Algemene inleiding
1. Situering
Dit rapport geeft extra duiding en meer achtergrondinformatie omtrent de gegevens die verzameld
werden binnen het kader van het Onderzoek VerplaatsingsGedrag Vlaanderen (OVG). Het doel
bestaat erin deze gegevens beter te kunnen kaderen en interpreteren binnen de geldende
verkeerskundige context. Dit onderzoek werd tijdens de periode september 2012 tot september
2013 uitgevoerd.
Verschillende overheden, beleidsmakers, wetenschappelijke onderzoeksteams, studiecentra,
burgers en andere participanten die geïnteresseerd zijn in mobiliteit, bouwen en vertrouwen voor
de uitvoering van hun dagdagelijkse activiteiten op deze cruciale bron van informatie. Dit type van
onderzoek wordt in de meeste West-Europese landen op geregelde tijdstippen uitgevoerd om een
goed beeld te krijgen over het verplaatsingsgedrag van personen.

2. Doel
Het onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen heeft tot doel een beeld te verkrijgen van een
aantal kenmerken van gezinnen en personen die betrekking hebben op de mobiliteit.
Wat de gezinskenmerken betreft, heeft dit voornamelijk betrekking op de kenmerken van de
vervoermiddelen waarover de gezinnen beschikken.
Wat de persoonskenmerken betreft heeft dit voornamelijk
verplaatsingen die door de personen worden gedaan.
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Hiernaast worden uiteraard nog een aantal bijkomende kenmerken bevraagd teneinde een zinvolle
maatschappelijke analyse te kunnen doen (inz. sociologische en demografische kenmerken van de
gezinnen en personen).

3. Historiek en gevolg
In Vlaanderen werd het eerste onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd tijdens de
periode april 1994 tot april 1995. Een tweede onderzoek werd uitgevoerd tijdens de periode januari
2000 tot januari 2001 en een derde tijdens de periode september 2007 tot september 20081. Deze
3 OVG’s werden op 3 welbepaalde tijdstippen uitgevoerd (met een interval van ongeveer 5 jaar),
telkens met een steekproef van ongeveer 8.000 personen2. Dit wordt discontinu onderzoek
genoemd.
In tegenstelling hiermee is het (4de) OVG niet gestart in 2012 (5 jaar na de start van OVG3), maar
is dit in feite gestart in september 2008 waarbij gedurende een periode van (voorlopig) 5 jaar
ongeveer 1.600 personen jaarlijks bevraagd worden. Dit wordt continu onderzoek genoemd.
Continu onderzoek heeft als voordeel dat wanneer zich bij beïnvloedende factoren van de
onderzochte variabelen belangrijke wijzigingen voordoen, in principe het effect hiervan op deze
variabelen beter geduid kan worden3.
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Zie www.mobielvlaanderen.be/ovg
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Bij de eerste 2 OVG’s was de steekproeféénheid het gezin en niet de persoon. Er werden toen telkens netto
2.500 gezinnen bevraagd hetgeen, gelet op de gezinsgrootte, min of meer overeen komt met 8.000 personen.
3
Toegepast op de mobiliteit: bv. het effect (of niet-effect) op het autogebruik van een op enkele maanden tijd
belangrijke verhoging van de brandstofprijzen.

September 2008 tot september 2009 was het eerste onderzoeksjaar (OVG4.1). De periodes van
september 2009 tot september 2010, september 2010 tot september 2011 en september 2011 tot
september 2012 waren respectievelijk het tweede, derde en vierde onderzoeksjaar (OVG4.2, OVG
4.3 en OVG4.4). September 2012 tot september 2013 was het vijfde onderzoeksjaar (OVG4.5)
waarvan dit document de rapportage is. Op deze wijze werden gedurende 5 jaar ongeveer 8.000
personen bevraagd en werd OVG4 volledig afgerond (OVG4.1 tot en met OVG4.5).

