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Samenvatting
Vanuit de Arbo- en milieudienst (AMD) van de Radboud Universiteit en het Radboudumc is gevraagd
om een mobiliteitsonderzoek onder de medewerkers. Het doel hiervan is het vernieuwen van het
mobiliteitsprofiel en vaststellen hoe groot de CO2 uitstoot is van het woon-werkverkeer. Ook wil men
weten wat er ten opzichte van het vorige onderzoek in 2009 is veranderd. Dit onderzoek is
gecombineerd met een onderzoek naar de barrières en motieven van verschillende vervoermiddelen.
Als eerste heeft er een literatuurstudie plaatsgevonden waarbij is ingegaan op verschillende
gedragsmodellen ten opzichte van de vervoerswijze van mensen. Naast persoonlijke kenmerken is ook
ingegaan op vijf verschillende soorten barrières en motieven die in de literatuur naar voren zijn
gekomen. Dit zijn intrinsieke motieven en barrières & motieven en barrières die ingaan op eigen
effectiviteit, de sociale invloed van anderen, de attitude en de emoties van mensen. Deze verschillende
motieven en barrières zijn geoperationaliseerd per vervoerswijze.
Vervolgens is er een enquête opgesteld aan de hand van de vastgestelde motieven en barrières. De
enquête is gebaseerd op de enquête die gebruikt is bij het onderzoek uit 2009 zodat de resultaten
vergeleken konden worden. Uit de analyse van de enquête resultaten is gebleken dat de medewerkers
van het Radboudumc in 2016 dichterbij hun werk zijn gaan wonen. Dit is verklaard aan de hand van
een verplichte verhuisregeling waardoor medewerkers met een bepaald beroep dicht bij het
Radboudumc dienen te wonen. Medewerkers van de Radboud Universiteit zijn juist verder weg gaan
wonen. De medewerkers van het Radboudumc gebruiken andere vervoermiddelen dan in 2009. Het
aandeel van de auto is sterk verminderd, terwijl het aantal fietsers en e-fietsers is toegenomen. Op de
langere reisafstanden is het aandeel trein groter bij de Radboud Universiteit dan bij het Radboudumc.
Dit komt door een verschil in reiskostenvergoeding. De medewerkers doen in 2016 nauwelijks aan
spitsmijden en telewerken doordat het werk zich hier niet voor leent of doordat zij het nut er niet van
inzien. Carpoolen wordt in 2016 minder gedaan dan in 2009, al geeft wel een gedeelte van de
medewerkers aan dat zij wel zouden willen carpoolen als zij iemand hadden om mee te carpoolen.
Bij de analyse van de CO2 uitstoot en de ecologische voetafdruk is gebleken dat beide zijn toegenomen
bij de medewerkers van de Radboud Universiteit. De medewerkers van de Radboud Universiteit leggen
meer kilometers af dan in 2009. Bij het Radboudumc zijn de CO2 uitstoot en de ecologische voetafdruk
juist afgenomen. De medewerkers van het Radboudumc zijn dichterbij komen wonen en maken meer
gebruik van de fiets dan van de auto.
Voor respondenten die de auto gebruiken is het een belangrijk motief dat er goede
parkeermogelijkheden zijn. Voor de niet-automobilisten zijn de parkeerproblemen echter een
belangrijke barrière om de auto te gebruiken.
Daarnaast gebruiken respondenten de fiets omdat fietsen gezond, milieubewust en flexibel is.
Vooral de bromfietsers/scooters hebben belangrijke barrières om de fiets niet te gebruiken. Zo vinden
zij de aanschaf- en onderhoudskosten voor een fiets te hoog. Een barrière om te fietsen is voor alle
niet-fietsers dat zij vrezen niet representatief aan te komen.
De openbaar vervoergebruikers geven aan dat zij het openbaar vervoer gebruiken omdat het
openbaar vervoer betrouwbaar is. De respondenten die geen gebruik maken van het openbaar vervoer
geven juist aan dat zij het openbaar vervoer onbetrouwbaar vinden. Ook is vaak aangegeven dat het
openbaar vervoer niet flexibel is en dat er geen zitplaatsen meer vrij zijn in de spits.
Aanbevelingen die op basis van het onderzoek zijn gedaan gaan in op het stimuleren van de e-fiets
door een speciale regeling waarmee de medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc
een maand kennis kunnen maken met de e-fiets voor weinig geld. Ook is gewezen op de potentie die
carpoolen biedt. Verder is door de respondenten in de enquête aangegeven dat zij open staan voor
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gebruik van een transferium waar zij hun auto parkeren en vervolgens met bussen naar de Radboud
Universiteit en het Radboudumc worden gebracht. Het is echter de vraag of een transferium haalbaar
is. Ook dient er door beide organisaties serieus te worden gekeken naar telewerken en spitsmijden,
want door de respondenten is aangegeven dat zij niet voldoende worden gestimuleerd door de
Radboud Universiteit en het Radboudumc. Ook is het een mogelijkheid om het gebruik van de trein te
stimuleren voor de medewerkers van het Radboudumc door dezelfde reiskostenvergoeding te
introduceren als bij de Radboud Universiteit.
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Voorwoord
Voor u ligt de scriptie ‘Mobiliteitsonderzoek: Onderzoek naar CO2 uitstoot en mobiliteitsprofiel
Radboud Universiteit en Radboudumc & barrières en motieven voor bepaalde vervoermiddelen’. Het
onderzoek is uitgevoerd onder de medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.
Deze scriptie is geschreven in het kader van de Masteropleiding Planologie en in opdracht van de Arboen Milieudienst (AMD) van het Radboudumc. Voor het uitvoeren van het onderzoek heb ik stage
gelopen in het Radboudumc van 1 februari 2016 tot 31 oktober 2016.
Onder begeleiding van drs. Carlo Buise van het Radboudumc, drs. Casper Stelling van MuConsult en
prof. dr. Henk Meurs van de Radboud Universiteit is het onderzoek uitgevoerd. Ik heb de
samenwerking met mijn begeleiders als zeer positief ervaren. De vragen die ik had werden snel
beantwoord waardoor ik verder kon met het onderzoek. Hierbij wil ik mijn begeleiders bedanken voor
de leerzame begeleiding die ik heb gehad.
Ook wil ik de respondenten bedanken die de enquête hebben ingevuld. Daarnaast wil ik de Radboud
Universiteit en het Radboudumc bedanken voor de medewerking die zij hebben verleend om de
enquête onder medewerkers bekend te maken. Verder wil ik mijn collega’s bij de AMD van het
Radboudumc bedanken voor de fijne stageperiode.
Met deze scriptie komt er een einde aan mijn studententijd waarin ik veel heb geleerd en mij heb
kunnen ontwikkelen. Ik kijk met plezier terug op deze tijd.
Ik wens u veel plezier toe tijdens het lezen van de scriptie.
Falco Lievaart
Nijmegen, oktober 2016
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding onderzoek

In 1995 is voor het eerst onderzoek gedaan naar het mobiliteitsprofiel van de medewerkers van de
Radboud Universiteit en het Radboudumc. In 2009 is eenzelfde soort onderzoek gehouden. In 2016
werd door de Arbo- en milieudienst (AMD) de tijd rijp geacht voor een vervolgonderzoek. De aanleiding
hiervoor is dat de AMD wil weten hoe groot de CO2 uitstoot voor woon-werkverkeer en dienstreizen
is. Ook wil men vanuit de Radboud Universiteit en het Radboudumc weten wat er ten opzichte van
2009 is veranderd.
Dit vervoersonderzoek wordt in deze masterthesis gecombineerd met een onderzoek naar de barrières
en motieven voor het gebruik van een bepaalde vervoerswijze. Hiermee wordt inzicht verkregen in
innovatieve mogelijkheden om het reisgedrag van de werknemers verder te beïnvloeden, teneinde de
bereikbaarheid van Heyendaal te verbeteren en de negatieve invloed van de uitstoot van schadelijke
stoffen door automobiliteit te beperken. Heyendaal is het deel van Nijmegen waar de Radboud
Universiteit en het Radboudumc zijn gevestigd en is momenteel de drukste hotspot van de provincie
Gelderland (Mobihack, 2015). Dit heeft vaak als gevolg dat de bussen overvol zitten en dat er
nauwelijks parkeerplekken zijn voor auto's. De locatie van de Radboud Universiteit en het
Radboudumc is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1 Locatie Radboud Universiteit en Radboudumc. Bron: Radboud Universiteit, n.d.

Het onderzoek dat in deze masterthesis wordt gepresenteerd, sluit aan bij het Beter Benutten
programma. Dit is het huidige nationale mobiliteitsbeleid. In dit programma werken het Rijk, de regio’s
en het bedrijfsleven samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Het promoten van duurzame
mobiliteit en reductie van uitstoot van schadelijke stoffen is een secundaire doelstelling van het
programma. Belangrijk hierbij zijn de barrières en motieven van de reizigers om ander gedrag te
vertonen. Een gat in de kennis in de beleidspraktijk van het Beter Benutten programma is het
verkrijgen van inzicht in het kwantitatieve belang van mogelijke barrières en motieven bij de keuze van
de reizigers om hun gedrag al dan niet aan te passen. De vervoerswijzen die in dit onderzoek worden
onderzocht zijn de auto, (e-)fiets en het openbaar vervoer.
In de volgende deelparagrafen wordt ingegaan op het historisch overzicht van de verschillende
beleidsstromingen van de Nederlandse overheid om de fileproblematiek en de problemen van het
openbaar vervoer aan te pakken. Vervolgens wordt beschreven wat het Beter Benutten programma
inhoudt.
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1.1.1 Historisch overzicht
Door Annema en Vonk (2009) is beschreven dat in de jaren ’60 voor het eerst aandacht werd gegeven
aan het fileprobleem. Dit gebeurde in de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening die in 1966 werd
uitgebracht, al was deze Nota voornamelijk gericht op de verstedelijking van Nederland. Het bestrijden
van files was dan ook niet het hoofddoel van de Nota. In 1970 werd gestart met een mobiliteitsbeleid,
wat voor een oplossing moest zorgen van het congestieprobleem.
Het congestieprobleem werd in de jaren ’80 steeds groter (Annema & Vonk, 2009). De overheid ging
het beleid dan ook richten op het voorkomen van congestie. Er werd ingezet op het openbaar vervoer
dat als alternatief voor de auto kon worden gebruikt en er werden plannen gemaakt voor de
kilometerheffing. In de jaren ’90 werd duidelijk dat het rekeningrijden niet kon worden ingevoerd door
politieke verdeeldheid.
In 2005 veranderde het beleid drastisch door middel van de Nota Mobiliteit. De overheid richtte het
beleid namelijk op meer verkeersmanagement. Dit zijn maatregelen die op ieder moment kunnen
worden ingevoerd (Annema en Vonk, 2009). In 2007 werd gestart met ‘Taskforce Mobiliteitsmanagement’ (TFMM). De achterliggende gedachte hierbij was dat werknemers en werkgevers samen
veel meer konden doen aan de bestrijding van files door minder te reizen in de spits (Verkeerskunde,
2011). In de Mobiliteitsaanpak uit 2008 maakte de toenmalige Minister bekend dat meer geld
beschikbaar werd gesteld voor de wegen en het spoor (Annema & Vonk, 2009). De nadruk kwam
verder te liggen op de reisinformatie, die dynamisch en multi modaal is. Het beleid werd daarmee ook
steeds gericht op het beïnvloeden van de vervoerskeuze van reizigers.
In 2011 werd dit laatste punt het belangrijkste onderdeel van het beleid met de komst van het Beter
Benutten programma. Het doel was het beter benutten van de huidige infrastructuur. Door de
invoering van het Beter Benutten programma in 2011 werd het mobiliteitsbeleid meer gericht op het
beter benutten van het toenmalige asfalt in plaats van het aanleggen van extra asfalt. Op de drukste
knooppunten werden nog wel extra rijstroken neergelegd, maar de nadruk van het beleid ligt op het
beter benutten van de huidige infrastructuur. "Met meer asfalt alleen, redden we het niet. Budgetten
en ruimte zijn beperkt en we willen onze steden ook leefbaar houden. Meer profijt halen uit de
bestaande auto-; spoor-; vaarwegen is daarom minstens zo belangrijk" (Platform Beter Benutten, n.d.).
Het Beter Benutten programma dient daarnaast te zorgen voor een gedragsverandering. Deze
gedragsverandering wil de overheid samen met het bedrijfsleven creëren bij de forenzen. De overheid
heeft hierbij slechts een regulerende rol. Er is daardoor sprake van een publieke co-regulation, zoals
door Steurer (2013) is omschreven. Bij het Beter Benutten programma is sprake van een zachte
regulering. Dit houdt in dat de overheid het bedrijfsleven geen bindende kaders geeft, maar slechts
bepaald gedrag probeert te stimuleren. Vanuit het bedrijfsleven worden maatregelen gestart die de
overheid co-financiert.
Het is de bedoeling van het Beter Benutten programma dat de reizigers hun gedrag op één van de
volgende vijf manieren verandert: niet verplaatsen, op een ander tijdstip verplaatsen, een ander
vervoermiddel gebruiken, een andere route kiezen onderweg of slimmer rijden onderweg. Dit is in
figuur 2 in beeld gebracht.
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Figuur 2 Gewenst gedrag. Bron: XTNT en MuConsult (2014)

Dit onderzoek richt zich op de eerste drie factoren. De factor ‘andere route onderweg’ wordt niet
opgenomen in de scope van dit onderzoek omdat dit geen invloed heeft op de CO2 uitstoot en het
mobiliteitsprofiel van de medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. De factor
‘slimmer rijden onderweg’ gaat in op Intelligente Transport Systemen (ITS) en valt ook buiten de scope
van het onderzoek omdat ITS zich richt op het gedrag onderweg terwijl dit onderzoek zich richt op het
gedrag vóór de verplaatsing. De overige drie factoren uit figuur 2 (niet verplaatsen, op een ander
tijdstip verplaatsen en een ander vervoermiddel gebruiken) zijn wel van invloed op de CO2 uitstoot en
het mobiliteitsprofiel van de medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Deze drie
factoren vinden plaats voordat de verplaatsing wordt uitgevoerd en worden daarom meegenomen in
dit onderzoek.

1.2 Doelen
Het onderzoek heeft twee doelen die in elkaars verlengde liggen. Het eerste doel is inzicht krijgen in
het mobiliteitsprofiel van de medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Uit de
enquêtes komen de gegevens naar voren van de vervoerswijze van de medewerkers van de Radboud
Universiteit en het Radboudumc. Met deze gegevens wordt berekend wat de bijdrage van de mobiliteit
aan de CO2 uitstoot is. Ook komt naar voren hoe het mobiliteitsprofiel en de CO2 uitstoot ten opzichte
van 2009 zijn veranderd. Dit deel van het onderzoek is beschrijvend.
Het tweede doel is het inzicht krijgen in de motieven en barrières van de forenzen om een
bepaalde vervoerswijze te kiezen. Er is een gat in de kennis bij de barrières en motieven voor een
gedragskeuze en het doel van het onderzoek is om bij te dragen aan de kennisontwikkeling op dit vlak.
De motieven en barrières zijn al vaker in kaart gebracht. Wat hierbij echter vaak ontbreekt, is een
kwantitatieve beoordeling van de relatieve zwaarte van de verschillende aspecten die meewegen in
de keuze om de auto, (e-)fiets of het openbaar vervoer te gebruiken. Dit deel van het onderzoek is
verklarend.

1.3 Hoofdvraag en deelvragen
Om doelen uit deelparagraaf 1.2 te bereiken is de volgende hoofdvraag opgesteld:
“Wat is het mobiliteitsprofiel met de daarbij behorende CO2 uitstoot van de medewerkers van de
Radboud Universiteit en het Radboudumc en wat zijn de motieven en barrières voor de verschillende
vervoerswijzen?”
De hoofdvraag wordt in dit onderzoek in drie deelvragen uitgewerkt. De eerste deelvraag luidt: "Wat
zijn de kenmerken van het mobiliteitsprofiel van de medewerkers van de Radboud Universiteit en het
Radboudumc en wat zijn de veranderingen van het mobiliteitsprofiel ten opzichte van 2009?". In deze
deelvraag wordt beschreven wat de huidige kenmerken zijn van de mobiliteit van de medewerkers.
Deze kenmerken worden vergeleken met het vervoersonderzoek uit 2009.
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Vervolgens wordt ingegaan op de CO2 uitstoot die wordt veroorzaakt door de mobiliteit van de
medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. De tweede deelvraag is: "Wat zijn de
CO2 uitstoot en de ecologische voetafdruk die worden veroorzaakt door de mobiliteit van de
medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc en hoe is dit veranderd in vergelijking
met 2009?".
De derde deelvraag is het verklarende deel van de scriptie. Er wordt ingegaan op de motieven en
barrières die de medewerkers hebben ten opzichte van de vervoerswijze auto, (e-)fiets en openbaar
vervoer: "Welke motieven en barrières hebben de medewerkers van de Radboud Universiteit en het
Radboudumc om wel of niet gebruik te maken van een bepaald vervoermiddel?".
Nu de onderzoeksdoelen en de onderzoeksvragen uiteen zijn gezet wordt in de volgende
deelparagrafen beschreven wat de maatschappelijke relevantie is van dit onderzoek, evenals de
wetenschappelijke relevantie en de planologische relevantie.

1.4 Maatschappelijke relevantie
Voor veel automobilisten is in de file staan een grote ergernis. Ondanks dat sluiten diezelfde
automobilisten elke dag weer aan in de file (Verkeer en Waterstaat, 2014). De filekosten voor 2015
worden op ongeveer drie miljard euro geschat (AD, 2015). De congestie is dan ook een probleem voor
de Nederlandse overheid (Annema & Vonk, 2009). In de afgelopen decennia heeft de overheid
verschillende maatregelen genomen om de congestie tegen te gaan zoals is beschreven in
deelparagraaf 1.1.1 en het Beter Benutten programma is een van de beleidslijnen die de overheid
gebruikt om de files tegen te gaan. Om de maatregelen uit het programma beter te laten aansluiten
op de wensen van de mensen is een duidelijk inzicht in het relatieve belang van de barrières en
motieven nodig. Deze worden in dit onderzoek naar voren gebracht.
Daarnaast is het onderzoek naar de mobiliteit van de medewerkers van de Radboud
Universiteit en het Radboudumc maatschappelijk relevant doordat beide organisaties met de
onderzoeksresultaten het beleid kunnen veranderen om tot een meer duurzame mobiliteit van
medewerkers te komen. Belangrijke maatschappelijke drijfveren van het bedrijf zijn CO2-reductie,
filebestrijding, het beheersbaar houden van de parkeerproblemen en de mobiliteitskosten.

1.5 Wetenschappelijke relevantie
In de wetenschappelijke literatuur zijn onderzoeken gedaan naar de motieven en barrières van
verschillende vervoerswijzen. Deze zijn echter hoofdzakelijk gebaseerd op de ‘harde’ factoren als geld
en tijd. De ‘zachte’ factoren als comfort en flexibiliteit bieden mogelijk aanvullende
interventiemogelijkheden, maar blijven in de huidige literatuur onderbelicht. Annema (2009) heeft wel
aandacht aan de zachte factoren besteed. Hij beschrijft dat barrières en motieven ingaan op reistijd,
reiskosten en moeite. De reistijd en reiskosten zijn de eerder genoemde harde factoren. Onder
'moeite' vallen zaken als betrouwbaarheid, comfort en veiligheid, oftewel de zachte factoren. De term
moeite dekt echter niet alle factoren die een rol (kunnen) spelen.
Een citaat van Annema (2009) gaat in op het onderzoeken van de zachte factoren: “Terwijl tijd
en geld objectief meetbaar zijn, is ‘moeite’ vaak moeilijk objectief en kwantitatief uit te drukken”
(Annema, 2009, p. 122). In dit onderzoek is een enquête onder een hoge populatie van de
medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc uitgevoerd, waardoor de zachte
factoren objectief en kwantitatief kunnen worden uitgedrukt. Op deze manier worden in dit onderzoek
de zachte factoren motieven en barrières onderzocht die mensen hebben voor een bepaalde
vervoerskeuze. Bovendien wordt het belang van de motieven en barrières kwantitatief en integraal in
beeld gebracht.
Steg (2005) schrijft in haar artikel het volgende: “Further research should examine the
relationships between various types of transport behavior and instrumental, symbolic and affective
motives in more detail.” (Steg, 2005, pp. 160-161). Dit zal in dit onderzoek gebeuren.
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1.6 Planologische relevantie
Het onderzoek naar het mobiliteitsprofiel van de medewerkers van de Radboud Universiteit en het
Radboudumc, met de daarbij behorende motieven en barrières voor de verschillende vervoerswijzen
heeft een planologische relevantie. Termen die in het planologische vakgebied passen en van
toepassing zijn op dit onderzoek, zijn onder meer bereikbaarheid en duurzaamheid. Inzicht in huidige
mobiliteit en mogelijkheden ter stimulering van duurzame mobiliteit vergroten de bereikbaarheid en
de duurzaamheid.

1.7 Leeswijzer
Met deze inleiding is het onderzoek geïntroduceerd. In hoofdstuk twee wordt het theoretisch kader
weergegeven. Dit bevat een literatuurstudie van verschillende gedragstheorieën en leidt tot een
conceptueel model. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de methodologie van het onderzoek toegelicht.
Hierin worden onder andere de onderzoeksopzet en de enquête beschreven. Daarna volgen de
resultatenhoofdstukken waarin de deelvragen worden behandeld. In hoofdstuk 4 wordt het
mobiliteitsprofiel beschreven, in hoofdstuk 5 wordt de CO2 uitstoot beschreven en in hoofdstuk 6
worden de motieven en barrières voor de verschillende vervoerswijzen verklaard. De hoofdvraag
wordt in de conclusie beantwoord, waarna er aanbevelingen volgen. Het onderzoek wordt afgesloten
met aanbevelingen voor vervolgonderzoek en een kritische reflectie van het onderzoek.
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2 Theoretisch kader
In het vorige hoofdstuk is het onderzoek geïntroduceerd. De theoretische basis van het onderzoek
wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt. In de verkeerskunde is gedrag een onderwerp dat lange tijd
onderbelicht bleef (CROW, 2011). Met de komst van het Beter Benutten programma is hier
verandering in gekomen. In de huidige wetenschappelijke literatuur zijn verschillende
gedragsmodellen beschreven. In deze literatuurstudie worden eerst verschillende gedragsmodellen op
het gebied van mobiliteit beschreven. Vervolgens worden de verschillende soorten motieven en
barrières geoperationaliseerd die naar voren zijn gekomen in de verschillende modellen. Hierop
aansluitend wordt het conceptueel model gepresenteerd.

2.1 Verklaringen voor gedrag
In de wetenschappelijke literatuur zijn verschillende gedragsmodellen beschreven. In deze
literatuurstudie worden de modellen van Fogg (2009), Vlek, Jager en Steg (1997), Hendriksen, Fekkes,
Butter en Hildebrandt (2010), XTNT en MuConsult (2014) en Azjen (2006) gebruikt. Deze modellen
vormen uiteindelijk de basis van het conceptueel model. In de literatuur zijn verschillende andere
gedragsmodellen te vinden. Een voorbeeld hiervan is het model van Willis, Manaugh en El-Geneidy
(2015). Dit artikel is buiten beschouwing gelaten omdat het model dat gepresenteerd wordt door
Willis, Maugh en El-Geneidy (2015) alleen ingaat op de fiets, terwijl dit onderzoek zich niet alleen richt
op de fiets. Ook heeft Alfonzo (2005) in zijn artikel een model gepresenteerd. Dit model gaat alleen in
op 'lopen'. De vervoerswijze ‘lopen’ komt echter niet aan bod in dit onderzoek doordat er nauwelijks
medewerkers zijn die als hoofd vervoerswijze ‘lopen’ hebben.
Fogg (2009) heeft beschreven dat er drie factoren zijn om gedrag te veranderen. Dit zijn motieven,
barrières en prikkels. Motieven gaan in op het willen uitvoeren van bepaald gedrag. Barrières gaan in
op het kunnen uitvoeren van bepaald gedrag. Prikkels zijn nodig om mensen uit te dagen om ander
gedrag te vertonen (MuConsult, 2014). Om gedrag te kunnen veranderen dient eerst te worden
verklaard waarom reizigers bepaald gedrag vertonen. Prikkels zijn een vorm van motivatie voor de
forenzen. De motieven en barrières komen op verschillende manieren terug in de relevante
wetenschappelijke literatuur. Dit is in de onderstaande deelparagrafen beschreven. Vervolgens zullen
de factoren die van belang zijn voor dit onderzoek worden gebruikt in het conceptueel model.

2.1.1 NOA-model
Het NOA-model is beschreven door Vlek et al. (1997). Het NOA-model is beschreven door Dijst,
Rietveld en Steg (2009): “… geeft aan hoe behoeften, gedragsmogelijkheden en vermogens op basis
van de motivatie en de uitvoerbaarheid van bepaald gedrag het uiteindelijke gedrag beïnvloeden.”
(Dijst et al., 2009, p. 34).
De N staat voor Needs, oftewel behoeften. De O staat voor Opportunities, oftewel
gedragsmogelijkheden. De A staat voor Abilities, oftewel vermogens (Dijst et al., 2009). In figuur 3 is
het NOA-model te zien. Uit het model wordt duidelijk dat als men een gedragsverandering wil laten
plaatsvinden zowel de behoeften, de gedragsmogelijkheden als de vermogens dienen te worden
aangepakt (Dijst et al., 2009).
Motivatie is een overkoepelend begrip. Dijst et al. (2009) hebben beschreven dat verschillende
factoren hierbij van belang zijn. Als eerste spelen rationele overwegingen een rol. De aantrekkelijkheid
van de vervoermiddelen hangt af van de functie van de verplaatsingen. De tweede factor die wordt
benoemd door Dijst et al. (2009) is dat sociale factoren een rol spelen bij motivatie. Vervoermiddelen
worden gekozen omdat anderen dat verwachten. Als derde factor worden de emoties weergegeven.
Zo kunnen mensen angstig zijn om de auto te besturen, terwijl andere mensen daar juist een kick van
krijgen (Dijst et al., 2009).
De uitvoerbaarheid van gedrag is de mate waarin mensen zichzelf in staat achten om bepaald gedrag
te vertonen. Dit is afhankelijk van zowel de individuele als de maatschappelijke bepaalde
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gedragsmogelijkheden. Hierbij is iets opvallends aan de hand. Mensen overschatten de voordelen
systematisch van hun eigen gedrag (Dijst et al., 2009). Dit terwijl ze de nadelen van hun gedrag weer
systematisch onderschatten. Ook overschat men de nadelen van ander gedrag en worden de
voordelen onderschat.

Figuur 3 NOA-model. Bron: Vlek et al. (1997)

2.1.2 Algemeen gedragsmodel met determinanten
Waar Dijst et al. (2009) gebruik maakt van het NOA-model maakt Hendriksen et al. (2010) gebruik van
een algemeen gedragsmodel met determinanten. Dit model is in figuur 4 weergegeven.
Centraal staat de intentie/motivatie. Hiermee wordt de mate bedoeld waarin een persoon van
plan is om bepaald gedrag uit te voeren. Op de intentie/motivatie zijn verschillende factoren van
invloed. Dit zijn de eigen effectiviteit, de attitude en de sociale invloeden. De eigen effectiviteit gaat in
op de persoonlijke inschattingen die men maakt ten aanzien van zijn mogelijkheden om bepaald
gedrag uit te voeren. De attitude gaat in op de waarde die iemand hecht aan gedrag en de kenmerken
daarvan. De sociale invloeden worden veroorzaakt door de sociale omgeving van een bepaald iemand
(Hendriksen et al., 2010).
Gewoonte heeft net als de intentie/motivatie invloed op het gedrag wat is beschreven door
Hendriksen et al. (2010). Door bepaald gedrag te herhalen wordt dit gedrag automatisch in gang gezet
en minder beredeneerd uitgevoerd. Ook is de omgeving van invloed, zowel de fysieke omgeving,
sociaal-culturele omgeving, economische omgeving als de politieke omgeving.
Ook zijn in het model de kennis en sociaal-culturele & persoonlijke kenmerken onderscheiden
die van invloed zijn op de eigen effectiviteit, attitude en sociale invloeden(Hendriksen et al., 2010).

Figuur 4 Algemeen gedragsmodel met determinanten. Bron: Hendriksen et al. (2009)
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2.1.3 Model voor gedragsbeïnvloeding
XTNT en MuConsult (2014) hebben een model gepresenteerd hoe gedrag kan worden beïnvloed. Dit
model is in figuur 5 weergegeven. Om een gedragsbeïnvloeding te creëren bij de automobilisten wordt
gebruik gemaakt van beloningen (XTNT & MuConsult, 2014). Ook zijn er verschillende campagnes
gestart. Deze hebben slechts een tijdelijk effect. Geld kan aantrekkelijk zijn, maar als dit wegvalt of
blijkt dat het geld niet opweegt tegen de nadelen vervalt de automobilist weer in het oude gedrag.
Het uitgangspunt dat door XTNT en MuConsult (2014) wordt genoemd is dat er voor mensen
twee redenen zijn om bepaald gedrag te vertonen, namelijk omdat ze het echt zelf willen of omdat ze
daartoe door anderen worden aangezet. Het eerste is intrinsieke motivatie (prikkels). Dit is afhankelijk
van de competentie (of mensen iets kunnen), autonomie (eigen keuze mogen maken) en sociale
verbondenheid (betrouwbaarheid van informatie). De tweede reden om gedrag aan te passen zijn
extrinsieke motieven (lokkertjes). Feedback is van belang bij een gedragsverandering. Mensen willen
zien dat gedragsverandering iets oplevert, kortom of de gedragsverandering de moeite waard is.
Daarnaast hebben mensen ook weerstand om hun gedrag te veranderen. Dit zijn de barrières.
Deze barrières zullen eerst moeten worden erkend en vervolgens waar mogelijk weg worden
genomen. De barrières dienen serieus te worden genomen, want als ze niet worden weggenomen
kunnen ze uitgroeien tot serieuze drempels (XTNT & MuConsult, 2014).

Figuur 5 Model voor gedragsverandering. Bron: XTNT en MuConsult (2014)

Het onderzoek dat in deze thesis wordt gedaan gaat in op het beschrijven en verklaren van het gedrag
en niet op het beïnvloeden van het gedrag. Desondanks staan er in het model van XTNT en MuConsult
(2014) in figuur 5 voldoende punten die worden meegenomen in het model dat later gepresenteerd
wordt in deze thesis. Dit zijn de intrinsieke motieven. De stappen tussen intrinsieke motieven en de
structurele gedragsverandering als juiste timing, sociale bevestiging, feed forward en feedback worden
niet meegenomen in het model van deze literatuurstudie. Deze gaan namelijk in op het beïnvloeden
van gedrag, wat in deze thesis niet aan de orde komt. In dit onderzoek is het doel het beschrijven en
verklaren van het gedrag van de medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, maar
wordt niet ingegaan op het beïnvloeden van het gedrag.

2.1.4 Theory of Planned Behaviour
De Theory of Planned Behaviour (Azjen, 2006) is volgens Olde Kalter et al. (2015) één van de meest
gebruikte modellen voor het verklaren van een mobiliteitsprofiel. De theorie houdt in dat gedrag
verklaard kan worden door de intentie die iemand heeft om het gedrag daadwerkelijk uit te voeren. In
het model van Hendriksen et al. (2010) is naar voren gekomen dat intentie en motivatie hetzelfde zijn.
In andere woorden: de Theory of Planned Behaviour geeft aan dat gedrag verklaard kan worden door
de motivatie die iemand heeft om een bepaald gedrag daadwerkelijk uit te voeren. Het model wordt
in figuur 6 gepresenteerd.
Uit het model blijkt dat de attitude, de subjectieve norm en de waargenomen gedragscontrole
van invloed zijn op de intentie/motivatie en daarmee ook op het gedrag. Met attitude wordt de
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houding en mening bedoeld die personen hebben ten aanzien van een bepaald gedrag. De subjectieve
norm zijn de meningen en het gedrag van anderen. Met de waargenomen gedragscontrole wordt de
mate bedoeld waarin een persoon denkt dat gedrag ook daadwerkelijk uit te voeren (Olde Kalter et al.
2015).

Figuur 6 Theory of Planned Behaviour. Bron: Azjen (2006)

2.2 Operationalisering motieven en barrières
Naar aanleiding van de bovenstaande gedragsmodellen kunnen vijf verschillende groepen motieven
en barrières worden onderscheiden. Dit zijn de intrinsieke motieven, motieven en barrières die ingaan
op eigen effectiviteit, motieven en barrières die ingaan op de sociale invloed van anderen, motieven
en barrières die ingaan op de attitude en motieven en barrières die ingaan op de emoties van mensen.
Deze worden hieronder verder uitgewerkt.


‘Intrinsieke motieven’ kwamen naar voren in het model van XTNT en MuConsult (2014). Het
zijn motieven waardoor je zelf wilt veranderen. Hieronder vallen competentie, autonomie en
sociale verbondenheid met de betrouwbaarheid van informatie. Bij dit laatste punt past ook
het begrip ‘kennis’ uit Hendriksen et al. (2010). Ook past het begrip ‘prikkels’ beschreven door
Fogg (2009) bij intrinsieke motieven.



‘Eigen effectiviteit’ is een begrip dat door Hendriksen et al. (2010) naar voren werd gebracht.
Dit zijn inschattingen die worden gemaakt ten aanzien van de mogelijkheden om gedrag uit te
voeren en hierbij passen ook de begrippen ‘individuele gedragsmogelijkheden’ die genoemd
zijn door Dijst (2009), ‘gedragsmogelijkheden’ (Vlek et al., 1997), ‘vermogens’ (Vlek et al.,
1997) en de ‘rationele overwegingen’ zoals beschreven door Dijst (2009).



‘Sociale invloeden’ zijn beschreven door Hendriksen et al. (2010) als de manier waarop iemand
zich laat beïnvloeden door anderen. Hiermee hangen de begrippen ‘sociale factoren’ (Dijst et
al., 2009), ‘maatschappelijke gedragsmogelijkheden’ (Dijst et al., 2009) en ‘subjectieve norm’
(Azjen, 2006) mee samen.



‘Attitude’ is ook een begrip dat in het model van Hendriksen et al. (2010) naar voren komt en
houdt in hoe de eigen houding is tegenover een bepaald vervoermiddel. Hierbij passen de
begrippen ‘gewoonte’ (Hendriksen et al., 2010), ‘gedragsovertuigingen’ dat in het model van
Azjen (2006) naar voren komt en het begrip ‘gewoonte’ (Hendriksen et al., 2010).



De laatste groep motieven en barrières gaat in op ‘emotie’. Dit is beschreven in het model van
Dijst et al. (2009) en gaat in op de emoties die mensen hebben bij bepaalde vervoermiddelen.
Voorbeelden hiervan zijn angst om auto te rijden of het krijgen van een kick om zelf een auto
te besturen.
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2.3 Conceptueel model
Op basis van de onderzoeksdoelen en de literatuurstudie is het conceptueel model opgesteld wat
weergegeven is in figuur 7. Het eerste deel van het conceptueel model baseert zich op de theorie over
de motieven en barrières.
In het conceptueel model wordt vervolgens figuur 2 aangehaald, waarin de vijf vormen van
gedragsverandering zijn beschreven. Zoals in de inleiding in deelparagraaf 1.1.1 is beschreven zijn drie
van deze vormen van belang voor dit onderzoek, namelijk ‘niet verplaatsen’, ‘op een ander tijdstip
verplaatsen’ en ‘ander vervoermiddel’. Deze drie gedragsvormen hebben effect op het
mobiliteitsprofiel en de CO2 uitstoot. Het beschrijven van verklaringen van het mobiliteitsprofiel en
verklaringen van de CO2 uitstoot zijn de doelen van het onderzoek.

