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Samenvatting 

 
  Bij aanvang van dit onderzoek werd er vanuit de NS een blind spot aangewezen in kennis 
over het reisgedrag en specifiek het gebruik van de trein als vervoermiddel onder niet-westerse 
allochtonen in Nederland. Een eerste analyse van de literatuur wees uit dat er slechts een hand vol 
onderzoeken zijn in Nederland waarin het reisgedrag van niet-westerse allochtonen is onderzocht 
(zie MuConsult, 1995; Vogels, 2002; Nietpoth, 2004; Harms, 2006; Olde Kalter, 2008). Uit de 
onderzoeken komt naar voren dat er verschillen zijn tussen het reisgedrag van niet-westerse 
allochtonen en autochtone Nederlanders. Er is echter geen eenzijdig antwoord op de vraag waardoor 
de gevonden verschillen zich voordoen. Over het gebruik van de trein als vervoermiddel is onder 
deze bevolkingsgroep nagenoeg geen literatuur beschikbaar. De onderzoeksvraag van dit onderzoek 
heeft zich daarom gericht op de invulling van deze blind spot en luidt als volgt: In hoeverre wijkt het 
treingebruik van niet-westerse allochtonen af van autochtone Nederlanders en welke factoren 
spelen een belangrijke rol bij de keuze voor de trein als vervoermiddel?    
  Aan de hand van een kwantitatief onderzoek hebben in totaal 724 niet-westerse allochtonen 
en 216 autochtonen de enquête voor het onderzoek ingevuld. Middels verschillende statistische 
analyses is allereerst het reisgedrag van de niet-westerse allochtonen en autochtone Nederlanders 
onderzocht. Hierbij is specifiek gekeken naar het gebruik van de trein als vervoermiddel en de 
achterliggende redenen waarom de trein wel of niet gebruikt wordt. Met behulp van ordinale 
regressie analyses is vervolgens onderzocht welke specifieke factoren een rol spelen bij de keuze 
voor het reizen met de trein. Hierbij is tevens gekeken in hoeverre er verschillen zijn in het 
verplaatsingsgedrag met de trein tussen de niet-westerse allochtonen en autochtone Nederlanders. 
 Het reisgedrag is onderzocht aan de hand van twee functionele (werk & studie) en twee 
recreatieve (bezoek aan familie, vrienden of kennissen en dagje uit) verplaatsingen. Uit het 
onderzoek blijkt dat het reisgedrag van de TSMA-groep in vergelijking met autochtonen enkel 
verschilt op het gebied van verplaatsingen met een recreatief doeleinde. Turken en Marokkanen 
leggen kortere afstanden af en hebben hierdoor een kleinere ‘action space’ dan Antillianen, 
Surinamers en autochtonen.      
  Naast een algemene verkenning van het reisgedrag is er specifiek gevraagd naar de 
vervoerwijzekeuze voor de verschillende soorten verplaatsingen. Op die manier is het treingebruik in 
kaart gebracht. Om te achterhalen of de etniciteit van de respondenten bepalend is voor het 
treingebruik of dat andere kenmerken een rol spelen, die samenvallen of correleren met etniciteit, 
zijn ordinale regressie analyses uitgevoerd waaruit naar voren komt dat ook in het treingebruik voor 
een recreatief doeleinde verschillen zijn aan te wijzen tussen de TSMA-groep en autochtonen. 
Marokkanen en Surinamers kiezen minder vaak voor de trein als vervoermiddel voor een dagje uit 
dan autochtonen. ‘Etniciteit’ als verklarende factor speelt bij de het treingebruik voor werk, studie of 
bezoek aan vrienden, familie of kennissen geen rol. Het gebruik van de trein door zowel de TSMA-
groep als autochtonen wordt verklaard door verschillende persoonlijke en ruimtelijke kenmerken, de 
houding ten aanzien van de trein en andere vervoermiddelen en de subjectieve norm. In totaal ligt 
de verklaarde variantie van het treingebruik voor alle vier de doeleinden (de afhankelijke variabele) 
door de bovengenoemde factoren (de onafhankelijke variabelen) gemiddeld op 45 procent.   
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Hoofdstuk 1 – Introductie  
 

1.1 Aanleiding 

 

  Op dit moment wonen er 16,7 miljoen mensen in Nederland (CBS, 2012). Het merendeel van 
de inwoners is in Nederland geboren maar een groot deel komt oorspronkelijk uit een ander land. 
Ongeveer 3,5 miljoen inwoners in Nederland zijn van allochtone afkomst. Iets meer dan de helft van 
deze bevolkingsgroep, 1,9 miljoen mensen, zijn zelf geboren in een niet-westers land of hebben 
ouders die uit een niet-westers land komen. De vier grootste niet-westerse minderheidsgroepen in 
Nederland zijn de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen (TMSA-groep). Samen vormen zij 
twee derde van alle niet-westerse allochtonen in Nederland. Het CBS voorspelt dat zowel het aantal 
niet-westerse allochtonen en het aandeel niet-westerse allochtonen in de totale bevolking de 
komende jaren sterk zal toenemen (CBS, 2011¹; CBS, 2012¹; Compendium, 2011).  
 
  Met de oog op de toekomst zal deze bevolkingsgroep een steeds prominentere rol gaan 
spelen in de Nederlandse samenleving. In het afgelopen decennium zijn er dan ook vrij veel studies 
uitgevoerd  die  betrekking hebben op de leefsituatie van niet-westerse allochtonen. Het meest 
uitgebreide onderzoek is gedaan door het  Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in 2006. Het SCP heeft, 
in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), onderzoek gedaan naar de 
leefsituatie van immigranten in stedelijke gebieden (LAS). Deze studie omvat onder andere de 
vrijetijdsbesteding, voorzieningen gebruik en de veiligheidspercepties van niet-westerse allochtonen. 
Een belangrijk deel van het onderzoek richt zich echter specifiek op het reisgedrag van de vier 
grootste groepen niet-westerse allochtonen; de Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers 
(Harms, 2006). Naast dit onderzoek is er in de voorbijgaande jaren weinig ander (grootschalig) 
onderzoek verricht naar het reisgedrag en de mobiliteit van deze immigranten (zie MuConsult, 1995; 
Vogels, 2002 & Nietpoth, 2004; Olde Kalter, 2008). 
 
 Als aanbieder van openbaar vervoer, moet de Nederlandse Spoorwegen (NS), reageren op 
veranderingen in de markt. Een van die veranderingen is de toename van het totale aantal niet-
westerse allochtonen en aandeel in de totale bevolking in de komende jaren in Nederland. Er is 
echter een blind spot aan te wijzen in kennis over het reisgedrag en specifiek het gebruik van de trein 
als vervoermiddel door deze bevolkingsgroep. Uit de onderzoeken die het reisgedrag van de TSMA-
groep hebben onderzocht blijkt dat in vergelijking met het reisgedrag van autochtone Nederlands er 
verschillen zijn aan te wijzen (zie MuConsult, 1995; Vogels, 2002; Nietpoth, 2004; Harms; 2006; Olde 
Kalter, 2008). De verklaringen voor de verschillen in het reisgedrag lopen per onderzoek zeer uiteen. 
Het is mogelijk dat andere overwegingen een rol spelen in het activiteitenpatroon van de TSMA-
groep wat mogelijke gevolgen heeft voor hun mobiliteit en vervoerwijzekeuze (Harms, 2006).  Als 
vervoerder is het voor de NS is het van belang om inzicht te krijgen in het reisgedrag en specifiek het 
gebruik van de trein onder de TSMA-groep voor toekomstig beleid. Nader onderzoek is daarom 
gewenst.  

1.2 Wetenschappelijke & maatschappelijke relevantie  

  
  Onderzoek naar de mobiliteit en in het bijzonder de rol van de trein in het reisgedrag van 
niet-westerse migranten is interessant, omdat studies over dit onderwerp grotendeels afwezig zijn in 
de literatuur. Er is slecht een hand vol onderzoeken waarin het reisgedrag van deze 
bevolkingsgroepen is onderzocht en de onderzoeken zijn redelijk gedateerd (zie MuConsult, 1995; 
Vogels, 2002; Nietpoth, 2004; Harms, 2006; Olde Kalter, 2008). In de onderzoeken wordt het 
verplaatsinggedrag van de niet-westerse allochtonen vergeleken met het reisgedrag van autochtone 
Nederlanders. Het merendeel van de onderzoeken heeft een vrij beschrijvend karakter. Er komt geen 
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eenzijdig beeld uit de onderzoeken naar voren welke aspecten daadwerkelijk van invloed zijn op de 
vervoerwijzekeuze van niet-westerse allochtonen die de verschillen in reisgedrag met autochtone 
Nederlanders verklaren. Hiernaast is er nagenoeg geen informatie beschikbaar over de rol van de 
trein in het reisgedrag van niet-westerse allochtonen, alleen over het gebruik van het openbaar 
vervoer in het algemeen. Doormiddel van dit onderzoek kunnen aanvullende inzichten verkregen 
worden in de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de vervoerwijzekeuze van niet-westerse 
allochtonen en autochtonen met een specifieke focus op de trein als vervoermiddel.   
 Op dit moment is het vervoersbeleid in Nederland alleen gebaseerd op het reisgedrag van 
autochtone Nederlanders (Harms, 2006). De maatschappelijke relevantie van onderzoek kan daarom 
gevonden worden in het feit dat meer inzicht in het reisgedrag van niet-westerse allochtonen en in 
het bijzonder de rol van de trein een mogelijke impact kan hebben op het verkeer en vervoer beleid. 
Het is mogelijk dat het reisgedrag en het treingebruik van niet-westerse allochtonen anders is in 
vergelijking met autochtone Nederlanders. Bovendien geeft draagt dit onderzoek bij aan de kennis 
over het treingebruik van niet-westerse allochtonen van de NS. 

1.3 Doelstelling & vraagstelling 

 
  Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in het gebruik van de trein voor 
verschillende soorten verplaatsingen door de TMSA-groep in vergelijking met autochtone 
Nederlanders. De onderzoeksvraag die de rode lijn vormt van dit onderzoek luidt als volgt:  
 
In hoeverre wijkt het treingebruik van niet-westerse allochtonen af van autochtone Nederlanders 
en welke factoren spelen een belangrijke rol bij de keuze voor de trein als vervoermiddel?  

  De centrale vraag is complex en kan daarom niet direct worden beantwoord. Er is daarom 
gekozen om verschillende deelvragen op te stellen om op deze manier de centrale vraag te kunnen 
beantwoorden. De centrale onderzoeksvraag richt zich allereerst op het gebruik van de trein en voor 
welk soort verplaatsingen (doeleinde) de trein wordt gebruikt. Het tweede deel van de centrale vraag 
richt zich op verschillende aspecten die het treingebruik mogelijk beïnvloeden. Deze verschillende 
aspecten zijn onderverdeeld in vijf deelvragen die er als volgt uit zien: 

- Zijn er verschillen in frequentie en doeleinde van het gebruik van de trein onder niet-westerse 
allochtonen en autochtonen?   

- In hoeverre zijn er verschillen te onderscheiden in het treingebruik tussen 1ste en 2de generatie 
niet-westerse allochtonen? 

- Welke persoonlijke en ruimtelijke kenmerken zijn van invloed op de keuze voor de trein als 
vervoermiddel voor niet-westerse allochtonen en autochtonen?    

- In welke mate beïnvloedt de houding ten aanzien van de trein het werkelijke treingebruik 
onder niet-westerse allochtonen en autochtonen?    

- In hoeverre speelt de subjectieve norm een rol bij het treingebruik onder niet-westerse 
allochtonen en autochtonen?   

1.4 Opdrachtgever: NS Reizigers, MOA 

  De NS verzorgt als vervoerder voor iets meer dan 1 miljoen reizigers per dag de treinreis over 
het spoor. Via 4800 treinritten worden de reizigers vervoerd die bij één van de 380 stations op de 
trein stappen. Het bedrijfsonderdeel NS Reizigers is specifiek verantwoordelijk voor het 
reizigersvervoer over het spoor. Samengevat houdt NS reizigers zich hoofdzakelijk bezig met: 

 ‘Alles wat met het rijden van trein en serviceverlening naar de klant te maken heeft’ (NS, 2012).  
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  De afdeling Marktonderzoek en Advies (MOA) ontwikkelt binnen NS Reizigers producten en 
diensten die moeten aansluiten op de wensen van de klant.  Dit kan betrekking hebben op stations 
als op de treinreizen zelf. Om in beeld te krijgen of de wensen van de klant aansluiten op de 
bestaande producten en diensten voert MOA onderzoeken uit voor interne afdelingen van de NS. 
MOA coördineert de onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd, zowel intern als door externe 
onderzoeksbureaus, op het gebied van consumentengedrag en verkeersstromen.   
  In lijn met de onderzoeken naar het consumentengedrag en verkeerstromen heeft MOA een 
afstudeeropdracht opgesteld waarin onderzocht moet worden in hoeverre het verplaatsingsgedrag 
van verschillende generaties niet-westerse allochtonen uit verschillende herkomstgroepen afwijkt 
van autochtonen, met een specifieke focus op de rol van de trein in het verplaatsingsgedrag.  

1.5 Leeswijzer 

  Voor een beter begrip van mobiliteitsgedrag en de vervoerwijzekeuze van mensen gaat 
hoofdstuk 2 in op de beschikbare wetenschappelijke kennis van de context van dit onderzoek. In 
hoofdstuk 3 wordt specifiek ingegaan op de onderzoeken naar het reisgedrag van niet-westerse 
allochtonen en worden de eerste vergelijkingen uitgevoerd met het reisgedrag van autochtone 
Nederlanders. Aan de hand van beide hoofdstukken zal het definitieve conceptuele model worden 
geïntroduceerd. Vervolgens zal in hoofdstuk 4 de onderzoeksopzet en keuze voor kwantitatief 
onderzoek worden toegelicht. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk de operationalisering van de 
variabelen uitgevoerd. De eerste beschrijvende resultaten van het onderzoek worden besproken in 
hoofdstuk 5 om vervolgens in hoofdstuk 6 de belangrijkste resultaten aan de hand van statistische 
toetsen te bespreken. Tenslotte vormt hoofdstuk 7 de conclusie van dit onderzoek. In dit hoofdstuk 
zal ook de discussie over de resultaten aan bod komen.  
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Hoofdstuk 2 – Reisgedrag in theorie 

 

  Dit hoofdstuk probeert meer inzicht te geven in het reisgedrag van mensen. De 
benaderingswijzen die vanuit verschillende sociaalwetenschappelijke disciplines in de afgelopen 
decennia zijn ontwikkeld zullen worden vergeleken en bediscussieerd. In paragraaf 2.1 wordt 
allereerst gekeken hoe het verplaatsingsgedrag en vervoerwijzekeuze van mensen tot stand komen 
en welke factoren hierbij een centrale rol spelen. In paragraaf 2.2 staan de belangrijkste inzichten 
centraal die de relatie tussen mobiliteit en gedrag nader verklaren en hoe deze inzichten in de loop 
der jaren zijn ontwikkeld naar een psychologische benadering van gedrag. Paragraaf 2.3 geeft 
tenslotte een samenvatting van de theorieën die besproken zijn en worden de gevonden verbanden 
uiteengezet in een conceptueel model.  

2.1 Verplaatsingsgedrag en vervoerwijzekeuze  
 

Het dagelijks leven van mensen speelt zich af op verschillende locaties: thuis, op het werk, op 
school, bij vrienden of familie, in een winkelcentrum en ga zo maar door. Om aan activiteiten deel te 
nemen op verschillende locaties moeten mensen afstanden afleggen. Om afstanden te overbruggen 
worden vervoermiddelen gebruikt die op dat moment beschikbaar zijn en die op dat moment het 
beste in behoefte voorzien. In de meeste gevallen is het gebruik van vervoermiddelen bij 
verplaatsingen niet een op zichzelf staand doel. Het nut van vervoermiddelen wordt ontleend aan 
activiteiten die een individu op een andere locatie kan ontplooien (Dijst e.a., 2002).  

De behoeften van individuen om zich te verplaatsen, de vervoermiddelen die hiervoor nodig 
zijn en het daadwerkelijke verplaatsingsgedrag, verklaren volgens Wee en Dijst (2002) de term 
mobiliteit. Mobiliteit kan gezien worden als enkel de fysieke verplaatsingen van een individu maar dit 
is slechts een beperkt deel, de mogelijkheid om verplaatsingen te maken is ook van belang. De 
verplaatsingen van mensen kunnen niet los gezien worden van hun context en de 
gedragskeuzeprocessen die hieraan ten grondslag liggen. Een belangrijk model uit de literatuur dat 
ingaat op het gedragskeuzeproces ten aanzien van mobiliteitsgedrag is het NOA-model (Fig.2.1). In 
dit abstracte model staat de relatie centraal tussen de behoeften en mogelijkheden van individuen 
die leiden tot bepaald reisgedrag (Dijst e.a, 2002).  
 
Figuur 2.1: Het NOA-model 

 
  
 

 

 

 

 

 

Bron: Vlek e.a., 1999, zoals aangehaald in Dijst e.a., 2002, p. 34 

Het NOA-model toont een aantal belangrijke inzichten in het proces dat voorafgaat aan de 
vervoerwijzekeuze van mensen. Het deelnemen aan activiteiten en de verplaatsingen die met een 
bepaald vervoermiddel worden afgelegd, hangen af van wat mensen willen (behoeften) en wat 
mensen kunnen (gedragsmogelijkheden en vermogens). De behoeften van mensen en de houding 
ten aanzien van vervoermiddelen bepalen het ‘willen’ gebruiken van een vervoermiddel om een 
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verplaatsing te maken. Dijst en collega’s (2002) geven als voorbeeld aan dat de auto als symbool van 
vrijheid mogelijkheden biedt tot identificatie met andere mensen in de sociale kring. Ook kan het in 
het bezit hebben van een bepaald soort auto als statussymbool dienen voor iemand (Dijst e.a., 2002, 
p.29). Het ‘kunnen’ gebruiken van een bepaald vervoermiddel wordt grotendeels bepaald door 
sociaaleconomische en sociaal-culturele kenmerken van personen. Zo zijn de (gedrags-) 
mogelijkheden en vermogens afhankelijk van iemands leeftijd, inkomen, opleidingsniveau en 
gezinssamenstelling. Ook het beschikbare reisbudget speelt hierbij een rol. Het vermogen van een 
persoon om deel te nemen aan verplaatsingen hangt ook af van de beschikbaarheid van 
vervoermiddelen en eigen fysieke gesteldheid (Dijst e.a, 2002, pp.29-31; Geurs & van Wee, 2004).  

Onder de motivatie tot gedrag vallen verschillende factoren die de vervoerwijzekeuze 
bepalen. Allereerst zijn de rationele overwegingen van belang. Een individu kiest voor een bepaald 
vervoermiddel door te kijken naar bijvoorbeeld de reistijd en kosten, comfort en flexibiliteit. 
Hiernaast spelen ook sociale factoren een rol, de vervoerwijzekeuze hangt af van wat andere mensen 
voor vervoermiddelen gebruiken en wat zij van andere mensen verwachten. Ook hier komt het 
begrip status weer om de hoek kijken, het type vervoermiddel dat iemand gebruikt kan iets zeggen 
over wie iemand is of wilt zijn (Dijst e.a., 2002, pp.30-31). De motivatie en uitvoerbaarheid van 
gedrag zorgen samen voor de daadwerkelijke gedragskeuze, in dit geval de keuze voor het gebruik 
van een bepaald vervoermiddel om deel te nemen aan verschillende soorten activiteiten.  

De uitvoerbaarheid van gedrag, ook wel de perceived control, om verplaatsingen tussen 
onder andere wonen, werken en recreëren uit te kunnen voeren, vergt naast een temporele ook een 
ruimtelijke coördinatie (Cloïn, 2011, p. 108). Vanuit de hoek van de tijdgeografie legt Hägerstrand 
(1970) in zijn non-behavioristische benadering, ook wel constraint approach, de nadruk op 
beperkingen die van invloed zijn op de vervoerwijzekeuze van mensen. De tijd-ruimtelijke 
beperkingen zijn bepalend voor de activiteitenpatronen en zo ook voor de mobiliteit van mensen. 
Deelname aan activiteiten wordt beïnvloedt door fysieke restricties, interactie restricties en domein 
beperkingen (Dijst, 2006; Dijst, 2009). De fysieke beperkingen zijn biologisch, mentaal en 
instrumenteel van aard waardoor sommige dingen onmogelijk zijn om uit te voeren. Zo heeft 
bijvoorbeeld de fiets een (onveranderbare) bepaalde snelheid en moeten mensen elke dag tijd 
maken om te eten en slapen. De tweede verzameling beperkingen zijn de koppelbeperkingen die 
opgelegd worden als mensen samenkomen op een bepaald tijdstip om activiteiten te realiseren, 
zoals een dagje naar een pretpark gaan met vrienden. Hiervoor moet een individu die aan de 
activiteit deelneemt tegelijk met andere mensen, materialen en hulpmiddelen die hierbij nodig zijn 
op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats samenkomen (Dijst, 2006; Harms, 2008; Dijst e.a, 2002). 
Tenslotte reguleren de domeinbeperkingen de toegang van individuen tot plekken waar activiteiten 
plaatsvinden en ook de vervoermiddelkeuze. Deze beperkingen bepalen vooral het tijdstip wanneer 
mensen op bepaalde plekken moeten zijn door sociale regels, wetten en machtsverhoudingen (Dijst 
e.a, 2002; Cloïn, 2011). De auto (mits in bezit) is altijd beschikbaar maar het openbaar vervoer heeft 
bepaalde vertrektijden, die per dagdeel kunnen verschillen. Mensen zijn hierdoor voor bepaalde 
dagelijkse activiteiten gebonden aan start- en eindpunten die vastliggen. De meeste tijd spenderen 
mensen in en rondom hun woning, werklocaties komen op de tweede plaats als vaste locatie. De 
vaste woon- en werklocatie creëren een potential action space waarin verplaatsingen plaatsvinden 
en activiteiten kunnen worden ondernomen (Dijst, 2009).  

Hagerstrand (1970) impliceert dat de tijd-ruimtelijke beperkingen bepalen in hoeverre 
mensen activiteiten en verplaatsingen kunnen uitvoeren. Deze benaderingswijze staat in contrast 
met de gedachtegang van Chapin (1978) die activiteitenpatronen herleid naar de achterliggende 
voorkeuren en behoeften (opportunities) van mensen (Harms, 2008). Chapin (1978) onderscheidt 
fundamentele behoeften en aanvullende behoeften. De behoefte aan voedsel, veiligheid en zekerheid 
vormt de grondslag voor verplaatsingsgedrag en vervoerwijzekeuze dat gerelateerd is aan 
huishoudelijke bezigheden. Verplaatsingen in de vrije tijd van mensen worden voornamelijk bepaald 
door status en plezier (aanvullende behoeften) die gevoelens van vermaak maximaliseren. De 
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voorkeuren van mensen hangen hierbij af van persoonsgebonden kenmerken zoals leeftijd en 
geslacht (Harms, 2008).  

Volgens Hägerstrand ligt in het model van Chapin de nadruk te eenzijdig op het gedrag zelf 
en niet op de beperkingen die het gedrag reguleren. De benaderingswijze van Chapin is daarom 
vooral van toepassing op activiteiten waarbij de keuzevrijheid van mensen het grootst is (Harms, 
2008, p.37). Samenvattend geeft Hagerstrand het tijd-ruimte kader aan waarbinnen activiteiten en 
bijbehorende verplaatsingen kunnen worden uitgevoerd en biedt Chapin aan de andere kant meer 
inzicht in de kenmerken van de activiteitenpatronen en de innerlijke motivaties van mensen (Ettema 
& Timmermans, 1997, p.3; Harms, 2008, p.38).  

1 
De mogelijkheden voor mensen om zich te verplaatsen in tijd en ruimte hangt naast de 

eerder genoemde restricties en behoeften voor een groot deel ook af van de persoonlijke situatie 
van mensen. De keuze voor een bepaald vervoermiddel om een verplaatsing mee af te leggen is 
onderworpen aan een groot aantal factoren en invloeden. Het besluitvormingsproces wordt naast 
een cognitief proces waarbij keuze worden gemaakt door behoeften, voorkeuren en attitudes ook 
volgens Susilo & Dijst (2010) bepaald door de persoonlijke kenmerken (sekse, leeftijd, 
opleidingsniveau, inkomen), de huishoudenssituatie (aantal personen, aantal kinderen, aanwezigheid 
auto), de locatiekenmerken (stedelijkheidsgraad en de toegankelijkheid tot openbaar vervoer 
vervoervoorzieningen zoals een treinstation) en de kenmerken van de verplaatsingen (soort 
verplaatsing, de afstand naar en combinatie van activiteiten). Al deze factoren samen bepalen het 
uiteindelijke daadwerkelijke mobiliteitsgedrag en vervoerwijzekeuze van mensen (Dijst e.a, 2002). 
  

Door de complexiteit waarop keuzes voor een bepaald type vervoerswijze worden gemaakt, 
is het soms moeilijk te interpreteren. Veel disciplines in de wetenschap hebben getracht om de 
vervoerwijzekeuze van mensen te benaderen vanuit verschillende invalshoeken. In dit onderzoek 
staat centraal waarom mensen bepaalde vervoerwijze kiezen, in dit geval het reizen met de trein, om 
verplaatsingen voor verschillende activiteiten uit te voeren. De volgende paragraaf zal om die reden 
dieper ingaan op het sociaal psychologische perspectief met betrekking tot mobiliteitsgedrag.  

2.2 Vervoerwijzekeuze vanuit een sociaal psychologisch perspectief 
 

Sociale wetenschappers hebben over de jaren heen verschillende theorieën ontwikkeld over 
de keuzes die door individuen gemaakt worden die van invloed zijn op hun gedrag. De eerste 
mobiliteitsonderzoeken in de jaren ’60 hielden zich voornamelijk bezig met het totaal aantal en 
soorten verplaatsingen van mensen en met welke soorten vervoersmiddelen mensen zich 
verplaatsten. De benaderingswijze vanuit de economische hoek is de zogenaamde ‘trip-based 
approach’ (Harms, 2008). Gezien vanuit deze benadering kiezen mensen voor een 
activiteitenpatroon dat het hoogste nut oplevert, ook wel het ‘utility-maximization framework’ 
genoemd (Dijst e.a., 2008). De rationele overwegingen van de consument bepalen zijn 
gedragskeuzes. Er wordt alleen gekeken naar de totaal aantal verplaatsingen van een individu en de 
beschikbaarheid en eigenschappen van vervoermiddelen (Dijst e.a, 2002).  

Kritiek op de economische benaderingswijze bleef niet lang uit. Een van de belangrijkste 
bezwaren van deze benadering is het feit dat onderliggende activiteitenpatronen en de redenen 
waarom mensen zich verplaatsen buiten beschouwing worden gelaten (Harms, 2008). Dijst (1995) 
stelt vast dat de ‘trip-based approach’ verplaatsingen geïsoleerd bestudeert. Een verplaatsing moet 
volgens hem niet gezien worden als een doel op zich maar als een afgeleide van het doel (Dijst, 
1995). Het gaat om het belang van het activiteitenpatroon voor een verplaatsing die door Pas (1980) 
als volgt werd omschreven: 
 
‘if all the activities in which an individual wished to participate were located at the same place, that 
individual would be expected to undertake little or no travel at all’ (Pas, 1980, p.4). 
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Pas (1980) bedoelt hiermee dat als een persoon kan kiezen tussen een bestemming die 
gelegen is op een paar kilometer of op honderd kilometer afstand, de reiziger eerder kiest voor de 
eerste optie. Er is echter wel een uitzondering bij verplaatsingen voor een sociaal recreatief 
doeleinde. Hierbij wordt de verplaatsing zelf niet gezien als iets dat moet worden vermeden maar 
wordt het als onderdeel van de activiteit en kan als plezierig worden ervaren (Dijst e.a., 2002, pp.28-
29). 
  Als reactie op de ‘trip-based-approch’ ontwikkelde zich rond de jaren ‘70 de ‘activity-based 
approach’ (Dijst, 1995; Harms, 2008). In deze benaderingswijze werden verplaatsingen bestudeerd 
als afgeleiden van de activiteitenpatronen van mensen in de tijd en ruimte (Dijst, 1995). Er werd 
specifiek gekeken naar voorkeuren, mogelijkheden en de daarbij behorende beperkingen van 
mensen om bepaalde activiteiten uit te voeren. Dijst (1995) stelt vast dat de integrale 
benaderingswijze van de ‘activity-based approach’ ten opzicht van de ‘trip-based approach’ als 
voordeel heeft dat er meer inzicht verkregen kan worden in de beperkingen (constraints) voor 
gedragskeuzen van mensen (zie ook paragraaf 2.1). Ettema & Timmermans (1997) omschrijven de 
activity-based approach als volgt: 

 
‘which activities people pursue, at what locations, at what times and how these activities are 
scheduled, given the locations and attributes of potential destinations, the state of the transport 
network, aspects of the institutional context, and their personal and household characteristics’ 
(Ettema & Timmermans, 1997, p. xv). 

Volgens Axhausen (2008, p.982) is de ‘utility-maximising’ reiziger getransformeerd in een 
‘network actor’. De bestemmingskeuze van mensen wordt steeds vaker bepaald door gezamenlijke 
keuzes van de persoon zelf en de mensen waarmee diegene wil samenkomen of samen mee wilt 
reizen (Axhausen, 2008, p.981). In de ‘social network approach’ staat het sociale netwerk van een 
individu centraal. Hierin spelen twee belangrijke componenten een rol: de actoren (personen, 
groepen of organisaties) en relaties tussen de actoren (afhankelijkheid, samenwerking, informatie 
uitwisselingen en competitie). Carrasco en collega’s (2008) geven het belang van de ‘social network 
approach’ voor reisgedrag als volgt weer: 

‘a key link with travel behaviour is that ties among people do not merely represent a relationship but 
also the potential activity and travel between them. Therefore, the social dimension defined by the 
individuals’ structural characteristics – and the underlying actor attributes – constitute promising 
sources of explanation of activity and travel’ (Carrasco e.a., 2008, p.565). 
 

Het zijn niet de actoren zelf die gedrag bepalen maar het zijn de relaties, interacties en 
communicaties tussen actoren, het netwerk zelf, die het reisgedrag sturen (Dijst, 2006, p.23). Naast 
de invloed van het sociale netwerk waar een individu zich in bevindt, spelen ook de persoonlijke 
karakteristieken een duidelijke rol bij de keuze tot een bepaald vervoermiddel om een verplaatsing 
te maken. Een theorie waarmee getracht wordt social behaviour te verklaren, is de Norm Activation 
Theory (NAT) van Schwartz (1977) waarin hij veronderstelt dat:  

‘behaviour is a function of both people’s assignment of responsibility for their actions and people’s 
understanding that their actions might have consequences for the welfare of others’ (Milfont e.a., 
2010, p. 124).  
 
 Schwartz (1977) onderscheidt in de NAT sociale normen en persoonlijke normen. Sociale 
normen worden gedeeld door alle mensen en groepen in de samenleving. Persoonlijke normen zijn 
verwachtingen die mensen voor zichzelf houden maar voortkomen uit sociale normen. Persoonlijke 
normen worden ervaren als gevoelens van persoonlijke verplichting om deel te nemen aan bepaald 
gedrag (Milfont e.a., 2010; Olbrich e.a., 2011).  
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 Een invloedrijke theorie die uitgebreid ingaat op de innerlijke motivaties van mensen om 
gedrag uit te voeren, is de attitudetheorie van Ajzen (1991) ook wel de ‘theorie van gepland gedrag’ 
(Theory of Planned Behaviour, TPB). In de TPB komt gedrag voort uit de intentie, het voornemen om 
bepaald gedrag te vertonen. Hierbij wordt de intentie voor bepaald gedrag bepaald door een drietal 
factoren: de houding (attitude) van een individu, de manier waarop een individu de sociale 
(subjectieve) norm interpreteert en de uitvoerbaarheid van gedrag (zie figuur 2.2 & paragraaf 2.1) 
(Ajzen, 1991; Dijst e.a., 2002). Bamberg en collega’s (2003) stellen dat als algemene regel geldt 
binnen de TPB dat: 
 
‘the more favorable the attitude and subjective norm, and the greater the perceived control, the 
stronger should be the person’s intention to perform the behavior in question’ (Bamberg e.a., 2003, 
p.176). 
 
Figuur 2.2 : Theorie van gepland gedrag (TPB) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Bron: Ajzen, 1999  
 

De attitude wordt bepaald door verwachtingen van een bepaald vervoersmiddel en welk 
belang daaraan wordt gehecht. Een voorbeeld is dat men verwacht te kunnen ontspannen tijdens 
een treinreis (NS, 2012¹). De subjectieve norm gaat in op hoe belangrijk de mening van andere 
personen zoals familie, vrienden en collega’s is, of bepaald gedrag goed- of af gekeurd wordt. Sociale 
vergelijkingsprocessen kunnen hier ook een rol bij spelen. Het gaat er hierbij om of een bepaald 
vervoermiddel gezien wordt als een statussymbool binnen een sociale groep (Dijst e.a., 2002, p.37). 
De uitvoerbaarheid van gedrag is afhankelijk van het feit of mensen zichzelf in staat achten om 
bepaald gedrag uit te voeren (zie figuur 2.2.)(Dijst e.a., 2002).   

Volgens Verplanken en collega’s (1997) wordt er in de TPB geen aandacht gegeven aan de rol 
van dagelijks terugkerend gedrag, ook wel gewoontegedrag. Gedrag wordt volgens hen niet alleen 
bepaald door beredeneerd gedrag zoals dat in het TPB het geval is. Veel acties worden ondernomen 
zonder dat er echt nog nagedacht wordt over het uitgevoerde gedrag. De actie is een gewoonte 
geworden (Verplanken e.a., 1997). Gewoontes worden beschreven door Verplanken en collega’s 
(1999) als: 

 

‘learned sequences of facts that have become automatic responses to specific cues, and are 
functional in obtaining certain goals or end-states’ (Verplanken e.a., 1999, p. 104) 
 

Gewoontes geven mensen de tijd om zich op andere zaken te focussen en zijn daarom erg 
functioneel. Door routinegedrag zijn verplaatsingssituaties minder stressvol. Toch stellen Bamberg en 
collega’s (2003) vast dat gedrag niet onder ‘controle’ staat van gewoontes maar dat eerder vertoond 
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gedrag wel een goede indicatie geeft hoe een individu zich in de toekomst zal verplaatsen als er 
sprake is van een stabiele situatie. Veranderingen in gedrag kunnen worden veroorzaakt door 
wijzigingen in de stabiliteit en dit sluit aan op het idee van Bamberg en collega’s dat gedrag nog 
steeds beredeneerd wordt, hoewel het wel op routine gebaseerd kan zijn (Bamberg e.a., 2003).  
 
2.3 Conceptueel model 

De theorie over mobiliteitsgedrag en vervoerwijzekeuze helpen om het reisgedrag van 
mensen te bestuderen omdat zij inzicht geven hoe keuzes voor verplaatsingen gemaakt worden en 
welke factoren hierbij van belang zijn. De totstandkoming van reisgedrag heeft te maken met het 
‘willen’ en ‘kunnen’ van mensen (Dijst e.a., 2002). Elke individu is anders en daarom spelen 
verschillende persoonlijke kenmerken een rol bij zijn of haar keuzes. Naast de persoonlijke situatie 
speelt ook de ruimtelijke omgeving en de aanwezigheid en kenmerken van vervoermiddelen een 
belangrijke rol bij de vervoerwijzekeuze en het reisgedrag van mensen.    
  Vanuit de sociaal psychologische benadering van gedragskeuzes, specifiek de theorie van 
gepland gedrag, komt nadrukkelijk naar voren dat ook de houding of attitude van mensen hun 
vervoerwijzekeuze beïnvloeden, dit heeft betrekking op het ‘willen’ uitvoeren van gedrag en bepaald 
het mede de vervoerwijzekeuze. Hiernaast wordt er ook verondersteld dat de subjectieve norm een 
rol speelt bij gedragskeuzes. De subjectieve norm heeft betrekking op de meningen en ideeën van 
mensen uit de sociale kring van een persoon, die de keuzes van een persoon beïnvloeden (Azjen, 
1999).    
 Het reisgedrag van mensen en de vervoerwijzekeuze beïnvloeden elkaar indirect. Mensen die 
relatief korte afstanden hoeven af te leggen om op een bestemming te komen, zullen eerder gaan 
lopen of zich verplaatsen met de fiets dan mensen waarbij hun bestemmingslocatie verder weg ligt, 
voor diegene is de auto of trein een handiger vervoermiddel om mee te reizen. Aan de andere kant 
beïnvloedt het in bezit hebben van vervoermiddelen in hoeverre iemand bepaalde afstanden kan 
afleggen (zie Pas, 1980; Ettema & Timmermans, 1997).     
  In het conceptueel model van dit onderzoek zijn de belangrijkste in de literatuur gevonden 
factoren, die worden verondersteld invloed uit te oefenen op de vervoerwijzekeuze van mensen, 
weergegeven. Bij de veroerwijzekeuze wordt in dit onderzoek specifiek gekeken naar het gebruik van 
de trein als vervoermiddel voor een verplaatsing (Fig.2.1).   

Figuur 2.1: Het conceptueel model 
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Hoofdstuk 3 - Het mobiliteitsgedrag van niet-westerse allochtonen in Nederland  
 
 

  In het vorige hoofdstuk zijn de belangrijkste relevante theorieën over reisgedrag en 
vervoerwijzekeuze  besproken. In dit hoofdstuk wordt er stilgestaan bij het mobiliteitsgedrag van 
niet-westerse allochtonen in vergelijking met autochtone Nederlanders. Allereerst zal er in paragraaf 
3.1 kort ingegaan worden op demografische kenmerken van niet-westerse allochtonen in Nederland. 
Vervolgens zal er gekeken worden naar verschillende persoonlijke kenmerken die volgens tal van 
onderzoeken van invloed zijn op het mobiliteitsgedrag van mensen. Er zal hier een vergelijking 
worden gemaakt tussen de leefsituatie van de niet-westerse allochtonen in Nederland en autochtone 
Nederlanders. In paragraaf 3.3 zal er gekeken worden naar overeenkomsten en verschillen in 
reisgedrag tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen en ook naar het reisgedrag van de 
eerste en tweede generatie niet-westerse allochtonen in Nederland. Vervolgens zal er gekeken 
worden naar de verklaringen, die door verschillende mobiliteitsstudies worden aangedragen, voor de 
overeenkomsten en verschillen in reisgedrag tussen niet-westerse allochtonen en autochtone 
Nederlanders. Tenslotte zal de theorie uit het vorige hoofdstuk gecombineerd worden met 
informatie uit de mobiliteitsonderzoeken over niet-westerse allochtonen wat uitmondt in een 
definitief conceptueel model.  

3.1 Demografie 
 

Op 1 januari 2012 bestond de totale bevolking van Nederland uit 16,7 miljoen mensen (CBS, 
2012¹). Hiervan zijn er volgens de definitie van het CBS ongeveer 3,4 miljoen mensen van allochtone 
afkomst. In totaal bestaat iets meer dan de helft van deze groep (55%) uit niet-westerse allochtonen 
en iets minder dan de helft (45%) zijn westerse allochtonen. Allochtonen worden tot ‘niet-westers’ 
gerekend als zij uit Afrika, Latijns-Amerika, Azië of Turkije komen, met een uitzondering van Japan en 
Indonesië (CBS, 2000; CBS, 2011¹). Twee derde van de in totaal 1,9 miljoen niet-westerse allochtonen 
in Nederland behoort tot de TMSA-groep (Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen) die zich 
vanaf de jaren ’60 in Nederland zijn komen vestigen (CBS, 2010¹). De grootste groep niet-westerse 
allochtonen in Nederland zijn de Turken (20,5%), gevolgd door de Marokkanen (18,7%), Surinamers 
(18,2%) en allochtonen uit de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba (7,4%). De omvang van de 
andere niet-westerse herkomstgroeperingen is beduidend kleiner (Mulder, 2011). In de komende 
jaren neemt het aantal Turken en Marokkanen gestaag toe. Het totaal aantal Antillianen zal in de 
komende 40 jaar nagenoeg verdubbelen. Tenslotte zal de Surinaamse bevolkingsgroep de komende 
jaren minimaal groeien en over 20 jaar langzaam afnemen (zie fig.3.1)(CBS, 2011²).  
 

Figuur 3.1: Bevolkingsprognose van de TMSA-groep in Nederland, per etniciteit (x 1miljoen) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bron: CBS, 2011² (bewerkt door auteur) 
 

 



 

22 

 

Alle Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen in Nederland zijn nagenoeg gelijk 
verdeeld, de helft behoort tot de eerste generatie en de andere helft tot de tweede generatie 
allochtonen (CBS, 2010¹). Een niet-westerse allochtoon behoort tot de eerste generatie als hij of zij 
zelf in een niet-westers land is geboren met tenminste één in een niet-westers land geboren ouder 
(CBS, 2000). Het CBS rekent iemand tot tweede generatie niet-westerse allochtoon als tenminste één 
van diens ouders in een niet-westers land en hij of zij zelf in Nederland is geboren. De gemiddelde 
leeftijd van de in Nederland geboren tweede generatie ligt laag. Bij de Turken en Marokkanen ligt de 
gemiddelde leeftijd respectievelijk op 29 jaar en 27 jaar (CBS, 2010¹). In de komende jaren zal vooral 
het aantal niet-westerse allochtonen behorende tot de tweede generatie sterk toenemen (zie fig. 
3.2)(CBS, 2011²). 
 
Figuur 3.2: Bevolkingsprognose van de TMSA-groep in Nederland, naar generatie (x 1miljoen) 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: CBS, 2011b (bewerkt door auteur) 
 

3.2 Invloed van persoonlijke leefsituatie op vervoerwijzekeuzes 
 

In het vorige theoretische hoofdstuk werd al verondersteld dat de persoonlijke situatie van 
mensen invloed uitoefent op het mobiliteitsreisgedrag en daarbij de vervoerwijzekeuze in het 
dagelijks leven. Kenmerken zoals inkomen, opleidingsniveau en huishoudensamenstelling spelen een 
rol, maar ook de woonlocatie en de beschikking over een auto of rijbewijs bepalen mede de 
opportunities en constraints voor mobiliteitsgedrag (Harms, 2008; KiM, 2011; Klis e.a., 2011).  
 In deze paragraaf zal worden ingegaan op verschillende persoonlijke kenmerken die volgens 
tal van onderzoeken van invloed zijn op het mobiliteitsgedrag van mensen. Hierbij zal gekeken 
worden naar de verschillen en overeenkomsten in de leefsituatie van niet-westerse allochtonen en 
autochtone Nederlanders en wat voor invloed de uitkomsten hebben op het verplaatsingsgedrag.  

3.2.1 Opleidingsniveau en arbeidssituatie 

Volgens tal van onderzoeken zijn het inkomen en opleidingsniveau twee indicatoren die 
invloed hebben op het voermiddel bezit en de hoeveelheid kilometers die afgelegd kunnen worden 
(Dijst e.a., 2002, Jong & Riet, 2008). Over het algemeen leggen mensen met een hoog inkomen meer 
kilometers af dan mensen met een laag inkomen (Dijst e.a., 2002; Klis e.a., 2011). Ook kiest iemand 
met een hoog inkomen vaker voor een duurdere vervoerswijze (Dijst e.a., 2002; Wee & Dijst, 2002). 
Volgens Dijst en collega’s (2002) heeft dit te maken met de reistijdwaardering van mensen. Hiermee 
wordt bedoeld dat als het inkomen stijgt iemand eerder kiest voor een sneller, duurder en 
comfortabel vervoermiddel. De auto wint het in de meeste gevallen van de bus, tram, metro en de 
fiets maar de trein wordt in Nederland echter ook meer gebruikt naarmate het inkomen stijgt (Steg & 
Kalfs, 2000; Dijst e.a., 2002; Jong & Riet, 2008).       
 Arbeidsparticipatie is ook een belangrijke indicator voor vervoerwijzekeuze en 
autoafhankelijkheid. De arbeidssituatie, of iemand een voltijd of deeltijd baan heeft, is van invloed 



 

23 

 

op de uithuizigheid van mensen. Iemand met een deeltijd baan of een werkloos persoon zal minder 
vaak onderweg zijn dan iemand die een fulltime baan heeft. Naast de arbeidssituatie is ook de 
arbeidslocatie van belang. Een werklocatie aan de rand van de stad is minder goed bereikbaar met 
openbaar vervoer dan een locatie midden in de stad. Hierbij ligt het er ook aan waar de woonlocatie 
van de reiziger zich bevindt. Als de woon- en werklocaties dicht bij elkaar liggen is de reiziger eerder 
geneigd met de fiets, bus, tram of metro te gaan dan als de afstand groot is, dan wordt er een 
afweging gemaakt tussen de auto of trein, mits er een treinstation op een geringe afstand aanwezig 
is. Mensen die meerdere taken moeten combineren binnen relatief korte tijdschema’s, bijvoorbeeld 
het combineren van een fulltime baan en de zorg voor kinderen, zullen eerder autoafhankelijk zijn 
(Steg e.a, 1997; Jong & Riet, 2008). Er kan een verband worden verondersteld tussen 
huishoudensamenstelling (kinderen), arbeidssituatie en vervoermiddelkeuze.    
  
