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Voorwoord 

 

Eind februari 2020 brak het coronavirus uit in Nederland, waarna maatregelen en beperkingen 

vanuit de overheid snel volgden. Het virus, alsook het daarop volgende beleid, heeft een flinke 

impact gehad op allerlei aspecten uit de samenleving en ook op het verloop van mijn scriptieon-

derzoek naar de ervaringen van gebruikers van vervoersinitiatieven in Houten. Een teruglopende 

respons, een aangepaste onderzoeksopzet en wennen aan een nieuw normaal... Gebeurtenissen 

die ik aan het begin van het scriptieproces niet had ingecalculeerd en wellicht ook niet had kunnen 

bedenken. Ondanks deze impact en de bijkomende beperkingen is het toch gelukt om deze scriptie 

over de ervaringen van gebruikers van PlusBus Houten binnen de reguliere tijd met trots te mo-

gen presenteren! Hierbij kan ik met zekerheid zeggen dat deze prestatie niet had plaatsgevonden 

zonder de support van een aantal personen.  

 Allereerst wil ik daarom graag Geert van Raak en Anton van Woerkom, bestuursleden van 

PlusBus Houten, hartelijk bedanken voor hun enorme inzet om deze scriptie tot een geslaagd 

einde te brengen!  Bedankt voor jullie bereidheid om herhaaldelijk feedback te geven op verschil-

lende versies van mijn scriptie! Bedankt voor alle tijd die jullie hierin hebben gestoken, de uitge-

breide informatie die jullie hebben verschaft over PlusBus Houten en de welkome gezelligheid en 

humor over de mail! Toen ik met jullie aan dit traject begon, had ik niet kunnen bedenken wat een 

waardevolle, leerzame en ongedwongen samenwerking dit voor mij zou worden. Bedankt voor de 

fijne samenwerking!  

 Daarnaast wil ik graag de vrijwilligers van het PR-team, met name Ben Dijkman, en het 

bezorgteam van PlusBus Houten bedanken voor hun inzet om mijn onderzoek bij de doelgroep 

aan te kondigen, enquêtes te verspreiden en verslag te doen van de resultaten van deze scriptie. 

Ontzettend fijn dat jullie je diensten beschikbaar hebben gesteld ten behoeve van mijn scriptieon-

derzoek. Hartelijk bedankt daarvoor! Tevens wil ik de vrijwilligers en de abonnees van PlusBus 

Houten die hebben deelgenomen aan het onderzoek nogmaals bedanken voor de moeite die zij 

hebben genomen om de enquête in te vullen. Zonder jullie bijdrage was het mij niet gelukt om tot 

een scriptie als deze te komen, speciaal in een periode van crisis! Dank jullie wel voor jullie hulp!  

 Tot slot wil ik Dea van Lierop, mijn scriptiebegeleider, bedanken voor de vrijheid die ze 

heeft gegeven in het kiezen van het onderwerp en de flexibele opstelling gedurende een tijd 

waarin alles anders liep dan normaal. Bedankt voor je waardevolle feedback en het bijsturen wan-

neer ik het overzicht verloor! Bedankt voor je bereidheid om te helpen daar waar nodig en de 

trouwe begeleiding gedurende de afgelopen maanden!  
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Wat degenen betreft die deze scriptie momenteel aan het lezen zijn: Ik wens jullie veel plezier toe 

met het doornemen van deze thesis!  
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Samenvatting 

 

Ouderen in Nederland blijven langer thuis wonen. Middels beleid probeert de overheid deze 

nieuwe trend te stimuleren en doen zij een beroep op de zelfstandigheid van ouderen. Om dit 

zelfstandig functioneren te realiseren is mobiliteit essentieel. Aandacht voor de mobiliteitsbehoef-

ten van ouderen is dan ook belangrijk. De huidige wetenschappelijke literatuur geeft aan dat lo-

kale vervoersinitiatieven mogelijk een belangrijke rol kunnen spelen in het vervullen van deze 

behoeften. Om deze reden is in dit scriptieonderzoek gekeken naar de rol van lokaal vervoersini-

tiatief PlusBus Houten in het tegemoetkomen aan de mobiliteitsbehoeften van zijn gebruikers 

(passagiers, vrijwillige begeleiders en vrijwillige chauffeurs). Om het onderzoek vorm te geven is 

middels enquêteren gevraagd naar de ervaringen van de gebruikers aangaande hun gebruik van 

de PlusBus.  

De resultaten laten allereerst zien dat passagiers zeer positief zijn over de rol van PlusBus 

Houten in de tegemoetkoming aan hun mobiliteitsbehoeften. Hoewel dit niet werd verwacht, wer-

den er tevens positieve scores gegeven voor de tegemoetkoming aan een gevoel van zelfstandig-

heid en zelfwaarde. De passagiers geven verder aan een hoge reistevredenheid te hebben. Bege-

leiders en chauffeurs zijn daarentegen over het algemeen negatief over de tegemoetkoming aan 

hun behoeften. Wel geven beide groepen positieve scores voor de tegemoetkoming van de Plus-

Bus aan hun behoefte aan maatschappelijke betrokkenheid. Verder geven de twee groepen aan 

een gemiddelde tot hoge reistevredenheid te hebben. Dit suggereert dat begeleiders en chauffeurs 

wel positief zijn over het reizen met PlusBus Houten ten aanzien van hun behoeften als vrijwilliger 

zijnde.  

 Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen om de mate van mobiliteit (en mobiliteitsbe-

perkingen) in relatie tot mobiliteitsbehoeften mee te nemen. Dit kan mogelijk verschillen in de 

ervaringen van verschillende groepen gebruikers verklaren. Daarnaast staat de gemeente Houten 

sinds enige tijd voor de uitdaging om het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer in de regio 

beter op elkaar aan te laten sluiten. Vervolgonderzoek naar PlusBus Houten, alsook naar de an-

dere twee Houtense vervoersinitiatieven, Vervoer Houten en ANWB-AutoMaatje Houten, in het 

kader van  het reguliere vervoersnetwerk in regio Houten wordt dan ook aangeraden.  
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Meest belangrijke resultaten 

Ondanks de negatieve score 

voor emotionele behoeften, ge-

ven passagiers een 3,3 en een 

3,4 voor de tegemoetkoming 

aan een gevoel van zelfstandig-

heid en zelfwaarde resp. op een 

schaal van 1 tot 5.  
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Nationaal en wereldwijd is de bevolking ouder aan het worden (Cannon, 2015; Centraal Bureau 

voor de Statistiek [CBS], 2017). De World Health Organization [WHO] (2015) stelt hierbij dat de 

oudere populatie wereldwijd toeneemt in zowel absolute als relatieve getallen. Zij verklaren dit 

enerzijds door een afnemend sterftecijfer en een verhoogde levensverwachting en anderzijds 

door een afname in het aantal geboorten. Volgens Schroots (1999) is deze trend tevens gaande in 

Nederland. Waar in ons land in 1900 nog sprake was van 0,3 miljoen 65-plussers is dit absolute 

aantal gegroeid tot 3,2 miljoen in 2018 (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [RIVM], 

z.d.). Tevens is volgens het RIVM (z.d.) de relatieve omvang van ouderen in Nederland toegeno-

men van 6% in 1900 tot 18% in 2018.  

De toename van het aantal ouderen heeft volgens Harper (2014) en Daalhuizen et al. 

(2019) in West-Europese landen, waaronder Nederland, grote gevolgen voor nationale uitgaven 

op het gebied van de gezondheidszorg. Simpson & Pedigo (2018) stellen namelijk dat ouderen 

over het algemeen steeds langer leven en in toenemende mate te maken krijgen met gezondheids-

klachten. Als reactie hierop wordt in de betreffende landen beleid ingevoerd om ouderen langer 

thuis te laten wonen en daarmee zorgkosten te besparen (Vanleerberghe et al., 2017; Martens, 

2018), zo ook in Nederland (Rijksoverheid, z.j.1). Het stimuleren van het langer thuis laten wonen 

van ouderen wordt volgens Webber, Porter & Menec (2010) ook wel aging in place genoemd. Be-

nefield & Holtzclaw (2014) stellen hierbij dat ouderen tevens zelf de wens hebben om zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Aging in place kan volgens hen dan ook breder worden 

getrokken en begrepen als de wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en aange-

naam thuis te blijven wonen, zelfs als de behoefte aan zorg toeneemt (Doekhie et al., 2014).  

