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NEDERLANDSE SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) 

 

VERKENNING VAN DE EFFECTEN VAN MOBIELE TECHNOLOGIEËN OP HET 

MENSELIJKE RUIMTELIJKE EN REISGEDRAG. ANALYSE VAN HET EMPIRISCH 

ONDERZOEK VAN 3 CASESTUDIES 

 

Samenvatting en onderzoeksresultaten 

 

Dit proefschrift onderzoekt de impact van mobiele technologieën - laptops, PDA’s en mobiele 

telefoons – op het menselijke ruimtelijke en reisgedrag in het dagdagelijkse leven. Het is gebaseerd 

op empirisch onderzoek dat is uitgevoerd om de volgende drie centrale onderzoeksvragen te 

beantwoorden: 

 

1. Welke factoren zijn van invloed op de aanneming (tegenover de afwijzing) van mobiele 

technologieën? 

2. Wat is de algemene impact van mobiele technologieën op het menselijke reisgedrag op een 

dagelijkse en lokale basis? 

3. Hoe kunnen de nieuwe gegevens die door de mobiele technologieën worden voortgebracht 

worden gebruikt om het menselijke reisgedrag op een algemene schaal te meten, in een 

grotere mate dan de capaciteit van de huidige methodes? 

 

Er zijn drie casestudies geselecteerd, elk met een focus op een verschillende populatie van mobiele 

technologiegebruikers:  

 

 straatagenten die actief zijn in het district Groningen-Noord (Nederland) en die zijn uitgerust 

met PDA’s waarmee ze praktisch overal toegang hebben tot informatie terwijl ze aan het 

werk zijn; 

 studenten van het Massachusetts Institute of Technology (MIT, VS) die zijn uitgerust met 

laptops op een campus waar er overal een draadloze internetverbinding is; 

 alle abonnees en roamers die hun mobiele telefoons gebruiken in de Grootstedelijke Regio 

Amsterdam via het KPN Mobile GSM netwerk.  

Hoofdstuk 1 toont de relevantie van dit thema, evenals een overzicht van de studie, de 

centrale onderzoeksvragen en de gebruikte onderzoeksmethodes. 



Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de relevante literatuur over de toepassing van 

technologie en ICT en reizen. Er wordt uitgegaan van een breed perspectief in het onderzoek van de 

huidige socio-economische situatie die waarschijnlijk de vraag naar reizen zal beïnvloeden. In de 

laatste paragraaf van het Hoofdstuk wordt dit thema benaderd vanuit de invalshoek van mobiel 

computergebruik, met nadruk op de marktwerking achter de aanneming van mobiele technologieën. 

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de gebruikte onderzoeksmethodes. We beschrijven het centrale 

onderzoeksparadigma (reizen op basis van activiteit) waarbinnen de meeste empirische bewijzen 

zijn verzameld; we geven uitleg over de redenen waarom we onze drie casestudies hebben gekozen 

en over hoe de belangrijkste onderzoeksvariabelen zijn geoperationaliseerd; we een overzicht geven 

van de belangrijkste onderzoeksinstrumenten die we hebben gebruikt voor het verzamelen en 

analyseren van de gegevens. We eindigen het Hoofdstuk met een deel waarin we de 

complementariteit van de 3 casestudies tonen. 

Hoofdstuk 4 bevat onze eerste casestudie die is uitgevoerd in de stad Groningen met de 

bedoeling een evaluatie te maken van nieuwe PDA-toepassingen onder lokale straatagenten. Na een 

inleiding over de onderzoeksopzet en de instrumenten die zijn gebruikt om gegevens te verzamelen 

worden de bevindingen gepresenteerd, met nadruk op kwalitatieve aspecten van de persoonlijke 

interviews. 

In deel 4.6 wordt er een samenhangende verklaring gegeven op basis van de verspreide 

bewijsstukken van de verschillende datasets. 

Hoofdstuk 5 is gewijd aan de casestudie in MIT, waarin er kwantitatieve gegevens zijn 

verzameld om een evaluatie te maken van de impact van de beschikbaarheid van laptops op het 

dagelijkse ruimtelijke gedrag van de studenten op de campus. Eerst worden er meer details gegeven 

over de onderzoeksopzet en de instrumenten die worden gebruikt voor het verzamelen van 

gegevens en worden de bevindingen van de beschrijvende statistiek en de regressie-analyse 

aangegeven. In deel 5.5 presenteren we een bespreking van de bevindingen, met verdere details 

over het causale verband tussen de twee centrale variabelen van het onderzoek (beschikbaarheid 

van laptop en reisgedrag). 

In Hoofdstuk 6 wordt een analyse gemaakt van de meer dan vijf maanden van gegevens 

over het mobiele telefoonverkeer via het KPN Mobile netwerk in de Grootstedelijke Regio 

Amsterdam. We bepalen de correlatie in de tijd tussen mobiele communicatie (proxy: algemeen 

aantal verzonden SMS’s) en het reisgedrag van de gebruikers (proxy: het aantal gespreken die zijn 

geïnitieerd en ontvangen terwijl men zich verplaatst). Ook is er een afleiding van en commentaar op 

de tijdruimtelijke patronen die verschillende zones in Amsterdam definiëren wat betreft de mobiele 

telefoonactiviteit die plaatsvindt binnen de grenzen ervan. Tenslotte wordt er een regressie-analyse 



gemaakt om de band te kwantificeren tussen mobiele telefoonactiviteiten en de grondgebruiken 

waaruit ze voortkomen.  