  Niet-westerse allochtonen zijn over het algemeen laag opgeleid. In 2009 had 33% van de 
Nederlanders een opleiding afgerond op minimaal het hoger onderwijs tegen iets meer dan 23% van 
de niet-westerse allochtonen. De verschillen onder het opleidingsniveau tussen de vier grote 
groepen niet-westerse allochtonen is aanzienlijk. Het opleidingsniveau ligt het laagst onder Turken 
en Marokkanen. Onder deze groep heeft 20% hoger onderwijs afgerond, onder Surinamers en 
Antillianen is dit 30%. Opmerkelijk is dat 10% van de Turken en Marokkanen niet hoger dan 
basisonderwijs heeft gevolgd (Olde Kalter, 2008; Bouma e.a., 2011). Niet-westerse allochtonen zullen 
zich gezien bovenstaande feiten gemiddeld minder ver verplaatsen en gebruik maken van 
goedkopere vervoermiddelen om zich te verplaatsen in vergelijking met autochtone Nederlanders. 
 Als er gekeken wordt naar het opleidingsniveau van de eerste en tweede generatie niet-
westerse allochtonen blijkt dat de tweede generatie niet-westerse allochtonen gemiddeld hoger zijn 
opgeleid dan de eerste generatie. Hiernaast is op dit moment de doorstroom van niet-westerse 
allochtonen, die al een diploma op zak hebben, naar een vervolgopleiding zeker zo hoog als onder 
autochtone jongeren (Harms, 2006; Bouma e.a., 2011). Mede hierdoor is de tweede generatie beter 
geïntegreerd in de Nederlandse samenleving en zal dit een uitwerking kunnen hebben op de 
uithuizigheid van deze groep, waarschijnlijk heeft de tweede generatie een meer vergelijkbaar 
verplaatsingsgedrag net als autochtone Nederlanders.      
   Onder niet-westerse allochtonen ligt het aandeel met een betaalde baan een stuk lager dan 
onder autochtone Nederlanders. De netto arbeidsparticipatie onder de Nederlandse bevolking lag 
ongeveer op 67 procent in 2011 (CBS, 2012²). De netto arbeidsparticipatie was aan het einde van 
2010 onder Surinamers het hoogst (61,7%) gevolgd door Antillianen (55.8%), Turken (53.1%) en 
Marokkanen (50.2%). De lagere arbeidsparticipatie van niet-westerse allochtonen heeft als gevolg 
dat de werkloosheid onder allochtonen een stuk hoger ligt dan onder autochtonen. Aan het begin 
van 2010 lag de werkloosheid onder de autochtone bevolking op 6,1%. Onder de niet-westerse 
allochtonen lag dit percentage twee keer zo hoog (14%). Onder Marokkanen lag het 
werkloosheidspercentage het hoogst (15,2%) gevolgd door de Antillianen (13,8%), Turken (13,6%) en 
Surinamers (12,2%)(Bouma e.a., 2011). De verschillen in opleidingsniveau, arbeidsparticipatie (en 
inkomen) en werkloosheid tussen autochtone Nederlanders en niet-westerse allochtonen kunnen 
verschillen in mobiliteitsgedrag tot gevolg hebben.   

3.2.2 Huishoudensamenstelling  

Volgens  De Jong & Van de Riet (2008) heeft de huishoudengrootte een grote invloed op het 
verplaatsingsgedrag van mensen. Vooral eenpersoons- en kleine huishoudens maken meer 
verplaatsingen dan grotere huishoudens. Dit heeft te maken met de afwezigheid van kinderen 
waardoor de ‘empty nesters’ meer vrije tijd hebben en maken daarom meer verplaatsingen voor 
sociaal recreatieve doeleinde. Gezinnen met kinderen gebruiken de auto vaker en maken vaker 
gecombineerde ritten omdat zij activiteiten met elkaar combineren. Zij leggen in vergelijking met 
andere huishoudensituaties minder kilometers af en zijn ook minder lang onderweg.   
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  De afgelopen jaren neemt het totaal aantal eenpersoonshuishoudens in Nederland sterk toe 
en krimpt het aantal personen in de meerpersoonshuishoudens (Harms, 2008). Onder de Surinaamse 
en Antilliaanse bevolking komen eenpersoonshuishoudens relatief vaak voor. Hiernaast komen 
eenoudergezinnen veel vaker voor bij Surinamers en Antillianen in vergelijking met Turken, 
Marokkanen en autochtonen. Dit zou kunnen betekenen dat Surinamers en Antillianen gemiddeld 
meer verplaatsingen en kilometers afleggen in hun vrije tijd. Onder de Turkse en Marokkaanse 
huishoudens bestaat meer dan de helft uit gezinnen met kinderen. Zij zullen naar alle 
waarschijnlijkheid gemiddeld meer gecombineerde ritten maken en minder kilometers afleggen in 
vergelijking met Surinamers, Antillianen en autochtone Nederlanders (Verheggen  & Spangenberg, 
2001, p.147).  

3.2.3 Locatiekenmerken en openbaar vervoer voorzieningen 

 Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) veronderstelt een relatie tussen de 
stedelijkheidsgraad van een gebied en het verplaatsingsgedrag van mensen (KiM, 2011). Hoe hoger 
de bebouwingsdichtheid in een gebied des te minder kilometers er worden afgelegd door de mensen 
die er wonen. Lopen, fietsen en het gebruik van openbaar vervoer ligt wel hoog in stedelijke 
gebieden. Het is aantrekkelijk voor stedelingen om voor het openbaar vervoer te kiezen door de 
nabijheid van deze voorzieningen. De auto wordt meer gebruikt in landelijke gebieden omdat er 
grotere afstanden afgelegd moeten worden om voorzieningen te bereiken en omdat er minder 
alternatieve vervoerwijze aanwezig zijn dan in stedelijke gebieden (Jong & Riet, 2008; KiM, 2011). 
Het OViN stelt vast dat de ruimtelijke structuur invloed uitoefent op reisgedrag maar dat de 
persoonlijke situatie van mensen en hun attitudes meer dominant zijn bij vervoermiddelkeuze en 
verplaatsingsgedrag (KiM, 2011, p. 111).     
  Ongeveer de helft van alle Nederlanders woont in een stedelijk gebied en in de komende 
jaren zal het aantal mensen in landelijke gebieden verder krimpen (CBS, 2008).  Het overgrote deel 
van de niet-westerse allochtonen woont in een van de vier grootste steden in Nederland: 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben het 
hoogste aandeel niet-westerse allochtone bevolking, bijna één derde van de bevolking is van niet-
westerse komaf. Surinamers wonen vooral in Den Haag en Amsterdam maar in Rotterdam zijn 
Turken en Antillianen het sterkst vertegenwoordigd. In Utrecht en Amsterdam wonen daarentegen 
weer veel Marokkanen (Compendium, 2011b; Olde Kalter, 2008; Mulder, 2011). Er kan verondersteld 
worden dat de hoge stedelijkheid van de woonlocatie van niet-westerse allochtonen van invloed is 
op hun vervoerwijzekeuze. De aanwezigheid van openbaar vervoer haltes en stations (zowel voor 
bus,tram,metro en trein) op korte afstand suggereert dat niet-westerse allochtonen relatief vaak 
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer om zich te verplaatsen. 

3.2.4 Cultuur en status 

 
 Sekse, leeftijd en status zijn factoren die ook niet over het hoofd mogen worden gezien als 
het gaat om mobiliteitsgedrag (Harms, 2006; Klis e.a., 2011; Olde Kalter, 2008). De meest mobiele 
leeftijdsgroep zijn mensen tussen de 18 en 64 jaar. Mensen in de leeftijd van 18 tot 34 jaar gebruiken 
relatief vaak het openbaar vervoer. Dit heeft te maken met het feit dat in deze groep veel studenten 
en starters voorkomen. De mensen in de leeftijdscategorie 35 tot 64 jaar gebruiken meestal de auto 
om zich te verplaatsen en tevens leggen zij de meeste kilometers af (Klis, e.a., 2011). In paragraaf 3.1 
kwam naar voren dat de gemiddelde leeftijd van niet-westerse allochtonen lager ligt dan onder 
autochtonen, dit kan van invloed zijn op de vervoerwijzekeuze van deze bevolkingsgroep. 

Mannen en vrouwen verplaatsen zich bijna even vaak per dag. Over het algemeen gebruiken 
mannen wel vaker de auto dan vrouwen. Volgens Steg (2005, p. 147) hebben vooral jongere mannen 
vaak affectieve en emotionele motieven om de auto te bezitten en te gebruiken. Verheggen & 
Spangenberg (2001, p. 113) geven aan dat status ook een belangrijke rol speelt in het leven van de 
TMSA-groep. Vooral onder jongeren worden auto’s gezien als een statussymbool omdat op deze 
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manier rijkdom kan worden uitgestraald. Verheggen & Spangenberg (2001) spreken over het verschil 
tussen individualisme en collectivisme cultuur om aan te geven in hoeverre behoeften, wensen en 
(sociale) normen worden bepaald door een individu of door de sociale kring waarin iemand zich 
bevindt. In Nederland heerst een individualistische cultuur maar de niet-westerse allochtonen komen 
oorspronkelijk uit een hoofdzakelijk collectivistische cultuur. In individualistische culturen gaan 
persoonlijke normen vóór die van een groep in tegenstelling tot een collectivistische cultuur waarin 
de relaties van personen onderling specifiek (reis) gedrag bepalen. De meningen van mensen in de 
sociale kring van niet-westerse allochtonen spelen hierdoor waarschijnlijk een grotere rol bij het 
verplaatsingsgedrag dan bij autochtone Nederlanders (Verheggen & Spangenberg, pp. 44-45).   

Volgens Harms (2006, p.42) spelen sociaal-culturele factoren eveneens een rol bij de 
uithuizigheid van niet-westerse allochtonen en hun mobiliteit. Hij veronderstelt dat er een verband is 
tussen de sociaal-culturele integratie en mobiliteit. Naarmate iemand beter geïntegreerd is in de 
Nederlandse samenleving zal het mobiliteitsgedrag meer op die van Nederlanders lijken. Integratie 
wordt in het onderzoek van Harms (2006) uiteengezet als de mate waarin niet-westerse allochtonen 
sociale contacten met autochtonen onderhouden, de mate waarin de TMSA-groep westerse 
opvattingen aanhangt en de beheersing van de Nederlandse taal.  

3.2.5 Samenvatting 
 

  Er kan worden vastgesteld dat een groot deel van de niet-westerse bevolking 
achterstandsposities innemen in hun leefsituatie ten opzichte van de autochtone bevolking. De 
Turken en Marokkanen hebben de minst gunstige leefsituatie, Surinamers en Antillianen staan hoger 
op de sociale ladder, soms zelfs vergelijkbaar met Nederlanders. Zowel op sociaal demografisch, 
sociaal economisch, sociaal cultureel en ruimtelijke kenmerken verschillen de leefsituaties van niet-
westerse allochtonen en autochtonen aanzienlijk. In hoeverre de overeenkomsten en verschillen in 
de leefsituaties van invloed zijn op het reisgedrag van niet-westerse allochtonen en autochtone 
Nederlanders zal deels blijken uit de volgende paragraaf waarin het mobiliteitsgedrag van niet-
westerse allochtonen en autochtonen zal worden vergeleken. 

3.3 Uithuizigheid en verplaatsingsgedrag  
 
 Onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van allochtonen in Nederland is schaars. In de 
afgelopen vijftien jaar is er slechts een hand vol mobiliteitsonderzoeken verricht die het reisgedrag 
van niet-westerse allochtonen nader hebben bekeken (zie Muconsult, 1995; Vogels, 2002; Niepoth, 
2004; Harms, 2006; Olde Kalter, 2008). Niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese landen 
zijn verplaatsingsonderzoeken onder etnische minderheden nagenoeg afwezig. Alleen in de 
Verenigde Staten is relatief veel onderzoek verricht naar de mobiliteit van allochtonen. Deze 
onderzoeken zijn echter grotendeels niet  van toepassing op de Nederlandse situatie omdat er in de 
Verenigde Staten andere etnische minderheidsgroeperingen wonen dan in Nederland (Harms, 2006). 
De mobiliteitsonderzoeken die in Nederland zijn uitgevoerd onder niet-westerse allochtonen geven 
wel een indruk over de uithuizigheid en verplaatsingsgedrag van de TMSA-groep in Nederland.  
 Het meest recente en grootste onderzoek naar het reisgedrag van niet-westerse allochtonen 
is uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in 2006. Dit onderzoek staat centraal in de 
volgende paragrafen. Het geeft inzicht in het mobiliteitsgedrag van de grootste vier groepen niet-
westerse allochtonen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) en geeft tevens aan wat de 
overeenkomsten en verschillen zijn met het verplaatsingsgedrag van autochtone Nederlanders.  
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3.3.1 Aantal verplaatsingen 

 Volgens het Kennisinstituut voor de Mobiliteit (KiM) verplaatsen Nederlanders zich ongeveer 
drie keer per dag. In totaal leggen zij daarbij gemiddeld 35 kilometer af in een tijdsbestek van ruim 
één uur  (KiM, 2011). Uit de meest recente Nederlandse etnische mobiliteitsonderzoeken van Harms 
(2006) en Olde Kalter (2008) blijkt dat niet-westerse allochtonen zich minder verplaatsen dan 
autochtonen. De gevonden verschillen in het onderzoek van Harms (2006) kunnen voor een groot 
deel echter worden toegeschreven aan de personen die helemaal geen verplaatsingen maken. Als 
hiervoor gecorrigeerd wordt, blijven de verschillen over die in tabel 3.1 staan weergegeven.  
 Het significante verschil in reisgedrag blijkt te liggen in de totaal afgelegde kilometers. 
Autochtone Nederlanders leggen significant meer kilometers af dan niet-westerse allochtonen. 
Nederlanders en niet-westerse allochtonen maken wel ongeveer evenveel verplaatsingen en ook de 
tijd die zij kwijt zijn aan hun verplaatsingen zitten geen significante verschillen. Surinamers en 
Marokkanen zijn gemiddeld wel langer onderweg voor een verplaatsing dan Turken en Antillianen. 
Surinamers en Antillianen daarentegen verplaatsen zich over langere afstanden dan Turken en 
Marokkanen. De gevonden verschillen zijn echter niet significant (Harms, 2006).  
  
Tabel 3.1: Aantallen verplaatsingen, reisduur en afgelegde afstanden, per persoon per dag,  
personen van 20-65 jaar  
 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Autochtonen 

Personen die geen verplaatsing 
hebben gemaakt (%) 

41*** 43*** 28 26 22 

Aantal verplaatsingen 2.31* 2.56 2.64 2.33 2.58 

Reisduur (min) 87.9 101.5 93.6 86.4 90.6 

Afgelegde afstand (km) 30.4*** 31.7** 32.4** 33.7* 44.0 

Exclusief verplaatsingen van meer dan 300 km (1,8%).  
* p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01 (significante verschillen ten opzichte van autochtonen) 
Bron: Harms, 2006  

  
  Als bij het verplaatsingsgedrag een onderscheid wordt gemaakt naar alleen de eerste en 
tweede generatie niet-westerse allochtonen zijn er verschillen te verwachten. Er wordt namelijk 
veronderstelt dat het reisgedrag van de tweede generatie meer op dat van autochtone Nederlanders 
lijkt omdat zij in Nederland zijn geboren, relatief jong zijn en een hoger opleidingsniveau hebben (zie 
paragraaf 3.2.1). Uit het onderzoek blijkt dat een groter aandeel van de tweede generatie zich 
dagelijks verplaatst, vooral voor Turken, Marokkanen en Antillianen. De verschillen met de eerste 
generatie blijken echter niet statistisch significant.  
 
Tabel 3.1: Verplaatste personen naar generatie, personen van 20-65 jaar  
(exclusief personen die geen verplaatsingen hebben gemaakt) 
 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen 

Eerste generatie 57% 55% 72% 72% 

Tweede generatie 66% 66% 73% 85% 

Exclusief verplaatsingen van meer dan 300 km (1,8%).  
Bron: Harms, 2006  

3.3.2. Motieven voor verplaatsingen 

 
 Mensen verplaatsen zich voor uiteenlopende verschillende redenen. Uit de Mobiliteitsbalans 
blijkt dat meer dan de helft van alle reiskilometers worden afgelegd voor sociaal-recreatieve 
doeleinde. Hierna wordt ruim één derde van alle reiskilometers afgelegd voor woon-werk of zakelijke 
verplaatsingen. Verplaatsingen die studie gerelateerd zijn beslaan bijna één vijfde van alle 
reiskilometers (KiM, 2011). Uit het onderzoek van het SCP blijkt dat één derde van alle 
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verplaatsingen voor zowel autochtonen als allochtonen gerelateerd is aan woon-werk 
verplaatsingen. Een opmerkelijk verschil zit in het aantal verplaatsingen voor onderwijsdoeleinden 
onder allochtonen. Niet-westerse allochtonen maken vaker onderwijs gerelateerde verplaatsingen 
dan autochtone Nederlanders. Dit kan komen door de jongere leeftijdsopbouw van niet-westerse 
allochtonen (zie ook paragraaf 3.1)(Harms, 2006).  

Tabel 3.2 Motieven voor mobiliteit (excl. personen die geen verplaatsingen hebben  
gemaakt en als aandeel van het per persoon per dag gemaakte aantal 
verplaatsingen), personen 20-65 jaar 
 Turken  Marokkanen Surinamers Antillianen Autochtonen 

Woon-werk 35% 30% 33% 31% 34% 

Onderwijs 6% 6% 5% 7% 2% 

Boodschappen 7% 7% 10% 6% 6% 

Zorg 10% 12% 9% 6% 6% 

Vrije tijd 23% 25% 24% 29% 25% 

Overig 19% 20% 18% 20% 25% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

Bron: Harms, 2006  

 
3.3.3 Het gebruik en bezit van vervoermiddelen 

Uit onderzoek naar het reisgedrag van Nederlanders blijkt dat van alle totaal afgelegde 
kilometers op een dag 10 procent wordt afgelegd met de trein ten opzichte van 73 procent met de 
auto. Hiernaast wordt 8 procent van alle verplaatsingen gemaakt met de fiets en 3 procent met de 
bus, tram of metro. De overige 6 procent wordt met een ander soort vervoermiddel afgelegd (Klis 
e.a., 2011). Uit het onderzoek van het SCP blijkt dat er duidelijk verschillen waarneembaar zijn in de 
vervoerwijzekeuze van niet-westerse allochtonen en autochtone Nederlanders. Allochtonen zijn 
twee keer zo vaak onderweg te voet maar maken twee tot drie keer minder vaak verplaatsingen op 
de fiets dan autochtonen. Surinamers en Antillianen maken meer gebruik van het openbaar vervoer 
dan Turken, Marokkanen en autochtonen. Als er gekeken wordt naar het autogebruik maken alleen 
Turken aanzienlijk vaker gebruik van de auto om zich te verplaatsen in vergelijking met autochtonen 
(Harms, 2006).  
 
Tabel 3.3: Vervoermiddelen gebruik (excl. personen die geen verplaatsingen hebben gemaakt),  
personen 20-65 jaar, gemiddeld aantal ritten per persoon  
 Turken  Marokkanen Surinamers Antillianen Autochtonen 

Onderweg per auto 64% 51% 50% 43% 55% 

Onderweg per OV   
(bus, tram, metro, trein) 

11% 16% 21% 25% 9% 

Onderweg per fiets 9% 11% 13% 15% 27% 

Onderweg lopend 15% 22% 16% 16% 8% 

Anders  1% 0% 0% 1% 1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

Bron: Harms, 2006  
 

Ook aan het bezit van vervoersmiddelen en vervoersabonnementen zijn de reeds gevonden 
verschillen terug te vinden. Bijna elke Nederlander heeft een fiets in zijn bezit tegenover driekwart 
van de niet-westerse allochtonen. Het vele autogebruik van Turken is terug te zien in het hoge 
percentage autobezit onder deze groep in vergelijking met de Marokkanen, Surinamers en 
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Antillianen. Een groter deel van de Surinamers en Antillianen heeft een vervoersabonnement voor de 
bus, tram, metro dan de andere bevolkingsgroepen.      
  Relevant voor dit onderzoek zijn de verschillen in het abonnement bezit voor de trein. Onder 
Surinamers en Antillianen, net als Nederlanders, heeft ongeveer een kwart van de mensen een 
treinabonnement. Onder Turken en Marokkanen ligt dit percentage significant lager. Zij zullen 
daardoor waarschijnlijk minder gebruik maken van de trein als vervoermiddel.    
 Uit tabel 3.3 bleek dat in het onderzoek van het SCP onder ‘openbaar vervoer’ zowel de 
vervoermiddelen bus, tram en metro als de trein vallen. Hieruit blijkt niet in hoeverre aan de ene 
kant de bus, tram of metro worden gebruikt en aan de andere kant de trein. Uit de Mobiliteitsbalans 
(2011) blijkt wel dat de trein in de meeste gevallen wordt gebruikt om langere afstanden af te leggen 
en de bus, tram en metro eerder voor kortere afstanden als vervoermiddel wordt gebruikt (KiM, 
2011). Hiernaast zijn de hoofdmotieven van alle reizen die met de trein worden afgelegd een werk, 
zakelijk of school doeleinde (75%) of een sociaal recreatieve doeleinde (25%). Gekeken naar de 
personen die reizen met de trein zijn de percentages precies omgedraaid, nagenoeg 75 procent van 
de reizigers reist voor sociaal recreatief doeleinde tegen 25 procent voor een werk, zakelijk of school 
doeleinde (NS, 2011).  

Tabel 3.4: Vervoermiddelen en abonnementen bezit (excl. personen die geen verplaatsingen 
hebben gemaakt), personen 20-65 jaar 
 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Autochtonen 

Bezit 1 of meerder 
fietsen 

73%*** 73%*** 76%*** 73%*** 97% 

Bezit 1 of meerder 
auto’s 

76%** 68%** 66%** 54%** 86% 

Bezit rijbewijs 71%*** 56%*** 64%*** 68%*** 85% 

Bezit OV-abonnement 
stad/streek 

11% 19%** 26%** 25%** 12% 

Bezit OV-abonnement 
voor de trein 

7%** 11%** 21% 30% 25% 

* p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01 (significante verschillen ten opzichte van autochtonen) 
Bron: Harms, 2006  

3.3.4 Reisgedrag eerste en tweede generatie  
 

De onderzoeken naar het verplaatsingsgedrag van niet-westerse allochtonen in Nederland 
keken zowel naar de eerste als tweede generatie (zie Muconsult, 1995; Vogels, 2002; Niepoth, 2004; 
Harms, 2006; Olde Kalter, 2008). Harms (2006) stelt vast dat er geen significante verschillen zijn 
tussen de uithuizigheid tussen de eerste en tweede generatie. Uitgesplitst naar vervoermiddel blijkt 
echter dat er wel verschillen zijn. Een relevant aspect is dat het openbaar vervoer meer wordt  
gebruikt door de tweede generatie dan de eerste generatie niet-westerse allochtonen in Nederland. 
Dit lijkt logisch gezien hun jonge leeftijd en de school- en studie gerelateerde verplaatsingen (Harms, 
2006).       
  Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het verplaatsingsgedrag van allochtonen na verloop van 
tijd meer op dat van autochtonen gaat lijken (zie Tal & Handy, 2005; Blumenberg, 2009). Tal & Handy 
(2005) ontdekten in hun onderzoek naar het reisgedrag van allochtonen in de Verenigde Staten dat 
immigranten die nog niet lang in de Verenigde Staten wonen een ander verplaatsingsgedrag hadden 
dan de migranten die al langer in het land woonden. Refererend naar Blumenberg (2009) blijkt dat in 
eerste instantie immigranten andere vervoersmiddelen gebruiken dan autochtone Amerikanen. In de 
meeste gevallen zijn allochtonen meer afhankelijk van lopen, de fiets, openbaar vervoer en 
carpooling. Hiernaast blijkt dat oudere immigranten vaak andere vervoersmiddelen gebruiken dan de 
jongere generatie. Een belangrijk aspect is dat jonge immigranten die in Amerika komen wonen meer 
open staan om nieuw (reis) gedrag aan te leren in vergelijking met immigranten die op een oudere 
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leeftijd naar Amerika kwamen. Tenslotte blijkt dat het verplaatsingsgedrag van allochtonen na 
verloop van tijd grotendeels hetzelfde wordt als autochtone Amerikanen (Blumenberg, 2009).   

3.3.5 Verklarende factoren 

 
  De verschillen in het mobiliteitsgedrag tussen allochtonen en autochtonen kunnen voor een 
deel verklaard worden door het verschil in achtergrondkenmerken van allochtonen en autochtonen. 
Verschillende studies hebben aangetoond dat het reisgedrag van allochtonen voor een groot deel 
kan worden verklaard door de sociaal demografische, sociaal economische, sociaal culturele en 
ruimtelijke kenmerken van de verschillende herkomstgroeperingen (MuConsult, 1995; Harms, 2006; 
Olde Kalter, 2008).           
 Uit het onderzoek van Harms (2006) blijkt, dat als er gecontroleerd wordt naar sociaal 
demografische, sociaal economische, sociaal culturele en ruimtelijke kenmerken, dat de niet-
westerse allochtonen en autochtone Nederlanders die zich verplaatsen, zich nagenoeg even vaak 
verplaatsen maar daarbij wel minder kilometers afleggen. De tijd die zij kwijt zijn aan het reizen 
verschilt niet significant. Als er specifiek gekeken wordt naar het gebruik van het openbaar vervoer, 
blijkt dat na gecontroleerd te hebben op de vier factoren, de allochtone bevolking nog steeds vaker 
gebruik maakt van het openbaar vervoer. Dit heeft te maken met de tweede generatie allochtonen. 
Zij zijn relatief jong en een groot aandeel is studerend of schoolgaand en het overgrote deel niet-
westerse allochtonen woont dichtbij OV-voorzieningen waardoor het reizen met het openbaar 
vervoer eerder voor de hand ligt (Harms, 2006). Een onderscheidt tussen aan de ene kant de trein en 
aan de andere kant de bus, tram en metro wordt in het onderzoek van Harms (2006) niet gemaakt. 
Hierdoor is niet duidelijk van welk soort vervoermiddel de niet-westerse allochtonen het meest 
gebruik maken.  
 Uit eerdere onderzoeken en ook uit het onderzoek van Harms (2006) komen naast de vier 
bovengenoemde kenmerken (sociaal demografisch, sociaal economisch, sociaal cultureel en 
ruimtelijke factoren) nog andere uiteenlopende verklaringen naar voren voor de verschillen in 
mobiliteitsgedrag tussen niet-westerse allochtonen en autochtone Nederlanders.   
 MuConsult (1995) concludeert in hun onderzoek dat de oorzaak waarom allochtonen een 
ander verplaatsingsgedrag hebben niet komt door hun sociaal culturele achtergrond maar dat hun 
sociaal economische positie de verschillen verklaart. De mobiliteitsonderzoeken van Harms (2006) en 
Olde Kalter (2008) geven aan dat de status en de beeldvorming van vervoermiddelen een grote rol 
spelen in het verplaatsingsgedrag en specifiek de keuze voor de auto en niet de fiets als 
vervoermiddel. Ook het onderzoek van Niepoth (2004) wijst uit dat de houding van niet-westerse 
allochtonen naar de verschillende vervoersmiddelen een rol speelt in hun verplaatsingsgedrag. 
Hiernaast stellen zij vast dat de houding van de omgeving (familie en vrienden) van invloed is op het 
gebruik van bepaalde vervoermiddelen. Verhoeven (2009) en Olde Kalter (2008) stellen tenslotte 
vast dat allochtonen in Nederland veel gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege de 
praktische redenen zoals comfort en snelheid. Hiernaast suggereert Verhoeven (2009) dat 
veiligheidsgevoelens in het verkeer en gezondheidsredenen ook een zeer grote rol spelen bij de 
vervoerwijzekeuze en het verplaatsingsgedrag van niet-westerse allochtonen.     

3.4 Theorie en mobiliteitsonderzoeken 

 
 In het theoretische hoofdstuk is de theorie over mobiliteitsgedrag en specifiek de 
vervoerwijzekeuze vanuit psychologisch perspectief uitvoerig besproken en geeft het verklaringen 
voor het keuzegedrag van individuen. In dit hoofdstuk is het mobiliteitsgedrag van niet-westerse 
allochtonen in kaart gebracht aan de hand van het hoofdzakelijk kwantitatieve onderzoek van Harms 
(2006) namens het SCP. Hiernaast blijkt ook uit andere grotendeels kwalitatieve onderzoeken die het 
reisgedrag van niet-westerse allochtonen in Nederland hebben onderzocht (zie Muconsult, 1995; 
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Vogels, 2002; Niepoth, 2004; Olde Kalter, 2008), dat er verschillende verklaringen worden gegeven 
voor de verschillen in mobiliteit tussen autochtone Nederlanders en niet-westerse allochtonen.  
 Er zit een duidelijke overlap in de aspecten die in de literatuur worden aangedragen die van 
invloed zijn op het gedrag van mensen en de verschillende onderzoeken naar het reisgedrag van niet-
westerse allochtonen. De onderzoeken gingen ook in op de verschillende persoonlijke kenmerken; 
sociaal demografisch, sociaal economisch, sociaal cultureel en ruimtelijke kenmerken maar ook de 
invloed van het ‘allochtoon zijn’ is onderzocht. Ook is er deels gekeken naar de attitude van mensen 
en de subjectieve norm. Echter, er is geen eenzijdig beeld welke aspecten daadwerkelijk van invloed 
zijn op de vervoerwijzekeuze van niet-westerse allochtonen en de verschillen in reisgedrag in 
vergelijking met autochtone Nederlanders. Hiernaast is er nagenoeg geen informatie beschikbaar 
over het gebruik van de trein door niet-westerse allochtonen in Nederland. Doormiddel van dit 
onderzoek wordt er getracht meer inzicht te krijgen in de belangrijkste factoren die van invloed zijn 
op het verplaatsingsgedrag van niet-westerse allochtonen en autochtonen met een specifieke focus 
op de trein als vervoermiddel.   
  
  Het conceptueel model uit hoofdstuk 2 is hieronder nogmaals weergegeven. Aan de hand 
van de onderzoeken naar het verplaatsingsgedrag van niet-westerse allochtonen in Nederland is het 
model nader uitgewerkt en zijn de verschillende aspecten die van invloed blijken op de 
vervoerwijzekeuze, met specifiek de focus op de trein als vervoermiddel, nader benoemd.  

Figuur 3.3: Conceptueel model 
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Hoofdstuk 4 - Methodologie 

  
  Na de theoretische afbakening van het onderwerp en de toelichting van de verwachte 
verbanden die hebben geleid tot het conceptueel model, geeft dit hoofdstuk de toegepaste 
onderzoeksmethoden weer die zijn gebruikt om tot optimale onderzoeksresultaten te komen. 
Allereerst zal de hoofdvraag en de bijbehorende deelvragen, die als het ware in stappen de 
hoofdvraag beantwoorden, worden gepresenteerd. Vervolgens worden de onderzoeksmethoden die 
gebruikt zijn in dit onderzoek nader verklaard. Ook zal er in worden gegaan op de manier van data 
verzameling. Tenslotte zullen de belangrijkste variabelen en termen, die gebruikt worden in het 
onderzoek, worden geoperationaliseerd. Hierbij wordt ook aangegeven welke analytische methoden 
er zijn gebruikt om de data te analyseren.    

4.1 Onderzoeksopzet  

 

 Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in het gebruik van de trein voor 
verschillende soorten verplaatsingen door de TMSA-groep en autochtone Nederlanders. De centrale 
vraag van dit onderzoek luidt daarom als volgt:  
 
In hoeverre wijkt het treingebruik van niet-westerse allochtonen af van autochtonen en welke 
factoren spelen een belangrijke rol bij de keuze voor de trein als vervoermiddel?  

De centrale vraag is complex en kan daarom niet direct worden beantwoord. Er is daarom gekozen 
om verschillende deelvragen op te stellen om op deze manier de centrale vraag te kunnen 
beantwoorden. De centrale onderzoeksvraag richt zich allereerst op het gebruik van de trein en voor 
welk soort verplaatsingen (doeleinde) de trein wordt gebruikt. Het tweede deel van de centrale vraag 
richt zich op verschillende aspecten die het treingebruik mogelijk beïnvloeden. Deze verschillende 
aspecten zijn onderverdeeld in vijf deelvragen die er als volgt uit zien: 

• Zijn er verschillen in frequentie en doeleinde van het gebruik van de trein onder niet-westerse 
allochtonen en autochtonen? 

• In hoeverre zijn er verschillen te onderscheiden in het treingebruik tussen 1ste en 2de generatie 
niet-westerse allochtonen? 

• Welke persoonlijke en ruimtelijke kenmerken zijn van invloed op de keuze voor de trein als 
vervoermiddel voor niet-westerse allochtonen en autochtonen?  

• In welke mate beïnvloedt de houding ten aanzien van de trein het werkelijke treingebruik 
onder niet-westerse allochtonen en autochtonen?   

• In hoeverre speelt de subjectieve norm een rol bij het treingebruik onder niet-westerse 
allochtonen en autochtonen?   

4.2 Onderzoekmethoden  

 

In dit onderzoek is gekozen voor kwantitatieve onderzoeksmethoden. Er zijn een aantal 
redenen waarom er gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve dataverzameling om de 
onderzoeksvraag te beantwoorden. Volgens Baarde en de Goede (2006) kan bij een onderzoek onder 
grote groepen onderzoekseenheden het beste kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruikt worden. 
Hiernaast is de theoretische basis van dit onderzoek gebaseerd op verschillende theorieën en 
empirisch onderzoek en niet op grounded theorie, waardoor kwantitatief onderzoek voorkeur heeft 
boven kwalitatieve methoden. Het combineren van theorieën is hierdoor tevens gemakkelijker en 
het onderwerp kan vanuit verschillende theoretische oogpunten worden benaderd. Een ander 
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voordeel is dat in de toekomst de studie kan worden gerepliceerd waardoor een eventueel 
trendonderzoek naar het reisgedrag en specifiek het treingebruik van de TMSA-groep mogelijk is.  

In dit onderzoek worden vijf grote groepen – Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen 
en autochtone Nederlanders – met elkaar vergeleken. Ook wordt er gekeken naar verschillen tussen 
de 1ste en 2de generatie binnen de TMSA-groep. Er wordt gezocht naar de overeenkomsten en 
verschillen in het mobiliteitsgedrag en het gebruik van de trein als vervoermiddel voor verschillende 
soorten verplaatsingen en welke verklaren factoren hieraan ten grondslag liggen. Voor het 
onderzoek is het belangrijk dat zowel mensen die met de trein reizen als mensen die de niet met de 
trein reizen in het onderzoek worden betrokken.   

Een surveyonderzoek is hierbij een uitermate geschikte onderzoeksmethode. De enquête 
heeft de vorm van een self-completion questionaire (Bryman, 2008, p.167). Dit houdt in dat de 
enquête zelf door de respondent wordt ingevuld. De respondent wordt dus niet ondervraagd door de 
onderzoeker. Alle respondenten hebben exact dezelfde vragenlijst ingevuld en de volgorde van de 
vragen is vooraf vastgesteld. De meerderheid van de vragen zijn ‘gesloten’ vragen (de antwoorden op 
de vragen zijn verdeeld in vaste categorieën waarbij de respondent het antwoord moet kiezen dat 
het meest bij zijn of haar persoonlijke situatie past). De belangrijkste reden waarom er voor deze 
kwantitatieve onderzoeksmethode is gekozen, is dat er voldoende respondenten moeten deelnemen 
aan het onderzoek om statistische analyses te mogen uitvoeren met de data die het onderzoek 
oplevert.  

De enquête is opgebouwd uit verschillende soorten vragen die ieder gericht zijn op 
specifieke onderdelen van het conceptueel model. Het eerste deel van de vragen gaat in op de 
persoonlijke kenmerken van de respondent, het tweede deel gaat over het reisgedrag van de 
respondent (soort verplaatsing, frequentie, tijdsduur en vervoerwijzekeuze) en de manier waarop de 
respondenten reizen (alleen of met anderen) en de manier waarop mensen in hun omgeving reizen 
(subjectieve norm). Het derde deel gaat over de mening en houding van de respondent ten aanzien 
van reizen in het algemeen en specifiek het reizen met de trein. Tenslotte zijn er nog twee vragen 
aan de enquête toegevoegd die alleen zijn gevraagd aan de TMSA-groep, deze vragen gaan in op de 
mate van integratie van de respondenten in Nederland (zie voor de operationalisering van het 
onderzoek paragraaf 4.5).  

4.3 Dataverzameling 

 

 Dit onderzoek is uitgevoerd in combinatie met een afstudeerstage bij de Nederlandse 
Spoorwegen op de afdeling Marktonderzoek en Advies (MOA). Hierdoor was het mogelijk om het 
klantenbestand van de NS te gebruiken voor het uitzetten van de enquête. In het klantenbestand van 
de NS zitten echter alleen mensen die daadwerkelijk met de trein reizen. Ook is de afkomst van de 
respondenten niet altijd bekend. Deze database was daarom niet geschikt voor dit onderzoek. Er 
deed zich echter wel een  mogelijkheid voor om de primaire data voor dit onderzoek via een extern 
onderzoeksbureau te verzamelen. De NS is bekend met meerdere onderzoeksbureaus en instellingen 
waar regelmatig onderzoeken bij worden uitgevoerd ten behoeve van de NS. Één van de 
marktonderzoeksbureaus is PanelClix, dit bureau beheert het grootste Nederlandse online panel en 
heeft in totaal 240.000 actieve panelleden. Naast het algemene panel heeft PanelClix ‘specifieke 
panels’ waarin één bepaalde doelgroep wordt onderscheiden. Op die manier kunnen bepaalde 
onderzoeksgroepen gemakkelijk en direct worden bereikt. Een van die panels is het ‘Immigranten en 
Geloof panel’ dat bestaat uit eerste en tweede generatie allochtonen uit Turkije, Marokko, Suriname 
en de voormalige Nederlandse Antillen (Panelclix, 2012).  

Om statistische analyse te mogen uitvoeren, moet de steekproef die getrokken wordt voor 
het onderzoek groter zijn dan 30 cases (n > 30) om een normale verdeling te krijgen, maar de 
voorkeur ligt in totaal rond de 100 respondenten per onderzoeksgroep (Baarde en de Goede, 2006). 
Omdat er in dit onderzoek verschillende bevolkingsgroepen met elkaar worden vergeleken is ervoor 
gekozen om gebruik te maken van een gestratificeerde steekproef. De populatie is allereerst 
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verdeeld in een aantal deelpopulaties, in dit geval: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en 
autochtone Nederlanders (als controlegroep). Hierbinnen wordt een aselecte steekproef getrokken. 
Voor de niet-westerse allochtone deelpopulaties wordt aangegeven, gekeken naar het totaal aantal 
panelleden dat PanelClix tot beschikking heeft binnen deze bevolkingsgroepen, hoe groot deze 
steekproef kon zijn. PanelClix gaat uit van een respons van 20%, ook wel de completes (respondenten 
die de enquête daadwerkelijk volledig invullen). De steekproefomvang van de verschillende 
deelpopulaties en de verwachtte aantal completes staan hieronder weergegeven in tabel 4.1.  
 
Tabel 4.1: PanelClix, Steekproefomvang & verwachtte respons (in aantallen) 

Telling Aantal panelleden Aantal Completes 

1
ste

 generatie Turks 265 50 

1
ste

 generatie Marokkaans 249 50 

1
ste

 generatie Surinaams 812 160 

1
ste

 generatie Antilliaans 469 100 

2
de

 generatie Turks 801 160 

2
de

 generatie Marokkaans 687 130 

2
de

 generatie Surinaams 1810 360 

2
de

 generatie Antilliaans 760 150 
Bron: PanelClix, 2012 

 
Vanwege de beperkte tijd die beschikbaar is voor de dataverzameling van het onderzoek en 

gekeken naar het budget dat de NS beschikbaar heeft voor de dataverzameling is er vooraf een 
quotum (de hoeveelheid eenheden) per deelpopulatie bepaald (Baarde en de Goede, 2006, p. 161). 
Om de verschillende groepen met elkaar te kunnen vergelijken moet elke groep in voldoende mate in 
de steekproef zijn vertegenwoordigd (Baarde en de Goede, p.156). Er is daarom getracht per 
bevolkingsgroep 200 respondenten te bereiken. Voor de TMSA-groep lag de quota op 50% eerste 
generatie en 50% tweede generatie. Uit de voorspelde completes (zie tabel 4.1) blijkt dat de quota 
voor eerste generatie Turken en Marokkanen niet haalbaar was. Voor deze bevolkingsgroepen is 
daarom getracht ten minste 50 respondenten te bereiken, aan de hand van de verwachtte respons 
(20%).  
  De enquête heeft in de periode van 23 april 2012 tot en met 8 mei 2012 online gestaan. Er is 
in die periode twee keer een herinnering naar de panelleden van PanelClix gestuurd. Één 
herinneringsmail is alleen verstuurd aan het ‘allochtonen panel’. Hiernaast kregen ook alle overige 
panelleden nog een mail met daarin een oproep om de enquête online in te vullen. Via een link 
kwamen ze op de site waar zij de enquête voor dit onderzoek konden invullen.     
  In totaal hebben 6811 mensen de website met de enquête bezocht. Hiervan zijn 6683 
mensen daadwerkelijk gestart met het invullen van de enquête. De respondenten kregen eerst vijf 
selectievragen. Aan de hand van deze vragen, die ingingen op het geslacht, leeftijd, geboorteland van 
de respondent en het geboorteland van zijn of haar beide ouders, werd gekeken of de respondent 
geschikt was voor het onderzoek. Aan de hand van populatiegegevens is getracht om met de 
selectievragen evenveel mannen als vrouwen voor het onderzoek te werven en de vulling van de 
leeftijdsklassen ongeveer even groot te houden onder de niet-westerse allochtonen en autochtone 
Nederlanders.  In totaal zijn er 5676 panelleden afgewezen omdat zij niet tot de doelgroep van dit 
onderzoek behoorden. In totaal bleven er nog 1007 respondenten over die de enquête hebben 
ingevuld. Hiervan hebben 940 respondenten de enquête helemaal volledig ingevuld (zie tabel 4.1). In 
tabel 4.2 staat de behaalde respons naar etniciteit en generatie.  
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Tabel 4.2: PanelClix, totale respons 

 Aantallen  % 

Total 6828 100% 

Enquête bezocht 6811 99.75% 

Daadwerkelijk gestart met enquête 6683 97.88% 

Niet gestart met enquête 128 1.87% 

Volledig ingevulde enquêtes 940 13.77% 

Niet geschikt voor enquête 5676 83.13% 

Voortijdig enquête afgebroken 67 0.98% 
Bron: PanelClix, 2012 

  
Tabel 4.3: PanelClix, behaalde respons naar etniciteit en generatie (in aantallen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: PanelClix, 2012 

 
4.4 Definiëring en operationalisering   
 
 Er zijn verschillende concepten die naar voren komen uit de literatuur waarvan gedacht 
wordt dat zij van invloed zijn op de afhankelijke variabele van dit onderzoek: het daadwerkelijke 
treingebruik (door niet-westerse allochtonen en autochtone Nederlanders).  In deze paragraaf zal 
worden besproken hoe de verschillende concepten zijn gemeten in de enquête.  
  Allereerst zal er gekeken worden op welke manier het reisgedrag van de respondenten is 
onderzocht. Vervolgens zal het daadwerkelijke gebruik van de trein als vervoermiddel, de 
afhankelijke variabele, worden geoperationaliseerd. Hierna zullen de onafhankelijke variabelen, 
waarvan gedacht wordt vanuit de literatuur dat zij van invloed zijn op de afhankelijke variabelen, 
worden besproken en aangegeven hoe deze zijn gemeten in de enquête. Tenslotte zal aan het einde 
van deze paragraaf worden besproken hoe de verschillende onderzoeksvragen worden geanalyseerd 
en welke soorten statistische toetsen daarbij gebruikt worden. 
 
4.4.1 Reisgedrag   
 

 In dit onderzoek is er voor gekozen om te vragen aan de respondenten of zij wel eens een 
verplaatsing maken voor vier verschillende soorten doeleinden. Dit zijn doeleinden waarvoor de trein 
het vaakst wordt gebruik omdat het vaak om lange afstandsreizen gaat (NS, 2012²). De vier 
doeleinden voor de verplaatsingen zijn: werk/zakelijke reis; verplaatsing voor school, studie of stage; 
bezoek aan kennissen, familie of vrienden en de verplaatsing voor een dagje uit (sociaal recreatieve 

activiteiten zoals een dagje winkelen, museum bezoeken of naar een pretpark gaan). Per doeleinde 

is gevraagd naar de frequentie, de reistijd en de vervoerwijzekeuze voor de specifieke verplaatsing, 
om de reis te kunnen specificeren. Tevens is er per soort verplaatsing gevraagd aan de respondenten 
op welke manier hij of zij reist, alleen of met andere mensen uit zijn omgeving (zie bijlage I – 
Enquête).  
 Om meer te weten te komen over het reisgedrag met de trein is er in de enquête specifiek 
gevraagd aan mensen aan te geven hoe vaak zij met verschillende vervoersmiddelen reizen (lopen, 
fietsen, auto,bus/tram/metro en de trein).  In dit onderzoek staat het gebruik van de trein centraal. 
De respondenten, die aangeven bij hun vervoerwijzekeuze dat zij wel eens met de trein reizen om 

Telling Volledig ingevulde enquêtes 

1
ste

 generatie Turks 53 

1
ste

 generatie Marokkaans 54 

1
ste

 generatie Surinaams 106 

1
ste

 generatie Antilliaans 92 

2
de

 generatie Turks 109 

2
de

 generatie Marokkaans 101 

2
de

 generatie Surinaams 110 

2
de

 generatie Antilliaans 99 

Autochtone Nederlanders 216 

Totaal 940 
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zich te verplaatsen, is gevraagd of zij hun belangrijkste redenen kunnen aangeven waarom zij voor de 
trein kiezen als vervoermiddel. Aan de respondenten die aangeven niet met de trein te reizen is 
gevraagd of het eventueel wel mogelijk was om de verplaatsing met de trein af te leggen. Hiernaast 
is ook aan deze respondenten gevraagd wat de belangrijkste redenen zijn waarom zij niet met de 
trein reizen.   
  Om hiernaast te achterhalen of de respondenten liever met de trein reizen of met het meest 
concurrerende vervoermiddel, de auto, is aan de respondenten gevraagd om hun voorkeur uit te 
spreken over de keuze tussen de trein of de auto als vervoermiddel (NS, 2012³)(zie bijlage I).   