Met beleid gericht op aging in place wordt een beroep gedaan op het zelfstandig functio-

neren van ouderen (Cutchin, 2003; Doekhie et al., 2014). Webber et al. (2010) en de WHO (2015) 

stellen dat het behoud van mobiliteit fundamenteel is om dit zelfstandige functioneren en daar-

mee aging in place te verwezenlijken. Deze stelling wordt bevestigd door Zeitler & Buys (2015) 

die aangeven dat onderzoek naar de rol van mobiliteit in de activiteiten van zelfstandig wonende 

ouderen buitenshuis en de ervaringen van deze ouderen noodzakelijk is om de uitdaging van over-

heden aan te kunnen gaan van het actief en maatschappelijk betrokken houden van de betreffende 

ouderen. Om deze reden staan in deze thesis  de ervaringen aangaande de tegemoetkoming van 

vervoersinitiatief PlusBus Houten aan de mobiliteitsbehoeften van zelfstandig wonende ouderen 

die gebruik maken van deze vervoersdienst centraal. Hierbij wordt de volgende hoofdvraag ge-

steld:  

 

Welke rol speelt PlusBus Houten in het tegemoetkomen aan de mobiliteitsbehoeften van zelfstandig 

wonende ouderen die gebruik maken van dit vervoersinitiatief? 
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De hierbij horende deelvragen luiden als volgt:  

 

In hoeverre ervaren zelfstandig wonende ouderen die als  

• passagier gebruik maken van PlusBus Houten dat dit vervoersinitiatief tegemoet komt aan 

hun mobiliteitsbehoeften?  

• begeleider gebruik maken van PlusBus Houten dat dit vervoersinitiatief tegemoet komt aan 

hun mobiliteitsbehoeften?  

• chauffeur gebruik maken van PlusBus Houten dat dit vervoersinitiatief tegemoet komt aan 

hun mobiliteitsbehoeften?  

 

Wat betreft de relevantie kan allereerst worden gesteld dat aging in place een actueel 

maatschappelijk thema is. Met de ingang van de Wet maatschappelijke ondersteuning [Wmo] 

2015 zijn wetten en regels in Nederland in werking gegaan om het zo lang mogelijk zelfstandig 

blijven wonen van ouderen te bewerkstelligen. De overheid trekt zich hierbij terug en doet een 

beroep op het directe sociale netwerk van ouderen om hen hierin te steunen (Rijksoverheid, z.j.1). 

Hierbij kan gedacht worden aan mantelzorgtaken van familie of buren, waaronder bijvoorbeeld 

het voorzien in benodigd vervoer om de mobiliteit van de betreffende ouderen te waarborgen. 

Bredewold et al. (2018) en Van der Ham et al. (2018) kijken kritisch naar de ontwikkelingen van 

de afgelopen jaren en stellen dat de verwachtingen van de overheid te hoog zijn wat betreft het 

ondersteunen van ouderen door hun sociale netwerk. De benodigde ondersteuning in het zelf-

standig functioneren van deze doelgroep schiet daarom tekort. Het is dan ook van maatschappe-

lijke waarde om onderzoek te doen naar vervoersinitiatieven die de mobiliteit van ouderen be-

vorderen, om vast te stellen in hoeverre deze initiatieven kunnen bijdragen aan de ondersteuning 

aan het zelfstandig functioneren van deze groep.  

Wat betreft de maatschappelijke relevantie op lokale schaal kan worden gesteld dat de 

gemeente Houten momenteel voor de uitdaging staat om het doelgroepenvervoer beter aan te 

laten sluiten op het regionale vervoersnetwerk (Witte, 2018). Sinds enkele jaren zijn gemeenten 

namelijk verantwoordelijk voor het regulieren van verscheidene vormen van het doelgroepen-

vervoer (Witte, 2018). Een belangrijke doelgroep van dit doelgroepenvervoer betreft onder an-

dere ouderen met een mobiliteitsbeperking. De gemeente Houten laat hierover weten dat er on-

voldoende zicht is op de behoeften die ouderen hebben wat het regionale vervoer betreft. Om deze 

reden is het dan ook van maatschappelijke waarde om specifiek onderzoek te doen naar de mobi-

liteitsbehoeften van zelfstandig wonende ouderen in de gemeente Houten.  

In de wetenschap is verder groeiende aandacht voor het fenomeen aging in place (Van-

leerberghe et al., 2017; Martens, 2018). Niettemin, zowel Michael & Yen (2014) als Lehning et al. 

(2017) geven aan dat er voornamelijk sprake is van beschrijvende onderzoeken, waarbij 
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analytische research en evaluaties onvoldoende voorkomen. Door analytisch onderzoek te ver-

richten naar de impact van een lokaal vervoersinitiatief op mobiliteitsbehoeften kan er een bij-

drage worden geleverd aan empirisch research omtrent aging in place.  

Verder past een onderzoek naar de mobiliteitsbehoeften van ouderen binnen de sociaal 

geografische wetenschap, gezien mobiliteit zich als een onmiskenbare pijler profileert in de lite-

ratuur van de sociale geografie (Cresswell & Merriman, 2011). Verder is er sprake van een toene-

mende belangstelling in de wetenschap van de sociale geografie voor het proces van het ouder 

worden en de relatie hiervan met omgeving, ruimte en plaats (Andrews & Philips, 2005). Dit on-

derzoek naar de invloed van vervoersinitiatieven op mobiliteitsbehoeften is daarom een meer-

waarde op het kennisgebied van sociale geografie.  

 Tot slot is het belangrijk om te noemen dat deze scriptie vlak voor de uitbraak van het 

coronavirus in Nederland is gestart. De uitbraak heeft dan ook een onontkoombare invloed gehad 

op het verloop en de respons van deze scriptie. In het reflectiehoofdstuk wordt hier uitgebreid op 

ingegaan. Hoewel de coronacrisis de afgelopen maanden een zeer beperkende werking heeft ge-

had op de mobiliteit van een ieder in Nederland door de oproep van de overheid om zoveel mo-

gelijk thuis te blijven (Rijksoverheid, 20201), de restricties aangaande het aantal mensen dat bij 

elkaar mag komen (Rijksoverheid, z.d.2) alsook door de opgelegde beperkingen in het gebruik van 

(openbare) vervoersmiddelen (CBS, 20201), blijft het belang staan van een onderzoek als deze 

scriptie naar de rol van vervoersinitiatieven in de mobiliteit van ouderen. Juist met de huidige 

doorgevoerde beperkingen met betrekking tot mobiliteit groeit het belang van alternatieve ma-

nieren om mobiliteit te kunnen blijven stimuleren en realiseren bij een doelgroep waar mobiliteit 

niet vanzelfsprekend is.  
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PlusBus Houten is een lokaal vervoersinitiatief dat gestationeerd is in de gemeente Houten. Eind 

2016 is Stichting PlusBus Houten in het leven geroepen en vanaf het jaar 2017 is PlusBus Houten 

daadwerkelijk gaan rijden (PlusBus Houten, 20201). De hoofddoelstelling van de stichting betreft 

“het organiseren en verzorgen van dagtochten en sociale ritten voor senioren vanaf 55 jaar oud, 

passend in het kader van de Maatschappelijke Ondersteuning of soortgelijke regelgeving” (Plus-

Bus Houten, 20201, p. 2). Bij dagtochten kan gedacht worden aan uiteenlopende recreatieve be-

stemmingen, zoals een dagje naar het strand van Wijk aan Zee, het bezoeken van het Zilver-

museum in Schoonhoven, alsook aan een high tea aan de Kromme Rijn (PlusBus Houten, 20202). 

