieve factoren 

De respondenten die aan deze enquête hebben deelgenomen zijn met name benaderd op de 

stationsgebieden van Nijmegen en Rotterdam. Na een korte uitleg van de inhoud van de enquête 

werd er een envelop overhandigt met uitleg van het onderzoeksdoel en de link naar de digitale 

enquête. Naast het verspreiden op stations zijn er ook enveloppen in brievenbussen gestopt om 

hiermee een grotere groep respondenten te bereiken.  

Zowel de data van het OViN als de data van de digitale enquêtes zijn geschikt om statistische 

analyses mee te verrichten. De bestanden die van het OViN zijn opgevraagd, kunnen geopend 

worden met het software programma SPSS (Statistiscal package for the Social Scienses) en de digitale 

enquête kunnen via het programma Qualtrics omgezet worden in bestanden die door SPSS gelezen 

kunnen worden. 

3.3 Toetsing 

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag wordt er gebruikt gemaakt van de data uit het OViN. In 

deze data bevinden zich een aantal variabelen die verschillende vormen van verplaatsingsgedrag 

weergeven. Om te beoordelen of een verandering in verplaatsingsgedrag tussen twee jaren 

significant is veranderd kan er gebruik worden gemaakt van de T-toets. De T-toets is een statistische 

toets die nagaat of er een significant verschil bestaat tussen de gemiddeldes van twee groepen in 

een populatie. Bij de beantwoording van de hoofdvraag houdt dat dus in dat de T-toets een 

vergelijking maakt tussen het gemiddelde aantal verplaatsingen in het OV vóór de invoering van de 

chipkaart en ná de invoering van de chipkaart. De resultaten uit het onderzoek van 2011 zullen als 

uitgangsjaar dienen aangezien dit het moment net vóór de landelijke invoering van de OV-chipkaart 

in 2012 is. Vervolgens wordt de waarde uit 2012 met een later jaar vergeleken en wordt er met 

behulp van de T-toets bepaald of er een significant verschil bestaat tussen deze twee waardes. 

Wanneer de T-waarde groter dan 1,96 of kleiner dan -1,96 is, is de gemeten verandering significant 

bij een p-waarde van .05 (Mcclave, 2011). T-waardes die als significant worden getoetst, zullen in dit 

onderzoek met een asterisk (*) aan worden gegeven. Naast de absolute verandering van het aantal 

verplaatsingen met het openbaar vervoer kan ook de relatieve verandering van het aantal 
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verplaatsingen in het openbaar vervoer ten opzichte van het totaal aantal verplaatsingen getoetst 

worden. Het resultaat hieruit is veelzeggender dan de absolute verandering in het aantal OV-

verplaatsingen omdat hiermee aangetoond kan worden of het aandeel OV-verplaatsingen ten 

opzichte van het totaal aantal verplaatsingen veranderd is. 

Naast het meten en toetsen van de verandering in verplaatsingsgedrag als gevolg van de OV-

chipkaart kan met behulp van de T-toets ook getoetst worden welke factoren uit het conceptueel 

model het meest bepalend zijn voor het veranderende verplaatsingsgedrag. Er wordt dus 

bijvoorbeeld getoetst of het inkomen van een respondent bepalend is voor het veranderde 

reisgedrag op het moment dat de OV-chipkaart ingevoerd werd. Naast financiële middelen zijn tijd 

en beschikbaarheid van vervoersmiddelen factoren die volgens de theorie invloed hebben op het 

verplaatsingsgedrag in het openbaar. Deze objectieve individuele keuzeomstandigheden zijn, op  de 

variabele ‘tijd’ na, in de dataset van het OViN opgenomen. Er kan dus getoetst worden of financiële 

middelen en beschikbaarheid van vervoersmiddelen bepalend zijn in het veranderende reisgedrag op 

het moment dat de OV-chipkaart werd ingevoerd. Naast deze variabelen biedt de dataset van het 

OViN door het grote aantal andere persoonskenmerken de mogelijkheid om de afwijking van 

verschillende bevolkingsgroepen ten opzichte van het gemiddelde verplaatsingsgedrag van 

Nederlanders te toetsen. 
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4. Beschrijvende statistiek 

De analyse van de onderzoeksresultaten is opgedeeld in drie delen. Allereerst zal er in dit hoofdstuk  

begonnen worden met de beschrijvende statistiek van het algemene verplaatsingsgedrag van 

reizigers in het openbaar vervoer. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden wordt het 

verplaatsingsgedrag op twee tijdsmomenten vergeleken: vóór en ná de invoering van de OV-

chipkaart. Daarna volgt de beantwoording van de eerste deelvraag: Welke bevolkingsgroepen 

vertonen veranderd verplaatsingsgedrag door de invoering van de OV-chipkaart? Hierbij maken we 

wederom gebruik van dezelfde dataset en dezelfde tijdsmomenten. In het laatste deel van deze 

analyse zal beredeneerd worden welke aspecten van de OV-chipkaart bepalend zijn voor het 

veranderende verplaatsingsgedrag van deze bevolkingsgroepen. Hierbij wordt teruggekoppeld op de 

door Steg & Kalfs (2002) gepresenteerde keuzeomstandigheden die invloed hebben op 

verplaatsingsgedrag.  

4.1 Veranderend verplaatsingsgedrag in het openbaar vervoer 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zal de hypothese getoetst worden of het 

verplaatsingsgedrag van Nederlanders veranderd is na de invoering van de OV-chipkaart: 

H0: Er bestaat geen significant verschil tussen het aantal verplaatsingen in het openbaar vervoer 

vóór en ná invoering van de OV-chipkaart. 

HA: Er bestaat wel een significant verschil tussen het aantal verplaatsingen in het openbaar 

vervoer vóór en ná invoering van de OV-chipkaart. 

Om deze hypothese te kunnen toetsen wordt het aantal OV-verplaatsingen van Nederlanders in de 

jaren 2011 en 2015 met elkaar vergeleken. Aangezien de invoering van de OV-chipkaart in 2012 heeft 

plaatsgevonden zullen de effecten van deze maatregel in het jaar 2015 volledig in werking zijn 

getreden. De onderzoeksresultaten van beide jaren zijn als volgt: 

Tabel 1: Gemiddeld aantal OV-verplaatsingen per dag 

Vergelijkingsjaar Gemiddeld aantal OV-

verplaatsingen per dag 

Standaarddeviatie Aantal respondenten T-waarde 

2011 0,115 0,477 42388 -1,1720 

2015 0,119 0,485 37350 

* significant op 0,05 niveau 

Zoals in tabel 1 te zien is, is het gemiddeld aantal OV-verplaatsingen per dag in de tijdsperiode 2011-

2015 met 0,004 toegenomen. De T-waarde van -1,1720 geeft aan dat er geen significant verschil 
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bestaat tussen de twee gemeten waardes. Dat houdt dus in dat de H0 hypothese niet verworpen 

wordt. Het absolute aantal OV-verplaatsingen is onveranderd gebleven. Het is daarom interessant 

om te onderzoeken of het relatieve aantal OV-verplaatsingen ten opzichte van het totaal aantal 

verplaatsingen wel veranderd is. Er worden wederom twee hypotheses opgesteld:  

H0: Er bestaat geen significant verschil tussen het totaal aantal verplaatsingen vóór en ná invoering 

van de OV-chipkaart. 

HA: Er bestaat wel een significant verschil tussen het totaal aantal verplaatsingen  vóór en ná 

invoering van de OV-chipkaart. 

Deze hypothese worden aan de hand van dezelfde datasets en dezelfde respondenten getoetst. Ook 

blijven de tijdsmomenten ongewijzigd. De onderzoeksresultaten zijn als volgt: 

Tabel 2: Gemiddeld aantal verplaatsingen per dag 

Vergelijkingsjaar Gemiddeld aantal 

verplaatsingen per dag 

Standaarddeviatie Aantal respondenten T-waarde 

2011 2,69 2,152 42388 4,67 * 

2015 2,62 2,064 37350 

* significant op 0,05 niveau 

De berekende T-waarde is 4,67. Met behulp van de tabel met kritieke waardes van t kunnen we 

stellen dat het gemiddeld aantal verplaatsingen met 0,07 is afgenomen met een significantieniveau 

van p= .05 (Mcclave, 2011). Dit houdt dus in dat Nederlanders significant minder verplaatsingen zijn 

gaan afleggen in de periode 2011 t/m 2015. Er kan dus geconcludeerd worden dat het absolute 

aantal OV-verplaatsingen gelijk is gebleven maar dat het totaal aantal verplaatsingen per dag 

significant afgenomen is. Dat betekent dat het aandeel OV-verplaatsingen ten opzichte van het totaal 

aantal verplaatsingen significant is toegenomen. 

De bovengenoemde resultaten uit het onderzoek van het OViN kunnen bevestigd worden door de 

data verkregen uit de in dit onderzoek opgestelde enquête. In de enquête is namelijk de vraag 

opgenomen ‘Na de invoering van de OV chipkaart gebruik ik het openbaar vervoer...’ De 

respondenten konden kiezen uit de antwoorden ‘vaker’, ‘minder vaak’ en ‘nog ongeveer net zo vaak’ 

waarbij respectievelijk 58, 26 en 116 respondenten voor deze antwoordcategorieën kozen. In figuur 

5 is overzichtelijk te zien dat het grootste deel van de respondenten aangeeft dat men in dezelfde 

mate of vaker gebruik van het openbaar vervoer is gaan maken sinds de invoering van de OV-

chipkaart. De resultaten uit de enquête bevestigen dus de observatie uit de data van het OViN. De 
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hypothese dat er een significant verschil bestaat tussen het relatieve aantal OV-verplaatsingen  vóór 

en ná invoering van de OV-chipkaart wordt aangenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Analyse veranderend verplaatsingsgedrag van bevolkingsgroepen 

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat het relatieve aantal OV-verplaatsingen ten opzichte van het 

totaal aantal verplaatsingen significant gestegen is. Nu rest de vraag of dit veranderend 

verplaatsingsgedrag gelijkmatig verspreid is over de Nederlandse bevolking of dat deze verandering 

verschilt per bevolkingsgroep. Om dit te kunnen meten wordt er wederom gebruik gemaakt van de 

data van het OViN. In deze dataset is een grote hoeveelheid persoonskenmerken opgenomen 

waardoor het veranderende verplaatsingsgedrag van verschillende soorten bevolkingsgroepen 

getoetst kan worden.  