4.4.2 Afhankelijke variabele 

  De afhankelijke variabele die centraal staat in dit onderzoek is of een persoon wel dan wel 
niet gebruik maakt van de trein om een verplaatsing te maken. De respondenten is gevraagd om aan 
te geven hoe vaak zij gebruik maken van de trein en dat op de  volgende schaal aan te geven: altijd, 
vaak, regelmatig, soms, nooit of niet van toepassing.   
 
4.4.3 Onafhankelijke variabelen  

  Er zijn vijf concepten afgeleid van de literatuur waarvan wordt gedacht dat ze van invloed zijn 
op de afhankelijke variabele in dit onderzoek: het gebruik van de trein als vervoermiddel. Hieronder 
worden de concepten besproken en wordt er ingegaan op de manier waarop ze zijn gemeten in dit 
onderzoek.  
 
Persoonlijke kenmerken & etniciteit 
 Er zijn verschillend persoonlijke kenmerken die van invloed kunnen zijn op de 
vervoerwijzekeuze van mensen en dit onderzoek specifiek het gebruik van de trein. Allereerst de 
sociaal demografische kenmerken; het geslacht, de leeftijd en de huishoudensamenstelling met 
leeftijd van eventuele kinderen. Om erachter te komen welke etniciteit de respondenten hebben, is 
er in de enquête gevraagd naar het geboorteland van de respondent zelf en van beide ouders. Aan 
de hand van deze gegevens zijn de respondenten onder verdeeld in de verschillende 
bevolkingsgroepen en onder de niet-westerse allochtone bevolkingsgroepen tevens naar eerste en 
tweede generatie.  
 Ten tweede zijn er de sociaal economische kenmerken; het opleidingsniveau, de 
arbeidssituatie en het inkomen van de respondent. Aan diegene die aangeven een baan te hebben, is 
tevens gevraagd of zij fulltime of parttime werken. Hiernaast is er gevraagd naar sociaal economische 
kenmerken die direct in relatie staan met het mobiliteitsgedrag van de respondenten. Dit zijn het 
rijbewijs bezit, beschikbaarheid van een auto en het in het bezit hebben van een OV-chipkaart en 
(het soort) treinabonnement. 
 Tenslotte zijn er nog sociaal culturele kenmerken waarvoor in dit onderzoek alleen voor de 
TMSA-groep twee vragen aan de enquête zijn toegevoegd die ingaan op sociaal culturele integratie 
van de respondent. Uit het onderzoek van Harms (2006) bleek dat de mate van integratie van invloed 
kan zijn op de uithuizigheid en mobiliteitsgedrag van allochtonen (Harms, 2006, p. 42). Er is aan de 
niet-westerse allochtonen in dit onderzoek gevraagd of zij konden aangeven in hoeverre zij zich 
Nederlander voelen en hoe vaak een gesprek voeren met autochtone Nederlanders (zie bijlage I).  
 
Ruimtelijke kenmerken 
 Volgens het KiM (2011) ligt het gebruik van openbaar vervoer hoog in stedelijke gebieden. 
Het is namelijk aantrekkelijk voor stedelingen om voor het openbaar vervoer te kiezen door de 
nabijheid van deze voorzieningen. Om inzicht te krijgen in de bevolkingsdichtheid van de woonlocatie 
van de respondenten is er in de enquête gevraagd naar de postcode van de woonlocatie van de 
respondenten. Hieraan zijn bevolkingsdichtheid gegevens gekoppeld afkomstig van het (CBS, 2011³). 
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  Hiernaast kan het gebruik maken van de trein als vervoermiddel naast de 
bevolkingsdichtheid van het gebied, ook afhangen van de afstand tussen de woonlocatie naar een 
dichtstbijzijnd treinstation. Wederom aan de hand van de postcodes van de woonlocaties van de 
respondenten zijn de afstanden gekoppeld aan de afstand naar het dichtstbijzijnde treinstation 
(Mapinfo, 2012). Ook het type treinstation kan beïnvloeden of iemand van de trein gebruik maakt of 
niet (Van Hagen & De Bruyn, 2002).  
  Tenslotte is ook aan de respondenten gevraagd naar de locatie (adres & plaatsnaam) van de 
werk- en studielocaties.  
 
Houding ten aanzien van vervoermiddelen en de trein 
  De houding van de respondent ten aanzien van de trein is opgedeeld in twee soorten vragen 
die dit concept meten. De eerste vraag gaat over het beeld van de reiziger over de trein. Deze vraag 
bestaat uit dertien stellingen die betrekking hebben op de trein. De antwoordcategorieën zijn 
ingedeeld in een Likert-schaal die loopt van 1 (helemaal mee eens) tot 5 (helemaal niet mee eens). 
Bij de tweede vraag wordt de reiziger gevraagd een rapportcijfer (schaal 1 tot 10) te geven voor het 
reizen met de trein.       
  Hiernaast wordt er ingegaan op hoe belangrijk de reiziger bepaalde kenmerken van 
vervoermiddelen en het reizen in het algemeen vindt. Er is over acht kenmerken een beoordeling 
gevraagd. Ook deze antwoordcategorieën bestaan uit een Likert-schaal die loopt van 1 (heel 
belangrijk) tot 5 (helemaal niet belangrijk)(zie bijlage I). 

Subjectieve norm 
 Vanuit de literatuur wordt verondersteld dat de subjectieve (sociale) norm invloed uitoefent 
op de vervoerwijzekeuze van reizigers (zie hoofdstuk 2: Theoretisch kader). Ondanks dat dit concept 
moeilijk te meten is, is er in dit onderzoek voor gekozen om te vragen naar de vervoerwijzekeuze van 
twee belangrijke sociale groepen die een rol spelen in het sociale leven van mensen; dit zijn familie 
en vrienden (zie bijlage I).  

4.5 Onderzoeksvragen en onderzoeksmethoden 

 

 In dit deel zullen de deelvragen die zijn geformuleerd (zie paragraaf 4.1), nader worden 
toegelicht. De statistische onderzoeksmethoden die zullen worden gebruikt om de vragen te 
beantwoorden en de bijbehorende bewerking van de data worden nader toegelicht voordat het 
empirische deel van dit onderzoek zal worden uitgevoerd.  
 
Deelvraag 1: In hoeverre zijn er verschillen in frequentie van het treingebruik en het gebruik van de 
trein voor verschillende soorten verplaatsingen onder niet-westerse allochtonen en autochtonen? 

  Voor het beantwoorden van de eerste deelvraag zal gebruik gemaakt worden van 
frequentietabellen om de overeenkomsten en verschillen van het treingebruik in kaart te brengen. 
Aan de hand van histogrammen zal inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre de respondenten 
verschillend van de trein gebruik maken per soort verplaatsing (werk/zakelijk, studie, 
vrienden/familie/kennissen of een dagje uit) onderverdeeld naar de verschillende bevolkingsgroepen 
(Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Nederlanders). Om de samenhang tussen de twee 
categorale variabelen te analyseren wordt er gebruik gemaakt van kruistabellen. Aan de hand van de 
Chi-kwadraattoets wordt er onderzocht of er een statistisch significant verband is tussen de twee 
variabelen.   
  Om de originele variabele ‘etniciteit 1’, die bestaat uit negen categorieën (1ste en 2de 
generatie van elke niet-westerse bevolkingsgroep en de groep autochtone Nederlanders), te 
gebruiken, wordt er een nieuwe variabele aangemaakt (etniciteit 2) die bestaat uit de vijf grote 
bevolkingsgroepen; Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en autochtone Nederlanders.  
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Deelvraag 2: In hoeverre zijn er verschillen te onderscheiden in het treingebruik tussen 1ste en 2de 
generatie niet-westerse allochtonen? 

  Voor de tweede deelvraag zal net als bij het beantwoorden van de eerste deelvraag gebruik 
gemaakt worden van frequentietabellen om de overeenkomsten en verschillen van het treingebruik 
in kaart te brengen. Aan de hand van histogrammen zal inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre de 
eerste en tweede generatie niet-westerse allochtonen verschillend van de trein gebruik maken per 
soort verplaatsing (werk/zakelijk, studie, vrienden/familie/kennissen of een dagje uit). Om de 
samenhang tussen de twee categorale variabelen te analyseren wordt er gebruik gemaakt van 
kruistabellen. Aan de hand van de Chi-kwadraattoets wordt er onderzocht of er een statistisch 
significant verband is tussen de twee variabelen.      
 Om de originele variabele ‘etniciteit 1’ te kunnen gebruiken, wordt ook hier een nieuwe 
variabele aangemaakt (etniciteit 3) die bestaat uit twee categorieën:  de eerste generatie Turken, 
Marokkanen, Surinamers en Antillianen en de tweede generatie van dezelfde bevolkingsgroepen.   

Deelvraag 3: Welke persoonlijke en ruimtelijke kenmerken zijn van invloed op de keuze voor de trein 
als vervoermiddel voor niet-westerse allochtonen en autochtonen?  

 De derde deelvraag zal getest worden aan de hand van een ordinale regressie analyse. Deze 
methode wordt gebruikt omdat de afhankelijke variabele in dit onderzoek een ordinale 
schaalverdeling heeft. In dit onderzoek bestaat de afhankelijke variabele, treingebruik, uit 6 
categorieën (1=altijd, 2=vaak, 3=regelmatig, 4=soms, 5=nooit, 6=niet van toepassing). De laatste 
twee categorieën indiceren hetzelfde antwoord, namelijk dat de trein nooit door de respondent 
wordt gebruikt. Om deze reden worden die twee categorieën samengevoegd. Hiernaast wordt de 
volgorde van de categorieën in de afhankelijke variabele op oplopende wijze bepaald (van 1 tot en 
met 5). De afhankelijke variabele wordt daarom gehercodeerd zodat de antwoordcategorieën in een 
logische volgorde komen te staan (1=nooit/n.v.t., 2=soms, 3=regelmatig, 4=vaak, 5=altijd). De laagste 
waarde bepaalt namelijk in de ordinale regressie de eerste categorie. Tenslotte moeten bij het 
mogen uitvoeren van een ordinale regressie analyse de onafhankelijke variabelen categoraal 
(factors) of numeriek (covariates) zijn (Norusis, 2011, pp.69-89).    
 Voordat de regressie analyse kan worden uitgevoerd, moet er ook een hercodering van 
onafhankelijke variabelen plaatsvinden. Sommige onafhankelijke variabelen hebben teveel 
antwoordcategorieën waardoor de celvulling niet groot genoeg is om de variabelen te mogen 
gebruiken in de regressieanalyse. Tevens zijn de uitkomsten gemakkelijker te interpreteren als er een 
beperkt aantal antwoordcategorieën wordt gebruikt per variabele (Norusis, 2011, pp.69-89).    
     
  Net als bij de eerste deelvraag van dit onderzoek wordt voor de ordinale regressie analyse de 
nieuwe variabele ‘etniciteit2’ gebruikt waarin de vijf etnische groepen worden onderscheiden 
(Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Nederlanders).   
  De continue variabele ‘leeftijd’  wordt gehercodeerd naar een nieuwe variabele 
‘leeftijdsklasse’. Aan de hand van de mediaan en de interkwartiel-afstand zijn er in totaal vier 
leeftijdsklasse aangemaakt met ongeveer gelijk aantal respondenten; 16-25jaar, 26-31jaar, 32-40jaar 
en 41 jaar en ouder.      
  De huishoudensamenstelling wordt gehercodeerd naar 3 categorieën: alleen met 
volwassenen of bij ouders thuis, eenpersoonshuishouden (eventueel met kinderen) en 
tweepersoonshuishouden (eventueel met kinderen).       
 Het opleidingsniveau wordt gehercodeerd naar een laag- (1) en hoog (2) opleidingsniveau. 
Onder laag opgeleiden vallen de respondenten die maximaal een MBO opleiding op zak hebben. De 
hoogopgeleiden zijn de respondenten die havo/vwo opleiding of HBO/WO hebben afgerond.  
 Ook het totaal aantal klassen dat onder de arbeidssituatie valt, wordt gereduceerd naar vier 
categorieën: studerend/studerend en werkend (1), werkloos of arbeidsongeschikt (2), 
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vrijwilliger/huisvrouw-man/pensioen of vut (3) en werkend (4).      
 De postcodes van woonlocatie van de respondenten worden gekoppeld aan de 
bevolkingsdichtheid van de postcodes. Deze variabele wordt vervolgens gehercodeerd aan de hand 
van de waarden die in de steekproef voorkomen (bovenste 20%, tweede 20% enz.), om voldoende 
celvulling te krijgen. De nieuwe variabele ‘bevolkingsdichtheid’ bestaat uit vijf klassen; minder dan 
1100 inwoners per km2, 1100-3300 inwoners per km2, 3300-5600 inwoners per km2, 5600-8500 
inwoners per km2 en  meer dan 8500 inwoners per km2.  

Hiernaast zijn de postcodes van de respondenten ook gekoppeld aan gegevens die 
weergeven hoe ver de respondent van een treinstation af woont (Mapinfo, 2012). Deze variabele 
heeft een numerieke schaal en hoeft er geen hercodering plaats te vinden.   
  Tenslotte zijn de postcodes ook nog gekoppeld aan gegevens die weergeven welk type 
treinstation er het meest dichtbij de woonplaats van de respondent ligt. De NS onderscheidt hierbij 
zeven type treinstations die in dit onderzoek worden meegnomen: geen NS station (1), station in 
buitengebied bij klein dorp (2), voorstadstation zonder knooppuntfunctie (3), station bij klein 
centrum klein dorp (4), voorstadstation met knooppuntfunctie (5), groot station in middelgroot 
station (6), zeer groot station in centrum stad (7)(Van Hagen & de Bruyn, 2002).    
 De overige variabelen die behoren tot de persoonlijke en ruimtelijke kenmerken van de 
respondenten kunnen zonder hercodering voor de ordinale regressie analyse worden gebruikt. Dit 
zijn het geslacht, inkomen, rijbewijs bezit, autobeschikbaarheid, OV-chipkaart en treinabonnement 
bezit.  
 
Deelvraag 4: In welke mate beïnvloedt de houding ten aanzien van de trein het werkelijke 
treingebruik onder niet-westerse allochtonen en autochtonen?   

  De vierde deelvraag zal wederom getest worden aan de hand van een ordinale regressie 
analyse. Ook hier zal de afhankelijke variabele moeten worden gehercodeerd zoals  dat bij de derde 
deelvraag reeds aan bod is gekomen. Voordat de regressie analyse kan worden uitgevoerd, moet er 
ook een hercodering van sommige onafhankelijke variabelen plaatsvinden omdat alleen variabelen 
met een categorale of interval/ratio schaal gebruikt mogen worden in de ordinale regressie analyse.   
 In dit onderzoek bestaat ‘de houding van de respondent’ uit twee verschillende niveaus; de 
mening van de respondenten over de trein en over vervoermiddelen en reizen in het algemeen. Deze 
twee niveaus hebben een hoge onderlinge samenhang met elkaar (Cronbach’s Alpha 0,856)(zie 
bijlage II – tab.1). Dit betekent dat de ze samen gebruikt kunnen worden om het effect van de 
houding van de respondenten op het gebruik van de trein te testen.    
   Het eerste niveau (Attitude1) bestaat uit twee variabelen. De eerste variabele 
bestaat uit dertien stellingen die ingaan op de mening van de respondenten over de trein als 
vervoermiddel. Deze stellingen hebben een hoge onderlinge samenhang met elkaar (Cronbach’s 
Alpha 0,936)( zie bijlage II – tab.2). Dit betekent dat de correlaties tussen de dertien stellingen hoog 
zijn. Iemand die de trein plezierig vindt, vindt de trein ook luxe, snel, comfortabel enzovoort. De 
scores voor de stellingen kunnen bij elkaar opgeteld worden en gedeeld worden door 13, om op deze 
manier een nieuwe variabele aan te maken die de mening van de respondenten weergeeft over de 
trein als vervoermiddel. Deze nieuwe variabele heeft een waarde tussen de 1 (heel laag) en 5 (heel 
hoog). Een lage score betekent dat de respondent niet heel erg positief denkt over de trein als 
vervoermiddel, een hoge score geeft juist aan dat de respondent een positieve mening heeft over de 
trein als vervoermiddel.       
  De tweede variabele gaat tevens in op de mening van de respondenten over de trein, maar in 
de vorm van een rapportcijfer. Aan de respondenten is gevraagd op een schaal van 1 – 10 aan te 
geven hoe men denkt over het reizen met de trein. Een laag rapportcijfer geeft aan dat iemand het 
reizen met de trein negatief ervaart. Een hoog cijfer geeft daarentegen aan dat de respondenten het 
reizen met de trein als prettig ervaart.    
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  Het tweede niveau (Attitude2) bestaat uit acht stellingen over aspecten van vervoermiddelen 
en reizen in het algemeen. De onderlinge samenhang van deze stellingen is ook relatief hoog 
(Cronbach’s Alpha 0,815)(zie bijlage II – tab.3). Er is gekozen om niet alle stellingen om te zetten in 
één nieuwe variabele omdat deze variabele niet benoemd kan worden met een naam die alle 
karakteristieken van de acht variabelen omvat. Er is daarom gekozen om aan de hand van de 
‘klantwenspiramide’ van de NS de stellingen in twee nieuwe variabelen te hercoderen.   
  De ‘klantwenspiramide’ is opgesteld aan de hand van de Hierarchy of Needs van Maslow 
(1943) en weerspiegelt de mening van de klant over de kwaliteit die door de NS wordt aangeboden 
(Harms, 2008; Van Hagen, 2011). In de piramide wordt onderscheidt gemaakt tussen ‘dissatisfiers’ en 
‘satisfiers’ (zie figuur 4.1). De onderste helft van de piramide, de dissatisfiers, bestaat uit basis 
behoeften zoals betrouwbaarheid en veiligheid van het vervoermiddel. Onder de satisfiers vallen 
meer ´luxe´ factoren zoals comfort en de beleving van het gebruik van een vervoermiddel, in dit geval 
de trein.  

Figuur 4.1: Klantwenspiramide NS 

 

 

 

 

 

Bron: Van Hagen, 2011 

Aan de hand van deze onderverdeling kunnen de verschillende stellingen over 
vervoermiddelen en reizen in het algemeen worden verdeeld. In dit geval is er gekozen om de 
volgende stellingen: het vervoermiddel moet snel zijn, goedkoop zijn, altijd werken en vertrektijd van 
de reis moet flexibel zijn (stellingen 1, 3, 4 & 8), samen te voegen tot de factor dissatisfiers 
(Cronbach’s Alpha = 0,828)(zie bijlage II – tab.4). De overige stellingen over het vervoermiddel moet 
bij mij passen, status uitstralen; en ik moet kunnen werken en ontspannen tijden de reis (stellingen 2, 
5, 6 & 7) vormen samen de satisfiers (Cronbach’s Alpha = 0,710)(zie bijlage II- tab.5). Deze twee 
nieuwe variabelen hebben een waarde tussen de 1 (heel laag) en 5 (heel hoog). Een lage score geeft 
aan dat iemand de basis behoeften of beleving van het vervoermiddel of reis niet erg belangrijk 
vindt, een hoge score geeft juist aan dat de respondent veel belang hecht aan de basis behoeften of 
beleving van een reis of vervoermiddel.  

Deelvraag 5: In hoeverre speelt de subjectieve norm een rol bij het treingebruik onder niet-westerse 
allochtonen en autochtonen?     
 
  Voor de vijfde deelvraag zal tevens aan de hand van een ordinale regressie analyse getest 
worden. De afhankelijke variabele wordt ook hier gehercodeerd zodat de antwoordcategorieën in 
een logische volgorde komen te staan (1=nooit/n.v.t., 2=soms, 3=regelmatig, 4=vaak, 5=altijd).   
Voordat de regressie analyse kan worden uitgevoerd, moet er ook een hercodering van de twee 
onafhankelijke variabelen plaatsvinden om de uitkomsten te kunnen interpreteren.     
 Om te kijken of het van invloed is met welk vervoermiddel familie of vrienden reizen op het 
treingebruik van de respondenten worden de twee variabelen gehercodeerd. De variabelen die 
ingaan op de subjectieve norm bestaan uit vijf categorieën (lopen, fietsen, auto, bus/tram/metro en 
trein). De twee nieuwe variabelen worden gehercodeerd als dummy variabelen waarbij; 1=ander 
vervoermiddel, 2=trein.  
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Hoofdstuk 5 – Beschrijvende analyses 

   
  In dit hoofdstuk worden de eerste resultaten van de enquête gepresenteerd.  In de eerste 
paragraaf zullen allereerst de sociaal demografische en ruimtelijke kenmerken van de steekproef 
worden onderzocht. Er zal gekeken worden naar de samenstelling van de onderzoeksgroep, de 
verdelingen naar geslacht, leeftijd en huishoudensamenstelling. Ook zal er gekeken worden naar de 
woonlocatie van de respondenten. Vervolgens zal er ook stilgestaan worden bij de sociaal 
economische en culturele kenmerken van de verschillende bevolkingsgroepen. Er zal hier ingegaan 
worden op het opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en inkomen van de respondenten. Ook zullen 
enkele mobiliteitsaspecten die hiermee samenhangen, zoals het in het bezit hebben van een 
rijbewijs, auto, OV-chipkaart en treinabonnement, aan bod komen. De tweede paragraaf van dit 
hoofdstuk zal ingaan op het reisgedrag van de respondenten. Er zal gekeken worden naar de soort 
verplaatsingen, de frequentie, reistijd en reisgezelschap. Hiernaast zal er specifiek gekeken worden 
naar het reisgedrag met de trein. In dit deel van het hoofdstuk zullen de eerste en tweede deelvraag 
worden beantwoord. Vervolgens zal er in paragraaf 5.3 ingegaan worden op de houding van de 
respondenten ten aanzien van de trein en van vervoermiddelen en reizen in het algemeen. Tenslotte 
zal in het laatste deel van dit hoofdstuk gekeken worden naar de vervoerwijzekeuze voor de 
functionele en recreatieve verplaatsingen van familie en vrienden van de respondenten.   
  Bij de verschillende analyses zal er gekeken worden of er opvallende verschillen zijn in de 
uitkomsten voor de verschillende deelpopulaties; de Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en 
autochtone Nederlanders. Naast de beschrijving van de verschillende kenmerken van de steekproef 
zullen de uitkomsten van de steekproef, waar  het mogelijk is, vergeleken worden met de 
beschikbare literatuur over de kenmerken van de gehele populatie.    
  De statistische methodes die zijn gebruikt om de data te analyseren zullen waar nodig nader 
worden toegelicht. Voor het analyseren van de data is gebruik gemaakt van het programma SPSS 19.  
 
5.1 Kenmerken van de steekproef 
 
5.1.1 Sociaal demografische & ruimtelijke kenmerken  

  Zoals al eerder in het methodologisch hoofdstuk vermeld is, hebben in totaal 940 
respondenten de enquête voor dit onderzoek volledig ingevuld. De geworven respondenten zijn 
onder te verdelen naar hun afkomst (Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen of autochtone 
Nederlanders) en de niet-westerse allochtonen ook naar eerste of tweede generatie (zie tabel 5.1). 
Van alle niet-westerse allochtonen in het onderzoek valt 43 procent onder de eerste generatie en 57 
procent onder de tweede generatie. Deze gemiddelde verdeling onder alle niet-westerse 
bevolkingsgroepen is redelijk in lijn met de verdeling van gehele populatie in Nederland (zie 
hoofdstuk 3). Echter, er moet wel worden opgemerkt dat de verdeling onder de Turken en 
Marokkanen iets wat scheef is omdat er voor deze twee bevolkingsgroepen minder respons kon 
worden behaald onder de eerste generatie (zie hoofdstuk 4: Methodologie).   
 
Tabel 5.1: Aantal respondenten naar etniciteit en generatie 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders Totaal 

1
ste

 generatie 
2

de
  generatie 

33% 
67% 

35% 
65% 

49% 
51% 

52% 
48% 

- 
- 

43% 
57% 

Totaal 17% (162) 17% (155) 23% (216) 20% (191) 23% (216) 100% 

 
  Van alle respondenten is ongeveer 53 procent vrouw en 47 procent man. Er zijn wel 
verschillen in de verdeling binnen de vijf bevolkingsgroepen. Onder de Turken hebben iets meer 
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mannen (54%) dan vrouwen meegedaan aan dit onderzoek. Bij de andere bevolkingsgroepen hebben 
juist meer vrouwen de enquête ingevuld. Onder de overige niet-westerse bevolkingsgroepen ligt dit 
percentage rond de 60 procent en onder de autochtone Nederlanders is iets meer dan de helft van 
de respondenten vrouw (52%) (zie tabel 5.2).  
  
 Tabel 5.2: Geslacht naar etniciteit 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders Totaal 

Man 
Vrouw 

54% 
46% 

37% 
63% 

39% 
61% 

36% 
64% 

48% 
52% 

47% 
53% 

Totaal 100% (162) 100% (155) 100% (216) 100% (191) 100% (216) 100% 

 

  De leeftijd van de respondenten in de steekproef ligt relatief laag. De gemiddelde leeftijd van 
alle respondenten ligt op 32 jaar. Er hebben veel jongeren deelgenomen aan het onderzoek, iets 
meer dan de helft (52%) van de respondenten is tussen de 16 en 31 jaar oud. Slechts 2 procent van 
de respondenten is ouder dan 60 jaar.   
  Onder de niet-westerse bevolkingsgroepen zijn er verschillen waar te nemen in de 
leeftijdsverdeling van de respondenten (zie tabel 5.3). Iets meer dan de helft van de Turken en 
Marokkanen is jonger dan 31 jaar maar is het grootste deel (60%) van de Antillianen en Surinamers 
juist ouder dan 32 jaar, waarvan 30 procent ouder is dan 40 jaar. Dit heeft te maken met het feit dat 
er minder Turken en Marokkanen, die tot de eerste generatie behoren, hebben deelgenomen aan 
het onderzoek dan eerste generatie Surinamers en Antillianen. Hierbij moet vermeld worden dat in 
dit de tweede generatie allochtonen een stuk jonger is dan de eerste generatie. Bijna driekwart van 
de respondenten die behoren tot de tweede generatie zijn jonger dan 31 jaar. Onder de eerste 
generatie is bijna driekwart juist ouder dan 32 jaar (zie bijlage III – tab.1).   
   
Tabel 5.3: Leeftijdsverdeling naar etniciteit 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders Totaal 

16-25 jarige   
26-31 jarige 
32-40 jarige 
41 jaar en ouder 

32% 
23% 
32% 
13% 

43% 
24% 
26% 
7% 

21% 
20% 
30% 
29% 

29% 
19% 
22% 
30% 

28% 
24% 
25% 
24% 

30% 
22% 
27% 
21% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

  De jonge samenstelling van de steekproef heeft zijn uitwerking op de 
huishoudensamenstelling van de respondenten. Van de groep 16-25 jarige woont 40 procent nog bij 
hun ouders thuis, 10 procent woont op kamers en de andere helft woont op zichzelf, eventueel met 
partner en kinderen. Van alle respondenten woont iets meer dan de helft samen met een partner en 
eventuele kinderen (52%). Onder de Surinamers (32%) en Antillianen (40%) ligt het aandeel 
eenpersoonshuishouden (eventueel met kinderen) het hoogst (zie tabel 5.4).     
  Iets meer dan tweederde van alle respondenten (37%) heeft aangegeven dat zij één of 
meerdere kinderen hebben. Van 40 procent van de respondenten valt het jongste kind in het 
huishouden in de leeftijdscategorie van 0 tot 3 jaar. Onder de Turken en Marokkanen is deze groep 
het grootst, bijna de helft van de kinderen valt in deze leeftijdscategorie. Bijna de helft van de 
(jongste) kinderen (44%) is tussen de 4 en 12 jaar oud. De overige kinderen zijn ouder dan 13 jaar 
(16%) (zie bijlage III – tab.2).  
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Tabel 5.4: Huishoudensamenstelling naar etniciteit 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders Totaal 

Eenpersoonshuishouden*  
Tweepersoonshuishouden* 
Met andere volwassen 
Bij ouders thuis 

19% 
55% 
7% 

18% 

27% 
46% 
8% 

20% 

32% 
52% 
4% 

12% 

40% 
46% 
1% 

12% 

27% 
59% 
3% 
9% 

30% 
52% 
4% 

14% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*eventueel met kinderen 

    
  Het overgrote deel van de respondenten woont zelf, met partner of met zijn of haar gezin in 
een stedelijk gebied. Uit de literatuur bleek dat het overgrote deel van de niet-westerse allochtonen 
in Nederland in de vier grootste steden woont (Harms, 2006). Dit blijkt ook zo te zijn voor de 
respondenten in de steekproef. De Marokkaanse, Turkse en Surinaamse respondenten wonen 
hoofdzakelijk in de vier grote steden; Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De autochtone 
Nederlanders in dit onderzoek wonen wel redelijk gespreid over het hele land. Ook de Antilliaanse 
respondenten wonen redelijk gespreid over het land maar hebben een sterkere bevolkingsdichtheid 
in Rotterdam, Eindhoven en Arnhem (zie fig. 5.1).        

Figuur 5.1: Ruimtelijke spreiding van de respondenten over Nederland (n=940), 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
5.1.2 Sociaal economische en culturele kenmerken  

Er zijn geen grote verschillen in het opleidingsniveau van de respondenten. Bijna iedereen 
heeft een opleiding afgerond en het gemiddelde opleidingsniveau ligt hoog. De meeste 
respondenten hebben een opleiding afgerond op MBO of HBO/WO niveau (beide 32%). Bijna een 
vijfde deel van de respondenten geeft aan over een middelbare school diploma op 
havo/vwo/gymnasium niveau te hebben. Gezien de jonge leeftijd van de respondenten is het 
mogelijk dat een groot deel van deze groep op dit moment een vervolgopleiding aan het volgen is. 
De overige respondenten hebben een VMBO opleiding (14%), lagere school (3%) of helemaal geen 
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opleiding gevolgd (1%) (zie tabel 5.5). Als er specifiek gekeken wordt naar de verschillen tussen de 
eerste en tweede generatie allochtonen, is de tweede generatie gemiddeld iets hoger opgeleid dan 
de eerste generatie maar de verschillen zijn gering (zie bijlage III – tab.3)  

 Uit de literatuur bleek dat niet-westerse allochtonen in Nederland gemiddeld lager opgeleid 
zijn dan autochtone Nederlanders. Hiernaast zijn de tweede generatie niet-westerse allochtonen 
gemiddeld hoger opgeleid dan de eerste generatie niet-westerse allochtonen in Nederland (Olde 
Kalter, 2008; Bouma e.a., 2011). In de steekproef zijn slechts geringe verschillen in opleidingsniveau 
tussen de verschillende bevolkinggroepen terug te vinden. Dit kan deels worden verklaard door het 
feit dat de eerste generatie in de steekproef ook relatief jong is. Een groot deel van de eerste 
generatie is op jongere leeftijd naar Nederland gekomen en hierdoor is het voor hen makkelijker om 
te integreren in de Nederlandse samenleving. Hiernaast beheersen de allochtonen in dit onderzoek 
allemaal de Nederlandse taal, aangezien het onderzoek alleen in het Nederlands is uitgezet. We 
hebben hier naar alle waarschijnlijkheid te maken met een relatief jonge, hoog opgeleide en 
geïntegreerde groep niet-westerse allochtonen.  

Tabel 5.5: Opleidingsniveau naar etniciteit 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders Totaal 

Laag*  

Hoog** 

56% 

44% 

50% 

50% 

47% 

53% 

46% 

54% 

54% 

46% 
50% 
50% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Laag: geen opleiding, lagere-/basisschool, VMBO, MBO  
**Hoog: havo/vwo/gymnasium, HBO/WO 

Naast het feit dat de meeste respondenten hoog zijn opgeleid heeft ook iets meer dan helft 
van de respondenten een baan (53%). Dit percentage ligt het hoogst onder autochtone Nederlanders 
(61%) en het laagst onder de Marokkanen (37%). De werkloosheid is het grootst onder de Surinamers 
en Turken (11%). Onder de Marokkanen en Antillianen ligt dit percentage iets lager (7%) en onder 
autochtone Nederlanders ligt het percentage het laagst (6%). Hiernaast is ongeveer 4 procent van 
alle respondenten (deels) arbeidsongeschikt. Een kwart van alle respondenten geeft aan dat zij 
studeren en dit eventueel combineren met een bijbaan. Onder de Marokkanen ligt dit percentage 
het hoogst (41%), gevolgd door de Antillianen (30%). Het aandeel mensen dat een studie volgt ligt 
onder de autochtone Nederlanders het laagst (18%)(zie tabel 5.6).  
 
Tabel 5.6: Arbeidssituatie naar etniciteit 
 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders Totaal 

Werken 

Studie/school * 

Werkloos** 

Anders 

54% 

22% 

16% 

8% 

37% 

41% 

11% 

11% 

58% 

21% 

16% 

6% 

52% 

30% 

12% 

6% 

61% 

18% 

10% 

11% 

53% 

26% 

13% 

8% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*of studie/school  en (bij)baan, **of arbeidsongeschikt 

In vergelijking met de meeste recente gegevens van het CBS, blijkt dat ook onder de gehele 
populatie in Nederland een groter deel van de autochtone Nederlanders een baan heeft in 
vergelijking met allochtonen. Als we het aandeel mensen met een baan per bevolkingsgroep 
vergelijken met de cijfers uit de literatuur, blijkt dat er een kleiner deel van de Marokkaanse 
respondenten in de steekproef een baan heeft in vergelijking met de hele populatie. Dit verschil kan 
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echter verklaard worden door het grote aandeel studenten onder de Marokkaanse bevolking in de 
steekproef, maar liefst 41 procent van de Marokkaanse respondenten studeert of gaat naar school 
(zie tabel 5.6).  

 Het aandeel werklozen onder de niet-westerse allochtonen in de steekproef ligt ongeveer 4 
procent lager in vergelijking met de gehele populatie (Bouma e.a., 2011). Onder de autochtone 
Nederlanders ligt het werkloosheidpercentage zowel in dit onderzoek als onder de gehele populatie 
rond de 6 procent (CBS, 2012³). Een verklaring voor het feit dat er minder werklozen onder de 
allochtone bevolking in de steekproef zijn, kan gevonden worden in het grote aandeel hoog 
opgeleiden en de jonge leeftijd van de respondenten in dit onderzoek.  
 
 Van de respondenten die een baan hebben en eventueel daarbij ook nog studeren, werkt 65 
procent op fulltime basis. Onder de autochtone Nederlanders ligt dit percentage het hoogst (71%) en 
onder Marokkanen het laagst (50%). Iets minder dan één derde van de respondenten heeft een 
parttime baan. Vooral veel Marokkanen (43%) werken op parttime basis en dit kan deels worden 
verklaard door het hoge aandeel dat aangeeft de studie te combineren met een bijbaan (22%) (zie 
bijlage III – tab.4).   
  Het aandeel respondenten met een baan ligt onder de autochtone Nederlanders het hoogst 
en hiernaast verdienen zij significant meer dan de TMSA-groep. Onder de autochtone Nederlanders 
ligt het percentage respondenten dat meer dan 3300euro netto per maand verdient het hoogst 
(17%). Onder de TMSA-groep ligt dit percentage rond de 10 procent. Verder verdient iets meer dan 
twee derde van de respondenten tot 2300euro per maand. Bijna de helft (45%) van de Marokkanen 
verdient minder dan 1700euro per maand. Dit kan deels verklaar worden door het hoge aandeel 
studenten (41%), die met hun bijbanen het gemiddelde inkomen voor alle Marokkaanse 
respondenten naar beneden halen, omdat zij nog geen volledig salaris ontvangen (zie tabel 5.7).   

Tabel 5.7: Inkomensverdeling naar etniciteit  
 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders Totaal 

< 1100 euro 

1100-1700 euro 

1700-2300 euro 

2300-3300 euro 

> 3300 euro 

Zeg ik liever niet 

12% 

23% 

18% 

17% 

9% 

21% 

17% 

28% 

17% 

19% 

8% 

11% 

16% 

17% 

20% 

19% 

12% 

16% 

18% 

25% 

16% 

16% 

10% 

15% 

13% 

15% 

18% 

22% 

17% 

15% 

15% 

21% 

18% 

18% 

12% 

16% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 Uit de literatuur bleek dat het opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en inkomen van invloed 
zijn op het autobezit van een persoon. Hoe hoger deze drie factoren zijn, hoe hoger de kans dat 
iemand een auto in zijn bezit heeft (Steg & Kalfs, 2000; Jong & Riet, 2008). Het hebben van een 
rijbewijs speelt hierbij uiteraard ook een rol. In totaal beschikt 79 procent van de respondenten over 
een rijbewijs. Onder de autochtone Nederlanders ligt het percentage het hoogst, maar liefst 89 
procent geeft aan een rijbewijs in het bezit te hebben. Dit in tegenstelling tot de TSMA-groep waar 
ongeveer driekwart van de respondenten een rijbewijs heeft (zie tabel 5.8).  
 Uit het onderzoek van Harm (2006) blijkt dat er significant meer autochtone Nederlanders 
beschikken over een rijbewijs dan de TMSA-groep. Ook in de steekproef van dit onderzoek blijkt dit 
zo te zijn. Echter, het aandeel niet-westerse allochtonen dat over een rijbewijs bezit, lig een stuk 
hoger in vergelijking met de uitkomsten uit het onderzoek van Harms (2006). Hiernaast zijn de 
verschillen in rijbewijsbezit tussen de allochtone bevolkingsgroepen ook een stuk kleiner. Dit kan 
wederom te maken hebben met het feit dat een relatief groot aandeel van de respondenten hoog is 
opgeleid.   
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 In de autobeschikbaarheid onder de respondenten zien we dezelfde verschillen terug. Meer 
dan de helft van alle respondenten geeft aan altijd of vaak over een auto te beschikken (54%). 
Wederom ligt het aandeel onder autochtone Nederlanders hoog (71%). Ongeveer de helft van de 
TSMA-groep geeft aan altijd of vaak over een auto te beschikken. Een kwart van Marokkanen en 
Antillianen heeft nooit beschikking over een auto (zie tabel 5.9). Ook uit de literatuur blijkt dat het 
autobezit onder autochtone Nederlanders hoger ligt dan onder de TSMA-groep (Harms, 2006).  
 
Tabel 5.8: Rijbewijs bezit naar etniciteit 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders Totaal 

Ja  

Nee 

78% 

22% 

73% 

27% 

77% 

23% 

73% 

27% 

89% 

11% 

79% 

21% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabel 5.9: Autobeschikbaarheid naar etniciteit 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders Totaal 

Altijd 

Vaak 

Regelmatig 

Soms 

Nooit/n.v.t. 

37% 

13% 

20% 

17% 

13% 

34% 

7% 

17% 

17% 

25% 

44% 

8% 

13% 

15% 

19% 

43% 

7% 

8% 

15% 

27% 

62% 

9% 

8% 

11% 

9% 

45% 

9% 

13% 

15% 

18% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
  De respondenten die aangeven geen auto tot hun beschikking hebben, zullen zich met een 
ander vervoermiddel moeten verplaatsen als zij een activiteit op een bepaalde locatie willen 
ondernemen. Het openbaar vervoer is hiervoor een mogelijke optie. Om met het openbaar vervoer 
te reizen is het van belang om een OV-chipkaart in bezit te hebben. Ruim twee derde van alle 
respondenten geeft aan dat zij een OV-chipkaart in hun bezit hebben. Bijna driekwart van de 
Marokkanen en Antillianen heeft er een in bezit. Onder de autochtone Nederlanders heeft iets meer 
dan de helft de kaart in hun bezit. De tweede generatie allochtonen heeft significant vaker een OV-
chipkaart in bezit dan eerste generatie. Dit op zich niet heel erg opmerkelijk, omdat 36% van de 
tweede generatie een studie volgt en van de overheid een OV-chipkaart krijgt (zie tabel 5.10). 

Tabel 5.10: OV-chipkaart bezit naar etniciteit  
 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders Totaal 

Ja 

Nee 

67% 

33% 

74% 

26% 

71% 

29% 

75% 

25% 

55% 

45% 

68% 

32% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
  Op de vraag of men in het bezit is van een treinabonnement zien we dat ruim één derde van 
de respondenten aangeeft een treinabonnement te hebben. Dit percentage ligt net als bij de OV-
chipkaart het hoogst onder de Marokkanen (41%) en Antillianen (46%). Onder de Turken en 
Surinamers heeft één derde van de respondenten een treinabonnement en onder autochtone 
Nederlanders is dit ruim een kwart (zie tabel 5.11).  
  De percentages komen voor een groot deel niet overeen met de verdeling in het onderzoek 
van Harms (2006). Uit de literatuur blijkt dat Turken en Marokkanen significant minder vaak over een 
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treinabonnement beschikken dan autochtone Nederlanders en dat een groter deel van de Antillianen 
een treinabonnement in bezit heeft ten opzichte van autochtone Nederlanders. Uit de steekproef 
blijkt ook dat meer Antillianen een treinabonnement hebben dan autochtone Nederlanders en dat 
het percentage autochtone Nederlanders met een trainabonnement precies gelijk is (25%) aan de 
uitkomsten van het onderzoek van Harms (2006). Toch heeft een relatief groot deel van de 
Marokkanen in de steekproef een treinabonnement. Dit kan wederom verklaard worden aan de 
hand van het hoge aandeel studenten onder deze bevolkingsgroep. Een groot deel van de studenten 
krijgt een ‘Studentenreisproduct’ waarmee zij (hoofdzakelijk) gratis met het openbaar vervoer, 
waaronder de trein, kunnen reizen.   

Tabel 5.11: Treinabonnement bezit naar etniciteit 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders Totaal 

Ja 

Nee 

33% 

67% 

41% 

59% 

34% 

66% 

46% 

54% 

26% 

74% 

36% 

64% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
  Al eerder in deze paragraaf bleek dat de niet-westerse allochtonen in dit onderzoek relatief 
jong en hoog opgeleid zijn. Hiernaast beheersen zij allemaal de Nederlandse taal, aangezien de 
enquête van dit onderzoek alleen in het Nederlands is uitgezet. Volgens Harms (2006) speelt de 
integratie van niet-westerse allochtonen een rol bij hun verplaatsingsgedrag. In de enquête van dit 
onderzoek is daarom gevraagd aan deze bevolkingsgroep of zij konden aangeven hoe vaak zij contact 
hebben met autochtone Nederlanders en in hoeverre zij zich ‘ Nederlander’ voelen. De Turken en 
Marokkanen hebben gemiddeld iets minder vaak een gesprek met autochtone Nederlanders dan 
Surinamers en Antillianen. Ondanks het feit dat de tweede generatie allochtonen in Nederland zijn 
opgegroeid en dat een groot deel van de eerste generatie op jonge leeftijd naar Nederland is 
geëmigreerd, voelen Turken en Marokkanen zich minder ‘Nederlander’ dan de Antillianen en 
Surinamers (zie bijlage III – tab.5 & tab.6). Een mogelijke verklaring kan gevonden worden in het feit 
dat er tussen de Westerse- en Arabische cultuur grotere verschillen zitten, bijvoorbeeld in taal en 
geloof. 
  
5.2 Reisgedrag 

5.2.1 Functionele- & recreatieve verplaatsingen 

  In de vorige paragraaf is een overzicht gegeven van de algemene kenmerken van de 
respondenten in dit onderzoek. Kenmerken die samenhangen met de mobiliteit, zoals het rijbewijs- 
en autobezit, zijn reeds onderzocht. In deze paragraaf zal er in worden gegaan op het reisgedrag van 
de onderzoeksgroep. In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen vier verschillende 
soorten verplaatsingen. Deze verplaatsingen kunnen worden verdeeld naar functionele- en 
recreatieve verplaatsingen. Onder de functionele verplaatsingen worden de reizen voor een 
werk/zakelijke en studie doeleinden bedoeld. De recreatieve reizen bestaan uit verplaatsingen naar 
vrienden, familie of kennissen en een dagje uit (bijvoorbeeld winkelen, het bezoeken van een 
pretpark of museum). In de volgende paragrafen zal gekeken worden in hoeverre de niet-westerse 
allochtonen en autochtone Nederlands zich verplaatsen voor de verschillende soorten doeleinden. 
Ook zal er gekeken worden naar de frequentie, reistijd en reisgezelschap van de verschillende 
soorten verplaatsingen. Op die manier wordt getracht inzicht te verkrijgen in de activiteitenpatronen 
van de respondenten.  
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Aandeel reizigers  
  Van alle 940 respondenten geeft een ruime meerderheid aan wel eens een verplaatsing te 
maken voor een werk of zakelijk doeleinde (77%). Een reis  voor een school of studie doeleinde 
wordt door iets minder dan de helft wel eens ondernomen (42%). Voor de recreatieve doeleinden 
maakt een groter deel van de respondenten wel eens een verplaatsing. Maar liefst 90 procent van 
alle respondenten maakt wel eens een reis om vrienden, familie of kennissen te bezoeken (in 
tabellen genoteerd als ‘sociaal’). Voor een dagje uit ligt het totale aantal op 80 procent (zie tabel 
5.12).  

