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Gewoontegedrag doorbreken 

Reisgedrag kan over het algemeen worden getypeerd als gewoontegedrag, wat als gevolg heeft 
dat het niet vaak verandert (Chorus & Dellaert, 2010; Gärling & Axhausen, 2003). Steeds meer 
studies zijn gebaseerd op de assumptie dat er bepaalde belangrijke gebeurtenissen zijn in het leven 
van een individu die invloed hebben op zijn of haar reisgedrag (Lanzendorf, 2003). Deze 
levensgebeurtenissen worden ook wel gezien als ‘windows of opportunity’ om alledaagse routines 
te veranderen (Schäfer et al., 2012). Meerdere studies hebben al laten zien dat mensen vatbaarder 
zijn voor interventies na het meemaken van levensgebeurtenissen zoals een verhuizing of het 
veranderen van baan (Anable, March 2013; Thøgersen, 2012; Verplanken & Roy, 2016). 

In deze studie wordt latente klasse analyse toegepast om verschillende reispatronen bloot te 
leggen. Daarnaast wordt bekeken of, en hoe, deze levensgebeurtenissen van invloed zijn op 
veranderingen in reisgedrag door gebruik te maken van latente transitie analyse. Latente klasse- 
en transitie analyse zijn eerder al succesvol toegepast om verschillende typen multimodale 
reizigers te onderscheiden (Molin et al., 2016) en om de invloed van meerdere exogene factoren op 
verandering in reisgedrag te analyseren (Kroesen, 2014). 

Methode en data 

Tripfrequenties van vier verschillende modaliteiten (auto, fiets, openbaar vervoer en lopen) 
worden gebruikt om respondenten te clusteren met behulp van de latente klasse analyse. Elke 
latente klasse vertegenwoordigt een ander reispatroon. Door het latente klasse model uit te breiden 
tot een latent transitie model kan de invloed van verschillende externe factoren op veranderingen 
worden beoordeeld. Een latent transitie model kan worden omschreven als een over de tijd 
herhaalde latente klasse analyse waarbij dezelfde reispatronen op elk tijdpunt zijn gedefinieerd 
(Collins & Lanza, 2010). De uitkomst van een latent transitie model wordt gebruikt om 
transitiematrices te berekenen. Deze transitiematrices laten per levensgebeurtenis zien wat de kans 
is dat mensen tussen de verschillende reispatronen overstappen.  

Om deze individuele veranderingen te analyseren is longitudinale data van het Mobiliteitspanel 
Nederland (MPN) gebruikt. Het MPN is een jaarlijks huishoudpanel waarbij vanaf 2013 ongeveer 
2.000 huishoudens meedoen. Naast een aantal vragenlijsten houden respondenten een dagboek bij 
waarin zij drie dagen lang hun reisgedrag registreren (Hoogendoorn-Lanser et al., 2015). Data van 
de eerste drie jaar zijn gebruikt in deze studie. Respondenten die minimaal twee aaneengesloten 
jaren hebben meegedaan en die minimaal 16 jaar oud zijn behoren tot de sample. De gebruikte 
sample bestaat uit 3.807 respondenten, waarvan 1.711 respondenten alle drie de jaren hebben 
meegedaan. In totaal is de invloed van zes verschillende levensgebeurtenissen geanalyseerd: 
verandering van het aantal volwassenen in het huishouden, veranderen van baan, stoppen met 
werken, verhuizen, geboorte van een kind en het starten of veranderen van een opleiding. 