4.2.1 Leeftijd 

Bij de toetsing in welke mate leeftijd bepalend is voor veranderend reisgedrag in het openbaar 

vervoer wordt een leeftijdsgroep geïsoleerd en vergeleken met de overige groep respondenten. 

Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen drie groepen: Senioren (65+ jaar), 

jeugd/jongvolwassenen (15 t/m 24 jaar) en personen van middelbare leeftijd (25 t/m 64 jaar). Er is 

gekozen voor deze onderverdeling omdat iedere groep een verschillend reisdoel heeft en haar eigen 

redenen of motivaties heeft om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Door dit onderscheid in 

reisdoelen tussen genoemde groepen is het aannemelijk dat iedere groep anders zal reageren op de 

Figuur 5: Gebruik openbaar vervoer 
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invoering van de OV-chipkaart. In deze paragraaf wordt de verandering in verplaatsingsgedrag voor 

deze drie groepen gemeten en beoordeeld met een T-waarde.   

Allereerst wordt de groep 65+’ers geïsoleerd en wordt zowel het verplaatsingsgedrag in het 

openbaar vervoer als het totaal aantal verplaatsingen vergeleken met de overige groep 

respondenten. 

Tabel 3: Gemiddeld aantal (OV-)verplaatsingen per dag in de leeftijdscategorie 65+ 

65+ Vergelijkingsjaar Gemiddeld aantal 

verplaatsingen per dag 

Standaarddeviatie Aantal 

respondenten 

T-waarde 

OV- 

verplaatsingen 

2011 0,06 0,340 6651 1,7817 

2015 0,05 0,325 7402 

Totaal aantal 

verplaatsingen 

2011 1,96 1,952 6651 -1,8440 

2015 2,02 1,902 7402 

* significant op 0,05 niveau 

Uit tabel 3 blijkt dat het aantal OV-verplaatsingen afneemt en het totaal aantal verplaatsingen 

toeneemt onder de groep 65+’ers. Echter overschrijden de berekende T-waardes niet de kritieke 

waarde van 1,96 waardoor de verschillen in het aantal verplaatsingen niet significant zijn. Er kan 

echter wel geconstateerd worden dat het relatieve aantal OV-verplaatsingen ten opzichte van het 

totaal aantal verplaatsingen afgenomen is. Senioren zijn zich dus relatief meer met andere 

vervoersmiddelen gaan verplaatsen sinds de invoering van de OV-chipkaart. 

Tabel 4: Gemiddeld aantal (OV-)verplaatsingen per dag in de leeftijdscategorie 15 t/m 64  

15 t/m 64 Vergelijkingsjaar Gemiddeld aantal 

verplaatsingen per dag 

Standaarddeviatie Aantal 

respondenten 

T-waarde 

OV- 

verplaatsingen 

2011 0,13 0,514 24429 -2,0125 * 

2015 0,14 0,532 20774 

Totaal aantal 

verplaatsingen 

2011 2,84 2,238 24429 2,0579 * 

2015 2,79 2,161 20774 

* significant op 0,05 niveau 

In tabel 4 is het verplaatsingsgedrag van de leeftijdscategorie 15 t/m 64 jaar vastgelegd. Daaruit blijkt 

dat deze groep significant meer OV-verplaatsingen is gaan afleggen en dat het totaal aantal 

verplaatsingen significant is afgenomen. Het is opmerkelijk dat het omgekeerde effect zichtbaar is als 

de resultaten van deze leeftijdsgroep vergeleken wordt met de resultaten van de groep senioren. Er 

kan dus geconcludeerd worden dat senioren sinds de invoering relatief minder met het openbaar 
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vervoer zijn gaan reizen en dat de overige respondenten meer met het openbaar vervoer zijn gaan 

reizen sinds de invoering van de OV-chipkaart. 

In tegenstelling tot senioren zullen jongvolwassenen waarschijnlijk in dezelfde mate of meer gebruik 

gaan maken van het openbaar vervoer. Zij zijn in zekere mate afhankelijk van het openbaar vervoer 

om grote afstanden af te leggen. Daarnaast zal de komst van het studentenreisproduct, welke 

gepaard ging met de invoering van de OV-chipkaart, juist voor deze doelgroep invloed hebben gehad 

op het verplaatsingsgedrag in het openbaar vervoer. Om de groep studenten uit onze dataset te 

isoleren zijn de respondenten in de leeftijd van 15 t/m 24 jaar geselecteerd. 

Tabel 5: Gemiddeld aantal (OV-)verplaatsingen per dag in de leeftijdscategorie 15 t/m 24 

15 t/m 24 Vergelijkingsjaar Gemiddeld aantal 

verplaatsingen per dag 

Standaarddeviatie Aantal 

respondenten 

T-waarde 

OV- 

verplaatsingen 

2011 0,37 0,800 4723 -1,1468 

2015 0,39 0,821 3965 

Totaal aantal 

verplaatsingen 

2011 2,62 1,891 4723 2,5041 * 

2015 2,52 1,809 3965 

* significant op 0,05 niveau 

Tabel 6: Gemiddeld aantal (OV-)verplaatsingen per dag in de leeftijdscategorie 25 + 

25 + Vergelijkingsjaar Gemiddeld aantal 

verplaatsingen per dag 

Standaarddeviatie Aantal 

respondenten 

T-waarde 

OV- 

verplaatsingen 

2011 0,09 0,438 29043 -2,6714 * 

2015 0,10 0,443 26442 

Totaal aantal 

verplaatsingen 

2011 2,64 2,226 29043 2,6922 * 

2015 2,59 2,139 26442 

* significant op 0,05 niveau 

Uit tabel 5 en 6 blijkt dat de verandering in het verplaatsingsgedrag van jongvolwassenen ten 

opzichte van de rest van de respondenten geen tegenstelling vertonen zoals dit wel het geval is bij de 

groep senioren. Daarnaast is de T-waarde van de verandering in verplaatsingsgedrag in het openbaar 

vervoer in de leeftijdscategorie 15 t/m 24 niet laag genoeg om deze verandering significant te 

achten. Wat verder opvalt is dat de verandering van het totaal aantal verplaatsingen, van zowel 

studenten als 25+’ers, in lijn zijn met het gemiddelde verplaatsingsgedrag van alle respondenten. Er 

kan dus geconcludeerd worden dat het verplaatsingsgedrag van studenten als gevolg van de 

invoering van de OV-chipkaart niet significant verschilt van het verplaatsingsgedrag van de rest van 

de respondenten.  
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Als laatste groep worden de respondenten in de leeftijdscategorie 25 t/m 64 jaar geïsoleerd van de 

rest van de respondenten.  

Tabel 7: Gemiddeld aantal (OV-)verplaatsingen per dag in de leeftijdscategorie 25 t/m 64 

25 t/m 64 Vergelijkingsjaar Gemiddeld aantal 

verplaatsingen per dag 

Standaarddeviatie Aantal 

respondenten 

T-waarde 

OV- 

verplaatsingen 

2011 0,11 0,462 22392 -2,1567 * 

2015 0,12 0,480 19040 

Totaal aantal 

verplaatsingen 

2011 2,84 2,262 22392 1,3668 

2015 2,81 2,184 19040 

* significant op 0,05 niveau 

Tabel 8: Gemiddeld aantal (OV-)verplaatsingen per dag in de leeftijdscategorie 15 t/m 24 & 65+ 

15 t/m 24  

& 65 + 

Vergelijkingsjaar Gemiddeld aantal 

verplaatsingen per dag 

Standaarddeviatie Aantal 

respondenten 

T-waarde 

OV- 

verplaatsingen 

2011 0,19 0,598 11374 2,5728 * 

2015 0,17 0,574 11367 

Totaal aantal 

verplaatsingen 

2011 2,23 1,955 11374 1,5706 

2015 2,19 1,885 11367 

* significant op 0,05 niveau 

Opvallend aan de resultaten in deze leeftijdscategorie is dat het aantal verplaatsingen in het 

openbaar vervoer in de leeftijdscategorie 25 t/m 64 significant stijgt en dat dit aantal bij de overige 

respondenten significant afneemt. Daarnaast zijn in dezelfde periode het totaal aantal verplaatsingen 

van beide groepen afgenomen. Echter zijn deze veranderingen niet significant. Er kan dus echter wel 

geconstateerd worden dat respondenten van middelbare leeftijd sinds de invoering van de OV-

chipkaart meer verplaatsingen in het openbaar vervoer af zijn gaan leggen ten opzichte van senioren 

en jongvolwassenen.  

Samenvattend zijn senioren minder met het openbaar vervoer gaan reizen in de tijd dat de OV-

chipkaart werd ingevoerd. Bij de groep jongvolwassenen is er geen verandering in OV-

verplaatsingsgedrag waargenomen en zijn de respondenten in de groep van middelbare leeftijd meer 

met het openbaar vervoer gaan reizen in de periode 2011 tot 2015.  

4.2.2 Inkomen 

Naast leeftijd zouden de financiële middelen waar een persoon over beschikt ook invloed hebben op  

het aantal verplaatsingen dat men maakt (Steg & Kalfs, 2002). Het is interessant om te toetsen welke 

invloed het inkomen heeft op de verandering in het aantal OV-verplaatsingen door de invoering van 
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de OV-chipkaart. Hierbij zijn de respondenten in twee groepen verdeeld om aan te kunnen tonen of 

de hoogte van het inkomen van een reiziger bepalend voor verandering in reisgedrag in het 

openbaar vervoer ten tijde van de invoering van de OV-chipkaart. De respondenten met een 

inkomen van 0 tot 30.000 euro worden vergeleken met de respondenten die meer dan 30.000 euro 

verdienen. 