Tabel 5.12: Aandeel reizigers per doeleinde  
 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders Totaal 

Werk 

Studie 

Sociaal 

Dagje uit 

76% 

43% 

85% 

77% 

83% 

56% 

88% 

68% 

79% 

39% 

91% 

80% 

77% 

40% 

90% 

82% 

70% 

36% 

91% 

87% 

77% 

42% 

90% 

80% 

 
 Tussen de bevolkingsgroepen zijn er bij de verplaatsingen voor werk/zakelijk- en studie 
doeleinden maar ook bij een dagje uit, verschillen terug te vinden in het aandeel reizigers. Een 
significant groter deel van de Marokkanen (83%) en Surinamers (79%) maakt een reis voor een werk 
of zakelijk doeleinde dan Nederlanders (70%). Onder de Turken en Antillianen geeft iets meer dan 75 
procent aan voor deze reden een verplaatsing te maken. Hiernaast zit tussen de eerste en tweede 
generatie allochtonen ook een significant verschil in het aantal mensen dat een verplaatsing voor 
werk/zakelijk doeleinde maakt. Van de respondenten die behoren tot de tweede generatie maakt 83 
procent wel eens een woonwerk verplaatsing in vergelijking met 73 procent die tot de eerste 
generatie behoren (zie bijlage III – tab.7).         
 Bij de verplaatsingen voor een studie doeleinde zien we dat meer dan de helft van de 
Marokkaanse respondenten aangeeft wel eens reis voor een school of studie doeleinde te maken. Bij 
de andere bevolkingsgroepen ligt dit percentage rond de 40 procent. Onder de autochtone 
Nederlanders maakt een kleiner deel een verplaatsing voor studie gerelateerde doeleinden (36%).      
 Ook onder de eerste en tweede generatie allochtonen is een significant verschil zichtbaar, iets meer 
dan de helft (52%) van de tweede generatie geeft aan studie gerelateerde verplaatsingen te maken 
tegenover 33 procent van de eerste generatie allochtonen (zie bijlage III – tab.8). Dit is te verklaren 
door het feit dat de eerste generatie gemiddeld een stuk ouder is en minder mensen van de eerste 
generatie studeren.   
  In contrast met de andere soort verplaatsingen, maken de meeste autochtone Nederlanders 
een reis voor een dagje uit (87%). Van de Marokkaanse respondenten maakt slechts  68 procent van 
de respondenten wel eens een verplaatsing voor een dagje uit. Van de andere bevolkingsgroepen ligt 
dit aandeel op ongeveer 80%. 
 
 Frequentie 
  Voor de functionele verplaatsingen, naar een werk- of studielocatie, maken alle 
respondenten nagenoeg even vaak een reis. De meeste respondenten maken wekelijks een reis voor 
de functionele verplaatsingen.  Ongeveer 80 procent van de respondenten geeft aan 1 tot 5 dagen in 
de week een verplaatsing naar de werklocatie te maken. Bijna 70 procent van de respondenten die 
aangeven wel eens een verplaatsing te maken voor studie gerelateerde doeleinden, reist wekelijks 
naar de school, studie of stageplek. De overige respondenten reizen slechts een paar keer per maand 
of zelfs per jaar naar een werk- of studielocatie (zie figuur 5.2).   
  Bij de recreatieve verplaatsingen zien we dat verplaatsingen voor dit doeleinde minder vaak 
worden ondernomen maar dat de respondenten wel even vaak de reis ondernemen. De reis naar 
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vrienden, familie of kennissen wordt gemiddeld slechts een paar keer per week of op maandelijkse 
basis ondernomen. Mensen gaan voor een dagje uit het minst vaak op pad, slechts een paar keer per 
jaar (zie figuur 5.2). Er zijn wel significante verschillen terug te vinden in de frequentie van het 
bezoeken van vrienden, familie of kennissen tussen de verschillende etnische groepen. Bijna de helft 
van de Turken, Marokkanen en Nederlanders geeft aan wekelijks een reis te maken om vrienden, 
familie of kennissen te bezoeken. Onder de Surinamers en Antillianen ligt dit aandeel op ongeveer 
30%. Een relatief groot deel van de Surinamers (20%) en Antillianen (30%) maakt slechts een paar 
keer per jaar een reis met dit motief (zie fig. 5.3).       
  We zien ook verschillen in het reisgedrag tussen de eerste en tweede generatie allochtonen. 
De tweede generatie allochtonen gaat vaker op pad om vrienden, familie of kennissen te bezoeken 
en maken vaker een reis om ergens een dagje op pad te gaan (zie bijlage III – tab.9 & tab.10).  Op zich 
is dit geen onverwachte uitkomst gezien het feit dat de tweede generatie jong en heel mobiel is. 
Jongeren zijn over het algemeen flexibeler in hun tijd en hebben meer tijd om met vrienden af te 
spreken, bij familie op bezoek te gaan of een dagje ergens naar toe te gaan.   
 
Figuur 5.2: Frequentie functionele- en recreatieve verplaatsingen totaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.3: Frequentie bezoek aan vrienden, familie, kennissen per etniciteit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reistijd 
In de reistijd van de functionele- en recreatieve verplaatsingen zien we verschillen tussen de  

verplaatsingen voor werk, studie of bezoek aan vrienden, familie of kennissen aan de ene kant en 
voor een dagje uit aan de andere kant. De gemiddelde reistijd van een enkele reis naar de werk- of 
studielocatie en de reis voor een bezoek aan vrienden, familie of kennissen ligt nagenoeg gelijk onder 
verschillende bevolkingsgroepen. Bijna een kwart van de respondenten heeft hun werk- of 
studielocatie dichtbij huis en ook vrienden en familie wonen niet ver weg, binnen een kwartier zijn zij 
op de bestemmingslocatie. Hiernaast is ongeveer 40 procent van de respondenten is een kwartier tot 
een half uur onderweg. De overige respondenten zijn langer dan een half uur onderweg. Voor een 
bezoek aan vrienden, familie of kennissen geeft ongeveer 20 procent van de respondenten aan 
langer dan uur onderweg te zijn (zie figuur 5.4).   

Mensen zijn voor de verplaatsing voor een dagje uit veel langer onderweg dan voor een reis 
voor de overige doeleinden. Bijna een kwart van de respondenten is maximaal een half uur 
onderweg. Iets minder dan 40 procent is minstens een half uur tot een uur onderweg. De overige 40 
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procent is meer dan een uur onderweg om op de bestemming te komen van een dagje uit (zie figuur 
5.4).   
 Bij de recreatieve verplaatsingen zien we significante verschillen in de reistijd tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen. Surinamers en Antillianen zijn gemiddeld langer onderweg om een 
bezoek te brengen aan vrienden, familie of kennissen dan Turken, Marokkanen en Nederlanders. 
Antillianen zijn het langst onderweg bijna 30 procent geeft aan langer dan een uur te reizen. 
Waarschijnlijk wonen hun vrienden, familieleden of kennissen ver bij hun vandaan (zie figuur 5.5). 
Ook zijn er verschillen tussen in reistijd voor het bezoeken van vrienden,familie of kennissen tussen 
de eerste en tweede generatie allochtonen. De eerste generatie is langer onderweg als zij vrienden, 
familie of kennissen gaan bezoeken dan de tweede generatie (zie bijlage III – tab.11).  

De Turken en Marokkanen zijn het kortst onderweg om op de locatie van de bestemming 
voor een dagje uit te komen. Ongeveer een derde geeft aan binnen een half uur op de plaats van 
bestemming te zijn. Slecht 20 procent van de Surinamers, Antillianen en Nederlanders is binnen deze 
tijd op de locatie van een dagje uit. De overige 80 procent is minimaal een half uur onderweg en 
onder de autochtone Nederlanders was maar liefst 45 procent langer dan een uur onderweg de 
laatste keer dat zij een dagje uit gingen (zie figuur 5.6).   
 
Figuur 5.4: Reistijd functionele- en recreatieve verplaatsingen totaal 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figuur 5.5: Reistijd van een bezoek aan vrienden, familie, kennissen per etniciteit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.6: Reistijd van een dagje uit per etniciteit 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

51 

 

Reisgezelschap       
  Tenslotte is er aan de respondenten gevraagd om aan te geven met welk reisgezelschap zij 
reizen. Bij de functionele verplaatsingen reizen de meeste respondenten alleen naar hun 
bestemmingslocatie. Naar een werk of zakelijk adres reist ongeveer 80 procent van de respondenten 
alleen. Verder reist 12% van de mensen samen met gezinsleden of familie en de overige 10% reist 
met vrienden of collega’s. Bij de studie gerelateerde verplaatsingen reist ongeveer 65 procent van de 
respondenten alleen. Een iets hoger percentage (18%) dan bij de woonwerk verplaatsingen reist 
samen met gezinsleden of familie. Het overige deel van de respondenten reist met vrienden (14%) of 
met collega’s (4%). 

Bij de recreatieve verplaatsingen zien we dat het reisgezelschap anders is samengesteld dan 
bij de functionele reizen. Alle respondenten reizen wel nagenoeg op dezelfde manier. Ongeveer 70 
procent van alle respondenten geeft aan dat zij samen met gezinsleden of familie reizen bij 
recreatieve verplaatsingen. Bij de verplaatsing om een bezoek te brengen aan vrienden, familie of 
kennissen reist ongeveer 20 procent alleen en bijna 10 procent met vrienden. Bij een reis voor een 
dagje uit reist ongeveer 10 procent alleen en bijna een kwart samen met vrienden (zie figuur 5.7). 

   
Figuur 5.7: Reisgezelschap functionele- en recreatieve reizen totaal 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

   Er kan geconcludeerd worden dat het reisgedrag voor functionele doeleinden niet significant 
verschillend is tussen TSMA-groep en autochtone Nederlanders. Enkel in het aantal respondenten 
onder de verschillende bevolkingsgroepen dat een reis maakt voor de twee functionele doeleinden 
zitten verschillen. Een groter aantal Surinamers en Marokkanen in het onderzoek maakt een 
verplaatsing voor werk/zakelijk doeleinden en een groter aantal Marokkanen reist voor een 
school/studie doeleinde ten opzichte van autochtone Nederlanders. De functionele reizen worden 
verder even vaak ondernomen, de reistijd is gemiddeld even lang en alle respondenten reizen 
hoofdzakelijk met hetzelfde reisgezelschap.  
  In vergelijking met de verplaatsingen voor functionele doeleinden, zijn er bij de recreatieve 
verplaatsingen beduidend meer verschillen tussen de bevolkingsgroepen terug te vinden. Een bezoek 
aan vrienden, familie of kennissen wordt door de Turken en Marokkanen vaak ondernomen en de 
reisafstand is kort. Waarschijnlijk wonen hun meeste vrienden, familie en kennissen in de buurt. Ook 
voor een dagje uit reizen de Turken en Marokkanen niet ver. Hoogstwaarschijnlijk zijn de meeste 
recreatieve voorzieningen in de nabije omgeving aanwezig. Dit komt overeen met het feit dat het 
merendeel van de Turkse en Marokkaanse bevolking in dit onderzoek in een van de vier grootste 
steden van Nederland woont. Recreatieve voorzieningen zijn in de grote steden volop aanwezig en 
hierdoor hoeven er geen grote afstanden overbrugt te worden om aan recreatieve activiteiten deel 
te nemen. Kortom: de ‘action space’ is relatief klein.  
  In tegenstelling tot de Turken en Marokkanen gaan Antillianen, Surinamers en autochtone 
Nederlanders minder vaak op bezoek bij vrienden, familie of kennissen maar zij zijn wel significant 
langer onderweg om op de plaats van bestemming te komen. Antillianen, Surinamers en autochtone 
Nederlanders reizen hoogstwaarschijnlijk langer omdat een groot deel van vrienden en familie niet in 
de buurt wonen. Ook in de reis voor een dagje uit gaat veel tijd zitten. De bestemming voor een 
dagje uit ligt minstens op een half uur afstand van de woonlocatie van de Antilliaanse, Surinaamse en 
Nederlandse respondenten. Bijna de helft van de autochtone Nederlanders is zelfs langer dan een 
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uur onderweg. Het ‘dagje uit’ is een onderneming waar over het algemeen veel tijd voor wordt 
uitgetrokken. De Antillianen, Surinamers en autochtone Nederlanders hebben een beduidend 
grotere ‘action space’ dan de Turken en Marokkanen op het gebied van recreatieve verplaatsingen. 
   
  De uitkomsten komen deels overeen met het onderzoek van Harms (2006) waaruit bleek dat 
de afstanden die niet-westerse allochtonen afleggen, korter zijn dan die van allochtone 
Nederlanders. In dit onderzoek blijkt alleen dat bij de recreatieve verplaatsingen de afstanden die 
Turken en Marokkanen afleggen korter zijn dan autochtone Nederlanders. Surinamers en Antillianen 
leggen ongeveer dezelfde afstand af als autochtone Nederlanders en zijn dus ook een stuk langer 
onderweg dan Turken en Marokkanen. Bij de functionele verplaatsingen verschilt de frequentie en 
reistijd niet significant tussen de verschillende bevolkingsgroepen, dit komt overeen met de 
uitkomsten uit het onderzoek van Harms (2006).   
  In het reisgedrag tussen de eerste en tweede generatie allochtonen blijken ook verschillen te 
zitten. De tweede generatie is over het algemeen meer uithuizig dan de eerste generatie, dit blijkt 
ook uit het onderzoek van Harms (2006). Echter, in dit onderzoek blijken de verschillen wel 
significant. Een verklaring voor het feit dat de tweede generatie uithuiziger is kan gevonden worden 
in het leeftijdsverschil tussen de twee groepen, het is logisch dat een grote deel van de jongeren een 
studie volgt, vaker vrienden, familie of kennissen bezoekt en ook vaker op pad gaan voor een dagje 
uit.  
 
5.2.2 Het reizen met de trein 

 In dit onderzoek is aan de respondenten gevraagd hoe vaak zij verschillende soorten 
vervoersmiddelen gebruiken voor hun functionele- en recreatieve verplaatsingen. In dit deel van de 
beschrijvende analyse zal er gekeken worden hoe vaak de trein gebruikt wordt door de 
respondenten in de steekproef.  De eerste deelvraag van dit onderzoek gaat hier op in en is als volgt 
geformuleerd: Zijn er verschillen in frequentie en doeleinde van het gebruik van de trein onder niet-
westerse allochtonen en autochtonen?  

 De eerste onderzoeksvraag kijkt naar de verschillen in het gebruik van de trein, hoe vaak de 
trein wordt gebruikt door de TSMA-groep en autochtone Nederlanders. Hiernaast wordt er gekeken 
of er verschillen zijn in het treingebruik voor de verschillende soorten verplaatsingen, functionele- en 
recreatieve verplaatsingen, tussen de TSMA-groep en autochtone Nederlanders.   
 Het treingebruik voor de eerste functionele verplaatsing, werk of zakelijk doeleinde, geeft 
iets meer dan de helft van de respondenten (56%) aan voor dit doeleinde wel eens of altijd de trein 
te gebruiken om naar hun werk of zakelijke locatie te reizen. Meer dan 60 procent van de Turken en 
Marokkanen reist wel eens of vaak met de trein in vergelijking met maar 47 procent van de 
autochtone Nederlanders. Het aandeel reizigers dat altijd met de trein reist van Marokkaanse, 
Surinaamse of Antilliaanse afkomst is wel beduidend groter dan onder de Turken en autochtone 
Nederlanders (zie fig. 5.2).  
  Als de samenhang tussen het treingebruik en het behoren tot een van de bevolkingsgroepen, 
nader wordt bekeken, geeft de Chi-kwadraattoets aan dat het verband tussen de twee variabelen 
statistisch significant is (p<0,05), maar met een zeer lage score voor Cramer’s V van 0,096 (zie bijlage 
III – tab.12). Dit betekent dat de relatie tussen de etniciteit van de respondenten en hoe vaak de 
respondenten met de trein reizen zeer zwak is (De Vocht, 2007, p.160).    
  
  Voor de tweede functionele verplaatsing, die voor een school of studie doeleinde, wordt 
door 60% van de respondenten aangegeven dat zij wel eens of altijd de trein gebruiken om zich te 
verplaatsen. Onder de Turken ligt het aandeel studerenden dat met de trein reist beduidend het 
hoogst (67%). Het aandeel dat wel eens met de trein reist onder autochtone Nederlanders, 
Antillianen en Surinamers ligt rond de 60 procent. De studenten van Marokkaanse afkomst reizen het 
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minst vaak met de trein, maar nog steeds iets meer dan de helft geeft aan wel eens met de trein te 
reizen. Echter, onder de Antillianen, Surinamers en autochtone Nederlanders is het deel dat aangeeft 
altijd gebruik te maken van de trein (20%) om naar een studielocatie te reizen wel beduidend het 
grootst in vergelijking met de Turken en Marokkanen (zie fig. 5.3).    
 Een nadere analyse naar de samenhang tussen de verschillende bevolkingsgroepen en het 
treingebruik, aan de hand van de Chi-kwadraattoets, wijst uit dat er geen significant statistisch 
verband is tussen de twee variabelen (zie bijlage III – tab.13). Dit houdt in dat de twee variabelen 
onafhankelijk zijn, de verdeling van de waarnemingen over de cellen is op toeval berust. Het is in dit 
geval geen relatie tussen de etniciteit van een respondent en hoe vaak de respondent met de trein 
reist.    

Figuur 5.2: Treingebruik voor werk/zakelijk doeleinde 

 

   

 

   

 

Figuur 5.3: Treingebruik voor school, studie of stage doeleinden 

 

 

 

  
 
      

   
  Het treingebruik voor de eerste recreatieve verplaatsing laat grotere verschillen zien in het 
treingebruik tussen de verschillende bevolkingsgroepen dan bij de treinreizen voor functionele 
doeleinden. Iets meer dan de helft (58%) van de respondenten geeft aan de trein te gebruiken om 
vrienden, familie of kennissen te bezoeken. Vooral Antillianen (69%) en Surinamers (61%) geven aan 
met de trein te reizen om een bezoek te brengen aan vrienden. Onder de andere bevolkingsgroepen 
geeft ongeveer de helft van de respondenten dit aan. Het aandeel reizigers dat aangeeft altijd met de 
trein te reizen is onder de Antillianen het grootst (10%)(zie fig. 5.4).   
  De Chi-kwadraattoets wijst uit dat er een significant statistisch verband is tussen het 
treingebruik en etniciteit (p<0,05). De associatiemaat Cramers V is wel heel erg laag, namelijk 0,094 
(zie bijlage III – tab.14). Dit betekent dat er wel een relatie bestaat tussen de etniciteit van de 
respondenten en hoe vaak de respondenten met de trein reizen, echter is deze relatie wel heel erg 
zwak (De Vocht, 2007, p.160).  

 De trein wordt het meest gebruikt voor een dagje uit, maar liefst 66 procent van de 
respondenten geeft aan de trein wel eens of altijd voor dit doeleinde te gebruiken. De verschillen 
tussen de bevolkingsgroepen zijn niet zo groot. Onder de Antillianen en autochtone Nederlanders 
gaat 70 procent wel eens  met de trein te reizen. Bij de andere bevolkingsgroepen ligt het percentage 
ook relatief hoog, rond de 60 procent. Onder de Antillianen en Turken is het aandeel reizigers dat 
altijd met de trein reist het grootst (17%). 
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  Als de relatie tussen het treingebruik en de etniciteit nader wordt bekeken, geeft de Chi-
kwadraattoets aan dat er op het laagste significantieniveau (0,05<p<0,10) een verband is tussen de 
twee variabelen. De associatiemaat Cramers V is wederom wel heel erg laag met een score van 0.089  
(zie bijlage III – tab.15).  

Figuur 5.4: Treingebruik voor bezoek aan vrienden, familie of kennissen 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.5: Treingebruik voor een dagje uit 

 

 

   

 

 
 

 Er kan geconcludeerd worden dat deze eerste analyse van het treingebruik onder de 
verschillende bevolkingsgroepen laat zien dat er significante verschillen zijn terug te vinden bij het 
gebruik van de trein voor werk/zakelijk doeleinde en om vrienden, familie of kennissen te bezoeken. 
Op het laagste significantieniveau blijkt ook dat er een relatie is tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen en het reizen met de trein voor een dagje uit. Hierbij moet wel vermeld worden 
dat bij alle drie de analyses het verband tussen etniciteit en treingebruik wel erg zwak is.     

  De eerste deelvraag ging in op de verschillen in het gebruik van de trein voor functionele- en 
recreatieve verplaatsingen tussen de TSMA-groep en autochtone Nederlanders. In het volgende deel 
zal gekeken worden naar de verschillen in het gebruik van de trein en naar de verschillen in het 
treingebruik voor functionele – en recreatieve verplaatsingen, maar dan alleen voor de eerste en 
tweede generatie niet-westerse allochtone bevolkingsgroepen.     
  De tweede deelvraag gaat hier op in en is als volgt geformuleerd: In hoeverre zijn er 
verschillen te onderscheiden in het treingebruik tussen 1ste en 2de generatie niet-westerse 
allochtonen?   
  
  Ook hierbij zal er een onderscheid gemaakt worden naar functionele- en recreatieve 
verplaatsingen. Als we kijken naar de functionele verplaatsingen voor werk of studie doeleinde, blijkt 
uit de diagrammen dat een iets groter deel van de tweede generatie met de trein reist dan de eerste 
generatie (Fig. 5.5 & 5.6). De Chi-kwadraattoets wijst uit dat er geen statistisch significant verband is 
tussen de eerste en tweede generatie en hoe vaak de trein wordt gebruikt om te reizen naar een 
werk of zakelijk adres. Ook voor school en studie verplaatsingen blijkt het verband tussen de twee 
variabelen niet statistisch significant. Er bestaat geen relatie tussen het behoren tot de eerste of 
tweede generatie en hoe vaak iemand met de trein reist voor functionele verplaatsingen (zie fig.5.6 
& bijlage III – tab.16 & tab.17).  
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Figuur 5.6: Treingebruik voor werk/zakelijk doeleinde & school/studie doeleinde, eerste en tweede generatie 

 Het treingebruik onder de eerste en tweede generatie voor recreatieve verplaatsingen, 
bezoek aan vrienden en een dagje uit, geeft een omgekeerd beeld weer in vergelijking met de 
functionele verplaatsingen. Uit de diagrammen blijkt dat een net iets groter deel van de eerste 
generatie met de trein reist dan de tweede generatie (zie fig. 5.7).      
  Hier blijkt uit de Chi-kwadraattoets bij het treingebruik voor het bezoek aan vrienden, familie 
of kennissen dat op het laagste significantieniveau (0,05<p<0,10) een significant verschil in het 
gebruik van de trein voor dit doeleinde tussen de eerste en tweede generatie. Het verband is echter 
wel zwak, de associatiematen Cramers V en Phi hebben een waarde van 0,111 (zie bijlage III – 
tab.18). Het is mogelijk dat de familieleden en vrienden van de eerste generatie verder weg wonen 
dan bij de jongere tweede generatie, waardoor de trein vaker als vervoermiddel wordt gebruikt.
 Bij het treingebruik voor een dagje uit blijkt dat er geen statistisch significant verband is 
tussen de eerste en tweede generatie en hoe vaak de trein wordt gebruikt om te reizen voor dit 
recreatieve doeleinde (zie bijlage III – tab.19).   

Figuur 5.7: Treingebruik om vrienden te bezoeken & dagje uit, eerste en tweede generatie 

 5.3 Motivaties voor het reizen met de trein en keuzegedrag 

 In de vorige paragraaf hebben we gezien dat gemiddeld ruim 60 procent van de 
respondenten aangeeft wel eens een verplaatsing te maken met de trein voor zowel functionele als 
recreatieve doeleinden. Om meer te weten te komen over de motivaties voor het treingebruik is aan 
de respondenten gevraagd hun redenen te geven waarom zij wel eens met de trein reizen. De 
overige respondenten (bijna 40 procent) geeft echter aan nooit met de trein te reizen. Aan deze 
respondenten is gevraagd of zij wel de mogelijkheid hadden om hun verplaatsing met de trein af te 
leggen. Hiernaast is ook gevraagd wat de voornaamste redenen waren waarom ze niet voor de trein 
als vervoermiddel hebben gekozen.  

 De redenen voor het gebruik van de trein lopen per soort verplaatsing en onder de 
verschillende bevolkingsgroepen uiteen. De respondenten gebruiken de trein voor het reizen naar 
een werk of zakelijke adres om verschillende redenen (zie tab. 5.13). Bij de Turken en Antillianen 
staat de reden dat ze geen auto ter beschikking hebben bovenaan. De belangrijkste reden waarom 
Marokkanen met de rein reizen, is het feit dat zij over een OV-studentenkaart beschikken waarmee 
zij grotendeels gratis kunnen reizen met de trein. Deze reden staat bij de Turken op de tweede plek. 
Surinamers geven aan dat het gemakkelijk is om de trein te gebruiken omdat hun werk of zakelijke 
bestemmingslocatie dichtbij een treinstation is maar ook parkeer/file problemen met de auto 
worden aangehaald als reden om met de trein te reizen. Tenslotte geven de autochtone 
Nederlanders aan dat zij het reizen met de trein vooral erg prettig ervaren omdat je in de trein 
bijvoorbeeld kunt werken, lezen of slapen. In de meeste gevallen ligt ook hun werk- of zakelijke 
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locatie dichtbij een treinstation.    
 De redenen voor het gebruik van de trein voor de reis naar een school of studie locatie lopen 
minder uiteen (zie tab. 5.14). Voor alle bevolkingsgroepen staat met stipt het hebben van een OV-
studentenkaart bovenaan de lijst. Hiermee kunnen zij (hoofdzakelijk) gratis reizen met de trein. 
Hiernaast vinden Nederlanders en Turken het ook prettig dat zij in de trein kunnen werken, lezen of 
slapen. Surinamers en Antillianen geven aan dat hun school of studie locatie dichtbij een station is 
gelegen, waardoor het reizen met de trein aantrekkelijk is. Surinamers geven tenslotte aan dat zij 
reizen met de trein omdat ze het een goedkoop vervoermiddel vinden.  

Tabel 5.13: Top 3 motivaties treingebruik werk/zakelijk doeleinde per etniciteit 

 Turken % Surinamers % Marokkanen % Antillianen % Nederlanders % 

1. Geen auto 15% 
Bestemming  
dichtbij station 

16% 
Studenten- 
kaart 

18% Geen auto 16% 
Werken, lezen, 
slapen 

17% 

2. 
Studenten-
kaart 

14% 
Parkeer/file 
problemen 

15% 
Parkeer/file  
problemen 

15% 
Werken, lezen,  
slapen 

13% 
Bestemming 
dichtbij station 

15% 

3. 
Trein is 
goedkoop 

13% 
Werken, lezen, 
slapen 

11% 

Trein is 
goedkoop,  
bestemming 
dichtbij station 

12% 
Bestemming 
dichtbij station 

12% 

Studentenkaart
,parkeer/file 
probleem, trein 
is goedkoop 

11% 

 
Tabel 5.14: Top 3 motivaties treingebruik studie doeleinde per etniciteit 

 Turken % Surinamers % Marokkanen % Antillianen % Nederlanders % 

1. 
Studenten- 
kaart 

27% 
Studenten- 
kaart 

27% 
Studenten-
kaart 

20% 
Studenten-
kaart 

22% 
Studenten-
kaart 

19% 

2. 
Werken, lezen, 
slapen 

15% 
Trein is 
goedkoop 

15% 
Bestemming 
dichtbij station 

11% 
Bestemming 
dichtbij station 

18% 
Werken, lezen, 
slapen 

15% 

3. 
Parkeer/file 
problemen 

12% 

Parkeer/file 
problemen, 
bestemming 
dichtbij station 

12% 
Parkeer/file 
problemen 

11% 
Werken, lezen, 
slapen 

14% 
Trein wordt 
betaald 

13% 

 
 Naast de functionele verplaatsingen hebben de respondenten ook voor de recreatieve 
verplaatsingen aangegeven welke redenen zij hebben om met de trein te reizen. Voor Surinamers, 
Antillianen en autochtone Nederlanders is het feit dat zij geen beschikking hebben over een auto de 
voornaamste reden dat zij met de trein reizen om vrienden, familie of kennissen te bezoeken. Zij zijn 
als het ware ‘veroordeeld’ tot de trein om verre afstanden af te leggen omdat de auto geen 
alternatief vervoermiddel is. Onder de Marokkanen reist een groot deel met de trein omdat zij 
wederom over een OV-studentenkaart beschikken waardoor zij gratis of met korting met de trein 
kunnen reizen. Op de tweede plaats staat tevens de reden dat zij niet over een auto beschikken en 
daarom met de trein reizen. Het merendeel van de Turken geeft tenslotte aan dat zij met de trein 
reizen omdat ze de trein een goedkoop vervoermiddel vinden. Het hebben van een OV-
studentenkaart staat op de tweede plaats en geen beschikking hebben van een auto is de derde 
reden om met de trein te reizen onder deze bevolkingsgroep (zie tab. 5.15).   
  Er zijn twee voornaamste redenen waarom de respondenten voor een dagje uit met de trein 
reizen. Turken en Antillianen geven aan dat zij de trein een goedkoop vervoermiddel vinden. 
Marokkanen, Surinamers en Nederlanders geven aan dat hun bestemming voor een dagje uit dichtbij 
een treinstation ligt, waardoor het handig is om met de trein te reizen. Hiernaast wordt als tweede 
reden aangegeven door de Surinamers en Nederlanders dat zij de trein gebruiken vanwege 
parkeer/file problemen die zij met de auto zouden ondervinden. Turken en Antillianen geven als 
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tweede reden aan dat zij geen auto to hun beschikking hebben waardoor zij de trein gebruiken om 
de bestemming voor een dagje uit te bereiken. Voor de Marokkanen speelt de het in het bezit 
hebben van een OV-studentenkaart wederom een rol in het treingebruik (zie tab. 5.16). 

Tabel 5.15: Top 3 motivaties treingebruik bezoek vrienden, familie of kennissen per etniciteit 

 Turken % Surinamers % Marokkanen % Antillianen % Nederlanders % 

1. 
Trein is 
goedkoop 

33% 
Studenten- 
kaart 

24% Geen auto 20% Geen auto 23% Geen auto 22% 

2. 
Studenten- 
kaart 

17% Geen auto 21% 
Studenten- 
kaart 

15% 
Bestemming 
dichtbij station 

15% 
Trein is 
goedkoop 

15% 

3. 
Geen auto 
Autorijden is te  
duur 

13% 
Trein is 
goedkoop 

14% 

Trein is 
goedkoop, 
bestemming 
dichtbij station 

13% 
Trein is 
goedkoop 

14% 
Studenten- 
kaart 

12% 

 
Tabel 5.16: Top 3 motivaties treingebruik dagje uit per etniciteit 

 Turken % Surinamers % Marokkanen % Antillianen % Nederlanders % 

1. 
Trein is 
goedkoop 

22% 
Bestemming 
dichtbij station 

28% 
Bestemming 
dichtbij station 

16% 
Trein is 
goedkoop 

15% 
Bestemming 
dichtbij station 

21% 

2. Geen auto 16% 
Studenten- 
kaart 

15% 
Parkeer/file 
problemen 

16% Geen auto 14% 
Parkeer/file 
problemen 

20% 

3. 
Bestemming 
dichtbij station 

14% 
Autorijden is 
te duur 

14% Geen auto 15% 
Bestemming 
dichtbij station 

12% 
Trein is 
goedkoop 

18% 

 
 De redenen die de respondenten geven waarom zij met de trein reizen spreken hoofdzakelijk 
voor zich. Een groot deel geeft aan met de trein te reizen omdat zij als het ware geen andere keuze 
hebben, zij beschikken niet over een auto waarmee de reis anders ook mee zou kunnen worden 
afgelegd. Verder speelt, vooral onder de Marokkanen, het hebben van een OV-studentenkaart een 
grote rol waarom zij met de trein reizen. Hierdoor is de trein een aantrekkelijk vervoermiddel omdat 
zij gratis of met korting kunnen reizen.   
   
  Nu er meer inzicht is verkregen in de voornaamste redenen waarom mensen wel met de 
trein reizen, gaan we in de volgende deel in op de redenen van de respondenten die aangeven nooit 
met de trein te reizen maar misschien wel de mogelijkheid hadden om zich te verplaatsen met de 
trein. Vervolgens wordt er gekeken naar de redenen waarom deze respondenten uiteindelijk niet 
met de trein hebben gereisd.  
 
 Er is een duidelijk verschil in het aantal respondenten dat voor een functionele doeleinde 
aangeeft dat het mogelijk was om de trein te gebruiken dan het aantal mensen die dit aangeeft voor 
de recreatieve doeleinden. Slechts 15 procent van de respondenten geeft aan dat zij eventueel wel 
met de trein hadden kunnen reizen om op hun werk- of studie locatie te komen. Onder de 
respondenten die aangeven nooit met de trein te reizen om vrienden, familie of kennissen te 
bezoeken, geeft gemiddeld 33 procent van de respondenten aan dat zij eventueel wel met de trein 
hadden kunnen reizen. Er zijn echter wel significante verschillen tussen het aantal mensen dat 
aangeeft dat zij met de trein hadden kunnen reizen om vrienden, familie of kennissen te bezoeken 
onder de verschillende bevolkingsgroepen. Bijna 40 procent van de Surinamers en Antillianen, ruim 
30 procent van de Marokkanen en maar iets meer dan 20 procent van de Turken en Nederlanders, 
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geven aan dat zij met de trein hadden kunnen reizen om vrienden, familie of kennissen te bezoeken 
(zie tab. 5.17).  Voor een reis voor dagje uit geeft maar liefst 45 procent van de respondenten aan dat 
zij wel met de trein hadden kunnen reizen.   
 
Tabel 5.17 : Treingebruik mogelijkheid voor bezoek aan vrienden, familie of kennissen per etniciteit 

 

 
 

  
 

 
  Ondanks het feit dat een groot deel van de respondenten aangeeft dat zij de mogelijkheid 
hadden om met de trein te reizen, hebben zij ervoor gekozen om met een ander vervoermiddel hun 
verplaatsing af te leggen. Net als aan de respondenten die aangaven wel eens met de trein te reizen, 
is er ook aan de mensen die nooit met de trein reizen gevraagd wat hun belangrijkste redenen zijn.   
   
  Als we kijken naar de functionele verplaatsingen valt op dat autochtone Nederlanders andere 
redenen aangeven dan niet-westerse allochtonen waarom zij niet met de trein reizen. Nederlanders 
geven als voornaamste reden aan dat het treinstation te ver weg van hun woning af ligt, waardoor 
het niet aantrekkelijk is om met de trein naar hun werk of studie locatie te reizen. Alle allochtone 
bevolkingsgroepen geven als voornaamste reden aan dat zij niet met de trein reizen omdat de 
afstand naar hun werk/zakelijk adres  of studielocatie te kort is om van de trein gebruik te maken. 
Deze reden komt bij de autochtone Nederlanders op de tweede plaats bij verplaatsingen naar een 
studie locatie. Hiernaast geven de Surinamers en Marokkanen als tweede belangrijke reden aan dat 
zij de auto een sneller vervoermiddel vinden om hun verplaatsing mee af te leggen. Tenslotte wordt 
door een het grootste deel van de respondenten als derde reden aangeven dat zij niet met de trein 
reizen omdat er geen treinstation is op de plek van bestemming (zie tab. 5.18 & tab.5.19).    

Tabel 5.18: Top 3 motivaties geen treingebruik werk/zakelijk doeleinde per etniciteit 

 Turken % Surinamers % Marokkanen % Antillianen % Nederlanders % 

1. Afstand te kort 31% Afstand te kort 24% Afstand te kort 20% Afstand te kort 23% Afstand te kort 22% 

2. 
Geen station 
dichtbij 
bestemming 

16% Auto is sneller 16% Auto is sneller 14% 
Geen station 
dichtbij 
bestemming 

20% 
Geen station 
dichtbij 
bestemming 

20% 

3. Auto is sneller 12% 

Geen station 
dichtbij 
bestemming, 
station te ver 
weg 

12% Anders 10% Auto is sneller 14% Afstand te kort 17% 

 
 

 Turken  Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders 

Ja, trein optie 
Nee, trein geen optie 

23% 
77% 

33% 
67% 

41% 
59% 

43% 
57% 

26% 
74% 

Totaal 100% (97) 100% (89) 100% (135) 100% (89) 100% (97) 
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Tabel 5.19: Top 3 motivaties geen treingebruik studie doeleinde uit per etniciteit 

 Turken % Surinamers % Marokkanen % Antillianen % Nederlanders % 

1. Afstand te kort 33% Afstand te kort 45% Afstand te kort 33% Afstand te kort 43% 
Station te ver 
weg 

29% 

2. Auto is sneller 13% Auto is sneller 11% Auto is sneller 20% 
Geen station 
dichtbij 
bestemming 

18% Afstand te kort 25% 

3. 
Station te ver 
weg  

10% 
Geen station 
dichtbij 
bestemming 

11% 
Geen station 
dichtbij 
bestemming 

13% 
Station te ver 
weg 

14% 
Geen station 
dichtbij 
bestemming 

16% 

 
   Voor de recreatieve verplaatsingen worden de eerder genoemde redenen in een andere 
volgorde aangeven. Bijna alle respondenten geven aan dat zij niet met de trein reizen om bij 
vrienden langs te gaan of voor een dagje uit, omdat zij de auto een sneller vervoermiddel vinden. 
Turken, Marokkanen en Antillianen geven als voornaamste reden aan dat zij geen gebruik maken van 
de trein om vrienden, familie of kennissen te bezoeken omdat de afstand te kort is. Op de tweede 
plaats geven alle niet-westerse bevolkingsgroepen aan dat zij niet met de trein reizen als zij een 
dagje uit gaan, omdat zij de trein te duur vinden. Hiernaast is er vaak geen treinstation dichtbij de 
plaats waar vrienden, familie of kennissen wonen. Autochtone Nederlanders geven tenslotte nog als 
derde reden aan dat er, net als we bij de functionele verplaatsingen, geen treinstation dichtbij hun 
woonlocatie aanwezig is (zie tab. 5.20 & tab. 5.21). 

Tabel 5.20: Top 3 motivaties geen treingebruik bezoek vrienden,familie of kennissen per etniciteit 

 Turken % Surinamers % Marokkanen % Antillianen % Nederlanders % 

1. Afstand te kort 30% Afstand te kort 21% Auto is sneller 20% Afstand te kort 20% Auto is sneller 19% 

2. Auto is sneller 17% Auto is sneller 17% Afstand te kort 17% Auto is sneller 19% 
Geen station 
dichtbij 
bestemming 

19% 

3. 
Geen station 
dichtbij 
bestemming 

16% 
Geen station 
dichtbij 
bestemming 

16% 

Geen station 
dichtbij 
bestemming, 
trein is te duur 

11% 
Geen station 
dichtbij 
bestemming 

14% 
Station te ver 
weg 

16% 

 
Tabel 5.21: Top 3 motivaties geen treingebruik dagje uit per etniciteit 

 Turken % Surinamers % Marokkanen % Antillianen % Nederlanders % 

1. Auto is sneller 19% Auto is sneller 24% Auto is sneller 22% Auto is sneller 24% Auto is sneller 24% 

2. Trein is te duur 13% Trein is te duur 13% Trein is te duur 17% Trein is te duur 14% 
Geen station 
dichtbij 
bestemming 

19% 

3. 
Geen station 
dichtbij 
bestemming 

13% 
Auto is 
goedkoper 

11% 

Geen station 
dichtbij 
bestemming, 
auto is 
goedkoper 

11% 
Geen station 
dichtbij 
bestemming 

14% 
Station te ver 
weg 

13% 
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  Wat we uit de verschillende redenen kunnen opmaken, is dat een deel van de respondenten 
geen gebruik maakt van de trein als vervoermiddel omdat de afstand die ze moeten afleggen te kort 
is om met de trein te reizen. Hiernaast is woont een deel van de respondenten niet dichtbij een 
treinstation of ligt de bestemming van hun reis niet in de buurt van een station. Dit zijn allemaal 
objectieve redenen waarom de trein niet gebruikt wordt als vervoermiddel  en de respondenten voor 
een ander vervoermiddel kiezen om mee te reizen. Andere respondenten geven echter aan dat zij 
liever met de auto reizen omdat zij dit een sneller vervoermiddel vinden of vinden het reizen met de 
trein te duur. Deze respondenten hebben een subjectieve voorkeur voor de auto maar hebben wel 
de mogelijkheid om met de trein te reizen.   
 
   Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de trein en het meest concurrerend 
vervoermiddel van de trein, de auto, is er in de enquête gevraagd aan de respondenten om aan te 
geven of zij liever met de auto of met de trein reizen.  
  Het overgrote deel van de respondenten (65%) geeft aan te kiezen voor de auto als 
vervoermiddel om zich te verplaatsen. Deze respondenten kunnen echter verdeeld worden in 
verschillende soort groepen auto gebruikers. Iets meer dan 10 procent van deze respondenten geeft 
aan nooit met de trein te reizen en zich altijd met de auto te verplaatsen. Hiernaast geeft ongeveer 
30 procent van de respondenten aan dat zij alleen in hoge uitzondering met de trein reizen. Deze 
respondenten samen worden gezien als auto-captives (45%). Dit wil zeggen dat deze autogebruikers 
als het ware ‘veroordeeld’ zijn tot de auto omdat zij nooit met de trein reizen.    
 Ook zijn er respondenten die hebben aangeven dat ze, als zij de keuze hebben tussen de auto 
of de trein, liever met de auto reizen. Dit zijn keuzereizigers, die uiteindelijk kiezen voor de auto 
(20%). Aan de andere kant zijn er echter ook keuzereizigers die kiezen voor de trein in plaats van de 
auto (15%).    
   Tenslotte zijn er ook nog respondenten die aangeven alleen een auto te gebruiken als het 
echt niet anders kan of dat zij geen auto tot beschikking hebben. Deze respondenten worden gezien 
als trein-captives omdat zij voor verplaatsingen over langere afstanden ‘veroordeeld’ zijn tot de trein 
als vervoermiddel (20%).  
  Uit figuur 5.8 blijkt dat het aandeel trein-captives onder de Antillianen het grootst is. 
Hiernaast blijkt dat onder de Turkse bevolking het aandeel keuzereizigers dat voor de trein kiest, 
groter is dan het aandeel dat kiest voor de auto. Bij de andere bevolkingsgroepen kiest een groter 
deel voor de auto in plaats van de trein. Onder de autochtone Nederlanders zit het grootste aandeel 
auto-captives.  

Figuur 5.8: Keuzegedrag tussen de trein en auto 
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5.4 Houding ten aanzien van trein en reizen in het algemeen 

De houding ten aanzien van de trein is in dit onderzoek gemeten aan de hand van twee 
niveaus; de mening van de respondenten over de trein en over vervoermiddelen en reizen in het 
algemeen.   
  Het eerste niveau, de mening van de respondenten over de trein, is op twee manieren 
onderzocht. Allereerst is er aan de respondenten gevraagd hun mening te geven over de trein aan de 
hand van een aantal stellingen die gaan ver de trein. In figuur 5.9 staan de percentages weergegeven 
van de respondenten die hebben aangegeven dat zij het eens of helemaal eens zijn met de stelling. 
Het blijkt dat de meeste mensen de trein vooral milieuvriendelijk vinden, 60 procent geeft aan het 
hier mee eens te zijn. Hiernaast wordt de trein ook gemakkelijk (51%), comfortabel (50%), veilig 
(48%), snel (48%) en rustgevend (42%) gevonden. Iets minder respondenten geven aan de trein 
plezierig (38%), betrouwbaar (35%) of flexibel (31%) te vinden. Een derde van de respondenten geeft 
aan de trein een aangename en nuttige tijdsbesteding te vinden. Tenslotte vindt een nog kleiner deel 
van de respondenten de trein goedkoop (25%) of een luxe vervoermiddel (20%).  
 De relatief hoge scores voor gemak, comfort, veiligheid en snelheid als aspecten van de trein 
en wijzen erop dat een groot deel van de mensen in de steekproef met de trein reizen uit functioneel 
opzicht maar een redelijk groot deel van de respondenten vinden de trein ook rustgevend, plezierig 
en een aangename of nuttige tijdsbesteding.  
  Het overzicht in figuur 5.9 geeft alleen de positieve oordelen weer van alle respondenten 
over verschillende aspecten die betrekking hebben op de trein als vervoermiddel. Als we kijken naar 
de meningen van de verschillen bevolkingsgroepen apart, blijkt aan de hand van de ANOVA-toets, 
een statistische toets die onderzoekt of de populatiegemiddelden van drie of meer onafhankelijke 
groepen aan elkaar gelijk zijn of niet, dat er significante verschillen zijn in de gemiddelde beoordeling 
(scores) tussen de bevolkingsgroepen die gegeven zijn voor de aspecten: betrouwbaarheid, luxe, 
snelheid en flexibiliteit van de trein (zie fig.5.10). Aan de hand van de Post Hoc testen, in dit geval de 
Duncan test, kunnen de verschillen tussen de gemiddelde scores onder de verschillende 
bevolkinggroepen worden geanalyseerd. Deze test wijst uit dat Turken en Marokkanen een 
positiever oordeel hebben over de betrouwbaarheid en de snelheid van de trein dan Antillianen en 
Nederlanders. Hiernaast geven de Turken de hoogste gemiddelde score voor ’de trein is luxe’. 
Surinamers en Antillianen zijn het hier in minder mate mee eens. Antillianen vinden in vergelijking 
met Turken, Marokkanen en autochtone Nederlanders de trein een stuk minder luxe. Ook de 
gemiddelde score die de Turken voor de flexibiliteit van de trein geven ligt significant hoger dan de 
score die Surinamers, Antillianen en Nederlanders hebben gegeven (zie bijlage III – tab.20).   
 