Figuur 7 Conceptueel model

In het resterende gedeelte van dit theoretisch kader wordt het conceptueel model ingevuld aan de
hand van de literatuurstudie naar de motieven en barrières die bij bepaalde vervoerswijzen behoren.
Voor deze literatuurstudie zijn verschillende onderzoeken gebruikt. Artikelen die ouder zijn dan 2004
zijn niet gebruikt in de literatuurstudie. Dit komt doordat de artikelen die ouder zijn dan 2004 niet zijn
beïnvloed door het nieuwe beleid van de overheid.
De gebruikte wetenschappelijke artikelen en beleidsdocumenten zijn: Van Beynen de Hoog
(2004), Hendriksen et al. (2010), Dijst et al. (2009), Bussink en De Konink (2015), Olde Kalter et al.
(2015), Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (2009), Resultatenkrant Beter Benutten November
(2015), XTNT en MuConsult (2014), Steg (2005), XTNT, MuConsult en &Morgen (2016), Ministerie van
Infrastructuur en Milieu (n.d.), Jeekel (2011) en Annema (2009).
Deze artikelen hebben met elkaar gemeen dat ze alle twaalf de Nederlandse situatie
beschrijven. Dit is gedaan zodat de motieven en barrières die worden genoemd in de literatuurstudie
ook daadwerkelijk van toepassing zijn op de motieven en barrières die de medewerkers van de
Radboud Universiteit en het Radboudumc kunnen hebben. Als er een artikel met een buitenlandse
casus wordt gebruikt, is het mogelijk dat hier motieven en barrières te voorschijn komen die niet van
toepassing zijn op de Nederlandse context zoals steile hellingen of heel warm weer. Een voorbeeld van
een artikel over een buitenlandse casus is geschreven door Cruz en Katz-Gerro (2015). Dit artikel gaat
over de situatie in Portugal en wordt niet gebruikt in dit literatuuronderzoek.

2.4 Motieven en barrières per vervoerswijze
2.4.1 Sociaal-culturele & persoonlijke kenmerken
In de literatuur zijn negen kenmerken naar voren gekomen die te maken hebben met de sociaalculturele & persoonlijke kenmerken. Deze zijn voor alle vervoerswijzen hetzelfde. Het eerste kenmerk
is of iemand een keuzereiziger is (Van Beynen de Hoog, 2004). De tweede is de stedelijkheidsgraad
(Olde Kalter et al., 2015); plattelandsbewoners zijn negatiever over openbaar vervoer dan
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stadsbewoners die. In de perceptie van plattelandsbewoners laat het aanbod van de verbindingen, het
gebruiksgemak en de snelheid van de openbaar vervoersverbindingen te wensen over (Kennisinstituut
voor Mobiliteitsbeleid, 2009). Tevens is de afstand een kenmerk. Mensen die op grote afstand van een
station wonen zijn negatiever gestemd over het openbaar vervoer. De alternatieven als auto en (e)fiets zijn juist positiever aangemerkt (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009). Daarnaast speelt
geslacht een rol (Olde Kalter et al., 2015) & (Steg, 2005); vrouwen hebben een positiever beeld over
openbaar vervoer dan mannen (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009). Ook is de beschikking
van een rijbewijs van belang (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009) net als de persoonlijke
ervaringen (Kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid, 2009). Het laatste sociaal-culturele & persoonlijke
kenmerk is de reissituatie (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009) & (Steg, 2005), want de reden
van de reis en het tijdstip van de reis zijn van invloed.

2.4.2 Waargenomen gedrag
Het eerste punt dat naar voren komt in de literatuur van het waargenomen gedrag (Azjen, 2006) is de
waargenomen gedragscontrole (Azjen, 2006) & (Olde Kalter., 2015) waarbij de gedachte is dat het geen
zin heeft om de auto te laten staan als anderen toch gebruik maken van de auto (Olde Kalter et al.,
2015). Het tweede punt is het huidige vervoersgedrag (Olde Kalter et al., 2015). Dit is de frequentie
van het gebruik van de verschillende vervoerswijzen.

2.4.3 Motieven en barrières
Zoals in het conceptueel model in figuur 3 is weergegeven zijn in dit onderzoek vijf verschillende
groepen motieven en barrières onderscheiden. Deze zijn voor de auto, de fiets en het openbaar
vervoer verschillend. De uitwerking hiervan is in bijlage 1 weergegeven. De resultaten van deze
uitwerking staan in tabel 2. De groene kleur houdt in dat het een motief is voor de vervoerswijze, de
rode kleur staat voor een barrière en de blauwe kleur houdt in dat er sprake is van zowel een barrière
als een motief. Dit hangt af van de situatie. Als het weer goed is kan dit een motief zijn om de fiets te
gebruiken, maar als het weer slecht is kan dit een barrière zijn om de fiets te gebruiken. De grijze kleur
houdt in dat het geen motief of barrière is voor de betreffende vervoerswijze. De legenda is
weergegeven in tabel 1.
Tabel 1 Legenda bij 'overzicht motieven en barrières per vervoerswijze'

Barrière
Zowel motief als barrière
Motief
Geen motief of barrière
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Tabel 2 Overzicht motieven en barrières per vervoerswijze.

Vervoerswijze
Motief/barrière

Auto
literatuurstudie

Fiets
literatuurstudie

Openbaar
vervoer
literatuurstudie

Aanschafkosten vervoermiddel te hoog
Af te leggen afstand
Auto te klein
Bagagecapaciteit
Bereikbaarheid informatie
Betrouwbaarheid
Beweging
Comfort
Differentiatie
File informatie
Files ontlopen
Flexibiliteit
Gebruikers –en bezitswaarde
Geen zitplaatsen vrij in openbaar vervoer in
spits
Geen rechtstreekse verbinding tussen
woonplaats en RU/Rumc
Gemakkelijk
Gewoonte
Gezond
Ik voel controle en ik voel mij vrij
Imago
Infrastructuur
Inspanning
Kick
Kinderen wegbrengen
Loopafstand is te groot
Medefietser
Meerdere adressen kunnen worden bezocht
Meerdere mensen kunnen worden vervoerd
Meerdere vervoermiddelen
nodig/overstappen
Milieubewust
Niet beschikking over vervoermiddel
Niet op jezelf zijn
Niet representatief aankomen (kleding niet
geschikt)
Nodig voor werk
Noodzaak van gebruik vervoermiddel
Normatieve overtuiging
Omrij factoren
Ontspanning
OV mogelijkheden uitgedund
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Plezier
Reiskosten
Reistijd
Reistijd nuttig besteden
Reliëf en hindernissen
Rustmoment
Slecht toegankelijk voor invaliden
Snelheid
Sociale norm
Stress
Tijdstip van reis
Traditie van fietsen
Veiligheid
Voorbeeldgedrag
Voorzieningen werkgever (parkeren,
fietsenstalling etc.)
Weer

2.5 Telewerken en spitsmijden
Zoals in de inleiding is beschreven is congestie een groot probleem voor de Nederlandse overheid. In
figuur 8 is te zien dat congestie ontstaat doordat er een te grote vraag is van auto's voor het
beschikbare aanbod op een bepaald tijdstip. Dit zijn de zogenaamde spitstijden. Het beleid van de
Nederlandse overheid is erop gericht dat minder automobilisten in de spits rijden. Als de vraag minder
is, zijn er minder auto's en neemt daarmee de congestie af (Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
2013).

Figuur 8 Ontstaan van congestie in spitstijden. Bron: Stopher (2004)

Er zijn verschillende manieren om het Nederlandse congestieprobleem aan te pakken. Eén manier is
het invoeren van het nieuwe werken. Met het nieuwe werken wil de overheid bereiken dat minder
mensen in de spits gaan reizen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013). In het nieuwe werken
wordt de medewerker centraal gesteld waarbij het de bedoeling is dat het werken efficiënter,
effectiever en plezieriger wordt. Dit dient niet alleen voor de werknemer efficiënter, effectiever en
plezieriger te zijn, maar ook voor de organisatie. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de
medewerker meer vrijheid krijgt. Hierdoor kan de werknemer nu zelf bepalen waar, hoe en wanneer
hij of zij werkt (Bijl, 2009). Twee belangrijke onderdelen van het nieuwe werken zijn telewerken en
spitsmijden.
Telewerken houdt in figuur 2 in deelparagraaf 1.1.1 de eerste optie in, oftewel niet verplaatsen. Er zijn
verschillende motieven en barrières om wel of juist niet te telewerken. Deze zijn uiteengezet door
XTNT en MuConsult (2014).
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Motieven om niet te verplaatsen:
 Minder tijdstress
 Minder reistijd
 Geconcentreerder/efficiënter werken
 Meer vrijheid bij indelen werktijd
 Meer tijd voor andere dingen
Barrières om niet te verplaatsen:
 Bedrijfscultuur
 Leidinggevende niet akkoord
 Gewoonte
 Werk leent zich er niet voor
 Goede parkeerplaatsen kwijt
Spitsmijden houdt in figuur 2 in deelparagraaf 1.1.1 de tweede optie in, oftewel op een ander tijdstip
verplaatsen. Er zijn verschillende motieven en barrières om wel of juist niet de spits te mijden. Deze
zijn uiteengezet door XTNT en MuConsult (2014).
Motieven om op een ander tijdstip te verplaatsen:
 Beloning
 Files ontlopen
 Tijdelijke hinder ontlopen
 Minder reistijd
 Meer vrije tijd
Barrières om op een ander tijdstip te verplaatsen:
 Werk leent zich er niet voor
 Bedrijfscultuur
 Lastig met afspraken/afstemmen
 Dag te veel opgeknipt
 Gewoonte
In deze literatuurstudie zijn verschillende gedragsmodellen beschreven. Vervolgens zijn deze
gedragsmodellen samengevoegd tot één conceptueel model. Als laatste zijn de verschillende motieven
en barrières geoperationaliseerd per vervoerswijze en is ingegaan op telewerken & spitsmijden.
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3 Onderzoeksmethode
In het voorgaande hoofdstuk is het onderzoek theoretisch onderbouwd door middel van een
literatuurstudie. In dit hoofdstuk wordt het onderzoek methodologisch onderbouwd. Ook wordt de
enquête opzet beschreven.

3.1 Onderzoeksbenadering
Het onderzoek is een empirisch onderzoek. Dit hoort bij deductie. Deductie is het toetsen van een
theorie of model. Saunders et al. (2015) hebben vier verschillende stappen beschreven hoe een
deductief onderzoek verloopt. De eerste stap is op basis van een literatuurstudie een theorie vormen.
In dit onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd waarin verschillende gedragsmodellen zijn
samengevoegd in een conceptueel model. De tweede stap houdt in dat de onderzoeker hypothesen
vormt of onderzoeksvragen ontleent aan de theorie. In dit onderzoek zijn geen hypothesen opgesteld
maar wel onderzoeksvragen die zijn beschreven in deelparagraaf 1.3. Vervolgens worden de
concepten gebruiksklaar gemaakt of de variabelen worden ontleend aan de theorie. In dit onderzoek
is aan de hand van de theorie een overzicht gemaakt van de variabelen die van invloed zijn op het
gedrag van reizigers, oftewel de motieven en de barrières. De laatste stap is dat de onderzoeker een
onderzoeksinstrument gebruikt om de variabelen te meten. In dit onderzoek is dat een enquête. In de
resterende hoofdstukken wordt ingegaan op de resultaten van de enquête. Op die manier komt onder
andere naar voren welke variabelen de meeste invloed hebben op het gedrag. Deze kwantitatieve
benadering van het onderzoek behoort bij een deductief onderzoek. In deze thesis wordt geen gebruik
gemaakt van een inductief onderzoek, want een inductief onderzoek is een kwalitatieve benadering
waarbij gebruik wordt gemaakt van slechts een kleine steekproef (Saunders et al., 2015).

3.2 Surveyonderzoek
Naast de onderzoeksbenadering is ook de onderzoeksstrategie van belang. Er wordt in dit onderzoek
gebruik gemaakt van een surveyonderzoek. Dit is een onderzoeksstrategie waarbij op een
gestructureerde manier de gegevens van een vrij grote populatie worden verzameld en het
surveyonderzoek wordt gebruikt om ‘wie, wat, waar en hoeveel’ vragen te beantwoorden. De data is
verkregen door een gestructureerde vragenlijst, oftewel de enquête (Saunders et al., 2015). Er volgt
hieronder een kritische analyse van de overige onderzoeksbenaderingen en er wordt beschreven
waarom niet voor deze overige benaderingen is gekozen bij dit onderzoek.
In het onderzoek wordt zoals eerder beschreven gebruik gemaakt van een enquête. Hier past de
‘experiment’ methode niet bij doordat er geen sprake is van een experiment met een controle groep.
Ook past de ‘casestudy’ niet bij dit onderzoek. ‘Een surveyonderzoek wordt vaker ingezet om over een
breder domein van variabelen gegevens te verzamelen’ (Saunders et al., 2015, p84). Doordat er in dit
onderzoek in wordt gegaan op een groot aantal variabelen die van invloed zijn op het reisgedrag van
de respondenten past ‘surveyonderzoek’ beter bij dit onderzoek dan ‘casestudy’. Daarnaast is een
andere onderzoeksmethode ‘action research’, wat volgens Saunders et al. (2015) gericht is op hoe iets
veranderd kan worden. In dit onderzoek is dit niet van toepassing want het doel is niet een verandering
in het reisgedrag voor elkaar te krijgen, maar het beschrijven en verklaren van het reisgedrag van de
medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.
Ook de ‘grounded theory’ wordt niet gebruikt in dit onderzoek. Hierbij wordt de data
verzameld zonder dat de onderzoeker een theoretisch kader heeft gevormd. Dit is niet het geval in dit
onderzoek, want er is in het theoretisch kader naar gekomen wat de basis is voor het conceptueel
model en de rest van het onderzoek. Verder is ‘etnografie’ een andere onderzoeksmethode die niet
wordt gebruikt in dit onderzoek, want bij ‘etnografie’ dompelt de onderzoeker zich onder in de
maatschappelijke wereld (Saunders et al., 2015). In dit onderzoek blijft de onderzoeker op afstand van
de maatschappelijke wereld van de respondenten. De laatste onderzoeksmethode die door Saunders
et al. (2015) is beschreven en die niet wordt gebruikt is het ‘archiefonderzoek’. Hierbij zijn de

24

administratieve data en documenten de belangrijkste bronnen, terwijl bij dit onderzoek de
belangrijkste bronnen de literatuur en de enquête zijn.

3.2.1 Chi-kwadraattoets
Voor het vergelijken van het mobiliteitsprofiel wordt het softwareprogramma SPSS gebruikt. Met
behulp van de Chi-kwadraattoets is het mogelijk om te toetsen of er sprake is van een significant
verband tussen twee categorische variabelen. Deze toets is door De Vocht (2013) beschreven. In dit
onderzoek is de eerste categorische variabele welk onderzoek het betreft, namelijk het onderzoek uit
2009 of uit 2016. De tweede categorische variabele is de variabele waarbij het verschil tussen 2009 en
2016 dient te worden aangetoond. Een voorbeeld hiervan is de vervoerswijze.
De nulhypothese bij een Chi-kwadraattoets is altijd dat de twee categorische variabelen
statistisch onafhankelijk van elkaar zijn. Er wordt uitgegaan van een significantieniveau van 0,05 wat
inhoudt dat het betrouwbaarheidsniveau 95% is. De nulhypothese wordt verworpen als het
significantieniveau onder de 0,05 ligt. Als het significantieniveau boven de 0,05 ligt wordt de
nulhypothese niet verworpen.
Met de Chi-kwadraattoets wordt aangetoond of er sprake is van een significant verband tussen twee
categorische variabelen. De sterkte van het verband wordt door de Chi-kwadraattoets niet uitgedrukt.
Dit wordt gedaan met behulp van associatiematen. Als er sprake is van een kruistabel met 2 kolommen
en 2 rijen wordt er gebruik gemaakt van de Phi. Bij kruistabellen die groter zijn dan 2 kolommen en 2
rijen dient gebruik gemaakt te worden van de Cramér's V (De Vocht, 2013). In dit onderzoek worden
kruistabellen met meer dan 2 kolommen en meer dan 2 rijen getoetst, waardoor er gebruik wordt
gemaakt van Cramér's V. Bij V=0 is er sprake van geen verband en bij V=1 is er sprake van volledige
samenhang. De interpretatie van de Cramér's V wordt weergegeven in tabel 3.
Tabel 3 Interpretatie Cramér's V. Bron: De Vocht, 2013

Waarde V
0 - 0,1
0,1 - 0,3
0,3 - 0,5
0,5 - 0,7
> 0,7
1

Sterkte samenhang
Geen verband / nihil
(Zeer) zwak verband
Matig sterk verband
Sterk verband
Zeer sterk verband
Volledige samenhang

Om het verband aan te tonen tussen een bepaalde variabele en de verschillende onderzoeken wordt
eerst gebruik gemaakt van de Chi-kwadraattoets om aan te tonen of er sprake is van een significant
verband. Als dit het geval is wordt door middel van de Cramér's V de sterkte van dit verband uitgedrukt.

3.2.2 Logistische regressie analyse barrières
Naast verbanden tussen de verschillende onderzoeken en variabelen te toetsen, wordt er in dit
onderzoek ook getoetst wat de verbanden zijn van de verschillende barrières. Bij de toetsing wordt
nagegaan of de ene variabele een verband heeft met de andere variabele aldus De Vocht (2013).
Hierbij is de keuze van de vervoerswijze afhankelijk van de barrières. De vervoerswijze is dan ook de
afhankelijke variabele en de motieven en barrières zijn de onafhankelijke variabele. Als eerste wordt
er ingegaan op de verschillende toetsen die het mogelijk maken om een verband aan te tonen tussen
een afhankelijke variabele en een onafhankelijke variabele(n).
Door middel van een regressie analyse kan worden nagegaan of een of meerdere onafhankelijke
variabelen (X) invloed hebben op een afhankelijke variabele (Y). In de meeste gevallen is er sprake van
een lineaire regressie analyse. Bij deze analyse gaat het regressie model uit van een afhankelijke
variabele die wordt gemeten op het interval -of rationiveau (Linssen, Sieben, 2009). In dit onderzoek
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is echter sprake van categorische variabelen. Er zijn 9 verschillende vervoerswijze onderscheiden. Dit
zijn lopen, bromfiets/scooter, motor, trein, bus, fiets, e-fiets, alleen in de auto en carpoolen. Deze
worden naast categorische variabelen ook nominale variabelen genoemd wat inhoudt dat de gegevens
uitsluitend zijn ingedeeld in categorieën, zonder dat er sprake is van een rangorde (De Vocht, 2013).
Doordat er sprake is van categorische variabelen in plaats van variabelen op het interval- of rationiveau
kan de lineaire regressie analyse niet worden toegepast bij dit onderzoek (Van der Zee, 2016).
Er is echter een andere mogelijkheid om de invloed van een onafhankelijke variabele op een nominale
variabele na te gaan: de logistische regressie analyse. Deze is beschreven door Linssen en Sieben
(2009). De logistische regressie analyse is geschikt voor een afhankelijke variabele die dichotoom is.
Hiermee wordt bedoeld dat de afhankelijke variabele slechts uit twee categorieën mag bestaan (De
Vocht, 2013). Doordat er per vervoermiddel apart wordt vastgesteld welk verband de barrières
hebben, wordt er gebruik gemaakt van een set losse logistische regressie analyses. Dit houdt in dat bij
elke barrière per vervoerswijze een aparte regressie analyse wordt gedaan (De Vocht, 2013). Hierdoor
bestaat de afhankelijke variabele slechts uit twee categorieën, waarbij de code 0 staat voor ‘maakt
geen gebruik van vervoerswijze A’ en 1 staat voor ‘maakt wel gebruik van vervoerswijze A’.
De mate van belangrijkheid is in vijf categorieën onderscheiden: heel belangrijk, belangrijk, niet
belangrijk, helemaal niet belangrijk en geen mening. Bij de regressie analyse is het de bedoeling om
aan te tonen of er een significant verband is tussen de respondenten die een barrière heel belangrijk
of belangrijk vinden en de vervoerswijze en tussen de respondenten die een barrière niet of helemaal
niet belangrijk vinden en de vervoerswijze. Hierdoor zijn de categorieën ‘helemaal niet belangrijk’ en
‘niet belangrijk’ samengevoegd, evenals de categorieën ‘belangrijk’ en ‘heel belangrijk’. Om de
onafhankelijke variabelen te toetsen dient er gebruik gemaakt te worden van dummies (Linssen en
Sieben, 2009). Deze kunnen automatisch worden gemaakt bij het uitvoeren van de logistische regressie
analyse, namelijk 1= belangrijk en 2= niet belangrijk. Bij de logistische regressie analyse wordt gebruik
gemaakt van een referentie categorie waaraan de overige categorieën worden getoetst. Deze
referentie categorie is de eerste of de laatste categorie. Het is van belang dat deze van redelijke grootte
is. Als referentie categorie is de categorie 'niet belangrijk' gekozen. In tabel 4 zijn de bijbehorende
dummies weergegeven.
Tabel 4 Dummies logistische regressie analyse
Categorical Variables Codings
Parameter
coding
(1)
Belangrijk
Niet belangrijk

1,000
,000

Deze logistische regressie analyse kan alleen worden toegepast bij de barrières. Hierbij kan het
verband worden aangetoond tussen de verschillende vervoerswijze en een barrière. Een voorbeeld
hiervan is dat voor de automobilisten de slechte comfort een barrière is om het openbaar vervoer te
gebruiken. Met de logistische regressie analyse kan dan worden getoetst of deze barrière significante
invloed heeft op de keuze tussen de auto en het openbaar vervoer. De motieven kunnen niet getoetst
worden door middel van een logistische regressie analyse. Dit komt doordat de mate van
belangrijkheid van de motieven alleen zijn gevraagd aan de respondenten die gebruik maken van de
vervoerswijze waarop de motieven van toepassing zijn.
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3.2.2.1 Interpretatie regressiecoëfficiënten
In dit onderzoek wordt bij de output van de regressie analyse gelet op de 'B' en de 'Sig'. De B geeft de
kans aan dat een vervoerswijze wordt gebruikt in vergelijking met de kans van de referentie categorie.
Een positieve B geeft aan dat de kans dat gebruik wordt gemaakt van het vervoermiddel groter is dan
bij de referentie categorie. Een negatieve B houdt in dat de kans dat het vervoermiddel minder wordt
gebruikt dan bij de referentiecategorie.
De Sig. staat voor significantie. In dit onderzoek is er een significantieniveau van 5% gehanteerd,
waardoor het betrouwbaarheidsniveau 95% is. Dit betrouwbaarheidsniveau wordt meestal toegepast
in wetenschappelijke onderzoeken (Saunders et al., 2015). Dit komt overeen met een Sig. van 0,05 (De
Vocht, 2013). De B is dit onderzoek significant als er een significantie is van 0,05 of minder.

3.3 Betrouwbaarheid en validiteit
Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat de resultaten transparant zijn
(Saunders et al, 2015). Bij dit onderzoek wordt de betrouwbaarheid verhoogd door de resultaten
transparant te maken. Ook zal stilgestaan worden bij de representativiteit van de steekproef en zullen
de enquêteresultaten worden gewogen op basis van de functiegroepen. Daarnaast worden
controlevragen gebruikt. Dit zijn vragen om na te gaan of de antwoordgever de vragen begrijpt en
consistent antwoord geeft (Saunders et al., 2015). Dit heet de alternatieve vorm. Antwoorden worden
vergeleken met een alternatieve vorm van dezelfde vraag. Verder dient bias te worden voorkomen.
Dit is een vertekening die ontstaat doordat deelnemers onnauwkeurige antwoorden geven omdat hun
werkgever wil dat ze dat antwoorden (Saunders et al., 2015). De bias wordt voorkomen in dit
onderzoek door de anonimiteit van de respondenten te waarborgen.
Interne validiteit geeft aan of de resultaten gaan over wat er onderzocht wordt (Saunders et al., 2015).
Als de validiteit van een vragenlijst wordt besproken, hebben onderzoekers drie verschillende soorten
validiteit. Dit zijn inhoudsvaliditeit, predictieve validiteit en constructvaliditeit. De inhoudsvaliditeit is
of de meetvragen de onderzoeksvragen voldoende dekken. Dit is in dit onderzoek gedaan door de
vragen te toetsen aan de begeleiders en andere specialisten om zo te bepalen welke vragen essentieel,
nuttig of niet noodzakelijk zijn. De tweede validiteit die wordt onderscheiden is de predictieve validiteit
wat inhoudt dat de vragen het vermogen hebben om een nauwkeurige voorspelling te doen (Saunders
et al., 2015). Dit wordt in dit onderzoek gedaan door middel van een statistische analyse met het
softwareprogramma SPSS. De derde validiteit is de constructvaliditeit. Dit is de mate waarin de
meetvragen werkelijk de aanwezigheid meten van de begrippen die gemeten dienen te worden.

3.4 Populatie
De populatie van de enquête bestaat uit de medewerkers van de Radboud Universiteit en het
Radboudumc. De enquête is geplaatst op het medewerkers intranet van zowel de Radboud Universiteit
als het Radboudumc. Iedereen die toegang heeft tot deze portals had de mogelijkheid om de enquête
in te vullen. Hier zitten ook buitenlandse medewerkers bij waardoor de enquête zowel in het
Nederlands als in het Engels beschikbaar is gesteld.
Volgens de laatst beschikbare gegevens van 1 april 2016 zijn er bij de Radboud Universiteit en het
Radboudumc 14.201 medewerkers. Hiervan behoren 4.065 tot de medewerkers van de Radboud
Universiteit en 10.136 tot de medewerkers van het Radboudumc. Dit is weergegeven in tabel 5.
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Tabel 5 Verdeling aantal medewerkers
Werkgever

Aantal medewerkers 2016

Radboud Universiteit

4.065

Radboudumc

10.136

Totaal

14.201

De Radboud Universiteit heeft verschillende functiegroepen. De aantallen van de totale populatie zijn
weergegeven in tabel 6. Het percentage geeft het relatieve aandeel van de functiegroep in de totale
populatie aan bij de Radboud Universiteit.
Tabel 6 Functieverdeling Radboud Universiteit totale populatie. N: 4.065

Functie Radboud Universiteit

Totale populatie

Percentage

Hoogleraar

261

6%

Universitair hoofddocent

131

4%

Universitair docent

342

9%

Docent

357

9%

Onderzoeker

415

10 %

Promovendus

627

15 %

Ondersteunend OBP

547

13 %

Overig OBP

1385

34 %

Totaal

4.065

100 %

Ook het Radboudumc heeft verschillende functiegroepen. De aantallen van de totale populatie zijn
weergegeven in tabel 7. Het percentage geeft het relatieve aandeel van de functiegroep in de totale
populatie aan bij het Radboudumc.
Tabel 7 Functieverdeling Radboudumc totale populatie. N: 10.136

Functie Radboudumc
Medisch specialisten en artsen

Totale populatie

Percentage
731

7%

2007

20 %

584

6%

Klinisch (mede) behandelaar

1224

12 %

Onderwijs en onderzoek

1423

14 %

Personeel in opleiding

989

10 %

Management

513

5%

Facilitair

710

7%

1955

19 %

10.136

100 %

Verpleging en verzorging
Analytisch personeel

Overig (oa. staf, secretariaat en
administratie)
Totaal
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Indien een steekproef ten aanzien van een bepaald kenmerk niet representatief is voor de
achterliggende populatie, is het mogelijk om in een steekproef bepaalde groepen die
ondervertegenwoordigd zijn zwaarder te laten meewegen (Saunders et al., 2015). Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een wegingsfactor. In dit onderzoek wordt aan de hand van functiegroepen
gewogen.
Door Saunders et al. (2015) zijn vier stappen beschreven om de cases te wegen. Als eerste
dient het responspercentage van de verschillende stratum te worden berekend. De verschillende
strata zijn de functies van de medewerkers van de Radboud Universiteit en de medewerkers van het
Radboudumc. Vervolgens wordt bepaald welk stratum het hoogste responspercentage had. De derde
stap is het gewicht voor elk stratum te berekenen met behulp van de volgende formule:
Responspercentage van stratum met hoogste responspercentage
Gewicht =
Responspercentage populatie voor stratum waarvoor het gewicht wordt berekend
De vierde en laatste stap is het gewicht toepassen voor elke case.
De functiegroepen van de medewerkers die ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef, krijgen een
gewicht dat groter dan 1 is. De functiegroepen die oververtegenwoordigd zijn krijgen een gewicht dat
kleiner dan 1 is (Saunders et al., 2015). Hierbij gelden twee regels. De eerste regel is dat de weegfactor
van meer dan 5 of minder dan 0,2 onwenselijk is. De weegfactor dient dan gemaximaliseerd te worden
of er moet overwogen worden om helemaal niet te wegen voor het aspect. De tweede regel is dat een
verdeling waarbij één of meer van de groepen een populatie hebben die lager is dan N = 50 als
onwenselijk worden beschouwd. Hierdoor zijn verschillende functiegroepen in dit onderzoek
samengevoegd.
De uitvoering van de vier bovenstaande stappen voor de functiegroepen van de Radboud Universiteit
en het Radboudumc is in bijlage 2 beschreven.

3.5 Enquête
De enquête is opgesteld met LimeSurvey (LimeSurvey, n.d.). Deze website heeft veel verschillende
mogelijkheden om vragen te stellen. Er kan bijvoorbeeld worden aangegeven welke vragen verplicht
dienen te worden beantwoord. De opzet van de enquête is te vinden in bijlage 3.
De enquête heeft dezelfde basis als de enquête die is gebruikt bij het mobiliteitsonderzoek uit 2009
(VVC Oost, 2009). In de enquête zijn eerst vragen gesteld over het woon-werkverkeer. Hierbij is ook
gevraagd wat de verschillende motieven en barrières zijn voor de verschillende vervoerswijzen.
Vervolgens is ingegaan op de werkpatronen, bijvoorbeeld op de dagen dat de respondent werkt en
wat de werktijden zijn. Hierop aansluitend is ingegaan op dienstreizen en zijn er algemene vragen
gesteld.
In een online onderzoek is een onderwerp als privacy een belangrijke zaak waarmee rekening dient te
worden gehouden (Saunders et al., 2015). In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat de
persoonsgevens van de respondenten alleen mogen worden verwerkt voor een vooraf vastgesteld
doel (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2015). In dit onderzoek is sprake van twee duidelijke
doelen. Deze zijn in het eerste hoofdstuk aan de orde gekomen en zijn ‘inzicht krijgen in het
mobiliteitsprofiel en het berekenen van de CO2 uitstoot van de Radboud Universiteit- en Radboudumc
medewerkers’ en ‘inzicht verkrijgen in de motieven en barrières van de forenzen om voor een
bepaalde vervoerswijze te kiezen’.
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Er is in de enquête gevraagd naar het geslacht, de postcode en de functie. Deze gegevens zijn nodig
om inzicht te krijgen in het mobiliteitsprofiel van de medewerkers van de Radboud Universiteit en van
de medewerkers van het Radboudumc. Hierbij is sprake van dataminimalisatie (Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, 2015). Dit houdt in dat alleen persoonsgegevens mogen worden gevraagd die
strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking. De gegevens die worden verzameld zullen op geen enkele
wijze te herleiden zijn naar personen. Tevens hebben medewerkers van de Radboud Universiteit en
het Radboudumc het recht om niet te willen deelnemen aan de enquête of om tijdens de enquête te
stoppen. Het is geen verplichting om de enquête in te vullen.
Om de medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc te motiveren om de enquête
in te vullen zijn er tien VVV-bonnen verloot. Om deze te kunnen winnen dienen de respondenten hun
medewerkernummer van de Radboud Universiteit of het Radboudumc in te vullen. Dit was niet
verplicht. Drie medewerkers van de Radboud Universiteit en zeven medewerkers van het Radboudumc
hebben een VVV-bon gewonnen.
De enquête is op 10 mei 2016 online gegaan voor een duur van vier weken. In totaal is de enquête
1761 keer bekeken waarvan 1404 respondenten de enquête volledig hebben ingevuld. Hiervan zijn
1024 respondenten van het Radboudumc. De overige 380 respondenten zijn van de Radboud
Universiteit. Volgens Saunders et al. (2015) is het responspercentage het aantal respondenten dat aan
het onderzoek deelneemt gedeeld door de totale populatie
Het responspercentage van de Radboud Universiteit is (380/4065)*100= 9,3%.
Het responspercentage van het Radboudumc is (1024/10136)*100= 10,1 %.
Het totale responspercentage, als de medewerkers van de Radboud Universiteit en de medewerkers
van het Radboudumc zijn samengevoegd, is (1404/14201)*100= 9,9%

3.6 Data cleaning
Bij het invullen van de enquête is het mogelijk dat de respondent de enquête onjuist invult. Het is van
belang om deze verkeerd ingevulde enquêtes te herkennen en ongeldig te verklaren. De verwachte
invultijd voor de enquête is tien minuten. Bij de data die uit de enquête komt is ook de tijd te zien dat
de respondent nodig had om de enquête in te vullen. Als blijkt dat de enquête bijvoorbeeld in één
minuut door een bepaalde respondent is ingevuld, is de verwachting dat dit te snel is om de enquête
juist in te vullen. Deze ingevulde enquête wordt dan niet meegenomen in de analyse.
Ook kan het zijn dat een respondent onzin invult. Een voorbeeld hiervan is dat een respondent
aangeeft in Nijmegen te wonen en met het vliegtuig naar de Radboud Universiteit of het Radboudumc
reist. Deze ‘onzin’ wordt ook gefilterd uit de uiteindelijke resultaten.
De uiteindelijke netto respons bedraagt 1404 respondenten van de 1761 medewerkers die de
enquête hebben bekeken of (gedeeltelijk) hebben ingevuld.

3.7 Analyse enquête resultaten
De eerste stap van het analyseren van de kwantitatieve data is het coderen. Saunders et al. (2015)
beschrijft het coderingsproces als volgt:
“Bij coderen gaat het erom dat aangegeven wordt welke antwoordcategorieën de variabelen kent en
welke code aan de antwoordcategorieën wordt toegekend. Alle soorten data, met slechts een paar
uitzonderingen, moeten met numerieke codes worden vastgelegd. Hierdoor kun je de data snel
invoeren in analysesoftware” (Saunders et al., 2015, p. 255).
In dit onderzoek zijn de enquêteresultaten gecodeerd met behulp van het software programma SPSS.
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In de enquête staan ook enkele open vragen. Deze gaan bijvoorbeeld in op het aantal kilometers dat
de respondent per vervoerswijze aflegt. Doordat dit getallen zijn hoeven deze niet apart gedoceerd te
worden.
Het is mogelijk dat een bepaalde vraag niet wordt ingevuld door de respondent. Hiervoor kunnen
verschillende redenen zijn. De data werd bijvoorbeeld niet van de respondent verlangd, de respondent
weigerde een vraag te beantwoorden, de respondent wist het antwoord niet of het antwoord van de
respondent was onduidelijk (Saunders et al., 2015). In software voor statische analyse wordt vaak een
speciale code gebruikt voor de ontbrekende data, zo ook bij SPSS. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt
van de code 99.