Tabel 9: Gemiddeld aantal (OV-)verplaatsingen per dag in de inkomenscategorie < €30.000 

Inkomen  

< €30.000 

Vergelijkingsjaar Gemiddeld aantal 

verplaatsingen per dag 

Standaarddeviatie Aantal 

respondenten 

T-waarde 

Aantal OV-

verplaatsingen 

2011 0,13 0,509 13843 -1,5621 

2015 0,14 0,525 12296 

Totaal aantal 

verplaatsingen 

2011 2,43 2,097 13843 3,1363 * 

2015 2,35 2,014 12296 

* significant op 0,05 niveau 

Zoals in tabel 9 te zien is neemt het gemiddeld aantal OV-verplaatsingen toe en het totaal aantal 

verplaatsingen af. Echter is de berekende T-waarde voor de verandering van het aantal OV-

verplaatsingen niet laag genoeg om met zekerheid te zeggen dat deze toename significant is. De 

afname van het totaal aantal verplaatsingen daarentegen is wel groot genoeg om met een 

significantieniveau van p= .05 te kunnen concluderen dat in de lage inkomensgroep het totaal aantal 

verplaatsingen in de tijdsperiode 2011 tot 2015 is afgenomen. Aangezien de toename van het aantal 

OV-verplaatsingen als niet significant is getoetst, maar de afname van het totaal aantal 

verplaatsingen wel, zal het aandeel OV-verplaatsingen ten opzichte van het totaal aantal 

verplaatsingen wel groter zijn geworden. Nederlanders met een inkomen van minder dan € 30.000 

zijn dus in de periode dat de OV-chipkaart is ingevoerd in verhouding tot het totaal aantal 

verplaatsingen meer verplaatsingen met het openbaar vervoer af gaan leggen. 

Tabel 10: Gemiddeld aantal (OV-)verplaatsingen per dag in de inkomenscategorie > €30.000 

Inkomen  

> €30.000 

Vergelijkingsjaar Gemiddeld aantal 

verplaatsingen per dag 

Standaarddeviatie Aantal 

respondenten 

T-waarde 

Aantal OV-

verplaatsingen 

2011 0,11 0,461 28495 0 

2015 0,11 0,464 25054 

Totaal aantal 

verplaatsingen 

2011 2,82 2,167 28495 3,8037 * 

2015 2,75 2,076 25054 

* significant op 0,05 niveau 
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Wanneer de verandering in verplaatsingsgedrag bij de groep die 30.000 of meer verdient berekend 

wordt, zien we dat het aantal OV-verplaatsingen onveranderd blijft. Als er naar de verandering van 

het totaal aantal verplaatsingen gekeken wordt valt op dat deze, net zoals de lagere inkomensgroep, 

afneemt. 

4.2.3 Autobezit  

Autobezit is een belangrijke factor voor het verklaren van verplaatsingsgedrag (Paulley et al., 2006). 

Het is daarom interessant om te meten welke bijdrage deze factor geeft in het veranderende 

verplaatsingsgedrag ten tijde van de invoering van de OV-chipkaart. Daarom delen we de 

respondenten op in twee groepen: Autobezitters en niet-autobezitters. 

 

 

Uit de resultaten blijkt dat de respondenten die een auto bezitten in de tijdsperiode vóór en ná  de 

invoering van de OV-chipkaart zich over het algemeen minder verplaatsten, maar dat het aantal OV-

verplaatsingen in die periode wel steeg. De berekende T-waardes bij beide veranderingen geven aan 

dat deze significant zijn. Dat houdt dus in dat autobezitters meer van het openbaar vervoer gebruik 

zijn gaan maken sinds de komst van de OV-chipkaart. 

 

* significant op 0,05 niveau 

 

Tabel 11: Gemiddeld aantal (OV-)verplaatsingen per dag door autobezitters 

OP bezit auto Vergelijkingsjaar Gemiddeld aantal 

verplaatsingen per dag 

Standaarddeviatie Aantal 

respondenten 

T-waarde 

Aantal OV-

verplaatsingen 

2011 0,05 0,329 19136 -2,6204 * 

2015 0,06 0,337 12545 

Totaal aantal 

verplaatsingen 

2011 2,79 2,231 19136 5,1871 * 

2015 2,66 2,104 12545 

* significant op 0,05 niveau 

Op Bezit geen 

auto  

Vergelijkingsjaar Gemiddeld aantal 

verplaatsingen per dag 

Standaarddeviatie Aantal 

respondenten 

T-waarde 

Aantal OV-

verplaatsingen 

2011 0,17 0,567 23129 3,9356 * 

2015 0,15 0,543 24583 

Totaal aantal 

verplaatsingen 

2011 2,61 2,080 23129 0,5297 

2015 2,60 2,043 24583 

Tabel 12: Gemiddeld aantal (OV-)verplaatsingen per dag door niet-autobezitters 
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Het opvallende aan de groep respondenten die geen auto bezitten is dat bij hen, in tegenstelling tot 

de groep autobezitters,  het aantal OV-verplaatsingen significant afnam. Er lijkt dus een verband te 

bestaan tussen het bezit van een auto en het verplaatsingsgedrag in het openbaar vervoer ten tijde 

van de invoering van de OV-chipkaart. Op het moment dat de OV-chipkaart werd ingevoerd, zijn 

Nederlanders in bezit zijn van een auto meer met het openbaar vervoer gaan reizen en Nederlanders 

die niet in het bezit zijn van een auto minder gaan reizen met het openbaar vervoer. De verklaringen 

voor dit opvallende resultaat zullen in paragraaf 5.5 behandeld worden. 
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5. Verklaring veranderend verplaatsingsgedrag 

 

5.1 Senioren 

Zoals in paragraaf 4.1 is vastgesteld zijn senioren minder met het openbaar vervoer gaan reizen sinds 

de invoering van de OV-chipkaart. De vraag rest nu wat de beweegredenen voor deze groep reizigers 

zijn geweest om minder met het openbaar vervoer te reizen en welke bijdrage de OV-chipkaart hierin 

heeft gespeeld. Met behulp van de resultaten van de enquête kan er inzicht gegeven worden in wat 

de OV-chipkaart gerelateerde motieven van senioren zijn geweest om minder met het openbaar 

vervoer te gaan reizen. Daarnaast kan er met behulp van deze resultaten bepaald worden welke 

keuzeomstandigheden in het geval van de OV-chipkaart een belangrijke rol vervullen in de 

totstandkoming van het verplaatsingsgedrag in het openbaar vervoer. In totaal hebben 12 personen 

in de leeftijdscategorie 65+ de enquête afgelegd. 

Tabel 13: Resultaten enquête senioren 

Resultaten enquête senioren  

Factor Enquêtevraag Zeer 

eens 

Eens Neutraal Oneens  Zeer 

oneens 

Missing 

Financiële middelen Ik vind het 

goedkoop om 

te reizen met 

de OV-

chipkaart. 

 1 9 1  1 

Tijd -       

Beschikking 

alternatieve 

vervoersmiddelen 

Ik heb toegang 

tot andere 

vervoers-

middelen dan 

het OV. 

Auto 

 

11 

Fiets 

 

10 

 

 

Brommer 

 

0 

 

 

Motor 

 

0 

 

 

  

Veiligheid 

 

Ik vind dat de 

OV-chipkaart 

een veilig 

betaalmiddel is 

in het OV. 

1 7 3   1 
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Betrouwbaarheid Ik heb geen 

vertrouwen in 

de werking van 

de OV-

chipkaart. 

  3 8 1  

Privacy Ik vertrouw er 

op dat mijn 

gegevens op de 

OV-chipkaart 

veilig zijn. 

2 6 2 2   

Gebruiksvriendelijkheid Ik vind dat de 

OV-chipkaart 

een handig 

betaalmiddel is 

in het OV. 

4 6 1   1 

Toegankelijkheid  Er zijn voor mij 

binnen een 

straal van 1 km 

genoeg 

mogelijkheden 

om gebruik te 

maken van het 

OV. 

6 3 1 2   

De uitkomsten van de enquête spreekt de constatering dat het aantal OV-verplaatsingen onder 

ouderen afneemt tegen. Uit de bovenstaande factoren, die gezamenlijk de totstandkoming van het 

verplaatsingsgedrag bepalen, blijkt namelijk dat ouderen op meerdere vlakken positief tegenover de 

OV-chipkaart staan. Het is daarom dus opvallend dat er een afname in het aantal OV-verplaatsingen 

te zien is in de data van het OViN. Op het financiële vlak heeft men een neutrale mening over de OV-

chipkaart en 75% geeft aan afhankelijk te zijn van het openbaar vervoer. Daarnaast scoort de OV-

chipkaart op alle andere vlakken positief onder senioren.  

Het feit dat de resultaten uit de verschillende onderzoeken niet in lijn staan met elkaar kan meerdere 

oorzaken hebben. Enerzijds is de steekproefsomvang van het aantal senioren met een aantal van 

twaalf respondenten erg klein. Hierdoor zijn deze resultaten in mindere mate te generaliseren. 

Anderzijds speelt de manier waarop respondenten geselecteerd zijn een rol. De selectie heeft vooral 

plaatsgevonden op stationsgebieden waardoor senioren die niet meer met het openbaar vervoer 

reizen, bijvoorbeeld door de invoering van de OV-chipkaart, niet bereikt zijn. Er is dus aangetoond 

dat senioren minder verplaatsingen met het openbaar vervoer zijn gaan maken sinds de invoering. 

Echter kan er door de bovengenoemde beperkingen van de enquête geen uitspraak gedaan worden 

over de redenen die hebben geleid tot deze afname. 
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5.2 Jongvolwassenen 

Bij de analyse van het verplaatsingsgedrag van de respondenten die tot de leeftijdscategorie 15 t/m 

24 jaar behoren is gebleken dat het verplaatsingsgedrag in de periode 2011 tot 2015 niet significant 

van elkaar verschilt. Er kan dus aangenomen worden dat de OV-chipkaart geen invloed heeft gehad 

op het aantal OV-verplaatsingen door jongvolwassenen. Aan de hand van de resultaten uit de 

enquête die onder andere ingaan op de acceptatie van de OV-chipkaart kunnen we deze aanname  

bevestigen of ontkrachten. In tegenstelling tot de senioren is deze leeftijdsgroep beter 

vertegenwoordigd met een aantal van 72 respondenten. 