Figuur 5.9: Aandeel positieve oordelen over de trein 
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Figuur 5.10: Scores voor betrouwbaarheid, luxe, snelheid & flexibiliteit van de trein per etniciteit 

 
 
 
   
 

 

 

 

 

  Naast de mening over de dertien stellingen over de trein, is er aan de respondenten gevraagd 
een rapportcijfer voor het reizen met de trein te geven. Deze rapportcijfers zijn in lijn met de 
beoordeling over de stellingen. De Turken geven het hoogste rapportcijfer voor het reizen met de 
trein (6,5), gevolgd door de Marokkanen (6,3), Surinamers (6,2), Antillianen (6,1) en autochtone 
Nederlanders (6,0). Opmerkelijk is wel dat de helft van de rapportcijfers die onvoldoende waren, zijn 
gegeven door mensen die nooit met de trein reizen. Als we alleen kijken naar de respondenten die 
daadwerkelijk wel eens met de trein reizen, blijkt dat de gemiddelde rapportcijfers een stuk hoger 
komen te liggen. Nog steeds zijn de Turken het meest positief over het reizen met de trein, zij geven 
gemiddeld het cijfer 7,0. De Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Nederlanders beoordelen het 
reizen met de trein gemiddeld met een 6,6.  

Tenslotte is er aan de respondenten gevraagd naar hun mening over vervoermiddelen en 
reizen in het algemeen. In figuur 5.10 staan de percentages weergegeven van het aantal 
respondenten dat aangeeft de stellingen (heel erg) belangrijk vinden. Het belangrijkste aspect van 
een vervoermiddel is dat het altijd moet werken (42%). Hiernaast moet een vervoermiddel goedkoop 
(32%) en snel (31%) zijn. Ook is van belang of de vertrektijd flexibel is (26%) en dat het vervoermiddel 
bij de persoon past (19%). Minder van belang is dat de persoon kan ontspannen (13%) of werken 
(7%) tijdens zijn reis. Tenslotte hoeft het vervoermiddel voor slecht een heel klein deel van de 
respondenten status uit te stralen (6%).   

Figuur 5.11: Belangrijkheid aspecten van vervoermiddelen en reizen in het algemeen 
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De eerste vier aspecten in de figuur 5.11 zijn de aspecten die benoemd zijn tot dissatisfiers 
en de laatste vier aspecten zijn de satisfiers (zie hoofdstuk 4: methodologie). Gemiddeld geeft 33 
procent van de respondenten aan de dissatisfiers belangrijk of heel erg belangrijk te vinden. Voor de 
laatste vier aspecten, de satisfiers, geeft gemiddeld 11 procent van de respondenten aan deze 
aspecten (heel erg) belangrijk te vinden.    
   Als we nu specifiek kijken naar gemiddelde scores voor de verschillende aspecten onder de 
vijf verschillende bevolkingsgroepen, blijkt uit de ANOVA-toets dat er verschillen zijn in de 
gemiddelde beoordeling over ‘het vervoermiddel moet status uitstralen’ (zie fig.5.12). De Post Hoc 
test, de Duncan toets, wijst uit dat de Turken de status van een vervoermiddel belangrijker vinden 
dan de overige bevolkingsgroepen (zie bijlage III – tab.21).   

Figuur 5.12: Scores voor ‘vervoermiddel moet status uitstralen’ per etniciteit 

 

 
   
   

 

 

 

Uit de analyses in deze paragraaf blijkt dat de Turkse respondenten over het algemeen het 
meest positieve oordeel hebben over verschillende aspecten die te maken hebben met de trein. 
Hiernaast geven zij ook het hoogste rapportcijfer voor het reizen met de trein en vinden zij de status 
van het vervoermiddel waarmee zij reizen belangrijker dan de andere bevolkingsgroepen in dit 
onderzoek. Uit paragraaf 5.2.5 bleek tevens dat onder de Turkse respondenten het aandeel, dat 
voorkeur geeft aan het reizen met de trein boven de auto, tevens het grootst is.   
 In de literatuur wordt aangenomen dat het in het bezit hebben van een auto een 
statussymbool is onder jongeren in het algemeen en ook onder niet-westerse allochtonen jongeren 
(Steg, 2005; Verheggen & Spangenberg, 2011). Uit dit onderzoek blijkt dat de trein ook een bepaalde 
status toebedeeld kan worden onder de Turkse respondenten. Er kan niet uitgesloten worden dat de 
Turkse respondenten de auto geen statussymbool vinden, maar de trein heeft duidelijk meer status 
als vervoermiddel onder de Turkse respondenten in vergelijking met de andere bevolkingsgroepen.   

5.5 Vervoerwijzekeuze familie en vrienden 

Naast het reisgedrag en de vervoerwijzekeuze van de respondenten zelf is er in de enquête 
van dit onderzoek gevraagd naar de vervoerwijzekeuze van twee belangrijke sociale groepen die een 
rol spelen in het sociale leven van mensen; familie en vrienden. Ook hierbij is een onderscheid 
gemaakt naar de vervoerwijzekeuze bij de functionele – en de recreatieve reizen.   
  De respondenten geven aan dat hun familieleden en vrienden (in dezelfde leeftijdscategorie) 
voor een werk/zakelijk doeleinde hoofdzakelijk met de auto reizen (57%). Onder de autochtone 
Nederlanders is dit aandeel het grootst (69%). Iets meer dan een kwart (27%) van de Marokkanen 
geeft aan dat hun familie en vrienden met de bus, tram of metro naar het werk reist. Onder de 
Surinaamse familieleden gaat slecht een klein deel (11%) met de fiets naar het werk. Slechts 10% van 
de vrienden van de Turken en Marokkanen gaat met de fiets naar het werk. Ongeveer 10% van alle 
familieleden en vrienden gaat met de trein naar het werk (zie fig.5.13).     
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Figuur 5.13: Vervoerwijzekeuze werk/zakelijk doeleinde van familieleden & vrienden  

 

 

 

 

 

 
  Bij de verplaatsingen voor een studie doeleinde liggen de verdelingen onder de 
vervoersmiddelen net anders. Ongeveer de helft van alle familieleden en vrienden van de 
respondenten geeft aan lopend, met de fiets of met bus, tram of metro naar de studielocatie te 
reizen. Onder de familieleden en vrienden van de autochtone Nederlanders gaat een groter deel met 
de fiets (25%) en een kleiner deel met de bus, tram of metro (10%) naar de studielocatie ten opzichte 
van de andere bevolkingsgroepen. Bijna 40 procent van de familieleden en vrienden reist met de 
auto naar de studielocatie. Een relatief groot deel van alle familieleden en vrienden reist met de trein 
naar de studielocatie (14%). Onder de Antillianen is dit aandeel het grootst, maar liefst 20% van de 
familieleden en vrienden reist voor dit doeleinde met de trein (zie fig.5.14).  

Figuur 5.14: Vervoerwijzekeuze studie doeleinde van familieleden & vrienden 

 

 
 

 

 

  

  In tegenstelling tot de vervoerwijzekeuze bij de functionele verplaatsingen worden de  
recreatieve verplaatsingen door familieleden en vrienden nauwelijks te voet of met de fiets, bus tram 
of metro afgelegd. Toch stapt nog ongeveer 13 procent van de familieleden en vrienden van de 
Turken en Antillianen op de fiets om vrienden, familie of kennissen te bezoeken. Onder de 
Marokkaanse en Surinaamse familieleden en vrienden reist ongeveer 15 procent met de bus, tram of 
metro voor dit doeleinde. Het overgrote deel van alle familieleden en vrienden (66%) reist echter 
met de auto naar vrienden, familie of kennissen. Bij de Antilliaanse familieleden gaat een relatief 
groot deel, ongeveer 16 procent, met de trein in vergelijking met de andere bevolkingsgroepen (zie 
fig.5.15).  
   
Figuur 5.15: Vervoerwijzekeuze voor bezoek vrienden, familie of kennissen van familieleden & vrienden 
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  Ook voor een dagje uit pakken de meeste familieleden en vrienden de auto om de reis te 
maken (65%). Bijna een vijfde deel (17%) van de Marokkaanse familieleden reist echter met de bus, 
tram of metro om op de bestemming van het dagje uit te komen. Het aandeel dat met de trein reist 
is voor dit doeleinde duidelijk het grootst in vergelijking met de andere soorten verplaatsingen. Bijna 
een vijfde deel (18%) van alle familieleden en vrienden reist met de trein voor een dagje uit (zie 
fig.5.16). 

Figuur 5.16: Vervoerwijzekeuze voor een dagje uit van familieleden & vrienden 
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Hoofdstuk 6 – Verklarende factoren voor het treingebruik 

 
 In het vorige hoofdstuk zijn de kenmerken van de steekproef uitvoerig besproken en zijn ook 

de eerste tweede deelvragen van dit onderzoek aan bod gekomen. Bij het rechtstreeks vergelijken 
van de verschillende bevolkingsgroepen en hun treingebruik, bleek dat bij het gebruik van de trein 
voor werk doeleinden, voor het bezoek aan vrienden, familie of kennissen en voor een dagje uit 
significante verschillen opleverden. Om te achterhalen of de etniciteit van de respondenten 
bepalend is voor het treingebruik of dat andere kenmerken een rol spelen, die samenvallen of 
correleren met etniciteit, worden in dit hoofdstuk de laatste drie deelvragen onderzocht door middel 
van statistische analyses.  
  
 Volgens Susilo & Dijst (2010) wordt de vervoerwijzekeuze van mensen hoofdzakelijk bepaald 
door de persoonlijke en ruimtelijke kenmerken van mensen. Onder de persoonlijke kenmerken vallen 
onder andere sekse, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en de huishoudensituatie maar ook het 
autobezit. Hiernaast spelen ook ruimtelijke kenmerken zoals de stedelijkheidsgraad van een 
woongebied een rol. Specifiek gekeken naar het gebruik van de trein geeft NS (2012) aan dat de 
afstand tot een treinstation en het type treinstation ook een rol kunnen spelen in de frequentie van 
het treingebruik. In dit onderzoek gaat de derde deelvraag op deze kenmerken in: Welke 
persoonlijke en ruimtelijke kenmerken zijn van invloed op de keuze voor de trein als vervoermiddel 
voor niet-westerse allochtonen en autochtonen?    
  Vanuit de sociaal psychologische benadering van gedragskeuzes en dan specifiek de theorie 
van gepland gedrag (TPB) komt nadrukkelijk naar voren dat ook de houding of attitude van mensen 
hun vervoerwijzekeuze beïnvloedt (Azjen, 1999). Hiernaast wordt er ook verondersteld dat de 
subjectieve norm een rol speelt bij gedragskeuzes. De subjectieve norm heeft betrekking op de 
meningen en ideeën van mensen uit de sociale kring van een persoon, die de keuzes van een 
persoon beïnvloeden (Azjen, 1999). Bamberg en collega’s (2003) veronderstellen dat hoe positiever 
de attitude en subjectieve norm, des te groter de kans dat een bepaald vervoermiddel wordt 
gebruikt om mee te reizen. Dit onderzoek kijkt specifiek naar het gebruik van de trein als 
vervoermiddel en daarom zullen in deze paragraaf de veronderstelde relaties tussen de houding ten 
opzichte van de trein, de subjectieve norm en het werkelijke treingebruik worden bestudeerd. De 
vierde deelvraag gaat op de voorspelde relatie tussen de attitude en het werkelijke treingebruik in: In 
welke mate beïnvloedt de houding ten aanzien van de trein en andere vervoermiddelen het 
werkelijke treingebruik onder niet-westerse allochtonen en autochtonen?     
 Naast de aanname in de literatuur dat de houding of attitude van mensen hun 
vervoerwijzekeuze beïnvloedt, wordt er ook verondersteld dat de subjectieve norm een rol speelt bij 
gedragskeuzes. De subjectieve norm heeft betrekking op de invloed van mensen uit de sociale kring 
van een persoon, die de keuzes van een persoon beïnvloeden (Azjen, 1999). De vijfde en laatste 
deelvraag gaat in op de voorspelde relatie tussen de subjectieve norm en het werkelijke treingebruik: 
In hoeverre speelt de subjectieve norm een rol bij het treingebruik onder niet- westerse allochtonen 
en autochtonen?  

Zowel de persoonlijke als ruimtelijke kenmerken, de houding van mensen ten aanzien van de 
trein en andere vervoermiddelen; en de subjectieve norm zijn in de enquête gemeten door meerdere 
variabelen (zie hoofdstuk 4: Methodologie). Om de invloed van alle variabelen te testen wordt er bij 
de analyses gebruik gemaakt van een ordinale regressie analyses. Deze statistische toets kan worden 
uitgevoerd omdat de meetschaal van zowel de afhankelijke variabele en de onafhankelijke 
variabelen aan de eisen voldoen, ze zijn categoraal of numeriek.    
  Zoals we al eerder hebben gezien wordt er in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen 
functionele en recreatieve reizen waarvoor de trein als vervoermiddel gebruikt kan worden. Onder 
de functionele treinreizen vallen in dit onderzoek de verplaatsingen voor werk/zakelijk doeleinden en 
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voor school/studie doeleinden. De recreatieve verplaatsingen met de trein zijn voor het bezoeken 
van vrienden, familie of kennissen en voor een dagje uit. Om per doeleinde inzicht te krijgen welke 
kenmerken van invloed zijn op het treingebruik worden er in de volgende paragrafen per doeleinde 
ordinale regressie analyses uitgevoerd.        
 Allereerst zal er per doeleinde gekeken worden welke persoonlijke en ruimtelijke kenmerken 
een rol spelen bij het treingebruik. Vervolgens wordt er gekeken hoe groot de invloed is van de 
houding van de respondenten ten aanzien van de trein en andere vervoermiddelen als deze 
variabelen aan het model met de persoonlijke en ruimtelijke kenmerken wordt toegevoegd. Hierna 
wordt ook de invloed getest van de subjectieve norm, de twee variabelen die de subjectieve norm 
weergeven worden wederom toegevoegd aan het model met de persoonlijke en ruimtelijke 
kenmerken. Tenslotte worden alle variabelen, waarvan de invloed in de andere ordinale regressie 
analyses al apart is onderzocht, in een ordinale regressie analyse samengevoegd om te achterhalen 
welke variabelen van invloed zijn op het treingebruik voor de vier verschillende doeleinden.    
 Op deze manier kan definitief worden vastgesteld of de etniciteit van de respondenten bepalend is 
voor het treingebruik of dat andere kenmerken een rol spelen, die samenvallen of correleren met 
etniciteit. Ook wordt op deze manier duidelijk hoe groot de verklarende factor is van alle 
onafhankelijke variabelen samen op de afhankelijke variabele.  

6.1 Treingebruik voor functionele doeleinden  

 
6.1.1 Treinreis naar werklocatie of zakelijk adres: persoonlijke kenmerken grote invloed 

   In de eerste ordinale regressie analyse wordt de relatie onderzocht tussen de afhankelijke 
variabele, het reizen met de trein voor werk/zakelijk doeleinde, en de verschillende persoonlijke en 
ruimtelijke kenmerken van de respondenten. Uit het eerste model blijkt dat het hebben van een 
treinabonnement grote invloed heeft op het gebruik van de trein door een respondent (estimate 
1,562). Het is niet verrassend dat het in het bezit hebben van een treinabonnement leidt tot een 
toename van het treingebruik. Het in het bezit hebben van een OV-chipkaart is hiermee gerelateerd, 
iemand met een OV-chipkaart maakt vaker gebruik van de trein dan iemand zonder OV-chipkaart 
(estimate 0,543). Voor bijna al het openbaar vervoer moet men tegenwoordig in het bezit zijn van 
een OV-chipkaart en dit geldt zeker ook voor de trein. Voor iemand die en OV-chipkaart in bezit 
heeft, kan het makkelijker zijn om te kiezen voor de trein als vervoermiddel omdat het niet veel 
moeite kost om aan een geldig vervoersbewijs te komen omdat er geen kaartje meer gekocht hoeft 
te worden. Het enige noodzakelijke is dat de OV-chipkaart voldoende is opgewaardeerd om te 
kunnen inchecken bij de Nederlandse Spoorwegen (NS, 2012⁴).     
 Het hebben van een rijbewijs heeft een negatieve invloed op het gebruik van trein als 
vervoermiddel (estimate -,621). Mensen met een rijbewijs zullen eerder geneigd zijn om de auto te 
pakken om een reis te maken. Echter, de respondenten die aangeven vaak over een auto te 
beschikken, maken vaker gebruik van de trein dan mensen die geen auto tot hun beschikking hebben 
(estimate 0,661). Hierbij moet wel vermeld worden dat dit op het laagste significantieniveau 
gemeten is (0,05<p<0,10). Een verklaring voor deze uitkomst kan gevonden worden in het feit dat 
mensen die over een auto beschikken meer uithuizig zijn en langere afstanden afleggen dan mensen 
die geen auto hebben (zie bijlage IV – tab.1& tab.2). De reisafstand speelt hierin de belangrijkste rol 
daar mensen met een kortere gemiddelde reisafstand een grotere diversiteit aan 
vervoersmogelijkheden hebben (bijv. te voet, per fiets, per bus, per tram) dan mensen met een 
langere gemiddelde reisafstand (auto en trein). Hoewel in eerste instantie de verwachting zou zijn 
dat een autobezitter minder reisbewegingen per trein zou maken, is het tegenovergestelde te 
verklaren vanuit het feit dat mensen die vaak een auto tot beschikking hebben een keer voor de trein 
als vervoermiddel kiezen, al vaker met de trein reizen dan mensen die alleen korte afstanden 
afleggen en daarbij nooit de trein als vervoermiddel zullen gebruiken.    
 Uit het ordinale regressie model blijkt verder dat de bevolkingsdichtheid van de woonlocatie 
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van de respondenten een rol speelt. Mensen die in redelijk dichtbevolkte gebieden wonen (tussen de 
3300-5600 inwoners per km2), gaan vaker met de trein dan mensen die in zeer stedelijke gebieden 
wonen (meer dan 8500 inwoners per km2)(estimate 0,546). Dit komt overeen met de 
veronderstelling van het KiM (2011) dat mensen die in een gebied wonen met een hoge 
bebouwingsdichtheid en dus een hoge bevolkingsdichtheid, minder kilometers afleggen als zij zich 
verplaatsen en dat zij dit zich vaak te voet, fietsend of met lokaal openbaar vervoer verplaatsen. De 
trein wordt nagenoeg niet gebruikt als vervoermiddel omdat er geen grote afstanden hoeven 
worden afgelegd. In gebieden waar minder mensen wonen, maar nog wel dichtbevolkt genoeg om 
een treinverbinding zinvol te maken, worden over het algemeen grotere afstanden afgelegd 
waarvoor de auto of trein geschikte vervoermiddelen zijn om voorzieningen te kunnen bereiken 
(Jong & Riet, 2008; KiM, 2011).    
  Tenslotte bleek eerder (zie paragraaf 5.2.2) uit rechtstreekse vergelijkingen van het 
treingebruik tussen de verschillende etnische groepen dat er een significant verschil was in het 
treingebruik voor werk doeleinden. Uit de ordinale regressie analyse blijkt dat dit effect niet 
aanwezig is, als er gecontroleerd wordt voor persoonlijke en ruimtelijke kenmerken.   
 Het eerste ordinale regressie model heeft een Nagelkerke score van 0,281. Dit betekent dat 
iets meer dan 28 procent van de totale variantie van de afhankelijke variabele, het treingebruik voor 
werk/zakelijk doeleinde, verklaard kan worden door de variabelen die tot de persoonlijke en 
ruimtelijke kenmerken van de respondenten behoren (zie tab.6.1 & bijlage IV – tab.3).  

  De tweede ordinale regressie analyse onderzoekt de invloed van de houding ten aanzien van 
de trein en andere vervoermiddelen op het reizen met de trein voor werk/zakelijk doeleinde.   Als de 
variabelen die behoren tot de persoonlijke en ruimtelijke kenmerken van de respondenten samen 
met de vier variabelen, die ingaan op de houding van de respondent ten aanzien van de trein en 
andere vervoermiddelen, aan dit ordinale regressie model worden toegevoegd, blijkt uit dat model 
dat er nog drie persoonlijke kenmerken van invloed zijn op de afhankelijke variabele. Er zijn geen 
ruimtelijke factoren meer van invloed, deze vallen weg door de correlatie met de variabelen die 
ingaan op de houding van de respondent. Tenslotte blijken drie van de vier variabelen, die ingaan op 
de houding van de respondent, significant van invloed op het treingebruik voor een werk/zakelijk 
doeleinde.    
 Van de variabelen die tot de persoonlijke kenmerken behoren, zijn het hebben van een 
treinabonnement, een OV-chipkaart en in het bezit zijn van een rijbewijs, van invloed op het 
treingebruik voor een werk/zakelijk doeleinde. Mensen met een treinabonnement reizen vaker met 
de trein dan mensen die geen treinabonnement bezitten (estimate 1,330). Ook mensen die een OV-
chipkaart hebben reizen vaker met de trein dan mensen die geen OV-chipkaart hebben (estimate 
0,507). Het hebben van een rijbewijs heeft een negatieve relatie met het treingebruik. Mensen die in 
het bezit zijn van een rijbewijs gaan minder vaak met de trein dan mensen die geen rijbewijs hebben 
(estimate -,621).   
   Verder blijkt dat de houding van de respondenten ten aanzien van de trein en andere 
vervoermiddelen van invloed is op het treingebruik. Hoe hoger het rapportcijfer is dat mensen geven 
voor het reizen met de trein, hoe vaker zij met de met de trein reizen (estimate 0,189). Dit hangt 
samen met de beoordelingen over verschillende aspecten van de trein, hoe hoger de beoordeling 
des te vaker reizen mensen met de trein, dit effect is alleen niet significant.   
  Hiernaast blijkt dat hoe belangrijker mensen vinden dat een vervoermiddel snel en goedkoop 
moet zijn en hiernaast altijd moet werken en de vertrektijd flexibel moet zijn (dissatisfiers), des te 
minder vaak maken zij gebruik van de trein dan mensen die deze aspecten niet belangrijk vinden 
(estimate -,499). Dit is een logisch verband gezien het feit dat de trein geen flexibele vertrektijd heeft 
maar op vaste tijden vertrekt, te duur is of voor sommige mensen niet snel genoeg is en mensen 
geen invloed hebben of de trein wel of niet rijdt. Bij de satisfiers zien we een ander beeld, mensen 
die het belangrijker vinden dat het vervoermiddel status uitstraalt, het vervoermiddel bij de persoon 
moet passen en dat men kan werken en ontspannen tijdens de reis, gaan significant vaker met de 
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trein voor een werk/zakelijk doeleinde dan mensen die dit niet belangrijk vinden (estimate 0,663). 
Vooral de laatste twee aspecten zullen van belang zijn bij het reizen met de trein voor werk/zakelijk 
doeleinde. De trein is een vervoermiddel dat faciliteiten aanbiedt waardoor werken en ontspannen 
tijdens de reis mogelijk wordt gemaakt. Mensen kunnen in een stiltecoupé plaatsnemen als zij willen 
rusten of ontspannen. Hiernaast beschikken de meeste treinstoelen over een uitklapbaar tafeltje 
waardoor het werken op een laptop of Ipad mogelijk wordt gemaakt. Met de toename van ICT 
faciliteiten, zoals internet in de trein, wordt de mogelijkheid om te werken in de trein steeds groter 
(NS, 2012¹).   
 Het ordinale regressie model heeft een Nagelkerke score van 0,341. Dit betekent een 
toename van 6 procent totale verklaarde variantie van de afhankelijke variabele, na het toevoegen 
van de variabelen die betrekking hebben op de houding van de respondenten. Dit is een kleine 
verbetering van het model. In totaal wordt er met dit model iets meer dan 34 procent van de totale 
variantie van de afhankelijke variabele, het treingebruik voor werk/zakelijk doeleinde, verklaard (zie 
tab.6.2 & bijlage IV – tab.4).  

 De volgende en derde ordinale regressie analyse onderzoekt de invloed van de subjectieve 
norm op het reizen met de trein voor werk/zakelijk doeleinde.  Als wederom de persoonlijke en 
ruimtelijke kenmerken van de respondenten samen met de twee variabelen, die ingaan op de 
subjectieve norm, aan het ordinale regressie model worden toegevoegd, blijkt dat er nog vier 
persoonlijke kenmerken van invloed zijn op de afhankelijke variabele. Ook hier spelen de ruimtelijke 
factoren geen rol meer bij treinreizen voor werk/zakelijke doeleinden, deze variabelen vallen weg 
door de correlatie met de variabelen die ingaan op subjectieve norm. De subjectieve norm heeft zelf 
een grote invloed op de het treingebruik.   
 Van de variabelen die tot de persoonlijke kenmerken behoren, zijn het hebben van een 
treinabonnement, een OV-chipkaart, een rijbewijs en de autobeschikbaarheid van invloed op het 
treingebruik voor een werk/zakelijk doeleinde. Mensen met een treinabonnement reizen vaker met 
de trein dan mensen die geen treinabonnement bezitten (estimate 1,413). Ook mensen die een OV-
chipkaart hebben reizen vaker met de trein dan mensen die geen OV-chipkaart hebben (estimate 
0,716). Het hebben van een rijbewijs heeft een negatieve relatie met het treingebruik. Mensen die in 
het bezit zijn van een rijbewijs gaan minder vaak met de trein dan mensen die geen rijbewijs hebben 
(estimate -0,801).  Hiernaast gaan mensen die vaak een auto tot hun beschikking hebben, vaker met 
de trein dan mensen die nooit een auto tot hun beschikking hebben (estimate 0,842). Zoals al eerder 
duidelijk werd leggen mensen die over een auto beschikken langere afstanden af dan mensen die 
geen auto hebben. Hierdoor maken zij vaker gebruik van de trein in vergelijking met mensen die alle 
voorzieningen in de buurt hebben geen gebruik te maken van zowel de auto of trein.   
  Tenslotte zijn beide variabelen die de invloed van de subjectieve norm weergeven van 
invloed op het treingebruik. Mensen waarvan zowel familie als vrienden met een ander 
vervoermiddel reizen dan met de trein, reizen zelf ook veel minder met de trein in vergelijking met 
iemand waarvan familie en vrienden wel met de trein reizen (estimate -1,878; -1,049).    
 Het ordinale regressie model heeft een Nagelkerke score van 0,364. Dit betekent een 
toename van iets meer dan 8 procent totale verklaarde variantie van de afhankelijke variabele, na 
het toevoegen van de variabelen die betrekking hebben op de subjectieve norm bij de persoonlijke 
en ruimtelijke kenmerken. Dit is een kleine verbetering van het model. In totaal wordt er met dit 
model iets meer dan 36 procent van de totale variantie van de afhankelijke variabele, het 
treingebruik voor werk/zakelijk doeleinde, verklaard (zie tab.6.3 & bijlage IV – tab.5).  

In het laatste en vierde ordinale regressie model wordt de relatie tussen de afhankelijke 
variabele, het reizen met de trein voor werk/zakelijk doeleinde, en alle onafhankelijke variabelen 
onderzocht. Dit zijn de verschillende persoonlijke en ruimtelijke kenmerken van de respondenten, de 
houding van de respondent en de subjectieve norm.  
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Net als uit de andere ordinale regressie analyses naar voren kwam, heeft het in het bezit 
hebben van een treinabonnement en OV-chipkaart wederom een positieve invloed heeft op het 
gebruik van de trein (estimate 1,223 & estimate 0,606). Het is hier noodzakelijk om even stil te staan 
bij de invloed van het in het bezit hebben van een treinabonnement op het gebruik van de trein. Dit 
heeft te maken met het feit dat dit op twee manieren zou kunnen worden geïnterpreteerd. De vraag 
is of het hebben van een treinabonnement het treingebruik vergroot of dat mensen een 
treinabonnement in bezit hebben omdat ze al met de trein reizen. Om te achterhalen wat de invloed 
van het hebben van een treinabonnement heeft op het treingebruik wordt er een ordinaal 
regressiemodel uitgedraaid waarin het in het bezit hebben van een treinabonnement niet als 
variabele wordt meegenomen. Hieruit blijkt dat de totale verklaarde variantie van het model 
uiteindelijk 4% lager uitvalt (zie bijlage IV – tab.6). Omdat het verschil niet zodanig groot is, is 
besloten de variabele wel mee te nemen in het model.   
  Het hebben van een rijbewijs heeft echter een negatieve invloed op het gebruik van trein als 
vervoermiddel (estimate -0,958). Er blijkt wederom dat de respondenten die aangeven vaak over een 
auto te beschikken, vaker gebruik maken van de trein dan mensen die geen auto tot hun beschikking 
hebben (estimate 0,841). Een verklaring voor deze uitkomst kan gevonden worden in het feit dat 
mensen die over een auto beschikken meer uithuizig zijn en langere afstanden afleggen dan mensen 
die geen auto hebben. Ook het inkomen blijkt tenslotte als laatste persoonlijke kenmerk van invloed 
te zijn op het treingebruik voor werk/zakelijk doeleinde. Door de samenvoeging van alle variabelen in 
één ordinaal regressiemodel blijkt nu dat inkomen ook een invloedrijk kenmerk is. Mensen met een 
salaris tussen de 2300-3300euro reizen minder vaak met de trein dan mensen die meer dan 
3000euro per maand verdienen (estimate -0,664). Dit verband is echter wel op het laagste 
significantieniveau (0,05<p<0,10) gemeten. Er blijken geen ruimtelijke kenmerken een rol te spelen 
bij het treingebruik voor een werk of zakelijk doeleinde. Zowel bij het toevoegen van de houding én 
subjectieve norm aan het ordinale regressie model met persoonlijke en ruimtelijke kenmerken viel 
de invloed van de ruimtelijke kenmerken weg.   
 Verder blijkt wel dat de houding van de respondenten ten aanzien van de trein en andere 
vervoermiddelen van invloed is op het treingebruik. Hoe hoger het rapportcijfer is dat mensen geven 
voor het reizen met de trein, hoe vaker zij met de met de trein reizen (estimate 0,242). Hiernaast 
blijkt dat hoe belangrijker mensen vinden dat een vervoermiddel snel en goedkoop moet zijn en 
hiernaast altijd moet werken en de vertrektijd flexibel moet zijn (dissatisfiers), des te minder vaak 
maken zij gebruik van de trein dan mensen die deze aspecten niet belangrijk vinden (estimate -.626).  
Bij de satisfiers zien we een ander beeld, mensen die het belangrijker vinden dat het vervoermiddel 
status uitstraalt, het vervoermiddel bij de persoon moet passen en dat men kan werken en 
ontspannen tijdens de reis, gaan significant vaker met de trein voor een werk of zakelijk doeleinde 
dan mensen die dit niet belangrijk vinden (estimate 0,890).   
   Beide variabelen die de invloed van de subjectieve norm weergeven zijn van invloed op het 
treingebruik. Mensen waarvan zowel familie als vrienden met een ander vervoermiddel reizen dan 
met de trein, reizen zelf ook veel minder met de trein in vergelijking met iemand waarvan familie en 
vrienden wel met de trein reizen (estimate -1,918 & estimate -1,188).   
  Tenslotte blijkt dat de etniciteit van de respondenten op zich zelf geen bepalende factor is 
voor het treingebruik. Zoals hierboven staat vermeld spelen er alleen andere (logische) kenmerken 
een rol bij het gebruik van de trein voor zowel de TSMA-groep als autochtone Nederlanders.  
  Het definitieve ordinale regressie model heeft een Nagelkerke score van 0,440. In totaal 
wordt door alle variabelen samen 44 procent van de totale variantie van de afhankelijke variabele, 
het treingebruik voor werk of zakelijk doeleinde, verklaard (zie tab. 6.4 & bijlage IV – tab.7).  
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Ordinale regressie analyses: Treingebruik voor werk of zakelijk doeleinde 

Tabel 6.1     Tabel 6.2        Tabel 6.3    Tabel 6.4  
Invloed persoonlijke en ruimtelijke  Invloed persoonlijke en ruimtelijke      Invloed persoonlijke en ruimtelijke   Invloed persoonlijke en ruimtelijke kenmerken & 
kenmerken    kenmerken & houding t.a.v. de trein en      kenmerken & subjectieve norm   houding t.a.v. de trein en vervoermiddelen & 
     vervoermiddelen        subjectieve norm 

 Nagelkerke R Square 0.281 Nagelkerke R Square 0.341 Nagelkerke R Square 0.364 Nagelkerke R Square 0.440 

  Estimate  Estimate  Estimate  Estimate 
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Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.621** 
0

a
 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.621** 
0

a
 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.801** 
0

a
 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.958** 
0

a
 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.543 ** 
0

a
 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.507** 
0

a
 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.716** 
0

a
 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.606** 
0

a
 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.562 *** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.330*** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.413*** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.223*** 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-.108 
.661* 
.310 
.214 
0a 

  

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
.206 
.842** 
.470 
.207 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
.255 
.841** 
.414 
.454 
0a 

      

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.159 
-.202 
-.378 
-.664* 
0

a
 

R
u

im
te

lij
ke

 

ke
n

m
er

ke
n

 Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.244 
.144 
.546** 
-.020 
0a 
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   Rapportcijfer trein .189**   Rapportcijfer trein .242** 

  Dissatisfiers -.499**   Dissatisfiers -.626** 

  Satisfiers .663***   Satisfiers .890*** 
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Familie reist met 
1= Ander vervoermiddel 
2= Trein 

-1.878*** 
Familie reist met 
1= Ander vervoermiddel 
2= Trein 

 
-1.918*** 
0a 

 
 

  

Vrienden reizen met 
1=Ander vervoermiddel 
2=Trein 

-1.049** 
Vrienden reizen met 
1=Ander vervoermiddel 
2=Trein 

 
-1.188** 
0a 
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 ¹ Variabelen die wel zijn getest maar niet 
significant van invloed zijn: geslacht, etniciteit, 
leeftijd, huishoudensamenstelling, 
opleidingsniveau,arbeidssituatie, inkomen, 
afstand tot treinstation(ook in logaritme) en type 
treinstation. 
 
***: Significantie op 0,01 niveau  
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

¹ Variabelen die wel zijn getest maar niet 
significant van invloed zijn: geslacht, etniciteit, 
leeftijd, huishoudensamenstelling, opleidings-
niveau, arbeidssituatie, inkomen, auto-
beschikbaarheid, bevolkingsdichtheid, afstand  
tot treinstation (ook in logaritme), type 
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***: Significantie op 0,01 niveau  
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

74 

 



 

75 

 

6.1.2 Treinreis naar studielocatie: persoonlijke & ruimtelijke kenmerken van belang 

  Het eerste ordinale regressie model onderzoekt de samenhang tussen de afhankelijke 
variabele, het reizen met de trein voor school of studie doeleinde, en de verschillende persoonlijke 
en ruimtelijke kenmerken van de respondenten.   
  Uit het model blijkt wederom, net als bij het treingebruik voor een werk/zakelijk doeleinde, 
dat het hebben van een treinabonnement een grote invloed heeft op het gebruik van de trein door 
een respondent (estimate 1,447). Ook heeft het in het bezit hebben van een OV-chipkaart een 
positieve invloed op het reizen met de trein, iemand met een OV-chipkaart maakt vaker gebruik van 
de trein dan iemand zonder OV-chipkaart (estimate 0,724). Het hebben van een rijbewijs heeft ook in 
dit tweede model een negatieve invloed op het gebruik van trein als vervoermiddel (estimate  -
0,731). Mensen met een rijbewijs zullen eerder geneigd zijn om de auto te pakken om een reis te 
maken. Toch zien we bij de autobeschikbaarheid iets anders terug. Zowel mensen die vaak (estimate 
1,209) en soms (estimate 0,888) een auto tot hun beschikking hebben gaan vaker met de trein dan 
iemand die nooit een auto tot beschikking heeft. Een verklaring voor deze uitkomst kan gevonden 
worden, net als bij het gebruik van de trein voor werk of zakelijke doeleinden, in het feit dat mensen 
die vaak of soms over een auto beschikken langere afstanden afleggen dan mensen die geen auto 
hebben. Mensen met een kortere gemiddelde reisafstand hebben een grotere diversiteit aan 
vervoersmogelijkheden (bijv. te voet, per fiets, per bus, per tram) dan mensen met een langere 
gemiddelde reisafstand (auto en trein). Als mensen die vaak een auto tot beschikking hebben een 
keertje voor de trein als vervoermiddel kiezen, reizen zij al vaker met de trein dan mensen die alleen 
korte afstanden afleggen en daarbij nooit de trein als vervoermiddel zullen gebruiken.   
 Het opleidingsniveau van de respondenten heeft ook een significante invloed op het gebruik 
van de trein als vervoermiddel. Het effect is wel opmerkelijk, mensen met een laag opleidingsniveau 
reizen vaker met de trein dan mensen met een hoog opleidingsniveau (estimate 0,672). Deze 
uitkomst is niet in lijn met aannames die in eerder genoemde publicaties naar voren zijn gekomen 
(zie: Steg & Kalfs, 2000; Dijst e.a., 2002; Jong & Riet, 2008). Over het algemeen wordt aangenomen 
dat mensen met een hoog opleidingsniveau (en inkomen) vaker met de trein reizen in vergelijking 
met mensen die een lager opleidingsniveau hebben. Toch ligt dit voor de treinreizen voor een studie 
doeleinden misschien net anders. Over het algemeen gaat een groot deel van de mensen die een 
opleiding doet op HBO/WO niveau op kamers in de stad waar zij (gaan) studeren. Zij hoeven daarom 
geen gebruik van de trein te maken om op de studielocatie te komen. Mensen die op een lager 
niveau een opleiding volgen,  blijven eerder in de stad wonen waar hun ouders wonen en moeten 
daarom grotere afstanden afleggen om op de locatie te komen waar zij studeren. Om die reden is het 
mogelijk dat de mensen met een lager opleidingsniveau vaker gebruik maken van de trein als 
vervoermiddel dan mensen met een hoog opleidingsniveau.   
  Uit het ordinale regressie model blijkt verder dat de bevolkingsdichtheid van de woonlocatie 
van de respondenten een rol speelt. Mensen die in redelijk dichtbevolkte gebieden wonen (tussen de 
3300-5600 inwoners per km²), gaan vaker met de trein (estimate 1,027) dan mensen die in zeer 
dichtbevolkte gebieden wonen (meer dan 8500 inwoners per km²). Deze uitkomst komt overeen met 
het gevonden verband in het ordinale regressie model waar de relatie tussen de persoonlijke en 
ruimtelijke kenmerken en het treingebruik voor werk of zakelijk doeleinde werd getest. Ook hier 
geldt het argument dat mensen die in een gebied wonen met een hoge bevolkingsdichtheid minder 
kilometers afleggen en dat zij dit zich vaak te voet, fietsend of met lokaal openbaar vervoer 
verplaatsen. De trein wordt nagenoeg niet gebruikt omdat er geen grote afstanden hoeven worden 
afgelegd. In gebieden waar minder mensen wonen worden over het algemeen grotere afstanden 
afgelegd waarvoor de auto of trein geschikte vervoermiddelen zijn om voorzieningen te kunnen 
bereiken (Jong & Riet, 2008; KiM, 2011).   
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  Tenslotte speelt het type treinstation een rol bij het treingebruik voor studie doeleinden. 
Mensen die dichtbij een treinstation wonen dat niet tot de NS stations behoort (bijv. Arriva of 
Syntus) gaan vaker met de trein dan mensen die bij een NS station wonen in het centrum van een 
grote stad (estimate 1,148). Dit effect kan deels worden verklaard aan de hand van de uithuizigheid 
en de langere afstanden die worden afgelegd door mensen die in minder dichtbevolkte gebieden 
wonen. Zij zullen eerder gebruik maken van de trein om zich te verplaatsen dan mensen die midden 
in het centrum wonen en meestal niet ver hoeven te reizen om op bestemmingslocaties te komen 
maar deze mensen reizen ook vaker met de trein dan mensen die suburbaan of ruraal wonen. Het is 
mogelijk dat de mensen die bij een ander treinstation dan van de NS in de buurt wonen ook in de 
buurt van een station studeren, waardoor zij vaker gebruik maken van de trein.   
 Het eerste ordinale regressie model heeft een Nagelkerke score van 0,291. Dit betekent dat 
iets meer dan 29 procent van de totale variantie van de afhankelijke variabele, het treingebruik voor 
werk/zakelijk doeleinde, verklaard kan worden door de variabelen die tot de persoonlijke en 
ruimtelijke kenmerken van de respondenten behoren (zie tab.6.5 & bijlage IV – tab.8). 

  Het tweede ordinale regressie analyse onderzoekt de invloed van de houding ten aanzien van 
de trein en andere vervoermiddelen op het reizen met de trein voor studie doeleinden. Als alle 
variabelen die behoren tot de persoonlijke en ruimtelijke kenmerken; en de variabelen die de 
houding van de respondent weergeven, worden samengevoegd in een ordinaal regressie model blijkt 
dat er nog vijf persoonlijke kenmerken van invloed zijn op het treingebruik voor studie doeleinden. 
Ook blijken er nog twee ruimtelijke factoren van invloed. Hiernaast blijkt slechts één van de vier 
variabelen, die tot de houding van de respondent ten aanzien van de trein en andere 
vervoermiddelen behoort, significant van invloed op het treingebruik voor studie doeleinden.   
 Van de variabelen die tot de persoonlijke kenmerken behoren, heeft het in het bezit hebben 
van een treinabonnement en een OV-chipkaart een grote invloed op het treingebruik. Mensen met 
een treinabonnement reizen vaker met de trein dan mensen die geen treinabonnement bezitten 
(estimate 1,118). Ook mensen die een OV-chipkaart hebben reizen vaker met de trein dan mensen 
die geen OV-chipkaart hebben (estimate 0,846). Hiernaast speelt het opleidingsniveau een rol. 
Mensen met een laag opleidingsniveau reizen vaker met de trein dan mensen met een hoog 
opleidingsniveau (estimate 0,547). Op het laagst significantieniveau (0,05<p<0,10) blijken ook de 
leeftijd en het in het bezit hebben van een rijbewijs nog van invloed op het treingebruik voor studie 
doeleinden. Het hebben van een rijbewijs heeft een negatieve relatie met het treingebruik. Mensen 
die in het bezit zijn van een rijbewijs gaan minder vaak met de trein dan mensen die geen rijbewijs 
hebben (estimate -,718). De meeste mensen met een rijbewijs beschikken ook over een auto, 
hierdoor zullen zij minder vaak gebruik maken van de trein. Mensen die in de leeftijdscategorie 26-31 
jaar vallen, gaan vaker met de trein voor studiedoeleinden dan mensen die ouder zijn dan 40 jaar 
(estimate 0,842). Dit lijkt een logisch verband, de mensen die tussen de 26-31 jaar oud zijn hebben 
recht op een studentenreisproduct waarmee (hoofdzakelijk) gratis gereisd kan worden met de trein. 
Mensen die ouder zijn dan 30 jaar hebben dit recht niet meer (Rijksoverheid, 2012). Tevens beschikt 
een groot deel van de mensen die ouder is dan 40 jaar over een auto, waardoor zij er minder vaak 
voor zullen kiezen om van de trein gebruik te maken.   
  De bevolkingsdichtheid van het woongebied van de respondenten en het type treinstation 
dat het dichtst bij de woonlocatie van de respondenten ligt, zijn de twee ruimtelijke variabelen die 
significant van invloed zijn op het treingebruik. Mensen die in redelijk dichtbevolkte gebieden wonen 
(tussen 3300-5600 inwoners per km2) reizen vaker met de trein dan mensen die in zeer stedelijke 
gebieden wonen (meer dan 8500 inwoners per km2) (estimate 0,861). Wat hier mee samenhangt, is 
het type treinstation dat het dichts bij de woonlocatie van de respondenten ligt. Mensen die in een 
groot centrum van een middelgrote stad wonen, gaan vaker met de trein dan mensen die bij een NS 
station wonen in eveneens een groot centrum maar dan van een grote stad (estimate 0,950). Dit 
verband is echter wel gemeten op het laagste significantieniveau (0,05<p<0,10).    
   Tenslotte blijkt dat de mensen die aangeven de ‘satisfiers’ belangrijk te vinden vaker met de 
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trein reizen dan mensen die deze aspecten niet belangrijk vinden (estimate 0,702). Hoe belangrijker 
mensen vinden dat het vervoermiddel status moet uitstralen, het vervoermiddel bij de persoon moet 
passen en dat er gewerkt en ontspannen kan worden tijdens de reis, des te vaker reizen zij met de 
trein voor een studie doeleinde. Net als bij het reizen met de trein voor werk/zakelijke doeleinden 
hebben studenten de mogelijkheid om in de trein nog wat te studeren of te ontspannen tijdens het 
reizen naar hun studie/school locatie.   
 Het ordinale regressie model heeft een Nagelkerke score van 0,336. Dit betekent een 
toename van iets meer dan 4 procent verklaarde variantie met de toevoeging van de variabelen die 
betrekking hebben op de houding van de respondenten. Dit is een geringe verbetering van het 
model. In totaal wordt met dit model wordt bijna 34 procent van de totale variantie van de 
afhankelijke variabele, het treingebruik voor werk/zakelijk doeleinde, verklaard (zie tab.6.6 & bijlage 
IV – tab.9).  