3.8 Data presentatie
De beantwoording van de deelvragen van dit onderzoek is gedaan aan de hand van de antwoorden die
de respondenten hebben gegeven in de enquête. Deze aantallen zijn gewogen aan de hand van de
functiegroepen. Het mobiliteitsprofiel wordt in hoofdstuk 4 beschreven aan de hand van kruistabellen
en staafdiagrammen. Hierbij wordt het onderzoek van 2009 als voorbeeld gebruikt. Om weer te
kunnen geven wat het aandeel is van bijvoorbeeld een bepaald vervoermiddel wordt een kruistabel
gemaakt. Op deze manier kan de data ook worden vergeleken met de data uit 2009, wat één van de
opdrachten was die de opdrachtgever heeft meegegeven.
De tabellen met de gele kleur gaan in op de respondenten van zowel de Radboud Universiteit
als het Radboudumc. De tabellen met de oranje kleur gaan in op alleen de respondenten van de
Radboud Universiteit. De tabellen met de blauwe kleur gaan in op alleen de respondenten van het
Radboudumc.
In hoofdstuk 5 worden de CO2 uitstoot en de ecologische voetafdruk uitgedrukt in tabellen, wat op
dezelfde manier wordt gedaan met de resultaten uit 2009. Hierdoor kan er een vergelijking
plaatsvinden tussen de resultaten van het onderzoek uit 2009 en 2016.
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de motieven en barrières die respondenten hebben voor bepaalde
vervoermiddelen. Deze resultaten worden gepresenteerd aan de hand van figuren van
staafdiagrammen, waarin de mate van belangrijkheid van het motief of de barrière naar voren komt.
De resultaten van de logistische regressie analyse worden gepresenteerd in tabellen.
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4 Mobiliteitsprofiel
In de voorgaande drie hoofdstukken is respectievelijk het onderzoek geïntroduceerd, theoretisch
onderbouwd en methodologisch onderbouwd. In dit hoofdstuk wordt de eerste deelvraag
beantwoord. Deze deelvraag luidde: "Wat zijn de kenmerken van het mobiliteitsprofiel van de
medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc en wat zijn de veranderingen van het
mobiliteitsprofiel ten opzichte van 2009?".

4.1 Ingevoerde maatregelen
In de periode tussen 2009 en 2016 zijn door zowel de Radboud Universiteit als het Radboudumc
verschillende maatregelen genomen om het mobiliteitsprofiel te beïnvloeden. Deze maatregelen
worden in deze deelparagraaf toegelicht.
Bij de Radboud Universiteit kost parkeren €10 per dag en €45 per maand (Radboudumc, n.d.). Deze
maatregelen zijn bedoeld om het reizen met de auto naar de Radboud Universiteit voor de
medewerkers te ontmoedigen. Op 1 januari 2013 is bij het Radboudumc voor de medewerkers in
loondienst het betaald parkeren ingevoerd. Er wordt onderscheid gemaakt in de reisafstand.
Medewerkers die met de auto een afstand van minder dan 7,5 kilometer enkele reis reizen, betalen
€5,- per dag. De medewerkers die een grotere afstand afleggen dan 7,5 kilometer enkele reis betalen
€1,50 per dag.
Voor de carpoolers waren verschillende regelingen van toepassing om dit te promoten. Zo
werden speciale parkeerplekken voor carpoolers vrij gehouden. Deze regelingen zijn momenteel niet
meer van toepassing (Radboudumc, n.d.). Het was niet te controleren of alleen de carpoolers gebruik
maakten van de speciale parkeerplekken.
Om het fietsen naar de Radboud Universiteit of het Radboudumc te stimuleren zijn er verschillende
regelingen ingevoerd. Medewerkers van de Radboud Universiteit krijgen afhankelijk van de gefietste
afstand een vergoeding. Deze vergoeding is ook afhankelijk van het aantal dagen dat de medewerker
naar de Radboud Universiteit fietst (Radboudnet, n.d.). Daarnaast kan een medewerker van de
Radboud Universiteit eenmaal in de drie jaar een nieuwe (e-)fiets aanschaffen en deze invoeren in een
speciaal fiscaalsysteem waardoor de medewerker een fors belastingvoordeel ontvangt (Radboud
Universiteit, n.d.). In 2012 was er voor de medewerkers van de Radboud Universiteit een tijdelijke
regeling om een e-fiets aan te schaffen. Door middel van subsidies van de stadsregio Arnhem-Nijmegen
konden medewerkers de e-fiets met 30% korting aanschaffen (Radboudnet, n.d.).
Bij het Radboudumc is het mogelijk om een (e-)fiets aan te schaffen met een
belastingvoordeel. Bij het Radboudumc kan dit eens in de vijf jaar (Radboudumc Intranet, n.d.)
Verder worden de medewerkers van de Radboud Universiteit aangemoedigd om het openbaar vervoer
te gebruiken door middel van een regeling. Deze regeling houdt in dat medewerkers die met het
openbaar vervoer reizen een basisvergoeding krijgen van 75% van de reiskosten. De reisafstand is
hierbij niet van belang. Ook is het mogelijk door het keuzemodel van de arbeidsvoorwaarden om
enkele verlofdagen in te ruilen voor 100% vergoeding van de reiskosten (Radboudnet, n.d.).
De medewerkers van het Radboudumc krijgen geen directe reiskostenvergoeding, maar
kunnen hun reiskosten met het openbaar vervoer gebruiken voor een belastingvoordeel. Dit voordeel
is afhankelijk van het inkomen (Radboudumc Intranet, n.d.)
Bij de Radboud Universiteit wordt in het algemeen geen verhuisplicht opgelegd. Bij specifieke functies
als storingsdiensten is er wel sprake van een verhuisplicht doordat het noodzakelijk is dat de
medewerkers in deze functies binnen zeer korte tijd ter plaatste dienen te zijn. De verhuisplicht kan
alleen worden opgelegd bij indiensttreding en er is sprake van een verhuiskostenvergoeding
(Radboudnet, n.d.).
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Voor de medewerkers van het Radboudumc is er vaker sprake van een verhuisplicht. In het
ziekenhuis is het voor bepaalde medisch specialisten en artsen bijvoorbeeld van belang dat zij binnen
een bepaalde tijd op de werkplek moeten zijn. Voor de medewerkers die een verhuisplicht hebben
opgelegd bij indiensttreding ontvangen een tegemoetkoming in de verhuiskosten (Radboudumc
Intranet, n.d.).

4.2 Afstandsverdeling
Uit tabel 8 komt naar voren dat in 2009 als in 2016 de meeste respondenten van beide organisaties
binnen een straal van 10 kilometer van de Radboud Universiteit en het Radboudumc wonen. In
vergelijking met 2009 woont een groter percentage van de medewerkers van het Radboudumc in een
straal van tien kilometer van het Radboudumc. Zoals in deelparagraaf 4.1 is beschreven hebben
medewerkers met een bepaalde functie een verhuisplicht, waardoor zij dichterbij het Radboudumc
zijn gaan wonen.
Tabel 8 Vergelijking afstandsverdeling 2009 en 2016.

Werkgever
Afstand

Radboud Universiteit
2009
38%

Radboud Universiteit
2016
38%

6-10 km

23%

11-15 km

0-5 km

Radboudumc 2009

Radboudumc 2016

23%

31%

17%

19%

20%

12%

11%

17%

13%

16-20 km

5%

7%

10%

8%

21-30 km

8%

10%

11%

11%

31-40 km

3%

4%

6%

4%

41-50 km

2%

3%

3%

5%

51-60 km

1%

2%

2%

3%

61 km of meer

6%

8%

6%

5%

Onbekend

2%

-

3%

-

Als de Chi-kwadraattoets wordt toegepast blijkt dat tussen het tijdstip van de onderzoeken van de
Radboud Universiteit en de afstandsverdeling geen statistisch verband heeft. De verdeling is op toeval
berust. Bij de onderzoeken bij de medewerkers op het Radboudumc is daarentegen wel sprake van
een statistisch verband. De nulhypothese wordt verworpen doordat het significantieniveau onder de
0,05 ligt. Het statistische verband is echter (zeer) zwak, want de Cramér's V is 0,118.
In andere woorden: uit de Chi-kwadraattoets komt naar voren dat bij de Radboud Universiteit
de verschillen in de percentages in het jaar 2009 en het jaar 2016 op toeval berusten. Bij het
Radboudumc komt naar voren dat de verschillen in de percentages in het jaar 2009 en het jaar 2016
niet op toeval berusten, maar dat er een statistisch verband is. De medewerkers van het Radboudumc
zijn significant dichterbij komen wonen.
In dit onderzoek wordt aan de hand van de functiegroepen onderzocht welke functiegroepen dichtbij
wonen en welke functiegroepen verder weg wonen. Bepaalde functie groepen hebben slechts enkele
respondenten. Hierdoor zijn bepaalde functiegroepen samengevoegd, waardoor de verschillende
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strata een N hebben van minimaal 50 respondenten. Dezelfde functiegroepen zijn samengevoegd als
bij de weging van de verschillende functiegroepen in bijlage 2.
Bij de Radboud Universiteit blijkt uit tabel 9 dat bijna een kwart van het onderwijsgevend personeel
op een afstand van 61 km of meer woont. Een verklaring hiervoor is dat een deel van het onderwijzend
personeel niet alleen op de Radboud Universiteit lesgeeft, maar ook op andere locaties waardoor zij
niet aan de omgeving van Nijmegen gebonden zijn.
Tabel 9 Functiegroepen en afstandsverdeling Radboud Universitieit 2016. N Onderwijsgevend personeel: 72; N Overig:
308.

Functie Radboud Universiteit
Afstand

Onderwijsgevend personeel

Overig

0-5 km

43 %

37%

6-10 km

8%

19%

11-15 km

3%

12%

16-20 km

1%

7%

21-30 km

8%

10%

31-40 km

4%

4%

41-50 km

3%

3%

51-60 km

6%

2%

24%

6%

25,080 km

15,360 km

61 km of meer
Gemiddelde

Het blijkt uit tabel 10 dat de functiegroepen bij het Radboudumc die de patiënten behandelen, zoals
de medisch specialisten en artsen of verpleging en verzorging, dichterbij het Radboudumc wonen dan
de andere functiegroepen. De reden hiervan kan zijn dat de medewerkers in deze functiegroepen
bijvoorbeeld opgeroepen kunnen worden om snel naar het Radboudumc te komen, wat ook voor
bepaalde functies in de functiegroep facilitair van toepassing is. Zoals eerder is beschreven in
deelparagraaf 4.1 is er sprake van een verhuisplicht voor de functiegroepen die opgeroepen kunnen
worden om snel naar het Radboudumc te komen.
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Tabel 10 Functiegroepen en afstandsverdeling Radboudumc 2016. N Medisch specialisten en artsen: 63, N Verpleging en
verzorging: 137, N Analytisch personeel 95, N Onderwijs en onderzoek: 221, N Facilitair: 56, N Overig: 452.

Functie Radboudumc
Afstand

0-5 km

Medisch
specialisten en
artsen
44%

Verpleging en
verzorging

Analytisch
personeel

Onderwijs en
onderzoek

Facilitair

Overig

27%

25%

43%

36%

27%

6-10 km

13%

23%

17%

15%

25%

22%

11-15 km

6%

15%

18%

4%

14%

15%

16-20 km

6%

11%

5%

5%

9%

7%

21-30 km

8%

9%

11%

8%

4%

13%

31-40 km

2%

5%

3%

3%

2%

5%

41-50 km

10%

5%

4%

7%

5%

4%

51-60 km

8%

2%

10%

5%

2%

2%

61 km of
meer

3%

3%

7%

10%

3%

5%

17,570 km

15,570 km

20,685 km

18,360 km

14,175 km

16,700 km

Gemiddelde

4.3 Vervoerswijze
Het blijkt uit de enquêteresultaten dat een gedeelte van de respondenten meerdere vervoerswijzen
gebruiken voor een enkele reis. Ook is het mogelijk dat de respondenten de keuze hebben uit
verschillende vervoerswijzen en afhankelijk van bijvoorbeeld het weer een keuze maken. In tabel 11 is
weergegeven hoe groot het percentage is per vervoerswijze in totaal. Dit houdt in dat een respondent
alle vervoerswijzen diende aan te geven waar hij of zij gebruik van maakt. Het totale percentage is dan
ook boven de 100%, doordat respondenten meerdere vervoerswijzen konden invoeren in de enquête.
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Tabel 11 Alle mogelijke vervoerswijzen 2016. N Radboud Universiteit: 380, N Radboudumc: 1024.

Werkgever
Vervoerswijze
Lopen

Radboud Universiteit

Radboudumc

18%

17%

Bromfiets/scooter

1%

3%

Motor

1%

2%

Trein

15%

13%

Bus

19%

13%

Fiets

60%

57%

E-fiets

13%

15%

Auto alleen

31%

39%

Carpoolen

3%

6%

Wat opvalt is het hoge percentage respondenten dat de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer, evenals
bij het alleen reizen in de auto. Een ander opvallende vervoerswijze is lopen. De respondenten dienden
alle vervoerswijzen aan te geven waardoor lopen een hoog percentage heeft bij beide organisaties
doordat de respondenten bijvoorbeeld lopend van de bus naar hun uiteindelijke werkplaats gaan.
Lopen wordt vooral als voor- of natransport gebruikt.
Bij de beantwoording dienden de respondenten ook aan te geven hoeveel kilometer zij met een
vervoermiddel reizen. Hieruit kon de ‘hoofd vervoerswijze’ worden opgemaakt. Dit houdt in dat dit
vervoermiddel hoofdzakelijk wordt gebruikt door de respondent bij een enkele reis naar de Radboud
Universiteit of het Radboudumc, oftewel de vervoerswijze met de meeste kilometers.
In tabel 12 zijn de resultaten uit het onderzoek van 2009 vergeleken met de resultaten uit het
onderzoek van 2016.
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Tabel 12 Vervoerswijze 2009 en 2016. N Radboud Universiteit 2009: 393, N Radboud Universiteit 2016: 380, N
Radboudumc: 1070, N Radboudumc: 1024.

Onderzoek
Vervoerswijze

Radboud Universiteit
2009

Radboud Universiteit
2016

Radboudumc
2009

Radboudumc
2016

Lopen

1%

2%

1%

1%

Bromfiets/scooter

0%

1%

0%

2%

Motor

0%

1%

1%

1%

Trein

12%

15%

7%

10%

Bus

5%

2%

3%

1%

Fiets

55%

49%

40%

45%

-

12%

-

14%

Auto alleen

21%

17%

37%

22%

Carpoolen

3%

2%

9%

4%

Onbekend

3%

-

3%

-

E-fiets

In 2016 is het percentage van forenzen dat alleen in de auto gaat met ruim 15% procent afgenomen
bij het Radboudumc. Dit is het gevolg van het beleid zoals in deelparagraaf 4.1 is beschreven dat het
parkeren bij het Radboudumc voor de medewerkers geld kost. Ook is het aantal carpoolers met ruim
5% procent afgenomen. In 2009 was er sprake van een regeling voor carpoolers. Deze regeling is
afgeschaft. Daartegenover staat dat het percentage fietsers 5% procent hoger is dan in 2009. In 2009
is niet gevraagd of de respondenten de e-fiets gebruiken. In 2016 is dit percentage ruim 14%. De
aanschaf van de e-fiets wordt (voor een gedeelte) vergoed wat niet het geval was in 2009. Ook gaan
er meer respondenten met de trein.
Bij de medewerkers van de Radboud Universiteit valt op dat er nauwelijks grote verschillen
tussen de resultaten van het vervoersonderzoek uit 2009 en de resultaten uit dit onderzoek uit 2016
zijn. Bij de fiets is er wel sprake van een hoger percentage in 2009. Dit komt doordat er in 2009 geen
onderscheid is gemaakt tussen de 'normale' fiets en de e-fiets. Als het percentage van de fiets en de
e-fiets worden opgeteld uit het onderzoek van 2016, blijkt dat er sprake is van een stijging van het
aantal medewerkers dat de fiets gebruikt. De toename van het gebruik van de trein tussen 2009 en
2016 kan worden verklaard aan de hand van de vervoersregeling die de Radboud Universiteit heeft
waarmee het reizen met de trein volledig kan worden vergoed.
De auto wordt vaker gebruikt door de medewerkers van het Radboudumc, terwijl de trein een
populairder vervoermiddel is bij de medewerkers van de Radboud Universiteit. Dit komt doordat de
reiskosten met de trein voor een groter deel worden vergoed bij de Radboud Universiteit dan bij het
Radboudumc, zoals is beschreven in deelparagraaf 4.1. Ondanks dat er veel bussen rijden in Nijmegen,
wordt de bus nauwelijks gebruikt als hoofd vervoerswijze. De bus wordt vooral gebruikt als natransport
voor de forenzen die met de trein naar Nijmegen reizen en vervolgens met de bus naar de Radboud
Universiteit of het Radboudumc reizen.
In het methodologisch hoofdstuk is beschreven dat het verband tussen de vervoerswijze en de twee
onderzoeken getoetst wordt aan de hand van de Chi-kwadraattoets. Het blijkt dat het
significantieniveau bij de toetsing van de twee onderzoeken van de medewerkers van de Radboud
Universiteit en de vervoerswijze boven de 0,05 ligt. Hierdoor klopt de nulhypothese dat er statistisch
geen verband is tussen het tijdstip van het onderzoek en de vervoerswijze van de medewerkers van
de Radboud Universiteit. In andere woorden betekent dit dat de percentages in het onderzoek uit het
jaar 2009 en het jaar 2016 op toeval berusten.

37

Bij de uitvoer van de Chi-kwadraattoets bij de twee onderzoeken onder de medewerkers van
het Radboudumc blijkt dat de twee variabelen niet onafhankelijk zijn. Dit komt doordat het
significantieniveau kleiner is dan 0,05, namelijk 0,0. Dit betekent dat de verschillen in percentages
tussen de onderzoeken uit 2009 en uit 2016 niet op toeval berusten, maar dat er een statistisch
verband is. De vervoerswijzen in het onderzoek uit 2016 zijn significant anders dan in het onderzoek
uit 2009. Door middel van de Cramér's V-toets komt de sterkte van het verband naar voren. Dit is
0,248, wat inhoudt dat er sprake is van een (zeer) zwak verband.
4.3.1.1 Hoofd vervoerswijze gekoppeld aan afstandscategorie
In het softwareprogramma SPSS kunnen verschillende gegevens aan elkaar worden gekoppeld. In dit
geval is de hoofd vervoerswijze per respondent gekoppeld aan de afstand die de respondent aflegt
tijdens een enkele reis naar de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Dit is in figuur 9 en 10
weergegeven.

Hoofd vervoerswijze Radboud Universiteit
per afstandscategorie
100%
Motor

Percentage

80%

Bromfiets/scooter
60%

Lopend

40%

Bus
Trein

20%

Auto alleen
0%
0-5 km 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 km
km
km
km
km
km
km
km
of
meer

Carpoolen
E-fiets
Fiets

Afstand
Figuur 9 Percentage hoofd vervoerswijze Radboud Universiteit per afstandscategorie. N Radboud Universiteit: 380.
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Hoofd vervoerswijze Radboudumc per
afstandscategorie
100%

Motor

Percentage
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Bromfiets/scooter
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0-5 km 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 km
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Afstand

Carpoolen
E-fiets
Fiets

Figuur 10 Percentage hoofd vervoerswijze Radboudumc per afstandscategorie. N Radboudumc: 1024.

Op de korte afstanden tot 10 kilometer komt het grootste deel van de medewerkers van zowel de
Radboud Universiteit als het Radboudumc met de fiets. 7,5 kilometer wordt in het algemeen als grens
gezien voor een fietsafstand (Platform Beter Benutten, 2015). De reistijd is dan maximaal ongeveer
een half uur wat als acceptabel wordt beschouwd.
Voor de e-fiets wordt een afstand van 15 kilometer als acceptabel beschouwd (Platform Beter
Benutten, 2015). Als wordt gekeken naar de afstandscategorie 11 tot 15 kilometer, blijkt dat de e-fiets
een populair vervoermiddel is. Desondanks gebruikt ruim 12 procent van de respondenten van de
Radboud Universiteit en ruim 20 procent van de respondenten van het Radboudumc de auto alleen
als vervoerswijze in de afstandscategorie 11 tot 15 kilometer.
Opvallende afstandscategorieën bij de medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc
zijn de afstand 16 tot 20 kilometer en 21 kilometer tot 30 kilometer. De meerderheid uit deze
categorieën gebruikt de auto als hoofd vervoerswijze. Dit komt mogelijk doordat de respondenten in
deze afstandscategorieën het teveel moeite vinden om bijvoorbeeld eerst de fiets te nemen naar het
treinstation, dan de trein te pakken en dan als natransport de bus te pakken. Het is meestal sneller om
dan met de auto te gaan in plaats van het openbaar vervoer te gebruiken in deze afstandscategorieën.
Een reden waarom de auto op de langere afstand nog redelijk populair is, ondanks stimuleringsmaatregelen om niet met de auto te komen, kan worden gezocht in het ontbreken van een treinstation
in de buurt van het huis van de medewerker van de Radboud Universiteit en het Radboudumc of het
ontbreken van een directe treinverbinding naar het treinstation Nijmegen Heyendaal.
Een groot verschil met de medewerkers van de Radboud Universiteit is dat de medewerkers van het
Radboudumc bij de afstandscategorie 16 tot 20 kilometer de e-fiets relatief gezien vaker gebruiken.
Daarnaast wordt de trein minder gebruikt bij een reisafstand van 31 kilometer of meer dan door de
medewerkers van de Radboud Universiteit. Dit kan worden verklaard door de in deelparagraaf 4.1
genoemde verschillen in maatregelen van de reiskostenvergoeding tussen de Radboud Universiteit en
het Radboudumc.
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4.4 Algemene oordeel verschillende vervoerswijzen
In deze deelparagraaf wordt ingegaan op het algemene oordeel van de medewerkers van de Radboud
Universiteit en het Radboudumc van de auto, (e-)fiets, trein en bus. Aan alle respondenten is gevraagd
wat het oordeel van de respondent is over de vervoermiddellen. Deze resultaten worden vergeleken
met de resultaten uit 2009. Hierbij dient wel te worden aangegeven dat in 2009 de categorieën ‘weet
niet’ en ‘onbekend’ zijn meegenomen, terwijl dit niet het geval is in het onderzoek van 2016. Hierdoor
kunnen de kolommen niet met elkaar worden vergeleken, maar de aanwezige trend komt wel naar
voren. Het uitvoeren van de Chi-kwadraattoets is om deze reden ook niet mogelijk.

4.4.1 Algemeen oordeel woon-werkverkeer met de auto
In vergelijking met 2009 zijn de respondenten in 2016 positiever in hun oordeel over de bereikbaarheid
met de auto van de Radboud Universiteit en het Radboudumc zo blijkt uit tabel 13. De respondenten
van de Radboud Universiteit zijn daarnaast positiever dan de respondenten van het Radboudumc.
Tabel 13 Oordeel bereikbaarheid auto 2009 en 2016. N Radboud Universiteit 2009: 393, N Radboud Universiteit 2016:
380, N Radboudumc 2009: 1070, N Radboudumc 2016: 1024.

Onderzoek
Oordeel
bereikbaarheid auto

Radboud
Universiteit 2009

Radboud
Universiteit 2016

Radboudumc
2009

Radboudumc
2016

Goed

14%

36%

14%

33%

Redelijk

34%

54%

38%

48%

Slecht

26%

10%

30%

19%

Weet niet

22%

-

14%

-

Onbekend

4%

-

6%

-

In figuur 11 komt naar voren dat de resultaten uit het onderzoek uit 2016 laten zien dat de
respondenten van het Radboudumc negatiever zijn over het parkeren van de auto dan de
medewerkers van het Radboud Universiteit. Dit kan worden verklaard door de invoer van het betaald
parkeren zoals in paragraaf 4.1 is beschreven, waarbij de prijzen hoger zijn bij het Radboudumc dan bij
de Radboud Universiteit indien er meerdere dagen in de week wordt geparkeerd.

Figuur 11 Oordeel parkeren auto. N Radboud Universiteit: 380, N Radboudumc: 1024.

Uit tabel 14 blijkt dat de respondenten in 2016 positiever zijn in hun oordeel over de bereikbaarheid
van de fiets dan in 2009. Ook zijn de respondenten van beide organisaties positiever over de
fietsenstallingen dan in 2009 zoals is weergegeven in tabel 15. Desondanks laten de figuren in bijlage
4 zien dat de capaciteit van de fietsenstallingen volgens de respondenten van het Radboudumc als
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onvoldoende wordt beoordeeld en dat er onduidelijkheid is onder de respondenten van beide
organisaties over de voorzieningen voor de e-fiets.
Tabel 14 Oordeel bereikbaarheid fiets 2009 en 2016. N Radboud Universiteit 2009: 393, N Radboud Universiteit 2016:
380, N Radboudumc 2009: 1070, N Radboudumc 2016: 1024.

Onderzoek
Oordeel
bereikbaarheid fiets

Radboud
Universiteit 2009

Radboud
Universiteit 2016

Radboudumc
2009

Radboudumc
2016

Goed

69%

84%

56%

88%

Redelijk

15%

14%

13%

9%

2%

2%

2%

3%

Weet niet

10%

-

23%

-

Onbekend

4%

-

3%

-

Slecht

Tabel 15 Oordeel fietsenstallingen 2009 en 2016. N Radboud Universiteit 2009: 393, N Radboud Universiteit 2016: 380, N
Radboudumc 2009: 1070, N Radboudumc 2016: 1024.

Onderzoek
Oordeel
fietsenstallingen
Goed

Radboud
Universiteit 2009
63%

Radboud
Universiteit 2016
67%

Radboudumc
2009
40%

Radboudumc
2016
53%

20%

30%

24%

40%

3%

3%

8%

7%

Weet niet

10%

-

23%

-

Onbekend

4%

-

6%

-

Redelijk
Slecht

Het openbaar vervoer wordt in 2016 bij beide organisaties positiever beoordeeld dan bij het onderzoek
in 2009 zo blijkt uit tabel 16.
Tabel 16 Oordeel bereikbaarheid openbaar vervoer 2009 en 2016. N Radboud Universiteit 2009: 393, N Radboud
Universiteit 2016: 380, N Radboudumc: 1070, N Radboudumc: 1024.

Onderzoek
Oordeel bereikbaarheid
openbaar vervoer

Radboud Universiteit
2009

Radboud
Universiteit 2016

Radboudumc
2009

Radboudumc
2016

Goed

45%

56%

30%

49%

Redelijk

30%

36%

34%

41%

6%

8%

9%

10%

Weet niet

15%

-

22%

-

Onbekend

4%

-

6%

-

Slecht

In het onderzoek van 2016 is door de opdrachtgever gevraagd om een onderscheid te maken in de
oordelen van de bus en de trein. Het blijkt uit tabel 17 dat in 2016 de trein niet al te positief wordt
beoordeeld door de respondenten van zowel de Radboud Universiteit als het Radboudumc. De
belangrijkste reden die hiervoor wordt genoemd is dat het treinstation Heyendaal slecht bereikbaar is
en dat er nog een stuk dient te worden gelopen van het treinstation naar de uiteindelijke werkplaats.
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Tabel 17 Oordeel bereikbaarheid trein en bus 2016. N Radboud Universiteit: 380, N Radboudumc: 1024.

Onderzoek
Oordeel bereikbaarheid
trein en bus 2016

Radboud
Universiteit trein
2016

Radboud
Universiteit bus
2016

Radboudumc
trein 2016

Radboudumc
bus 2016

Goed

47%

65%

35%

62%

Redelijk

42%

29%

52%

31%

Slecht

11%

6%

13%

8%

4.5 Frequentie woon-werkverkeer
Het is niet mogelijk om de resultaten van het vervoersonderzoek uit 2016 die ingaan op de frequentie
van het woon-werkverkeer per organisatie te vergelijken met het onderzoek uit 2009. Dit komt
doordat in het onderzoek uit 2009 de resultaten van de respondenten van de Radboud Universiteit en
het Radboudumc bij elkaar zijn gevoegd.
Tabel 18 Vergelijking reisdagen 2009 en 2016. N beide organisaties 2009: 1463, N Radboud Universiteit 2016: 380, N
Radboudumc 2016: 1024, N beide organisaties 2016: 1404.

Onderzoek

1 dag

1%

Beide
Radboudumc 2016 organisaties
2016
1%
1%
1%

2 dagen

4%

3%

2%

3%

3 dagen

18%

17%

20%

19%

4 dagen

36%

41%

47%

45%

5 dagen of meer

40%

39%

30%

33%

Nooit

0%

0%

0%

0%

Onbekend

3%

-

-

-

Aantal reisdagen Beide organisaties 2009

Radboud Universiteit
2016

Uit tabel 18 blijkt dat de medewerkers van de Radboud Universiteit in 2016 gemiddeld meer dan 4,2
reisdagen per week naar de Radboud Universiteit hebben. De medewerkers van het Radboudumc
hebben in 2016 gemiddeld 4,1 reisdagen per week naar het Radboudumc. In 2009 was het gemiddelde
aantal werkdagen 4,1 voor beide organisaties. Door naar het gemiddeld aantal reisdagen te kijken
ontstaat het beeld dat er nauwelijks verschillen zijn in 2016 ten opzichte van 2009. Dit is wel degelijk
het geval als tabel 18 wordt geanalyseerd. Vooral bij het Radboudumc zijn de respondenten meer vier
dagen gaan werken in plaats van vijf dagen.
Om de Chi-kwadraattoets uit te voeren worden beide organisaties uit het onderzoek uit 2016 bij elkaar
gevoegd zoals dit ook is gebeurd in 2009. De nulhypothese dat de er geen statistisch verband is tussen
het tijdstip van het onderzoek en het aantal reisdagen wordt verworpen doordat er sprake is van
significantie. Doordat het significantieniveau kleiner is dan 0,05 is er wel sprake van een statistisch
verband. Dit verband is echter (zeer) zwak doordat de Cramér's V 0,104 is. Het aantal reisdagen in het
onderzoek uit 2016 zijn significant anders dan het aantal reisdagen in het onderzoek uit 2009.
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Daarnaast is het aantal reisdagen per functiegroep van de Radboud Universiteit geanalyseerd in tabel
19. Onderwijsgevend personeel hebben vaker vier reisdagen dan de overige functiegroep. Deze
overige functiegroep hebben vaker één reisdag, twee of vijf reisdagen.
Tabel 19 Percentage reisdagen per functiegroep Radboud Universiteit 2016. N Onderwijsgevend personeel: 72. N Overig:
308.

Functie Radboud Universiteit
Aantal reisdagen

Onderwijsgevend personeel

Overig

1 dag

0%

1%

2 dagen

1%

3%

3 dagen

17%

17%

4 dagen

44%

41%

5 dagen of meer

37%

39%

0%

0%

Nooit

Als het aantal reisdagen van de functiegroepen van het Radboudumc worden geanalyseerd uit tabel
20, blijkt dat er sprake is van een tweedeling in het soort functie. De functies in de functiegroepen
medisch specialisten en artsen & onderwijs en onderzoek hebben voornamelijk 5 reisdagen. Bij de
functiegroepen verpleging en verzorging, analytisch personeel, facilitair en de overige functiegroep
heeft een meerderheid van de respondenten 4 reisdagen. De respondenten uit deze functiegroepen
hebben minder werkuren of werken meer uren per dag.
Tabel 20 Percentage reisdagen per functiegroep Radboudumc in 2016. N Medisch specialisten en artsen: 63, N Verpleging
en verzorging: 137, N Analytisch personeel 95, N Onderwijs en onderzoek: 221, N Facilitair: 710, N Overig: 452.

Functie Radboudumc
Aantal reisdagen

Medisch
specialisten en
artsen

Verpleging
en
verzorging

Analytisch
personeel

Onderwijs en
onderzoek

Facilitair

Overig

1 dag

0%

0%

0%

2%

0%

0%

2 dagen

3%

2%

0%

7%

0%

2%

3 dagen

5%

29%

22%

16%

16%

20%

4 dagen

33%

47%

40%

35%

43%

52%

5 dagen

56%

21%

38%

40%

41%

25%

6 dagen

3%

1%

0%

0%

0%

1%

7 dagen

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Nooit

0%

1%

0%

0%

0%

0%

4.6 Telewerken
De medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc werken niet alleen op locatie op de
Radboud Universiteit en het Radboudumc. De medewerkers doen ook aan telewerken. Dit houdt in
dat zij op een andere locatie kunnen werken zodat zij niet naar de Radboud Universiteit of het
Radboudumc hoeven te reizen. De medewerker kan dan bijvoorbeeld thuiswerken. Dit is een
onderdeel van het nieuwe werken. Met het nieuwe werken wil de overheid bereiken dat minder
mensen gaan reizen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013).
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Net als bij het aantal reisdagen zijn in het vervoersonderzoek uit 2009 de resultaten van de Radboud
Universiteit en het Radboudumc bij elkaar gevoegd (VVC Oost, 2009). Hierdoor is het niet mogelijk om
het telewerken per organisatie te vergelijken met 2009.
Tabel 21 Vergelijking telewerken 2009 en 2016. N beide organisaties 2009: 1463, N Radboud Universiteit 2016: 380, N
Radboudumc 2009: 1024, N beide organisaties 2016: 1404.

Onderzoek
Telewerken

Beide organisaties
2009

Radboud Universiteit
2016

Radboudumc
2016

Beide organisaties
2016

Nooit

78%

62%

66%

65%

1 dag per maand

15%

23%

27%

26%

1 dag per week

4%

12%

6%

7%

2 dagen per week of
meer

2%

3%

2%

2%

Onbekend

1%

-

-

-

Uit tabel 21 blijkt dat het percentage respondenten dat heeft aangegeven nooit te telewerken in 2016
een stuk lager is dan in 2009. Dit komt door innovaties op dit gebied. Een voorbeeld hiervan is video
vergaderen, waardoor er niet op de werklocatie hoeft te worden gewerkt.
Om de Chi-kwadraattoets toe te passen worden beide organisaties in 2016 samengevoegd doordat dit
ook is gebeurd in 2009. Er is sprake van een statistisch verband tussen het tijdstip van het onderzoek
en hoeveel respondenten aan telewerken doen. Het significantieniveau is 0,0 waardoor de
nulhypothese dat er statistisch geen verband is wordt verworpen. Dit betekent dat in het onderzoek
uit 2016 significant meer aan telewerken wordt gedaan in vergelijking met het onderzoek uit 2009. Het
verband is echter wel (zeer) zwak doordat de Cramér's V 0,195 is.
4.6.1.1 Redenen om niet te telewerken
In 2009 is aan de respondenten niet gevraagd wat de redenen waren om niet te telewerken. In het
vervoersonderzoek uit 2016 is dit wel gevraagd. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 12.
De respondenten konden meerdere redenen aangeven. De meest genoemde reden om niet te gaan
telewerken is voor de respondenten van de Radboud Universiteit dat het werk zich er niet voor leent.
Dit komt bijvoorbeeld doordat er colleges dienen te worden gegeven op locaties aan studenten.
Ook bij het Radboudumc geven respondenten aan dat zij niet telewerken omdat het werk zich er niet
voor leent. Bij het Radboudumc zijn bijvoorbeeld patiënten die worden verzorgd en is het logisch dat
de medewerkers in de verzorgende functies naar het Radboudumc komen om te werken. Dit kan niet
op een andere locatie.
Andere genoemde redenen zijn niet werk gerelateerd. Zo wordt aangegeven dat telewerken niet in de
bedrijfscultuur past, dat het een gewoonte is om naar de werklocatie te komen en omdat de
leidinggevende er tegen is.
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Figuur 12 Percentage redenen niet telewerken 2016. N Radboud Universiteit: 221, N Radboudumc 659.