Tabel 14: Resultaten enquête jongvolwassenen 

Resultaten enquête jongvolwassenen  

Factor Enquêtevraag Zeer 

eens 

Eens Neutraal Oneens  Zeer 

oneens 

Missing 

Financiële middelen Ik vind het 

goedkoop om 

te reizen met 

de OV-

chipkaart. 

2 9 24 25 12  

Tijd -       

Beschikking 

alternatieve 

vervoersmiddelen 

Ik heb toegang 

tot andere 

vervoers-

middelen dan 

het OV. 

Auto 

 

25 

Fiets 

 

71 

Brommer 

 

10 

Motor 

 

1 

  

Veiligheid 

 

Ik vind dat de 

OV-chipkaart 

een veilig 

betaalmiddel is 

in het OV. 

11 40 13 5 3  

Betrouwbaarheid Ik heb geen 

vertrouwen in 

de werking van 

de OV-

chipkaart. 

3 2 13 46 8  

Privacy Ik vertrouw er 

op dat mijn 

gegevens op de 

OV-chipkaart 

veilig zijn. 

13 37 12 6 4  
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Gebruiksvriendelijkheid Ik vind dat de 

OV-chipkaart 

een handig 

betaalmiddel is 

in het OV. 

33 33 4 1 1  

Toegankelijkheid  Er zijn voor mij 

binnen een 

straal van 1 km 

genoeg 

mogelijkheden 

om gebruik te 

maken van het 

OV. 

21 35 7 8 1  

Hieruit blijkt dat jongvolwassenen het openbaar vervoer over het algemeen niet goedkoop vinden 

ook al kan een groot deel uit deze leeftijdscategorie gebruik maken van het studentenreisproduct. 

Daarnaast kan het ongewijzigde aantal OV-verplaatsingen hoofdzakelijk verklaard worden doordat 

jongeren die tot deze leeftijdscategorie behoren vaak een studie volgen. Het onveranderde aantal 

OV-verplaatsingen is te verklaren doordat studenten veelal afhankelijk zijn van het openbaar vervoer 

om op de bestemming te komen waar zij hun opleiding volgen. Daarnaast is het openbaar vervoer 

het meest geschikte vervoersmiddel om op deze bestemmingen te komen aangezien 

vervolgopleidingen zich vaak op grote afstand van de thuissituatie bevinden en studenten recht 

hebben op het studentenreisproduct waarmee zij gratis kunnen reizen. Dat houdt dus in dat het 

reizen met het openbaar vervoer een belangrijk vervoersmiddel is voor studenten en dat de 

invoering van de OV-chipkaart (en het bijbehorende studentenreisproduct) geen belemmering heeft 

gevormd voor studenten die met het openbaar vervoer reizen. Daarnaast is de regeling met 

betrekking tot het gratis reizen voor studenten met de komst van de OV-chipkaart onveranderd 

gebleven. Ook de manier van reizen is nagenoeg onveranderd gebleven. Men hoeft niet zelf een OV-

chipkaart te kopen of deze op te laden om te kunnen reizen. Het niet-significante aantal OV-

verplaatsingen is dus te verklaren doordat de reisomstandigheden voor studenten, ondanks de 

komst van de OV-chipkaart, niet ingrijpend zijn veranderd. 

5.3 Volwassenen 

De respondenten in de categorie 25 t/m 64 jaar zijn de enige leeftijdsgroep die meer OV-

verplaatsingen zijn gaan afleggen nadat de OV-chipkaart is ingevoerd. Om te kunnen verklaren of 

deze stijging is veroorzaakt door de positieve mening van reizigers op de invoering van de OV-

chipkaart wordt er wederom gebruik gemaakt van de resultaten uit de enquête. In totaal hebben 109 

respondenten in deze leeftijdscategorie deelgenomen aan de enquête. 
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Tabel 15: Resultaten enquête volwassenen 

Resultaten enquête volwassenen  

Factor Enquêtevraag Zeer 

eens 

Eens Neutraal Oneens  Zeer 

oneens 

Missing 

Financiële middelen Ik vind het 

goedkoop om 

te reizen met 

de OV-

chipkaart. 

2 6 17 54 29 1 

Tijd -       

Beschikking 

alternatieve 

vervoersmiddelen 

Ik heb toegang 

tot andere 

vervoers-

middelen dan 

het OV. 

Auto 

 

68 

Fiets 

 

103 

Brommer 

 

8 

Motor 

 

2 

 1 

Veiligheid 

 

Ik vind dat de 

OV-chipkaart 

een veilig 

betaalmiddel is 

in het OV. 

10 48 31 19  1 

Betrouwbaarheid Ik heb geen 

vertrouwen in 

de werking van 

de OV-

chipkaart. 

1 7 34 60 6 1 

Privacy Ik vertrouw er 

op dat mijn 

gegevens op de 

OV-chipkaart 

veilig zijn. 

4 51 32 20 1 1 

Gebruiksvriendelijkheid Ik vind dat de 

OV-chipkaart 

een handig 

betaalmiddel is 

in het OV. 

25 32 25 23 2 2 
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Toegankelijkheid  Er zijn voor mij 

binnen een 

straal van 1 km 

genoeg 

mogelijkheden 

om gebruik te 

maken van het 

OV. 

35 51 16 7   

Het is lastig te beoordelen of het toegenomen aantal verplaatsingen in het openbaar vervoer te 

danken is aan het feit dat men overwegend positief is over de OV-chipkaart. Uit de enquête blijkt dat 

de meerderheid van de respondenten vertrouwen heeft in de bescherming van de persoonsgegevens 

en de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. Ook kijkt men positief tegenover de veiligheid en 

betrouwbaarheid van de kaart. Wanneer de mening van volwassenen over de kosten die het reizen 

met de OV-chipkaart met zich mee brengt vergeleken wordt met andere respondenten blijkt dat zij 

ontevredener zijn dan senioren en jongvolwassenen. De hogere tevredenheid in deze groepen kan 

verklaard worden doordat deze leeftijdsgroepen korting krijgen in het openbaar vervoer of speciale 

reisproducten aan kunnen vragen waarmee zij gratis gebruik kunnen maken van het openbaar 

vervoer. Volwassenen kunnen geen gebruik maken van deze mogelijkheden waardoor zij de normale 

prijs moeten betalen. Toch bestaat er een regeling waarbij werknemers die met het openbaar 

vervoer naar het werk reizen een vast bedrag van hun inkomen aftrekken waardoor er minder 

inkomensbelasting hoeft te worden betaald. Deze regeling is echter niet voordeliger dan de 

reisproducten waar senioren en studenten gebruik van kunnen maken.  

5.4 Inkomen 

Als het aantal verplaatsingen van 

respondenten uit de lage 

inkomensgroep vergeleken 

worden met de respondenten uit 

de hoge inkomensgroep, kan er 

bij beide geconcludeerd worden 

dat het aantal OV-verplaatsingen 

in de periode 2011 tot 2015 niet 

significant veranderd is. Dat 

betekent dat reizigers, ongeacht 

het inkomen, sinds de invoering 

van de OV-chipkaart het zelfde 

aantal OV-verplaatsingen zijn gaan 
Figuur 6: Mening kosten OV-chipkaart 
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afleggen. Echter zijn reizigers wel kritisch op het financiële aspect van de OV-chipkaart. Zo blijkt uit 

de enquête dat men de kosten voor de aanschaf voor de OV-chipkaart te hoog vindt. Echter vertaalt 

deze mening zich niet in een verandering van het aantal verplaatsingen in het openbaar vervoer. Ook 

reizigers met een laag inkomen blijven in dezelfde mate gebruik maken van het openbaar vervoer, 

ondanks het feit dat de aanschaf voor de OV-chipkaart voor deze inkomensgroep relatief het duurst 

is. De aanschafprijs van de OV-chipkaart is dus geen barrière die de mensen uit de lage 

inkomensgroep ervan weerhoudt om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Dit kan deels 

verklaard worden doordat mensen met een laag inkomen afhankelijk zijn van het openbaar vervoer 

wanneer ze zich alternatieven zoals een auto niet kunnen permitteren. 

5.5 Autobezit 

Het meest opvallende resultaat is het gemeten verplaatsingsgedrag in het openbaar vervoer van 

respondenten die een auto bezitten ten opzichte van respondenten die geen auto bezitten. Hierbij 

zijn respondenten die een auto bezitten meer gaan reizen sinds de invoering van de OV-chipkaart en 

mensen die niet in het bezit zijn van een auto minder gaan reizen. Dit is een opvallend verband 

aangezien mensen die geen auto bezitten immers afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om lange 

afstanden af te leggen.  

Mogelijk kan een deel van de stijging van het aantal OV-verplaatsingen onder autobezitters verklaard 

worden door de overheidsingrepen die mensen stimuleren om met het openbaar vervoer naar het 

werk te reizen. De genomen maatregelen door de overheid richten zich vooral op reisgemak.  Zo wil 

de overheid dat vervoerders hun dienstregelingen beter op elkaar afstemmen en worden er extra 

P+R-locaties en fietsenstallingen aangelegd op het station zodat men met eigen vervoer verder kan 

reizen (Rijksoverheid, 2010). Door deze maatregelen op het gebied van reisgemak zullen werkenden 

die voorheen met de auto naar het werk gingen sneller geneigd zijn om gebruik te maken van het 

openbaar vervoer. Voorwaarde is wel dat dit in financieel opzicht (reisaftrek openbaar vervoer) of op 

het gebied van reisgemak door genoemde maatregelen opweegt tegen het gebruik van de auto om 

het werk te bereiken.  