Het bestrijden alsook het voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement onder deze doelgroep 

wordt hierbij tegelijkertijd nagestreefd (PlusBus Houten, z.d.1). Met deze aanpak speelt  de stich-

ting in  op de toenemende zorgvraag in Nederland. Ondanks dat dit niet letterlijk genoemd wordt, 

speelt PlusBus Houten met zijn programma’s tevens in op de afwezigheid van recreatieve voor-

zieningen in een gemeente die haar prioriteiten heeft gezet op het aspect wonen en minder aan-

dacht besteed aan de aanwezigheid van voorzieningen (Planbureau voor de Leefomgeving [PBL], 

2012).  

 PlusBus Houten heeft alle senioren vaan 55 jaar en ouder uit de gemeente Houten als doel-

groep voor ogen. De gemeente Houten bestaat uit de plaats Houten zelf en de kleine kernen ’t Goy, 

Schalkwijk en Tull en ’t Waal (zie figuur 1). Kijkend naar de omvang van deze doelgroep stelt het 

CBS (20202) dat er op 1 januari 2020 sprake was van 15.574 55-plussers in de gemeente Houten. 

Dit is 31,5% van het totale aantal Houtense inwoners. Als men senioren definieert als 65 jaar en 

ouder is er sprake van slechts 7.636 65-plussers en maken de senioren 15,2% uit van de Houtense 

inwoners. Volgens de bevolkingsprognose van de gemeente Houten zal de relatieve omvang van 

deze 65-plussers echter sterk toenemen naar een grootte van 26,4% in 2038 (Pronexus, 2018). 

Deze relatieve groei is iets sterker dan de gemiddelde relatieve groei van 65-plussers in heel Ne-

derland. Volgens het CBS (20191) groeit deze omvang namelijk van 2020 met 19,5% naar 25,4% 

in 2038. Voor de groep senioren van 55 jaar en ouder in de gemeente Houten neemt de relatieve 

omvang ook flink toe, maar minder dan de groep 65-plussers (zie figuur 2). Ditzelfde geldt voor 

de totale relatieve groei van 55-plussers in Nederland (CBS, 20191).  

Begin 2020 stonden er 146 senioren ingeschreven bij PlusBus Houten als passagier. Van 

deze ingeschreven passagiers is 1 persoon woonachtig in ’t Goy en zijn 7 personen woonachtig in 

Schalkwijk.  De overige ingeschreven personen komen uit de woonkern Houten. Verder waren er 

eind 2019 23 begeleiders en 22 chauffeurs actief. Een aantal van deze begeleiders is tevens actief 

als chauffeur en andersom. Gedurende een rit gaat altijd 1 begeleider en 1 chauffeur mee. De func-

tie van begeleider en chauffeur wordt geheel door vrijwilligers bekleed (20201). De begeleider 

kan hierbij het beste omschreven worden als degene die voorafgaand aan de rit eet- en koffiege-

legenheden reserveert en gedurende de dagtocht ondersteuning biedt aan de passagiers. Hierbij 
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kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het helpen bij het in- en uitstappen voor en na de rit. De 

functie van de chauffeur omvat daarnaast het plannen van routes en uiteraard het rijden van de 

bus. Ook andere teams, zoals het bestuur, het PR-team en het telefoonteam, bestaan uit vrijwil-

ligers.  

 

Figuur 1. Gemeente Houten (2020) 

 

Bron: Eigen bewerking van Mapz (z.d.) 

 

Figuur 2. Leeftijdsopbouw Houten (2018-2038) 

 

Bron: Pronexus (2018) 
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Gedurende een rit kunnen er maximaal 7 personen plaatsnemen in de bus. Sinds februari 

2020 is een nieuwe, grotere bus in gebruik genomen die net wat meer ruimte en comfort biedt 

aan de inzittenden (PlusBus Houten, z.d.2). Daarnaast is het voor passagiers mogelijk om opvouw-

bare rollators mee te nemen. Er is sowieso een opvouwbare rolstoel aanwezig in de bus zelf.  

 Wat betreft de vervoersopties voor senioren (en andere bewoners) uit de gemeente Hou-

ten kan er allereerst gezegd worden dat de plaats Houten zeer stedelijk is en gekenmerkt wordt 

door een grote fietsvriendelijkheid en een uitgebreid fietspadenstelsel dat zich door de hele ge-

meente verspreid (Van Beek, 2013). Om de gemeente heen loopt de zogenaamde Rondweg, ofwel 

een ringweg die auto’s via inprikkers naar de verschillende wijken in Houten leidt. Gedurende de 

besluitvorming van de aanleg van de Rondweg is bewust gekozen voor deze aanpak om autoluwe 

wijken te realiseren (Magdelyns, 2018). Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om met de auto van de 

ene wijk naar de andere wijk te rijden. Hiervoor dient men eerst gebruik te maken van de Rond-

weg.   

 De plaats Houten is tevens te bereiken middels de auto, alsook met het openbaar vervoer. 

Houten heeft bijvoorbeeld twee treinstations waarmee men binnen een kwartier op Utrecht Cen-

traal kan zijn. De betreffende trein rijdt doorgaans viermaal in het uur. Verder rijden er verschil-

lende bussen naar omliggende gemeenten zoals Utrecht, Nieuwegein en Zeist, alsook naar de klei-

nere omliggende dorpskernen. Deze bussen rijden over het algemeen één of twee keer per uur. 

Bussen naar de kleinere dorpskernen rijden vaak op afspraak. De kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk 

en Tull en ’t Waal kunnen hierdoor minder regelmatig gebruik maken van de bus. In de betref-

fende (niet stedelijke) kernen is daarnaast geen treinstation aanwezig. Voor Schalkwijk en ‘t Goy 

is tevens geen directe afslag naar een snelweg vanuit de drie kernen, dit in tegenstelling tot de 

kern Houten waarbij men direct vanaf de Rondweg op de A27 of de A12 kan geraken. Inwoners 

van Tull en ’t Waal kunnen tevens redelijk snel op de A27 komen via de afslag bij Nieuwegein.  

Naast het reguliere vervoer in Houten wordt er tevens paratransit vervoer aangeboden, 

namelijk de regiotaxi Utrecht (Regiotaxi Utrecht, z.d.) en de U-bus (U-OV, z.d.). Verder zijn er 

meerdere vervoersinitiatieven actief in de gemeente Houten die zich richten op senioren en/of 

minder validen, namelijk ANWB-AutoMaatje (Van Houten&Co, z.d.), Vervoer Houten (Vervoer 

Houten, z.d.) en uiteraard PlusBus Houten (PlusBus Houten, z.d.2). Ouderen uit de gemeente Hou-

ten hebben in theorie dus meerdere opties wat betreft de vervoersmogelijkheden.  
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Voordat dit onderzoek ingaat op het geven van een antwoord op de hoofdvraag wordt allereerst 

stilgestaan bij de huidige wetenschappelijke literatuur rondom het onderwerp van deze scriptie. 

De hoofdvraag bouwt namelijk voort op deze literatuur en vindt zijn oorsprong in bestaande the-

orieën over de mobiliteit van ouderen. Uit de in dit hoofdstuk besproken theorieën vloeit een con-

ceptueel model voort met bijbehorende hypothesen die helpen de hoofdvraag van dit onderzoek 

te beantwoorden. Deze worden aan het eind van dit hoofdstuk besproken.  

Verder is het belangrijk om te starten met een definitie van ouderen. Volgens de WHO 

(z.d.) en Ward, Parikh & Workman (2011) bestaat er geen eenduidige definitie van een oudere. 

Volgens hen heeft de tijd uitgewezen dat deze term kan slaan op een persoon die het proces van 

ouder worden ondergaat, iemand die tot een oudere generatie gerekend kan worden of een pen-

sioengerechtigde. De benadering van de definitie oudere is volgens Ward et al. (2011) dan ook erg 

subjectief. Hoewel het Nederlandse CBS tevens geen duidelijke omschrijving van de term oudere 

hanteert, legt dit onderzoeksbureau meermaals de focus op de groep 55-plussers indien er onder-

zoek wordt gedaan naar ouderen die nog zelfstandig wonen (zie bijvoorbeeld CBS, 20203; Akker-

mans, Kloosterman & Reep, 2020; CBS, 20204). Omdat ouderen die nog zelfstandig wonen in deze 

scriptie centraal staan, wordt in deze scriptie dan ook vastgehouden aan de omschrijving van ou-

deren als 55-plussers.    