In het laatste Hoofdstuk 7 worden het onderzoek en de belangrijkste bevindingen samengevat, 

evenals de beleidsimplicaties, een voorstel voor een verklarend kader en mogelijke richtingen voor 

toekomstig onderzoek. Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van nieuwe web 2.0 mogelijkheden 

voor het onderzoek rond activiteiten-reizen. 

In elk hoofdstuk over een casestudie (d.w.z. hoofdstukken 4, 5, 6) is er een onderdeel over 

“onderzoeksbeperkingen” in het deel “Onderzoeksopzet en inzameling van gegevens”, evenals een 

afsluitend deel over “Geleerde lessen en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek”.   

Het onderzoek in Hoofdstuk 4 over politieagenten suggereert dat verschillende factoren van invloed 

zijn op de aanneming van mobiele technologieën, zoals bijvoorbeeld het gebruiksgemak en training 

in het gebruik, de duidelijke voordelen in vergelijking met vergelijkbare instrumenten. Ook werd 

geconstateerd dat de cognitieve en situatiefactoren een grote rol spelen in de acceptatie, vooral de 

volgende (Alavi en Joachimsthaler, 1992): 

 

 cognitieve stijlen, d.w.z. de cognitieve problemen en de toegang tot informatie via mobiele 

technologie; 

 gebruiker-situationele variabelen, d.w.z. elementen van de milieu- en sociale contexten van 

het gebruik zoals bijvoorbeeld locatie, afleiding, opeengepaktheid, interactie en privacy (zie 

4.6). 

 

Het onderzoek over de universiteitstudenten in Hoofdstuk 5 bewijst dat er een positieve 

correlatie bestaat tussen het gebruik van laptops en reisgedrag. Met een laptop zijn de studenten 

meer in beweging en reizen ze meer. De beschikbaarheid van een laptop blijkt een statistisch 

significante voorspeller te zijn van deze toename in het aantal trips. Laptops worden geassocieerd 

met een grotere flexibiliteit en controle over de werkmiddelen. 

Dezelfde positieve correlatie tussen het gebruik van mobiele technologie en reizen vinden we in de 

casestudie over mobiel telefoongebruik in Amsterdam, in Hoofdstuk 6, wanneer we kijken naar de 

tekstberichten die worden verstuurd (als een proxy van mobiele communicatie) en het aantal 

gesprekken dat wordt gevoerd terwijl men zich verplaatst (als een proxy van het aantal trips), zelfs 

als dit mogelijks van toepassing zou zijn op een beperkt aantal gebruikerssegmenten (zoals 

uiteengezet in deel 6.7).  

          In de rest van het onderzoek in Hoofdstuk 6 werd verder onderzoek verricht over de 

mogelijkheid om mobiele telefoongegevens te gebruiken als een proxy van het menselijke gedrag in 



de ruimte in de tijd. De reconstructie van mobiele telefoongebruikspatronen voor verschillende 

gebieden (deel 6.5) en de correlatie tussen grondgebruik en mobiel telefoongebruik (deel 6.6) 

bewijzen dat ruimtelijke en tijdsgebonden contexten belangrijke gevolgen hebben wat betreft het 

type en de hoeveelheid mobiele telefoonactiviteiten. 

In een verkennende fase kan het onderzoek dat in dit proefschrift wordt voorgesteld nuttig 

zijn om nieuwe inzichten te vergaren over hoe het reisgedrag kan veranderen in tijden waarin de 

mobiele telefoons en apparaten alomtegenwoordig zijn in de wereld en waarin een groeiend aantal 

corporaties, universiteiten en gemeenten nieuwe alomtegenwoordige draadloze 

connectiviteitsinitiatieven promoten.  

Een aantal specifieke bevindingen van de 3 behandelde casestudies kunnen worden gebruikt 

als basis voor beleidsaanbevelingen. Het bewijs van het onderzoek in Groningen over de 

politieagenten suggereert dat er vóór de volledige implementatie van een nieuw professioneel 

mobiel informatiesysteem een grondige evaluatie nodig is om de toekomstige contexten van gebruik 

en situationele beperkingen te identificeren. Het bewijs dat is vergaard in MIT over het gedrag van 

universiteitsstudenten kan gevolgen hebben voor beslissingen over de nodige nieuwe infrastructuur 

voor laptopgebruik (bijvoorbeeld, stopcontacten op bepaalde plaatsen), evenals voor het aantal 

computerzalen die het instituut nodig heeft. Het biedt ook een nieuw niveau van begrip inzake de 

manier waarop het menselijk gedrag verandert in een werk- en leefomgeving waarin 

internetverbindingen alomtegenwoordig zijn. 

Tenslotte kan het onderzoek in Hoofdstuk 6 over de band tussen grondgebruik en mobiele 

communicatie verschillende beleidsgevolgen hebben in de stedelijke omgeving, in de eerste plaats 

om de impact te voorspellen van verschillende keuzes inzake grondgebruik op de mobiliteit. Ook de 

analyse van totale gegevens over mobiele telefoons als een proxy voor menselijke aanwezigheid 

kan relevant zijn voor verschillende studiegebieden die te maken hebben met mobiliteit zoals 

bijvoorbeeld het controleren van noodsituaties, monitoring van het verkeer, stadsplanning, planning 

van het openbaar vervoer, toerisme. Er mag worden aangenomen dat de nieuwe mobiele en 

internettechnologieën de menselijke mobiliteit voor altijd hebben veranderd, maar tegelijkertijd 

lijken het de beste kandidaten te zijn om ons te helpen begrijpen hoe. 

 

 

 