Het afnemende aantal OV-verplaatsingen onder de groep respondenten die niet beschikt over een 

auto is minder makkelijk te verklaren. Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom deze groep dit 

verplaatsingsgedrag laat zien. Een van de redenaties heeft een financieel aspect. Mensen die niet in 

het bezit zijn van een auto vanwege de hoge kostprijs hiervan zijn genoodzaakt om gebruik te maken 

van het openbaar vervoer. Op het moment dat de OV-chipkaart ingevoerd werd, was deze groep 

genoodzaakt om een OV-chipkaart voor de prijs van 7,50 euro aan te schaffen. Het is mogelijk dat de 

groep niet-autobezitters die niet veel te besteden hebben de aanschaf van deze kaart te duur 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/inhoud/eisen-aan-dienstregeling-ov
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vonden. Dat zou betekenen dat deze groep, na eerst niet meer gebruik te maken van de auto als 

vervoersmiddel, nu ook geen gebruik meer maakt van het openbaar vervoer vanwege de kostprijs. 

Men zou in dat geval uitwijken naar goedkopere vervoersmiddelen zoals brommers of fietsen. 
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6. Evaluatie OV-chipkaart 

Op het moment dat de overheid het besluit nam om de OV-chipkaart in te voeren had men een 

bepaalde verwachting over hoe dit systeem zou moeten functioneren in de toekomst. Het nieuwe 

betaalsysteem zou het gebruiksgemak vergroten, men kon het OV als vervoersketen laten werken 

met één betaalmiddel, veiligheid op stations zou toe moeten nemen en de vervoerders konden het 

openbaar vervoer goedkoper maken en beter afstemmen op de klant. Naast al deze positieve 

verwachtingen ontstonden er in de beginfase van de invoering ook een hoop kritische geluiden 

waarbij men vraagtekens had over de veiligheid, betrouwbaarheid, privacy, gebruiksvriendelijkheid 

en toegankelijkheid van dit systeem. In dit hoofdstuk zal er een vergelijking gemaakt worden tussen 

de verwachtingen rondom de OV-chipkaart en de daadwerkelijke effecten die nu zijn ontstaan. De 

evaluatie van de invoering en de gevolgen hiervan worden aan de hand van de hierboven genoemde 

verwachten en kritiekpunten per onderdeel geëvalueerd. Hierbij zal er gebruik gemaakt worden van 

de data uit de enquête en beschikbare literatuur over deze onderwerpen.   

6.1 Gebruiksgemak 

Een belangrijke reden voor de invoering van de OV-chipkaart is dat dit nieuwe betaalsysteem bij zou 

moeten dragen aan de verhoging van het gebruiksgemak voor de reiziger. Met de komst van de OV-

chipkaart zou het gebruik van het openbaar vervoer eenvoudiger worden (Meijdam, 2011). Of dit 

betaalmiddel in de praktijk ook daadwerkelijk door reizigers als eenvoudig en handig wordt ervaren is 

de volgende stelling aan de respondenten voorgelegd. 

Tabel 16: Gebruiksgemak 

Ik vind dat de OV-chipkaart een handig betaalmiddel is in het OV. 

Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer oneens Missing 

62 71 30 24 3 22 

29,2 % 33,5 % 14,2 % 11,3 % 1 % 10,4 % 

De resultaten staan in lijn met de verwachtingen die men had met betrekking tot het gebruiksgemak. 

Men is er over eens dat de OV-chipkaart een handig betaalmiddel is en daarbij bijdraagt aan het 

gebruiksgemak van het openbaar vervoer. Een van de belangrijkste argumenten die destijds 

aangevoerd werden om dit nieuwe betaalsysteem in te voeren blijken in de praktijk ook zodanig te 

worden ervaren door het grootste deel van de reizigers. Toch kan het zo zijn dat juist de kwetsbare 

groep reizigers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer met de komst van de OV-chipkaart geen 

verhoging van het gebruiksgemak ervaren. Een voorbeeld van zo’n kwetsbare groep zijn de senioren. 

Een deel van deze leeftijdsgroep is fysiek niet meer in staat om gebruik te maken van andere 

vervoersmiddelen waardoor zij voor grotere afstanden afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Uit 
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het OViN blijkt dat zij in de periode dat de OV-chipkaart werd ingevoerd minder verplaatsingen met 

het openbaar vervoer af zijn gaan leggen. Aangezien oudere mensen vaak meer moeite hebben met 

nieuwe technologische ontwikkelingen, kan het zijn dat deze groep geen verhoging van het 

gebruiksgemak ervaart met de komst van de OV-chipkaart. Het kan zelfs zo zijn dat het gebruik van 

de OV-chipkaart een belemmering vormt om gebruik te maken van het openbaar vervoer waardoor 

het gemiddeld aantal verplaatsingen in het openbaar vervoer door deze groep afgenomen is. Dat zou 

dus beteken dat deze kwetsbare groep door de invoering beperkt wordt in hun mobiliteit.  

6.2 Vervoersketen 

Met de OV-chipkaart konden reizigers voortaan met één betaalmiddel gebruik maken van 

verschillende soorten vervoersmiddelen, verschillende vervoersbedrijven en werkte het openbaar 

vervoer als vervoersketen (Zwan, 2011). Dit betekent echter niet dat men bij een reis van 

verschillende vervoersmiddelen of vervoersbedrijven maar één keer in en uit hoeft te checken. Over 

het algemeen werkte dit systeem in de praktijk prima doordat overheid en vervoersbedrijven door 

middel van opvallende teksten en de inrichting van het station reizigers er toe dwong op de juiste 

manier in te checken. NS-stations werden bijvoorbeeld afgesloten met poortjes waardoor reizigers 

genoodzaakt worden om in en uit te checken om toegang te krijgen. Ook bij de overstap tussen een 

trein van de NS en een regionale trein worden mensen genoodzaakt om juist in en uit te checken 

door middel van het naast elkaar plaatsen van scanpaaltjes met een uitleg die aangeeft hoe het 

overstappen in zijn werk gaat.  

Toch zijn er enkele gevallen waarbij de inrichting van het station een belemmering vormt voor een 

juiste overstap voor reizigers. Zo blijkt uit een artikel van belangenvereniging Rovers (2015) dat men 

op station Hilversum bij een overstap tussen NS treinen door poortjes op de route van deze overstap 

gedwongen wordt om in en uit te checken. Hierdoor wordt de vervoersketen verbroken en moeten 

reizigers meer betalen voor de reis.   

6.3 Veiligheid stations 

Na de invoering van de OV-chipkaart zijn er op veel stations poortjes geïnstalleerd die ervoor zorgen 

dat alleen toegang wordt verstrekt aan diegenen die inchecken met een OV-chipkaart. Bijkomend 

gevolg was dat mensen die niets op het station te zoeken hadden geweerd werden waardoor het 

veiligheidsgevoel op stations steeg. Aangezien de toegangspoortjes een belangrijke bijdrage leverden 

aan de verhoging van sociale veiligheid op stations, heeft de NS ervoor gekozen om de 

ingebruikname van toegangspoortjes op stations waar deze nog niet geplaatst zijn te versnellen (NS, 

2015). Naast de OV-chipkaart en de toegangspoortjes zijn er nog andere maatregelen getroffen om 

de veiligheid op stations en treinen te vergroten. Dit heeft effect gehad op het veiligheidsgevoel van 
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reizigers. Uit het jaarverslag van de NS (2015) blijkt dat, mede door de versnelde ingebruikname van 

de toegangspoortjes, er een stijgend klantoordeel met betrekking tot de sociale veiligheid is 

ontstaan. 

6.4 Goedkoper openbaar vervoer 

Bij de overgang op de OV-chipkaart als betaalsysteem zou het openbaar vervoer goedkoper worden 

voor de klant (Niemantsverdriet, 2011). Toch blijkt dat de respondenten in dit onderzoek het gevoel 

hebben dat het reizen met de OV-chipkaart duurder is dan het gebruik van losse kaartjes zoals blijkt 

uit onderstaand tabel. 

Tabel 17: Goedkoper openbaar vervoer 

Ik heb het gevoel dat ik met de OV-chipkaart duurder uit ben dan met het gebruik van losse 

kaartjes. 

Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer oneens Missing 

37 57 41 42 15 20 

17,5 % 26,9 % 19,3 % 19,8 % 7,1 % 9,4 % 

Het gevoel van reizigers dat ze duur uit zijn met de OV-chipkaart blijkt  te kloppen volgens een 

onderzoek van de SP. In dit onderzoek werden de reiskosten tussen de woonadressen van alle 

raadsleden vergeleken wanneer ze gebruik zouden maken van de strippenkaart of OV-chipkaart. Uit 

de resultaten van dit onderzoek blijkt dat men in 80% van de gevallen goedkoper uit is met het reizen 

met een strippenkaart in plaats van een OV-chipkaart (SP, 2009).  

In tegenstelling tot een busreis, blijkt de trein bij het gebruik van een OV-chipkaart goedkoper te zijn 

dan een los kaartje. Wanneer men met de NS reist, zijn de reiskosten voor een bepaald traject met 

een OV-chipkaart altijd goedkoper dan wanneer men datzelfde traject aflegt met een los kaartje 

(NRC, 2014).  

Niet alleen voor de consument zou de OV-chipkaart goedkoper moeten zijn dan het papieren kaartje. 

Ook voor de vervoerders was de verwachting dat de OV-chipkaart goedkoper zou zijn aangezien de 

betalingen via een gecentraliseerd systeem verwerkt kunnen worden (Tweakers, 2013). Echter bleek 

dit in de beginfase van het systeem niet het geval te zijn. Volgens vervoersbedrijven is het systeem 

nodeloos ingewikkeld en kostbaar en pleiten ze voor een makkelijkere manier van afrekenen 

(Tweakers, 2013).  
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6.5 Afstemmen op reiziger 

Een bijkomstig voordeel van de OV-chipkaart is dat het een elektronisch systeem is waarbij de data 

die ontstaat door het in- en uitchecken van reizigers erg waardevol kan zijn voor vervoersbedrijven. 