  Het derde ordinale regressie analyse onderzoekt de invloed van de subjectieve norm op het 
treingebruik voor studie doeleinden. Als we alle variabelen die behoren tot de persoonlijke en 
ruimtelijke kenmerken en de twee variabelen die de subjectieve norm weergeven, samenvoegen in 
een ordinaal regressie model blijkt dat er nog vijf persoonlijke kenmerken van invloed zijn op het 
treingebruik voor studie doeleinden. Ook blijken er nog twee ruimtelijke factoren van invloed. 
Hiernaast zijn beide variabelen die tot de subjectieve norm behoren significant van invloed op het 
treingebruik.        
  Van de variabelen die tot de persoonlijke kenmerken behoren, heeft het in het bezit hebben 
van een treinabonnement en een OV-chipkaart een grote invloed op het treingebruik. Mensen met 
een treinabonnement reizen vaker met de trein dan mensen die geen treinabonnement bezitten 
(estimate 1,320). Ook mensen die een OV-chipkaart hebben reizen vaker met de trein dan mensen 
die geen OV-chipkaart hebben (estimate 0,994). Tevens is de autobeschikbaarheid significant van 
invloed. Mensen die vaak een auto tot hun beschikking hebben gaan vaker met de trein dan iemand 
die nooit een auto tot beschikking heeft (estimate 1,473). Een verklaring voor deze uitkomst kan 
gevonden worden, net als bij het gebruik van de trein voor werk of zakelijke doeleinden, in het feit 
dat mensen die vaak of soms over een auto beschikken langere afstanden afleggen dan mensen die 
geen auto hebben. Als mensen die vaak een auto tot hun beschikking hebben een keertje voor de 
trein als vervoermiddel kiezen, reizen zij al vaker met de trein dan mensen die alleen korte afstanden 
afleggen en daarbij nooit de trein als vervoermiddel zullen gebruiken.    
 Hiernaast speelt het opleidingsniveau een rol. Mensen met een laag opleidingsniveau reizen 
vaker met de trein dan mensen met een hoog opleidingsniveau (estimate 0,576). Zoals al eerder 
duidelijk is geworden, heeft dit te maken met het feit dat mensen die een hoge opleiding volgen 
meestal in de stad gaan wonen waar zij gaan studeren. Voor mensen met een lagere opleiding geldt 
dit vaak niet. Zij blijven in de stad wonen waar zij zijn opgegroeid en moeten daarom grotere 
afstanden afleggen om op de studielocatie aan te komen. Op het laagste significantieniveau 
(0,05<p<0,10) blijkt dat de arbeidssituatie van de respondent ook van invloed is op het treingebruik 
voor studie doeleinden. Mensen die studeren (of studie combineren met een bijbaan) en werklozen 
of arbeidsongeschikten reizen minder vaak met de trein dan mensen met een baan (estimate -0,698 
& -1,050). De meeste mensen die studeren wonen in de stad waar zij studeren. Hierdoor is het 
mogelijk dat mensen die studeren minder vaak van de trein gebruik hoeven te maken om naar een 
studielocatie te reizen en alleen de trein gebruiken om een bezoek te brengen aan ouders in het 
weekend. Het feit dat werklozen/arbeidsongeschikten minder vaak met de trein reizen dan mensen 
met een baan is in lijn  met de aanname in de literatuur dat iemand met een deeltijd baan of een 
werkloos persoon minder vaak onderweg zal zijn en minder kilometers hoeft af te leggen dan iemand 
die een fulltime baan heeft (Steg e.a, 1997; Jong & Riet, 2008). De trein wordt hoofdzakelijk voor het 
afleggen van langere afstanden gebruikt en wordt om die reden minder vaak gebruikt.    
 De bevolkingsdichtheid van het woongebied van de respondenten en het type treinstation 
dat het dichtst bij de woonlocatie van de respondenten ligt,  zijn de twee ruimtelijke variabelen die 
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significant van invloed zijn op het treingebruik. Mensen die in redelijk dichtbevolkte gebieden wonen 
(tussen 3300-5600 inwoners per km2) reizen vaker met de trein dan mensen die in zeer stedelijke 
gebieden wonen (meer dan 8500 inwoners per km2) (estimate 0,995). Wat hier mee samenhangt is 
het type treinstation dat het dichts bij de woonlocatie van de respondenten ligt. Mensen die niet bij 
een NS station wonen in het centrum van een grote stad gaan allemaal vaker met de trein dan 
diegenen die wel bij een NS station in het centrum van een grote stad wonen. Dit blijkt wel alleen 
significant voor de mensen die dichtbij een NS station in het centrum van een middelgrote stad 
wonen of in een klein dorp in het buitengebied. Deze mensen gaan vaker met de trein dan mensen 
die bij een NS station wonen in het centrum van een grote stad (estimate 1,028 & estimate 1,158). 
Deze twee verbanden zijn echter wel gemeten op het laagste significantieniveau (0,05<p<0,10).   
  Net als bij de ordinale regressie analyse voor het treingebruik voor werk/zakelijke 
doeleinden, blijkt ook uit dit model dat de subjectieve norm van invloed is op het treingebruik voor 
studie doeleinden. Mensen waarvan zowel vrienden als familie met een ander vervoermiddel reizen 
dan met de trein, reizen zelf ook veel minder met de trein in vergelijking met iemand waarvan familie 
en vrienden wel met de trein reizen (estimate  -1,271; -0,816). De invloed van de vervoerwijzekeuze 
van familie op het treingebruik van de respondenten is echter wel gemeten op het laagste 
significantieniveau (0,05<p<0,10). De invloed van de vervoerwijzekeuze van vrienden is groter dan 
die van familie voor treinreizen met een studie doeleinde. Dit is op zich een logische uitkomst gezien 
het feit dat studenten vaak met (studie-) vrienden samen reizen.     
 Het ordinale regressie model heeft een Nagelkerke score van 0,383. Dit betekent een 
toename van 9 procent verklaarde variantie met de toevoeging van de variabelen die betrekking 
hebben op de houding van de respondenten. Dit is een verbetering van het model. In totaal wordt 
met dit model wordt net iets meer dan 38 procent van de totale variantie van de afhankelijke 
variabele, het treingebruik voor werk/zakelijk doeleinde, verklaard (zie tab.6.7 & bijlage IV – tab.10).  

 Het laatste ordinale regressie model onderzoekt de relatie tussen de afhankelijke variabele, 
het reizen met de trein voor een studie doeleinde, en alle onafhankelijke variabelen; de verschillende 
persoonlijke en ruimtelijke kenmerken van de respondenten, de houding van de respondent en de 
subjectieve norm.   
  Uit dit model blijkt wederom dat het hebben van een treinabonnement een grote invloed 
heeft op het gebruik van de trein door een respondent (estimate 1,132). Ook heeft het in het bezit 
hebben van een OV-chipkaart een positieve invloed op het reizen met de trein, iemand met een OV-
chipkaart maakt vaker gebruik van de trein dan iemand zonder OV-chipkaart (estimate 0,972). Op het 
laagste significantieniveau (0,05<p<0,10) blijkt dat mensen die vaak een auto tot hun beschikking 
hebben vaker met de trein reizen dan iemand die nooit een auto tot beschikking heeft (estimate 
1,100). Een verklaring voor deze uitkomst kan gevonden worden, net als bij het gebruik van de trein 
voor werk/zakelijke doeleinden, in het feit dat mensen die vaak of soms over een auto beschikken 
langere afstanden afleggen dan mensen die geen auto hebben.   
 Naast deze drie persoonlijke kenmerken zijn er twee ruimtelijke factoren van invloed op het 
treingebruik voor studie doeleinden. Uit het ordinale regressie model blijkt dat de 
bevolkingsdichtheid van de woonlocatie van de respondenten een rol speelt. Mensen die in redelijk 
dichtbevolkte gebieden wonen (tussen de 3300-5600 inwoners per km²), gaan vaker met de trein dan 
mensen die in zeer dichtbevolkte gebieden wonen (meer dan 8500 inwoners per km²)(estimate 
0.924). Mensen die in een gebied wonen met een hoge bevolkingsdichtheid leggen over het 
algemeen minder kilometers af en verplaatsen zich eerder te voet, fietsend of met lokaal openbaar 
vervoer. De trein wordt nagenoeg niet gebruikt omdat er geen grote afstanden hoeven worden 
afgelegd. In gebieden waar minder mensen wonen worden over het algemeen grotere afstanden 
afgelegd waarvoor de auto of trein geschikte vervoermiddelen zijn om voorzieningen te kunnen 
bereiken (Jong & Riet, 2008; KiM, 2011). Ook speelt het type treinstation een rol bij het treingebruik 
voor studie doeleinden. Op het laagste significantieniveau (0,05<p<0,10) blijkt dat mensen die 
dichtbij een treinstation wonen in het centrum van een middelgrote stad vaker met de trein reizen 
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dan mensen die bij een NS station wonen in het centrum van een grote stad (estimate 1.184). Ook dit 
effect kan worden verklaard aan de hand van de uithuizigheid en de langere afstanden die worden 
afgelegd door mensen die in minder dichtbevolkte gebieden wonen. Zij zullen eerder gebruik maken 
van de trein om zich te verplaatsen dan mensen die midden in het centrum wonen en meestal niet 
ver hoeven te reizen om op bestemmingslocaties te komen.    
  Verder blijkt dat mensen die het belangrijker vinden dat het vervoermiddel status uitstraalt, 
het vervoermiddel bij de persoon past en dat men kan werken en ontspannen tijdens een reis 
(satisfiers), significant vaker met de trein gaan voor een studie doeleinde dan mensen die dit niet 
belangrijk vinden (estimate 1,022).   
   Tenslotte blijkt de vervoerwijzekeuze van vrienden significant van invloed op het treingebruik 
voor studie doeleinden. Mensen waarvan vrienden met een ander vervoermiddel reizen dan met de 
trein, reizen zelf ook veel minder met de trein in vergelijking met iemand waarvan vrienden wel met 
de trein reizen (estimate -1,666).   
 Het definitieve ordinale regressie model heeft een Nagelkerke score van 0,446. In totaal 
wordt door alle variabelen samen bijna 45 procent van de totale variantie van de afhankelijke 
variabele, het treingebruik voor studie doeleinden, verklaard (zie tab.6.8 & bijlage IV – tab.11). 
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Ordinale regressie analyses: Treingebruik voor studie doeleinde 

Tabel 6.5    Tabel 6.6        Tabel 6.7    Tabel 6.8 
Invloed persoonlijke en ruimtelijke  Invloed persoonlijke en ruimtelijke      Invloed persoonlijke en ruimtelijke   Invloed persoonlijke en ruimtelijke kenmerken &  
kenmerken ¹    kenmerken & houding t.a.v. de trein en      kenmerken & subjectieve norm ¹   houding t.a.v. de trein en vervoermiddelen & 
     vervoermiddelen ¹        subjectieve norm ¹ 

 Nagelkerke R Square 0.291 Nagelkerke R Square 0.336 Nagelkerke R Square 0.383 Nagelkerke R Square 0.446 

  Estimate  Estimate  Estimate  Estimate 

P
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OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.724**  
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.846**  
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.994**  
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.972**  
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.447 *** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.118*** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.320 
*** 
0

a
 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.132*** 
0a 

Opleidingsniveau  
1=laag  
2=hoog 

.627** 
0a 

Opleidingsniveau  
1=laag  
2=hoog 

 
.547** 
0

a
 

Opleidingsniveau  
1=laag  
2=hoog 

 
.576** 
0

a
 

  

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
.514 
1.209** 
.585 
.888** 
0a 

  

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
.779 
1.473** 
.575 
.626 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
.823 
1.100* 
.347 
.262 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.731 ** 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.718* 
0a 

    

  

Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
.421 
.842* 
-.166 
0 a 

    

    

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huis/vut/pensioen  
4= werkend 

 
-.698* 
-1.050* 
.194 
0a 

  

R
u

im
te

lij
ke

 k
en

m
er

ke
n

 Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.373 
-.139 
1.027** 
.126 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.509 
-.240 
.861** 
-.074 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.339 
-.234 
.995** 
.090 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.714 
-.072 
.924** 
-.003 
0a 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 

 
1.148** 
.562 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 

 
.849 
.555 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 

 
.713 
1.158* 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 

 
.492 
1.108 
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3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

.624 

.236 

.466 

.661 
0a 

3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

.630 

.313 

.513 

.950* 
0a 

3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

.508 

.694 

.301 
1.028* 
0a 

3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

.420 

.602 

.170 
1.184* 
0a 

H
o

u
-

d
in

g
 

  Satisfiers .702**   Satisfiers 1.022*** 

Su
b

je
ct

ie
ve

 

n
o

rm
 

 

 

  

Vrienden reizen met 
1=Ander vervoermiddel 
2=Trein 

 
-1.271** 
0a 

Vrienden reizen met 
1=Ander vervoermiddel 
2=Trein 

 
-1.666** 
0a 

 

 

  

Familie reist met 
1= Ander vervoermiddel 
2= Trein 

 
-.816* 
0a 

  

 

¹ Variabelen die wel zijn getest maar niet 
significant van invloed zijn: geslacht, etniciteit, 
leeftijd, huishoudensamenstelling, 
opleidingsniveau, arbeidssituatie, inkomen, 
afstand tot treinstation (ook in logaritme) en type 
treinstation. 
 
***: Significantie op 0,01 niveau  
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

¹ Variabelen die wel zijn getest maar niet 
significant van invloed zijn: geslacht, etniciteit, 
huishoudensamenstelling, arbeidssituatie, 
inkomen, autobeschikbaarheid, afstand tot 
treinstation (ook in logaritme), rapportcijfer 
reizen met de trein, oordeel aspecten trein en 
dissatisfiers. 

***: Significantie op 0,01 niveau  
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¹ Variabelen die wel zijn getest maar niet 
significant van invloed zijn: geslacht, etniciteit, 
leeftijd, huishoudensamenstelling, inkomen, 
rijbewijs bezit, afstand tot treinstation (ook in 
logaritme). 

***: Significantie op 0,01 niveau  
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¹ Variabelen die wel zijn getest maar niet significant van 
invloed zijn: geslacht, etniciteit, leeftijd, 
huishoudensamenstelling, opleidingsniveau, 
arbeidssituatie, inkomen, rijbewijs bezit, afstand tot 
treinstation (ook in logaritme), rapportcijferreizen met 
de trein, oordeel aspecten trein, dissatisfiers en 
vervoerwijzekeuze van familie.   

***: Significantie op 0,01 niveau  
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 
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6.2 Treingebruik voor recreatieve doeleinden  
 
6.2.1 Treinreis voor bezoek vrienden, familie en kennissen: houding en subjectieve norm van groot 
belang 

In deze paragraaf wordt in de eerste ordinale regressie analyse de samenhang onderzocht 
tussen de afhankelijke variabele, het reizen met de trein om vrienden, familie of kennissen te 
bezoeken, en de verschillende variabelen die tot de persoonlijke en ruimtelijke kenmerken van de 
respondenten behoren.   
  Ook uit dit model blijkt dat het hebben van een treinabonnement veel invloed heeft op het 
gebruik van de trein door een respondent (estimate 1,270). Het is wederom geen verrassing dat het 
in het bezit hebben van een treinabonnement leidt tot een toename van het treingebruik. Het in het 
bezit hebben van een OV-chipkaart hangt hiermee samen, iemand die in het bezit is van een OV-
chipkaart reist vaker met de trein dan iemand zonder OV-chipkaart (estimate 0,784).   
  Hiernaast speelt de autobeschikbaarheid een rol bij het gebruik van de trein om vrienden, 
familie of kennissen te bezoeken. In dit model blijkt dat mensen die altijd over een auto beschikken,  
minder vaak met de trein reizen dan iemand die geen auto heeft (estimate -0,913). Dit is een ander 
verband dan we hebben gezien bij de functionele verplaatsingen in de eerste en tweede paragraaf. 
Een verklaring voor het gevonden verband kan gevonden worden in het feit dat niet iedereen zich 
een auto kan veroorloven, maar als iemand een auto in eigen bezit heeft, wordt deze nagenoeg altijd 
gebruikt. Wat hiermee samenhangt, is het hebben van een rijbewijs. De mensen die een rijbewijs in 
bezit hebben gaan minder vaak met trein (estimate -0,458). Dit is tevens niet opmerkelijk want het 
merendeel van de mensen die en rijbewijs heeft, heeft ook een auto tot beschikking.  
 Hiernaast brengen mensen vaak samen met anderen een bezoek aan vrienden, familie of 
kennissen. Dit in tegenstelling tot de functionele verplaatsingen die hoofdzakelijk alleen worden 
ondernomen. De auto heeft hier als vervoermiddel een sterkere positie omdat er gemakkelijk 
meerdere personen met de auto mee kunnen reizen in tegenstelling tot de trein waarvoor door elke 
persoon apart een kaartje moet worden gekocht en er sprake is van een vaste vertrekplaats.     
   Verder blijkt dat de arbeidssituatie van de respondent van invloed is op het treingebruik. 
Mensen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn, gaan minder vaak met de trein om vrienden, familie 
of kennissen te bezoeken dan mensen met een baan (estimate -0,628). In eerste instantie is dit 
verband in lijn met de aanname uit de literatuur dat iemand met een deeltijd baan of een werkloos 
persoon minder vaak onderweg zal zijn en minder kilometers hoeft af te leggen dan iemand die een 
fulltime baan heeft (Steg e.a, 1997; Jong & Riet, 2008). Echter, in dit geval betreft het een treinreis 
met recreatieve bestemming. Een mogelijke verklaring voor het gevonden verband, kan gevonden 
worden in het feit dat het sociale netwerk van mensen die geen baan hebben kleiner is in vergelijking 
met mensen die een baan hebben en dagelijks met mensen in contact komen. Mensen die een 
kleiner sociaal netwerk hebben en waarschijnlijk meer op mensen uit hun nabije omgeving zijn 
aangewezen, zullen daarom niet snel gebruik maken van de trein om grotere afstanden af te leggen 
om vrienden, familie of kennissen te bezoeken.   
  Ook het inkomen speelt een rol bij het treingebruik om vrienden, familie of kennissen te 
bezoeken. Iemand die minder dan 1100euro of tussen 1100-1700euro verdient, gaat vaker met de 
trein dan iemand die meer dan 3300euro verdient (estimate 0,697 & estimate 0,750). Mensen met 
een lager inkomen hebben minder vaak een auto tot hun beschikking in vergelijking met de mensen 
die maandelijks meer dan 3300euro verdienen. Diegenen met een relatief laag inkomen hebben niet 
de luxe om te kiezen tussen de auto of trein als vervoermiddel, ze zijn voor lange afstanden als het 
ware ‘veroordeeld’ tot de trein en zullen hier vaker gebruik van maken.   
  Op het laagste significantieniveau (0,05<p<0,10) blijkt dat de leeftijd van de respondenten 
ook van invloed is op het gebruik van de trein om vrienden, familie of kennissen te bezoeken. De 
mensen in de leeftijdscategorie 32-40 jaar maken minder vaak gebruik van de trein dan de groep van 
40 jaar en ouder (estimate -,432). De Jong & Van Riet (2008) geven aan dat gezinnen met kinderen de 
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auto vaak gebruiken en tevens ook vaak gecombineerde ritten maken omdat zij verschillende 
activiteiten met elkaar moeten combineren. Dit komt overeen met het feit dat in dit onderzoek een 
groter deel van de groep 32-40 jarige kinderen heeft, waarvan nagenoeg alle kinderen jonger zijn dan 
12 jaar. Deze mensen zijn daardoor meer afhankelijk van een auto om mee te reizen dan de groep 
van 40 jaar en ouder. Dit is een mogelijke verklaring waarom deze groep minder vaak met de trein 
reist.    

Er blijken geen ruimtelijke kenmerken een rol te spelen bij het treingebruik om vrienden, 
familie of kennissen te bezoeken. Wel bleek eerder (zie paragraaf 5.2.2) uit de rechtstreekse 
vergelijkingen van het treingebruik tussen de verschillende etnische groepen dat er een significant 
verschil was in het treingebruik voor het bezoek van vrienden, familie of kennissen. Uit de ordinale 
regressie analyse blijkt dat dit effect, als er gecontroleerd wordt voor persoonlijke en ruimtelijke 
kenmerken, nog steeds aanwezig is. Uit de analyse blijkt de Marokkaanse respondenten minder vaak 
met de trein reizen om vrienden, familie of kennissen te bezoeken dan autochtone Nederlanders 
(estimate -0,546). Bij de analyse van het reisgedrag (zie paragraaf 5.2) bleek al dat de Marokkaanse 
respondenten minder vaak de deur uit gaan om een bezoek te brengen aan vrienden en als zij op pad 
gaan niet ver hoeven te reizen om bij hun vrienden, familie of kennissen op bezoek te gaan. De trein 
wordt hoofdzakelijk gebruikt om langere afstanden mee af te leggen en zal om die reden minder 
vaak gebruikt worden door de Marokkaanse bevolkingsgroep.   
 Het derde ordinale regressie model heeft een Nagelkerke score van 0,317. Dit betekent dat 
bijna 32 procent van de totale variantie van de afhankelijke variabele, het treingebruik voor werk of 
zakelijk doeleinde, verklaard worden door (sommige) persoonlijke en ruimtelijke kenmerken van de 
respondenten (zie tab.6.9 & bijlage IV – tab.12).  

De tweede ordinale regressie analyse onderzoekt de invloed van de houding ten aanzien van 
de trein en andere vervoermiddelen op het reizen met de trein voor het bezoeken van vrienden, 
familie of kennissen. Als alle variabelen die behoren tot de persoonlijke en ruimtelijke kenmerken; en 
de variabelen die de houding van de respondent weergeven, worden samengevoegd in een ordinaal 
regressie model blijkt dat er nog acht persoonlijke kenmerken van invloed zijn op het treingebruik 
voor het bezoeken van vrienden, familie of kennissen. Er zijn, net als in het eerste ordinale regressie 
model, geen ruimtelijke variabelen van invloed. Wel zijn twee van de vier variabelen, die tot de 
houding van de respondent ten aanzien van de trein en andere vervoermiddelen behoren, significant 
van invloed op het treingebruik.      
  Van de variabelen die tot de persoonlijke kenmerken behoren, zijn het hebben van een 
treinabonnement en een OV-chipkaart wederom van grote invloed op het treingebruik. Mensen met 
een treinabonnement of OV-chipkaart reizen vaker met de trein dan mensen die geen 
treinabonnement of OV-kaart bezitten (estimate 0,977; estimate 0,677). Hiernaast speelt de 
autobeschikbaarheid een rol, mensen die altijd auto hebben, reizen minder vaak met de trein dan 
mensen die nooit een auto tot beschikking hebben (estimate -1.086).  Op het laagste significantie-
niveau (0,05<p<0,10) blijkt verder dat het in het bezit hebben van een rijbewijs, het inkomen en de 
arbeidssituatie van de respondenten ook nog van invloed op het treingebruik voor het bezoeken van 
vrienden, familie of kennissen. Het hebben van een rijbewijs heeft een negatieve relatie met het 
treingebruik. Mensen die in het bezit zijn van een rijbewijs gaan minder vaak met de trein dan 
mensen die geen rijbewijs hebben (estimate -,424). Mensen met een inkomen tussen de 1100-1700 
euro per maand gaan vaker met de trein dan mensen met een inkomen hoger dan 3300euro 
(estimate 0,509). Mensen met een lager inkomen hebben minder vaak een auto tot hun beschikking 
in vergelijking met de mensen die een hoog inkomen hebben. Zij zullen daarom vaker gebruik 
(moeten) maken als zij vrienden willen bezoeken die ver weg wonen.   
  Ook blijkt dat mensen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn minder vaak met de trein reizen 
om vrienden, familie of kennissen te bezoeken dan mensen die een baan hebben (estimate -0,525). 
Een mogelijke verklaring kan gevonden worden in het feit dat de trein door sommige mensen als een 
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relatief duur vervoermiddel wordt gezien. Mensen die werkeloos of arbeidsongeschikt zijn en 
daardoor minder te besteden hebben, zullen daarom minder vaak gebruik maken van de trein voor 
een dagje uit.    
  Hiernaast blijkt dat hoe hoger het rapportcijfer is dat mensen geven voor het reizen met de 
trein, hoe vaker mensen reizen met de trein (estimate 0,257). Verder blijkt dat de mensen die 
aangeven de aspecten, die tot de ‘satisfiers’ behoren, belangrijk te vinden vaker met de trein reizen 
dan mensen die dit niet belangrijk vinden (estimate 0,404).     
  Tenslotte blijkt dat ondanks het toevoegen van de houding van de respondent aan het 
model, de Marokkaanse bevolkingsgroep nog steeds minder met de trein reist dan autochtone 
Nederlanders voor een bezoek aan vrienden, familie of kennissen. Het argument, dat bij het eerdere 
regressie model voor het reizen met de trein om vrienden, familie of kennissen te bezoeken al naar 
voren kwam, is hier nog steeds van toepassing (estimate -,642). De Marokkaanse respondenten 
hebben hun sociaal netwerk binnen een beperkt gebied waardoor er voor het bezoeken van 
vrienden geen lange afstanden hoeven te worden afgelegd. De trein zal hierdoor niet snel in 
aanmerking komt als vervoermiddel om mee te reizen.    
 Het ordinale regressie model heeft een Nagelkerke score van 0,379. Dit betekent een 
toename van iets meer dan 6 procent verklaarde variantie met de toevoeging van de variabelen die 
betrekking hebben op de houding van de respondenten. Dit is een kleine verbetering van het model. 
In totaal wordt met dit model wordt bijna 38 procent van de totale variantie van de afhankelijke 
variabele, het treingebruik voor werk/zakelijk doeleinde, verklaard (zie tab.6.10 & bijlage IV – 
tab.13).  

  De derde ordinale regressie analyse onderzoekt de invloed van de subjectieve norm op het 
reizen met de trein voor het bezoeken van vrienden, familie of kennissen. Als alle variabelen die 
behoren tot de persoonlijke en ruimtelijke kenmerken en de variabelen die de subjectieve norm 
weergeven, samengevoegd worden in een ordinaal regressie model blijkt dat er nog vier persoonlijke 
kenmerken van invloed zijn op het treingebruik voor het bezoeken van vrienden, familie of 
kennissen. Er blijken wederom geen ruimtelijke kenmerken van invloed. Tenslotte zijn allebei de 
variabelen, die tot de subjectieve norm behoren, significant van invloed op het treingebruik. Van de 
variabelen die tot de persoonlijke kenmerken behoren, zijn het hebben van een treinabonnement en 
een OV-chipkaart tevens van grote invloed op het treingebruik. Mensen met een treinabonnement of 
OV-chipkaart reizen vaker met de trein dan mensen die geen treinabonnement of kaart bezitten 
(estimate 1,130; 0,830). Mensen met inkomen tussen de 1100-1700 euro per maand gaan vaker met 
de trein dan mensen met een inkomen hoger dan 3300euro (estimate 0,701). Mensen met een lager 
inkomen hebben minder vaak een auto tot hun beschikking in vergelijking met de mensen die een 
hoog inkomen hebben. Zij zullen daarom vaker gebruik (moeten) maken als zij vrienden willen 
bezoeken die ver weg wonen. Ook blijkt dat mensen die studeren of werk combineren met studie 
minder vaak met de trein reizen om vrienden, familie of kennissen te bezoeken dan mensen die een 
baan hebben (estimate -0,527). Een mogelijke verklaring voor kan gevonden worden in het feit dat 
de meeste studenten in de stad wonen waar zij studeren. De meeste vrienden zullen ook in de nabije 
omgeving wonen, hierdoor hoeven zij geen gebruik te maken van de trein om een vrienden bezoek 
te brengen.   
    Ook in dit model, net als bij de treinreizen voor functionele doeleinden, blijkt dat de 
subjectieve norm van invloed is op het treingebruik om vrienden, familie of kennissen te bezoeken. 
Mensen waarvan zowel familie als vrienden met een ander vervoermiddel reizen dan met de trein, 
reizen zelf ook veel minder met de trein in vergelijking met iemand waarvan familie en vrienden wel 
met de trein reizen (estimate -1,110 & -1,056). Het is niet opmerkelijk dat zowel de 
vervoerwijzekeuze van familie en vrienden een rol spelen omdat de reizen naar vrienden, familie of 
kennissen vaak samen met familie of vrienden ondernomen wordt.   
  Tenslotte bleek uit het ordinale regressie model waarin de samenhang tussen het gebruik 
van de trein voor een bezoek aan vrienden, familie of kennissen en de verschillende persoonlijke en 
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ruimtelijke kenmerken werd gemeten, dat Marokkanen significant minder vaak met de trein reizen 
voor een bezoek aan vrienden, familie of kennissen dan autochtone Nederlanders. Ook bij het model 
waar de houding aan de variabelen werd toegevoegd, bleek dat Marokkanen significant minder vaak 
met de trein reizen. Door het toevoegen van de variabelen die de subjectieve norm weergeven, blijkt 
dat Marokkanen niet meer significant minder vaak met de trein reizen dan autochtone Nederlanders. 
Uit paragraaf 5.4 bleek dat bijna alle familieleden en vrienden van de Marokkaanse respondenten 
niet met de trein reizen als zij vrienden, familie of kennissen bezoeken. Het is mogelijk dat de invloed 
van de vervoerwijzekeuze van de familieleden en vrienden zodanig groot is dat hierdoor de invloed 
van de etniciteit wegvalt. Uit paragraaf 5.4 blijkt ook dat een groter deel van de familie en vrienden 
van de Marokkanen met de bus, tram of metro reist naar vrienden, familie of kennissen in 
vergelijking met autochtone Nederlanders. De vervoerwijzekeuze van familieleden en vrienden 
verschilt tussen de bevolkingsgroepen.  Hierdoor valt ‘etniciteit’ als verklarende factor weg.  
 Het ordinale regressie model heeft een Nagelkerke score van 0,379. Dit betekent een 
toename van iets meer dan 6 procent verklaarde variantie met de toevoeging van de variabelen die 
betrekking hebben op de houding van de respondenten. Dit is een kleine verbetering van het model. 
In totaal wordt met dit model wordt bijna 38 procent van de totale variantie van de afhankelijke 
variabele, het treingebruik voor werk/zakelijk doeleinde, verklaard (zie tab. 6.11 & bijlage IV – 
tab.14).  

De vierde en laatste ordinale regressie analyse onderzoekt de samenhang tussen de 
afhankelijke variabele, het reizen met de trein om vrienden, familie of kennissen te bezoeken, en de 
verschillende persoonlijke en ruimtelijke kenmerken van de respondenten, de houding van de 
respondent en de subjectieve norm.  
  Ook uit dit vierde model blijkt dat het hebben van een treinabonnement een grote positieve 
invloed heeft op het gebruik van de trein door een respondent (estimate 1,080). Het in het bezit 
hebben van een OV-chipkaart hangt hiermee samen, iemand die in het bezit is van een OV-chipkaart 
reist vaker met de trein dan iemand zonder OV-chipkaart (estimate 0,637). Hiernaast speelt de 
autobeschikbaarheid een rol bij het gebruik van de trein om vrienden, familie of kennissen te 
bezoeken. In dit model blijkt dat mensen die altijd over een auto beschikken, minder vaak met de 
trein reizen dan iemand die geen auto heeft (estimate -,706). Dit is een ander verband dan we 
hebben gezien bij de functionele verplaatsingen in de eerste twee regressie modellen. Een verklaring 
voor het gevonden verband kan gevonden worden in het feit dat niet iedereen zich een auto kan 
veroorloven, maar als iemand een auto in eigen bezit heeft de auto nagenoeg altijd wordt gebruikt. 
Ook speelt het inkomen een rol bij het treingebruik om vrienden, familie of kennissen te bezoeken. 
Iemand die maandelijks 1100euro tot 1700euro verdient, gaat vaker met de trein dan iemand die 
meer dan 3300euro verdient (estimate 0,650). Mensen met een lager inkomen hebben minder vaak 
een auto tot hun beschikking in vergelijking met de mensen die maandelijks meer dan 3300euro 
verdienen. Zij zullen hierdoor voor het afleggen van grote afstanden vaker de trein als vervoermiddel 
gebruiken.   
 Verder blijkt dat de houding van de respondenten ten aanzien van de trein en andere 
vervoermiddelen van invloed is op het treingebruik. Hoe hoger het rapportcijfer is dat mensen geven 
voor het reizen met de trein, hoe vaker zij met de met de trein reizen (estimate 0,194). Dit hangt 
samen met de beoordelingen over verschillende aspecten van de trein, hoe hoger de beoordeling 
des te vaker reizen mensen met de trein (estimate 0,329).   
  Hiernaast blijkt dat mensen die het belangrijk vinden dat het vervoermiddel status uitstraalt, 
het vervoermiddel bij de persoon moet passen en dat men kan werken en ontspannen tijdens de reis 
(satisfiers) significant vaker met de trein reizen om vrienden, familie of kennissen te bezoeken dan 
mensen die dit niet belangrijk vinden (estimate 0,354).   
   Tenslotte zijn beide variabelen die de invloed van de subjectieve norm weergeven van 
invloed op het treingebruik. Mensen waarvan zowel familie als vrienden met een ander 
vervoermiddel reist dan met de trein, reizen zelf ook veel minder met de trein in vergelijking met 
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iemand waarvan familie en vrienden wel met de trein reist (estimate -0,988 & estimate -1,000). Het 
is niet opmerkelijk dat zowel de vervoerwijzekeuze van familieleden en vrienden van invloed zijn 
omdat de  bezoekjes aan vrienden, familie of kennissen vaak met familieleden of vrienden worden 
ondernomen (zie paragraaf 5.2).   
 In het dit ordinale regressie model waarin alle onafhankelijke variabelen zijn toegevoegd, zijn 
geen verschillen meer terug te vinden in het treingebruik tussen aan de ene kant de TSMA-groep en 
aan de andere kant de autochtone Nederlanders. In de ordinale regressie analyse waarin het effect 
van de subjectieve norm werd getest samen met de persoonlijke en ruimtelijke kenmerken, bleek dat 
het ‘etniciteit’ als invloedrijke variabele wegviel en dat nu met alle onafhankelijke variabelen in een 
model dat de invloed van de subjectieve norm zodanig is dat ‘etniciteit’ op zich geen verklarende 
factor is.  
  Het definitieve ordinale regressie model heeft een Nagelkerke score van 0,431. In totaal 
wordt door alle variabelen samen iets meer dan 43 procent van de totale variantie van de 
afhankelijke variabele, het treingebruik voor een bezoek aan vrienden, familie of kennissen, 
verklaard (zie tab. 6.12 & bijlage IV – tab.15).  
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Ordinale regressie analyses: Treingebruik voor bezoek vrienden, familie of kennissen 

Tabel 6.9    Tabel 6.10           Tabel 6.11    Tabel 6.12  
 Invloed persoonlijke en ruimtelijke  Invloed persoonlijke en ruimtelijke         Invloed persoonlijke en ruimtelijke   Invloed persoonlijke en ruimtelijke kenmerken & 

kenmerken ¹   kenmerken & houding t.a.v. de trein en         kenmerken & subjectieve norm ¹   houding t.a.v. de trein en vervoermiddelen & 
     vervoermiddelen ¹        subjectieve norm ¹ 

 Nagelkerke R Square 0.317 Nagelkerke R Square 0.379 Nagelkerke R Square 0.379 Nagelkerke R Square 0.431 

  Estimate  Estimate  Estimate  Estimate 

P
e

rs
o

o
n

lij
ke

 k
en

m
er

ke
n

 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.750** 
.697** 
.007 
.187 
0

a
 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.443 
.509* 
-.049 
.003 
0

a
 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.607 
.701** 
-.069 
.040 
0

a
 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.408 
.650* 
.008 
-.016 
0

a
 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.784***  
0

a
 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.677** 
0

a
 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.830***  
0

a
 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.637**  
0

a
 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.270 *** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
.977*** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.310 *** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.080*** 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ 
studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huis/vut/pensioen  
4= werkend 

 
-.372 
-.628** 
.143 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huis/vut/pensioen  
4= werkend 

 
-.328 
-.525* 
.300 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ 
studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huis/vut/pensioen  
4= werkend 

 
-.527* 
-.464 
.159 
0a 

  

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-.913** 
-.103 
-.310 
-.123 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-1.086*** 
-.120 
-.448 
-.285 
0a 

  

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-.706** 
.155 
-.055 
-.264 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.458 ** 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.424* 
0a 

    

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
-.135 
-.546** 
-.064 
.139 
.0 a 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
-.343 
-.642** 
-.194 
.148 
.0 a 

    

Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
-.011 
.176 
-.432* 
0 a 
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H
o
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d

in
g

 

 
  Rapportcijfer reizen met trein .257***   Rapportcijfer reizen met trein .194** 

  Satisfiers .404**   Satisfiers .354** 

      Treinoordeel .329** 

Su
b

je
ct

ie
ve

 

n
o

rm
 

 
 

  

Familie reist met 
1= Ander vervoermiddel 
2= Trein 

 
-1.110*** 
0a 

Familie reist met 
1= Ander vervoermiddel 
2= Trein 

 
-.988** 
0a 

 

 

  

Vrienden reizen met 
1=Ander vervoermiddel 
2=Trein 

 
-1.056** 
0a 

Vrienden reizen met 
1=Ander vervoermiddel 
2=Trein 

 
-1.000** 
0a 

 ¹ Variabelen die wel zijn getest maar niet 
significant van invloed zijn: geslacht, 
huishoudensamenstelling, opleidingsniveau, 
bevolkingsdichtheid, afstand tot treinstation (ook 
in logaritme) en type treinstation. 

***: Significantie op 0,01 niveau  
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

 

¹ Variabelen die wel zijn getest maar niet significant 
van invloed zijn: geslacht, leeftijd, huishouden-
samenstelling, opleidingsniveau, bevolkings-
dichtheid, afstand tot treinstation (ook in 
logaritme), type treinstation, oordeel aspecten trein 
en dissatisfiers. 

***: Significantie op 0,01 niveau  
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

 

 

¹ Variabelen die wel zijn getest maar niet 
significant van invloed zijn: geslacht, etniciteit, 
leeftijd, huishoudensamenstelling, opleidings-
niveau, rijbewijs bezit, autobeschikbaarheid, 
bevolkingsdichtheid, afstand tot treinstation 
(ook in logaritme) en type treinstation. 
 

***: Significantie op 0,01 niveau  
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

 

¹ Variabelen die wel zijn getest maar niet significant 
van invloed zijn: geslacht, etniciteit, leeftijd, 
huishoudensamenstelling, opleidingsniveau, 
arbeidssituatie, rijbewijs bezit, bevolkingsdichtheid, 
afstand tot treinstation (ook in logaritme), type 
treinstation en dissatisfiers.   

***: Significantie op 0,01 niveau  
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 
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6.2.2 Dagje uit: houding speelt grote rol en etniciteit van belang 

In deze laatste paragraaf wordt in de eerste ordinale regressie analyse de samenhang 
onderzocht tussen de afhankelijke variabele, het reizen met de trein voor een dagje uit, en de 
verschillende persoonlijke en ruimtelijke kenmerken van de respondenten.    
  Uit het model blijkt dat het hebben van een treinabonnement, net als in de andere drie 
regressie modellen, een grote invloed heeft op het gebruik van de trein door een respondent 
(estimate 1,306). Het in het bezit hebben van een treinabonnement leidt tot een toename van het 
treingebruik. Ook het in het bezit hebben van een OV-chipkaart werkt bevorderlijk voor het gebruik 
van de trein als vervoermiddel, iemand met een OV-chipkaart maakt vaker gebruik van de trein dan 
iemand zonder OV-chipkaart (estimate 0,791).   
  Hiernaast blijk dat het beschikking hebben over een auto, of dit vaak is of maar soms, leidt 
tot een afname van het treingebruik. Dit effect is wel alleen significant voor mensen die altijd, 
regelmatig of soms een auto tot beschikking hebben (respectievelijk estimate -1,241, estimate -,547, 
estimate -,514). Zij maken beduidend minder vaak gebruik van de trein dan iemand die geen auto tot 
beschikking heeft. In tegenstelling tot het treingebruik voor functionele reizen, waar mensen met 
een auto vaker met de trein reizen dan mensen zonder auto, blijkt dat bij de recreatieve reizen een 
duidelijke voorkeur bij de auto ligt als vervoermiddel om verplaatsingen mee af te leggen. Mensen 
gaan vaak samen met anderen een dagje op pad en daarom heeft de auto hier een sterkere positie 
dan de trein omdat er gemakkelijk meerdere personen met de auto mee kunnen reizen en de 
vertrekplaats flexibel is. Voor de trein moet voor elke persoon apart een kaartje worden gekocht en 
is er sprake van een vaste vertrekplaats.     
  Verder blijkt dat de arbeidssituatie van de respondent van invloed is op het treingebruik. 
Mensen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn, gaan minder vaak met de trein voor een dagje uit 
dan mensen met een baan (estimate -,734). Dit verband bleek ook al uit de derde ordinale regressie 
analyse bij het gebruik van de trein om vrienden, familie en kennissen te bezoeken. Ook bij het reizen 
met de trein voor een dagje kan de verklaring gevonden worden in het feit dat het sociale netwerk 
van mensen die geen baan hebben kleiner is in vergelijking met mensen die een baan hebben en 
dagelijks met mensen in contact komen. Mensen die een kleiner sociaal netwerk hebben en 
waarschijnlijk meer op mensen uit hun nabije omgeving zijn aangewezen, zullen daarom niet snel 
gebruik maken van de trein om grotere afstanden af te leggen om vrienden, familie of kennissen te 
bezoeken.    
   Ook het inkomen speelt een rol bij het treingebruik voor een dagje uit. Iemand die minder 
dan 1100euro of tussen 1100-1700euro verdient, gaat vaker met de trein dan iemand die meer dan 
3300euro verdient (estimate 0,657 & estimate 0,884). Ook dit verband kwam naar voren in de derde 
ordinale regressie analyse. Mensen met een lager inkomen hebben minder vaak een auto tot hun 
beschikking in vergelijking met de mensen die meer dan 3300euro verdienen. Zij zijn daarom voor 
het afleggen van langere afstanden als het ware ‘veroordeeld’ tot de trein en zullen hier vaker 
gebruik van maken.   
  Uit het ordinale regressie model blijkt verder dat de bevolkingsdichtheid van de woonlocatie 
van de respondenten een rol speelt. Mensen die in redelijk dichtbevolkte gebieden wonen (tussen 
1100-3300 inwoners per km2 & 3300-5600 inwoners per km2) en mensen uit dichtbevolkte gebieden 
(5600-8500 inwoners per km2) gaan vaker met de trein (estimate 0,573; estimate 0,525 & estimate 
0,463) dan mensen die in zeer stedelijke gebieden wonen (meer dan 8500 inwoners per km2). Deze 
uitkomst komt overeen met het gevonden verband in de andere ordinale regressie modellen. Ook 
hier geldt het argument dat mensen die in een gebied wonen met een hoge bevolkingsdichtheid 
minder kilometers afleggen en dat zij dit zich vaak te voet, fietsend of met lokaal openbaar vervoer 
verplaatsen. De trein wordt nagenoeg niet gebruikt omdat er veel minder grote afstanden hoeven 
worden afgelegd. In gebieden waar minder mensen wonen worden over het algemeen grotere 
afstanden afgelegd waarvoor de auto of trein geschikte vervoermiddelen zijn om op de plaats van 
bestemming te komen (Jong & Riet, 2008; KiM, 2011).   
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  Tenslotte bleek eerder (zie paragraaf 5.2.2) uit de rechtstreekse vergelijkingen van het 
treingebruik tussen de verschillende etnische groepen dat er een significant verschil was in het 
treingebruik voor een dagje uit, op het laagste significantieniveau (0,05<p<0,10). Uit de ordinale 
regressie analyse blijkt dat dit effect, als er gecontroleerd wordt voor persoonlijke en ruimtelijke 
kenmerken, nog aanwezig is. Marokkanen, Surinamers en Antillianen reizen minder vaak met de 
trein voor een dagje uit dan autochtone Nederlanders (estimate -0,634, estimate -0,684 & estimate -
,480). Een verklaring voor het feit dat Marokkanen minder vaak met de trein reizen voor en dagje uit 
kan gevonden worden in het feit de Marokkaanse respondenten minder vaak de deur uit gaan om 
een dagje uit te gaan en hiernaast niet ver  reizen naar de bestemmingslocatie van het dagje uit (zie 
paragraaf 5.2). De trein wordt hoofdzakelijk gebruikt om langere afstanden mee af te leggen en zal 
om die reden minder vaak gebruikt worden door de Marokkaanse bevolkingsgroep. Bij de 
Surinamers en Antillianen verschilt het aandeel dat wel eens een dagje op pad gaat niet aanzienlijk 
met autochtone Nederlanders en ook de verschillen in reistijd naar een dagje uit met de autochtone 
Nederlanders zijn niet groot maar toch zijn de verschillen naar alle waarschijnlijkheid groot genoeg 
om de verschillen in treingebruik te verklaren.   
  Het vierde ordinale regressie model heeft een redelijk hoge Nagelkerke score van 0,316. Dit 
betekent dat bijna 32 procent van de totale variantie van de afhankelijke variabele, het treingebruik 
voor werk/zakelijk doeleinde, verklaard kan worden door de variabelen die tot de persoonlijke en 
ruimtelijke kenmerken van de respondenten behoren (zie tab. 6.13 & bijlage IV – tab.16).  