Zes reispatronen 

Een latent klasse model met zes verschillende klassen blijkt het beste model. De klassen zijn 
gedefinieerd op basis van het aantal trips dat respondenten hebben gerapporteerd met als 
hoofdvervoermiddel de auto, de fiets, het openbaar vervoer en te voet. Voor- en na transport zijn 
buiten beschouwing gelaten. De volgende zes verschillende reispatronen kunnen worden 
onderscheiden, namelijk: 1) strikte autogebruikers; 2) combinatie van auto en fiets; 3) 
fietsgebruikers; 4) combinatie van auto en lopen; 5) lage mobiliteit; 6) openbaar vervoergebruikers. 
Negen exogene variabelen zijn gebruikt als voorspellers van het reispatroon; geslacht, leeftijd, 
opleidingsniveau, huishoudsamenstelling, inkomen, werkuren per week, stedelijkheidsgraad, 
afstand tot een treinstation en het aantal gerapporteerde weekenddagen. Van deze negen exogene 
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variabelen  blijkt enkel geslacht niet significant te zijn. Of een respondent man of vrouw is, is 
kennelijk geen significante voorspeller van iemands reispatroon. De zes reispatronen variëren 
zowel in gebruikte modaliteiten als in eigenschappen van respondenten. Tabel 1 laat de 
tripfrequenties met de verschillende modaliteiten zien van de gevonden reispatronen. In de helft 
van deze reispatronen speelt de auto een belangrijke rol. De grootste klasse (30%) bevat strikte 
autogebruikers. Deze mensen maken gemiddeld iets meer dan 8 trips met de auto per drie dagen, 
maar reizen daarnaast bijna op geen andere manier. De tweede klasse (19%) zijn mensen die ook 
een redelijk hoog autogebruik laten zien, maar die daarnaast ook 4,5 keer op de fiets stappen. De 
derde klasse (16%) zijn mensen die bijna enkel de fiets gebruiken. Af en toe lopen zij naar hun 
bestemming en incidenteel doen zij dit met de auto. De vierde klasse (13%) zijn mensen die de 
meeste trips lopend afleggen, maar daarnaast ook regelmatig de auto gebruiken. Af en toe 
gebruiken zij de fiets. De vijfde klasse (11%) zijn mensen die weinig mobiliteit laten zien. In drie 
dagen maken zij gemiddeld slechts 1,3 trips. De laatste klasse (10%) zijn mensen die van het 
openbaar vervoer gebruik maken. Daarnaast is duidelijk dat zij ook af en toe de andere drie 
modaliteiten gebruiken. Kennelijk is het openbaar vervoer niet afdoende voor alle trips die zij 
maken.  

Tabel 1: Zes verschillende reispatronen 

 Trip frequentie per drie dagen 

Reispatroon (aandeel) Auto 
Openbaar 

vervoer 
Fiets Lopen 

Strikt auto (SA) (30%) 8,1 0,1 0,0 0,5 

Auto en fiets (AF) (19%) 6,5 0,1 4,5 0,6 

Fiets (F) (16%) 0,8 0,3 7,9 1,3 

Auto en lopen (AL) (13%) 4,4 0,2 1,4 6,3 

Lage mobiliteit (LM) (11%) 0,8 0,0 0,3 0,2 

Openbaar vervoer (OV) (10%) 1,3 3,4 1,4 1,5 

Transitiekansen 

Tabel 2 laat de gemiddelde transitiekansen zien voor de gehele sample. Gemiddeld gezien 
verandert per jaar grofweg een derde van de respondenten van reispatroon. Zoals verwacht laten 
de mono-modale klassen (strikt auto en fiets) in vergelijking met de meer multimodale klassen 
(auto en fiets, auto en lopen en openbaar vervoer) hogere kansen zien dat hetzelfde reispatroon in 
het volgende jaar wordt gehandhaafd. 