 

2.1 Mobiliteitsbehoeften 

Nu de definitie van ‘oudere’ vastgesteld is, wordt er verder ingegaan op de term mobiliteit. In deze 

scriptie wordt uitgegaan van mobiliteit gedefinieerd als de verplaatsing tussen A en B met bete-

kenis zoals omschreven door Cresswell (2006). Cresswell (2006) maakt in zijn benadering van 

het begrip mobiliteit onderscheid tussen een verplaatsing tussen A en B zonder betekenis of doel 

en een verplaatsing tussen A en B met betekenis of doel. Een verplaatsing zonder betekenis betreft 

enkel de abstracte verplaatsing van mensen tussen verschillende locaties. Hierbij kan gedacht 

worden aan een voorbeeld in de Nederlandse context, namelijk de reis die Google Maps uitstippelt 

van Het Kant in Houten naar de Heuvenseweg in Rheden. Een verplaatsing tussen A en B met be-

tekenis betreft bijvoorbeeld de verplaatsing die een persoon maakt om van geriatrisch revalida-

tiezorgcomplex Het Haltna Huis in Houten naar Nationaal Park Veluwezoom te reizen. Exact de-

zelfde reis als het eerste voorbeeld, maar in het laatstgenoemde voorbeeld heeft de verplaatsing 

een doel. De bestemming betreft namelijk niet enkel een geografische locatie, maar een plek waar 

men kan wandelen in de natuur en recreëren.  

Volgens Zeitler & Buys (2015) is het van groot belang om stil te staan bij de mobiliteit en 

de bijbehorende mobiliteitsbehoeften van ouderen buitenshuis. Juist nu het langer zelfstandig wo-

nen van ouderen wordt nagestreefd staan de huidige overheden voor de uitdaging om de activiteit 

en de maatschappelijke betrokkenheid van de oudere bevolking te bevorderen. Wat betreft 
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mobiliteitsbehoeften buitenshuis bestaan er in de huidige literatuur volgens Luiu, Tight & Burrow 

(2017) grofweg twee verschillende benaderingen om deze behoeften van ouderen te analyseren. 

Enerzijds wordt het begrip gedefinieerd met een nadruk op de kwaliteit van het leven. Anderzijds 

worden mobiliteitsbehoeften gedefinieerd met de nadruk op de mate van de noodzaak van de 

betreffende verplaatsing.  

Om te beginnen stellen Mollenkopf, Hieber & Wahl (2011), Knight et al. (2007) en Metz 

(2000) dat mobiliteit een basisbehoefte van de mens is. Mobiliteitsbehoeften betreffen volgens 

hen dan ook allereerst de behoefte van een oudere om in staat te zijn zichzelf te verplaatsen naar 

de plek waar deze oudere naartoe wil. Omdat mobiliteit naast een basisbehoefte ook een emotio-

nele ervaring betreft (Mollenkopf et al., 2011), benadrukken Mollenkopf et al. (2011), Banister & 

Bowling (2004) en Knight et al. (2007) dat ouderen tevens een sterke behoefte hebben aan andere 

aspecten van mobiliteit die betrekking hebben op de kwaliteit van het leven. Dit belang wordt 

extra benadrukt door de groeiende aandacht voor reistevredenheid in het kader van het welzijn 

van reizigers (zie bijvoorbeeld Ettema et al., 2011; De Vos & Witlox, 2017; Chaloux et al., 2019). 

Hjorthol, Levin & Siren (2010) stellen hierover dat reistevredenheid begrepen kan worden als de 

algemene tevredenheid over de mate waarin de oudere tegemoetgekomen wordt gekomen aan 

zijn/haar mobiliteitsbehoeften.  

Wat betreft de mobiliteitsbehoeften in het kader van de kwaliteit van het leven stellen 

Mollenkopf et al. (2011), Knight et al. (2007) en Banister & Bowling (2004) allereerst dat ouderen 

behoefte hebben aan mobiliteit om sociaal contact aan te kunnen gaan. Deze uitspraken worden 

gesteund door de stelling van Metz (2000) en Hjorthol (2013) dat het bezoeken van belangrijke 

personen één van de belangrijkste behoeften is van ouderen, alsook maatschappelijke betrokken-

heid (Metz, 2000). Mollenkopf et al. (2011) en Knight et al. (2007) noemen verder het bewegen 

op zich, oftewel, het fit blijven, als behoefte, wat Metz (2000) verwoordt met het fysieke onder-

houd van het eigen lichaam. Naast het fysieke aspect benoemen Mollenkopf et al. (2011) en Knight 

et al. (2007) het emotionele aspect van de mobiliteitsbehoeften. Dit aspect betreft de behoefte om 

een gevoel van zelfstandigheid en vrijheid te ervaren middels mobiliteit. Knight et al. (2007) voe-

gen hier een gevoel van controle en een mentale stimulans aan toe. Verder benoemen zowel Mol-

lenkopf et al. (2011) als Metz (2000) het belang van de behoefte om ‘gewoon te kunnen bewegen’. 

Dit betreft de behoefte aan het idee dat men een vervoersmiddel tot zijn/ haar beschikking heeft 

waarop hij/zij ten alle tijden een beroep kan doen, ook al wordt de verplaatsing uiteindelijk niet 

gerealiseerd. Tot slot benoemt Metz (2000) het kunnen bereiken van toeristische en recreatieve 

doeleinden als mobiliteitsbehoefte. Knight et al. (2007) en Hjorthol (2013) voegen hier het kun-

nen ervaren van ontspanning aan toe.  

 Enkele andere onderzoekers (Davey, 2007; Ahern & Hine, 2012; Siren, Hjorthol & Levin, 

2015; Musselwhite & Haddad, 2010) leggen het begrip mobiliteitsbehoeften hoofdzakelijk uit 
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door een onderscheid te maken tussen het zich noodzakelijk en niet-noodzakelijk kunnen ver-

plaatsen. Het kunnen bezoeken van de supermarkt (Ahern & Hine, 2012; Musselwhite & Haddad, 

2010) en medische voorzieningen (Ahern & Hine, 2012; Musselwhite & Haddad, 2010; Davey, 

2007) wordt meermaals aangehaald als noodzakelijke verplaatsingen. Het kunnen verplaatsen 

ten behoeve van vrijetijdsbesteding (Ahern & Hine, 2012; Musselwhite & Haddad, 2010; Siren et 

al., 2015) en recreatie (Davey, 2007; Musselwhite & Haddad, 2010; Siren et al., 2015) wordt ver-

der door meerdere auteurs benoemd als niet-noodzakelijke verplaatsingen. Deze niet-noodzake-

lijke verplaatsingen vertonen overeenkomsten met het aspect ‘toeristische en recreatieve doel-

einden’ dat door Metz (2000) wordt genoemd als mobiliteitsbehoefte in het kader van de kwaliteit 

van het leven. Verder verschillen de uitkomsten van de genoemde onderzoeken wat betreft de 

mate van noodzaak van sociale en maatschappelijke activiteiten. Waar Musselwhite & Haddad 

(2010) het sociaal contact kunnen onderhouden beschouwen als een noodzakelijke verplaatsing, 

zien Davey (2007), Ahern & Hine (2012) en Siren et al. (2015) dit als niet-noodzakelijke verplaat-

sing. Deze behoefte in het kader van noodzaak toont overlap met de behoefte aan sociaal contact 

zoals benoemd door Mollenkopf et al. (2011) en Knight et al. (2017) in het kader van de kwaliteit 

van leven.  