Met deze data kan men namelijk inzicht krijgen op reizigersstromen en daarop hun dienstregeling 

aanpassen. Doordat men met behulp van deze data het aanbod op de vraag kan laten aansluiten 

levert dit voordelen voor zowel de vervoerder (effectiever vervoersbeleid) als de reiziger (betere 

afstemming dienstregeling) op. Aangezien de dienstregeling jaarlijks aangepast wordt, kan er 

ingesprongen worden op de verandering van reizigersstromen door middel van de data afkomstig 

van de OV-chipkaart.  

Het afstemmen van dienstregelingen op werkenden is naast de reisaftrek op het belastbaar inkomen, 

het aanleggen van P+R locaties en fietsenstallingen onderdeel van een pakket van maatregelen van 

de overheid om het reizen met het openbaar vervoer naar het werk te stimuleren (Rijksoverheid, 

2010). Uit de data van het OViN blijkt dat deze maatregelen zijn vruchten afwerpen. Volwassenen 

zijn, zoals in paragraaf 4.2.1 aangetoond is, in de tijd dat deze maatregelen getroffen zijn meer met 

het openbaar vervoer gaan reizen. Daarnaast zijn mensen die in het bezit zijn van een auto in 

diezelfde periode ook meer met het openbaar vervoer gaan reizen. Er kan dus geconcludeerd 

worden dat het beter afstemmen van de dienstregeling op werkenden samen met allerlei andere 

maatregelen een positieve invloed heeft gehad op het aantal OV-verplaatsingen door volwassen 

autobezitters.  

6.6 Veiligheid 

Naast de vergroting van veiligheid op stations is de veiligheid van de kaart zelf een ‘hot item’ geweest 

in de beginfase van het systeem. Tijdens de invoering van de OV-chipkaart ging er veel media-

aandacht uit naar de OV-chipkaart aangezien dit systeem gehackt was waardoor de veiligheid van het 

systeem ter discussie stond. Toen bleek dat de chips in ‘oude’ kaarten fraudegevoelig bleken te zijn, 

werden de ‘nieuwe’ kaarten voorzien van een betere chip. Echter is het een student van de Radboud 

universiteit gelukt om opnieuw een kwetsbaarheid in de nieuw kaart te vinden (Tweakers, 2015). 

Toch blijkt dat het niet de moeite waard geweest is om alle kaarten te vervangen aangezien de 

fraudeontwikkeling zich niet vertaald in grote financiële schade. Aangezien er een hoop media-

aandacht naar de fraudegevoeligheid van de OV-chipkaart is gegaan is de volgende stelling aan de 

respondenten voorgelegd. 
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Tabel 18: Veiligheid 

Ik vind dat de OV-chipkaart een veilig betaalmiddel is in het OV. 

Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer oneens Missing 

22 95 47 24 3 21 

10,4 % 44, 8% 22,2 % 11,3 % 1,4 % 9,9 % 

Hieruit blijkt dat respondenten de OV-chipkaart een veilig betaalmiddel in het openbaar vervoer 

vinden, ondanks de kritiek in de media over de fraudegevoeligheid. Daarnaast is het zo dat alleen 

vervoersbedrijven de dupe zijn van de fraude aangezien zijn inkomsten mislopen. De OV-chipkaarten 

van reizigers zijn weliswaar in theorie te hacken, maar daarvoor moet de hacker met speciale 

apparatuur de chip kunnen lezen en aanpassen. Bovendien kan de hacker op deze manier ook geen 

inkomsten verwerven waardoor het niet aannemelijk is dat dit zal gaan gebeuren. 

6.7 Betrouwbaarheid 

De consument moet er op kunnen rekenen dat de OV-chipkaart betrouwbaar is en dat het systeem 

niet faalt. Aangezien het een veelzijdig en ingewikkeld systeem is komt het weleens voor dat er niet 

ingecheckt kan worden of dat er problemen ontstaan bij opwaarderen of het ophalen van 

reisproducten. Toch komt dit weinig voor en bestaat er een klantenservice die op meerdere 

manieren te bereiken zijn om problemen op te lossen. Dat reizigers amper problemen ondervinden 

bij de werking van het systeem blijkt uit de resultaten van de enquête. 

Tabel 19: Betrouwbaarheid 

Ik heb geen vertrouwen in de werking van de OV-chipkaart. 

Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer oneens Missing 

4 9 50 114 15 20 

1,9 % 4,2 % 23,6 % 53,8 % 7,1 % 9,4% 

Slechts 6,1 % van de ondervraagden heeft geen vertrouwen in de werking van de OV-chipkaart. Dit 

lage percentage geeft aan dat men de OV-chipkaart betrouwbaar acht en men geen grote problemen 

heeft gehad met betrekking tot de werking van de OV-chipkaart.  

6.8 Privacy 

Als men ervoor kiest om een persoonsgebonden OV-chipkaart aan te schaffen is het noodzakelijk om 

persoonsgegevens te verstrekken aan Trans Link Systems. Zij zorgen ervoor dat deze gegevens 

zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd en houden zij zich aan de eisen van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Translink, 2017). Deze gegevens zijn nodig om als klant gebruik te kunnen maken 

van extra services zoals reishistorie en reisproducten, tegengaan van fraude en de mogelijkheid om 

de kaart te blokkeren in geval van diefstal. Daarnaast is er een maximaal bewaartermijn ingesteld 
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waardoor persoonsgegevens op een bepaald moment verwijderd zullen worden. Daardoor hebben 

reizigers de zekerheid dat privacygegevens niet oneindig opgeslagen worden maar dat deze op den 

duur verwijderd zullen worden wanneer er geen gebruik meer van de OV-chipkaart wordt gemaakt. 

Zoals in paragraaf 7.6 is beschreven is er kritiek ontstaan op de bescherming van deze 

persoonsgegevens op het moment dat hackers in staat waren op deze OV-chipkaart te hacken. Dat 

men in staat was om individuele kaarten te hacken en hierop gegevens te wijzigen betekent niet dat 

de persoonsgegevens van alle reizigers onbeschermd waren. De gegevens die Translink van reizigers 

heeft ontvangen waren op dat moment nog steeds veilig. Toch hoeft de veiligheidsgarantie die 

Translink geeft niet te betekenen dat reizigers erop vertrouwen dat de gegevens op de OV-chipkaart 

veilig zijn. De volgende stelling is aan de respondenten voorgelegd.   

Tabel 20: Privacy 

Ik vertrouw er op dat mijn gegevens op de OV-chipkaart veilig zijn. 

Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer oneens Missing 

19 94 46 28 5 20 

9 % 44,3 % 21,7 % 13,2 % 2,4 % 2,6 % 

Hieruit blijkt dat de meningen over deze stelling verdeeld zijn en dat er minder duidelijk antwoord 

naar voren komt dan bij voorgaande stellingen. Het grootste deel van de respondenten staat positief 

of neutraal tegenover de stelling maar toch zijn er 33 respondenten die de bescherming van 

persoonsgegevens in twijfel trekken. Deze twijfel kan ontstaan zijn door de media-aandacht die 

ontstond naar aanleiding van het hacken van de OV-chipkaart.   

6.9 Toegankelijkheid 

Met de komst van de OV-chipkaart had de bezitter de mogelijkheid om met één betaalmiddel 

gebruik te maken van verschillende vormen van openbaar vervoer. De OV-chipkaart verhoogt de 

toegankelijkheid tot het openbaar vervoer doordat het een uniform betaalmiddel wat makkelijk te 

gebruiken is. Dat de OV-chipkaart toegang biedt tot meerder vormen van openbaar vervoer wil nog 

niet zeggen dat iedere Nederlander daadwerkelijk toegang heeft tot het OV. Voor sommigen is het 

dichtstbijzijnde station of halte te ver weg om gebruik te kunnen maken van het OV. Toch blijkt dat 

de ruime meerderheid van de respondenten binnen een straal van 1 kilometer van hun huis genoeg 

mogelijkheden heeft om gebruik te maken van het openbaar vervoer. 
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Tabel 21: Toegankelijkheid 

Er zijn voor mij binnen een straal van 1 km genoeg mogelijkheden om gebruik te maken van het 

OV. 

Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer oneens Missing 

65 93 24 17 1 12 

30,7 % 43,9 % 11,3 % 8,0 % 0,5 % 5,7 % 

Echter brengt de ontwikkelingen rondom de OV-chipkaart ook nadelen mee op het gebied van 

toegankelijkheid. Met de komst van de OV-chipkaart is men stationsgebieden af gaan sluiten voor 

personen die er komen om geen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Men moet voortaan de 

OV-chipkaart bij een poortje scannen om toegang te krijgen tot het station. Dit levert problemen op 

voor personen die gebruik willen maken van restaurants of winkels op het station. Zo geeft een 

respondent in een opmerking in de enquête aan dat zij graag met haar gezin in het stationsgebied 

zou willen winkelen of eten. Echter is zij niet bereid om voor vijf gezinsleden een OV-chipkaart aan te 

schaffen en deze voor 20 euro op te laden zodat zij toegang krijgt. Enerzijds verhogen deze poortjes 

de veiligheid op stations maar anderzijds kunnen personen zonder OV-chipkaart geen gebruik meer 

maken van de faciliteiten van het station. 
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7. Conclusie en discussie 

De invoering van de OV-chipkaart zorgde voor een herstructurering van de markt en bracht allerlei 

voordelen mee voor reizigers en vervoersbedrijven. Toch werden er in de beginfase van deze 

invoering kritische conclusies getrokken over de privacy en betrouwbaarheid van de kaart en had de 

consument weinig vertrouwen in het gebruiksgemak. Dit soort zaken zullen effect hebben gehad op 

het verplaatsingsgedrag van Nederlanders. Het doel van dit onderzoek is dan ook het beantwoorden 

van de hoofdvraag: “Wat is de invloed van de invoering van de OV-chipkaart geweest op het 

verplaatsingsgedrag in Nederland?” 

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden is er eerst onderzocht in welke mate het 

verplaatsingsgedrag van reizigers is veranderd ten tijde van de invoering van de OV-chipkaart. Er is in 

dit onderzoek aangetoond dat de verhouding van het aantal verplaatsingen in het openbaar vervoer 

ten opzichte van het totaal aantal verplaatsingen is gestegen. Het aantal OV-verplaatsingen is 

weliswaar gelijk gebleven, maar het totaal aantal verplaatsingen van Nederlanders is afgenomen. 