Tabel 2: Gemiddelde transitiekansen 
 Jaar 2      

Jaar 1 SA AF F AL LM OV 

Strikt auto (SA) 0,70 0,13 0,00 0,05 0,09 0,02 

Auto en fiets (AF) 0,23 0,53 0,13 0,05 0,05 0,01 

Fiets (F) 0,02 0,14 0,74 0,03 0,03 0,04 

Auto en lopen (AL) 0,10 0,08 0,08 0,64 0,06 0,04 

Lage mobiliteit (LM) 0,11 0,08 0,08 0,03 0,69 0,02 

Openbaar vervoer (OV) 0,08 0,04 0,02 0,07 0,12 0,67 
 

In totaal zijn er 72 significante parameters in het transitiemodel gevonden. Bijna alle constanten 
hebben een significante negatieve parameter. Dit geeft aan dat initieel reisgedrag in jaar 1 een 
sterke voorspeller is voor het reisgedrag in jaar 2. Voor elke levensgebeurtenis zijn significante 
effecten gevonden. Zo leidt bijvoorbeeld het starten of veranderen van opleiding voor strikte 
autogebruikers tot een significant hogere kans dat zij openbaar vervoer gebruiker worden en zorgt 
de geboorte van een kind voor fietsers op een sterk verhoogde kans om over stappen naar het 
reispatroon waarbij de auto wordt gebruikt en gelopen wordt. Dit is een indicatie dat er wellicht 
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inderdaad een ‘window of opportunity’ bestaat om het reisgedrag van mensen te veranderen bij 
bepaalde levensgebeurtenissen. Het blijkt echter wel dat na alle geanalyseerde 
levensgebeurtenissen, behalve stoppen met werken, het aandeel van de strikte autogebruikers 
gelijk blijft of groeit. De strikte autogebruikers zijn dan ook het minst gevoelig voor 
levensgebeurtenissen. Daarnaast wordt het duidelijk dat het effect van een levensgebeurtenis erg 
afhangt van het initiële reispatroon. Zie tabel 3 voor een overzicht van de verschillende 
transitiematrices. Zo leidt een verhuizing voor mensen uit de auto en fiets klasse (AF) tot een sterk 
verhoogde kans om naar de strikte auto klasse (SA) over te stappen. Voor mensen met een auto en 
lopen reispatroon (AL) betekent een verhuizing juist een verhoogde kans om over te stappen naar 
het openbaar vervoer reispatroon (OV). Hoewel bij een verhuizing verschillende effecten zijn waar 
te nemen afhankelijk van het initiële reispatroon, is er na de geboorte van een kind een meer 
eenduidig effect te zien. Voor bijna alle reispatronen groeit de kans dat men naar het auto en lopen 
(AL) reispatroon overstapt na de geboorte van een kind. Waar het aandeel van dit reispatroon 
voorheen 13% was, groeit dit na een geboorte van een kind tot 30%. Het aandeel van de drie 
reispatroon waarbij de auto belangrijk is (SA, AF en AL) groeit tot 82%. Dit geeft aan dat voor 
mensen met een baby de auto nog belangrijker wordt. 

Tabel 3: Transitiematrices voor verschillende levensgebeurtenissen 
Afname van het aantal volwassenen in het HH  Geboorte van een kind 
 SA AF F AL LM OV   SA AF F AL LM OV 

SA 0,67 0,14 0,01 0,08 0,09 0,00  SA 0,70 0,07 0,00 0,15 0,08 0,01 

AF 0,15 0,62 0,15 0,00 0,01 0,07  AF 0,27 0,32 0,00 0,38 0,02 0,00 

F 0,00 0,02 0,88 0,00 0,04 0,05  F 0,03 0,16 0,12 0,64 0,05 0,00 

AL 0,13 0,11 0,19 0,56 0,00 0,01  AL 0,21 0,39 0,00 0,31 0,00 0,09 

LM 0,01 0,05 0,36 0,02 0,54 0,02  LM 0,36 0,08 0,04 0,04 0,45 0,03 

OV 0,35 0,12 0,03 0,01 0,00 0,48  OV 0,17 0,00 0,02 0,29 0,30 0,21 

Toename van het aantal volwassenen in het HH  Starten of veranderen van opleiding 
 SA AF F AL LM OV   SA AF F AL LM OV 