4. Methodiek
Het onderzoek gebeurde d.m.v. een enquête bij 1.626 personen (met een volledig dossier) van 6
jaar en ouder, geselecteerd op basis van een steekproef uit het Rijksregister en dit gedurende een
volledig jaar.
Bij deze personen werd een face-to-face bevraging (met computer) uitgevoerd: er werden een
aantal vragen gesteld omtrent gezinskenmerken (via de gezinsvragenlijst) en een aantal vragen
omtrent verplaatsingen en persoonskenmerken (via de persoonsvragenlijst).
Hiernaast werd aan elke persoon een verplaatsingsboekje overhandigd waarin gevraagd werd de
verplaatsingen van een toevallig gekozen dag te willen noteren. Nadien werden deze gegevens via
een face-to-face contact tussen interviewer en respondent in de computer opgenomen.
De verschillende OVG’s gebeuren op Vlaams niveau d.w.z. dat de onderzochte gezinnen en
personen verspreid wonen/woonden over het volledige Vlaamse gewest.
In deze studie wordt het gedrag van mensen dus niet “geobserveerd as such”; het wordt niet
“ontegensprekelijk” en door rechtstreekse observatie vastgesteld. Aan de hand van vragenlijsten
en bevragingen geven groepen van respondenten een antwoord op vragen die peilen naar hun
mobiliteitsgedrag. Dit resulteert in een rijkere set aan gegevens dan eenvoudige “metingen” (zoals
bv. verkeerstellingen) maar het heeft uiteraard ook het nadeel dat finaal een zekere mate van
onzekerheid wordt geïntroduceerd: de “feiten” worden “gerapporteerde feiten”, het “gedrag” wordt
“gerapporteerd gedrag” en is algemeen kenmerkend voor survey onderzoek. In hoeverre alle
respondenten realiteitsgetrouw de “feiten” rapporteren is nooit volledig te achterhalen maar het is
alleszins nooit 100% het geval. Wel is het zo dat alles in het werk wordt gesteld om dit zo goed
mogelijk te garanderen.
Dit OVG, OVG3, OVG4.1, OVG4.2, OVG4.3 en OVG4.4 zijn met elkaar vergelijkbaar omdat de
methodiek bij deze onderzoeken quasi identiek is. Niettemin moet de lezer oppassen voor
overhaaste besluiten die uit de vergelijking van 2 bepaalde cijfers zouden getrokken worden. Het is
in dat kader cruciaal dat nota genomen wordt van hoofdstuk
3 van Appendix 1 (de
methodologische toelichting) van deze rapportage (zie blz. 66).
De methodiek die in dit, en dus ook in al de vorige OVG’s (OVG3, OVG4.1, OVG4.2, OVG4.3 en
OVG4.4) werd toegepast, verschilt niettemin wel op een aantal fundamentele punten met het
eerste en het tweede OVG. Daardoor zijn vergelijkingen tussen dit OVG, OVG3, OVG4.1, OVG4.2,
OVG4.3 en OVG4.4 enerzijds en het 1ste en 2de OVG anderzijds strikt genomen wetenschappelijk
niet verantwoord. Nadere toelichting wordt gegeven in de Algemene Inleiding van de rapportage
van OVG 3 (blz. 4 tot en met 7) (zie: www.mobielvlaanderen.be/ovg).

5. Structuur van de rapportage van het onderzoek
De rapportage bestaat uit:
1)

een Tabellenrapport waarin alle opgemaakte tabellen werden opgenomen, aangevuld met een
toelichting over de methodologische aspecten van het onderzoek (deel 1 van de rapportage).
In het tabellenrapport werden effectief alle waarden en observaties, inclusief extreme waarden
(de zgn. outliers, hier bepaald als de verplaatsingen met een afstand gelijk aan of groter dan
1.000 km) en deze van personen die geen antwoord hebben gegeven, opgenomen. Bij de
interpretatie dient hiermee rekening gehouden te worden;

2)

een Analyserapport waarin een selectie van de tabellen verder beschreven en geanalyseerd
werden met extra achtergrondinformatie, eveneens aangevuld met de methodologische
toelichting (deel 2 van de rapportage).
In het analyserapport werden van de beschreven data de extreme waarden inzake
verplaatsingsafstanden (i.e. outliers) verwijderd zodat tijdsvergelijkingen op een meer
realistische wijze kan gebeuren. Ook de waarden van personen die op een bepaalde vraag
geen antwoord hebben gegeven, werden weggelaten. Ze werden toegedeeld aan de andere
gekende antwoordcategorieën volgens de aanname dat de ontbrekende data op dezelfde
manier verdeeld zijn als de gekende data. Gelet op het feit dat deze ‘zgn. item non response’
meestal erg beperkt is, zijn deze verschillen erg klein.

Dit document is deel 2 van de rapportage (Analyserapport).