4.7 Spitsmijden
Spitsmijden houdt in dat forenzen bewust buiten de spits reizen. Zoals in het theoretisch kader naar
voren is gekomen wordt congestie onder andere veroorzaakt door het reizen in de spits. De overheid
wil dan ook dat zoveel mogelijk mensen de spits mijden (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013).
In dit onderzoek wordt rekening gehouden met spitstijden van 7 uur tot 9 uur 's ochtends en 16 uur
tot 18 uur 's middags. Voor deze tijdstippen is gekozen omdat in het vervoersonderzoek uit 2009 deze
tijden ook waren gekozen (VVC Oost, 2009).
Het blijkt uit tabel 22 dat het overgrote deel de respondenten van beide organisaties niet aan
spitsmijden doet.
Tabel 22 Spitsmijden beide organisaties 2016. N Radboud Universiteit: 380, N Radboudumc 1024.

Functie Radboud Universiteit
Spitsmijden
Ja, een dag per week

Radboud Universiteit

Radboudumc

3%

2%

14%

11%

Altijd

6%

8%

Nooit

78%

79%

Ja, meerdere dagen per week

In het vervoersonderzoek uit 2009 zijn de resultaten van spitsmijden van de Radboud Universiteit en
het Radboudumc net als bij telewerken bij elkaar gevoegd. Er staat in het onderzoekrapport uit 2009
het volgende geschreven over spitsmijden: "...slechts één op de twintig respondenten reist niet tijdens
de spits voor het werk. " (VVC Oost, 2009, pagina 12). Dit aantal is in het onderzoek uit 2016 hoger.
Ruim 20% van de respondenten van beide organisaties doet momenteel aan spitsmijden, een veel
hoger percentage dan in 2009. Het is niet mogelijk om een Chi-kwadraattoets toe te passen, doordat
er geen gegevens zijn hoe vaak per week de medewerkers in 2009 aan spitsmijden deden.
Als het spitsmijden wordt opgesplitst naar de verschillende functiegroepen in tabel 23 blijkt dat de
respondenten die onderwijsgevend personeel zijn vaker aan spitsmijden doen dan de overige
functiegroepen. Dit komt doordat onderwijsgevend personeel verschillende werktijden hebben. De
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overige functiegroepen zoals de administratie of de facilitaire functiegroepen hebben vaste
werktijden.
Tabel 23 Spitsmijden Radboud Universiteit 2016. N Radboud Universiteit: 380. N Onderwijsgevend personeel: 72. N
Overig: 308.

Functie Radboud Universiteit
Spitsmijden

Onderwijsgevend personeel

Ja, een dag per week

Overig

4%

2%

24 %

12 %

Altijd

1%

7%

Nooit

71 %

79 %

Ja, meerdere dagen per week

Bij de verschillende functiegroepen van het Radboudumc blijkt uit tabel 24 dat de respondenten in de
functiegroepen verpleging & verzorging en onderwijs & onderzoek vaker aan spitsmijden doen dan de
andere functiegroepen. Deze functiegroepen zijn minder gebonden aan vaste werktijden.
Tabel 24 Spitsmijden Radboud Universiteit 2016. N Radboud Universiteit: 1024. N Medisch specialisten en artsen: 63, N
Verpleging en verzorging: 137, N Analytisch personeel 95, N Onderwijs en onderzoek: 221, N Facilitair: 56, N Overig: 452.

Functie Radboudumc
Spitsmijden

Medisch
specialisten en
artsen

Ja, een dag per
week
Ja, meerdere
dagen per week
Altijd
Nooit

Verpleging en
verzorging

Analytisch
personeel

Onderwijs en
onderzoek

Facilitair

Overig

2%

2%

2%

2%

2%

3%

6%

11 %

5%

15 %

7%

11 %

6%

12 %

8%

7%

5%

7%

86 %

75 %

85 %

76 %

86 %

79 %

Aan de respondenten die aangaven dat zij niet aan spitsmijden doen is gevraagd naar de redenen
waarom zij dit niet doen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 25.
Tabel 25 Redenen om niet de spits te mijden 2016. N Radboud Universiteit: 293, N Radboudumc 809.

Functie Radboud Universiteit
Radboud Universiteit

Radboudumc

Werk leent zich er niet voor

43%

57%

Bedrijfscultuur

11%

10%

Lastig met afspreken/afstemmen

19%

14%

Dag te veel opgeknipt

13%

6%

Gewoonte

28%

14%

Overig

37%

29%

Spitsmijden
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Het grootste deel van de respondenten van beide organisaties die de spits niet mijdt geeft aan dat het
werk zich niet leent voor spitsmijden. Daarnaast geeft een groot gedeelte van de medewerkers van
zowel de Radboud Universiteit als het Radboudumc een overige reden aan. Hierbij kon een overige
reden worden ingevuld wat de reden is om de spits niet te mijden en hieruit blijkt dat deze
respondenten het niet nodig vinden om de spits te mijden.

4.8 Carpoolen
Carpoolen wordt in het woordenboek Van Dale (n.d.) uitgelegd als het beurtelings rijden met andere
forenzen, oftewel samen in een auto rijden. Als twee collega's die alleen in een auto naar de Radboud
Universiteit of het Radboudumc reizen samen gaan reizen in één auto scheelt dit één auto die ergens
moet parkeren. Om het auto parkeerprobleem op te lossen rondom de Radboud Universiteit en het
Radboudumc is een oplossing ervoor te zorgen dat het aantal auto’s afneemt dat dient te parkeren.
Ook heeft een auto een negatief effect op de CO2 uitstoot en de ecologische voetafdruk. Het
verminderen van het aantal auto's die medewerkers gebruiken kan onder meer worden bereikt
doordat medewerkers met elkaar gaan carpoolen.
In het onderzoek uit 2009 hebben respondenten aangegeven of zij aan carpoolen doen. In vergelijking
met de percentages uit 2009 blijkt dat in het onderzoek uit 2016 relatief gezien een lager aantal van
de respondenten dat met de auto naar de Radboud Universiteit en het Radboudumc reist aan
carpoolen doet zo blijkt uit tabel 26. Dit kan worden verklaard door de afschaffing van de
carpoolregeling van de Radboud Universiteit en het Radboudumc zoals in deelparagraaf 4.1 is
beschreven.
Tabel 26 Vergelijking carpoolen 2009 en 2016. N Radboud Universiteit 2009: 393, N Radboud Universiteit 2016: 380, N
Radboudumc 2009: 1070, N Radboudumc 2016: 1024.

Functie Radboud Universiteit
Carpoolen
Doet aan carpoolen
Doet niet aan
carpoolen

Radboud Universiteit
2009
14%

Radboud Universiteit
2016
11%

Radboudumc
2009
24%

Radboudumc
2016
19%

86%

89%

76%

82%

Uit de Chi-kwadraattoets blijkt dat er geen significant verband bestaat bij de Radboud Universiteit
tussen het tijdstip van het onderzoek en de variabele carpoolen. Hierdoor klopt de nulhypothese dat
er statistisch geen verband is tussen het tijdstip van het onderzoek en het aantal medewerkers van de
Radboud Universiteit dat aan carpoolen doet.
Bij de twee onderzoeken onder de medewerkers van het Radboudumc bestaat er wel een
significant verband tussen het tijdstip van het onderzoek en de variabele carpoolen. Er wordt door de
respondenten van het onderzoek uit 2016 significant minder aan carpoolen gedaan dan in het
onderzoek uit 2009. Er is echter wel sprake van een nihil verband doordat de Cramèr’s V 0,064 is.
Aan de respondenten die de auto gebruiken om naar de Radboud Universiteit en het Radboudumc te
reizen en hebben aangegeven dat zij niet aan carpoolen doen is in het vervoersonderzoek uit 2016
gevraagd of zij wel zouden willen carpoolen. De percentages zijn in tabel 27 weergegeven.
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Tabel 27 Wel of niet willen carpoolen 2016. N Radboud Universiteit: 89, N Radboudumc 270.

Functie Radboud Universiteit
Carpoolen

Radboud Universiteit

Radboudumc

Zou met iemand anders willen carpoolen

21%

22%

Zou niet met iemand anders willen carpoolen

79%

78%

Het blijkt uit tabel 27 dat een gedeelte van de respondenten wel zou willen carpoolen, maar dit niet
doen. Door te vragen aan deze respondenten naar de redenen waarom ze niet carpoolen kan hierop
worden ingespeeld. De resultaten daarvan zijn weergegeven in tabel 28. De respondenten konden
meerdere redenen aangeven.
Tabel 28 Redenen om niet te carpoolen 2016. N Radboud Universiteit: 14, N Radboudumc 62.

Werkgever
Redenen momenteel niet met iemand te carpoolen

Radboud Universiteit

Radboudumc

Ik heb niemand om mee te carpoolen

79%

70%

Mijn werktijden zijn flexibel

30%

40%

Ik heb behoefte aan privacy

4%

2%

Het kost teveel tijd ten opzichte van huidige vervoerswijze

6%

15%

11%

20%

Overig

Het grootste deel van de respondenten dat aangeeft dat zij wel zouden willen carpoolen maar dit
momenteel niet doen geeft als reden hiervoor aan dat zij niemand hebben om mee te carpoolen.

4.9 Bewuste gedragsverandering
De veranderingen in het mobiliteitsprofiel kunnen worden onderzocht door vergelijkbare tabellen uit
het onderzoek uit 2009 en 2016 met elkaar te vergelijken en te toetsen met de Chi-kwadraattoets. Dit
is in de bovenstaande deelparagrafen op deze manier gedaan. In de enquête van het
vervoersonderzoek uit 2016 is ook expliciet gevraagd of de respondent zijn of haar gedrag heeft
aangepast ten opzichte van 2009. De resultaten hiervan zijn zichtbaar in tabel 29.

48

Tabel 29 Bewuste gedragsverandering ten opzichte van 2009. N Radboud Universiteit: 380, N Radboudumc 1024.

Gedragsverandering

Werkgever
Radboud Universiteit

Radboudumc

Reisgedrag niet veranderd

43%

32%

Werkte in 2009 niet bij RU / Rumc

34%

35%

Gebruikt vaker de auto

4%

7%

Gebruikt vaker de fiets

11%

20%

Gebruikt vaker het ov

5%

5%

Gebruikt minder de auto

8%

11%

Gebruikt minder de fiets

3%

3%

Gebruikt minder het ov

2%

4%

Flexibelere reistijden

3%

4%

Mindere flexibelere reistijden

2%

3%

Reist eerder

5%

8%

Reist later

4%

3%

Het grootste deel van de medewerkers heeft zijn gedrag niet veranderd ten opzichte van 2009 of was
in 2009 nog niet werkzaam bij de Radboud Universiteit of het Radboudumc. Daarnaast blijkt dat een
deel van de respondenten vaker gebruik maakt van de fiets en minder van de auto.
De resultaten van tabel 29 kunnen worden gekoppeld aan de huidige hoofd vervoerswijze. Dit wordt
gedaan voor de respondenten die hebben aangegeven minder de auto te gebruiken in 2016 in
vergelijking met 2009. Uit tabel 30 wordt duidelijk wat voor deze respondenten de huidige hoofd
vervoerswijze is. De respondenten die hebben aangeven minder de auto te gebruiken zijn overgestapt
naar de fiets of de e-fiets. Bij het Radboudumc is het opvallend dat de auto nog steeds wordt genoemd
door negen procent als hoofd vervoerswijze. Dit kan worden verklaard doordat voor deze
respondenten de auto nog steeds de hoofd vervoerswijze is, maar dat er minder kilometers met de
auto afgelegd dan in 2009 doordat de reisafstand is verkleind.
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Tabel 30 Hoofd vervoerswijze van respondenten die hebben aangegeven minder de auto te gebruiken in 2016. N
Radboud Universiteit: 30, N Radboudumc: 113.

Werkgever
Vervoerswijze

Radboud Universiteit

Radboudumc

Lopen

2%

2%

Bromfiets/scooter

0%

3%

Motor

0%

2%

Trein

7%

4%

Bus

7%

2%

Fiets

55%

33%

E-fiets

25%

44%

Auto alleen

0%

9%

Carpoolen

4%

1%

4.10 Dienstreizen
Het blijkt uit tabel 31 dat bij zowel de Radboud Universiteit als het Radboudumc minder dan de helft
van de respondenten dienstreizen maakt. Bij de Radboud Universiteit gaan dienstreizen relatief vaker
naar het buitenland dan dat het geval is bij de respondenten van het Radboudumc.
Tabel 31 Dienstreizen. N Radboud Universiteit: 380, N Radboudumc 1024.

Werkgever
Dienstreizen

Radboud Universiteit

Radboudumc

Nee

53%

59%

Ja, alleen binnen Nederland

28%

26%

ja, zowel binnen Nederland als naar het buitenland

19%

15%

Vervolgens is aan de respondenten die hebben geantwoord dat zij aan dienstreizen doen, gevraagd
wat het doel is van de dienstreizen. Er werden 6 verschillende reisdoelen weergegeven en de
respondenten dienden vervolgens aan te geven of dit een reisdoel is en zo ja, hoevaak deze dienstreis
plaats vindt. Deze tabel is te vinden in bijlage 5.
Het eerste reisdoel dat gevraagd werd ging in op het reizen naar stageadressen. Slechts een klein deel
van de dienstreizen heeft als reisdoel een stageadres. Congressen daarentegen worden vaker
benoemd als reisdoel. Twee op de vijf respondenten geven aan dat zij een congres als reisdoel hebben
bij dienstreizen. Bij het Radboudumc is dit aantal iets lager. Slechts een klein deel van de dienstreizen
is een studiereis. Dienstreizen naar andere ziekenhuizen en universiteiten is voor een derde van de
respondenten die aan dienstreizen doet een doel. Een aanzienlijk deel van de dienstreizen heeft als
bestemming een zakelijk contact. Bij de respondenten van het Radboudumc die aan dienstreizen doen,
is dit voor één op de vijf een doel, terwijl voor één op de vier respondenten van de Radboud
Universiteit die aan dienstreizen doen een zakelijk contact een doel is.
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5 CO2 uitstoot en ecologische voetafdruk
Het eerste onderzoeksdoel was het vernieuwen en het vergelijken van het mobiliteitsprofiel uit 2009
met het mobiliteitsprofiel van 2016. Dit is in het voorgaande hoofdstuk 4 gedaan. In dit hoofdstuk
wordt ingegaan op het berekenen van de CO2 uitstoot en de ecologische voetafdruk van de
medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc wat wordt veroorzaakt door het woonwerkverkeer. Tevens worden de CO2 uitstoot en de ecologische voetafdruk vergeleken met de
uitkomsten uit 2009. Hierbij hoort de tweede deelvraag: "Wat zijn de CO2 uitstoot en de ecologische
voetafdruk die worden veroorzaakt door de mobiliteit van de medewerkers van de Radboud Universiteit
en het Radboudumc en hoe is dit veranderd in vergelijking met 2009?".

5.1 Model om CO2 uitstoot en ecologische voetafdruk te berekenen
De CO2 uitstoot en de ecologische voetafdruk worden in dit vervoersonderzoek berekend aan de hand
van een model dat bij eerdere onderzoeken van de Radboud Universiteit is gebruikt. Om de resultaten
van het onderzoek uit 2009 en 2016 met elkaar te kunnen vergelijken is ervoor gekozen om hetzelfde
model te gebruiken. Voordat de deelvraag wordt beantwoord, wordt eerst het model verklaard.
In het gebruikte model worden verschillende brandstofsoorten van de auto onderscheiden, namelijk
diesel, benzine en lpg. Het model gaat ervan uit dat drie op de tien auto's een diesel auto is, twee op
de tien auto's een lpg auto is en dat vijf op de tien auto's een benzine auto is. In het model dient het
aantal kilometers dat met de auto wordt afgelegd door de medewerkers van de Radboud Universiteit
en het Radboudumc te worden ingevuld. Vervolgens wordt 50% van de jaarlijks afgelegde
autokilometers bij de kilometers met benzine auto's geplaatst, 30% van de jaarlijks afgelegde
autokilometers bij de kilometers met diesel auto's geplaatst en de overige 20% bij de lpg auto's. Hierop
aansluitend wordt het aantal kilometers omgezet in liter brandstof. Bij diesel auto's wordt ervan
uitgegaan dat op 1 liter diesel 15 kilometer kan worden gereden, waardoor het aantal kilometers per
jaar met de diesel auto wordt gedeeld door 15. Bij benzine auto's wordt ervan uitgegaan dat op 1 liter
benzine 12 kilometer wordt gereden, waardoor het aantal kilometers per jaar met de benzine auto
wordt gedeeld door 12. Als laatste wordt er bij de lpg auto van uitgegaan dat op 1 liter LPG 9 kilometer
wordt gereden, waardoor het aantal kilometers per jaar met de lpg auto wordt gedeeld door 9. Op
deze manier is voor de verschillende brandstoffen van de auto het aantal liters per jaar bekend. Deze
aantallen kilometers worden in het model met de getallen uit tabel 32 vermenigvuldigd.
In het gebruikte model wordt ervan uitgegaan dat de auto naast de uitstoot van brandstof nog een
andere invloed heeft op de voetafdruk: het gebruik van de infrastructuur. Dit is dan ook een aparte
categorie in tabel 32.
In het model wordt geen onderscheid gemaakt tussen de trein en de bus. Het aantal kilometers met
de bus en het aantal kilometers met de trein dient te worden opgeteld voor het gehele jaar en
vervolgens vermenigvuldigd met de getallen uit tabel 32. Ditzelfde is het geval bij de vervoerswijze
'lopen', 'fietsen' en 'e-fietsen'. Deze worden eveneens bij elkaar opgeteld.
In tabel 32 wordt per vervoerswijze weergegeven met welk getal dit dient te worden vermenigvuldigd
om de totale ecologische voetafdruk per jaar en de totale CO2 uitstoot per jaar te berekenen. De
ecologische voetafdruk wordt uitgedrukt in hectare per liter brandstof en de CO2 uitstoot in kilogram
per liter brandstof.
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Tabel 32 Getallen voor berekenen voetafdruk en CO2 uitstoot

Vervoerswijze

Ecologische voetafdruk

CO2 uitstoot

Auto: diesel

0,0005458320 ha/liter

2,841366 CO2 kg/liter

Auto: benzine

0,0005124842 ha/liter

2,6220002 CO2 kg/liter

Auto: lpg

0,0003317837 ha/liter

1,6876511 CO2 kg/liter

Auto: gebruik infrastructuur

0,0000010374 ha/liter

0 CO2 kg/liter

Trein en bus

0,0000101 ha/liter

0,05 kg CO2 kg/liter

Lopen, fiets en e-fiets

0,000001 ha/liter

0 CO2 kg/liter

5.2 Radboud Universiteit
In 2009 was het totale aantal kilometers van de medewerkers van de Radboud Universiteit dat met de
auto werd gereden 6.230.935. Zoals in de vorige deelparagraaf is beschreven wordt in het model een
verdeling gemaakt in het aantal kilometers tussen de verschillende soorten brandstoffen. Het totale
aantal kilometers dat de medewerkers van de Radboud Universiteit bereisde bedroeg 9.751.265 en
het totale aantal kilometers dat fietsend of lopend werd afgelegd bedroeg 4.931.005. Deze gegevens
zijn met tabel 32 vermenigvuldigd en dit leidt tot de gegevens die in tabel 33 weergegeven zijn. De
ecologische voetafdruk wordt uitgedrukt in hectare per jaar en de CO2 uitstoot in ton kilogram per jaar.
Tabel 33 Voetafdruk en CO2 uitstoot woon-werkverkeer Radboud Universiteit 2009

Vervoerswijze

Aantal kilometer

Ecologische voetafdruk

CO2 uitstoot

Auto, brandstof

6.230.935 km

209,007 ha/jr

1.073,575 ton/jr

Auto, gebruik infrastructuur

6.230.935 km

6,464 ha/jr

0,000 ton/jr

Trein, bus

9.751.265 km

98,488 ha/jr

487,563 ton/jr

Lopen, fiets en e-fiets

4.931.005 km

4,438 ha/jr

0,000 ton/jr

318,397 ha/jr

1.561,138 ton/jr

Totaal

De berekening van aantallen kilometers van de medewerkers van de Radboud Universiteit in 2016 is
weergegeven in bijlage 6. De aantallen kilometers per jaar uit bijlage 6 zijn vermenigvuldigd met de
getallen uit tabel 32. In tabel 34 staan zijn de resultaten hiervan en is de ecologische voetafdruk en de
CO2 uitstoot weergegeven. De ecologische voetafdruk wordt uitgedrukt in hectare per jaar en de CO2
uitstoot in ton kilogram per jaar.
Tabel 34 Voetafdruk en CO2 uitstoot woon-werkverkeer Radboud Universiteit 2016

Vervoerswijze

Aantal kilometer

Ecologische voetafdruk

CO2 uitstoot

Auto, brandstof

8.241.454 km

276,447 ha/jr

1.419,983 ton/jr

Auto, gebruik infrastructuur

8.241.454 km

8,550 ha/jr

0,000 ton/jr

Trein, bus

10.666.336 km

107,730 ha/jr

533,317 ton/jr

Lopen, fiets en e-fiets

5.462.269 km

4,916 ha/jr

0,000 ton/jr

397,642 ha/jr

1.953,300 ton/jr

Totaal

Doordat hetzelfde model is gebruikt bij de berekening van de ecologische voetafdruk en de CO2
uitstoot in zowel 2009 als in 2016 kunnen deze gegevens met elkaar worden vergeleken. Zowel de
ecologische voetafdruk als de CO2 uitstoot is toegenomen in de periode tussen 2009 en 2016. Door de
totale ecologische voetafdruk en de CO2 uitstoot uit 2009 te delen door het totale aantal medewerkers
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van de Radboud Universiteit, wordt de ecologische voetafdruk en CO2 uitstoot per medewerker
berekend. Hetzelfde wordt gedaan met de resultaten uit 2016.
De ecologische voetafdruk per medewerker in 2009 bedroeg 318,397/4000 medewerkers = 0,079 ha
per jaar. De ecologische voetafdruk per medewerker in 2016 bedroeg 397,642/4065 medewerkers =
0,098 ha per jaar. Hetzelfde wordt gedaan met de CO2 uitstoot. De CO2 uitstoot per medewerker van
het woon-werkverkeer in 2009 bedroeg 1.561,138/4000 = 0,3903 ton per jaar. De CO2 uitstoot per
medewerker in 2016 bedroeg 1.953,300/4065 = 0,4805 ton per jaar.
Zowel de totale ecologische voetafdruk als de ecologische voetafdruk per medewerker is toegenomen
in de periode tussen 2009 en 2016 bij de Radboud Universiteit. Ook de totale CO2 uitstoot en de CO2
uitstoot per medewerker is toegenomen in de periode tussen 2009 en 2016. Als wordt gekeken naar
het mobiliteitsprofiel in hoofdstuk 4 is dit niet verwonderlijk. De medewerkers van de Radboud
Universiteit zijn verder weg gaan wonen in vergelijking van 2016 met 2009. Hierdoor worden er meer
kilometers afgelegd door de medewerkers. Het percentage auto is dan wel afgenomen, maar de
resterende automobilisten leggen meer kilometers af met de auto door de verdere reisafstand. Er is
sprake van een netto toename van het aantal kilometers dat met de auto wordt afgelegd. Ook is er
een kleine toename van het aantal medewerkers. In het onderzoek uit 2009 had de Radboud
Universiteit 4000 medewerkers, terwijl in 2016 dit aantal was gegroeid naar 4065 medewerkers.

5.3 Radboudumc
In 2009 was het totale aantal kilometers van de medewerkers van het Radboudumc dat met de auto
werd afgelegd 35.256.702. Zoals in de vorige deelparagraaf is beschreven wordt in het model een
verdeling gemaakt in het aantal kilometers tussen de verschillende soorten brandstoffen. Het totale
aantal kilometers dat de medewerkers van het Radboudumc bereisde bedroeg 11.014.025 en het
totale aantal kilometers dat fietsend of lopend werd afgelegd bedroeg 7.514.382. Deze gegevens zijn
met tabel 32 vermenigvuldigd en dit leidt tot de gegevens die in tabel 35 zijn weergegeven. De
ecologische voetafdruk wordt uitgedrukt in hectare per jaar en de CO2 uitstoot in ton kilogram per jaar.
Tabel 35 Voetafdruk en CO2 uitstoot woon-werkverkeer Radboudumc 2009

Vervoerswijze

Aantal kilometer

Ecologische voetafdruk

CO2 uitstoot

Auto, brandstof

35.256.702 km

1.182,632 ha/jr

6.074,646 ton/jr

Auto, gebruik infrastructuur

35.256.702 km

36,575 ha/jr

0,000 ton/jr

Trein, bus
Lopen, fiets en e-fiets

11.014.025 km
7.514.382 km

111,242 ha/jr
6,763 ha/jr

550,701 ton/jr
0,000 ton/jr

1.337,211 ha/jr

6.625,347 ton/jr

Totaal

De berekening van aantallen kilometers van de medewerkers van het Radboudumc in 2016 is
weergegeven in bijlage 7. De aantallen kilometers uit bijlage 7 zijn vermenigvuldigd met de getallen uit
tabel 32. In tabel 36 staan de resultaten hiervan en is de ecologische voetafdruk en de CO2 uitstoot
weergegeven. De ecologische voetafdruk wordt uitgedrukt in hectare per jaar en de CO2 uitstoot in
ton kilogram per jaar.
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Tabel 36 Voetafdruk en CO2 uitstoot woon-werkverkeer Radboudumc 2016

Vervoerswijze

Aantal kilometer

Ecologische voetafdruk

CO2 uitstoot

Auto, brandstof

30.918.985 km

1.037,130 ha/jr

5.327,267 ton/jr

Auto, gebruik infrastructuur
Trein, bus

30.918.985 km
15.140.799 km

32,075 ha/jr

0,000 ton/jr

152,922 ha/jr

757,040 ton/jr

Lopen, fiets en e-fiets

15.380.651 km

13,843 ha/jr

0,000 ton jr

1.235,969 ha/jr

6.084,307 ton/jr

Totaal

Doordat hetzelfde model is gebruikt bij de berekening van de ecologische voetafdruk en de CO2
uitstoot in zowel 2009 als in 2016 kunnen deze gegevens met elkaar worden vergeleken. Hierbij valt
op dat de ecologische voetafdruk en de CO2 uitstoot beide zijn verminderd in de periode tussen 2009
en 2016. Door de totale ecologische voetafdruk en de CO2 uitstoot uit 2009 te delen door het totale
aantal medewerkers van de Radboud Universiteit, wordt de ecologische voetafdruk en CO2 uitstoot
per medewerker berekend. Hetzelfde wordt gedaan met de resultaten uit 2016.
De ecologische voetafdruk per medewerker in 2009 bedroeg 1.337,211/8000 = 0,1672 ha per jaar. De
ecologische voetafdruk per medewerker in 2016 bedroeg 1.235,969/10.136 = 0,1220 ha per jaar. Ook
wordt op deze manier de CO2 uitstoot per medewerker berekend. De CO2 uitstoot per medewerker in
2009 bedroeg 6.625,347/8000 = 0,8282 ton per jaar. De CO2 uitstoot per medewerker in 2016 bedroeg
6.048,307/10.136 = 0,5967 ton per jaar.
Bij de totale ecologische voetafdruk is een daling te zien in de periode tussen 2009 en 2016 bij het
Radboudumc. Deze daling is ook zichtbaar bij de CO2 uitstoot. Dit is opvallend aangezien het aantal
medewerkers is toegenomen in deze periode, van 8.000 in 2009 naar 10.136 medewerkers in 2016.
Ook de ecologische voetafdruk en de CO2 uitstoot per medewerker is afgenomen. Aan de hand van het
mobiliteitsprofiel uit hoofdstuk 4 kan de verlaging van de ecologische voetafdruk en de CO2 uitstoot
worden verklaard. Wanneer wordt gekeken naar de veranderingen in het mobiliteitsprofiel tussen
2009 en 2016 valt op dat de medewerkers van het Radboudumc dichterbij het Radboudumc zijn gaan
wonen waardoor deze medewerkers minder kilometers afleggen in 2016 dan in 2009. Ook wordt de
auto minder gebruikt door de medewerkers in 2016 dan in 2009 en de duurzame vervoerswijzen als
fietsen en de trein worden vaker gebruikt in 2016 dan in 2009.
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6 Motieven en barrières
Het tweede doel van het vervoersonderzoek was het onderzoeken van de motieven en barrières voor
de verschillende vervoerswijzen. Hierbij hoort de volgende deelvraag: "Welke motieven en barrières
hebben de medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc om wel of niet gebruik te
maken van een bepaald vervoermiddel?".
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende analysemethoden om te onderzoeken wat de
belangrijkste motieven en barrières zijn voor de verschillende vervoerswijzen. Als eerste wordt
ingegaan op een analyse van de informatie en de emotie per vervoerswijze. Daarna volgen de analyses
van de algemene motieven en barrières voor de verschillende vervoerswijzen. Vervolgens worden de
specifieke motieven en barrières van de auto, de (e-)fiets en het openbaar vervoer geanalyseerd.
Zoals in het theoretisch kader naar voren is gekomen, maken de forenzen gebruik van verschillende
informatiebronnen. Figuur 13 gaat hierop in. Het blijkt dat de meest gebruikte informatiebron de
weersinformatie is. De (e-)fietsers maken het minst gebruik van informatiebronnen. De gebruikers van
de trein en de bus maken het meest gebruik van de reisinformatie over de vertrek- en aankomsttijd.
Informatievoorziening per vervoerswijze
100%

Fileinformatie

Percentage

80%
Geen

60%
40%

Informatie bereikbaarheid locatie

20%

Informatie beste vervoerswijze

0%
Informatie parkeervoorzieningen
Reisinformatie over vertrektijd en
aankomsttijd
Vervoerswijze

Weersinformatie

Figuur 13 Informatievoorziening per vervoerswijze. N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N
fiets: 832; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Verder is in het theoretisch kader naar voren gekomen dat respondenten verschillende emoties
kunnen hebben bij een bepaald vervoermiddel. Deze emotie is ook van invloed op de keuze van een
vervoermiddel. Uit figuur 14 blijkt het dat bij alle vervoermiddelen ontspanning de belangrijkste
emotie is. Bij de trein en bus wordt weinig plezier ervaren, maar wel veiligheid. De motor geeft meer
kick en spanning in vergelijking met de andere vervoerswijzen.
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Emotie per vervoerswijze
100%

Percentage

80%
Geen
60%

Kick

40%

Ontspanning

20%

Onveilig
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Stress
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Vervoerswijze
Figuur 14 Emotie per vervoerswijze. N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N trein:
203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

6.1 Algemene motieven en barrières
De algemene motieven en barrières gaan in op de vier motieven en barrières die al veelvuldig zijn
onderzocht in de wetenschappelijke literatuur. Deze zijn het weer, de reistijd, de reiskosten en de
inspanning. Bij deze vier motieven en/of barrières dienden de respondenten aan te geven in welke
mate van belangrijkheid deze motieven en/of barrières van invloed zijn op hun keuze voor de
vervoerswijze. De mate van belangrijkheid is in vijf verschillende categorieën verdeeld, namelijk 'heel
belangrijk', 'belangrijk', 'niet belangrijk', 'helemaal niet belangrijk' en 'geen mening'. Bij de
bromfiets/scooter en motor is er sprake van een klein aantal respondenten die deze vervoerswijze
gebruiken. Hierdoor zijn de resultaten bij deze vervoerswijze vertekenend.
In figuur 15 is als eerste ingegaan op de barrière of het motief 'weer'.

Figuur 15 Mate van belangrijkheid van het weer. N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets:
832; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.
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Voor de e-fiets en bus gebruikers is het weer van belangrijke invloed om al dan niet voor het
vervoermiddel te kiezen. Voor de gebruikers van de fiets en de trein is het weer nauwelijks belangrijk.
In figuur 16 wordt er ingegaan op de barrière of het motief 'reistijd'.

Figuur 16 Mate van belangrijkheid van de reistijd. N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N
fiets: 832; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Voor de gebruikers van bromfiets/scooter, motor, trein en alleen in de auto is de reistijd een belangrijk
onderwerp. De respondenten die lopen, de (e-)fiets gebruiken, met de bus gaan of carpoolen is de
reistijd een minder belangrijk onderwerp om de vervoerswijze te gebruiken.
Het derde algemene motief of barrière waarop werd ingegaan in de enquête zijn de reiskosten.
Doordat er verschil is tussen de Radboud Universiteit en het Radboudumc van de vergoeding van de
reiskosten worden twee verschillende figuren gepresenteerd. De eerste gaat in op de belangrijkheid
van de reiskosten per vervoerswijze van de respondenten van de Radboud Universiteit. Dit is
weergegeven in figuur 17.
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Figuur 17 Mate van belangrijkheid van de reiskosten Radboud Universiteit. N lopen: 69; N bromfiets/scooter: 2; N motor:
3; N e-fiets: 46; N fiets: 232; N trein: 63; N bus: 72; N carpoolen: 11; N alleen auto: 117.

De tweede gaat in op de mate van belangrijkheid van de reiskosten per vervoerswijze van de
respondenten van het Radboudumc. Dit is weergegeven in figuur 18.

Figuur 18 De mate van belangrijkheid van de reiskosten Radboudumc. N lopen: 180; N bromfiets/scooter: 24; N motor: 16;
N e-fiets: 145; N fiets: 600; N trein: 140; N bus: 132; N carpoolen: 65; N alleen auto: 380.

De mate van belangrijkheid van de reiskosten is voor de gebruikers van bijna alle vervoerswijzen hoger
bij het Radboudumc dan bij de Radboud Universiteit. Zoals in deelparagraaf 4.1 is beschreven is er een
verschil in de reiskostenvergoeding tussen de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Bij de
Radboud Universiteit is de vergoeding hoger dan bij het Radboudumc.
Het vierde en het laatste algemene motief of barrière is inspanning. De resultaten hiervan zijn
weergegeven in figuur 19.
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Figuur 19 Mate van belangrijkheid van inspanning. N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N
fiets: 832; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Inspanning is voor de gebruikers van alle vervoerswijzen een gemiddeld belangrijk onderwerp.

6.2 Motieven voor bepaalde vervoerswijze
In deze deelparagraaf worden motieven geanalyseerd voor de specifieke vervoerswijzen. Dit zijn de
auto, fiets en openbaar vervoer. De respondenten die gebruik maken van deze vervoerswijzen in het
woon-werkverkeer dienden per motief de mate van belangrijkheid aan te geven. De mate van
belangrijkheid is in vijf verschillende categorieën verdeeld, namelijk 'heel belangrijk', 'belangrijk', 'niet
belangrijk', 'helemaal niet belangrijk' en 'geen mening'.

6.2.1 Motieven auto
Aan de respondenten die hebben aangegeven de auto te gebruiken voor woon-werkverkeer is
gevraagd wat hun motieven zijn om de auto te gebruiken. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de
respondenten die alleen in een auto reizen en de respondenten die carpoolen. De figuren die ingaan
op de motieven om alleen in de auto te rijden of om te carpoolen zijn te vinden in bijlage 9. Uit de
analyse blijkt dat de respondenten de parkeervoorzieningen een belangrijk motief vinden om gebruik
te maken van de auto. Dit is weergegeven in figuur 20.
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Figuur 20 Mate van belangrijkheid van motief parkeervoorzieningen. N carpoolen: 76 en N auto alleen: 497.