SA 0,70 0,16 0,00 0,02 0,11 0,00  SA 0,77 0,03 0,00 0,07 0,01 0,11 

AF 0,27 0,58 0,13 0,00 0,02 0,00  AF 0,29 0,27 0,18 0,06 0,16 0,04 

F 0,01 0,11 0,71 0,03 0,10 0,05  F 0,02 0,17 0,46 0,22 0,00 0,14 

AL 0,11 0,00 0,18 0,64 0,07 0,00  AL 0,06 0,08 0,06 0,70 0,07 0,04 

LM 0,02 0,02 0,14 0,04 0,74 0,04  LM 0,21 0,23 0,01 0,00 0,17 0,38 

OV 0,10 0,04 0,00 0,00 0,06 0,80  OV 0,03 0,02 0,00 0,01 0,40 0,55 

Veranderen van baan  Stoppen met werken 
 SA AF F AL LM OV   SA AF F AL LM OV 

SA 0,66 0,20 0,00 0,05 0,05 0,04  SA 0,54 0,22 0,02 0,02 0,17 0,04 

AF 0,29 0,45 0,15 0,04 0,05 0,01  AF 0,02 0,50 0,20 0,15 0,06 0,07 

F 0,15 0,14 0,60 0,01 0,04 0,05  F 0,00 0,06 0,69 0,14 0,06 0,04 

AL 0,30 0,20 0,09 0,34 0,07 0,01  AL 0,01 0,03 0,08 0,79 0,05 0,05 

LM 0,12 0,04 0,14 0,02 0,62 0,06  LM 0,05 0,04 0,02 0,15 0,74 0,00 

OV 0,05 0,09 0,02 0,05 0,33 0,47  OV 0,06 0,01 0,01 0,17 0,28 0,47 

Verhuizen    

 SA AF F AL LM OV         

SA 0,67 0,16 0,00 0,05 0,10 0,02         

AF 0,37 0,42 0,12 0,08 0,01 0,00         

F 0,03 0,16 0,72 0,02 0,02 0,05         

AL 0,05 0,12 0,07 0,30 0,27 0,19         

LM 0,12 0,09 0,08 0,28 0,41 0,01         

OV 0,00 0,10 0,11 0,26 0,00 0,52         

SA = Strikt auto, AF = Auto en fiets, F = Fiets, AL = Auto en lopen, LM = lage mobiliteit, OV = Openbaar 

vervoer    
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Handelingsperspectief 

Geconcludeerd kan worden dat het grootste gedeelte van de mensen hun reispatroon jaar na jaar 
trouw blijven. Mensen met een mono-modaal reispatroon laten de minste verandering zien in hun 
reisgedrag. Het is duidelijk dat mensen na een levensgebeurtenis meer verandering laten zien in 
hun reisgedrag. Ook hierbij geldt dat het effect van de levensgebeurtenis op het reisgedrag vaak 
sterker is voor mensen met een multimodaal reispatroon dan voor mensen met een mono-modaal 
reispatroon. In de literatuur worden levensgebeurtenissen getypeerd als ‘windows of opportunity’ 
om reisgedrag te veranderen. Hoewel mensen meer verandering laten zien na een 
levensgebeurtenis, is het de vraag of, en hoe, mensen beïnvloed kunnen worden in de manier 
waarop zij hun reisgedrag veranderen. Om te bepalen of levensgebeurtenissen daadwerkelijk 
‘windows of opportunities’ zijn is er dan ook meer onderzoek nodig. 

Het feit dat mensen met een multimodaal reispatroon over het algemeen, ook zonder het 
plaatsvinden van een levensgebeurtenis, meer verandering laten zien dan mensen met een mono-
modaal reispatroon zou een ander aanknopingspunt voor beleid kunnen zijn. Beleid gericht 
afstemmen op mensen met een bepaald (multimodaal) reispatroon zou een grotere effectiviteit 
kunnen hebben dan beleid waarbij geen rekening wordt gehouden met het reispatroon van de 
doelgroep. Omdat het ook hierbij weer de vraag is of, en hoe, mensen beïnvloed kunnen worden 
in de manier waarop zij hun reisgedrag veranderen is het belangrijk nader onderzoek te doen naar 
deze veranderingen in reisgedrag.  

Aangezien het MPN de komende jaren zal worden doorgezet, zal er steeds meer data beschikbaar 
komen. Hierdoor zal het MPN meer handvatten bieden om dieper onderzoek te doen naar het 
veranderen van reisgedrag.  
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