Musselwhite & Haddad (2010) onderscheiden zich van de overige onderzoekers door het 

opstellen van een mobiliteitsbehoeftenpiramide waarbij, naast de noodzakelijk en niet-noodzake-

lijke behoeften, tevens een matig-noodzakelijke behoefte is toegevoegd (zie figuur 3). Anders dan 

Davey (2007), Ahern & Hine (2012) en Siren et al. (2015) lijken Musselwhite & Haddad (2010) 

met deze toevoeging deels gebruik te maken van de benadering van de kwaliteit van het leven om 

mobiliteitsbehoeften van ouderen te vatten. De door hen benoemde secundaire, affectieve mobi-

liteitsbehoeften tonen namelijk sterke overlap met het emotionele aspect benoemd door Mollen-

kopf et al. (2011) en Knight et al. (2017), wat gekenmerkt wordt door de behoefte aan gevoelens 

zoals zelfstandigheid en controle. Musselwhite & Haddad (2010) onderscheiden zich daarnaast 

van andere auteurs door noodzakelijke verplaatsingen, zoals het kunnen bezoeken van de super-

markt en de huisarts, te koppelen aan de behoefte aan toegankelijk vervoer. Hoewel de auteurs 

hier geen expliciet onderscheid tussen maken, lijkt er sprake te zijn van twee verschillende soor-

ten behoeften, namelijk behoeften aangaande de bestemming en behoeften aangaande het middel. 

De behoeften aangaande de bestemming betreft bijvoorbeeld het bezoek aan de supermarkt en 

de behoefte aangaande het vervoersmiddel betreft de toegankelijkheid van het vervoer. Toegan-

kelijk vervoer wordt door meerdere auteurs als een aparte mobiliteitsbehoefte van ouderen be-

handeld (Davey, 2007; Su & Bell, 2009; Sze & Christensen, 2017; Luiu et al., 2018; Unsworth et al., 

2019).  

Zoals uit de bovenstaande twee alinea’s blijkt overlappen de twee benaderingen van mo-

biliteitsbehoeften wat betreft recreatieve, emotionele en sociale behoeften. Daarnaast komt de 
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behoefte aan vervoer voor utilitair gebruik, ofwel de behoefte aan noodzakelijke verplaatsingen, 

meermaals terug in de literatuur. Omdat de vier genoemde behoeften als belangrijk naar voren 

komen wordt in deze scriptie onder mobiliteitsbehoeften de utilitaire, recreatieve, emotionele en 

sociale behoeften verstaan. Utilitaire behoeften kunnen hierbij begrepen worden als de behoefte 

aan verplaatsingen in het kader van basale activiteiten, ofwel activiteiten met betrekking tot le-

vensonderhoud en medische zorg. Recreatieve behoeften kunnen verder begrepen worden als de 

activiteiten die ouderen buitenshuis (willen) uitvoeren in het kader van vrijetijdsbesteding. Daar-

naast wordt met emotionele behoeften verwezen naar de behoefte om  bepaalde gevoelens te er-

varen die gerelateerd zijn aan de autonomie van het kunnen besturen van een vervoersmiddel 

(Musselwhite & Haddad, 2010). Verder worden sociale behoeften begrepen als de behoefte aan 

betrokkenheid in sociale activiteiten, waardoor sociale interacties mogelijk worden gemaakt in 

de betreffende gemeenschap of samenleving (Levasseur et al., 2010). Omdat de behoefte aan toe-

gankelijk vervoer tevens een prominente rol inneemt in het leven van ouderen (Davey, 2007; Su 

& Bell, 2009; Sze & Christensen, 2017) en deze behoefte in dit hoofdstuk niet uitgebreid aan bod 

is gekomen, wordt er verderop in dit hoofdstuk apart aandacht besteed aan de behoefte aan toe-

gankelijk vervoer.  

 

 

Figuur 3. Mobiliteitsbehoeftepiramide van Musselwhite & Haddad (2010) 

 

2.2 Ouderen en vervoer 

Om hun mobiliteitsbehoeften te vervullen kunnen ouderen gebruik maken van verschillende ver-

voersmiddelen. Volgens Rosenbloom (2001) maken steeds meer ouderen in de Westerse wereld 
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gebruik van de auto en steeds minder van overige vervoersmiddelen. Recentere onderzoeken be-

vestigen deze trend. Hjorthol et al. (2010) stellen bijvoorbeeld dat het autogebruik in Europese 

landen zoals Zweden, Denemarken en Noorwegen is toegenomen. Pucher & Renne (2005) stellen 

daarnaast dat de auto in de Verenigde Staten dominant is wat betreft het vervoersmiddelenge-

bruik, zowel in stedelijke als niet-stedelijke gebieden.  

Hoewel het gebruik van de auto in absolute getallen afneemt met het vorderen van de leef-

tijd (Jorritsma & Kalter, 2008), blijkt ook in Nederland de auto het meest dominante vervoersmid-

del voor ouderen te zijn (Van den Berg et al., 2011; Bakker, Hu & Wittkämper, 2018). Kijkend naar 

het aantal verplaatsingen (zie figuur 4) is te zien dat de auto van alle vervoersmiddelen in Neder-

land het meest gebruikt wordt in alle genoemde oudere leeftijdscategorieën. Desondanks neemt 

het procentuele aantal verplaatsingen met de auto af met het ouder worden. Waar in de leeftijds-

groep van 50 tot 65 jaar nog 44,3% van het aantal verplaatsingen met de auto gedaan werd, de 

leeftijdscategorie waarin er vaak nog sprake is van arbeidsdeelname (CBS, z.d.), is dit in de leef-

tijdsgroep van 75 jaar en ouder nog maar 32,0%. Dit gegeven sluit aan op de stelling van Haustein 

& Siren (2015), Hjorthol et al. (2010) en Hildebrand (2003) dat er sprake is van variatie tussen 

verschillende subgroepen ouderen. Su & Bell (2009) en Hjorthol et al. (2010) stellen hierbij dat 

met name de oudste groep ouderen kunnen afwijken van de overige groep ouderen wat betreft 

het gebruik van de auto. Hildebrand (2003) relateert een afnemende gezondheid bij het ouder 

worden aan de afnemende mobiliteit en daarmee ook aan het afnemende gebruik van de auto. 

Deze stelling wordt bevestigd door het onderzoek van Mollenkopf et al. (2004) dat uitwijst dat de 

meeste autobestuurders degenen zijn met de minste ADL-gerelateerde problemen.  

 

Figuur 4. Verplaatsingen per jaar van Nederlandse ouderen  

naar vervoersmiddel (2017) 

 

Bron: CBS (20181) 
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In figuur 5 is verder te zien dat het aantal verplaatsingen duidelijk verschilt wat betreft 

het geslacht. Dit gegeven sluit aan op de opmerking van Mollenkopf et al. (2004) en Banister & 

Bowling (2004) dat over het algemeen genomen mannen vaker achter het stuur zitten dan vrou-

wen. King & Scott-Parker (2017) bevestigen deze uitspraak. Vrouwen zijn verder in vergelijking 

met mannen volgens Banister & Bowling (2004) eerder passagier dan bestuurder. De toenemende 

percentuele verschillen tussen mannen en vrouwen met het toenemen van de leeftijd worden 

daarnaast door Anstey et al. (2006), Carr et al. (2006) en Morgan et al. (2009) verklaard door de 

stelling dat vrouwen eerder de neiging hebben te stoppen met rijden dan mannen. Volgens Mol-

lenkopf et al. (2004) en Morgan et al. (2009) is het genderverschil wat betreft het aantal verplaat-

singen met de auto echter langzaam aan het afnemen.   

 

Figuur 5. Verplaatsingen per jaar met de auto van Nederlandse ouderen  

naar geslacht (2017) 

 

Bron: CBS (20181) 
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& Lees (2010) en Curl et al. (2014) wijzen bijvoorbeeld uit dat het openbaar vervoer in niet of 

minder stedelijke gebieden veel beperkter is vergeleken stedelijke gebieden. Dit strookt met de 

opmerking van Rosso et al. (2011) dat in stedelijke omgevingen over het algemeen meer trans-

portvoorzieningen aanwezig zijn vergeleken met minder stedelijke gebieden. 

 

Figuur 6. Verplaatsingen per jaar met de auto van Nederlandse ouderen  

naar stedelijkheid (2017) 

 

Bron: CBS (20181) 
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soort vervoersmiddel sterk kunnen bepalen. Daarnaast kunnen financiële zorgen één van de re-

denen zijn voor ouderen om vroegtijdig te stoppen met autorijden (Haustein & Siren, 2015).  