Ook geven de respondenten die voor de auto kiezen aan dat het reizen met de auto makkelijk is.
Daarnaast wordt aangegeven dat het reizen met de auto betrouwbaar, comfortabel en flexibel is. Dit
zijn de vijf belangrijkste motieven voor de respondenten om de auto te gebruiken. Er is hierbij vrijwel
geen onderscheid tussen de respondenten die carpoolen en de respondenten die alleen in een auto
rijden.
Bij het motief 'meerdere mensen kunnen met de auto worden vervoerd' is er wel een duidelijk verschil
tussen de respondenten die alleen in een auto rijden en de carpoolers. Voor carpoolers is het
vanzelfsprekend dat het belangrijk is dat meerdere mensen in een auto kunnen worden vervoerd.
Carpoolen houdt namelijk in dat meerdere mensen in één auto zitten. Voor de respondenten die alleen
in de auto reizen is dit motief niet belangrijk om de auto te kiezen als vervoerswijze.

6.2.2 Motieven fiets
Bij de motieven voor het gebruik van de fiets is in de analyse onderscheid gemaakt tussen de fiets en
de e-fiets. Deze motieven zijn alleen voorgelegd aan de respondenten die hebben aangegeven gebruik
te maken van de fiets of de e-fiets bij het woon-werkverkeer. De figuren die ingaan op de motieven
om de fiets of e-fiets te gebruiken zijn te vinden in bijlage 10. Het belangrijkste motief om de (e-)fiets
te gebruiken is dat fietsen gezond is zoals is weergegeven in figuur 21.
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Figuur 21 Mate van belangrijkheid van motief fietsen is gezond. N e-fiets: 191 en N fiets: 832.

Verder vinden de respondenten het belangrijke motieven dat fietsen goed is voor het milieu en flexibel
is. De goede faciliteiten bij de werkplek voor de (e-)fiets is voor zowel de gebruikers van de e-fiets als
de gebruikers van de 'normale' fiets een belangrijk motief. Daarnaast is de goede infrastructuur van de
fietspaden belangrijk motief, evenals de vrijheid die het fietsen geeft. Voor het merendeel van de
respondenten die (e-)fietsen blijkt dat zij een bewuste keuze maken om dit vervoermiddel te
gebruiken. Zij geven namelijk aan dat een ander vervoermiddel wel degelijke alternatieven zijn, maar
dat zij bewust kiezen voor de (e-)fiets. Voor specifiek de e-fietsers is een belangrijk motief dat beide
werkgevers de e-fiets (gedeeltelijk) vergoeden.

6.2.3 Motieven openbaar vervoer
Aan de respondenten die hebben aangegeven het openbaar vervoer te gebruiken voor woonwerkverkeer is gevraagd wat hun motieven zijn om het openbaar vervoer te gebruiken. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen de trein en de bus.
De figuren die ingaan op de motieven voor de bus of de trein zijn opgenomen in bijlage 11. Het
belangrijkste motief om de trein of de bus te gebruiken is dat deze vervoerswijzen betrouwbaar zijn
volgens de respondenten. Verder valt op dat er verschil is tussen de motieven voor de bus en voor de
trein. Zo is een belangrijk motief voor de respondenten die met de trein reizen dat de reistijd nuttig
kan worden besteed. Dit is een minder belangrijk motief bij de respondenten van de bus zo blijkt uit
figuur 22.
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Figuur 22 Mate van belangrijkheid van motief reistijd in ov nuttig besteden aan werk. N bus: 204; N trein: 203

Ook is de mate van belangrijkheid van de motieven 'reizen met het openbaar vervoer is goed voor het
milieu', 'reizen met het openbaar vervoer zorgt voor een rustmoment' en 'reizen met het openbaar
vervoer is comfortabel' groter bij de trein dan bij de bus. Desondanks zijn deze motieven ook de
belangrijkste motieven voor de bus, zij het in een kleinere mate dan bij de trein. Een ander motief
waarbij het onderscheid tussen de trein en de bus opvalt, is de vergoeding van de reiskosten. Bij zowel
de Radboud Universiteit als het Radboudumc blijkt dat het voor de trein een belangrijker motief is dan
bij de bus.

6.3 Barrières voor bepaalde vervoerswijze
Deze deelparagraaf gaat in op de barrières voor de auto, de fiets en het openbaar vervoer. Net als bij
de analyse van de motieven uit deelparagraaf 6.2 wordt in deze deelparagraaf ingegaan op de mate
van belangrijkheid van de barrières. De mate van belangrijkheid is in vijf verschillende categorieën
verdeeld, namelijk 'heel belangrijk', 'belangrijk', 'niet belangrijk', 'helemaal niet belangrijk' en 'geen
mening'. Deze zijn geanalyseerd aan de hand van de vervoerswijze waar de respondent gebruik van
maakt.

6.3.1 Barrières auto
Aan de respondenten die geen gebruik maken van de auto is gevraagd wat hun barrières zijn om niet
de auto te gebruiken. De figuren zijn opgenomen in bijlage 12.
Als de staafdiagrammen met de barrières voor de auto worden geanalyseerd valt op dat de
belangrijkste barrière is dat er een tekort aan parkeerplekken is. Voor de gebruikers van alle
alternatieve vervoerswijzen is dit de belangrijkste barrière om de auto niet te gebruiken wat is
weergegeven in figuur 23. Eén respondent geeft bijvoorbeeld het volgende aan: “Betere
parkeermogelijkheden bij het Radboud. Tevens goedkoper. Vind het slecht dat ik moet betalen om te
komen werken. Een andere optie om naar het Radboud te komen is voor mij namelijk niet mogelijk.”
(Respondent uit enquête, 2016).
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Figuur 23 Mate van belangrijkheid van barrière parkeerproblemen. N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N
e-fiets: 191; N fiets: 832; N trein: 203; N bus: 204.

Voor de voetgangers en de busreizigers is het daarnaast een belangrijke barrière dat deze groep
respondenten niet de beschikking heeft over een auto.

6.3.2 Barrières fiets
Aan de respondenten die geen gebruik maken van de fiets of de e-fiets is eveneens gevraagd wat hun
barrières zijn om geen gebruik te maken van de (e-)fiets. De resultaten hiervan zijn in bijlage 13
opgenomen.
Bij de analyse van de verschillende staafdiagrammen blijkt dat de mate van belangrijkheid van de
verschillende barrières voor de (e-)fiets worden beïnvloed door de vervoerswijze van de respondent.
Zo is het voor de respondenten die gebruik maken van een bromfiets/scooter een belangrijke barrière
dat zij niet de beschikking te hebben over een (e-)fiets. Ook vinden de gebruikers van de
bromfiets/scooter de aanschaf- en onderhoudskosten van de (e-)fiets te hoog, doordat zij al de
beschikking hebben over een bromfiets/scooter. De reden dat de gebruikers van bromfiets/scooter
niet overstappen naar de (e-)fiets kan voor de helft van de gevallen worden gezocht in de fysieke staat
van deze respondenten zo blijkt uit figuur 24.

63

Figuur 24 Mate van belangrijkheid van barrière kan niet fietsen door fysiek. N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N
motor: 19; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Daarnaast is het voor de respondenten die de vervoerswijze bromfiets/scooter, motor, trein of bus
gebruiken een belangrijke barrière voor de (e-)fiets dat zij niet representatief aankomen op het werk
als zij de (e-)fiets gebruiken. De haren van de respondenten gaan bijvoorbeeld in de war als de
(e-)fiets wordt gebruikt. Automobilisten geven aan dat zij het niet hebben van een (e-)fiets als barrière
hebben om geen gebruik te maken van de (e-)fiets. Ook geven zij aan dat de fietsverbinding als niet
veilig genoeg wordt ingeschat. Dit laatste is ook het geval bij de gebruikers van de bromfiets/scooter,
motor en de bus.

6.3.3

Barrières openbaar vervoer

Aan de respondenten die geen gebruik maken van de bus of trein is tenslotte ook gevraagd wat hun
barrières zijn om geen gebruik te maken van de bus of de trein. De resultaten zijn weergegeven in
bijlage 14.
De belangrijkste barrière om geen gebruik te maken van de bus of de trein is dat het reizen met het
openbaar vervoer niet flexibel is. Voor de fietsers is dit de belangrijkste barrière om gebruik te maken
van de fiets en niet van het openbaar vervoer. Ook voor de automobilisten, zowel voor de
respondenten die alleen in de auto zitten als voor de respondenten die aan carpoolen doen, blijkt dat
zij de bus of de trein niet flexibel vinden. Daarnaast geven de automobilisten aan dat een belangrijke
barrière om gebruik te maken van de bus of trein is dat de aansluiting tussen de treinen of de
aansluiting tussen de trein en de bus niet goed genoeg zijn. Daarbij vinden de automobilisten ook dat
zij te veel dienen over te stappen als zij gebruik maken van het openbaar vervoer en is het een
belangrijke barrière dat er geen rechtstreekse verbinding is tussen de woonplaats en de Radboud
Universiteit of het Radboudumc zoals is weergegeven in figuur 25.
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Figuur 25 Mate van belangrijkheid van barrière geen rechtstreekse verbinding ov. N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26;
N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

6.4 Uitvoer logistische regressie analyse
Naast het analyseren van de percentages van de mate van belangrijkheid van de verschillende
motieven en barrières wordt in dit onderzoek ook het verband getoetst tussen de verschillende
vervoerswijzen en de barrières. Dit is gedaan door de logistische regressie analyse uit te voeren zoals
is beschreven in het methodologisch hoofdstuk. De barrières die in deze deelparagraaf worden
beschreven vertonen significantie. De 'sig.' is kleiner dan 0,05. Dit houdt in dat er een significant
verschil is in de kans dat een vervoermiddel wordt gebruikt tussen de respondenten die een barrière
belangrijk vinden en de respondenten die deze barrière niet belangrijk vinden met een
betrouwbaarheidspercentage van 95 procent. De kans wordt als 'B' uitgedrukt.

6.4.1 Logistische regressie analyse
De resultaten van de logistische regressie analyse van de algemene motieven en barrières zijn
weergegeven in tabel 37. Hieruit blijkt dat het ‘weer’ veel significante verbanden heeft. Voor
respondenten die aangeven het ‘weer’ belangrijk te vinden is de kans significant het grootst dat zij de
e-fiets gebruiken in vergelijking met de respondenten die aangeven dat zij het weer niet belangrijk
vinden. In andere woorden: respondenten die aangeven het weer belangrijk te vinden maken
significant het vaakst gebruik van de e-fiets. Ook is de significante kans dat de respondenten die
aangeven het weer belangrijk te vinden de vervoerswijze motor, bus, alleen in de auto of carpoolen
gebruiken groter dan de respondenten die het weer niet belangrijk vinden.
De respondenten die aangeven de reistijd belangrijk te vinden hebben significant de grootste
kans om de vervoerswijze ‘auto alleen’ te gebruiken. De kans dat de trein wordt gebruikt door de
respondenten die de reistijd belangrijk vinden is ook significant groter dan de respondenten die
hebben aangegeven reistijd niet belangrijk te vinden. Deze kans is echter wel de helft zo klein als bij
de vervoerswijze ‘auto alleen’. De respondenten die reistijd belangrijk vinden hebben kortom de
grootste kans om gebruik van de vervoerswijze 'auto alleen' te maken.
Reiskosten zijn van belang voor de respondenten die de trein en de bus gebruiken, want de
kans is significant groter dat de respondenten die aangeven de reiskosten belangrijk te vinden de trein
en de bus gebruiken dan de respondenten die aangeven de reiskosten niet belangrijk te vinden. De
kans is significant echter het grootst dat de respondenten die aangeven de reiskosten belangrijk te
vinden, gebruik maken van de motor.
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De respondenten die aangeven inspanning belangrijk te vinden bij de keuze voor een
vervoermiddel hebben significant een grotere kans om alleen in de auto te gaan zitten dan de
respondenten die inspanning niet belangrijk vinden.
Tabel 37 Algemene motieven / barrières logistische regressie analyse

Motief/barrière

Vervoermiddel

B

Sig

Weer

Motor

0,971

0,010

Weer

E-fiets

1,265

0,000

Weer

Bus

1,098

0,000

Weer

Carpoolen

0,478

0,011

Weer

Auto

0,891

0,000

Reistijd

Trein

0,396

0,006

Reistijd

Auto alleen

0,762

0,000

Reiskosten

Motor

1,612

0,001

Reiskosten

Trein

0,753

0,000

Reiskosten

Bus

0,349

0,004

Inspanning

Auto alleen

0,320

0,000

De resultaten van de logistische regressie analyse van de barrières voor de auto zijn weergegeven in
tabel 38. De respondenten die ‘geen beschikking over een auto te hebben’ een belangrijke barrière
vinden om de auto niet te gebruiken, hebben een significant grote kans om lopend, met de fiets, trein
of bus te reizen bij het woon-werkverkeer. De grootste kans hebben de respondenten die dit een
belangrijke barrière vinden om de bus te gebruiken. Als de respondenten daarentegen wel de
beschikking hebben over de auto worden de vervoerswijzen ‘fiets’, ‘lopen’ en ‘trein’ significant vaker
gebruikt dan de bus.
‘Aanschaf- en onderhoudskosten van de auto zijn te hoog’ is een barrière die voor de
respondenten die lopen, met de trein of bus reizen van invloed is. De respondenten die aangegeven
hebben dat deze barrière belangrijk is, hebben significant grotere kans om de trein te gebruiken, de
bus te gebruiken of te lopen dan de respondenten die deze barrière niet van belang vinden. De
significante kans dat de trein wordt gebruikt is het grootst. Als de aanschaf- en onderhoudskosten niet
hoog zouden zijn worden de vervoerswijzen ‘lopen’ en de ‘bus’ vaker gebruikt dan de trein.
Respondenten die aan hebben gegeven dat de barrières ‘reizen met de auto is onbetrouwbaar’
en ‘reizen met auto is niet comfortabel’ belangrijk zijn voor de vervoerskeuze hebben significant meer
kans om de trein te gebruiken dan de respondenten die deze barrière niet belangrijk vinden.
De respondenten die hebben aangegeven de ‘sociale norm (anderen zijn negatief over auto)’
belangrijk te vinden hebben significant de grootste kans om de bromfiets/scooter te gebruiken.
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Tabel 38 Barrières voor de auto logistische regressie analyse

Motief/barrière

Vervoermiddel

B

Sig

Ik heb niet de beschikking over auto

Lopen

0,483

0,008

Ik heb niet de beschikking over auto

Fiets

0,413

0,033

Ik heb niet de beschikking over auto

Trein

0,467

0,015

Ik heb niet de beschikking over auto

Bus

1,351

0,000

Aanschaf- en onderhoudskosten van auto zijn te hoog

Lopen

0,458

0,011

Aanschaf- en onderhoudskosten van auto zijn te hoog

Trein

0,611

0,001

Aanschaf- en onderhoudskosten van auto zijn te hoog

Bus

0,572

0,002

Reizen met auto is onbetrouwbaar

Trein

0,473

0,015

Reizen met auto is niet comfortabel

Trein

1,010

0,000

Sociale norm (anderen zijn negatief over auto)

Bromfiets/scooter

2,277

0,000

De respondenten die gebruik maken van de bromfiets of scooter hebben 4 significante barrières om
niet te (e-)fietsen. De respondenten die aangeven dat ‘fysiek niet in staat om te fietsen’ een belangrijke
barrière is, hebben een significant grotere kans de bromfiets of scooter te gebruiken dan de
respondenten die deze barrière niet belangrijk vinden.
Dit is ook het geval bij ‘aanschaf- en onderhoudskosten voor de fiets zijn te hoog’, ‘reliëf’ en
‘kleding niet geschikt’, wat inhoudt dat de bromfiets/scooter significant een grotere kans heeft om te
worden gebruikt door de respondenten die deze barrières belangrijk vinden dan de respondenten die
deze barrières niet belangrijk vinden.
Ook hebben de respondenten die de barrière ‘kleding is niet geschikt’ belangrijk vinden een
significant een grotere kans om de bus te gebruiken dan de respondenten die aangeven deze barrière
niet belangrijk te vinden. De grootste significante kans is echter dat de respondenten die de barrière
‘kleding niet geschikt’ belangrijk vinden de bromfiets/scooter gebruiken.
Tabel 39 Barrières voor de (e-)fiets logistische regressie analyse

Motief/barrière

Vervoermiddel

B

Sig

Ik ben fysiek niet in staat om te fietsen

Bromfiets/scooter

1,411

0,011

Aanschaf- en onderhoudskosten voor de fiets zijn te hoog

Bromfiets/scooter

2,258

0,000

Reliëf

Bromfiets/scooter

1,485

0,011

Kleding is niet geschikt

Bromfiets/scooter

1,738

0,004

Kleding is niet geschikt

Bus

1,435

0,000

Vooral de automobilisten hebben significante barrières voor het openbaar vervoer. Dit betreft zowel
de automobilisten die alleen in een auto reizen als de carpoolers. De respondenten die aan hebben
gegeven de barrière ‘aansluitingen tussen trein en/of trein en bus zijn niet goed’ belangrijk te vinden,
hebben een significant grotere kans om alleen in de auto te reizen. Deze respondenten hebben ook
een significant grotere kans te carpoolen dan de respondenten die aangeven de barrière niet belangrijk
te vinden. Als de aansluitingen wel goed zouden zijn, is de kans ruim twee keer zo groot dat deze
respondenten carpoolen in vergelijking met de auto alleen. De respondenten blijven dan ondanks de
verbeterde aansluitingen carpoolen, terwijl de respondenten die alleen in een auto zitten eerder zijn
geneigd over te stappen naar het openbaar vervoer.
De respondenten die aan hebben gegeven ‘tijdens de spits zijn er geen zitplaatsen meer vrij’
belangrijk te vinden, hebben significant de grootste kans om de motor te gebruiken voor het woonwerkverkeer. Ook is er een significante kans dat deze respondenten carpoolen of alleen in een auto
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reizen. De kans is echter ongeveer twee keer zo groot dat de motor door deze respondenten wordt
gebruikt. Als er wel zitplaatsen vrij zouden zijn, dan worden de vervoerswijzen ‘carpoolen’ en ‘auto
alleen’ significant vaker gebruikt dan de motor.
Voor de respondenten die aan hebben gegeven dat ‘het openbaar vervoer is niet comfortabel’
een belangrijke barrière is, hebben een significant grotere kans om de auto alleen te gebruiken dan de
respondenten die deze barrière niet belangrijk vinden. De grootste kans is echter dat zij de
bromfiets/scooter gebruiken. Als het openbaar vervoer wel comfortabel zou zijn, dan zal de
vervoerswijze ‘auto alleen’ vaker worden gebruikt dan de bromfiets/scooter.
De respondenten die aan hebben gegeven de barrière ‘er is geen rechtstreekse verbinding
tussen woonplaats en Radboud Universiteit of het Radboudumc’ belangrijk te vinden, hebben een
significant grotere kans te carpoolen of de vervoerswijze ‘auto alleen’ te gebruiken dan de
respondenten die aangeven deze barrière niet belangrijk te vinden. De significante kans is het grootst
voor de vervoerswijze ‘auto alleen’. Als er wel een rechtstreekse verbinding zou zijn tussen de
woonplaats en de Radboud Universiteit of het Radboudumc, zouden de respondenten vaker carpoolen
dan de vervoerswijze ‘auto alleen’ gebruiken. Dit betekent dat de respondenten die alleen in een auto
rijden eerder naar het openbaar vervoer overstappen als de verbinding goed zou zijn dan de
respondenten die carpoolen. Carpoolen wordt door deze respondenten ondanks een verbeterde
openbaar vervoerverbinding nog als beste vervoerswijze gezien.
Als door respondenten is aangegeven in de enquête dat de barrière ‘werkgever vergoedt niet
het reizen met het openbaar vervoer’ of de barrière ‘aanschafkosten van vervoermiddel te hoog’
belangrijk zijn, is de kans significant groter dat deze respondenten gebruik maken van de
bromfiets/scooter in vergelijking met de respondenten die hebben aangegeven deze barrière niet
belangrijk te vinden. Als de aanschafkosten van de ov-chipkaart lager zouden zijn, is de kans dat de efiets wordt gebruikt in plaats van de bromfiets/scooter ongeveer drie keer zo hoog.
De respondenten die aan hebben gegeven de barrière ‘slecht toegankelijk voor invaliden’ of
de barrière ‘reizen met het openbaar vervoer heeft geen bezitswaarde’ belangrijk te vinden, hebben
een significant grotere kans om te carpoolen dan de respondenten die aan hebben gegeven deze
barrières niet belangrijk te vinden.
De respondenten die 'het reizen met het openbaar vervoer is onbetrouwbaar' een belangrijke
barrière vinden, de respondenten die 'het openbaar vervoer heeft een slecht imago' een belangrijke
barrière vinden en de respondenten die 'reizen met het openbaar vervoer is gedifferentieerd' een
belangrijke barrière vinden, hebben significant de grootste kans om de motor te gebruiken.
Als laatste komt naar voren dat de respondenten die 'de openbaar vervoer mogelijkheden zijn
uitgedund' een belangrijke barrière vinden, 'er meerdere vervoermiddelen en overstappen nodig zijn'
een belangrijke barrière vinden of 'reizen met het openbaar vervoer is niet flexibel' een belangrijke
barrière vinden, significant de grootste kans hebben om de vervoerswijze ‘auto alleen’ te gebruiken.
Als het openbaar vervoer niet gedifferentieerd zou zijn, dan hebben de respondenten ruim twee keer
zoveel kans om de vervoerswijze auto alleen te gebruiken in vergelijking met de motor.
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Tabel 40 Barrières voor het openbaar vervoer logistische regressie analyse

Motief/barrière

Vervoermiddel

B

Sig

Aansluitingen tussen treinen en/of trein en bus zijn niet goed

Carpoolen

0,662

0,009

Aansluitingen tussen treinen en/of trein en bus zijn niet goed

Auto alleen

1,550

0,000

Tijdens de spits zijn er geen zitplaatsen meer vrij

Motor

1,327

0,028

Tijdens de spits zijn er geen zitplaatsen meer vrij

Carpoolen

0,662

0,009

Tijdens de spits zijn er geen zitplaatsen meer vrij

Auto alleen

0,579

0,000

Het openbaar vervoer is niet comfortabel

Bromfiets/scooter

1,162

0,014

Het openbaar vervoer is niet comfortabel

Auto alleen

0,612

0,000

Er is geen rechtstreekse verbinding tussen woonplaatsen en RU/Rumc

Carpoolen

1,192

0,001

Er is geen rechtstreekse verbinding tussen woonplaatsen en RU/Rumc

Auto alleen

1,296

0,000

Werkgever vergoedt niet het reizen met het ov

Bromfiets/scooter

1,924

0,001

Aanschafkosten van vervoermiddel te hoog (ov-chipkaart)

Bromfiets/scooter

1,493

0,002

Aanschafkosten van vervoermiddel te hoog (ov-chipkaart)

E-fiets

0,523

0,002

Reizen met het openbaar vervoer is onbetrouwbaar

Motor

1,649

0,029

Reizen met het openbaar vervoer is onbetrouwbaar

Auto alleen

0,754

0,000

OV mogelijkheden zijn uitgedund

Carpoolen

0,581

0,028

OV mogelijkheden zijn uitgedund

Auto alleen

0,969

0,000

Meerdere vervoermiddelen en overstappen

Carpoolen

0,794

0,008

Meerdere vervoermiddelen en overstappen

Auto alleen

1,386

0,000

Slecht toegankelijk voor invaliden

E-fiets

1,315

0,000

Slecht toegankelijk voor invaliden

Carpoolen

1,154

0,004

Reizen met het ov heeft geen bezitswaarde

Carpoolen

1,532

0,24

Reizen met het ov heeft een slecht imago

Bromfiets/scooter

1,519

0,047

Reizen met het ov heeft een slecht imago

Motor

2,069

0,008

Reizen met het ov is niet flexibel

Auto alleen

0,716

0,000

Reizen met het ov is gedifferentieerd

Motor

1,830

0,020

Reizen met het ov is gedifferentieerd

Auto alleen

0,787

0,048

69

7 Conclusie, aanbevelingen en reflectie
In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek beschreven. Dit wordt gedaan door de
hoofdvraag en de deelvragen te beantwoorden. Vervolgens worden aan de hand van de
beantwoording van de hoofdvraag en de deelvragen verschillende aanbevelingen gedaan. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen voor vervolgonderzoeken en een kritische reflectie op
het onderzoek.

7.1.1 Conclusie
Het onderzoek dat in deze scriptie is gepresenteerd, is zowel een beschrijvend als een verklarend
onderzoek. De centrale hoofdvraag luidde: “Wat is het mobiliteitsprofiel met de daarbij behorende CO2
uitstoot van de medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc en wat zijn de motieven
en barrières voor de verschillende vervoerswijzen?”. De hoofdvraag wordt in deze conclusie
beantwoord door middel van drie deelvragen.
Zoals beschreven in de inleiding bestond het eerste doel van het onderzoek uit het beschrijven van het
mobiliteitsprofiel en het beschrijven van veranderingen met het onderzoek uit 2009. De eerste
deelvraag gaat hierop in en luidde: "Wat zijn de kenmerken van het mobiliteitsprofiel van de
medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc en wat zijn de veranderingen van het
mobiliteitsprofiel ten opzichte van 2009?". Deze deelvraag is beantwoord aan de hand van de gegevens
die uit de enquêteresultaten naar voren zijn gekomen. Vervolgens zijn deze resultaten vergeleken met
het vervoersonderzoek onder de medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc uit
2009.
Het blijkt dat de medewerkers van het Radboudumc significant dichterbij het werk zijn gaan
wonen. Dit wordt verklaard aan de hand van een verhuisverplichting waardoor medewerkers met een
bepaald beroep dicht bij het Radboudumc dienden te gaan wonen. Medewerkers van de Radboud
Universiteit zijn juist verder weg gaan wonen, al wordt dit niet als een significant verband getoetst.
De medewerkers van het Radboudumc gebruiken significant andere vervoermiddelen dan in
2009. Het aandeel van de auto is sterk verminderd, terwijl het aandeel van de fiets en e-fiets zijn
toegenomen. Dit komt door de verschillende maatregelen die zijn doorgevoerd, waarvan de
belangrijkste het betaald parkeren is. Op de langere reisafstanden is het aandeel trein groter bij de
Radboud Universiteit dan bij het Radboudumc. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de
verschillende openbaar vervoersregelingen. Bij de Radboud Universiteit krijgen de medewerkers 75%
van de reiskosten met het openbaar vervoer vergoed en dit percentage kan oplopen als de
medewerker verlofdagen inruilt. Bij het Radboudumc is er geen sprake van een directe vergoeding,
maar via een belastingvoordeel wordt wel een gedeelte van de reiskosten met het openbaar vervoer
vergoed.
De medewerkers van beide organisaties doen in 2016 significant meer aan telewerken dan in
2009. Spitsmijden wordt ook vaker gedaan door de medewerkers dan in 2009. Desondanks doet een
groot deel van de respondenten nog altijd niet aan telewerken en spitsmijden. Als reden wordt
hiervoor gegeven dat het werk zich er niet voor leent. Ook geven de respondenten aan dat zij uit
gewoonte niet aan telewerken of spitsmijden doen en dat zij het nut er niet van inzien.
Carpoolen wordt momenteel significant minder gedaan dan in 2009 door de afschaffing van
de carpoolregelingen. Wel is er een gedeelte van de medewerkers die alleen in een auto rijden maar
wel zouden willen carpoolen met andere medewerkers. Een grote barrière hiervoor is dat zij niemand
kennen om mee te kunnen carpoolen.
Aan de hand van het mobiliteitsprofiel is berekend hoeveel kilometer per jaar de medewerkers van de
Radboud Universiteit en het Radboudumc per vervoerswijze afleggen. Dit is gedaan met behulp van
een model dat eerder door de Radboud Universiteit bij eerdere onderzoeken is gebruikt. Hiermee
konden de CO2 uitstoot en de ecologische voetafdruk worden berekend en worden vergeleken de
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resultaten met uit 2009. Hierbij behoorde de tweede deelvraag: "Wat zijn de CO2 uitstoot en de
ecologische voetafdruk die worden veroorzaakt door de mobiliteit van de medewerkers van de Radboud
Universiteit en het Radboudumc en hoe is dit veranderd in vergelijking met 2009?".
Bij de analyse van de CO2 uitstoot en de ecologische voetafdruk blijkt dat beiden zijn
toegenomen bij de Radboud Universiteit. Dit wordt verklaard aan de hand van het mobiliteitsprofiel
dat in deelvraag 1 naar voren is gekomen. De medewerkers van de Radboud Universiteit zijn verder
weg gaan wonen, maar de huidige verdeling van de vervoerswijze lijkt op de verdeling van de
vervoerswijze uit 2009. De medewerkers van de Radboud Universiteit leggen meer kilometers af met
hetzelfde vervoermiddel als in 2009, waardoor de CO2 uitstoot en de ecologische voetafdruk beide zijn
toegenomen.
Bij het Radboudumc zijn de CO2 uitstoot en de ecologische voetafdruk juist afgenomen. Dit
wordt ook verklaard aan de hand van het mobiliteitsprofiel dat in deelvraag 1 naar voren is gekomen.
De medewerkers van het Radboudumc zijn dichterbij komen wonen en maken meer gebruik van de
fiets en de trein, maar minder van de auto. Dit zorgt voor minder CO2 uitstoot en voor een kleinere
ecologische voetafdruk.
Het tweede doel dat in deelparagraaf 1.2 is beschreven gaat in op de motieven en barrières van
forenzen om een bepaalde vervoerswijze te kiezen. De derde deelvraag sluit hierbij aan en luidde:
"Welke motieven en barrières hebben de medewerkers van de Radboud Universiteit en het
Radboudumc om wel of niet gebruik te maken van een bepaald vervoermiddel?". Voor de
beantwoording van deze deelvraag werd gebruik gemaakt van de motieven en barrières die naar voren
zijn in de literatuurstudie in het theoretisch kader. Deze zijn vervolgens bevraagd in de enquête en
geanalyseerd. De motieven en barrières zijn geanalyseerd op basis van de percentages van de mate
van belangrijkheid. Bij de barrières is ook getoetst of er sprake is van een verband tussen de keuze
voor een vervoerswijze en de barrières voor de auto, fiets en openbaar vervoer door middel van een
logistische regressie analyse.
In het theoretisch kader is uit tabel 1 naar voren gekomen welke motieven en barrières in de
literatuur naar voren zijn gekomen. Deze zijn ingedeeld in motieven, barrières of een combinatie van
motieven en barrières. De mate van de belangrijkheid van de verschillende motieven en barrières zijn
bij de beantwoording van deelvraag 3 naar voren gekomen. In tabel 42 is weergegeven wat de mate
van belangrijk is van de verschillende motieven en barrières die naar voren komen uit de analyse van
de enquêteresultaten. Deze worden in tabel 42 vergeleken met de resultaten van het
literatuuronderzoek. De legenda is weergegeven in tabel 41.
Tabel 41 Legenda bij 'overzicht motieven en barrières per vervoerswijze'

75 % tot 100 % motief
50 % tot 75 % motief
25 % tot 50 % motief
0 % tot 25 % motief
75 % tot 100 % barrière
50 % tot 75 % barrière
25 % tot 50 % barrière
0 % tot 25 % barrière
0 % tot 50 % barrière en 50 % tot 100 % motief
50 % tot 100 % barrière en 50 % tot 100 % motief
0 % tot 50 % barrière en 0 % tot 50 % motief
50 % tot 100 % barrière en 0 % tot 50 % motief
Geen motief / barrière
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Tabel 42 Overzicht motieven en barrières per vervoerswijze

Motief/barrière

Vervoerswijze en onderzoek
Openbaar
Auto
Auto
Fiets
Fiets
vervoer
literatuur- onderzoek literatuur- onderzoek
literatuurstudie
enquête
studie
enquête
studie

Openbaar
vervoer
onderzoek
enquête

Aanschafkosten
vervoermiddel te hoog
Af te leggen afstand
Auto te klein
Bagagecapaciteit
Bereikbaarheid
informatie
Betrouwbaarheid
Beweging
Comfort
Differentiatie
File informatie
Files ontlopen
Flexibiliteit
Gebruikers –en
bezitswaarde
Geen zitplaatsen vrij in
openbaar vervoer in
spits
Geen rechtstreekse
verbinding tussen
woonplaats en
RU/Rumc
Gemakkelijk
Gewoonte
Gezond
Ik voel controle en ik
voel mij vrij
Imago
Infrastructuur
Inspanning
Kick
Kinderen wegbrengen
Loopafstand van/naar
halte is te groot
Medefietser
Meerdere adressen
kunnen worden
bezocht
Meerdere mensen
kunnen worden
vervoerd
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Meerdere
vervoermiddelen
nodig/overstappen
Milieubewust
Niet beschikking over
vervoermiddel
Niet op jezelf zijn
Niet representatief
aankomen (kleding
niet geschikt)
Nodig voor werk
Noodzaak van gebruik
vervoermiddel
Normatieve
overtuiging
Omrij factoren
Ontspanning
OV mogelijkheden
uitgedund
Plezier
Reiskosten
Reistijd
Reistijd nuttig
besteden
Reliëf en hindernissen
Rustmoment
Slecht toegankelijk
voor invaliden
Snelheid
Sociale norm
Stress
Tijdstip van reis
Traditie van fietsen
Veiligheid
Voorbeeldgedrag
Voorzieningen
werkgever (parkeren,
fietsenstalling etc.)
Weer
Bij de vervoerswijze auto is de barrière 'voorzieningen van de werkgever' en dan vooral betaald
parkeren belangrijk voor de niet-automobilisten. Desondanks zijn de parkeervoorzieningen ook een
belangrijk motief voor de automobilisten. De parkeervoorzieningen zijn dus zowel een motief als een
barrière. Dit kan worden verklaard aan de hand van de theorie van Dijst et al. (2009) zoals is beschreven
in het theoretisch kader. Dijst et al. (2009) is van mening dat mensen de systematische voordelen van
hun eigen gedrag overschatten. Dit zijn de automobilisten die van mening zijn dat de
parkeervoorzieningen van goede kwaliteit zijn en dus als motief zien. Dijst et al. (2009) beschrijft verder
dat de nadelen van een ander gedrag worden onderschat. Dit zijn de niet-automobilisten die de
parkeervoorzieningen als slecht zien en dus als barrière zien. Daarnaast valt op dat in de
literatuurstudie ‘betrouwbaarheid’ en ‘comfort’ als zowel een barrière als motief worden gezien. Uit
de enquêteresultaten blijkt echter dat de mate van belangrijkheid voor zowel betrouwbaarheid en
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comfort groter als motief is dan als barrière. Inspanning wordt zowel als barrière en als motief gezien
om de auto al dan niet te gebruiken. Belangrijke motieven om de auto te gebruiken zijn de flexibiliteit,
de gemakkelijkheid, de vrijheid, de reistijd en de snelheid van de auto zo blijkt uit de resultaten van de
enquête. De aanschafkosten en niet de beschikking hebben over de auto zijn de belangrijkste barrières
om de auto niet te gebruiken.
De fiets wordt volgens de literatuurstudie vooral gebruikt doordat deze vervoerswijze als goed
voor de beweging wordt geacht en daarmee ook goed voor de gezondheid. Deze beweging wordt
desondanks door de respondenten van de enquête ook als barrière gezien doordat deze zorgt voor
een inspanning. Dit kan worden verklaard aan de hand van de theorie van Dijst et al. (2009). De
inspanning wordt als positief ervaren door de gebruikers van de fiets, maar als negatief door de nietgebruikers van de fiets. Ook de snelheid is zowel een barrière als een motief. Een opvallende uitkomst
van de enquête resultaten is dat de veiligheid van de fiets als een grotere barrière wordt gezien dan
als motief door de respondenten, terwijl dit in de literatuurstudie als motief en barrière werd gezien.
De fiets wordt door de respondenten kortom onveiliger ingeschat dan is gedaan in de literatuur. Verder
is de infrastructuur van de fietspaden zowel een barrière als motief. Daarnaast blijkt uit de analyse van
de enquêteresultaten dat niet de beschikking hebben over een (e-)fiets, niet representatief aankomen
en de reistijd belangrijke barrières voor het fiets gebruik zijn. De belangrijkste motieven voor het
fietsgebruik zijn de flexibiliteit, de gezondheid, de vrijheid en het milieu.
Voor het openbaar vervoer blijkt uit de enquêteresultaten dat er veel onderwerpen zijn die
zowel als belangrijke barrière als een belangrijk motief worden gezien. Dit is onder andere het geval
bij de betrouwbaarheid, het comfort, de reistijd en het tijdstip van de reis. Niet op jezelf zijn wordt in
de literatuur als motief gezien voor het gebruik van het openbaar vervoer, terwijl in de analyse van de
enquête naar voren komt dat dit als barrière wordt gezien. De belangrijkste motieven om gebruik te
maken van het openbaar vervoer zijn het milieu, de reiskosten, de reistijd nuttig besteden en het
rustmoment dat bij het reizen met het openbaar vervoer wordt ervaren. De belangrijkste barrières zijn
dat er geen zitplaats vrij is in de spits, er geen rechtstreekse verbinding tussen woonplaats en de
Radboud Universiteit en het Radboudumc is, de loopafstand is te groot vanaf de bushalte of
treinstation naar de werkplek en er zijn meerdere vervoermiddelen nodig.
Door middel van bovenstaande conclusies van de drie deelvragen kan de hoofdvraag worden
beantwoord. De hoofdvraag luidde: “Wat is het mobiliteitsprofiel met de daarbij behorende CO2
uitstoot van de medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc en wat zijn de motieven
en barrières voor de verschillende vervoerswijzen?”. In het onderzoek is door middel van een enquête
naar voren gekomen dat de medewerkers van de Radboud Universiteit verder weg zijn gaan wonen en
dat het gebruik van de vervoerswijzen niet veel is veranderd. Hierdoor is de CO2 uitstoot gestegen. Bij
de medewerkers van het Radboudumc is het mobiliteitsprofiel duurzamer geworden omdat de
medewerkers dichterbij zijn komen wonen en meer gebruik maken van de fiets. Bij beide organisaties
wordt nauwelijks gebruik gemaakt van spitsmijden, telewerken en carpoolen terwijl hier wel potentie
voor is. Daarnaast is aan de hand van een literatuuronderzoek en een enquête onderzocht wat de
motieven en barrières zijn voor de verschillende vervoersmiddelen. Betaald parkeren is de
belangrijkste barrière om de auto niet te gebruiken, terwijl de parkeervoorzieningen het belangrijkste
motief zijn om de auto wel te gebruiken voor woon-werkverkeer. Als belangrijkste barrière voor de (e)fiets wordt aangegeven dat de respondenten bang zijn dat zij niet representatief genoeg aankomen
op de Radboud Universiteit of het Radboudumc en het belangrijkste motief om te (e-)fietsen is dat het
gezond is. De respondenten gebruiken het openbaar vervoer doordat de reistijd nuttig kan worden
gebruikt maar vinden overstappen en weinig zitplekken in de spits de belangrijkste barrières