De tweede ordinale regressie analyse onderzoekt de invloed van de houding ten aanzien van 
de trein en andere vervoermiddelen op het reizen met de trein voor een dagje uit. Als alle variabelen 
die behoren tot de persoonlijke en ruimtelijke kenmerken; en de variabelen die de houding van de 
respondent weergeven, worden samengevoegd in een ordinaal regressie model blijkt dat er nog vier 
persoonlijke kenmerken van invloed zijn op het treingebruik voor werk doeleinden. Ook blijkt er nog 
één ruimtelijke variabele van invloed. Verder blijken alle vier de variabelen, die tot de houding van de 
respondent ten aanzien van de trein en andere vervoermiddelen behoren, significant van invloed op 
het treingebruik voor een dagje uit.     
 Van de variabelen die tot de persoonlijke kenmerken behoren, zijn het hebben van een 
treinabonnement en een OV-chipkaart van grote invloed op het treingebruik. Mensen die een 
treinabonnement of OV-chipkaart in bezit hebben, reizen vaker met de trein dan mensen die geen 
van beide in bezit hebben (estimate 0,920; 0,690). Hiernaast speelt de autobeschikbaarheid een rol, 
mensen die soms, regelmatig, vaak of altijd een auto tot beschikking hebben, reizen minder vaak met 
de trein dan mensen die nooit een auto tot beschikking hebben (estimate -,667; estimate -,787; 
estimate -,811 & estimate -1,296). De bevolkingsdichtheid van het woongebied van de respondenten 
is de enige ruimtelijke variabele die op het laagste significantieniveau (0,05<p<0,10) van invloed is op 
het treingebruik. Mensen die in wonen in een gebied met een bevolkingsdichtheid tussen de 5600-
8500 inwoners per km2 gaan vaker met de trein dan mensen die in een zeer stedelijk gebied wonen 
(meer dan 8500 inwoners per km2) (estimate 0,480).   
  Verder blijkt dat alle vier de variabelen, die tot de houding van de respondent ten aanzien 
van de trein en andere vervoermiddelen behoren, significant van invloed zijn op het treingebruik 
voor een dagje uit. Hoe hoger het rapportcijfer is dat mensen geven voor het reizen met de trein, 
hoe vaker mensen reizen met de trein (estimate 0,357). Dit hang samen met de beoordeling van 
verschillende aspecten van de trein, iemand die een hoge beoordeling geeft, reist vaker met de trein 
dan iemand die de aspecten laag waardeert (estimate 0,341). Verder blijkt dat de mensen die 
aangeven de aspecten belangrijk te vinden die tot de ‘satisfiers’ behoren, vaker met de trein reizen 
dan mensen die dit niet belangrijk vinden (estimate 0,488). Daar staat tegenover dat mensen die de 
‘dissatisfiers’ belangrijk vinden, minder vaak met de trein reizen dan mensen die dit niet belangrijk 
vinden (estimate -,474).   
  Tenslotte bleek uit het ordinale regressie model waarin de invloed op het gebruik van de 
trein voor een dagje uit van de verschillende persoonlijke en ruimtelijke kenmerken werd getest, dat 
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Marokkanen, Surinamers en Antillianen minder vaak met de trein reizen voor een dagje uit dan 
autochtone Nederlanders. Door het toevoegen van de variabelen die de houding ten aanzien van de 
trein en andere vervoermiddelen weergeven, blijkt dat de Antillianen niet meer significant minder 
vaak met de trein reizen dan autochtone Nederlanders. Dit houdt in dat het verschil in houding 
tussen de bevolkingsgroepen het verband met het treingebruik verklaart en niet ‘etniciteit’ als een 
op zichzelf staande factor. Er blijkt wel dat de Marokkanen en Surinamers significant minder vaak 
met de trein reizen voor een dagje uit dan autochtone Nederlanders (estimate -0,803 & estimate -
0,631). Een verklaring voor het feit dat Marokkanen minder vaak met de trein reizen voor en dagje 
uit kan, net als bij de tweede ordinale regressie analyse, gevonden worden in het feit dat een 
aanzienlijk kleiner deel van de Marokkanen er überhaupt op uit gaat voor een dagje uit in vergelijking 
met autochtone Nederlanders. Ook de gemiddelde reistijd naar de bestemming van een dagje uit ligt 
veel lager onder de Marokkaanse bevolkingsgroep dan onder autochtone Nederlanders (zie 
paragraaf 5.2). Bij de Surinamers verschilt het aandeel dat wel eens een dagje op pad gaat niet 
aanzienlijk kleiner en ook de reistijd verschilt niet veel met de autochtone Nederlanders. Toch is het 
verschil waarschijnlijk wel groot genoeg om de verschillen in treingebruik te verklaren.  
 Het ordinale regressie model heeft een Nagelkerke score van 0,414. Dit betekent een 
toename van 10 procent verklaarde variantie met de toevoeging van de variabelen die betrekking 
hebben op de houding van de respondenten. Dit is duidelijk een verbetering van het model. In totaal 
wordt met dit model wordt bijna 42 procent van de totale variantie van de afhankelijke variabele, het 
treingebruik voor werk/zakelijk doeleinde, door dit model verklaard (zie tab. 6.14 & bijlage IV – 
tab.17).   
 
  Het derde ordinale regressie model onderzoekt de invloed van de subjectieve norm op het 
reizen met de trein voor een dagje uit.  Als de variabelen die behoren tot de persoonlijke en 
ruimtelijke kenmerken, de houding  en de subjectieve norm worden samengevoegd in een ordinaal 
regressie model blijkt dat er nog zes persoonlijke kenmerken van invloed zijn op het treingebruik 
voor werk doeleinden. Er blijkt geen ruimtelijke variabele meer van invloed. Verder blijken allebei de 
variabelen van de subjectieve norm significant van invloed op het treingebruik voor een dagje uit.   
  
  Van de variabelen die tot de persoonlijke kenmerken behoren, zijn het hebben van een 
treinabonnement en een OV-chipkaart van grote invloed op het treingebruik. Mensen die een 
treinabonnement of OV-chipkaart in bezit hebben, reizen vaker met de trein dan mensen die geen 
van beide in bezit hebben (estimate 1,193; 0,787). Hiernaast speelt de autobeschikbaarheid een rol, 
mensen die altijd een auto tot beschikking hebben, reizen minder vaak met de trein dan mensen die 
nooit een auto tot beschikking hebben (estimate -1,177). Tevens blijkt dat de arbeidssituatie van de 
respondent ook van invloed is op het treingebruik voor bezoek aan vrienden, familie en kennissen. 
Werklozen of arbeidsongeschikten reizen minder vaak met de trein dan mensen die een baan 
hebben (estimate -0,828). Op het laagste significantieniveau (0,05<p<0,10) blijkt ook dat mensen die 
studeren minder vaak met de trein reizen dan mensen met een baan (estimate -0,483). Een 
mogelijke verklaring voor dat studenten minder vaak met de trein reizen dan mensen met een baan 
kan gevonden worden in het feit dat veel studenten in de stad wonen waar zij studeren en hun 
sociale netwerk in de nabije omgeving hebben en hierdoor niet vaak gebruik hoeven te maken  van 
de trein. Een mogelijke verklaring voor het feit dat werklozen/arbeidsongeschikten minder vaak met 
de trein reizen dan mensen met een baan kan wederom  gevonden worden in het feit dat het sociale 
netwerk van mensen die geen baan hebben geografisch gezien kleiner is in vergelijking met mensen 
die een baan hebben en dagelijks met mensen in contact komen die niet uit hun eigen 
woonomgeving komen. Werklozen/arbeidsongeschikten zullen daarom niet snel gebruik maken van 
de trein om grotere afstanden af te leggen om vrienden, familie of kennissen te bezoeken.   
  Hiernaast gaan mensen met inkomen tussen de 1100-1700 euro per maand gaan vaker met 
de trein dan mensen met een inkomen hoger dan 3300euro (estimate 0,651). Mensen met een lager 
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inkomen hebben minder vaak een auto tot hun beschikking in vergelijking met de mensen die een 
hoog inkomen hebben. Zij zullen daarom vaker gebruik (moeten) maken als zij voor een dagje uit een 
verre plaatsing moeten maken.  
  Net als bij de andere drie ordinale regressie modellen blijkt dat de beide variabelen, die de 
subjectieve norm meten, van invloed zijn op het treingebruik voor een dagje uit. Mensen waarvan 
zowel familie en vrienden met een ander vervoermiddel reizen dan met de trein, reizen zelf ook veel 
minder met de trein in vergelijking met iemand waarvan familie en vrienden wel met de trein reizen 
(estimate -1,576& estimate -0,494). De invloed van de vervoerwijzekeuze van vrienden op het 
treingebruik van de respondenten is echter wel gemeten op het laagste significantieniveau 
(0,05<p<0,10). De invloed van de vervoerwijze keuze van familie blijkt groter dan die van vrienden 
voor treinreizen voor een dagje uit. Dit is een logische uitkomst gezien het feit dat dagjes uit vaak 
met het gezin of andere familieleden worden ondernomen (zie paragraaf 5.2).  
  Tenslotte bleek uit het ordinale regressie model met de samenhang tussen het gebruik van 
de trein voor een dagje uit en de verschillende persoonlijke en ruimtelijke kenmerken dat 
Marokkanen, Surinamers en Antillianen minder vaak met de trein reizen voor een dagje uit dan 
autochtone Nederlanders. Door het toevoegen van de variabelen die de subjectieve norm 
weergeven, blijkt dat Marokkanen niet meer significant minder vaak met de trein reizen dan 
autochtone Nederlanders. Uit paragraaf 5.4 bleek dat bijna alle  familieleden en vrienden van de 
Marokkaanse respondenten niet met de trein reizen als zij een dagje uit gaan. Het is mogelijk dat de 
invloed van de vervoerwijzekeuze van de familieleden en vrienden zodanig groot is dat hierdoor de 
invloed van de etniciteit wegvalt. Het is ook mogelijk dat de vervoerwijzekeuze van familieleden en 
vrienden van de Marokkaanse respondenten zodanig anders is dan die van autochtone Nederlanders 
waardoor de verschillen in het treingebruik worden verklaard en niet de ‘etniciteit’ als variabele op 
zichzelf. Op het laagste significantieniveau (0,05<p<0,10) blijkt wel dat de Surinamers en Antillianen 
minder vaak met de trein reizen voor een dagje uit dan autochtone Nederlanders (estimate –0,501 & 
estimate -0,488). Zoals we al eerder bij het ordinale regressie model, waarin de invloed van de 
persoonlijke en ruimtelijke kenmerken op het treingebruik voor dagje uit werd getest, hebben 
gezien, is het aandeel Surinamers en Antillianen dat wel eens een dagje uit maakt niet veel kleiner 
dan onder autochtone Nederlanders. Toch is het mogelijk dat het verschil groot genoeg is om het 
verband te verklaren (zie paragraaf 5.2).       
 Het ordinale regressie model heeft een Nagelkerke score van 0,404. Dit betekent een 
toename van ongeveer 9 procent verklaarde variantie met de toevoeging van de variabelen die 
betrekking hebben op de houding van de respondenten. Dit is duidelijk een verbetering van het 
model. In totaal wordt met dit model wordt bijna 41 procent van de totale variantie van de 
afhankelijke variabele, het treingebruik voor werk/zakelijk doeleinde, door dit model verklaard (zie 
tab. 6.15 & bijlage IV – tab.18).  

De laatste en vierde ordinale regressie analyse onderzoekt de samenhang tussen de 
afhankelijke variabele, het reizen met de trein voor een dagje uit, en de verschillende persoonlijke en 
ruimtelijke kenmerken van de respondenten, de houding van de respondent en de subjectieve norm.
 Uit het vierde model blijkt dat het hebben van een treinabonnement en OV-chipkaart, net als 
in de andere drie regressie modellen, een positieve invloed heeft op het treingebruik voor een dagje 
uit (estimate 0,890 & estimate 0,621). Hiernaast blijk dat het beschikking hebben over een auto, of 
dit vaak is of maar soms, leidt tot een afname van het treingebruik in vergelijking met iemand die 
nooit een auto tot beschikking heeft. Dit effect is wel alleen significant voor mensen die altijd of vaak 
auto tot beschikking hebben (estimate -1,314 & estimate -,762). In tegenstelling tot het treingebruik 
voor functionele reizen, waar mensen met een auto vaker met de trein reizen dan mensen zonder 
auto, blijkt dat bij de recreatieve reizen een duidelijke voorkeur bij de auto ligt als vervoermiddel om 
verplaatsingen mee af te leggen. Dit kan te maken hebben met het feit dat de recreatieve 
bestemmingen meer verspreid liggen en op incidentele basis worden bezocht.   
  Verder blijkt dat de houding van de respondenten ten aanzien van de trein en andere 
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vervoermiddelen van invloed is op het treingebruik voor een dagje uit. Hoe hoger het rapportcijfer is 
dat mensen geven voor het reizen met de trein, hoe vaker zij met de met de trein reizen (estimate 
0,271). Dit hangt samen met de beoordelingen over verschillende aspecten van de trein, hoe hoger 
de beoordeling des te vaker reizen mensen met de trein (estimate 0,402).  Hiernaast blijkt dat 
hoe belangrijker mensen vinden dat een vervoermiddel snel en goedkoop moet zijn en hiernaast 
altijd moet werken en de vertrektijd flexibel moet zijn (dissatisfiers), des te minder vaak maken zij 
gebruik van de trein voor een dagje uit dan mensen die deze aspecten niet belangrijk vinden 
(estimate -0,621).  Bij de satisfiers zien we een ander beeld, mensen die het belangrijker vinden dat 
het vervoermiddel status uitstraalt, het vervoermiddel bij de persoon moet passen en dat men kan 
werken en ontspannen tijdens de reis, gaan significant vaker met de trein voor een dagje uit dan 
mensen die dit niet belangrijk vinden (estimate 0,524).   
   Verder is de vervoerwijzekeuze van familie van invloed op het treingebruik voor een dagje 
uit. Mensen waarvan hun familie met een ander vervoermiddel reist dan met de trein voor een dagje 
uit, reizen zelf ook veel minder met de trein in vergelijking met iemand waarvan familie wel met de 
trein reist (estimate -1,366). Het is niet opmerkelijk dat alleen de invloed van de vervoerwijze keuze 
van familie van invloed is op het treingebruik voor een dagje uit. Uit paragraaf 5.2 bleek dat dagjes 
uit vaak met het gezin of andere familieleden worden ondernomen.   
  Tenslotte bleek eerder (zie paragraaf 5.2.2) uit de rechtstreekse vergelijkingen van het 
treingebruik tussen de verschillende etnische groepen dat er een significant verschil was in het 
treingebruik voor een dagje uit, op het laagste significantieniveau (0,05<p<0,10). Uit deze definitieve 
ordinale regressie analyse blijkt dat dit effect, als er gecontroleerd wordt voor persoonlijke en 
ruimtelijke kenmerken, attitude en subjectieve norm, nog aanwezig is. Marokkanen reizen minder 
vaak met de trein voor een dagje uit dan autochtone Nederlanders (estimate -0,842). Ondanks het 
feit dat in het ordinale regressie model, waarin de subjectieve norm werd getest, bleek dat het 
verschil in treingebruik tussen de Marokkanen en autochtone Nederlanders wegviel, blijkt dat als alle 
onafhankelijke variabelen samen in één ordinaal regressie model worden getest dat door de 
onderlinge correlatie tussen de houding en subjectieve norm de Marokkaanse bevolkingsgroep 
minder met de trein reist dan de autochtone Nederlanders. Een verklaring kan gevonden worden, 
net als in de eerder regressie analyses dat een kleiner aandeel Marokkanen wel eens een dagje op 
pad gaat in vergelijking met de autochtone Nederlanders en automatisch minder gebruik maken van 
de trein. Op het laagste significantieniveau (0,05<p<0,10) blijkt ook dat de Surinamers minder vaak 
met de trein reizen voor een dagje uit dan autochtone Nederlanders (estimate -0,528). Bij de 
Surinamers is het aandeel dat wel eens een dagje op pad gaat niet aanzienlijk kleiner en ook de 
reistijd verschilt niet zodanig met de autochtone Nederlanders. Toch is het verschil waarschijnlijk wel 
groot genoeg om de verschillen in treingebruik te verklaren.     
 Het definitieve ordinale regressie model heeft een Nagelkerke score van 0,484. In totaal 
wordt door alle variabelen samen bijna 49 procent van de totale variantie van de afhankelijke 
variabele, het treingebruik voor een dagje uit, verklaard (zie tab. 6.16 & bijlage IV – tab.19).  
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Ordinale regressie analyses: Treingebruik voor een dagje uit 

Tabel 6.13    Tabel 6.14        Tabel 6.15    Tabel 6.16 
Invloed persoonlijke en ruimtelijke  Invloed persoonlijke en ruimtelijke      Invloed persoonlijke en  ruimtelijke   Invloed persoonlijke en ruimtelijke kenmerken & 

kenmerken ¹   kenmerken & houding t.a.v. de trein en      kenmerken & subjectieve norm ¹  houding t.a.v. de trein en vervoermiddelen &  
     vervoermiddelen ¹        subjectieve norm ¹ 

 Nagelkerke R Square 0.316 Nagelkerke R Square 0.414 Nagelkerke R Square 0.404 Nagelkerke R Square 0.484 

  Estimate  Estimate  Estimate  Estimate 

P
e

rs
o

o
n

lij
ke

 k
en

m
er

ke
n

 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
-.235 
-.634** 
-.684** 
-.480** 
.0

 a
 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
-.362 
-.803** 
-.631** 
-.347 
.0

 a
 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
-.086 
-.431 
-.501* 
-.488* 
.0

 a
 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
-.343 
-.842** 
-.528* 
-.424 
.0

 a
 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.791***  
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.690** 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.787***  
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.612** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.306 *** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
.920*** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.193*** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
.890*** 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ 
studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huis/vut/pensioen  
4= werkend 

 
-.260 
-.734** 
-.153 
0a 

  

Arbeidssituatie  
1=studerend/ 
studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huis/vut/pensioen  
4= werkend 

 
-.483* 
-.828** 
-.300 
0a 

  

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.657** 
.884** 
.025 
.160 
0a 

  

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.634 
.651** 
.037 
.059 
0a 

  

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-1.241*** 
-.600 
-.547* 
-.514* 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-1.296*** 
-.811** 
-.787** 
-.667** 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-1.177** 
-.639 
-.358 
-.446 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-1.314** 
-.762* 
-.509 
-.494 
0a 

R
u

im
te

lij
ke

 

ke
n

m
er

ke
n

 Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.391 
.463* 
.525** 
.573** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.338 
.286 
.341 
.480* 
0a 
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H
o

u
d

in
g

 

 

  Rapportcijfer trein .357***   Rapportcijfer trein .271** 

  Treinoordeel .341**   Treinoordeel .402** 

 

 

Dissatisfiers -.474**   Dissatisfiers -.621** 

  Satisfiers .488**   Satisfiers .524** 

Su
b

je
ct

ie
ve

 

n
o

rm
 

 

 

  

Familie reist met  
1= Ander vervoermiddel 
2= Trein 

 
-1.576*** 
0a 

Familie reist met 
1= Ander vervoermiddel 
2= Trein 

 
-1.366*** 
0a 

 

 

  

Vrienden reizen met 
1= Ander vervoermiddel 
2= Trein 

-.494* 
0 a 

  

 ¹ Variabelen die wel zijn getest maar niet 
significant van invloed zijn: geslacht, leeftijd, 
huishoudensamenstelling, opleidingsniveau, 
rijbewijs, autobeschikbaarheid, afstand tot trein-
station (ook in logaritme) en type treinstation. 

***: Significantie op 0,01 niveau  
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

 

¹ Variabelen die wel zijn getest maar niet significant 
van invloed zijn: geslacht, leeftijd, huishouden-
samenstelling, opleidingsniveau, arbeidssituatie, 
inkomen, rijbewijs bezit, afstand tot treinstation 
(ook in logaritme) en type treinstation. 

***: Significantie op 0,01 niveau  
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

 

 

¹ Variabelen die wel zijn getest maar niet 
significant van invloed zijn: geslacht, leeftijd, 
huishoudensamenstelling, opleidingsniveau, 
rijbewijs bezit,  bevolkingsdichtheid, afstand tot 
treinstation (ook in logaritme), type treinstation en 
vervoerwijzekeuze vrienden.  

***: Significantie op 0,01 niveau  
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

 

¹ Variabelen die wel zijn getest maar niet significant 
van invloed zijn: geslacht, leeftijd, huishouden-
samenstelling, opleidingsniveau, arbeidssituatie, 
inkomen, rijbewijs bezit, bevolkingsdichtheid, afstand 
tot treinstation (ook in logaritme), type treinstation 
en vervoerwijzekeuze vrienden. 
 
***: Significantie op 0,01 niveau  
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 
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 Hoofdstuk 7 – Conclusie 

  
  In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten en conclusies van het onderzoek 
gepresenteerd. De vijf deelvragen zullen als leidraad dienen voor het beantwoorden van de centrale 
onderzoeksvraag. Ook bevat dit hoofdstuk een discussie waarin kanttekeningen over het verloop van 
het onderzoek en de gepresenteerde data nader worden toegelicht. Tenslotte worden ook enkele 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot verder onderzoek. 

  De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt als volgt: In hoeverre wijkt het treingebruik van 
niet-westerse allochtonen af van autochtonen en welke factoren spelen een belangrijke rol bij de 
keuze voor de trein als vervoermiddel? Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er vijf 
deelvragen opgesteld die hieronder staan weergegeven.  
 

1. Zijn er verschillen in frequentie en doeleinde van het gebruik van de trein onder niet-westerse 
allochtonen en autochtonen? 

2. In hoeverre zijn er verschillen te onderscheiden in het treingebruik tussen 1ste en 2de generatie 
niet-westerse allochtonen? 

3. Welke persoonlijke en ruimtelijke kenmerken zijn van invloed op de keuze voor de trein als 
vervoermiddel voor niet-westerse allochtonen en autochtonen?  

4. In welke mate beïnvloedt de houding ten aanzien van de trein het werkelijke treingebruik 
onder niet-westerse allochtonen en autochtonen?   

5. In hoeverre speelt de subjectieve norm een rol bij het treingebruik onder niet-westerse 
allochtonen en autochtonen?   

7.1 Conclusie 
 
  Bij aanvang van dit onderzoek werd er vanuit de NS een blind spot aangewezen in kennis 
over het  reisgedrag en specifiek het gebruik van de trein als vervoermiddel onder niet-westerse 
allochtonen in Nederland. De onderzoeksvraag van dit onderzoek heeft zich daarom gericht op de 
invulling van deze blind spot. Aan de hand van een surveyonderzoek en verschillende statistische 
analyses is allereerst het reisgedrag van de niet-westerse allochtonen en autochtone Nederlanders 
onderzocht. Hierbij is specifiek gekeken naar het gebruik van de trein als vervoermiddel en de 
achterliggende redenen waarom de trein wel of niet als vervoermiddel gebruikt wordt. Met behulp 
van ordinale regressie analyses is vervolgens onderzocht welke specifieke factoren een rol spelen bij 
de keuze voor het reizen met de trein. Deze analyse maakt het mogelijk om de meest invloedrijke 
variabelen te achterhalen omdat het model corrigeert op de invloed van de andere variabelen. Met 
de modellen is onderzocht of er specifieke factoren aan te wijzen zijn die van invloed zijn op het 
treingebruik voor de TSMA-groep en autochtonen. Hierbij is tevens gekeken in hoeverre er 
verschillen zijn in het verplaatsingsgedrag met de trein tussen de niet-westerse allochtonen en 
autochtone Nederlanders.   
  Om te beginnen is er in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen vier soorten 
verplaatsingen waarvoor de trein een geschikt vervoermiddel is om mee te reizen. Allereerst twee 
functionele verplaatsingen waaronder de reizen voor een werk/zakelijke en studie doeleinden 
worden bedoeld. De recreatieve reizen bestaan uit verplaatsingen naar vrienden, familie of 
kennissen en een dagje uit (bijvoorbeeld winkelen, pretpark of het bezoeken van een museum). 
 Bij de verplaatsingen voor functionele doeleinden zien we nagenoeg geen verschillen tussen 
de TSMA-groep en autochtone Nederlanders als er gekeken wordt naar het aandeel reizigers, de 
frequentie van de reis, de reistijd en het reisgezelschap. Voor de recreatieve reizen ligt dit anders. 
Turken en Marokkanen leggen slechts korte afstanden af en zijn niet lang onderweg om op de plaats 
van bestemming te komen. Ze gaan echter wel regelmatig op pad om vrienden of familie te 
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bezoeken of een dagje uit te gaan. De Surinamers, Antillianen en autochtone Nederlanders maken 
daartegenover minder vaak een verplaatsing voor een recreatief doeleinde maar zijn wel langer 
onderweg. Er kan geconcludeerd worden dat zij een grotere ‘action space’ hebben dan de Turken en 
Marokkanen, gekeken naar het reisgedrag voor een recreatief doeleinde.   
  Naast de verkenning van het algemene reisgedrag is er in de enquête specifiek gevraagd naar 
de vervoerwijzekeuze bij de verschillende functionele en recreatieve verplaatsingen. In dit onderzoek 
ligt de focus op het gebruik van de trein als vervoermiddel. De eerste twee deelvragen gaan hier dan 
ook op in:  
     1. Zijn er verschillen in frequentie en doeleinde van het gebruik van de trein onder niet- 
     westerse allochtonen en autochtonen?  
     2. In hoeverre zijn er verschillen te onderscheiden in het treingebruik tussen 1ste en 2de   
     generatie niet-westerse allochtonen? 

  Door het toepassen van de Chi-kwadraat toets is onderzocht of het treingebruik tussen de 
TSMA-groep en autochtone Nederlanders verschilt. Uit deze eerste verkenning van  het treingebruik 
voor de functionele en recreatieve doeleinden tussen de verschillende bevolkingsgroepen bleek dat 
voor zowel een werk/zakelijk doeleinde, bezoek aan vrienden, familie of vrienden; en voor een dagje 
uit, de trein significant verschillend gebruik wordt. Hierbij moet wel vermeld worden dat bij alle drie 
de analyses het verband tussen etniciteit en treingebruik wel erg zwak is.    
 Uit de analyse van het treingebruik onder de eerste en tweede generatie niet-westerse 
allochtonen bleek dat er geen significante verschillen zijn in het treingebruik tussen de eerste en 
tweede generatie niet-westerse allochtonen voor de functionele doeleinden. De tweede generatie 
maakt wel iets vaker gebruik van de trein voor functionele doeleinden maar deze verschillen blijken 
niet significant. Bij het treingebruik voor recreatieve doeleinden blijkt dat de  eerste generatie net 
iets vaker gebruik maakt van de trein dan de tweede generatie. Deze verschillen zijn alleen significant 
op het laagste significantieniveau (0,05<p<0,10) bij de treinreizen voor het bezoeken van vrienden, 
familie of kennissen. Het is mogelijk dat de familieleden en vrienden van de eerste generatie verder 
weg wonen dan bij de jongere tweede generatie. Voor het gebruik van de trein voor een dagje uit 
blijken er geen significante verschillen zijn tussen het gebruik van de trein door de eerste of tweede 
generatie allochtonen.   
  Naast het gebruik van de trein als vervoermiddel is in het beschrijvende hoofdstuk van dit 
onderzoek ook gekeken naar de verschillende motivaties van de respondenten waarom zij wel of niet 
reizen met de trein en de houding ten aanzien van de trein en van vervoermiddelen in het algemeen. 
Een opmerkelijke uitkomst hierbij is dat de Turken het meest positief zijn over de trein als 
vervoermiddel en het grootste deel van deze bevolkingsgroep trein-captive is. Iemand die trein-
captive is, is als het ware ‘veroordeeld’  tot het reizen met de trein om grote afstanden af te leggen 
omdat er geen alternatief vervoermiddel zoals de auto aanwezig is om mee te reizen. Hiernaast 
speelt de status van het vervoermiddel waarmee gereisd wordt een grotere rol bij de 
vervoerwijzekeuze voor de Turken dan voor de andere bevolkingsgroepen. Hoewel uit de literatuur 
bleek dat onder allochtone jongeren de auto vaak als statussymbool wordt gezien, blijkt uit dit 
onderzoek dat de trein ook een bepaalde status is toebedeeld onder de  Turkse bevolkingsgroep 
(Steg; 2005; Verheggen & Spangenberg, 2011).      

 Aan de hand van ordinale regressie analyses zijn de laatste drie deelvragen onderzocht. Deze 
deelvragen gaan in op de factoren die in de literatuur een rol  spelen bij de keuze voor het reizen met 
de trein en zijn als volgt geformuleerd: 

3. Welke persoonlijke en ruimtelijke kenmerken zijn van invloed op de keuze voor de trein als 
vervoermiddel voor niet-westerse allochtonen en autochtonen?  

4. In welke mate beïnvloedt de houding ten aanzien van de trein het werkelijke treingebruik 
onder niet-westerse allochtonen en autochtonen?   
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5. In hoeverre speelt de subjectieve norm een rol bij het treingebruik onder niet-westerse 
allochtonen en autochtonen?    
 

  Omdat er in dit onderzoek een onderscheid is gemaakt tussen vier soorten verplaatsingen 
waarvoor de trein een geschikt vervoermiddel is om mee te reizen, is per doeleinde de invloed van 
de verschillende onafhankelijke variabelen op het treingebruik onderzocht.   
   
  Allereerst is de invloed van de persoonlijke en ruimtelijke kenmerken, de houding ten 
aanzien van de trein en andere vervoermiddelen en de subjectieve norm op het treingebruik voor 
een werk/zakelijk doeleinde onderzocht. Hieruit blijkt allereerst dat er geen verschillen zijn in het 
gebruik van de trein als vervoermiddel tussen de TSMA-groep en autochtonen. Er blijken wel andere 
verklarende factoren aan te wijzen die samen 44 procent van de variantie van de afhankelijke 
variabelen, het treingebruik, verklaren. Van de persoonlijke kenmerken vergroten het in het bezit 
hebben van een treinabonnement en OV-chipkaart het gebruik van de trein. Hiernaast zijn het 
rijbewijs bezit, autobeschikbaarheid en het inkomen variabelen die ook significant van invloed zijn. Er 
blijken geen ruimtelijke kenmerken van invloed op het treingebruik. Wel blijkt dat hoe hoger het 
rappportcijfer is dat mensen geven voor het reizen met de trein, hoe vaker zij gebruik maken van de 
trein als vervoermiddel. Ook mensen die de satisfiers belangrijk vinden, gaan vaker met de trein. Hier 
tegenover staat dat mensen die de dissatisfiers belangrijk vinden minder vaak met de trein reizen. 
Tenslotte speelt ook de vervoerwijzekeuze van familieleden en vrienden een rol bij het treingebruik. 
Mensen waarvan familie en vrienden niet met de trein reizen, reizen zelf ook minder vaak met de 
trein.   
   
  In tegenstelling tot het treingebruik voor een werk/zakelijk doeleinde spelen zowel de 
persoonlijke als ruimtelijke kenmerken een rol bij het treingebruik voor studie doeleinden. Het in 
bezit hebben van een treinabonnement, een OV-chipkaart en de autobeschikbaarheid oefenen ook 
bij dit tweede functionele doeleinde grote invloed uit op het gebruik van de trein. Ook spelen de 
bevolkingsdichtheid van het woongebied en het type treinstation ook een rol. Hiernaast blijkt dat 
mensen die de satisfiers belangrijk vinden, vaker met de trein reizen dan mensen die dit niet 
belangrijk vinden. Verder zijn de andere variabelen die de houding weergeven ten aanzien van de 
trein en andere vervoermiddelen niet significant van invloed. Wel speelt de vervoerwijzekeuze van 
vrienden een rol bij het treingebruik. Mensen waarvan vrienden niet met de trein reizen, reizen zelf 
ook minder vaak met de trein. Tenslotte zijn er ook geen verschillen in het treingebruik tussen TSMA-
groep en autochtonen bij het treingebruik voor studie doeleinden. In totaal verklaren alle 
onafhankelijke variabelen 44,6 procent van de variantie van het treingebruik, de afhankelijke 
variabele.  

  Bij het treingebruik voor het eerste recreatieve doeleinde; om vrienden, familie en kennissen 
te bezoeken, zijn wederom meerdere persoonlijke kenmerken van invloed op het treingebruik. Ook 
de houding ten aanzien van de trein en andere vervoermiddelen en de subjectieve norm blijken van 
invloed. In totaal verklaren alle onafhankelijke variabelen samen 43,1 procent van de variantie van 
de afhankelijke variabele, het treingebruik.  Net als bij het treingebruik voor functionele doeleinden 
blijkt dat het in het bezit hebben van een treinabonnement en OV-chipkaart een positieve uitwerking 
heeft op het treingebruik. Ook de autobeschikbaarheid en het inkomen zijn van invloed op het 
treingebruik. Hiernaast gaan mensen die een hoog rapportcijfer geven voor het reizen met de trein 
en positief zijn over aspecten van de trein vaker met de trein dan mensen die hier lage scores voor 
geven. Mensen die satisfiers belangrijk vinden, maken ook vaker gebruik van de trein dan mensen die 
dit niet belangrijk vinden.  Verder speelt ook de vervoerwijzekeuze van familieleden en vrienden een 
rol bij het treingebruik.  Mensen waarvan familie en vrienden niet met de trein reizen, reizen zelf ook 
minder vaak met de trein. Tenslotte bleek  in eerste instantie dat de Marokkanen minder vaak met 
de trein reizen ten opzichte van de autochtonen wanneer de persoonlijk en ruimtelijke kenmerken 
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en de variabelen die de houding weergeven aan een ordinaal regressie model werden toegevoegd. 
Echter, dit effect verdween bij het toevoegen van de subjectieve norm aan het model. De samenhang 
tussen de subjectieve norm en etniciteit zorgt ervoor dat de invloed van de etniciteit op zich wegvalt 
en hierdoor reist de TMSA-groep in frequentie niet anders met de trein dan autochtonen als zij 
vrienden, familie of kennissen bezoeken.  
   
  De verklarende factor van alle onafhankelijke variabelen blijkt het grootst te zijn op het 
treingebruik voor een dagje uit. In totaal wordt 48,1 procent van de variantie van de afhankelijke 
variabele verklaard. Van de persoonlijke kenmerken zijn net als in alle drie de andere ordinale 
regressie modellen het in bezit hebben van het treinabonnement, OV-chipkaart en 
autobeschikbaarheid significant van invloed op het treingebruik voor een dagje uit. Verder gaan 
mensen die een hoog rapportcijfer geven voor het reizen met de trein en positief zijn over aspecten 
van de trein vaker met de trein dan mensen die hier lage scores voor geven. Ook mensen die de 
satisfiers belangrijk vinden, gaan vaker met de trein. Hier tegenover staat dat mensen die de 
dissatisfiers belangrijk vinden minder vaak met de trein reizen. Hiernaast speelt alleen de 
vervoerwijzekeuze van familieleden een rol bij het treingebruik. Mensen waarvan familieleden niet 
met de trein reizen, reizen zelf ook minder vaak met de trein. Tenslotte blijkt dat etniciteit als   
verklarende variabele bij het treingebruik voor een dagje uit wel significant van invloed is. In eerste 
instantie blijkt bij het toevoegen van alleen de persoonlijke en ruimtelijke kenmerken aan het model 
dat zowel de Marokkanen, Surinamers en Antillianen minder vaak met de trein reizen dan 
autochtonen. Bij het toevoegen van de houding ten aanzien van de trein en andere vervoermiddelen 
blijkt dat Antillianen niet meer minder vaak met de trein reizen, maar Marokkanen en Surinamers 
blijken nog wel minder vaak te reizen met de trein ten opzicht van autochtonen. Wordt daarentegen 
de subjectieve norm toegevoegd aan het model met de persoonlijke en ruimtelijke variabelen dan 
blijkt dat de Marokkanen niet meer significant minder met de trein reizen en dat juist de Antillianen 
en Surinamers wel minder vaak met de trein reizen ten opzicht van autochtonen. In het model 
waarin de invloed van alle onafhankelijke variabelen wordt getest, blijkt uiteindelijk dat Marokkanen 
en Surinamers significant minder vaak met de trein reizen dan autochtone Nederlanders.  

Het reisgedrag van de TSMA-groep in vergelijking met autochtonen verschilt enkel op het 
gebied van verplaatsingen met een recreatief doeleinde. Dit is ook terug te zien in het treingebruik 
voor een recreatief doeleinde, namelijk een dagje uit. Uit Amerikaans onderzoek bleek dat jonge 
immigranten die in Amerika komen wonen meer open staan om ‘nieuw’ reisgedrag aan te leren in 
vergelijking met ouderen immigranten (zie Tal & Handy, 2005; Blumenberg, 2009). In dit onderzoek 
hebben we ook te maken met niet-westerse allochtonen die op jonge leeftijd naar Nederland zijn 
gekomen of zelf in Nederland zijn geboren. Het is mogelijk dat hierdoor de geringe  verschillen in het 
reisgedrag zijn te verklaren. De toekomst zal uitwijzen of de geringe verschillen die in het reisgedrag 
zijn gevonden na verloop van tijd ‘vanzelf’ zullen verdwijnen en het reisgedrag van niet-westerse 
allochtonen niet meer te onderscheiden is van autochtonen.  

7.2  Discussie  

  De resultaten en conclusies vormen een belangrijk onderdeel van het onderzoek, maar het is 
ook belangrijk om stil te staan bij de keuzes die tijdens het proces zijn gemaakt. Er zijn een aantal 
kanttekeningen met betrekking tot het onderzoek die moeten worden  vermeld.   
 Het eerste betreft de steekproef. De respondenten voor dit onderzoek zijn verzameld via een 
online enquête die is uitgezet door het marktonderzoeksbureau PanelClix. Op deze manier was het 
mogelijk om in een korte tijd een groot aantal respondenten te benaderen onder de TSMA-groep en 
autochtonen in Nederland. Zowel de niet-westerse allochtonen (zowel uit de eerste en tweede 
generatie) en autochtonen die hebben deelgenomen aan het onderzoek blijken over het algemeen 
relatief jong en hoog opgeleid te zijn. Hierbij beheersen alle niet-westerse allochtonen de 
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Nederlandse taal omdat de enquête alleen in het Nederlands is uitgezet. Deze steekproef is echter 
niet representatief voor de gehele niet-westerse allochtone en autochtonen populatie. Er is echter 
bewust gekozen om de persoonlijke kenmerken van de niet-westerse allochtonen en autochtonen op 
elkaar af te stemmen, zodat een goede vergelijking tussen de TSMA-groep en autochtonen mogelijk 
was. De resultaten en conclusies zullen daarom hoofdzakelijk van toepassing zijn op de mensen uit 
de steekproef. Desondanks is het voor de NS wel een interessante doelgroep omdat dit ‘toekomstige’ 
reizigers zijn. Hiernaast is het ook mogelijk dat sommige algemene conclusies van toepassing zijn op 
andere groepen mensen uit de populatie.    
  Het tweede betreft de literatuur. De artikelen en onderzoeksrapporten die zijn geselecteerd 
zijn overwegend gebaseerd op theorie en case studies uit de verschillende disciplines transport 
geografie en (stads)sociologie. Desondanks zijn er vanwege de beperkte tijd voor het onderzoek  
echter wel keuzes gemaakt in de grote hoeveelheid literatuur wat tot een beperkt aantal 
onderzoekscategorieën in de enquête heeft geleid en andere categorieën buiten beschouwing zijn 
gelaten. Uit het onderzoek blijkt dat iets meer dan 40 procent van de variantie van de afhankelijke 
variabele wordt verklaard door de factoren die vanuit de literatuur zijn onderzocht. Dit houdt in dat 
er nog bijna 60 procent variantie onverklaard blijft. Er moet daarom voorzichtig omgegaan worden 
met het generaliseren van de uitkomsten.       
 Ondanks de beperkingen draagt dit onderzoek bij aan de kennis en het inzicht in het 
reisgedrag onder niet-westerse allochtonen in Nederland. De onderzoeken naar het reisgedrag en de 
mobiliteit van niet-westerse allochtonen zijn namelijk al redelijk gedateerd (zie MuConsult, 1995; 
Vogels, 2002 & Nietpoth, 2004; Harms, 2006 & Olde Kalter, 2008). Het meest omvangrijke onderzoek 
van Harms (2006) is middels een kwalitatieve onderzoekmethode uitgevoerd. Niet-westerse 
allochtonen zijn thuis benaderd, waar nodig in de taal van hun herkomstland. Op deze manier is een 
groot aantal respondenten die behoren tot de eerste generatie benaderd. In dit onderzoek hebben 
iets meer tweede generatie allochtonen deelgenomen ten opzichte van de eerste generatie. 
Hiernaast is het onderzoek alleen in het Nederlands uitgezet en blijkt de gemiddelde leeftijd van de 
respondenten relatief laag te liggen. Er is sprake van een ‘jonge geïntegreerde onderzoeksgroep’ die 
het beeld van de toekomst weergeven. De geringe verschillen in de mobiliteit en het reisgedrag met 
de trein ten opzichte van autochtonen kunnen hieraan worden gekoppeld.    
  Tenslotte de betekenis van de resultaten van dit onderzoek voor NS. Uit de literatuur bleek  
dat, met betrekking tot de tweede generatie niet-westerse allochtonen, de verschillen in leefsituatie 
(waaronder het opleidingsniveau) met autochtonen steeds kleiner worden (Harms, 2006 & Bouma 
e.a., 2011). Uit het beschrijvende deel van dit onderzoek blijkt dat de verschillen in de leefsituatie 
van niet-westerse allochtonen en autochtonen klein zijn. Desondanks zijn er wel verschillen aan te 
wijzen in de mobiliteit en reisgedrag met de trein tussen de TSMA-groep en autochtonen. 
Marokkanen en Surinamers reizen minder vaak met de trein voor een dagje uit. Dit heeft deels 
betrekking op hun ruimtelijke verplaatsingsgedrag. De NS zou op het gebied van marketing mogelijk 
een ‘actief spreidingsbeleid’ kunnen voeren en hiermee bepaalde bestemmingen aantrekkelijk 
maken voor niet-westerse allochtonen opdat ze langere afstanden gaan afleggen en daarbij de trein 
als vervoermiddel gaan gebruiken.   
  Verder blijkt uit onderzoek van de NS dat er een bepaalde volgorde bestaat in wat klanten 
belangrijk vinden met betrekking tot hun treinreis. Dit is weergegeven in de Klantwenspiramide van 
NS waarin staat uitgedrukt hoe de klantwensen zich tot elkaar verhouden. Er wordt hierbij een 
onderscheidt gemaakt tussen de concepten ‘dissatisfiers’ en ‘satisfiers’. De dissatisfiers bestaan uit 
basis behoeften zoals betrouwbaarheid en veiligheid van de trein. Onder de satisfiers vallen meer 
´luxe´ factoren zoals comfort en de beleving van het gebruik van de trein (Van Hagen, 2011). Uit dit 
onderzoek blijkt dat bij het treingebruik voor zowel  functionele als recreatieve doeleinden het 
concept satisfiers een rol speelt. Mensen die aspecten met betrekking tot comfort en beleving 
belangrijk vinden, reizen vaker met de trein dan mensen die deze aspecten niet belangrijk vinden. 
Het bevorderen van leuke extra’s die het reizen met de trein plezieriger maken en de comfort 
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vergroten, zal gezien de uitkomsten van dit onderzoek tot meer treinreizigers leiden. Dit is een 
uitkomst die door NS meegenomen kan worden in hun toekomstige strategie.  

7.3  Aanbevelingen   

Het begrip van reisgedrag is complex, er is daarom geen eenduidige onderzoeksmethode om 
dit onderwerp te onderzoeken. Voor deze scriptie is ervoor gekozen om een grootschalig kwantitatief 
onderzoek uit te voeren. Tegenwoordig wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van zogenaamde 
‘mixed methods’ waarbij kwantitatief en kwalitatief onderzoek wordt gecombineerd (Bryman, 2008). 
Gezien de beperkte tijd voor dit onderzoek is er gekozen alleen kwantitatief onderzoek uit te voeren. 
Een vervolg onderzoek met een kwalitatief karakter zou kunnen bijdragen aan het inzicht in andere 
factoren die een rol spelen bij het reisgedrag met de trein van niet-westerse allochtonen en hierbij 
bijdragen aan de onverklaarde variantie van dit onderzoek.   
  Tenslotte is in dit onderzoek alleen het reisgedrag van de eerste en tweede generatie niet-
westerse allochtonen onderzocht in vergelijking met autochtonen. Het CBS spreekt echter over een 
groei van de ‘niet-westerse derde generatie’ in de komende jaren (CBS, 2010¹). Deze generatie heeft 
ouders die in Nederland zijn geboren maar waarvan een van de grootouders geboren is in een niet-
westers land. Momenteel ligt de leeftijd onder deze groep erg laag en is het niet mogelijk individueel 
reisgedrag in kaart te brengen. Er kan worden aanbevolen om over 10 jaar een onderzoek onder 
deze generatie uit te voeren om te kijken in hoeverre de verschillen die in dit onderzoek naar voren 
zijn gekomen nog van toepassing zijn.    
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Bijlagen 
 
 
Bijlage I – Operationalisering enquêtevragen 

 
Tabel 1: Sociaaldemografische kenmerken 

Enquêtevraag Antwoordcategorie 

Nationaliteit / etniciteit 1= autochtone Nederlander 
2= 1ste generatie Antilliaan 
3= 1ste generatie Surinamer 
4= 1ste generatie Turk 
5= 1ste generatie Marokkaan 
6= 2de generatie Antilliaan 
7= 2de generatie Surinamer 
8= 2de generatie Turk 
9= 2de generatie Marokkaan 

Geslacht 1= man 
2= vrouw 

Leeftijd Leeftijd (in jaren) 

Huishoudsituatie 1 Alleen ikzelf  
2 Ikzelf met partner  
3 Ikzelf met partner en 

kind(eren)  
4 Ikzelf met kind(eren)  
5 Ikzelf met ouder(s) of 

verzorger(s)  
6 Ikzelf met meer volwassenen 

(18 jaar en ouder)  
7 Anders, namelijk….. 