 Roosenbloom (2001), Su & Bell (2009) en Hjorthol et al. (2010) geven verder aan dat het 

toenemende gebruik van de auto onder ouderen door twee oorzaken verklaard kan worden, na-

melijk enerzijds door het groeiende aantal rijbewijsbezitters en anderzijds door de groeiende be-

schikbaarheid van de auto. Wat betreft het rijbewijsbezit had in 1985 bijvoorbeeld 30% van de 

Nederlandse ouderen een rijbewijs. Dit aantal stond in 2010 op 66%. Wat betreft de beschikbaar-

heid van een auto geeft figuur 7 een goed beeld in hoeverre het gebruik van de auto samenhangt 

met de beschikbaarheid van een auto. Het wel of niet bezitten van een auto relateert duidelijk aan 

het aantal verplaatsingen met een auto.  

 

Figuur 7. Verplaatsingen per jaar van Nederlanders met 

een rijbewijs (2017) 

 

Bron: CBS (20182) 
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juist in staat te zijn anderen te vervoeren (Zeitler & Buys, 2015) speelt hierin tevens een rol. Deze 

constateringen sluiten aan op de emotionele mobiliteitsbehoeften benoemd in paragraaf 2.1. Bei-

rão & Sarsfield Cabral (2007) benadrukken verder het belang van status, het gevoel van sensatie, 

controle, macht en superioriteit dat een auto kan geven. Davey (2007) noemt het hebben van een 

auto dan ook niet voor niets een symbool van autonomie. Tot slot stellen Lord et al. (2011) dat het 

verliezen van de automobiliteit vaak gepaard gaat met een gevoel van een verlies van onafhanke-

lijkheid, controle en autonomie.  

 

2.3 Toegankelijk vervoer  

Su & Bell (2009) stellen dat een aanzienlijk aantal ouderen aangewezen is op het openbaar ver-

voer vanwege het stoppen met het besturen van een auto. Deze groep ouderen wordt vaak geken-

merkt door een bepaalde mate van invaliditeit (denk bijvoorbeeld aan lichamelijke beperkingen, 

zoals slecht ter been zijn of slecht zicht hebben) en het bereiken van een steeds hogere leeftijd 

(Hildebrand, 2003; Su & Bell, 2009; Alsnih & Hensher, 2003). Deze groep wordt volgens Hilde-

brand (2003) en Bell et al. (2013) dan ook gekenmerkt door een beperkte mobiliteit. Hierbij kan 

beperkte mobiliteit worden begrepen als de beperkte mogelijkheden van een persoon om zichzelf 

van A naar B te verplaatsen (Luiu et al., 2018). Echter, niet alleen lichamelijke beperkingen, maar 

ook de mate van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer kan de mobiliteit van een oudere 

beperken. Een groot deel van de ouderen die gebruik maken van het openbaar vervoer (zowel 

invalide als niet invalide ouderen) ervaart namelijk barrières in het gebruik hiervan (Su & Bell, 

2009; Harper et al., 2016). Dit wordt door Hensher (2007) verklaart door de stelling dat multimo-

dale planning in de meeste gebieden sterk gebaseerd is op het woon-werkverkeer en andere be-

hoeften van jongere leeftijdsgroepen en niet op de mobiliteitsbehoeften van de kleinere doelgroep 

ouderen.  

Een terugkomende barrière in het openbaar vervoer die door invalide personen, zoals rol-

stoelgebruikers of slechtziende personen, wordt ervaren betreft allereerst de informatievoorzie-

ning. Dit kan volgens Sze & Christensen (2017) en Unsworth et al. (2019) gaan om de leesbaarheid 

van informatieborden of goed vindbare informatie. Toegankelijke informatie die makkelijk bruik-

baar is betreft dan ook een belangrijke behoefte volgens Lamanna et al. (2019). Ook bij ouderen 

zonder lichamelijke beperkingen is deze behoefte aanwezig. Luiu et al. (2018) stellen bijvoorbeeld 

dat deze groep ouderen tevens aanloopt tegen de verstrekking van onduidelijke informatie, zoals 

onbegrijpelijke routeplanners. Een tweede barrière die wordt genoemd betreft algemene voor-

zieningen, zoals de aanwezigheid van geschikte wachthokjes (Luiu et al., 2018; Unsworth et al., 

2019; Lamanna et al., 2019), een toilet in de bus of trein (Luie et al., 2018) of een lift (Sze & Chris-

tensen, 2017). Deze barrière is niet persé gelinkt aan invaliditeit en volgens Luiu et al. (2018) 

evengoed een obstakel voor ouderen zonder fysieke beperkingen.  
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Verder duiden meerdere onderzoeken op problemen omtrent de betrouwbaarheid van 

vervoersdiensten. Dit gaat volgens Davey (2007), Te Morsche, Puello & Geurs (2019) en de WHO 

(2007) met name om onregelmatige diensttijden en afwijkingen van de daadwerkelijke vertrek- 

en aankomsttijd vergeleken de vooraf vastgestelde tijden. Davey (2007) stipt hierbij aan dat de 

beschikbaarheid van het openbaar vervoer regelmatig niet aansluit op de tijden dat de betreffende 

persoon vervoer nodig heeft. Het niet kunnen reizen op tijden dat het de persoon uitkomt is vol-

gens Luiu et al. (2018) dan ook een vierde barrière. Te Morsche et al. (2019) benadrukken hierbij 

het belang van een dienstregeling die gebaseerd is op de voorkeuren van de eindgebruikers. Met 

een nog steeds groeiend aantal ouderen wereldwijd zal deze doelgroep tenslotte een steeds groter 

deel gaan uitmaken van het totaal aantal eindgebruikers. Alsnih & Hensher (2003) benadrukken 

het belang van deze aangepaste dienstregeling nog eens door te stellen dat deze behoefte voor 

zowel invalide als niet-invalide ouderen geldt.  

 Een vijfde barrière betreft volgens Unsworth et al. (2019) en Te Morsche et al. (2019) de 

afstand tussen de eigen voordeur en de bushalte of het station waar de betreffende persoon ge-

bruik van wil maken. Hierbij kan gedacht worden aan obstakels in het ontwerp en de kwaliteit 

van de straten en perrons, bijvoorbeeld oneffen bestrating (Unsworth et al., 2019) of te smalle 

perrons voor gebruikers van rollators (Sze & Christensen, 2017). Met name invalide ouderen er-

varen dit aspect dan ook als een barrière. Verder is het instappen voor veel personen met licha-

melijke beperkingen een probleem (Sze & Christensen, 2017; Unsworth et al., 2019; WHO, 2007). 

Hierbij kan gedacht worden aan een te hoge opstap en een gemis van oploopstukken of oprijplaten 

voor rolstoelen (Sze & Christensen, 2017). Ook deze barrière wordt hoofdzakelijk door ouderen 

met fysieke beperkingen aangekaart.  