7.1.2 Aanbevelingen
Aan de hand van de bovenstaande conclusies worden in deze deelparagraaf een aantal aanbevelingen
gedaan die uit het onderzoek voortvloeien om de bereikbaarheid van de Radboud Universiteit en het
Radboudumc te verbeteren. De aanbevelingen worden op vijf punten beoordeeld. Dit zijn ‘kosten voor
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de organisatie’, ‘mening van de medewerkers’, ‘realiseerbaarheid’, ‘reistijd van de medewerkers’ en
‘reiskosten van de medewerkers’.
De eerste aanbeveling gaat in op het autogebruik en het gebruik van de bromfiets/scooter van de
respondenten in de afstandscategorie 11 tot 15 kilometer. Deze afstand wordt in het algemeen
beoordeeld als de perfecte afstand voor de e-fiets (Platform Beter Benutten, 2015). Het aandeel
bromfiets/scooter en alleen in de auto is bij de Radboud Universiteit ruim 10% en bij het Radboudumc
ruim 20% in de afstandscategorie 11 tot 15 kilometer. In de analyse van de barrières en motieven is
naar voren gekomen dat een belangrijke barrière voor de automobilisten is dat zij geen beschikking
hebben over een e-fiets. Voor de bromfiets/scooter gebruikers wordt aangegeven dat een belangrijke
barrière is dat de aanschaf -en onderhoudskosten van een e-fiets te hoog zijn. Ook wordt door deze
groep aangegeven dat reliëf een belangrijke barrière is om niet te fietsen. Met een e-fiets hoeft reliëf
geen barrière meer te zijn, doordat de fietsers elektronisch worden ondersteund.
Doordat de e-fiets duurzamer is dan de bromfiets/scooter en de auto en minder ruimte
inneemt in de fietsenstalling is het een aanbeveling om medewerkers van de Radboud Universiteit en
het Radboudumc te stimuleren over te stappen van de auto en bromfiets/scooter naar de e-fiets. De
prijzen van een e-fiets zijn voor de medewerkers aan de hoge kant. Daarbij hebben de medewerkers
ook niet een goed beeld wat de voordelen zijn van de e-fiets. Hierdoor is het van belang dat de
medewerkers goedkoop kunnen kennis maken met het gebruik van de e-fiets. Als medewerkers een
maand goedkoop een e-fiets kunnen huren, kunnen de medewerkers op een laagdrempelige manier
kennis maken met de e-fiets. Als voorbeeld kan hierbij het pilot bij de Valeilijn als voorbeeld dienen.
De Valeilijn is een spoortraject tussen Amersfoort en Ede-Wageningen. Dit spoortraject is overbelast
en hierdoor zijn verschillende projecten gestart. Eén van de projecten is de mogelijkheid om e-fietsen
te huren voor een laag bedrag (€45 per maand) inclusief pechhulp voor onderweg en een verzekering
(Verkeersnet, 2016). Een voordeel hiervan is dat als medewerkers ervoor kiezen om de auto te laten
staan, er meer parkeerruimte is voor andere automobilisten. Daarnaast wordt er door de
medewerkers geklaagd dat er weinig capaciteit is in de fietsenstallingen. Als medewerkers de
bromfiets/scooter laten staan en met de e-fiets komen scheelt dit aan capaciteit in de
fietsenstallingen. De e-fiets neemt minder ruimte in dan de bromfiets/scooter.
Er zijn nauwelijks kosten voor de Radboud Universiteit en het Radboudumc als dit project
wordt uitbesteed aan een vervoersorganisatie zoals Connexion, wat is gedaan bij het voorbeeld van
de Valeilijn. De medewerkers zullen wel gemotiveerd dienen te worden om gebruik te maken van de
e-fiets. Dit kan bijvoorbeeld door het sparen van punten waardoor er iets (gezonds) gratis uit de
kantine kan worden geconsumeerd. De ontwikkeling van een dergelijk systeem zal wel geld kosten
voor de organisaties al kan dit worden opgelost door het als opdracht mee te geven aan studenten van
een ICT opleiding van de Radboud Universiteit die als bijvoorbeeld een afstudeerstage zo'n app kunnen
ontwikkelen. Voor de realisatie van het project zal een partner moeten worden gevonden die de efietsen wil verhuren. De realisatie van het project zal een positieve invloed hebben op de reistijd en de
reiskosten van de medewerkers. De medewerkers hoeven bijvoorbeeld voor de auto geen parkeerplek
meer te zoeken en te betalen als zij op de e-fiets komen.
Een tweede aanbeveling gaat in op de potentie die er is bij carpoolen. Door respondenten is
aangegeven dat zij wel willen carpoolen, maar dat zij niemand kennen om te carpoolen. Door een app
te realiseren waarbij medewerkers kunnen aangeven vanwaar zij willen carpoolen en op welk tijdstip,
is het mogelijk dat de medewerkers die willen carpoolen elkaar kunnen vinden. Het is ook mogelijk om
deze app met alle medewerkers van de verschillende bedrijven in Heyendaal te koppelen. Hierbij kan
worden gedacht aan de Radboud Universiteit, het Radboudumc en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.
Een voorbeeld is Commovee (Commovee, n.d.). Medewerkers kunnen zich aanmelden voor deze app
en vervolgens wordt zichtbaar waar andere potentiële carpoolers zich bevinden zoals te zien is in het
voorbeeld in figuur 26.
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Figuur 26 Voorbeeld carpool-app. Bron: Commovee (n.d.).

Naast het leveren van goede faciliteiten om te kunnen carpoolen, is het ook van belang dat
medewerkers gemotiveerd worden om de spits te mijden. Medewerkers van de Radboud Universiteit
en het Radboudumc hebben aangegeven in de enquête dat zij het raar vinden dat ondanks dat ze goed
gedrag vertonen, oftewel carpoolen, nog steeds lang moeten zoeken voor een parkeerplaats. Een
motivatie om te gaan carpoolen is dan ook het vrijhouden van bepaalde parkeerplaatsen voor
carpoolers. Als er meer mensen carpoolen zijn er minder parkeerplaatsen nodig doordat er minder
auto’s zijn die moeten parkeren.
Aan het introduceren van een app zijn kosten verbonden die door de Radboud Universiteit en
het Radboudumc dienen te worden betaald. De respondenten zijn positief over de ontwikkeling van
een app. Ongeveer twintig procent van de medewerkers die momenteel alleen in de auto reizen
zouden wel willen carpoolen. Daarnaast is de app makkelijk realiseerbaar en zal de reistijd worden
verkort doordat de medewerkers niet meer opzoek hoeven naar een parkeerplaats. Door de reiskosten
te delen met de andere carpoolers die meerijden dalen bovendien de reiskosten.
Een andere oplossing om het autogebruik in het gebied rond Heyendaal te verminderen, is het
ontwikkelen van een transferium. Deze dient te worden ontwikkeld buiten Nijmegen op een plek die
goed bereikbaar is voor de auto. Hier kunnen medewerkers parkeren en pendelbussen brengen de
medewerkers dan naar de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Met de medewerkerpassen
kunnen de medewerkers gratis toegang krijgen tot de parkeerplaatsen bij het transferium en gratis
reizen met de pendelbussen. Als voorbeeld kan Den Bosch dienen, waar de gemeente een transferium
heeft ontwikkeld op de plek van een oude stadskwekerij (Brabants Dagblad, 2015). Hier werden 1100
parkeerplekken ontwikkeld buiten de stad.
De respondenten hebben in de enquête aangegeven hier positief tegenover te staan. De
kosten voor dit plan zullen echter hoog zijn en hierdoor is het plan ook niet gemakkelijk realiseerbaar.
In Den Bosch kostte de aanleg van een transferium in totaal 16 miljoen euro. De helft werd door de
provincie Noord-Brabant betaald. Daarnaast dient er ook een geschikte locatie te worden gevonden in
de omgeving Nijmegen. Het ontwikkelen van een transferium zal daarentegen een positieve invloed
hebben op de reistijd en de reiskosten van de medewerkers. De medewerkers hoeven geen
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parkeerplaats te zoeken rond de Radboud Universiteit of het Radboudumc en hebben ook geen
parkeerkosten.
In het theoretisch kader komt naar voren dat telewerken een oplossing biedt voor congestie.
Telewerken houdt in dat de medewerkers thuis of op een andere locatie gaan werken. In de
enquêteresultaten komt naar voren dat er te krampachtig met telewerken wordt omgegaan door de
Radboud Universiteit en het Radboudumc. De belangrijkste barrière voor respondenten om niet te
telewerken is dat de werkzaamheden dit niet toe laten. Daarnaast geeft een deel van de respondenten
aan dat zij het nut er niet van inzien om aan telewerken te doen. Deze vierde aanbeveling richt zich op
deze laatste groep. De Radboud Universiteit en het Radboudumc zouden telewerken meer kunnen
motiveren door faciliteiten beschikbaar te stellen.
De aanschaf van deze faciliteiten kosten de beide organisaties wel geld. Daarnaast zullen de
medewerkers die momenteel het nut er niet van inzien moeten worden overtuigd om te gaan
telewerken. Hierdoor is de realiseerbaarheid niet hoog doordat het lastig is om de medewerkers te
overtuigen om hun werkgedrag te veranderen. De reistijd en de reiskosten worden echter positief
beïnvloed. Als de medewerkers thuis gaan werken of op een plek dichterbij huis zijn er geen of minder
reistijd en geen of minder reiskosten.
Spitsmijden is een andere manier om de reistijd naar de Radboud Universiteit of het Radboudumc te
verminderen. Het is momenteel erg druk in spitstijden met alle vervoerswijzen rond het Heyendaal
gebied. Spitsmijden houdt in dat medewerkers op een ander tijdstip gaan reizen, waardoor het in de
spits minder druk wordt. Een grote barrière is dat het werk zich er niet toe leent om te kunnen
spitsmijden. Respondenten die mogelijk wel kunnen spitsmijden, geven aan dat ze dit uit gewoonte
niet doen of omdat ze het nut er niet van inzien. Het is eerder zo dat respondenten in plaats van
voordelen juist overlast ondervinden van het zoeken van parkeerplaats als zij aan spitsmijden doen. Er
wordt aangegeven dat er momenteel nauwelijks parkeerplekken zijn voor de medewerkers die na 8
uur aankomen bij de Radboud Universiteit of het Radboudumc. Door parkeerplaatsen vrij te houden
voor spitsmijders wordt het aantrekkelijker om de spits te mijden. Wel zullen de medewerkers het nut
ervan in moeten zien dat het voordelen oplevert om de spits te mijden. Dit kan worden gedaan door
een voorlichtingscampagne te starten waarmee duidelijk wordt dat de reistijd met de auto korter is
buiten de spits en dat het buiten de spits minder druk is in het openbaar vervoer. Om de spitsmijders
te belonen kan er een systeem worden ontwikkeld waarmee de medewerkers punten kunnen
verdienen als zij buiten de spits gaan reizen. Deze punten kunnen ze dan bijvoorbeeld inwisselen in de
kantine om iets gratis te eten.
De kosten van de organisatie zullen bestaan uit het ontwikkelen van een systeem waarmee
medewerkers punten kunnen verdienen als zij buiten de spits gaan reizen. Deze kosten kunnen worden
verminderd door net als bij de aanbeveling die inging op de e-fiets een app te laten realiseren door
studenten van de Radboud Universiteit. Daarnaast zien de medewerkers momenteel het nut niet in
van spitsmijden, waardoor het veel moeite zal kosten om deze medewerkers te overtuigen. Verder
houdt spitsmijden ook in dat vergaderingen later zullen moeten beginnen omdat de spitsmijders nog
niet aanwezig zijn. Dit maakt de realiseerbaarheid van deze aanbeveling laag. Hoewel met spitsmijden
de reistijd zal worden verminderd, heeft het geen effect op de reiskosten omdat de werknemers
dezelfde vervoerswijzen blijven gebruiken.
De laatste aanbeveling gaat in op het treingebruik. Bij het mobiliteitsprofiel valt het verschil op tussen
de Radboud Universiteit en het Radboudumc bij het treingebruik op de lange afstand. Bij de afstanden
boven de 31 kilometer wordt door de medewerkers van de Radboud Universiteit vaker de trein
gebruikt dan door de medewerkers van het Radboudumc. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de
medewerkers van de Radboud Universiteit minimaal 75% van hun reiskosten terug krijgen, terwijl de
vervoersvergoeding bij het Radboudumc uit een belastingvoordeel bestaat. Door bij het Radboudumc
dezelfde openbaar vervoersregeling in te voeren als bij de Radboud Universiteit zal de trein
interessanter worden voor de medewerkers van het Radboudumc. In de analyse van de motieven van
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de trein is daarnaast naar voren gekomen dat het een motief voor de trein is dat de medewerkers
kunnen werken in de trein. Als de faciliteiten worden geleverd zodat medewerkers kunnen werken
tijdens de reistijd in de trein zoals een laptop, wordt de trein aantrekkelijker om te gebruiken.
De kosten voor dezelfde vervoersregeling als bij de Radboud Universiteit zullen moeten
worden betaald door het Radboudumc, net als het beschikbaar maken van faciliteiten om in de trein
te gaan werken. Ook dienen de medewerkers te worden overtuigd dat de trein betrouwbaar is,
waardoor deze barrière wordt weggenomen. De realiseerbaarheid is goed, doordat deze
reiskostenvergoeding al van toepassing is bij de Radboud Universiteit en daar een positief effect heeft
op het treingebruik. De reistijd zal toenemen, want de trein heeft meestal een langere reistijd dan de
auto. De reiskosten van de medewerkers zullen echter verminderen.
De bovenstaande maatregelen zijn samengevat in tabel 43 en de legenda is weergegeven in tabel 44.
De kleur groen geeft aan dat het positief is, de kleur geel redelijk en de kleur rood slecht. Het blijkt dat
een carpool app een goede oplossing is, net als de e-fiets. Telewerken, spitsmijden en het stimuleren
van de trein kan op weerstand rekenen van de medewerkers. Het transferium kan juist weer rekenen
op goedkeuring van de medewerkers, maar dit zal een lastig te ontwikkelen plan zijn door de hoge
kosten.
Tabel 43 Aanbevelingen

Aanbeveling

Kosten
organisatie

Mening van
medewerkers

Realiseerbaarheid

Reistijd
medewerkers

Reiskosten
medewerkers

E-fiets huren
Carpool app
Transferium
Telewerken
stimuleren
Spitsmijden
stimuleren
Trein
stimuleren
Tabel 44 Legenda 'Aanbevelingen'

Positief
Redelijk
Negatief

7.1.3 Verdiepen en verder onderzoek
In deze deelparagraaf wordt beschreven wat de mogelijkheden zijn voor verder onderzoek en het
verdiepen van dit onderzoek.
Met dit onderzoek is door middel van een literatuuronderzoek en een surveyonderzoek een eerste
inzicht gegeven in de belangrijkheid van de zachte motieven en barrières voor de verschillende
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vervoerswijzen. Het literatuuronderzoek in deze thesis bevat theorieën die ingaan op gedrag. Gedrag
is een onderdeel van psychologische studies. Deze studies hebben veel verschillende gedragstheorieën
en over deze gedragstheorieën zijn discussies gaande in hoeverre deze van toepassing zijn. Vanuit de
Psychologie is bijvoorbeeld gesuggereerd dat een groot deel van vertoond gedrag voorkomt uit
gewoonte. In deze thesis is deze psychologische discussie ontweken doordat het onderzoek zich richt
op het vervoersonderzoek en niet op een psychologische discussie. Een suggestie voor verder
onderzoek gaat dan ook hierop in. Door een gedragsonderzoek uit te laten voeren door de studies
Planologie en Psychologie kan er een gedragsmodel worden ontwikkeld waarmee zowel vanuit de
invalshoek van Planologie als Psychologie naar gedrag kan worden gekeken. Hierbij dient dan zowel
planologische als psychologische wetenschappelijke literatuur te worden gebruikt.
In deze scriptie zijn de keuzes voor de verschillende vervoerswijzen verklaard aan de hand van
motieven en barrières. Deze motieven en barrières zijn beschreven aan de hand van de mate van
belangrijkheid per vervoerswijze. Als vervolgonderzoek dient te worden verklaard waarom de
verschillende vervoerswijzen bepaalde motieven en barrières hebben. Dit is vooral van belang voor de
onderwerpen die zowel een motief als een barrière zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de
parkeervoorzieningen. Voor de respondenten die de auto gebruiken voor het woon-werkverkeer zijn
de parkeervoorzieningen een motief om de auto te gebruiken, terwijl voor de respondenten die de
auto niet gebruiken de parkeervoorzieningen een barrière zijn. In dit onderzoek is niet verder
onderzocht wat de redenen hiervan zijn. Door in een vervolgonderzoek gebruik te maken van een
onderzoeksstrategie 'etnografie' wordt dieper ingegaan op het beschrijven en verklaren van de
achterliggende redenen voor de motieven en barrières. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
participerende observatie. Dit houdt in dat de onderzoeker zich zo volledig mogelijk onderdompelt in
de maatschappelijke wereld die wordt onderzocht. In het geval van een vervolgonderzoek is het de
bedoeling dat de onderzoeker bewust meemaakt hoe de onderzochte mensen hun keuze maken voor
een bepaalde vervoerswijze. Hierdoor kan er met maatregelen worden ingespeeld op de redenen voor
bepaalde keuzes.
Ook heeft de vraagstelling in de enquête invloed gehad op de regressie analyse van de motieven.
Doordat de motieven alleen zijn gevraagd aan de respondenten die gebruik maakten van het
vervoermiddel is het niet mogelijk geweest om met de logistische regressie analyse of een andere toets
een verband te toetsen. Door de motieven op een andere manier te bevragen is het wel mogelijk om
verbanden te toetsen tussen het vervoermiddel en het motief. Dit kan gedaan worden in een
vervolgonderzoek. Een mogelijkheid van een andere bevraging is wat alle respondenten, ook de
respondenten die het vervoermiddel niet gebruiken, als belangrijk motief zien als zij een bepaald
vervoermiddel zouden willen gebruiken. Als dit in een vervolgonderzoek wordt toegepast, is het ook
mogelijk om een regressie analyse te houden voor de motieven van de verschillende vervoerswijzen.
De laatste mogelijkheid voor verder onderzoek gaat in op de aanbevelingen die in deelparagraaf 7.1.2
zijn beschreven. Uit dit onderzoek blijkt dat er potentie is voor carpoolen, spitsmijden en telewerken.
In de aanbevelingen is kort beschreven hoe deze potentie kan worden benut. Er is echter verder
onderzoek nodig om de verschillende barrières en motieven naar voren te laten komen voor
carpoolen, spitsmijden en telewerken zodat hierop ingespeeld kan worden met maatregelen en
waardoor de potentie kan worden benut.

7.1.4 Reflectie op het onderzoek
In deze deelparagraaf wordt het onderzoek kritisch gereflecteerd. Het vervoersonderzoek onder de
medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc in 2016 bevat zowel een beschrijvend
als een verklarend onderzoek. Dit komt doordat het onderzoek twee doelen heeft, namelijk het
beschrijven van het mobiliteitsprofiel van de medewerkers en het verklaren van de gedragskeuze van
de forenzen voor een vervoerswijze. Het was lastig om het beschrijven van het mobiliteitsprofiel te
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koppelen aan de gebruikte theorieën van de literatuurstudie. De koppeling met de wetenschappelijke
literatuur is onder andere gemaakt door bij het beschrijven van het mobiliteitsprofiel in te gaan op de
redenen waarom de respondenten niet aan carpoolen, spitsmijden of telewerken doen. In de enquête
is gevraagd naar deze redenen.
De planning van het onderzoeksvoorstel was dat de scriptie afgerond zou zijn op 1 augustus 2016. Deze
deadline is niet gehaald. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben gehad op de vertraging. De
eerste factor is dat de enquête diende te worden goedgekeurd door de commissie VWGM (Veiligheid,
Welzijn, Gezondheid en Milieu). Doordat deze pas laat samen kon komen om de enquête te bespreken
ging de enquête later online dan gepland. Daarnaast duurde het analyseren van de resultaten van de
enquête ook aanzienlijk langer dan gepland. Dit kwam doordat de SPSS ervaring van de schrijver van
dit onderzoek gering was, waardoor eerst de tijd moest worden genomen om erachter te komen welke
analyses dienden te worden gebruikt.
De berekening van de CO2 uitstoot en de ecologische voetafdruk is in het vervoersonderzoek uit 2016
op dezelfde manier als het onderzoek van 2009 gedaan. Hierdoor konden de CO2 uitstoot en de
ecologische voetafdruk uit de twee onderzoeken met elkaar worden vergeleken. Een nadeel hiervan
is dat het model achterhaalde getallen kan bevatten. In het model valt tevens op dat bij de auto wel
de infrastructuur meetelt als invloed op de ecologische voetafdruk en de CO2 uitstoot, maar niet bij de
andere vervoermiddelen. Toch is besloten om hetzelfde model te gebruiken, zodat de gegevens van
beide onderzoeken met elkaar kunnen worden vergeleken.
Het blijkt dat het aantal respondenten dat gebruik maakt van de bromfiets/scooter of motor een laag
aantal is. 26 respondenten maken gebruik van de bromfiets/scooter, terwijl 19 respondenten gebruik
maken van de motor. Hierdoor is het lastig om conclusies te trekken uit de antwoorden van de
respondenten van de bromfiets/scooter en de motor, doordat er sprake is van weinig respondenten
die deze vervoerswijzen gebruiken.
Respondenten hadden aan het einde van de enquête de mogelijkheid om aan te geven of zij
opmerkingen hadden over de enquête. Hieruit kwam naar voren dat respondenten van mening waren
dat het invullen van de enquête lang duurde en dat dit vooraf beter gecommuniceerd had moeten
worden. Daarnaast werd ook aangegeven dat sommige vragen onduidelijk zijn gesteld, waardoor de
respondenten moeite hadden met antwoord geven. Hierbij werd vooral gewezen op de vragen die
ingaan op de motieven en barrières. De respondenten vonden het lastig om voor de motieven en
barrières aan te geven wat de mate van belangrijkheid van de motieven en barrières was. De
respondenten geven aan dat zij bij bepaalde vragen de antwoordmogelijkheid ‘niet van toepassing’
misten. Er is in dit onderzoek voor gekozen om bij bepaalde vragen de optie ‘niet van toepassing’
achterwege te laten, zodat alle respondenten werden gedwongen om een keuze te maken tussen één
van de opties. Achteraf is dit geen goede keuze geweest doordat verschillende respondenten hebben
aangegeven hierdoor de vraag over te hebben geslagen.
Door de onduidelijkheid van de vraagstelling over het aantal kilometers dat de respondenten afleggen
voor dienstreizen is deze vraag niet bruikbaar voor de analyse. De respondenten dienden in antwoord
op de vraag aan te geven hoeveel kilometer zij per maand per vervoerswijze reizen naar dienstreizen.
Respondenten hebben aangegeven dat zij niet weten hoeveel zij per maand reizen voor de
dienstreizen waardoor zij een 0 hebben ingevuld. Hierdoor zal een analyse van het aantal kilometers
dat respondenten naar dienstreizen reizen een verkeerd beeld geven van de werkelijkheid.
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9 Bijlagen
9.1 Bijlage 1: Uitwerking motieven en barrières
9.1.1 Auto
De eerste vervoerswijze waarvan de motieven en barrières worden beschreven is de auto. Intrinsieke
motieven en barrières om al dan niet gebruik te maken van de auto zijn de weersomstandigheden
(neerslag, wind en temperatuur) (Hendriksen et al., 2010) & (Steg, 2005), file informatie (Hendriksen
et al., 2010), (Annema, 2009) & (Van Beynen de Hoog, 2004) en informatie bereikbaarheid van auto
(Hendriksen et al., 2010). Ook spelen de ingeschatte reisafstand (Hendriksen et al., 2010) &
(Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009) een rol, net als de reiskosten (Hendriksen et al, 2010),
(Kennisinstituut, 2009), (Van Beynen de Hoog, 2004), (Annema, 2009) & (Olde Kalter et al., 2015) en
reistijd (Annema, 2009) & (Steg, 2005).
‘Eigen effectiviteit’ motieven en barrières om gebruik te maken van de auto gaan in op de
parkeervoorzieningen (Hendriksen et al., 2010), geen zitplaats in het openbaar vervoer (Van Beynen
de Hoog, 2004), de werkgever vergoedt autorijden (Van Beynen de Hoog, 2004), de auto is sneller dan
andere vervoermiddelen (Van Beynen de Hoog, 2004), er kunnen meerdere personen in een auto
worden vervoerd (Steg, 2005) & (Van Beynen de Hoog, 2004), meerdere adressen kunnen worden
bezocht (Van Beynen de Hoog, 2004) en de snelheid van de auto (Van Beynen de Hoog, 2004),
(Hendriksen et al., 2010), (Steg, 2005) & (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009). Ook spelen de
grootte van de auto een rol (Van Beyen de Hoog, 2004) en de betrouwbaarheid van het op tijd
aankomen (Annema, 2009), de inspanning (Annema, 2009).
‘Sociale invloed’ motieven en barrières van de auto gaan in op voorbeeldgedrag (Hendriksen et al.,
2010); mensen die naar het werk rijden met de auto kennen in hun omgeving ook vaker iemand anders
die ook met de auto naar het werk rijdt. Ook kent de autogebruiker bezitswaarde (Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid, 2009). De auto is namelijk een product wat de automobilist zich kan toe-eigenen, de
automobilist kan zich ermee identificeren en de automobilist kan er mee indruk maken. Dit zorgt voor
aanzien en prestige (Olde Kalter et al., 2015), (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009), (Van
Beynen de Hoog, 2004), (Jeekel, 2011) & (Steg, 2005). Verder kan door de bezitswaarde ook
gereageerd worden op trends. Mensen kunnen een nieuwe auto kopen om mee te gaan met de
nieuwste trends (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009). De automobilist creëert zijn eigen reis.
Hij/zij zit zelf achter het stuur, wat als gevolg heeft dat als er iets misgaat dit zijn eigen schuld is. Een
voorbeeld hiervan is een ongeluk. Verder spelen normatieve overtuigingen een rol (Olde Kalter et al.,
2015). Dit zijn sociale invloeden die vinden dat fileproblematiek sterk overdreven wordt (Olde Kalter
et al., 2015). Ook is de sociale norm van belang die de mensen ervaren bij het autogebruik (Olde Kalter
et al., 2015).
De ‘attitude’ motieven en barrières van de auto gaan in op het comfort van de auto (Hendriksen et al.,
2010), (Olde Kalter et al., 2015), (Dijst et al., 2009), (Annema, 2009), (Steg, 2005), (Jeekel, 2011) &
(Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009), de flexibiliteit van de auto (Olde Kalter et al., 2015) &
(Dijst et al., 2009), de bagagecapaciteit (Hendriksen et al., 2010), (Dijst et al., 2009), (Steg, 2005) & (Van
Beynen de Hoog, 2009) en de gemakkelijkheid (Hendriksen et al., 2010), (Steg, 2005), (Jeekel, 2011) &
(Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009). Verder kan de auto nodig zijn voor het uitvoeren van
bepaalde werkzaamheden (Hendriksen et al., 2010) en om de kinderen weg te brengen (Hendriksen et
al., 2010).
De ‘emotie’ motieven en barrières van de auto gaan in op de kick (Dijst et al., 2009) & (Steg, 2005),
plezier (Dijst et al., 2009), (Steg, 2005) & (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009), veiligheid (Dijst
et al., 2009), (Steg, 2005) & (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009), stress (Annema, 2009) en
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angst als filevrees (Dijst et al., 2009), (Annema, 2009), (Olde Kalter et al., 2015) & (Van Beynen de Hoog,
2004).

9.1.2 (e-)Fiets
De tweede vervoerswijze waarvan de motieven en barrières worden beschreven is de (e-)fiets. De
‘intrinsieke’ motieven en barrières van de (e-)fiets gaan in op onder andere het weer (Hendriksen et
al., 2010), (XTNT et al., 2016), (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, n.d.) & (Annema, 2009). Bij het
weer spelen neerslag, wind en temperatuur een rol (Hendriksen et al., 2010). Bij ritten als woonwerkverkeer heeft het weer minder invloed dan de recreatieve (e-)fietstochten (Brandenburg et al.,
2004). Ook is
de informatie over de bereikbaarheid van de locatie met de
(e-)fiets (Hendriksen et al., 2010) & (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, n.d.) van belang, net als
de faciliteiten van de werkgever. Voorbeeld van faciliteiten van de werkgever zijn fietsenstallingen,
omkleedruimtes en/of douches (Hendriksen et al, 2010) & (Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
n.d.), de (e-)fietsroutes (goede, gunstig gelegen en snelle (e-)fietsroutes) (Hendriksen et al., 2010). Ook
zijn de factoren tijd (Hendriksen et al., 2010), (Olde Kalter et al., 2015), (Dijst et al., 2009), (Annema,
2009), (XTNT et al., 2016), (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, n.d.) & (Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid, 2009), kosten als aanschafsubsidie en lokkertjes (Hendriksen et al., 2010), (Dijst et
al., 2009), (Annema, 2009), (XTNT et al., 2016) & (XTNT & MuConsult, 2014) en de omrij factoren (XTNT
& MuConsult, 2014) van belang.
De ‘eigen effectiviteit’ motieven en barrières van de (e-)fiets gaan in op de snelheid (Hendriksen et al.,
2010) & (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009); als de (e-)fiets sneller is dan de auto kiezen
mensen eerder voor de (e-)fiets. Verder is de af te leggen afstand (Hendriksen et al., 2010) van belang.
Daarnaast heeft (e-)fietsen minder hinder (Beter Benutten, 2015), is er soms sprake van noodzaak van
(e-)fietsgebruik (Hendriksen et al., 2010) en kunnen files worden ontlopen (XTNT & MuConsult, 2014).
Reliëf en hindernissen (Hendriksen et al., 2010) en de infrastructuur van de
(e-)fietspaden (Hendriksen et al., 2010) & (XTNT & MuConsult, 2014) zijn de laatste factoren die van
invloed zijn op de eigen effectiviteit.
De ‘sociale invloed’ motieven en barrières van de (e-)fiets bestaan ondermeer uit voorbeeldgedrag
(Hendriksen et al., 2010) & (XTNT et al., 2016); mensen die naar het werk (e-)fietsen kennen in hun
omgeving ook vaker iemand anders die ook naar het werk (e-)fietst. Ook een medefietser tijdens de
trip (Hendriksen et al., 2010) & (XTNT & MuConsult, 2014) is van belang. Mensen die naar het werk
(e-)fietsen hebben vaak iemand om mee te (e-)fietsen, wat een vorm is van sociale steun. Ook is
(e-)fietsen een Nederlandse traditie (Hendriksen et al., 2010) en geeft (e-)fietsen aanzien (Olde Kalter
et al., 2015).
De ‘attitude’ motieven en barrières van de (e-)fiets worden beïnvloed door de mate dat men
(e-)fietsen gezond vindt (Hendriksen et al., 2010), (Beter Benutten, 2015), (XTNT et al., 2016),
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, n.d.) & (XTNT & MuConsult, 2014) en milieubewust
(Hendriksen et al., 2010) & (Beter Benutten, 2015). Ook wegen de factoren beweging (Hendriksen et
al., 2010) & (Annema, 2009), flexibiliteit (Hendriksen et al., 2010), bagagecapaciteit (Dijst et al., 2009)
& (Hendriksen et al., 2010), kleding (Hendriksen et al., 2010) en gewoonte (XTNT et al., 2016) & (XTNT
& MuConsult, 2014) mee. Verder speelt comfort een rol (Olde Kalter et al., 2015), (Hendriksen et al.,
2010), (Dijst et al., 2009), (Annema, 2009), (XTNT et al., 2016), (Jeekel, 2011) & (Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid, 2009). Hierbij kan worden gedacht aan bezweet aankomen of lekke banden.
De ‘emotie’ motieven en barrières bestaan uit plezier (Hendriksen et al., 2010), (Olde Kalter et al.,
2015), (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009) & (Beter Benutten, 2015), ontspanning (Olde
Kalter et al., 2015) & (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, n.d.) en veiligheid (Hendriksen et al.,
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2010), (Annema, 2009) & (Olde Kalter et al., 2015). Veiligheid bestaat uit verkeersveiligheid
(ongevalrisico) en sociale veiligheid.