Deze constatering wordt zowel door de data uit het OViN als de data uit de in dit onderzoek 

opgestelde enquête. Er kan dus geconcludeerd worden dat de invoering van de OV-chipkaart een 

positieve bijdrage heeft geleverd in het aandeel OV-verplaatsingen van Nederlanders.  

Naast het gemiddelde verplaatsingsgedrag van Nederlanders is ook het verplaatsingsgedrag van 

verschillende bevolkingsgroepen geanalyseerd. Zo blijkt dat leeftijd een belangrijke rol speelt in de 

totstandkoming van het verplaatsingsgedrag. Uit de cijfers blijkt namelijk dat iedere leeftijdsgroep 

verschillend verplaatsingsgedrag vertoond ten tijde van de invoering van de OV-chipkaart. Zo zijn 

senioren minder met het openbaar vervoer gaan reizen in de tijd dat de OV-chipkaart werd 

ingevoerd. Deze afname wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat ouderen over het algemeen meer 

moeite hebben met het wennen en adapteren van nieuwe technologische ontwikkelingen. De OV-

chipkaart zou het gebruiksgemak voor de reiziger moeten verhogen, maar het kan zijn dat deze 

groep dat niet zo ervaart. Het gebruik van de kaart kan zelfs een belemmering voor deze groep 

vormen waardoor deze groep afnemend verplaatsingsgedrag in het openbaar vervoer vertoond.  

Bij de groep jongvolwassenen is geen verandering in OV-verplaatsingsgedrag geconstateerd wat 

inhoudt dat deze groep vóór en ná de invoering van de OV-chipkaart evenveel verplaatsingen in het 

openbaar vervoer aflegden. Dit is te verklaren doordat er voor deze leeftijdsgroep weinig is 

veranderd met de komst van de OV-chipkaart. De manier van reizen is onveranderd gebleven 

doordat zij zelf geen chipkaart hoeven te kopen of op te laden. Ook de regeling met betrekking tot 

het gratis reizen is hetzelfde gebleven waardoor zij weinig verandering ondervinden aan het nieuwe 

systeem.  
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Nederlanders van middelbare leeftijd zijn meer met het openbaar vervoer gaan reizen in de periode 

2011 tot 2015. Dit is het gevolg van het pakket van maatregelen die de overheid heeft opgesteld om 

werkenden te stimuleren om met het openbaar vervoer naar het werk te gaan. Het afstemmen van 

dienstregelingen op werkenden, de reisaftrek op het belastbaar inkomen en het aanleggen van P+R 

locaties en fietsenstallingen hebben geleid tot een toename van het OV-verplaatsingen onder 

volwassenen. Daarnaast zijn ook personen die in het bezit zijn van een auto vaker met het openbaar 

vervoer gaan reizen door deze maatregelen. 

Naast leeftijd zou inkomen een belangrijke factor moeten zijn in de verklaring van veranderend 

verplaatsingsgedrag. Echter is er in dit onderzoek bewezen dat het inkomen geen belangrijke rol 

speelt bij de verklaring van het veranderend verplaatsingsgedrag ten tijde van de invoering van de 

OV-chipkaart. Er bestaat namelijk geen significant verschil tussen het verplaatsingsgedrag van 

respondenten met een inkomen 30.000 euro of meer en respondenten die minder dan 30.000 euro 

verdienen.  

Als laatste factor is de invloed van autobezit geanalyseerd. Hierbij zijn respondenten die een auto 

bezitten meer gaan reizen sinds de invoering van de OV-chipkaart en respondenten die niet in het 

bezit zijn van een auto minder gaan reizen. De eerste constatering staat in lijn met het argument dat 

een uniform betaalmiddel in het OV de automobilist zou stimuleren tot het overstappen van 

individueel naar collectief vervoer (Niemantsverdriet, 2011). Echter is het opvallend dat er een 

afname in het verplaatsingsgedrag in het openbaar vervoer te zien is in de groep respondenten die 

niet in het bezit is van een auto. Mensen die geen auto bezitten zijn immers in grotere mate 

afhankelijk van het openbaar vervoer om lange afstanden af te leggen dan mensen die wel een auto 

bezitten. Het is mogelijk dat de groep die niet in het bezit is van een auto vanwege de kostprijs 

hiervan de eenmalige kosten voor een OV-chipkaart zich ook niet kunnen permitteren waardoor zij 

genoodzaakt zijn af te wijken van het openbaar vervoer.  

Daarnaast is er nog een evaluatie uitgevoerd waarbij de verwachtingen en de kritiek op de OV-

chipkaart vooraf vergeleken werd met de uiteindelijke daadwerkelijke gevolgen achteraf. Daaruit 

bleek dat de wantrouwende verwachtingen van personen die kritisch tegenover het systeem stonden 

niet terecht waren. De in hoofdstuk 7 benoemde onderwerpen waar destijds in de beginfase twijfels 

over waren ontstaan bleken niet gegrond te zijn. Zo zijn er individuele gevallen waarbij het systeem 

niet werkt of de reiziger benadeeld. Echter blijkt het systeem voor het gros van de mensen op 

meerdere fronten beter te zijn geworden. 
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8. Aanbevelingen 

Er is gebleken dat senioren en niet-autobezitters sinds de invoering van de OV-chipkaart minder met 

het openbaar vervoer zijn gaan reizen. Dit zijn kwetsbare groepen die mogelijk behoorlijk afhankelijk 

zijn van het openbaar vervoer. Ondanks de constatering dat de invoering van de OV-chipkaart voor 

de meeste Nederlanders succesvol is geweest door de toename van het aantal OV-verplaatsingen, is 

het van belang dat dit niet ten koste gaat van bepaalde kwetsbare groepen. Er zal dus goed in de 

gaten moeten worden gehouden of de invoering deze kwetsbare groepen niet nog meer beperkt in 

hun mobiliteit. 

Het afsluiten van stationsgebieden door middel van poortjes die alleen toegang verlenen wanneer 

een OV-chipkaart met genoeg saldo wordt getoond heeft zowel voor- als nadelen. Enerzijds verhoogt 

het de sociale veiligheid op stations, maar anderzijds kan er geen gebruik meer worden gemaakt van 

de faciliteiten op het station of kan men niet meer het stationsgebied als doorlooproute gebruiken. 

Dit belemmert mensen die voorheen hier gebruik van konden maken. Er zal per station bekeken 

kunnen worden of er een doorlooproute gecreëerd kan worden zonder dat men in en uit hoeft te 

checken. Daarnaast kan ervoor gekozen worden om de in- en uitcheckpaaltjes achter de faciliteiten 

te installeren waardoor men niet genoodzaakt is op een opgeladen OV-chipkaart te gebruiken. 

Voor de reiziger die een enkele keer gebruik maakt van het openbaar vervoer is de OV-chipkaart in 

verhouding tot het oude systeem erg duur geworden. Zo zal men, voordat er überhaupt gereisd kan 

worden, een OV-chipkaart moeten aanschaffen en hier geld op moeten zetten. Wanneer er met de 

NS gereisd zal worden zal dit tarief minsten 20 euro moeten bedragen om in te kunnen checken. 

Voor deze groep incidentele reizigers zijn de beginkosten die gemaakt worden erg hoog en doordat 

ze relatief weinig reizen duurt het lang voordat zij deze investering terug zullen verdienen. Het is dus 

aan te bevelen om de kosten voor de aanschaf van een OV-chipkaart te verlagen waardoor ook dit 

soort reizigers voor een schappelijke prijs kunnen reizen met het openbaar vervoer. 
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9. Reflectie 

In dit onderzoek is gebleken dat Nederlanders ten tijde van de invoering van de OV-chipkaart 

veranderend verplaatsingsgedrag zijn gaan vertonen. Daarnaast is aangetoond dat bepaalde 

bevolkingsgroepen significant meer of minder OV-verplaatsingen af zijn gaan leggen in de periode 

dat de OV-chipkaart werd ingevoerd. Echter zijn er, naast de OV-chipkaart, nog veel meer factoren 

die invloed hebben op het verplaatsingsgedrag van reizigers. In dit onderzoek zijn de meest 

invloedrijke factoren meegenomen, maar blijft een deel van de verandering in verplaatsingsgedrag 

niet te verklaren aan de hand van deze factoren. Er zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen in het openbaar 

vervoer die losstaan van de OV-chipkaart, maar wel invloed hebben gehad op het 

verplaatsingsgedrag van Nederlanders. Zo zullen aanpassingen in lijnen, trajecten of frequenties van 

bepaalde vormen van het openbaar vervoer invloed hebben op het aantal OV-verplaatsingen dat 

wordt afgelegd. Echter ontbreekt deze data in dit onderzoek waardoor de invloed van deze factor op 

het verplaatsingsgedrag niet kan worden onderzocht. Naast de ontwikkelingen in het openbaar 

vervoer die geen verband met de invoering van de OV-chipkaart hebben zullen er nog andere 

factoren zijn die een deel van het veranderende verplaatsingsgedrag veroorzaakt hebben. Er is dus 

vervolgonderzoek nodig wat zich meer zal moeten richten op de onbekende factoren die 

verplaatsingsgedrag beïnvloeden waardoor een groter deel van het verplaatsingsgedrag van reizigers 

verklaard kan worden. 