Een zevende barrière betreft de reistijd met het openbaar vervoer (Te Morsche et al., 

2019; Luiu et al., 2018). Met name op korte afstanden is de reistijd van het openbaar vergeleken 

met de auto nadelig (Bakker et al., 2009) en hebben ongunstige overstaptijden een negatief effect 

op de reistijd (Luiu et al., 2018). Ook de kosten van het openbaar vervoer kunnen een barrière 

vormen in het gebruik van openbaar vervoer (Bakker et al., 2009; Luiu et al., 2018; Te Morsche et 

al., 2019). Volgens Te Morsche et al. (2019) is het hierbij van belang dat de betreffende vervoers-

dienst betaalbaar dient te zijn in vergelijking met andere vervoersdiensten. Deze twee genoemde 

barrières gaan volgens Luiu et al. (2018) zowel op voor invalide als niet invalide ouderen. Tot slot 

kan het gedrag van bestuurders van vervoersdiensten een obstakel vormen in het gebruik van 

openbaar vervoer (Luiu et al., 2018; Unsworth et al., 2019; WHO, 2007). Unsworth et al. (2019) 

stellen bijvoorbeeld dat niet iedere bestuurder bereid is om personen met lichamelijke beperkin-

gen tegemoet te komen in hun behoeften. Hoewel men op basis hiervan zou kunnen denken dat 

deze barrière alleen voor invalide ouderen geldt, gaat deze barrière volgens Luiu et al. (2018) 

tevens op voor ouderen zonder lichamelijke beperkingen.   
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De genoemde barrières hebben volgens Luiu et al. (2018) sterke invloed op de reistevre-

denheid van ouderen. De Vos & Witlox (2017) stellen hierbij dat het soort vervoersmiddel over 

het algemeen bepalend is voor de mate van deze reistevredenheid. Volgens hen komt het open-

baar vervoer voor reizigers in het algemeen naar boven als het vervoersmiddel waarbij de reiste-

vredenheid het geringst is. Wat betreft de ouderengroep maken Luiu et al. (2018) de koppeling 

naar de genoemde barrières en stellen, net als Sze & Christensen (2017), dat de aanwezigheid van 

bovengenoemde barrières kunnen leiden tot een afnemende reistevredenheid bij ouderen.  

Omdat het aantal personen met fysieke beperkingen volgens de WHO (2011) wereldwijd 

rond de 15% ligt en dit aantal naar verwachting alleen maar zal groeien door een toename in het 

aantal ouderen hebben verschillende overheden maatregelen genomen om het huidige vervoer 

toegankelijker te maken voor deze doelgroep (Zając, 2016; Sze & Christensen, 2017; Dickerson et 

al., 2018). Met toegankelijkheid wordt in deze scriptie verwezen naar het gemak waarmee de be-

stemming bereikt kan worden (Knowles, 2009) met behulp van een vervoersmiddel waarin de 

bovengenoemde barrières idealiter afwezig zijn. Volgens Martens (2018) en Zając (2016) kan het 

openbaar vervoer allereerst toegankelijker worden gemaakt door de hiervoor genoemde barriè-

res te minimaliseren middels het aanpassen van het bestaande openbaar vervoersysteem. Dit 

wordt ook wel een algemeen toegankelijk transportsysteem genoemd dat bestemd is voor zowel 

personen zonder als met mobiliteitsbeperkingen (Martens, 2018;  Zając, 2016).  

Een voorbeeld van beleid dat deze vorm van toegankelijkheid nastreeft betreft de Ameri-

cans with Disabilities Act [ADA] die in 1990 door de overheid van de Verenigde Staten [VS] in het 

leven werd geroepen (Kerschner & Silverstein, 2018) en de Wet gelijke behandeling handicap of 

chronische ziekte [Wgbh/cz] in Nederland (Slotema, 2012). Beide wetten richten hun pijlen op 

een inclusieve samenleving door de gelijke rechten voor iedere inwoner na te streven middels, 

onder andere, het aanbieden van transport dat voor een ieder toegankelijk is. Slotema (2012) legt 

uit dat voertuigen, stations en haltes in het kader van deze wetten moeten worden aangepast om 

tegemoet te komen aan de behoeften van minder mobiele reizigers. Hierbij kan gedacht worden 

aan een speciaal gereserveerde ruimte in de bus voor rolstoelers of de aanwezigheid van een op-

rijplaat op perrons (Unsworth et al., 2019). Ondanks verschillende pogingen van overheden om 

de toegankelijkheid van openbaar vervoer voor personen met mobiliteitsbeperkingen te vergro-

ten stellen Knowles (2009) en Dickerson et al. (2019) echter dat het gebruik van het openbaar 

transport door deze doelgroep laag blijft en geven Unsworth et al. (2019) aan dat toegankelijkheid 

voor een ieder vooralsnog niet kan worden aangenomen.  

Een andere manier om het openbaar vervoer toegankelijker te maken betreft volgens Mar-

tens (2018) het creëren van een inclusief transportsysteem. Het creëren van een dergelijk sys-

teem gaat verder dan het aanpassen van bestaande transportsystemen en betreft tevens de uit-

breidingen van het bestaande transportsysteem door paratransit aan te bieden. Paratransit is 
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enkel voor personen met mobiliteitsbeperkingen bestemd en wordt gekenmerkt door flexibel 

transport waarbij de ophaal- en brenglocaties afhangen van de wensen van de betreffende per-

soon (Kerschner & Silverstein, 2018). De verplaatsing moet echter wel binnen een bepaald gebied 

plaatsvinden en de kosten moeten evenredig zijn aan de kosten voor het reguliere openbaar ver-

voer. Een voorbeeld van beleid betreft wederom de ADA die tevens stelt dat al het openbaar ver-

voer in de VS aanvullend vervoer dient aan te bieden aan personen met mobiliteitsbeperkingen 

die niet in staat zijn gebruik te maken van het reguliere vervoersaanbod (Kerschner & Silverstein, 

2018). In Nederland betreft een voorbeeld de maatregelen rondom vervoer in het kader van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning [Wmo] (Oldenburger et al., 2018). Met behulp van de Wmo 

kunnen personen met een beperkte mobiliteit aanspraak maken op doelgroepenvervoer (vervoer 

voor mensen die niet met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen of zelfstandig een ander 

vervoersmiddel kunnen gebruiken) (Oldenburger et al., 2018). Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan de regiotaxi. Ondanks deze wetgeving geeft Slotema (2012) aan dat vooralsnog wordt 

bediscussieerd of het doelgroepenvervoer tegemoet komt aan de behoeften van de betreffende 

doelgroep.  

 

2.4 Alternatieve vervoersdiensten 

Het openbaar vervoer en paratransit kunnen alsnog onvoldoende tegemoet komen aan de mobi-

liteitsbehoeften van de ouderen met mobiliteitsbeperkingen. Eén van de overblijvende opties 

voor deze groep betreft het doen van een beroep op commerciële alternatieven, oftewel privéver-

voer (Kerschner & Silverstein, 2018; Soares Machado et al., 2018). Bij privévervoer kan gedacht 

worden aan taxi’s, maar ook aan meerijdservices zoals Lyft en het internationale Uber (Kerschner 

& Silverstein, 2018). Beide services betreffen één-op-één-diensten, waarbij het voertuig niet ge-

deeld hoeft te worden met andere passagiers. Dit is bij paratransit niet altijd het geval (Kerschner 

& Silverstein, 2018). Privévervoer is niet specifiek gericht op ouderen met mobiliteitsbeperkin-

gen, maar deze service komt tot op zekere hoogte wel tegemoet aan de mobiliteitsbehoeften van 

deze doelgroep. Hierbij kan gedacht worden aan de beschikbaarheid van vervoer op de tijd dat de 

betreffende persoon vervoer nodig heeft, de reistijd en een deur-tot-deur service waarmee de 

barrière betreffende de afstand tussen de deur en de opstapplek wordt weggenomen (Kerschner 

& Silverstein, 2018; Dickerson et al., 2019).   

 Hoewel privévervoer in zekere zin tegemoet komt aan de mobiliteitsbehoeften van oude-

ren met mobiliteitsbeperkingen, blijft met name de betaalbaarheid van deze services een barrière 

vormen (Luiu et al., 2018). Tevens kan de veiligheid van diensten zoals Uber betwijfeld worden. 

In Nederland kan bijvoorbeeld iedereen taxichauffeur worden en zijn of haar auto inzetten als 

taxi, indien deze persoon in het bezit is van een chauffeurskaart, een Taxivergunning en een 
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Verklaring Omtrent Gedrag [VOG] (Uber, z.d.1). In de VS is dit anders, in dit land is een geldig rij-

bewijs in combinatie met een bijbehorende screening voldoende (Uber, z.d.2). Hoewel Uber flexi-

bele mogelijkheden biedt in hun vervoersaanbod, iets wat aansluit op de behoeften van ouderen, 

heeft dit online platform regelmatig negatief in het nieuws gestaan vanwege een aantal incidenten 

waarbij passagiers aangaven dat de chauffeur zich (ernstig) heeft misdragen tijdens de rit (zie 

Paul, 2019; O’Brien et al., 2018 en Van der Heeden, 2018). Deze gebeurtenissen en de bijbeho-

rende media aandacht voor onveilige situaties bij Uber kan ertoe leiden dat ouderen met fysieke 

beperkingen afzien van het gebruik van Uber. Met name ouderen met mobiliteitsbeperkingen be-

horen immers tot een kwetsbare doelgroep (Van Campen, 2011). Tevens kan het vereiste gebruik 

van internet een obstakel voor ouderen vormen om gebruik te maken Uber. Niet iedere oudere is 

even handig met digitale middelen (KBO-PCOB, z.d.). Het succesvol gebruik van deze diensten 

door ouderen kan dus betwijfeld worden.  