9.1.3 Openbaar vervoer
De derde vervoerswijze waarvan de motieven en barrières worden beschreven is het openbaar
vervoer. De ‘intrinsieke’ motieven en barrières van het openbaar vervoer gaan in op de reistijd (Dijst
et al., 2009), (Annema, 2009) & (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009), reiskosten (Dijst et al.,
2009), (Annema, 2009) & (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009) en een vergoeding van de
werkgever (XTNT & MuConsult, 2014).
De ‘eigen effectiviteit’ motieven en barrières hebben te maken met de snelheid (Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid, 2009), (Bussink & De Konink, 2015) & (Van Beynen de Hoog, 2004) en
betrouwbaarheid (Bussink & De Konink, 2015), (Annema, 2009) & (Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid, 2009). Ook is het van belang dat de reistijd nuttig kan worden besteed (Hendriksen
et al., 2010), (Olde Kalter et al., 2015), (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009), (Van Beynen de
Hoog, 2004) & (XTNT & MuConsult, 2014). Hierbij kan worden gedacht aan werken dat tijdens het
openbaar vervoer in bepaalde gevallen kan. Daarnaast zijn de openbaar vervoersmogelijkheden
uitgedund (Van Beynen de Hoog, 2004), zijn er soms meerdere vervoermiddelen nodig door over te
stappen (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009), (Van Beynen de Hoog, 2004) & (XTNT &
MuConsult, 2014), kun je niet op jezelf zijn (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009), kost het
reizen met het openbaar vervoer een inspanning (Annema, 2009) en is slecht toegankelijk voor
invaliden (Annema, 2009).
De ‘sociale invloed’ motieven en barrières gaan in op de gebruikerswaarde (Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid, 2009). Dit houdt in dat aan het openbaar vervoer nauwelijks status valt te ontlenen,
want er is geen sprake van bezit. Wanneer er iets fout gaat, ligt dit volgens de reiziger aan de
vervoerder. De reiziger laat zich namelijk vervoeren en is afhankelijk van de vervoerder. Ook speelt
differentiatie (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009) een rol. Bij de trein is er sprake van
differentiatie door middel van de verdeling in de eerste klas en tweede klas plus de praat- en stilte
coupés. In de bus, tram en metro gaat iedereen op in de massa en is er geen differentiatie
(Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009). Daarnaast speelt het imago van het openbaar vervoer
een negatieve rol. Voorbeeld hiervan is dat bij het openbaar vervoer al snel aan vertraging wordt
gedacht (XTNT & MuConsult, 2014) & (Annema, 2009).
De ‘attitude’ motieven en barrières hebben te maken met flexibiliteit (Dijst et al., 2009) & (Olde Kalter
et al., 2015), bagagecapaciteit (Dijst et al., 2009) en milieuvriendelijkheid (Van Beynen de Hoog, 2004).
Op dit laatste punt loopt het openbaar vervoer de kans te worden ingehaald doordat de auto ook
steeds schoner wordt. Daarnaast zorgt het openbaar vervoer voor een rustmoment (XTNT &
MuConsult, 2014), comfort (Dijst et al., 2009), (Olde Kalter et al., 2015), (Annema, 2009), (Jeekel, 2011)
& (XTNT & MuConsult, 2014) en het tijdstip van de reis (Van Beynen de Hoog, 2004).
De ‘emotie’ motieven en barrières hebben te maken met de veiligheid (Olde Kalter et al., 2015), (Van
Beynen de Hoog, 2004), Annema (2009) & (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009), ontspanning
(Van Beynen de Hoog, 2004) & (Olde Kalter et al., 2015) en plezier (Olde Kalter et al., 2015) &
(Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009).
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9.2 Bijlage 2: Weging populatie
9.2.1 Weging medewerkers Radboud Universiteit
9.2.1.1 Stap 1
Uit de resultaten van de enquête kwamen de volgende aantallen per functiegroep van de Radboud
Universiteit naar voren.
Tabel 45 Functiegroepen Radboud Universiteit aantal respondenten. N Aantal respondenten: 380, N Totale populatie:
4065.

Functie Radboud Universiteit

Aantal respondenten

Totale populatie

Hoogleraar

7

261

Universitair hoofddocent

5

131

Universitair docent

24

342

Docent

36

357

Onderzoeker

22

415

Promovendus

15

627

Ondersteunend OBP

195

547

Overig OBP

76

1385

Zoals is beschreven in deelparagraaf 3.4 dient ervoor te worden gezorgd dat er per stratum een N van
minimaal 50 nodig is voor een goede weging. Om ervoor te zorgen dat er strata ontstaan met een N
van minimaal 50 worden verschillende functies samengevoegd in één strata.
Om de functies samen te voegen, dienen deze wel met elkaar te maken te hebben. Zo kunnen de
functies ‘hoogleraar’, ‘universitair hoofddocent’, ‘universitair docent’ en ‘docent’ worden
samengevoegd in één strata genaamd ‘onderwijsgevend personeel’. Hierdoor ontstaat er een strata
van 72 respondenten die ongeveer dezelfde functie hebben. De overige functies worden
samengevoegd in 'overig'.
Tabel 46 Nieuwe functiegroepen Radboud Universiteit aantal respondenten. N Aantal respondenten: 380, N Totale
populatie: 4065.

Functie Radboud Universiteit

Aantal respondenten

Totale populatie

Onderwijsgevend personeel

72

1091

Overig

308

2974

Het responspercentage wordt berekend door per functiegroep het aantal respondenten per
functiegroep te delen door het aantal personen per functiegroep van de totale populatie. In een
formule ziet dit er als volgt uit.
Aantal respondenten functie
Responspercentage=

x 100
Aantal personen functie totale populatie

Onderwijsgevend personeel: (72/1091)x100= 6,5995 %
Overig: (308/2974)x100= 10,3564 %
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9.2.1.2 Stap 2
In de tweede stap wordt bepaald welk stratum wordt gekozen die als basis dient voor de weging. Er
wordt gekozen voor het stratum dat het hoogste responspercentage heeft. Als de strata worden
gesorteerd naar de grootte van het responspercentage blijkt dat dit de stratum 'overige' is.
9.2.1.3 Stap 3
De volgende formule dient te worden ingevuld voor de verschillende strata om het gewicht te
berekenen waarmee het stratum wordt gewogen.
Responspercentage van stratum met hoogste responspercentage
Gewicht =
Responspercentage populatie voor stratum waarvoor het gewicht wordt berekend
Deze formule wordt voor de verschillende strata ingevuld:
Onderwijsgevend personeel: 10,3564/6,5995= 1,5692
Overig: 10,3564/10,3564= 1
In SPSS wordt het onderwijsgevend personeel met 1,5692 vermenigvuldigd en de overige
functiegroepen met 1.

9.2.2 Weging medewerkers Radboudumc
De stappen die zijn uitgevoerd voor de Radboud Universiteit worden ook uitgevoerd voor het
Radboudumc. In de enquête is ook aan de medewerkers van het Radboudumc gevraagd wat hun
functiegroep is. De resultaten zijn weergeven in tabel 47.
9.2.2.1

Stap 1

Tabel 47 Functiegroepen Radboudumc aantal respondenten. N respondenten: 1.024, N Totaal populatie: 10.136.

Functie Radboudumc

Aantal respondenten

Totaal populatie

Medisch specialisten en artsen

63

731

Verpleging en verzorging

137

2007

Analytisch personeel

95

584

Klinisch (mede) behandelaar

21

1224

Onderwijs en onderzoek

221

1423

Personeel in opleiding

12

989

Management

45

513

Facilitair

56

710

Overig (oa. staf, secretariaat en administratie)

374

1955

Zoals hierboven is beschreven dient er te worden gezorgd dat ervoor per stratum een N van minimaal
50 nodig is voor een goede weging. Uit de tabel 47 blijkt dat meerdere strata een N hebben die groter
is dan 50. Dit zijn de strata ‘medisch specialisten en artsen’, ‘verpleging en verzorging’, ‘analytisch
personeel’, ‘onderwijs en onderzoek’, ‘facilitair’, en ‘overig’.
Om ervoor te zorgen dat de overige strata ook een N hebben van minimaal 50, worden deze
samengevoegd met ‘overig’. Dit houdt in dat de functiegroepen ‘klinisch (mede) behandelaar’,
‘personeel in opleiding’ en ‘management’ samen gaan met ‘overig’. Hierdoor gaat de functiegroep
‘overig’ uit 218 respondenten bestaan.
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Tabel 48 Nieuwe functiegroepen Radboudumc aantal respondenten. N respondenten: 1.024, N Totale populatie: 10.136.

Functie Radboudumc

Aantal respondenten

Totale populatie

Medisch specialisten en artsen

63

731

Verpleging en verzorging

137

2007

Analytisch personeel

95

584

Onderwijs en onderzoek

221

1423

Facilitair

56

710

Overig (oa. staf, secretariaat en administratie)

452

5391

Het responspercentage wordt berekend door per functiegroep het aantal respondenten per
functiegroep te delen door het aantal personen per functiegroep van de totale populatie. Vervolgens
wordt dit vermenigvuldigd met 100. In een formule ziet dit er als volgt uit.
Aantal respondenten functie
Responspercentage=

x 100
Aantal personen functie totale populatie

Analytisch personeel: (95/584)x100= 16,2671 %
Onderwijs en onderzoek: (221/1423)x100= 1423/221= 15,5306 %
Medisch specialisten en artsen: (63/731)x100= 731/63= 8,6183 %
Overig (oa. staf, secretariaat en administratie): (140/5391)x100= 8,3843%
Facilitair: (56/710)x100= 7,8873 %
Verpleging en verzorging: (137/2007)x100= 6,8261 %
9.2.2.2 Stap 2
In de tweede stap wordt bepaald welk stratum wordt gekozen die als basis dient voor de weging. Er
wordt gekozen voor het stratum dat het hoogste responspercentage heeft. Als de zes strata worden
gesorteerd naar de grootte van het responspercentage blijkt dat de functiegroep ‘analytisch personeel'
de hoogste respons percentage heeft.
9.2.2.3 Stap 3
Het responspercentage wordt berekend door per functiegroep de aantallen uit tabel 4 te delen door
tabel 5. Vervolgens wordt dit vermenigvuldigd met 100. In een formule ziet dit er als volgt uit.
Responspercentage van stratum met hoogste responspercentage
Gewicht =
Responspercentage populatie voor stratum waarvoor het gewicht wordt berekend
Verpleging en verzorging: 16,2671/6,8261= 2,3831
Facilitair: 16,2671/7,8873= 2,0624
Overig (staf, secretariaat en administratie): 16,2671/8,3845= 1,9401
Medisch specialisten en artsen: 16,2671/8,6183= 1,8875
Onderwijs en onderzoek: 16,2671/15,5306= 1,0474
Analytisch personeel: 16,2671/16,2671= 1
In SPSS worden verpleging en verzorging met 2,3831 vermenigvuldigd, facilitair met 2,0624, overig
met 1,9401, medisch specialisten en artsen met 1,8875, onderwijs en onderzoek met 1,0474 en het
analytisch personeel met 1.
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9.3 Bijlage 3: Opzet enquête
De enquête is op internet ingevuld door de respondenten waardoor de ‘routes’ (die in het rood zijn
aangegeven in het document) automatisch worden toegepast. Hierdoor hoefden niet alle vragen te
worden beantwoord door de respondent die in deze bijlage zijn weergegeven.
Vervoersonderzoek onder medewerkers Radboud Universiteit en Radboudumc
[]Wat is de postcode van het adres waar u nu woont? Voorbeeld: 1234 AZ. Duitse postcodes vooraf laten gaan door een D;
voorbeeld D 12345. Belgische postcodes vooraf laten gaan door een B; voorbeeld B 1234. *
Vul uw antwoord hier in:
[]Wat is de afstand van een enkele reis tussen uw woonadres en uw werkadres in Nijmegen?
Kies een antwoord
Selecteer alle mogelijkheden:
0 - 5 km
6 - 10 km
11 - 15 km
16 - 20 km
21 - 30 km
31 - 40 km
41 - 50 km
51 - 60 km
61 km of meer
[]Reist u elke dag met hetzelfde vervoermiddel? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Ja
Nee
[]Maakt u gebruik van ketenvervoer? Hiermee wordt bedoeld of u meerdere vervoerswijze gebruikt om op de plaats van
bestemming te komen. Hierbij kan worden gedacht aan eerst de fiets, vervolgens de trein en dan de bus of een andere
combinatie van verschillende vervoerswijzen. *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Ja
Nee
[]Heeft u de beschikking over een auto rijbewijs? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Ja
Nee
[]Kunt u alle vervoerswijzen aangeven die u in het algemeen gebruikt voor een enkele reis van uw huis naar het werk? En
kunt u ook aangeven hoeveel km u per vervoerswijze reist per enkele reis? Meerdere antwoorden mogelijk. *
Geef een toelichting bij uw antwoorden.
Kies maximaal 7 antwoorden
Selecteer alle mogelijke antwoorden en geef een toelichting:
Lopen
(e-)Fiets
Bromfiets / scooter
Openbaar vervoer
Motor
Auto
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Andere:
[]
Als u met de auto gaat, waar parkeert u dan?

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Auto' bij vraag '6 [D6]' (Kunt u alle vervoerswijzen aangeven die u in het algemeen gebruikt voor
een enkele reis van uw huis naar het werk? En kunt u ook aangeven hoeveel km u per vervoerswijze reist per
enkele reis? Meerdere antwoorden mogelijk.)
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Locatie A
Locatie B
Locatie C
Locatie D
Locatie E
Locatie F
Locatie G
Locatie H
Locatie I
Locatie J
Locatie K
Locatie L
Locatie M
Locatie N
Locatie O
Overige plek op terrein Radboud Universiteit of Radboudumc
Andere
[]Van welke vormen van openbaar vervoer maakt u gebruik? Kunt u aangeven hoeveel km u reist per enkele reis?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Openbaar vervoer' bij vraag '6 [D6]' (Kunt u alle vervoerswijzen aangeven die u in het algemeen
gebruikt voor een enkele reis van uw huis naar het werk? En kunt u ook aangeven hoeveel km u per
vervoerswijze reist per enkele reis? Meerdere antwoorden mogelijk.)
Geef een toelichting bij uw antwoorden.
Kies tussen de 1 en 5 antwoorden
Selecteer alle mogelijke antwoorden en geef een toelichting:
Trein
Bus
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Andere:
[]Als u met de trein of bus naar Nijmegen komt, van welk vervoermiddel maakt u dan gebruik in het voortransport? Dit is de
reis van de woonplaats naar station of bushalte. Meerdere antwoorden mogelijk
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Openbaar vervoer' bij vraag '6 [D6]' (Kunt u alle vervoerswijzen aangeven die u in het algemeen
gebruikt voor een enkele reis van uw huis naar het werk? En kunt u ook aangeven hoeveel km u per
vervoerswijze reist per enkele reis? Meerdere antwoorden mogelijk.)
Kies tussen de 1 en 7 antwoorden
Selecteer alle mogelijkheden:
Lopen
(e-)Fiets
Bromfiets/scooter
Bus
Auto
Motor
Andere:
[]Als u met de trein of bus naar Nijmegen komt, van welk vervoermiddel maakt u dan gebruik in het natransport? Dit is de
reis het station of de bushalte naar uw werklocatie. Meerdere antwoorden mogelijk
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Openbaar vervoer' bij vraag '6 [D6]' (Kunt u alle vervoerswijzen aangeven die u in het algemeen
gebruikt voor een enkele reis van uw huis naar het werk? En kunt u ook aangeven hoeveel km u per
vervoerswijze reist per enkele reis? Meerdere antwoorden mogelijk.)
Kies tussen de 1 en 7 antwoorden
Selecteer alle mogelijkheden:
Lopen
(e-)Fiets
Bromfiets/scooter
Bus
Auto
Motor
Andere:
[]Heeft u een e-fiets of een normale fiets?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was '(e-)Fiets' bij vraag '6 [D6]' (Kunt u alle vervoerswijzen aangeven die u in het algemeen gebruikt
voor een enkele reis van uw huis naar het werk? En kunt u ook aangeven hoeveel km u per vervoerswijze reist
per enkele reis? Meerdere antwoorden mogelijk.)
Kies een antwoord
Selecteer alle mogelijkheden:
E-fiets
Normale fiets
Werkpatronen
In dit blok wordt ingegaan op uw werkpatronen. Deze antwoorden die u hierop laten zien hoe vaak en op welke
tijden u naar de Radboud Universiteit of het Radboudumc gaan. Hierdoor kunnen de vervoersstromen beter in
kaart worden gebracht.
[]Hoeveel reisdagen heeft u in het algemeen per werkweek naar uw werk in Nijmegen *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
1
2
3
4
5
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6
7
Nooit
[]Wat zijn uw werkpatronen? *
Selecteer alle mogelijkheden:
vaste diensten / vaste werktijden
ploegendiensten / wisselende werktijden
Andere:
[]Kunt u hieronder aangeven wat in het algemeen uw werkdagen zijn dat u in Nijmegen op de Radboud Universiteit of
Radboudumc aanwezig bent. Meerdere antwoorden mogelijk. *
Selecteer alle mogelijkheden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Nooit
[]Hoeveel dagen (of delen van een dag) per week werkt u thuis of telewerkt u, waardoor u niet naar/van de Radboud
Universiteit of het Radboudumc hoeft te reizen? *
Selecteer alle mogelijkheden:
nooit
1 dag per maand gemiddeld
1 dag per twee weken gemiddeld
1 dag per week gemiddeld
2 dagen per week gemiddeld
3 dagen per week gemiddeld
4 dagen per week gemiddeld
5 dagen per week gemiddeld
6 dagen per week gemiddeld
7 dagen per week gemiddeld
[]Kunt u hieronder aangeven wat uw algemene vertrektijd van huis en aankomsttijd op de Radboud Universiteit en het
Radboudumc is? Voorbeeld: 08:55 en 10:10 *
Vul uw antwoord(en) hier in:
Vertrektijd van huis
Aankomsttijd de Radboud Universiteit / het Radboudumc
[]Kunt u hieronder aangeven wat uw algemene vertrektijd van de Radboud Universiteit of het Radboudumc en
aankomsttijd thuis is? Voorbeeld: 16:55 en 17:35 *
Vul uw antwoord(en) hier in:
Vertrektijd Radboud Universiteit / Radboudumc
Aankomsttijd thuis
[]Indien u nooit thuiswerkt of telewerkt, wat is hiervan de reden? Meerdere antwoordmogelijkheden
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'nooit' bij vraag '15 [C4]' (Hoeveel dagen (of delen van een dag) per week werkt u thuis of telewerkt
u, waardoor u niet naar/van de Radboud Universiteit of het Radboudumc hoeft te reizen? )
Selecteer alle mogelijkheden:
Bedrijfscultuur
Leidinggevende niet akkoord
Werk leent zich er niet voor
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Gewoonte
Andere:
Motieven en barrières algemeen
In dit blok wordt ingegaan op de motieven en barrières die u heeft om een bepaald vervoermiddel te nemen. De
motieven en barrières die naar voren komen bij de resultaten kunnen mogelijk worden gebruikt bij het
toekomstige verkeersbeleid bij de Radboud Universiteit en het Radboudumc.
[]Kunt u bij de onderstaande vier onderwerpen aangeven hoe belangrijk ze voor u zijn voor uw vervoerskeuze? *
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:
Helemaal
Heel
Niet
niet
Geen
belangrijk
Belangrijk
belangrijk
belangrijk
mening
Weersomstandigheden
Reistijd
Reiskosten
Inspanning
[]Wat voor reisinformatie gebruikt u voor of tijdens uw reis? Meerdere antwoorden mogelijk. *
Selecteer alle mogelijkheden:
File informatie
Informatie bereikbaarheid locatie
Informatie parkeervoorzieningen
Reisinformatie over vertrektijd en aankomsttijd
Weersinformatie
Informatie over de beste vervoerswijze (routeplanner met auto, fiets en openbaar vervoer)
Geen
Andere:
[]Welk gevoel heeft u als u reist? Meerdere antwoorden mogelijk *
Selecteer alle mogelijkheden:
Kick
Plezier
Veilig
Onveilig
Angst
Stress
Ontspanning
Spanning
Geen
Andere:
Motieven
[]Wilt u hieronder aangeven welke motieven voor u heel belangrijk, belangrijk, niet belangrijk of helemaal niet belangrijk
zijn om de auto te gebruiken voor woon-werk verkeer?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Auto' bij vraag '6 [D6]' (Kunt u alle vervoerswijzen aangeven die u in het algemeen gebruikt voor
een enkele reis van uw huis naar het werk? En kunt u ook aangeven hoeveel km u per vervoerswijze reist per
enkele reis? Meerdere antwoorden mogelijk.)
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:
Helemaal
Heel
Niet
niet
Geen
belangrijk
Belangrijk
belangrijk
belangrijk
mening
er zijn in de buurt van de Radboud
Universiteit en het Radboudumc
voldoende parkeervoorzieningen
die ik kan gebruiken
met de auto reizen is gemakkelijk
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Heel
belangrijk

Belangrijk

Niet
belangrijk

Helemaal
niet
belangrijk

Geen
mening

werkgever vergoedt de
autokosten/lease auto
met een auto kunnen meerdere
mensen worden vervoerd
met een auto kunnen meerdere
adressen worden bezocht
de bagagecapaciteit van een auto is
groot
met een auto reizen is betrouwbaar
voorbeeldgedrag: collega’s reizen
ook met de auto
gebruikers- en bezitswaarde: auto is
een bezit waarmee u zich kan
identificeren
met de auto reizen zorgt voor
comfort
met de auto reizen is flexibel
een auto is nodig om kinderen weg
te brengen
een auto is nodig voor werk
normatieve overtuiging dat reizen
met de auto de beste reismanier is
als ik met de auto reis heb ik
controle en voel ik mij vrij
andere vervoerswijzen zijn voor mij
geen reële optie
[]Wilt u hieronder aangeven welke motieven voor u heel belangrijk, belangrijk, niet belangrijk of
helemaal niet belangrijk zijn om de (e-)fiets te gebruiken voor woon-werk verkeer?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was '(e-)Fiets' bij vraag '6 [D6]' (Kunt u alle vervoerswijzen aangeven die u in het algemeen gebruikt
voor een enkele reis van uw huis naar het werk? En kunt u ook aangeven hoeveel km u per vervoerswijze reist
per enkele reis? Meerdere antwoorden mogelijk.)
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:
Helemaal
Heel
Niet
niet
Geen
belangrijk
Belangrijk
belangrijk
belangrijk
mening
faciliteiten voor fietsen van de
werkgever zijn goed
(fietsenstallingen, douches, etc.)
werkgever vergoedt (een
gedeelte) van de (e-)fiets en/of
gefietste kilometers
infrastructuur fietspaden is goed
als ik fiets heb ik controle en voel
ik mij vrij
andere vervoerswijzen zijn voor
mij geen reële optie
files ontlopen door met de (e)fiets te gaan
voorbeeldgedrag van collega’s of
andere bekenden die met de (e)fiets gaan
medefietser tijdens de trip
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Heel
belangrijk

Belangrijk

Niet
belangrijk

Helemaal
niet
belangrijk

Geen
mening

traditie van fietsen
fietsen geeft aanzien
fietsen is gezond
fietsen is goed voor het milieu
fietsen is flexibel
[]Wilt u hieronder aangeven welke motieven voor u heel belangrijk, belangrijk, niet belangrijk of helemaal niet belangrijk
zijn om het openbaar vervoer te gebruiken voor woon-werk verkeer?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Openbaar vervoer' bij vraag '6 [D6]' (Kunt u alle vervoerswijzen aangeven die u in het algemeen
gebruikt voor een enkele reis van uw huis naar het werk? En kunt u ook aangeven hoeveel km u per
vervoerswijze reist per enkele reis? Meerdere antwoorden mogelijk.)
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:
Helemaal
Heel
Niet
niet
Geen
belangrijk
Belangrijk
belangrijk
belangrijk
mening
het openbaar vervoer is stipt op
tijd betrouwbaar
werkgever vergoedt de reiskosten
met het openbaar vervoer
de reistijd in het openbaar vervoer
kan nuttig besteed worden
doormiddel van bijvoorbeeld
werken in de trein
de reistijd in het openbaar vervoer
kan nuttig besteed worden
doormiddel van sociale activiteiten
(bijvoorbeeld bijwerken sociale
media)
reizen met het openbaar vervoer is
flexibel
bij reizen met het openbaar
vervoer kan bagage worden
meegenomen
reizen met openbaar vervoer is
goed voor het milieu
reizen met het openbaar vervoer
zorgen voor een rustmoment
reizen met het openbaar vervoer is
comfortabel
Barrières
[]Wilt u hieronder aangeven welke barrières voor u heel belangrijk, belangrijk, niet belangrijk of
helemaal niet belangrijk zijn om de auto NIET te gebruiken voor woon-werk verkeer?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord ONGELIJK 'Auto' bij vraag '6 [D6]' (Kunt u alle vervoerswijzen aangeven die u in het algemeen gebruikt
voor een enkele reis van uw huis naar het werk? En kunt u ook aangeven hoeveel km u per vervoerswijze reist
per enkele reis? Meerdere antwoorden mogelijk.)
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:
Helemaal
Heel
Niet
niet
Geen
belangrijk
Belangrijk
belangrijk
belangrijk
mening
ik heb niet de beschikking over
een auto
vanwege betaald parkeren
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Heel
belangrijk

Belangrijk

Niet
belangrijk

Helemaal
niet
belangrijk

Geen
mening

vanwege
parkeerproblemen/tekort aan
parkeermogelijkheden
aanschaf- en onderhoudskosten
van auto zijn te hoog
reizen met de auto is
onbetrouwbaar
sociale norm (anderen zijn
negatief over de auto)
reizen met de auto is niet
comfortabel
[]Wilt u hieronder aangeven welke barrières voor u heel belangrijk, belangrijk, niet belangrijk of
helemaal niet belangrijk zijn om de (e-)fiets NIET te gebruiken voor woon-werk verkeer?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord ONGELIJK '(e-)Fiets' bij vraag '6 [D6]' (Kunt u alle vervoerswijzen aangeven die u in het algemeen
gebruikt voor een enkele reis van uw huis naar het werk? En kunt u ook aangeven hoeveel km u per
vervoerswijze reist per enkele reis? Meerdere antwoorden mogelijk.)
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:
Helemaal
Heel
Niet
niet
Geen
belangrijk
Belangrijk
belangrijk
belangrijk
mening
ik heb niet de beschikking over
een (e-)fiets
ik ben fysiek niet in staat om te
fietsen
kans dat ik niet representatief
aankom (kleding nat, haren in de
war, etc.).
fietsverbinding is niet veilig
genoeg (vooral als het donker is)
verkeerslichten zijn niet
fietsvriendelijk afgesteld
er is geen douche op de
werkplek
er is geen mogelijkheid op de
werkplek om de fiets te
repareren
omrij factoren, waardoor reizen
met de fiets via omwegen moet
aanschaf- en onderhoudskosten
van fiets zijn te hoog
infrastructuur van fietspaden is
slecht
reliëf
nauwelijks bagagecapaciteit
kleding is niet geschikt
gewoonte om geen fiets te
gebruiken voor woonwerkverkeer
[]Wilt u hieronder aangeven welke barrières voor u heel belangrijk, belangrijk, niet belangrijk of
helemaal niet belangrijk zijn om het openbaar vervoer NIET te gebruiken voor woon-werk verkeer?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord ONGELIJK 'Openbaar vervoer' bij vraag '6 [D6]' (Kunt u alle vervoerswijzen aangeven die u in het
algemeen gebruikt voor een enkele reis van uw huis naar het werk? En kunt u ook aangeven hoeveel km u per
vervoerswijze reist per enkele reis? Meerdere antwoorden mogelijk.)
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Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:
Heel
belangrijk

Belangrijk

Niet
belangrijk

Helemaal
niet
belangrijk

Geen
mening

loopafstand naar/van halte is te
groot
aansluitingen tussen treinen en/of
trein en bus zijn niet goed
tijdens de spits zijn er geen
zitplaatsen meer vrij
het openbaar vervoer is niet
comfortabel
er is geen rechtstreekse
verbinding tussen woonplaats en
de Radboud Universiteit en het
Radboudumc
de werkgever vergoedt niet het
reizen met het openbaar vervoer
aanschafkosten van
vervoermiddel (vaak OVchipkaart) zijn te hoog
reizen met openbaar vervoer is
onbetrouwbaar
de openbaar vervoer
mogelijkheden zijn uitgedund
er zijn meerdere vervoermiddelen
nodig voor een reis, oftewel teveel
overstappen
slecht toegankelijk voor invaliden
reizen met het openbaar vervoer
heeft geen bezitswaarde
reizen met het openbaar vervoer
heeft een slecht imago
reizen met het openbaar vervoer
is niet flexibel
je bent niet op jezelf bij het reizen
met het openbaar vervoer
het reizen in het openbaar vervoer
is gedifferentieerd (1e/2e klas en
stiltecoupés)
Fietsenstalling
De vragen in dit blok gaan in op de fietsenstallingen. Ook als u geen gebruik maakt van de fietsenstallingen zijn
wij benieuwd naar wat het beeld is dat u heeft van de fietsenstallingen.
[]Kunt u aangeven welke term u bij de fietsenstalling vindt passen? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Voldoende capaciteit
Onvoldoende capaciteit
Onduidelijk
[]Kunt u aangeven welke term u bij de fietsenstalling vindt passen? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Mijn (e-)fiets staat veilig
Mijn (e-)fiets staat onveilig
Onduidelijk
[]Kunt u aangeven welke term u bij de fietsenstalling vindt passen? *
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Kies één van de volgende mogelijkheden:
Ik voel mij veilig in de fietsenstalling
Ik voel mij onveilig in de fietsenstalling
Onduidelijk
[]Kunt u aangeven welke term u bij de fietsenstalling vindt passen? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Korter dan 5 minuten lopen vanaf de werkplek
Langer dan 5 minuten lopen vanaf de werkplek
Onduidelijk
[]Kunt u aangeven welke term u bij de fietsenstalling vindt passen? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Fietsenstalling kan worden afgesloten
Fietsenstalling kan niet worden afgesloten
Onduidelijk
[]Wat vindt u van de voorzieningen voor de e-fiets? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Voldoende voorzieningen als laadpalen
Onvoldoende voorzieningen als laadpalen
Onduidelijk
Algemeen woon - werkverkeer
Deze vragen gaan in op uw algemene oordeel van het woon-werk verkeer.
[]Wat is uw algemene oordeel over de bereikbaarheid van de Radboud Universiteit of het Radboudumc met de auto? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Goed
Redelijk
Slecht
[]Wat is uw algemene oordeel over de bereikbaarheid van de Radboud Universiteit en het Radboudumc per (e-)fiets? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Goed
Redelijk
Slecht
[]Wat is uw algemene oordeel over de bereikbaarheid van de Radboud Universiteit of het Radboudumc met de trein? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Goed
Redelijk
Slecht
[]Wat is uw algemene oordeel over de bereikbaarheid van de Radboud Universiteit of het Radboudumc met de bus? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Goed
Redelijk
Slecht
[]Wat is uw algemene oordeel over de fietsenstallingen bij uw werkplek? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Goed
Redelijk
Slecht
[]Wat is uw algemene oordeel over locatie van de bushalte bij uw werkplek? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Goed
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Redelijk
Slecht
[]Wat is uw algemene oordeel over de parkeermogelijkheden bij uw werkplek? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Goed
Redelijk
Slecht
[]Reist u samen met iemand anders in de auto naar uw werk?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Auto' bij vraag '6 [D6]' (Kunt u alle vervoerswijzen aangeven die u in het algemeen gebruikt voor
een enkele reis van uw huis naar het werk? En kunt u ook aangeven hoeveel km u per vervoerswijze reist per
enkele reis? Meerdere antwoorden mogelijk.)
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Ja
Nee
[]
Zou u met iemand anders willen carpoolen?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Nee' bij vraag '41 [I8]' (Reist u samen met iemand anders in de auto naar uw werk? )
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Ja
Nee
[]Waarom wilt u met niemand anders carpoolen? Meerdere antwoorden mogelijk
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Nee' bij vraag '42 [I9]' ( Zou u met iemand anders willen carpoolen? )
Selecteer alle mogelijkheden:
Ik heb niemand om mee te carpoolen
Mijn werktijden zijn flexibel
Ik heb behoefte aan privacy
Het kost veel extra tijd ten opzichte van de huidige reiswijze
Andere:
[]Wat is de reden dat u momenteel niet met iemand anders carpoolt? Meerdere antwoorden mogelijk
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Ja' bij vraag '42 [I9]' ( Zou u met iemand anders willen carpoolen? )
Selecteer alle mogelijkheden:
Ik heb niemand om mee te carpoolen
Mijn werktijden zijn flexibel
Ik heb behoefte aan privacy
Het kost teveel tijd ten opzichte van de huidige reiswijze
Andere:
[]Is uw reisgedrag ten opzichte van 2009 veranderd? Meerdere antwoorden mogelijk *
Selecteer alle mogelijkheden:
In 2009 werkte ik nog niet op de Radboud Universiteit of het Radboudumc
Ik gebruik vaker de auto dan in 2009
Ik gebruik vaker de (e-)fiets dan in 2009
Ik gebruik vaker het openbaar vervoer dan in 2009
Ik gebruik minder vaak de auto dan in 2009
Ik gebruik minder vaak de fiets dan in 2009
Ik gebruik minder vaak het openbaar vervoer dan in 2009
Ik heb flexibelere reistijden dan in 2009
Ik heb minder flexibelere reistijden dan in 2009
Ik reis eerder dan in 2009
Ik reis later dan in 2009
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Mijn reisgedrag is ten opzichte van 2009 niet veranderd
[]Reist u bewust buiten de spits? *
Selecteer alle mogelijkheden:
Ja, een dag per week
Ja, meerdere dagen per week
Altijd
Nooit
[]Waarom reist u buiten de spits? Meerdere antwoorden mogelijk
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Altijd' of 'Ja, meerdere dagen per week' of 'Ja, een dag per week' bij vraag '46 [I13]' (Reist u bewust
buiten de spits? )
Selecteer alle mogelijkheden:
Beloning
Files ontlopen
Tijdelijke hinder ontlopen
Minder reistijd
Meer vrije tijd
Andere:
[]Waarom reist u niet buiten de spits? Meerdere antwoorden mogelijk.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Nooit' bij vraag '46 [I13]' (Reist u bewust buiten de spits? )
Selecteer alle mogelijkheden:
Werk leent zich er niet voor
Bedrijfscultuur
Lastig met afspreken / afstemmen
Dag te veel opgeknipt
Gewoonte
Andere:
Algemene vragen
Deze vragen die ingaan op de werkzaamheden worden met de gehele populatie vergeleken. Zo kan worden
gewogen of de verschillende afdelingen en functies bij de respondenten voldoende aanbod komen of dat
bepaalde afdelingen en functies zwaarder dienen te worden gewogen.
[]Bent u werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen of bij het Radboudumc? Bent u bij beide organisaties werkzaam,
vul dan de organisatie in waar u het grootste deel van uw werktijd werkt. *
Selecteer alle mogelijkheden:
Radboud Universiteit Nijmegen
Radboudumc
[]Bent u een vrouw of een man? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Vrouw
Man
[]Bij welke faculteit of bedrijfsonderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen bent u werkzaam? Bent u voor meerdere
faculteiten of bedrijfsonderdelen werkzaam, vul dan de faculteit of het bedrijfsonderdeel in waarvoor u het grootste deel
van uw werktijd werkt. *
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Radboud Universiteit Nijmegen ' bij vraag '49 [A1]' (Bent u werkzaam bij de Radboud Universiteit
Nijmegen of bij het Radboudumc? Bent u bij beide organisaties werkzaam, vul dan de organisatie in waar u het
grootste deel van uw werktijd werkt.)
Selecteer alle mogelijkheden:
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Faculteit der Letteren
Faculteit der Bijzondere Faculteit der Theologie
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
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Faculteit der Medische Wetenschappen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit der Managementwetenschappen
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Radboud services
Andere:
[]Tot welke functiegroep van de Radboud Universiteit Nijmegen behoort u? *
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Radboud Universiteit Nijmegen ' bij vraag '49 [A1]' (Bent u werkzaam bij de Radboud Universiteit
Nijmegen of bij het Radboudumc? Bent u bij beide organisaties werkzaam, vul dan de organisatie in waar u het
grootste deel van uw werktijd werkt.)
Selecteer alle mogelijkheden:
Hoogleraar
Universitair Hoofddocent
Universitair Docent
Promovendus
Docent
Onderzoeker
Ondersteunend OBP
Overig OBP
Andere:
[]Bij welke afdeling van het Radboudumc bent u werkzaam?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Radboudumc ' bij vraag '49 [A1]' (Bent u werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen of bij het
Radboudumc? Bent u bij beide organisaties werkzaam, vul dan de organisatie in waar u het grootste deel van uw
werktijd werkt.)
Selecteer alle mogelijkheden:
Servicebedrijf
Concernstaf en bestuurlijke en juridische zaken
Sectie Informatiemanagement
Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs en Opleidingen
Radboud Zorgacademie
Valorisatie
Geestelijke Verzorging en Pastoraat
Medezeggenschap / Advies
Andere:
[]Tot welke functiegroep van het Radboudumc behoort u?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Radboudumc ' bij vraag '49 [A1]' (Bent u werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen of bij het
Radboudumc? Bent u bij beide organisaties werkzaam, vul dan de organisatie in waar u het grootste deel van uw
werktijd werkt.)
Selecteer alle mogelijkheden:
Medisch specialisten en artsen
Verpleging en verzorging
Analytisch personeel
Klinisch (mede) behandelaar
Onderwijs en onderzoek
Personeel in opleiding
Management
Facilitair
Staf, secretariaat en administratie
Andere:
Ecologische voetafdruk
Deze vragen gaan in op de dienstreizen en andere factoren die van invloed zijn op de ecologische voetafdruk.
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[]Wat voor type brandstof gebruikt uw auto?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Auto' bij vraag '6 [D6]' (Kunt u alle vervoerswijzen aangeven die u in het algemeen gebruikt voor
een enkele reis van uw huis naar het werk? En kunt u ook aangeven hoeveel km u per vervoerswijze reist per
enkele reis? Meerdere antwoorden mogelijk.)
Selecteer alle mogelijkheden:
Benzine
Diesel
Hybride
LPG
Andere:
[]Hoeveel kilometer rijdt uw auto op 1 liter brandstof?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'LPG' of 'Diesel' of 'Benzine' bij vraag '55 [J1]' (Wat voor type brandstof gebruikt uw auto?)
Selecteer alle mogelijkheden:
0 - 5 kilometer
6 - 10 kilometer
11 - 15 kilometer
15 - 20 kilometer
21 -25 kilometer
26 kilometer of meer
[]Moet u voor het werk dienstreizen maken? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:
Nee, nooit
Ja, alleen binnen Nederland
Ja, zowel binnen Nederland als naar het buitenland
[]Naar welke werelddelen gaan uw dienstreizen? Meerdere antwoorden mogelijk
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Ja, zowel binnen Nederland als naar het buitenland ' bij vraag '57 [J3]' (Moet u voor het werk
dienstreizen maken?)
Selecteer alle mogelijkheden:
Europa
Noord-Amerika
Zuid-Amerika
Afrika
Azië
Oceanië
Antarctica
[]Hoe vaak maakt u gemiddeld per week voor het werk een dienstreis?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Ja, alleen binnen Nederland' of 'Ja, zowel binnen Nederland als naar het buitenland ' bij vraag '57
[J3]' (Moet u voor het werk dienstreizen maken?)
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:
Minder dan
3 of meer
1 keer per
1 à 2 keer
1 à 2 keer
keer per
Nooit
maand
per maand
per week
week
Naar stageadressen
Bezoeken congressen
Studiereizen
Naar andere
ziekenhuizen/universiteiten/hoge
scholen
Voor zakelijke/bestuurlijke
contacten
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Nooit