Het tweede discussiepunt, welke samenhangt met het hiervoor genoemde onverklaarbare deel van 

het verplaatsingsgedrag, is dat er in dit onderzoek geen verklarende statistiek wordt toegepast. In 

het eerste deel wordt aan de hand van de data uit het OViN beschrijvende statistiek toegepast en 

vervolgens verklaard aan de hand van de resultaten uit de enquête. Voor vervolgonderzoek is het 

interessant om de invloed van verschillende factoren of persoonskenmerken op verplaatsingsgedrag 

ten tijde van de invoering van de OV-chipkaart statistisch te toetsen. Zo kan er een model opgesteld 

worden waarbij aan elke factor een weging wordt toegekend. In dit onderzoek is er aan de hand van 

de resultaten uit de enquête een beredenering opgesteld welke het veranderende 

verplaatsingsgedrag van bevolkingsgroepen beargumenteerd. Echter zou een statistisch model 

waarbij de invloed van iedere factor op verplaatsingsgedrag berekend wordt betrouwbaarder zijn 

dan de redenering aan de hand van een enquête.  
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Bijlage 1: Enquête 

 

Beste meneer/mevrouw, 

Heel erg bedankt dat u deze enquête wilt invullen. Wij zijn een groep van vijf studenten van de 

opleiding Geografie, Planologie & Milieu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Momenteel zijn 

wij bezig met onze bachelorscriptie om onze opleiding af te ronden. Middels deze enquête willen wij 

onderzoeken welke invloed de OV chipkaart heeft gehad op verschillende vlakken in het openbaar 

vervoer. Daarbij willen we een vergelijking maken tussen verschillende wijken en steden.  

De enquête zal voornamelijk bestaan uit meerkeuzevragen. Het zal ongeveer 10 minuten van uw tijd 

kosten. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor 

wetenschappelijke doeleinden. Uw anonimiteit is gegarandeerd. Onder alle respondenten zullen wij 

drie cadeaubonnen van Bol.com verloten ter waarde van €10. 

Om naar de enquête te gaan, klik op de pijltjes rechtsbeneden.  

 

De enquête begint met een aantal vragen en stellingen over de OV chipkaart en uw gebruik van het 

openbaar vervoer.Onder het openbaar vervoer valt het reizen met de trein, bus, tram en metro. 
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Q1 Hoeveel maakt u gebruik van het openbaar vervoer? 

 Minder dan 1 keer per maand (1) 

 Minder dan 1 keer per week (2) 

 1 keer per week (3) 

 2 tot 5 keer per week (4) 

 Vaker dan 5 keer per week (5) 

 

Q2 Ik maak gebruik van de OV chipkaart in het openbaar vervoer. 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Q3 Na de invoering van de OV chipkaart gebruik ik het openbaar vervoer... 

 Vaker (1) 

 Minder vaak (2) 

 Nog ongeveer net zo vaak (3) 

 

Q4 Dat ik het openbaar vervoer vaker, minder vaak of nog ongeveer net zo vaak gebruik, komt door 

de invoering van de OV chipkaart. 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Q5 Mijn mening over de OV chipkaart is sinds de invoering in 2012 veranderd. 

 Ja, licht toe (1) ____________________ 

 Nee, licht toe (2) ____________________ 

 

Q6 Het gebruik van de OV chipkaart is voor mij een belemmering om het openbaar vervoer te 

gebruiken. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

Q7 Er zijn voor mij binnen een straal van 1 kilometer genoeg mogelijkheden om gebruik te maken 

van het openbaar vervoer. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q8 Het openbaar vervoer in mijn omgeving vergroot mijn mogelijkheden om mij te verplaatsen. 
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 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q9 Ik zal de komende tijd de OV chipkaart gebruiken in het openbaar vervoer. 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Q10 Eventuele opmerkingen: 

In dit deel van de enquête volgt er een aantal stellingen die gaan over de OV chipkaart in het 

openbaar vervoer. Onder de OV chipkaart verstaan wij alle soorten, dus de anonieme, de 

persoonlijke en de wegwerp kaart. De OV chipkaart heeft de losse kaartjes van voorheen in het 

openbaar vervoer vervangen.  

Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het hiermee eens/oneens bent. 

Q11 Het in- en uitchecken in het openbaar vervoer vind ik moeilijk. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q12 Ik kan makkelijk mijn saldo opwaarderen op de OV chipkaart. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q13 Ik vind het reizen met de OV chipkaart in het openbaar vervoer moeilijk. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 
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Q14 Ik voel me beperkt in de wijze waarop ik mijzelf kan verplaatsen met het openbaar vervoer door 

de OV chipkaart. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q15 Ik vind dat de OV chipkaart een handig betaalmiddel is in het openbaar vervoer. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q16 Ik vind de OV chipkaart moeilijker te gebruiken dan de losse kaartjes van voorheen. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q17 Ik heb het gevoel dat ik met de OV chipkaart duurder uit ben dan met het gebruik van losse 

kaartjes van voorheen. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q18 Ik vind dat de OV chipkaart een verbetering is ten opzichte van de losse kaartjes van voorheen. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 
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Q19 Ik vind de invoering van de OV chipkaart in het openbaar vervoer een positieve ontwikkeling. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q20 Ik vind het een slecht idee om de OV chipkaart in het openbaar vervoer te gebruiken. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q21 Ik ben goed geïnformeerd over het gebruik van de OV chipkaart in het openbaar vervoer. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q22 Ik vind dat het gebruik van de OV chipkaart in het openbaar vervoer er tegenwoordig bij hoort. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q23 Mensen in mijn omgeving raden de OV chipkaart aan. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 
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Q24 Ik vind de mening van andere mensen over de OV chipkaart niet belangrijk.  

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q25 Ik vind dat het gebruik van de OV chipkaart niet past in de huidige tijd. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q26 Ik vind dat het gebruik van de OV chipkaart past binnen mijn levensstijl. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q27 Ik vind de kosten voor de aanschaf van de OV chipkaart hoog. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q28 Ik vind dat de OV chipkaart zijn geld niet waard is. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 
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Q29 Ik vind het goedkoop om te reizen met de OV chipkaart. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q30 Het gebruik van de OV chipkaart lijkt op iets waar ik al aan gewend was. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q31 Ik vind dat de OV chipkaart een veilig betaalmiddel is in het openbaar vervoer. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q32 Ik vertrouw er op dat mijn gegevens op de OV chipkaart veilig zijn. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q33 Ik kan vertrouwen op de mensen die met mijn gegevens op de OV chipkaart omgaan. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 
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Q34 Ik vind het belangrijk om anoniem te kunnen reizen met de OV chipkaart. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q35 Ik heb geen vertrouwen in de werking van de OV chipkaart. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q36 Als ik betaal met de OV chipkaart in het openbaar vervoer ben ik bang dat mijn gegevens 

uitlekken. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q37 Ik ben bang dat ik fouten maak wanneer ik de OV chipkaart gebruik. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q38 Ik denk dat de OV chipkaart het enige betaalmiddel is in het openbaar vervoer. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 
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Q39 Voor mij zijn er alternatieven beschikbaar om zonder OV chipkaart met het openbaar vervoer te 

reizen. 

 Ja, zoals: (1) ____________________ 

 Nee (2) 

 

Q40 Eventuele opmerkingen: 

 

De volgende vragen gaan over de rol van het openbaar vervoer in uw leven. 

 

Q41 Ik merk dat het betalen met de OV chipkaart een belemmering vormt om deel te nemen aan 

sociale activiteiten. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q42 Ik merk dat het betalen met de OV chipkaart een belemmering vormt om te kunnen werken. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q43 Door de aanwezigheid van het openbaar vervoer kan ik sociale activiteiten ondernemen. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q44 Door de aanwezigheid van het openbaar vervoer kan ik mijn werkplek bereiken. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 
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Q45 Ik voel me door de OV chipkaart beperkter om me te verplaatsen met het openbaar vervoer. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q46 Het openbaar vervoer in mijn omgeving vergroot mijn onafhankelijkheid. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q47 Ik gebruik het openbaar vervoer om mijn familierelaties te onderhouden. 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Q48 (gesteld indien Q47 met “Ja” is beantwoord). Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol 

om mijn familierelaties in stand te kunnen houden. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 

 

Q49 Ik gebruik het openbaar vervoer om mijn verdere sociale relaties te onderhouden. 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Q50 (gesteld indien Q49 met “Ja” is beantwoord). Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol 

om mijn verdere sociale relaties te onderhouden. 

 Zeer eens (1) 

 Eens (2) 

 Neutraal (3) 

 Oneens (4) 

 Zeer oneens (5) 
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Q51 Eventuele opmerkingen: 

 

De laatste vragen in deze enquête gaan over een aantal persoonlijke kenmerken. 

 

Q52 Wat is uw geslacht? 

 Man (1) 

 Vrouw (2) 

 

Q53 Wat is uw geboortejaar? 

 

Q54 Waar woont u? 

 Rotterdam (1) 

 Nijmegen (2) 

 Anders, namelijk: (3) ____________________ 

 

Q55 (gesteld indien Q54 met “Rotterdam” is beantwoord). In welke wijk woont u in Rotterdam? 

 Feyenoord (1) 

 Rotterdam-noord (2) 

 Andere wijk (3) 

 

Q56 Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? 

 

Q57 Wat is uw hoogst behaalde opleidingsniveau? 

 Basisonderwijs (1) 

 VMBO (Mavo) (2) 

 Havo (3) 

 VWO (4) 

 Mbo (5) 

 Hbo (6) 

 Wo (7) 

 Anders, namelijk: (8) ____________________ 
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Q58 Wat bent u in uw dagelijks leven? 

 Student/scholier (1) 

 Werkend (2) 

 Werkloos (3) 

 Werkzoekend (4) 

 Huisvrouw/man (5) 

 Gepensioneerd (6) 

 

Q59 Heeft u toegang tot een van de volgende vervoersmiddelen. 

 Auto (1) 

 Fiets (2) 

 Bromfiets/scooter (3) 

 Brommer (4) 

 Motor (5) 

 Anders, namelijk: (6) ____________________ 

 

Q60 Bent u in het bezit van een rijbewijs? 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Q61 Ik gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan. 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Q62 Ik maak bewust de keuze om het openbaar vervoer te gebruiken. 

 Ja (1) 

 Nee (2) 

 

Q63 Eventuele opmerkingen: 

 

Q64 Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête of is er nog iets dat u kwijt wilt. Dan kunt u 

dit hieronder kwijt. 

 

Q65 Als u kans wilt maken één van de drie cadeaubonnen die wij onder de respondenten gaan 

verloten, vul dan hieronder uw e-mail adres is. De winnaar zullen we bekend maken nadat we de 

enquêtes hebben geanalyseerd. 

 