Leeftijd jongste kind 1 0 – 3 jaar 
2 4 – 5 jaar 
3 6 – 12 jaar 
4 13 – 15 jaar 
5 16 jaar of ouder 

 
Tabel 2: Ruimtelijke kenmerken 

Enquêtevraag Antwoordcategorie 

Woonlocatie Postcode (4 cijfers) 

Werk- en studie locatie Locatie (adres  & plaatsnaam) 

 
Tabel 3: Sociaal-culturele kenmerken 

Enquêtevraag Antwoordcategorie 

Contact met Nederlanders 1= Heel vaak 
2= Vaak 
3= Regelmatig   
4= Soms 
5= Nooit 
6= Zeg ik liever niet 

Ik voel mij ‘Nederlander’ 1=Helemaal mee eens 
2= Mee eens 
3= Neutraal   
4= Niet mee eens 
5= Helemaal  niet mee eens 
6= Zeg ik liever niet 

 

Tabel 4: Sociaaleconomische kenmerken 

Enquêtevraag Antwoordcategorie 

Hoogste afgeronde 
opleiding 

1 Geen opleiding afgerond 
2 Lagere School/Basisschool 
3 VMBO-K/G/B, praktijkonderwijs, LTS 
4 MULO, MAVO, VMBO-T 
5 MBO 
6 HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium 
7 HBO/WO 
8 Anders, namelijk……. 

Arbeidssituatie 1 Studerend / schoolgaand 
2 Werkzaam  
3 Studerend en werkzaam 
4 Vrijwilliger 
5 Werkloos / werkzoekend / bijstand 
6 Huisvrouw / huisman  
7 Gepensioneerd / VUT  
8 (deels) Arbeidsongeschikt 
9 Anders, namelijk……  

Soort werk 1 Fulltime 
2 Parttime 
3 Parttime (als bijbaan) 

Netto maandelijks 
inkomen huishouden 

1 Minder dan  € 1.100 
2 Tussen € 1.100 – € 1.700 
3 Tussen € 1.700 – € 2.300 
4 Tussen € 2.300 – € 3.300 
5 Meer dan € 3.300 
6 Zeg ik liever niet 

Rijbewijs 1=ja 
2=nee 

Beschikbaarheid auto  1=Nooit 
2= Soms 
3= Regelmatig   
4= Vaak 
5= Altijd 

OV-chipkaart 1=ja 
2=nee 

Treinabonnement 1=ja 
2=nee 

Soort treinabonnement 1 Studentenreisproduct 
2 Voordeelurenabonnement 
3 Maandabonnement 
4 Jaarabonnement 
5 NS trajectkaart 
6 NS Business Card 
7 Anders, namelijk ….. 
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Tabel 5: Reisgedrag 

Enquêtevraag Antwoordcategorie 

Maakt u wel eens een reis 
vanuit uw woning: 
- naar een werklocatie of 
zakelijk adres? 
- naar een school, studie – of 
stageplek? 
- om vrienden, familie of 
kennissen te bezoeken? 
- voor een dagje uit? 

1 = ja 
2 = nee 

Frequentie verplaatsing 
 

1 = 4 a 5 dagen per week 
2 = 1-3 dagen per week 
3 = 1-3 dagen per maand 
4 = 6-11 dagen afgelopen jaar  
5 = 3-5 dagen afgelopen jaar 
6 = 1 of 2 dagen afgelopen jaar 
7 = geen enkele keer / weet 
niet 

Gemiddelde reistijd 
 

1 = 0-15 minuten 
2 = 15- 30 minuten 
3 = 30 – 60 minuten 
4 = meer dan 60 minuten 

Hoofdvervoerwijze 
- auto 
- bus, tram, metro 
- trein 
- (brom) fiets 
- lopen 
- ander gemotoriseerd  
vervoermiddel 

1=Altijd 
2= Vaak 
3= Regelmatig   
4= Soms 
5= Nooit 
6 = Niet van toepassing 

Manier van reizen 
- naar een werklocatie of 
zakelijk adres  
- naar een school, studie – of 
stageplek 
- om vrienden, familie of 
kennissen te bezoeken 
- voor een dagje uit 

1= Alleen 
2= Samen met 
gezinsleden/familie 
3= Samen met vrienden 
4= Samen met collega’s  
5= Niet van toepassing 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Tabel 6: Reizen met de trein 

Enquêtevraag Antwoordcategorie 

Reizen met de 
trein een optie 

1 = ja 
2 = nee 
3 = weet ik niet 

Redenen 
waarom geen 
gebruik van 
trein 

1=De afstand naar mijn werklocatie of zakelijk adres is 
te kort om de trein als vervoermiddel te gebruiken 
2= Het treinstation is te ver weg van mijn woning 
Er is geen treinstation dicht genoeg bij de plek van mijn 
bestemming 
3= De trein rijdt niet vaak genoeg 
4= Het reizen met de trein is te duur 
5= Omdat ik met de trein moet overstappen 
6= Omdat reizen met de auto goedkoper is 
7= Omdat reizen met de bus, tram of metro goedkoper 
is 
8= Omdat de auto sneller is 
9= Omdat ik de verplaatsing vanuit mijn woning naar 
mijn werklocatie of zakelijk adres combineer met 
andere activiteiten (bijvoorbeeld het ophalen of 
wegbrengen van kinderen of boodschappen doen) 
10= Omdat ik heel weinig reis 
11= Om een andere reden, namelijk ……………. 

Redenen 
waarom wel 
gebruik van 
trein 

1= Omdat de trein goedkoop is 
2= Omdat ik in de trein kan werken, lezen, slapen etc.  
3= Omdat iemand anders de treinreis gedeeltelijk of 
geheel voor mij betaalt 
4= Omdat ik een OV-studentenkaart heb  
5= Omdat ik beschik over een treinabonnement 
6= Omdat het treinstation dichtbij is bij mijn 
bestemming 
7= Omdat ik geen beschikking heb over een auto 
8= Omdat autorijden te duur is 
9= Vanwege parkeer- of fileproblemen  
10= Vanwege het milieu 
11= Omdat ik geen rijbewijs heb 
12= Om een andere reden, namelijk…… 

Keuze auto of 
trein 

1= Ik neem nooit de trein 
2 = Ik neem alleen in hoge uitzondering de trein 
3= Ik neem als het even kan de auto in plaats van de 
trein 
4= ik neem als het even kan de trein in plaats van de 
auto 
5= Ik neem de auto als het echt niet anders kan 
6= ik gebruik de auto nooit / ik heb geen auto ter 
beschikking 
7 = ik gebruik de auto en de trein allebei nooit 
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Tabel 7: Oordeel trein en vervoermiddelen 

Enquêtevraag Antwoordcategorie 

De trein is: 
- Milieuvriendelijk 
- Comfortabel 
- Veilig 
- Betrouwbaar 
- Gemakkelijk 
- Rustgevend 
- Luxe 
- Snel 
- Plezierig  
- Goedkoop 
- Flexibel 
- Aangename 
tijdsbesteding 
- Nuttige tijdsbesteding 

1=Helemaal mee eens 
2= Mee eens 
3= Neutraal   
4= Niet mee eens 
5= Helemaal niet mee eens 
 

Rapportcijfer reizen met 
de trein 

Schaal 1 - 10 

Het vervoermiddel dat ik 
gebruik: 
- moet snel zijn 
- moet bij mij passen 
- moet goedkoop zijn 
- moet altijd werken 
- moet status uitstralen 
Tijdens mijn reis: 
- kan ik werken 
- kan ik ontspannen 
- moet vertrektijd flexibel 
zijn  

1= Heel belangrijk 
2= Belangrijk 
3= Neutraal 
4= Niet belangrijk 
5= Helemaal niet belangrijk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8: Subjectieve norm 

Enquêtevraag Antwoordcategorie 

Familieleden van mijn leeftijd 
reizen met: 
- werk locatie of zakelijk adres 
- school, studie of stage 
- familie, vrienden, kennissen 
- dagje uit 

1= lopen 
2= fietsen 
3= auto 
4= bus/tram/metro 
5= trein 
6= weet niet/ n.v.t 

Vrienden reizen met: 
- werk locatie of zakelijk adres 
- school, studie of stage 
- familie, vrienden, kennissen 
- dagje uit 

1= lopen 
2= fietsen 
3= auto 
4= bus/tram/metro 
5= trein 
6= weet niet/ n.v.t 
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Bijlage II – Methodologie 

 
Tabel 1: Cronbach’s Alpha drie attitude variabelen  

 
Cronbach’s Alpha Aantal items 

0,856 22 

 
Tabel 2: Cronbach’s Alpha stellingen trein 
 

Cronbach’s Alpha Aantal items 

0,936 13 

 
Tabel 3: Cronbach’s Alpha stellingen  
vervoermiddelen en reizen in het algemeen 
 

Cronbach’s Alpha Aantal items 

0,815 8 

 
Tabel 4: Cronbach’s Alpha dissatisfiers 
 

Cronbach’s Alpha Aantal items 

0,815 4 

 
Tabel 5: Cronbach’s Alpha satisfiers 
 

Cronbach’s Alpha Aantal items 

0,710 4 
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Bijlage III – Beschrijvende Analyses 

Kenmerken van de steekproef 

Tabel 1: Leeftijdsverdeling onder 1
ste

 en 2de generatie niet-westerse allochtonen 

 Eerste generatie Tweede generatie 

16-25 jarige 
26-31 jarige 
32-40 jarige 
40 jaar en ouder 

13% 
17% 
32% 
39% 

44% 
25% 
24% 
8% 

Totaal 100% 100% 

 
Tabel 2: Leeftijdsverdeling kinderen  

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders Totaal 

0-3 jaar 
4-5 jaar 
6-12 jaar 
13-15 jaar 
16jaar en ouder 

49% 
9% 

34% 
5% 
3% 

54% 
9% 

30% 
2% 
5% 

29% 
8% 

39% 
6% 

18% 

41% 
9% 

31% 
3% 

16% 

31% 
11% 
36% 
7% 

15% 

40% 
9% 

34% 
5% 

12% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabel 3: Opleidingsniveau onder 1

ste
 en 2

de
 generatie niet-westerse allochtonen 

 Eerste generatie Tweede generatie 

Laag* 
Hoog** 

52% 
48% 

47% 
53% 

Totaal 100% 100% 

 
Tabel 4: Arbeidsparticipatie onder respondenten 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Nederlanders Totaal 

Fulltime 
Parttime 
Bijbaan  

69% 
22% 
9% 

49% 
43% 
8% 

69% 
26% 
5% 

62% 
30% 
8% 

71% 
27% 
2% 

65% 
29% 
6% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabel 5: Frequentie gesprek met autochtone Nederlanders onder niet-westerse allochtonen 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Totaal 

Heel vaak 
Vaak 
Regelmatig 
Soms 
Nooit 
Zeg ik liever niet 

29% 
22% 
27% 
17% 
1% 
4% 

33% 
21% 
20% 
17% 
4% 
5% 

39% 
21% 
19% 
16% 
2% 
3% 

40% 
17% 
22% 
15% 
3% 
3% 

36% 
20% 
22% 
16% 
2% 
4% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabel 6: Het ‘Nederlands voelen’ onder niet-westerse allochtonen 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Totaal 

Helemaal mee eens 
Mee eens 
Neutraal 
Niet mee eens 
Helemaal niet mee eens 
Zeg ik liever niet 

15% 
26% 
40% 
11% 
4% 
4% 

18% 
22% 
37% 
13% 
5% 
5% 

25% 
36% 
29% 
4% 
2% 
4% 

22% 
33% 
30% 
8% 
4% 
3% 

20% 
30% 
34% 
8% 
4% 
4% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

Functionele – en recreatieve verplaatsingen 
 
Tabel  7: Aandeel reizigers werk/zakelijk doeleinde onder 1

ste
 en 2

de
 generatie 

 Eerste generatie Tweede generatie 

Ja 
Nee 

73% 
27% 

83% 
17% 

Totaal 100% 100% 

 
Tabel  8: Aandeel reizigers studie/school doeleinde onder 1

ste
 en 2

de
 generatie 

 Eerste generatie Tweede generatie 

Ja 
Nee 

33% 
67% 

52% 
48% 

Totaal 100% 100% 

 
Tabel  9: Frequentie verplaatsingen bezoek vrienden, familie of  
kennissen onder 1

ste
 en 2

de
 generatie 

 Eerste generatie Tweede generatie 

4 à 5 dagen per week  
1 tot 3 dagen week 
1 tot 3 dagen per maand 
Paar keer in het jaar 

4% 
25% 
38% 
33% 

6% 
39% 
37% 
18% 

Totaal 100% 100% 

 
Tabel  10: Frequentie verplaatsingen dagje uit onder 1

ste
 en 2

de
 generatie 

 Eerste generatie Tweede generatie 

4 à 5 dagen per week  
1 tot 3 dagen week 
1 tot 3 dagen per maand 
Paar keer in het jaar 

2% 
4% 

20% 
84% 

0% 
5% 

33% 
62% 

Totaal 100% 100% 
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Tabel  11: Reistijd van laatst gemaakte reis naar vrienden, familie of kennisen  
onder 1

ste
 en 2

de
 generatie 

 Eerste generatie Tweede generatie 

0-15 min 
15-30 min 
30-60 min 
meer dan 60 min 

16% 
33% 
27% 
24% 

24% 
37% 
25% 
14% 

Totaal 100% 100% 

Reizen met de trein 
 
Tabel 12: Chi-kwadraattoets treingebruik werk/zakelijk doeleinde en etniciteit 

 Waarde df Significantie 

Pearson Chi-
Square 

26,508ª 16 0,047 

a . 0 cellen (0,0%) hebben een verwachte waarde lager dan 5. De minimale verwachte waarde is 10,38 

 Waarde Significantie 

Cramer’s V 0,096 0,047 

 
Tabel 13: Chi-kwadraattoets treingebruik studie doeleinde en etniciteit 
 
 Waarde df Significantie 

Pearson Chi-
Square 

18,052ª 16 0,321 

a . 0 cellen (0,0%) hebben een verwachte waarde lager dan 5. De minimale verwachte waarde is 8,18 

 
Tabel 14: Chi-kwadraattoets treingebruik bezoek vrienden, familie of  
kennissen en etniciteit 

 
 

 
 

 
a . 0 cellen (0,0%) hebben een verwachte waarde lager dan 5. De minimale verwachte waarde is 7,01 

 Waarde Significantie 

Cramer’s V 0,094 0,019 

 
 

 Waarde df Significantie 

Pearson Chi-
Square 

26,767ª 16 0,019 
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Tabel 15: Chi-kwadraattoets treingebruik dagje uit en etniciteit 

  Waarde df Significantie 

Pearson Chi-
Square 

23,679ª 16 0,097 

a . 0 cellen (0,0%) hebben een verwachte waarde lager dan 5. De minimale verwachte waarde is 8,26 

 Waarde Significantie 

Cramer’s V 0,089 0,097 

Tabel 16: Chi-kwadraattoets treingebruik werk/zakelijk doeleinde en generatie 
 
  Waarde df Significantie 

Pearson Chi-
Square 

1,786ª 4 0,775 

a . 0 cellen (0,0%) hebben een verwachte waarde lager dan 5. De minimale verwachte waarde is 21 

Tabel 17: Chi-kwadraattoets treingebruik studie doeleinde en generatie 
 
  Waarde df Significantie 

Pearson Chi-
Square 

5,044ª 4 0,283 

a . 0 cellen (0,0%) hebben een verwachte waarde lager dan 5. De minimale verwachte waarde is 11,44 

Tabel 18: Chi-kwadraattoets treingebruik bezoek vrienden, familie of  
kennissen en generatie 
 
  Waarde df Significantie 

Pearson Chi-
Square 

7,946ª 4 0,094 

a . 0 cellen (0,0%) hebben een verwachte waarde lager dan 5. De minimale verwachte waarde is 16,92 

 Waarde Significantie 

Cramer’s V 0,111 0,094 

 
Tabel 19: Chi-kwadraattoets treingebruik dagje uit en generatie 
 
  Waarde df Significantie 

Pearson Chi-
Square 

5,254ª 4 0,262 

a . 0 cellen (0,0%) hebben een verwachte waarde lager dan 5. De minimale verwachte waarde is 20,55 
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Houding ten aanzien van trein en reizen in het algemeen 

Tabel 20: Relatie tussen de scores voor betrouwbaarheid, luxe, snelheid en  
flexibiliteit van de trein en etniciteit 
 
 ANOVA F Significantie 

Betrouwbaarheid 
Between 
groups 

2,941 0,020 

Luxe 
Between 
groups 

3,486 0,008 

Snelheid 
Between 
groups 

5,202 0,000 

Flexibiliteit 
Between 
groups 

2,815 0,024 

 

Betrouwbaarheid 
Etniciteit 

Subset for alpha = 0,05 
1                            2 

Duncan  Antillianen 2,9892  

 Nederlanders 3,0236  

 Surinamers 3,1553 3,1553 

 Marokkanen  3,2587 

 Turken  3,3041 

 Sig. 0,166 0,216 

 
Luxe 

Etniciteit 
Subset for alpha = 0,05 

1                            2                           3 

Duncan  Antillianen 2,6432   

 Surinamers 2,7327 2,7327  

 Nederlanders 2,8578 2,8578 2,8578 

 Marokkanen  2,8944 2,8944 

 Turken   3,0068 

 Sig. 0,055 0,151 0,187 

 
Snelheid 

Etniciteit 
Subset for alpha = 0,05 

1                            2                           3 

Duncan  Nederlanders 3,2217   

 Antillianen 3,3750 3,3750  

 Surinamers  3,4307 3,4307 

 Turken   3,5878 

 Marokkanen   3,6154 

 Sig. 0,129 0,581 0,083 

 
Flexibiliteit 

Etniciteit 
Subset for alpha = 0,05 

1                            2 

Duncan  Nederlanders 2,8578  

 Antillianen 2,9348  

 Surinamers 3,0000 3,0000 

 Marokkanen 3,0423 3,0423 

 Turken  3,2329 

 Sig. 0,152 0,059 
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Tabel 21: Relatie tussen de scores voor ‘vervoermiddel moet status  
uitstralen’ en etniciteit 
 
 ANOVA F Significantie 

Status 
Between 
groups 

5,135 0,000 

 

Status 
Etniciteit 

Subset for alpha = 0,05 
1                            2 

Duncan  Antillianen 2,5550  

 Nederlanders 2,5972  

 Surinamers 2,7500  

 Marokkanen 2,7548  

 Turken  3,0185 

 Sig. 0,101 1,000 
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Bijlage IV – Verklarende factoren treingebruik 

Tabel 1: Aandeel reizigers werk/zakelijk verplaatsingen en autobezit 

Autobezit 

 Altijd Vaak Regelmatig Soms Nooit 

Ja 
Nee 

82% 
18% 

86% 
14% 

73% 
27% 

74% 
26% 

63% 
37% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabel 2: Reistijd werk/zakelijk verplaatsingen en autobezit 

Autobezit 

 Altijd Vaak Regelmatig Soms Nooit 

0-15min 
15-30min 
30-60min 
60min + 

24% 
43% 
24% 
9% 

20% 
34% 
28% 
18% 

26% 
46% 
21% 
7% 

19% 
40% 
29% 
12% 

24% 
40% 
25% 
11% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabel 3: Ordinale regressie analyse: invloed persoonlijke en ruimtelijke kenmerken  
op het treingebruik voor werk/zakelijk doeleinde 

 

Treingebruik werk doeleinde 
1=nooit 
2=soms 
3=regelmatig 
4=vaak 
5=altijd 

Nagelkerke R Square 0.281 

 Estimate 

Geslacht   
1=man 
2= vrouw 

 
.104 
.0 a 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
.293 
.297 
.261 
.229 
.0 a 

Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
.071 
.049 
-.097 
0 a 

Huishoudensamenstelling  
1=alleen (of met kind) 
2=alleen met volwassen/bij ouders 
3=tweepersoons (met kind) 

 
-.093 
.202 
0a 

Opleidingsniveau  
1=hoog  
2=laag 

 
0.039 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huismv/vut/pensioen 4= 
werkend) 

 
-.220 
.057 
.604 
0a 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.401 
.051 
-.268 
-.295 
0a 

Rijbewijs   
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1=ja 
2=nee 

-.621 ** 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-.108 
.661* 
.310 
.214 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.543** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.562*** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.244 
.144 
.546** 
-.020 
0a 

Afstand treinstation .020 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 
3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

 
.049 
-.462 
-.194 
.305 
-.085 
-.149 
0a 

***: Significantie op 0,01 niveau         
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

Tabel 4: Ordinale regressie analyse: invloed persoonlijke & ruimtelijke kenmerken  
en houding van de respondenten op het treingebruik voor werk/zakelijk doeleinde 

 

Treingebruik werk doeleinde 
1=nooit 
2=soms 
3=regelmatig 
4=vaak 
5=altijd 

Nagelkerke R Square 0.341 

 Estimate 

Geslacht   
1=man 
2= vrouw 

 
-.066 
.0 a 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
.189 
.209 
.219 
.292 
.0 a 

Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
.148 
.068 
-.089 
0 a 

Huishoudensamenstelling  
1=alleen (of met kind) 
2=alleen met volwassen/bij ouders 
3=tweepersoons (met kind) 

 
-.202 
.185 
0a 

Opleidingsniveau  
1=hoog  
2=laag 

 
-.267 
0a 

Arbeidssituatie   
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1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huismv/vut/pensioen 4= 
werkend) 

-.105 
.296 
.589 
0a 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.235 
-.158 
-.334 
-.471 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.621** 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-.094 
.638 
.166 
.289 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.507** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.330*** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.213 
.020 
.452 
-.020 
0a 

Afstand treinstation .003 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 
3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

 
.138 
-.317 
-.043 
.469 
.011 
.288 
0a 

Rapportcijfer reizen met trein .189** 

Oordeel aspecten trein .112 

Dissatisfiers -.499** 

Satisfiers .663*** 

***: Significantie op 0,01 niveau         
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

Tabel 5: Ordinale regressie analyse: invloed persoonlijke & ruimtelijke kenmerken  
en subjectieve norm op het treingebruik voor werk/zakelijk doeleinde 

 

Treingebruik werk doeleinde 
1=nooit 
2=soms 
3=regelmatig 
4=vaak 
5=altijd 

Nagelkerke R Square 0.364 

 Estimate 

Geslacht   
1=man 
2= vrouw 

 
.057 
.0 a 
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Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
.348 
.461 
.185 
-.088 
.0 a 

Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
-.009 
-.149 
-.222 
0 a 

Huishoudensamenstelling  
1=alleen (of met kind) 
2=alleen met volwassen/bij ouders 
3=tweepersoons (met kind) 

 
-.142 
.045 
0a 

Opleidingsniveau  
1=hoog  
2=laag 

 
.012 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huismv/vut/pensioen 4= 
werkend) 

 
-.391 
-.256 
.364 
0a 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.480 
.087 
-.171 
-.399 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.801** 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
.206 
.842** 
.470 
.207 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.716** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.413*** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.079 
-.135 
.313 
-.072 
0a 

Afstand treinstation .018 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 
3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

 
.587 
.159 
.260 
.633 
.140 
.329 
0a 

Familie reist hoofdzakelijk met 
1= Ander vervoermiddel 
2= Trein 

-1.878*** 

Vrienden reizen hoofdzakelijk met 
1=Ander vervoermiddel 
2=Trein 

-1.049** 
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***: Significantie op 0,01 niveau         
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

Tabel 6: Ordinale regressie analyse: invloed persoonlijke & ruimtelijke  
kenmerken, houding van de respondenten en subjectieve norm, zonder  
het bezit van een treinabonnement,  op het treingebruik voor werk/zakelijk doeleinde 

 

Treingebruik werk doeleinde 
1=nooit 
2=soms 
3=regelmatig 
4=vaak 
5=altijd 

Nagelkerke R Square 0.400 

 Estimate 

Geslacht   
1=man 
2= vrouw 

 
-.166 
.0 a 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
.087 
.233 
.170 
.084 
.0 a 

Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
.427 
.049 
-.158 
0 a 

Huishoudensamenstelling  
1=alleen (of met kind) 
2=alleen met volwassen/bij ouders 
3=tweepersoons (met kind) 

 
-.170 
.095 
0a 

Opleidingsniveau  
1=hoog  
2=laag 

 
-.275 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huismv/vut/pensioen 4= 
werkend) 

 
-.083 
.034 
.385 
0a 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.063 
-.305 
-.515 
-.632** 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.738** 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-.004 
.648 
.344 
.396 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.832*** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.151 
-.136 
.222 
-.046 
0a 
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Afstand treinstation -.008 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 
3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

 
.915* 
.431 
.372 
.714 
.256 
.755 
0a 

Rapportcijfer reizen met trein .254** 

Oordeel aspecten trein .025 

Dissatisfiers -.661*** 

Satisfiers .916*** 

Familie reist hoofdzakelijk met 
1= Ander vervoermiddel 
2= Trein 

-2.085*** 

Vrienden reizen hoofdzakelijk met 
1=Ander vervoermiddel 
2=Trein 

-1.147** 

 

Tabel 7: Ordinale regressie analyse: invloed persoonlijke & ruimtelijke kenmerken,  
houding van de respondenten en subjectieve norm op het treingebruik voor  
werk/zakelijk doeleinde 

 

Treingebruik werk doeleinde 
1=nooit 
2=soms 
3=regelmatig 
4=vaak 
5=altijd 

Nagelkerke R Square 0.440 

 Estimate 

Geslacht   
1=man 
2= vrouw 

 
-.146 
.0 a 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
.140 
.285 
.195 
.017 
.0 a 

Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
.138 
-.019 
-.206 
0 a 

Huishoudensamenstelling  
1=alleen (of met kind) 
2=alleen met volwassen/bij ouders 
3=tweepersoons (met kind) 

 
-.219 
.114 
0a 

Opleidingsniveau  
1=hoog  
2=laag 

 
-.261 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huismv/vut/pensioen 4= 
werkend) 

 
-.288 
.069 
.333 
0a 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.159 
-.202 
-.378 
-.664** 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 

 
-.958** 



 

124 

 

2=nee 0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
.255 
.841* 
.414 
.454 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.606** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.223*** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.211 
-.096 
.302 
.060 
0a 

Afstand treinstation .002 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 
3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

 
.712 
.327 
.379 
.716 
.183 
.667 
0a 

Rapportcijfer reizen met trein .242** 

Oordeel aspecten trein -.084 

Dissatisfiers -.626** 

Satisfiers .890*** 

Familie reist hoofdzakelijk met 
1= Ander vervoermiddel 
2= Trein 

-1.918*** 

Vrienden reizen hoofdzakelijk met 
1=Ander vervoermiddel 
2=Trein 

-1.188** 

***: Significantie op 0,01 niveau         
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

Tabel 8: Ordinale regressie analyse: invloed persoonlijke en ruimtelijke kenmerken  

op het treingebruik voor studie doeleinde 

 

Treingebruik studie doeleinde 
1=nooit 
2=soms 
3=regelmatig 
4=vaak 
5=altijd 

Nagelkerke R Square 0.291 

 Estimate 

Geslacht   
1=man 
2= vrouw 

 
.102 
.0 a 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
-.067 
-.428 
-.089 
-.178 
.0 a 
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Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
.055 
.500 
-.205 
0 a 

Huishoudensamenstelling  
1=alleen (of met kind) 
2=alleen met volwassen/bij ouders 
3=tweepersoons (met kind) 

 
-.173 
.142 
0a 

Opleidingsniveau  
1=hoog  
2=laag 

 
.627** 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huismv/vut/pensioen 4= 
werkend) 

 
-.500 
-.880 
-.062 
0a 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.589 
.087 
.096 
-.138 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.731** 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
.541 
1.209** 
.585 
.888** 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.724** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.447*** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.373 
-.139 
1.027** 
.126 
0a 

Afstand treinstation .079 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 
3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

 
1.148** 
.562 
.624 
.236 
.466 
.661 
0a 

***: Significantie op 0,01 niveau         
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

Tabel 9: Ordinale regressie analyse: invloed persoonlijke & ruimtelijke kenmerken  
en houding van de respondenten op het treingebruik voor studie doeleinde 

 

Treingebruik studie doeleinde 
1=nooit 
2=soms 
3=regelmatig 
4=vaak 
5=altijd 

Nagelkerke R Square 0.336 
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 Estimate 

Geslacht   
1=man 
2= vrouw 

 
-.107 
.0 a 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
.052 
-.300 
.300 
.051 
.0 a 

Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
.421 
.842 
-.166 
0 a 

Huishoudensamenstelling  
1=alleen (of met kind) 
2=alleen met volwassen/bij ouders 
3=tweepersoons (met kind) 

 
-.466 
.023 
0a 

Opleidingsniveau  
1=hoog  
2=laag 

 
.547** 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huismv/vut/pensioen 4= 
werkend) 

 
-.314 
-.436 
-.070 
0a 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.595 
-.096 
.152 
-.223 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.718* 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
.611 
.874 
.484 
.640 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.846** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.118*** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.509 
-.240 
.861** 
-.074 
0a 

Afstand treinstation .050 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 
3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

 
.849 
.555 
.630 
.313 
.513 
.950* 
0a 

Rapportcijfer reizen met trein .035 

Oordeel aspecten trein .160 

Dissatisfiers -.270 

Satisfiers .702** 
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***: Significantie op 0,01 niveau         
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

Tabel 10: Ordinale regressie analyse: invloed persoonlijke & ruimtelijke kenmerken  

en subjectieve norm op het treingebruik voor studie doeleinde 

 

Treingebruik studie doeleinde 
1=nooit 
2=soms 
3=regelmatig 
4=vaak 
5=altijd 

Nagelkerke R Square 0.383 

 Estimate 

Geslacht   
1=man 
2= vrouw 

 
.189 
.0 a 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
.048 
-.484 
-.495 
-.636 
.0 a 

Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
.069 
.370 
-.196 
0 a 

Huishoudensamenstelling  
1=alleen (of met kind) 
2=alleen met volwassen/bij ouders 
3=tweepersoons (met kind) 

 
.025 
.202 
0a 

Opleidingsniveau  
1=hoog  
2=laag 

 
.576** 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huismv/vut/pensioen 4= 
werkend) 

 
-.698* 
-1.050* 
.194 
0a 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.845 
.223 
-.402 
-.023 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.557 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
.799 
1.473** 
.575 
.626 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.994** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.320*** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 

 
.339 
-.243 
.995** 
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4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

.090 
0a 

Afstand treinstation .048 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 
3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

 
.713 
1.158* 
.508 
.694 
.301 
1.028* 
0a 

Familie reist hoofdzakelijk met 
1= Ander vervoermiddel 
2= Trein 

-.816* 

Vrienden reizen hoofdzakelijk met 
1=Ander vervoermiddel 
2=Trein 

-1.271** 

***: Significantie op 0,01 niveau         
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

Tabel 11: Ordinale regressie analyse: invloed persoonlijke & ruimtelijke kenmerken,  
houding van de respondenten en subjectieve norm op het treingebruik voor  
studie doeleinde 

 

Treingebruik studie doeleinde 
1=nooit 
2=soms 
3=regelmatig 
4=vaak 
5=altijd 

Nagelkerke R Square 0.446 

 Estimate 

Geslacht   
1=man 
2= vrouw 

 
-.083 
.0 a 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
.254 
-.286 
.063 
-.343 
.0 a 

Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
.339 
.605 
-.246 
0 a 

Huishoudensamenstelling  
1=alleen (of met kind) 
2=alleen met volwassen/bij ouders 
3=tweepersoons (met kind) 

 
-.029 
.100 
0a 

Opleidingsniveau  
1=hoog  
2=laag 

 
.479 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huismv/vut/pensioen 4= 
werkend) 

 
-.380 
-.478 
.316 
0a 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.717 
.039 
-.328 
.069 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 

 
-.662 
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2=nee 0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
.823 
1.100* 
.347 
.262 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.972** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.132*** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.714 
-.072 
.924** 
-.003 
0a 

Afstand treinstation .034 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 
3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

 
.492 
1.108 
.420 
.602 
.170 
1.184* 
0a 

Rapportcijfer reizen met trein .061 

Oordeel aspecten trein -.131 

Dissatisfiers -.306 

Satisfiers 1.022*** 

Familie reist hoofdzakelijk met 
1= Ander vervoermiddel 
2= Trein 

-.687 

Vrienden reizen hoofdzakelijk met 
1=Ander vervoermiddel 
2=Trein 

-1.666** 

***: Significantie op 0,01 niveau         
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

Tabel 12: Ordinale regressie analyse: invloed persoonlijke en ruimtelijke kenmerken  
op het treingebruik voor bezoek vrienden, familie of kennissen  

 

Treingebruik bezoek vrienden, 
familie of kennissen 
1=nooit 
2=soms 
3=regelmatig 
4=vaak 
5=altijd 

Nagelkerke R Square 0.317 

 Estimate 

Geslacht   
1=man 
2= vrouw 

 
-.118 
.0 a 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
-.135 
-.546** 
-.064 
.139 
.0 a 
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Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
-.011 
.176 
-.432* 
0 a 

Huishoudensamenstelling  
1=alleen (of met kind) 
2=alleen met volwassen/bij ouders 
3=tweepersoons (met kind) 

 
.047 
.088 
0a 

Opleidingsniveau  
1=hoog  
2=laag 

 
.078 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huismv/vut/pensioen 4= 
werkend) 

 
-.372 
-.628** 
.143 
0a 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.750** 
.697** 
.007 
.187 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.458** 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-.913** 
-.103 
-.310 
-.123 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.748*** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.270*** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
-.170 
.119 
.170 
.081 
0a 

Afstand treinstation .000 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 
3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

 
.314 
.142 
.302 
.194 
-.086 
.334 
0a 

***: Significantie op 0,01 niveau         
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 
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Tabel 13: Ordinale regressie analyse: invloed persoonlijke & ruimtelijke kenmerken  

en houding van de respondenten op het treingebruik bezoek vrienden, familie 

of kennissen 

 

Treingebruik bezoek vrienden, 
familie of kennissen 
1=nooit 
2=soms 
3=regelmatig 
4=vaak 
5=altijd 

Nagelkerke R Square 0.379 

 Estimate 

Geslacht   
1=man 
2= vrouw 

 
-.162 
.0 a 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
-.343 
-.642** 
-.194 
.148 
.0 a 

Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
.140 
.268 
-.309 
0 a 

Huishoudensamenstelling  
1=alleen (of met kind) 
2=alleen met volwassen/bij ouders 
3=tweepersoons (met kind) 

 
-.036 
.107 
0a 

Opleidingsniveau  
1=hoog  
2=laag 

 
-.158 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huismv/vut/pensioen 4= 
werkend) 

 
-.328 
-.525* 
.300 
0a 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.443 
.509* 
-.049 
.003 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.424* 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-1.086*** 
-.120 
-.448 
-.285 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.677** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
.977*** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
-.425 
-.153 
.031 
-.107 
0a 
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Afstand treinstation -.028 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 
3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

 
.249 
.314 
.328 
.212 
.032 
.549 
0a 

Rapportcijfer reizen met trein .257*** 

Oordeel aspecten trein .226 

Dissatisfiers -.142 

Satisfiers .404** 

***: Significantie op 0,01 niveau         
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

Tabel 14: Ordinale regressie analyse: invloed persoonlijke & ruimtelijke kenmerken  
en subjectieve norm op het treingebruik voor bezoek vrienden, familie of kennissen 

 

Treingebruik bezoek vrienden, 
familie of kennissen 
1=nooit 
2=soms 
3=regelmatig 
4=vaak 
5=altijd 

Nagelkerke R Square 0.379 

 Estimate 

Geslacht   
1=man 
2= vrouw 

 
-221 
.0 a 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
-.031 
-.283 
-.003 
.063 
.0 a 

Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
.143 
.242 
-.294 
0 a 

Huishoudensamenstelling  
1=alleen (of met kind) 
2=alleen met volwassen/bij ouders 
3=tweepersoons (met kind) 

 
.035 
.306 
0a 

Opleidingsniveau  
1=hoog  
2=laag 

 
.077 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huismv/vut/pensioen 4= 
werkend) 

 
-.527* 
-.464 
.159 
0a 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.607 
.701** 
-.069 
-.040 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.238 
0a 
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Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-.517 
.157 
-.095 
-.101 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.830*** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.310*** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
-.257 
.147 
.230 
.018 
0a 

Afstand treinstation .010 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 
3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

 
.279 
.048 
.073 
.004 
-.246 
-.030 
0a 

Familie reist hoofdzakelijk met 
1= Ander vervoermiddel 
2= Trein 

-1.110*** 

Vrienden reizen hoofdzakelijk met 
1=Ander vervoermiddel 
2=Trein 

-1.056** 

***: Significantie op 0,01 niveau         
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

Tabel 15: Ordinale regressie analyse: invloed persoonlijke & ruimtelijke kenmerken,  
houding van de respondenten en subjectieve norm op het treingebruik voor  
bezoek vrienden, familie of kennissen 

 

Treingebruik bezoek vrienden, 
familie of kennissen 
1=nooit 
2=soms 
3=regelmatig 
4=vaak 
5=altijd 

Nagelkerke R Square 0.431 

 Estimate 

Geslacht   
1=man 
2= vrouw 

 
-.290 
.0 a 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
-.344 
-.469 
-.100 
.049 
.0 a 

Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
.313 
.303 
-.185 
0 a 

Huishoudensamenstelling  
1=alleen (of met kind) 

 
-.009 
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2=alleen met volwassen/bij ouders 
3=tweepersoons (met kind) 

.100 
0a 

Opleidingsniveau  
1=hoog  
2=laag 

 
-.102 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huismv/vut/pensioen  
4= werkend) 

 
-.360 
-.319 
.273 
0a 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.408 
.650* 
.008 
-.016 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.158 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-.706** 
.155 
-.055 
-.264 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.637** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.080*** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
-.462 
-.089 
.101 
-.218 
0a 

Afstand treinstation -.005 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 
3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

 
.032 
-.023 
-.113 
-.301 
-.345 
-.129 
0a 

Rapportcijfer reizen met trein .194** 

Oordeel aspecten trein .329** 

Dissatisfiers -.087 

Satisfiers .354** 

Familie reist hoofdzakelijk met 
1= Ander vervoermiddel 
2= Trein 

-.988** 

Vrienden reizen hoofdzakelijk met 
1=Ander vervoermiddel 
2=Trein 

-1.000** 

***: Significantie op 0,01 niveau         
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 
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Tabel 16: Ordinale regressie analyse: invloed persoonlijke en ruimtelijke kenmerken  
op het treingebruik voor een dagje uit  

 

Treingebruik dagje uit 
1=nooit 
2=soms 
3=regelmatig 
4=vaak 
5=altijd 

Nagelkerke R Square 0.316 

 Estimate 

Geslacht   
1=man 
2= vrouw 

 
.089 
.0 a 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
-.235 
-.634** 
-.684** 
-.480** 
.0 a 

Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
-.034 
-.270 
-.291 
0 a 

Huishoudensamenstelling  
1=alleen (of met kind) 
2=alleen met volwassen/bij ouders 
3=tweepersoons (met kind) 

 
.043 
.046 
0a 

Opleidingsniveau  
1=hoog  
2=laag 

 
.123 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huismv/vut/pensioen 4= 
werkend) 

 
-.260 
-.734** 
-.153 
0a 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.657* 
.884** 
.025 
.160 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.106 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-1.241*** 
-.600 
-.547* 
-.514* 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.791*** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.306*** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.391 
.463* 
.525** 
.573** 
0a 

Afstand treinstation .021 

Type treinstation  
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1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 
3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

-.103 
-.359 
-.229 
.035 
-.141 
-.129 
0a 

***: Significantie op 0,01 niveau         
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

Tabel 17: Ordinale regressie analyse: invloed persoonlijke & ruimtelijke kenmerken  

en houding van de respondenten op het treingebruik voor dagje uit 

 

Treingebruik dagje uit 
1=nooit 
2=soms 
3=regelmatig 
4=vaak 
5=altijd 

Nagelkerke R Square 0.414 

 Estimate 

Geslacht   
1=man 
2= vrouw 

 
-.129 
.0 a 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
-.362 
-.803** 
-.631** 
-.347 
.0 a 

Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
.117 
-.249 
-.168 
0 a 

Huishoudensamenstelling  
1=alleen (of met kind) 
2=alleen met volwassen/bij ouders 
3=tweepersoons (met kind) 

 
.006 
.042 
0a 

Opleidingsniveau  
1=hoog  
2=laag 

 
-.126 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huismv/vut/pensioen 4= 
werkend) 

 
-.083 
-.431 
-.064 
0a 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.178 
.481 
-.203 
-.219 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
.004 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-1.296*** 
-.811** 
-.787** 
-.667** 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.690** 
0a 
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Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
.920*** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.338 
.286 
.341 
.480* 
0a 

Afstand treinstation .000 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 
3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

 
-.045 
-.319 
.003 
.236 
.284 
.529 
0a 

Rapportcijfer reizen met trein .357*** 

Oordeel aspecten trein .341** 

Dissatisfiers -.474** 

Satisfiers .488** 

***: Significantie op 0,01 niveau         
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

Tabel 18: Ordinale regressie analyse: invloed persoonlijke & ruimtelijke kenmerken  
en subjectieve norm op het treingebruik voor dagje uit 

 

Treingebruik dagje uit 
1=nooit 
2=soms 
3=regelmatig 
4=vaak 
5=altijd 

Nagelkerke R Square 0.404 

 Estimate 

Geslacht   
1=man 
2= vrouw 

 
.128 
.0 a 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
-.086 
-.431 
-.501* 
-.488* 
.0 a 

Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
.109 
-.075 
-.149 
0 a 

Huishoudensamenstelling  
1=alleen (of met kind) 
2=alleen met volwassen/bij ouders 
3=tweepersoons (met kind) 

 
.010 
-.134 
0a 

Opleidingsniveau  
1=hoog  
2=laag 

 
.131 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huismv/vut/pensioen 4= 
werkend) 

 
-.483* 
-.828** 
-.300 
0a 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 

 
.634 
.651** 
.037 
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4=2300-3300 
5= < 3000euro 

.059 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
-.046 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-1.117** 
-.639 
-.358 
-.446 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.787*** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
1.193*** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.022 
.216 
.145 
.328 
0a 

Afstand treinstation .010 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 
3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

 
-.567 
-.678 
-.490 
-.438 
-.642 
-.362 
0a 

Familie reist hoofdzakelijk met 
1= Ander vervoermiddel 
2= Trein 

-1.576*** 

Vrienden reizen hoofdzakelijk met 
1=Ander vervoermiddel 
2=Trein 

-.494* 

***: Significantie op 0,01 niveau         
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 

Tabel 19: Ordinale regressie analyse: invloed persoonlijke & ruimtelijke kenmerken,  
houding van de respondenten en subjectieve norm op het treingebruik dagje uit 

 

Treingebruik dagje uit 
1=nooit 
2=soms 
3=regelmatig 
4=vaak 
5=altijd 

Nagelkerke R Square 0.484 

 Estimate 

Geslacht   
1=man 
2= vrouw 

 
-.105 
.0 a 

Etniciteit  
1= Turks 
2= Marokkaans 
3= Surinaams 
4= Antilliaans 
5= Nederlands 

 
-.343 
-.842** 
-.528* 
-.424 
.0 a 
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Leeftijdsklasse  
1=16-25jaar 
2=26-31jaar 
3=32-40jaar 
4=40 jaar en ouder 

 
.385 
-.020 
-.017 
0 a 

Huishoudensamenstelling  
1=alleen (of met kind) 
2=alleen met volwassen/bij ouders 
3=tweepersoons (met kind) 

 
.039 
-.241 
0a 

Opleidingsniveau  
1=hoog  
2=laag 

 
-.147 
0a 

Arbeidssituatie  
1=studerend/ studerend&werkend 
2=werkloos/arbeidsongeschikt 
3=vrijwilliger/huismv/vut/pensioen  
4= werkend) 

 
-.314 
-.565 
-.323 
0a 

Inkomen  
1=minder dan 1100euro 
2=1100-1700euro 
3=1700-2300 
4=2300-3300 
5= < 3000euro 

 
.356 
.519 
-.042 
-.085 
0a 

Rijbewijs  
1=ja 
2=nee 

 
.033 
0a 

Auto tot beschikking 
1=altijd 
2=vaak 
3=regelmatig 
4=soms 
5=nooit 

 
-1.314** 
-.762* 
-.509 
-.494 
0a 

OV-chipkaart  
1=ja  
2=nee 

 
.612** 
0a 

Treinabonnement  
1=ja 
2=nee 

 
.890*** 
0a 

Bevolkingsdichtheid 
1=<1100 inwoners km2 
2=1100-3300 inwoners km2 
3=3300-5600 inwoners km2 
4=5600-8500 inwoners km2 
5=>8500 inwoners km2 

 
.131 
.201 
.178 
.288 
0a 

Afstand treinstation .028 

Type treinstation 
1=Geen NS station 
2=Buitengebied klein dorp 
3=Voorstad zonder knooppunt 
4=Centrum klein dorp 
5=Voorstad met knooppunt 
6=Groot centrum middel stad 
7=Groot centrum grote stad 

 
-.528 
-.570 
-.364 
-.431 
-.492 
.084 
0a 

Rapportcijfer reizen met trein .271** 

Oordeel aspecten trein .402** 

Dissatisfiers -.621** 

Satisfiers .524** 

Familie reist hoofdzakelijk met 
1= Ander vervoermiddel 
2= Trein 

-1.366*** 

Vrienden reizen hoofdzakelijk met 
1=Ander vervoermiddel 
2=Trein 

-.294 

***: Significantie op 0,01 niveau         
**: Significantie op 0,05 niveau  
*: Significantie op 0,10 niveau 