Minder dan
1 keer per
maand

1 à 2 keer
per maand

1 à 2 keer
per week

3 of meer
keer per
week

Overig
[]Kunt u aangeven hoeveel km u per vervoerswijze aflegt voor uw dienstreizen per maand?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Ja, alleen binnen Nederland' of 'Ja, zowel binnen Nederland als naar het buitenland ' bij vraag '57
[J3]' (Moet u voor het werk dienstreizen maken?)
Vul uw antwoord(en) hier in:
fiets/dienstfiets
bromfiets/scooter
openbaar vervoer (trein en bus)
besloten vervoer (touringcar)
samen in auto (carpoolen)
alleen in auto
poolauto's
motor
vliegtuig (buitenland)
overig
Open vragen
[]Op welke wijze zou het woon-werkverkeer beter georganiseerd kunnen worden?
Vul uw antwoord hier in:
[]Op welke wijze zou u het dienstreizen verbeterd zien worden? Bijvoorbeeld meer dienstauto's.
Vul uw antwoord hier in:
[]Hieronder kunt u nog andere op- en aanmerkingen geven.
Vul uw antwoord hier in:
Verloten prijzen
Dit zijn geen verplichte vragen. U hoeft deze vragen alleen te beantwoorden als u mee wilt dingen voor de prijzen.
[]Indien u wilt meedoen met de verloting van diverse prijzen, vul dan hieronder uw personeelsnummer in. Plaats de U ook
voor uw personeelsnummer.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Radboud Universiteit Nijmegen ' bij vraag '49 [A1]' (Bent u werkzaam bij de Radboud Universiteit
Nijmegen of bij het Radboudumc? Bent u bij beide organisaties werkzaam, vul dan de organisatie in waar u het
grootste deel van uw werktijd werkt.)
Vul uw antwoord hier in:
[]Indien u wilt meedoen met de verloting van diverse prijzen, vul dan hieronder uw personeelsnummer in. Plaats de Z ook
voor uw personeelsnummer.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Antwoord was 'Radboudumc ' bij vraag '49 [A1]' (Bent u werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen of bij het
Radboudumc? Bent u bij beide organisaties werkzaam, vul dan de organisatie in waar u het grootste deel van uw
werktijd werkt.)
Vul uw antwoord hier in:
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Als u één van de prijzen heeft gewonnen, krijgt u dit op 15 juni te horen in een persoonlijk bericht.
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9.4 Bijlage 4: Oordeel fietsenstallingen

Figuur 27 Capaciteit fietsenstalling. N Radboud Universiteit: 380; N: Radboudumc: 1024.

Figuur 28 Veiligheid (e-)fietsenstalling. N Radboud Universiteit: 380; N: Radboudumc: 1024.

Figuur 29 Persoonlijke veiligheid fietsenstalling. N Radboud Universiteit: 380; N: Radboudumc: 1024.
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Figuur 30 Loopafstand naar fietsenstalling. N Radboud Universiteit: 380; N: Radboudumc: 1024.

Figuur 31 Afsluiting fietsenstalling. N Radboud Universiteit: 380; N: Radboudumc: 1024.

Figuur 32 Voorzieningen e-fiets fietsenstalling. N Radboud Universiteit: 380; N: Radboudumc: 1024.
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9.5 Bijlage 5: doel dienstreizen
Tabel 49 Doel dienstreizen. N Radboud Universiteit: 380, N Radboudumc: 1024.

Doel dienstreizen
Stageadressen

Congressen

Radboud Universiteit
Nooit

81%

88%

Minder dan 1 keer per maand

19%

11%

1 à 2 keer per maand

0%

0%

1 à 2 keer per week

1%

0%

3 of meer keer per week

0%

1%

Nooit

9%

6%

91%

94%

1 à 2 keer per maand

0%

0%

1 à 2 keer per week

0%

0%

3 of meer keer per week

0%

0%

Nooit

49%

44%

Minder dan 1 keer per maand

51%

56%

1 à 2 keer per maand

0%

0%

1 à 2 keer per week

0%

0%

3 of meer keer per week

0%

0%

Nooit

13%

13%

Minder dan 1 keer per maand

86%

84%

1 à 2 keer per maand

0%

0%

1 à 2 keer per week

0%

2%

3 of meer keer per week

1%

0%

26%

36%

Minder dan 1 keer per maand

Studiereizen

Andere ziekenhuizen,
universiteit en hogescholen

Radboudumc

Nooit
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Minder dan 1 keer per maand

73%

62%

1 à 2 keer per maand

0%

0%

1 à 2 keer per week

1%

2%

3 of meer keer per week

0%

0%

Nooit

33%

43%

Minder dan 1 keer per maand

63%

55%

1 à 2 keer per maand

0%

0%

1 à 2 keer per week

3%

2%

3 of meer keer per week

1%

1%

Voor zakelijke bestuurlijke
contacten

Overig
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9.6 Bijlage 6: Berekening kilometers Radboud Universiteit
Als eerste wordt van het gehele percentage de vervoerswijze met de daarbij behorende
afstandscategorie in een tabel gezet. In de tabel 50 doet bijvoorbeeld 32,9% van de totale populatie
aan fietsen bij een afstand van 0 tot 5 kilometer.
Tabel 50 Vervoerswijze per afstandscategorie van totale populatie. N Radboud Universiteit: 4.065.

Afstand
Vervoerswijze

0-5
kilometer

6-10
kilometer

11-15
kilometer

16-20
kilometer

21-30
kilometer

31-40
kilometer

41-50
kilometer

51-60
kilometer

Lopend

1,9%

,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

61
kilometer
of meer
0,0%

Trein

0,0%

0,0%

,3%

1,1%

2,9%

1,5%

1,3%

1,6%

6,0%

Bus

,2%

0,0%

,6%

,7%

,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Fiets

32,9%

11,4%

4,4%

,3%

,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

E-fiets

2,6%

3,9%

4,1%

1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Auto alleen

,6%

1,7%

1,4%

2,5%

4,8%

1,9%

1,3%

,8%

2,0%

Carpoolen

0,0%

0,0%

0,0%

,6%

,8%

0,0%

0,0%

0,0%

,3%

Vervolgens worden de bovenstaande percentages omgezet in aantallen. Dit gebeurt door de
percentages te vermenigvuldigen met de totale populatie, oftewel de percentages vermenigvuldigen
met 4.065. De aantallen zijn weergeven in de tabel 51.
Tabel 51 Aantallen. N Radboud Universiteit: 4.065.

Afstand aantal
Vervoerswijze

0-5
kilometer

6-10
kilometer

75

11

-

-

Lopend
Trein
Bus
7

-

11-15
kilometer

16-20
kilometer

21-30
kilometer

31-40
kilometer

41-50
kilometer

51-60
kilometer

61
kilometer
of meer

-

-

-

-

-

-

-

11

46

118

61

53

64

244

23

30

23

-

-

-

-

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76

53

34

79

-

-

-

Fiets
1.336

462

180

11

107

157

168

46

23

69

57

103

194

-

-

-

23

34

E-fiets
Auto alleen
Carpoolen

Deze bovenstaande aantallen zijn vervolgens omgezet in kilometers. Dit is gedaan door de aantallen
van de populatie te vermenigvuldigen met de mediaan van de afstandscategorie. De mediaan is de
middelste waarde van een reeks (Smelt, Vetten, 2015). De aantallen die een vervoerswijze in de
afstandscategorie 0-5 kilometer hebben, worden vermenigvuldigd met 2,5. De mediaan van de
afstandscategorie is namelijk 2,5. Bij de afstandscategorie 6-10 kilometer is de mediaan 8, bij 11-15
kilometer 13, bij 16-20 kilometer 18, bij 21-30 kilometer 25,5, bij 31-40 35,5, bij 41-50 45,5 en bij 51-

110

11

60 kilometer is de mediaan 55,5. Bij de afstandscategorie 61 kilometer of meer is het niet mogelijk om
de mediaan te weergeven. Hierdoor worden de aantallen vermenigvuldigd met 61, doordat in deze
afstandscategorie minimaal 61 kilometer aflegt. Het aantal kilometers in de onderstaande tabel in de
afstandscategorie 61 kilometer of meer zijn dan ook het minimaal aantal kilometer dat wordt afgelegd
in deze afstandscategorie. De resultaten zijn weergegeven in tabel 52.
Tabel 52 Afstand aantal kilometers. N Radboud Universiteit: 4.065.

Afstand aantal kilometers
Vervoerswijze

0-5
kilometer

6-10
kilometer

11-15
kilometer

16-20
kilometer

21-30
kilometer

31-40
kilometer

41-50
kilometer

51-60
kilometer

Lopend

188

86

0

0

0

0

0

0

61
kilometer
of meer
0

Trein

0

0

144

804

2951

2121

2397

3506

14669

Bus

18

0

287

530

574

0

0

0

0

Fiets

3340

3462

2245

201

470

0

0

0

0

E-fiets

266

1175

2102

804

0

0

0

0

0

Auto alleen

57

517

718

1809

4857

2668

2397

1895

4764

Carpoolen

0

0

0

402

862

0

0

0

689

De aantallen kilometers in de tabel 52 gelden voor een enkele reis. Het totale aantal kilometers,
oftewel de kilometers uit de tabel 52, zijn bij elkaar opgeteld. Die zijn weergeven in tabel 53 in de
eerste kolom onder het kopje enkele reis. De medewerkers van de Radboud Universiteit reizen na hun
werk ook terug. Hierdoor wordt het aantal kilometers van de enkele reis vermenigvuldigd met twee
zodat het aantal kilometers per dag wordt weergeven. Medewerkers van de Radboud Universiteit
hebben gemiddeld 4,151 reisdagen per week zo bleek uit het mobiliteitsprofiel. De getallen uit de
kolom per dag worden vermenigvuldigd met 4,151, waardoor het aantal kilometers per vervoerswijze
per week naar voren komt. Aan de hand van de gegevens in de 'Vakantie- en verlofregeling Radboud
Universiteit Nijmegen' (Radboud Universiteit, 2013) is het totale aantal weken berekend dat de
medewerkers van de Radboud Universiteit werken. Dit is 45,895. De aantal kilometers uit de kolom
per week zijn vermenigvuldigd met 45,895.
Tabel 53 Afstand aantal kilometers per jaar. N Radboud Universiteit: 4.065.

Afstand aantal kilometers
Vervoerswijze

Enkele reis

Retour
(per dag)

Per week
(*4,151)

Per jaar (*45,895)
afgerond

Lopend

274

548

2277

104484

Trein

26591

53182

220759

10131739

Bus

1410

2820

11705

537222

Fiets

9718

19436

80681

3702840

E-fiets

4347

8694

36089

1656289

Auto alleen

19683

39365

163404

7499440

Carpoolen

1953

3906

16212

744042

In het model om de ecologische voetafdruk en de CO2 uitstoot te berekenen zijn verschillende
vervoerswijzen samengevoegd. Lopend, fiets en e-fiets is samen een categorie, de bus en de trein is
samen een categorie en de auto alleen en carpoolen is samen een categorie.
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Tabel 54 Afstand aantal kilometers per vervoerswijzen. N Radboud Universiteit: 4.065.

Afstand aantal kilometers
Vervoerswijze

Per jaar

Lopen, fiets en e-fiets

5463613 km

Trein en bus

10668961 km

Auto

8243482 km
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9.7 Bijlage 7: Berekening kilometers Radboudumc
Als eerste wordt van het gehele percentage de vervoerswijze met de daarbij behorende
afstandscategorie in een tabel gezet. In de tabel 55 doet bijvoorbeeld 26,5% van de totale populatie
aan fietsen bij een afstand van 0 tot 5 kilometer.
Percentage medewerkers

Vervoerswijze
0-5
kilometer

6-10
kilometer

11-15
kilometer

16-20
kilometer

21-30
kilometer

31-40
kilometer

41-50
kilometer

51-60
kilometer

61
kilometer
of meer

Lopend

1,1%

0,0%

,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Trein

0,0%

,1%

,4%

,7%

2,6%

1,2%

2,0%

1,1%

1,6%

Bus

,1%

,3%

,4%

,5%

,1%

0,0%

0,0%

0,0%

,1%

Fiets

27,7%

12,4%

3,2%

1,3%

,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

E-fiets

1,1%

4,7%

5,3%

1,7%

,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Auto alleen

,3%

1,5%

3,0%

2,7%

4,7%

2,9%

2,2%

1,6%

2,9%

Carpoolen

0,0%

,3%

,1%

,2%

1,1%

,3%

,8%

,5%

,5%

Tabel 55 Vervoerswijze per afstandscategorie van totale populatie. N Radboudumc: 10.136.

Vervolgens worden de bovenstaande percentages omgezet in aantallen. Dit gebeurt door de
percentages te vermenigvuldigen met de totale populatie, oftewel de percentages vermenigvuldigen
met 10.136. De aantallen zijn weergeven in tabel 56.
Tabel 56 Aantal medewerkers. N Radboudumc: 10.136.
Aantal medewerkers
Vervoerswijze
Lopend
Trein
Bus
Fiets

6-10
kilometer

11-15
kilometer

16-20
kilometer

21-30
kilometer

31-40
kilometer

41-50
kilometer

51-60
kilometer

61
kilometer
of meer

112

-

6

-

-

-

-

-

-

0-5
kilometer
-

11

39

73

268

119

199

116

166

11

28

39

50

6

-

-

-

11

2.811

1.252

322

129

81

-

-

-

-

E-fiets

114

480

540

175

92

-

-

-

-

Auto
alleen

28

147

306

272

481

292

223

167

293

-

33

11

23

112

34

77

48

48

Carpoolen

Deze bovenstaande aantallen zijn vervolgens omgezet in kilometers. Dit is gedaan door de aantallen
van de populatie te vermenigvuldigen met de mediaan van de afstandscategorie. De mediaan is de
middelste waarde van een reeks (Smelt, Vetten, 2015). De aantallen die een vervoerswijze in de
afstandscategorie 0-5 kilometer hebben, worden vermenigvuldigd met 2,5. De mediaan van de
afstandscategorie is namelijk 2,5. Bij de afstandscategorie 6-10 kilometer is de mediaan 8, bij 11-15
kilometer 13, bij 16-20 kilometer 18, bij 21-30 kilometer 25,5, bij 31-40 35,5, bij 41-50 45,5 en bij 5160 kilometer is de mediaan 55,5. Bij de afstandscategorie 61 kilometer of meer is het niet mogelijk om
de mediaan te weergeven. Hierdoor worden de aantallen vermenigvuldigd met 61, doordat in deze
afstandscategorie minimaal 61 kilometer aflegt. Het aantal kilometers in de onderstaande tabel in de
afstandscategorie 61 kilometer of meer zijn dan ook het minimaal aantal kilometer dat wordt afgelegd
in deze afstandscategorie. De resultaten zijn weergegeven in tabel 57.

113

Tabel 57 Afstand aantal kilometers enkele reis. N Radboudumc: 10.136.
Afstand aantal kilometers

Vervoerswijze

0-5
kilometer

6-10
kilometer

11-15
kilometer

16-20
kilometer

21-30
kilometer

31-40
kilometer

41-50
kilometer

51-60
kilometer

Lopend

281

0

72

0

0

0

0

0

61
kilometer
of meer
0

Trein

0

84

490

1275

6703

4174

8960

6369

9958

Bus

28

212

493

869

150

0

0

0

669

Fiets

7027

9392

4027

2250

2032

0

0

0

0

E-fiets

284

3600

6750

3066

2293

0

0

0

0

Auto alleen

71

1104

3822

4762

12017

10223

10031

9178

17584

Carpoolen

0

251

139

396

2801

1192

3483

2630

2885

De aantallen kilometers in de bovenstaande tabel gelden voor een enkele reis. Het totale aantal
kilometers, oftewel de kilometers uit tabel 57, zijn bij elkaar opgeteld. Die zijn weergeven in tabel 58
in de eerste kolom onder het kopje enkele reis. De medewerkers van het Radboudumc reizen na hun
werk ook terug. Hierdoor wordt het aantal kilometers van de enkele reis vermenigvuldigd met twee
zodat het aantal kilometers per dag wordt weergeven. Medewerkers van het Radboudumc hebben
gemiddeld 4,058 reisdagen per week zo bleek uit het mobiliteitsprofiel. De getallen uit de kolom per
dag worden vermenigvuldigd met 4,058, waardoor het aantal kilometers per vervoerswijze per week
naar voren komt. Aan de hand van de gegevens in de 'Hoofdlijnen Cao umc 2013 - 2015' (Radboudumc,
2013) is het totale aantal weken berekend dat de medewerkers van de Radboud Universiteit werken.
Dit is 46,139. De aantal kilometers uit de kolom per week zijn vermenigvuldigd met 46,139. Hierop
aansluitend zijn de aantal kilometers per jaar afgerond.
Tabel 58 Afstand aantal kilometers per jaar. N Radboudumc: 10.136.

Afstand aantal kilometers
Vervoerswijze
Lopend
Trein
Bus
Fiets
E-fiets
Auto alleen
Carpoolen

Enkele reis

Retour

Per week
(*4,058)

Per jaar (*46,139) afgrond

353

705

2862

132032

38011

76023

308500

14233893

2422

4844

19656

906906

24728

49456

200694

9259827

15993

31986

129799

5988792

68791

137583

558310

25759863

13777

27555

111817

5159122

In het model om de ecologische voetafdruk en de CO2 uitstoot te berekenen zijn verschillende
vervoerswijzen samengevoegd. Lopend, fiets en e-fiets is samen een categorie, de bus en de trein is
samen een categorie en de auto alleen en carpoolen is samen een categorie.
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Tabel 59 Afstand aantal kilometers per vervoerswijzen. N Radboudumc: 10.136.

Afstand aantal kilometers
Vervoerswijze

Per jaar

Lopen, fiets en e-fiets

15380651 km

Trein en bus

15140799 km

Auto

30918985 km
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9.8 Bijlage 8: Algemene motieven en barrières

Figuur 33 Mate van belangrijkheid van het weer. N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets:
832; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 34 Mate van belangrijkheid van de reistijd. N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N
fiets: 832; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 35 Mate van belangrijkheid van de reiskosten Radboud Universiteit. N lopen: 69; N bromfiets/scooter: 2; N motor:
3; N e-fiets: 46; N fiets: 232; N trein: 63; N bus: 72; N carpoolen: 11; N alleen auto: 117.
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Figuur 36 De mate van belangrijkheid van de reiskosten Radboudumc. N lopen: 180; N bromfiets/scooter: 24; N motor: 16;
N e-fiets: 145; N fiets: 600; N trein: 140; N bus: 132; N carpoolen: 65; N alleen auto: 380.

Figuur 37 Mate van belangrijkheid van inspanning. N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N
fiets: 832; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.
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9.9 Bijlage 9: Motieven om de auto te gebruiken

Figuur 38 Mate van belangrijkheid van motief voldoende parkeervoorzieningen. N carpoolen: 76 en N auto alleen: 497.

Figuur 39 Mate van belangrijkheid van motief met auto reizen is gemakkelijk. N carpoolen: 76 en N auto alleen: 497.

Figuur 40 Mate van belangrijkheid van motief werkgever vergoedt reiskosten. N carpoolen: 76 en N auto alleen: 497.

Figuur 41 Mate van belangrijkheid van motief meerdere mensen kunnen met de auto worden vervoerd. N carpoolen: 76
en N auto alleen: 497.
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Figuur 42 Mate van belangrijkheid van motief met de auto kunnen meerdere adressen worden bezocht. N carpoolen: 76
en N auto alleen: 497.

Figuur 43 Mate van belangrijkheid van motief de bagagecapaciteit van een auto is groot. N carpoolen: 76 en N auto
alleen: 497.

Figuur 44 Mate van belangrijkheid van motief reizen met de auto is betrouwbaar. N carpoolen: 76 en N auto alleen: 497.

Figuur 45 Mate van belangrijkheid van motief voorbeeldgedrag: collega’s reizen ook met auto. N carpoolen: 76 en N auto
alleen: 497.
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Figuur 46 Mate van belangrijkheid van motief gebruikers- en bezitswaarde: identificeren met auto. N carpoolen: 76 en N
auto alleen: 497.

Figuur 47 Mate van belangrijkheid van motief met auto reizen zorgt voor comfort. N carpoolen: 76 en N auto alleen: 497.

Figuur 48 Mate van belangrijkheid van motief reizen met auto is flexibel. N carpoolen: 76 en N auto alleen: 497.

Figuur 49 Mate van belangrijkheid van motief auto is nodig om kinderen weg te brengen. N carpoolen: 76 en N auto
alleen: 497.
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Figuur 50 Mate van belangrijkheid van motief auto is nodig voor werk. N carpoolen: 76 en N auto alleen: 497.

Figuur 51 Mate van belangrijkheid van motief normatieve overtuiging dat reizen met de auto de beste optie is. N
carpoolen: 76 en N auto alleen: 497.

Figuur 52 Mate van belangrijkheid van motief met de auto reizen geeft vrijheid en controle. N carpoolen: 76 en N auto
alleen: 497.

Figuur 53 Mate van belangrijkheid van motief andere vervoerswijzen zijn geen reële optie voor mij. N carpoolen: 76 en N
auto alleen: 497.
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9.10 Bijlage 10: Motieven om fiets/e-fiets te gebruiken

Figuur 54 Mate van belangrijkheid van motief faciliteiten voor de fiets bij de werkgever. N e-fiets: 191 en N fiets: 832.

Figuur 55 Mate van belangrijkheid van motief werkgever vergoedt (gedeelte) van de (e-)fiets (Radboud Universiteit). N efiets: 46 N fiets: 232.

Figuur 56 Mate van belangrijkheid van motief werkgever vergoedt (gedeelte) van de (e-)fiets (Radboud Universiteit). N e-fiets: 191, N

fiets: 832.

Figuur 57 Mate van belangrijkheid van motief infrastructuur van fietspaden is goed. N e-fiets: 191 en N fiets: 832.
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Figuur 58 Mate van belangrijkheid van motief als ik fiets heb ik controle en voel ik mij vrij. N e-fiets: 191 en N fiets: 832.

Figuur 59 Mate van belangrijkheid van motief andere vervoerswijzen zijn voor mij geen reële optie. N e-fiets: 191 en N
fiets: 832.

Figuur 60 Mate van belangrijkheid van motief files ontlopen door met (e-)fiets te gaan. N e-fiets: 191 en N fiets: 832.

Figuur 61 Mate van belangrijkheid van motief voorbeeldgedrag van collega’s die ook op de fiets gaan. N e-fiets: 191 en N
fiets: 832.

Figuur 62 Mate van belangrijkheid van motief medefietser tijdens de trip. N e-fiets: 191 en N fiets: 832.
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Figuur 63 Mate van belangrijkheid van motief traditie van fietsen. N e-fiets: 191 en N fiets: 832.

Figuur 64 Mate van belangrijkheid van motief fietsen geeft aanzien. N e-fiets: 191 en N fiets: 832.

Figuur 65 Mate van belangrijkheid van motief fietsen is gezond. N e-fiets: 191 en N fiets: 832.

Figuur 66 Mate van belangrijkheid van motief fietsen is goed voor het milieu. N e-fiets: 191 en N fiets: 832.

Figuur 67 Mate van belangrijkheid van motief fietsen is flexibel. N e-fiets: 191 en N fiets: 832.
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9.11 Bijlage 11: Motieven om het openbaar vervoer te gebruiken

Figuur 68 Mate van belangrijkheid van motief het openbaar vervoer is betrouwbaar. N bus: 204; N trein: 203.

Figuur 69 Mate van belangrijkheid van motief werkgever vergoedt reiskosten (Radboud Universiteit). N bus: 204; N trein: 203.

Figuur 70 Mate van belangrijkheid van motief werkgever vergoedt reiskosten (Radboudumc). N bus: 204; N trein: 203.

Figuur 71 Mate van belangrijkheid van motief de reistijd in openbaar vervoer kan nuttig worden besteed aan werk. N
bus: 204; N trein: 203.
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Figuur 72 Mate van belangrijkheid van motief de reistijd in openbaar vervoer kan nuttig worden besteed aan sociale
activiteiten (sociale media bijwerken) N bus: 204; N trein: 203.

Figuur 73 Mate van belangrijkheid van motief reizen met het openbaar vervoer is flexibel. N bus: 204; N trein: 203.

Figuur 74 Mate van belangrijkheid van motief met openbaar vervoer kan bagage worden meegenomen. N bus: 204; N
trein: 203.

Figuur 75 Mate van belangrijkheid van motief reizen met het openbaar vervoer is goed voor het milieu. N bus: 204; N
trein: 203.
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Figuur 76 Mate van belangrijkheid van motief reizen met het ov zorgt voor een rustmoment. N bus: 204; N trein: 203.

Figuur 77 Mate van belangrijkheid van motief reizen met het openbaar vervoer is comfortabel. N bus: 204; N trein: 203.
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9.12 Bijlage 12: Barrières voor auto per vervoerswijze

Figuur 78 Mate van belangrijkheid van barrière ik heb niet de beschikking van een auto. N lopen: 249; N
bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N trein: 203; N bus: 204.

Figuur 79 Mate van belangrijkheid van barrière betaald parkeren (Radboud Universiteit). N lopen: 69; N
bromfiets/scooter: 2; N motor: 3; N e-fiets: 46; N fiets: 232; N trein: 63; N bus: 72.

Figuur 80 Mate van belangrijkheid van barrière betaald parkeren (Radboudumc). N lopen: 180; N bromfiets/scooter: 24;
N motor: 16; N e-fiets: 145; N fiets: 600; N trein: 140; N bus: 132.
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Figuur 81 Mate van belangrijkheid van barrière parkeerproblemen/tekort aan parkeerplekken. N lopen: 249; N
bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N trein: 203; N bus: 204.

Figuur 82 Mate van belangrijkheid van barrière aanschaf- en onderhoudskosten zijn te hoog. N lopen: 249; N
bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N trein: 203; N bus: 204.

Figuur 83 Mate van belangrijkheid van barrière reizen met auto is onbetrouwbaar. N lopen: 249; N bromfiets/scooter:
26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N trein: 203; N bus: 204.
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Figuur 84 Mate van belangrijkheid van barrière sociale norm: anderen zijn negatief over de auto. N lopen: 249; N
bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N trein: 203; N bus: 204.

Figuur 85 Mate van belangrijkheid van barrière reizen met de auto is niet comfortabel. N lopen: 249; N
bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N trein: 203; N bus: 204.
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9.13 Bijlage 13: Barrières voor fiets per vervoerswijze

Figuur 86 Mate van belangrijkheid van de barrière niet beschikking over een fiets. N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26;
N motor: 19; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 87 Mate van belangrijkheid van de barrière ik kan niet fietsen door fysiek. N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26;
N motor: 19; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 88 Mate van belangrijkheid van de barrière kans dat ik niet representatief aan kom (haren in war). N lopen: 249; N
bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.
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Figuur 89 Mate van belangrijkheid van de barrière fietsverbinding is niet veilig genoeg (vooral als het donker is). N lopen:
249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 90 Mate van belangrijkheid van de barrière verkeerslichten zijn niet fietsvriendelijk. N lopen: 249; N
bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 91 Mate van belangrijkheid van de barrière er is geen douche op de werkplek. N lopen: 249; N bromfiets/scooter:
26; N motor: 19; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

132

Figuur 92 Mate van belangrijkheid van de barrière er is geen mogelijkheid op werkplek om fiets te repareren. N lopen:
249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 93 Mate van belangrijkheid van de barrière omrij factoren, waardoor reizen met de fiets via omwegen moet. N
lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 94 Mate van belangrijkheid van de barrière aanschaf- en onderhoudskosten van fiets zijn te hoog. N lopen: 249; N
bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.
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Figuur 95 Mate van belangrijkheid van de barrière infrastructuur van fietspaden is slecht. N lopen: 249; N
bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 96 Mate van belangrijkheid van de barrière reliëf. N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N trein:
203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 97 Mate van belangrijkheid van de barrière nauwelijks bagagecapaciteit. N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N
motor: 19; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.
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Figuur 98 Mate van belangrijkheid van de barrière kleding is niet geschikt. N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N
motor: 19; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 99 Mate van belangrijkheid van de barrière gewoonte om geen fiets te gebruiken voor woon-werkverkeer. N
lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N trein: 203; N bus: 204; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.
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9.14 Bijlage 14: Barrières voor openbaar vervoer per vervoerswijze

Figuur 100 Mate van belangrijkheid van de barrière loopafstand naar/van halte/station is te groot. N lopen: 249; N
bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 101 Mate van belangrijkheid van de barrière aansluitingen tussen trein en/of trein en bus zijn niet goed. N lopen:
249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 102 Mate van belangrijkheid van de barrière tijdens de spits zijn er geen zitplaatsen meer vrij. N lopen: 249; N
bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.
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Figuur 103 Mate van belangrijkheid van de barrière het openbaar vervoer is niet comfortabel. N lopen: 249; N
bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 104 Mate van belangrijkheid van de barrière er is geen rechtstreekse verbinding tussen woonplaats en RU/Rumc.
N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497..

Figuur 105 Mate van belangrijkheid van de barrière de werkgever vergoedt niet het reizen met het openbaar vervoer
(RU). N lopen: 69; N bromfiets/scooter: 2; N motor: 3; N e-fiets: 46; N fiets: 232; N carpoolen: 11; N alleen auto: 117.

137

Figuur 106 Mate van belangrijkheid van de barrière de werkgever vergoedt niet het reizen met het openbaar vervoer
(Rumc). N lopen: 180; N bromfiets/scooter: 24; N motor: 16; N e-fiets: 145; N fiets: 600; N carpoolen: 65; N alleen auto:
380.

Figuur 107 Mate van belangrijkheid van de barrière aanschafkosten van OV-chipkaart zijn te hoog. N lopen: 249; N
bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 108 Mate van belangrijkheid van de barrière reizen met het openbaar vervoer is onbetrouwbaar. N lopen: 249; N
bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.
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Figuur 109 Mate van belangrijkheid van de barrière de openbaar vervoer mogelijkheden zijn uitgedund. N lopen: 249; N
bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 110 Mate van belangrijkheid van de barrière te veel overstappen. N lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N motor:
19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 111 Mate van belangrijkheid van de barrière het openbaar vervoer is slecht toegankelijk voor minder validen. N
lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.
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Figuur 112 Mate van belangrijkheid van de barrière reizen met het openbaar vervoer heeft geen bezitswaarde. N lopen:
249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 113 Mate van belangrijkheid van de barrière de werkgever het openbaar vervoer heeft een slecht imago. N lopen:
249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 114 Mate van belangrijkheid van de barrière reizen met het openbaar vervoer is niet flexibel. N lopen: 249; N
bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.
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Figuur 115 Mate van belangrijkheid van de barrière je bent niet op jezelf bij het reizen met het openbaar vervoer. N
lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.

Figuur 116 Mate van belangrijkheid van de barrière het reizen in het openbaar vervoer is gedifferentieerd (1e/2e klas). N
lopen: 249; N bromfiets/scooter: 26; N motor: 19; N e-fiets: 191; N fiets: 832; N carpoolen: 76; N alleen auto: 497.
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