 Een ander vervoersalternatief betreft volgens Kerschner & Silverstein (2018) en Rahman 

et al. (2016) nationale en lokale vervoersinitiatieven. Deze vervoersinitiatieven zijn merendeels 

zonder overheidsbemoeienis tot stand gekomen en worden volgens Rahman et al. (2016) sterk 

gekenmerkt door vrijwilligersvervoer. Met name stichtingen of lokale organisaties zijn  verant-

woordelijk voor de oprichting van deze vervoersinitiatieven. Vrijwilligers bestaan, opmerkelijk 

genoeg, vaak uit ouderen die zich als chauffeur inzetten, alsook als buddy of begeleider om passa-

giers tijdens of na de rit te vergezellen (Kerschner & Silverstein, 2018; Nimwegen & Van Praag, 

2012). Bij de laatstgenoemde vrijwilligersfunctie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het 

(mee)rijden naar de supermarkt en vervolgens de betreffende oudere helpen met het doen van de 

boodschappen (Kerschner & Silverstein, 2018).  

Volgens Burkhardt (2012) vervult dit soort vervoer een belangrijke aanvulling op de be-

staande vervoersnetwerken om ouderen met mobiliteitsbeperkingen tegemoet te komen. De fo-

cus van vervoersinitiatieven ligt voornamelijk bij het bieden van toegankelijk vervoer met een 

nadruk op beschikbaarheid en betaalbaarheid (Dickerson et al., 2019) en probeert daarmee het 

gat te vullen dat het openbaar vervoer, paratransit en commerciële alternatieven achterlaten 

(Kennisplatform Verkeer en Vervoer [KpVV], 2013; Kerschner & Silverstein, 2018). Volgens Dic-

kerson et al. (2019) variëren de bestaande soorten vervoersinitiatieven enorm wat betreft orga-

nisatie, kosten en bestemmingen en is het dan ook lastig om deze te categoriseren. De komende 

paragraaf beperkt zich daarom tot de Nederlandse situatie en poogt een indruk te geven van en-

kele regelmatig voorkomende soorten vervoersinitiatieven voor ouderen met mobiliteitsbeper-

kingen.  
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2.5 Vervoersinitiatieven in Nederland 

Een eerste vorm van vervoersinitiatieven betreft vervoer dat functioneert als een aanvulling op 

het openbaar vervoer (KpVV, 2013). Een voorbeeld betreft de lokale Buurtbus van Nijmegen en 

het Vrijwilligersvervoer Zaanstreek die beiden vervoer bieden voor uiteenlopende doeleinden 

binnen een bepaalde regio (KpVV, 2013). Hierbij kan gedacht worden aan een bezoek aan het the-

ater, de supermarkt of een bruiloft. Het Vrijwilligersvervoer Zaanstreek wordt zowel georgani-

seerd als uitgevoerd door vrijwilligers en gerund door een stichting (AOV Zaanstreek, z.d.). Dit 

initiatief bezit naast gewone bussen tevens rolstoelbussen en legt hiermee de nadruk op het toe-

gankelijke element van makkelijk in- en uitstappen. Andere speerpunten van het vervoersinitia-

tief betreffen het op tijd gehaald en gebracht worden en vervoer van deur-tot-deur (Zaanstreek, 

z.d.).  

Tevens bestaan er verscheidene pendeldiensten ten behoeve van de dagbesteding van ou-

deren. Hierbij kan gedacht worden aan Plusbus West Maas en Waal, alsook aan de vervoersdienst 

van Stichting Welzijn Rijswijk (KpVV, 2013). Plusbus West Maas en Waal rijdt bijvoorbeeld binnen 

de gemeente Druten om ouderen en/of andere personen met een mobiliteitsbeperking van en 

naar de dagbesteding te brengen. Beschikbaarheid op het moment dat vervoer nodig is vormt een 

belangrijk uitgangspunt voor deze dienst (KpVV, 2013). Hetzelfde geldt voor de vervoersdienst 

van Stichting Welzijn Rijswijk.  

Kijkend naar de behoefte aan noodzakelijke verplaatsingen, zoals benoemd door Davey 

(2007), Ahern & Hine (2012) en Musselwhite en Haddad (2010), bestaan er lokale vervoersinitia-

tieven die er specifiek op gericht zijn om ouderen met mobiliteitsbeperkingen te vervoeren naar 

bepaalde (essentiële) voorzieningen, zoals de supermarkt of het ziekenhuis (KpVV, 2013). Enkele 

voorbeelden zijn SSO Vrijwillig Vervoer in Oud-Beijerland, Vrijwilligersvervoer Ziekenhuizen in 

Krimpen aan de IJssel en Klaartje in Culemborg (KpVV, 2013). Vervoersinitiatief Klaartje is bij-

voorbeeld speciaal bedoeld voor ritten naar het ziekenhuis of de supermarkt. Ritten worden ge-

organiseerd door een stichting en uitgevoerd door vrijwilligers. Tevens zijn er bussen met rol-

stoelvoorzieningen aanwezig (Stichting Samen Verder, z.d.). Hiermee poogt het initiatief tegemoet 

te komen aan het in- en uitstapgemak van gebruikers. Daarnaast is de betaalbaarheid van de rit 

een belangrijk speerpunt van vervoersinitiatief Klaartje en biedt het initiatief bijvoorbeeld ritten 

die onder de reguliere prijs van een reis met het openbaar vervoer zitten (Stichting Samen Verder 

,z.d.).  

Kijkend naar de behoefte aan niet-noodzakelijke verplaatsingen zoals benoemd door Da-

vey (2007), Ahern & Hine (2012), Musselwhite & Haddad (2010) en Siren et al. (2015), bestaan er 

tevens lokale vervoersinitiatieven die er op gericht zijn om ouderen met mobiliteitsbeperkingen 

naar bestemmingen met recreatieve doeleinden te brengen (KpVV, 2013). Enkele voorbeelden 

hiervan zijn PlusBus Houten (PlusBus Houten, z.d.2) en Vrijwilligersvervoer IJmond 
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(Vrijwilligersvervoer IJmond, z.d.). Vrijwilligersvervoer IJmond betreft een stichting die enkel uit 

vrijwilligers bestaat. Zij bieden (rolstoel)vervoer aan voor onder andere recreatieve en sportieve 

doeleinden. Hiermee streeft de stichting toegankelijk vervoer te bieden op het gebied van in- en 

uitstapgemak. Andere doelstellingen van Vrijwilligersvervoer IJmond wat betreft toegankelijk-

heid zijn de betrouwbaarheid van vertrek- en aankomsttijden, flexibiliteit wat betreft de beschik-

baarheid van de (rolstoel)bus en klantvriendelijkheid vanuit de chauffeurs (Vrijwilligersvervoer 

IJmond, z.d.).  

Concluderend is er dan ook sprake van een gevarieerd aanbod aan vervoersinitiatieven in 

Nederland, waarbij zowel de toegankelijkheid, de bestemmingen als de speerpunten erg van el-

kaar kunnen verschillen. In sommige gevallen lijkt het erop dat vervoersinitiatieven met name 

focussen op bepaalde onderdelen van toegankelijkheid en andere onderdelen achterwege laten. 

Waar initiatief Klaartje (Culemborg) zich bijvoorbeeld richt op betaalbaarheid, wordt er weer 

minder gekeken naar reistijd (denk hierbij aan het delen van de bus met anderen waardoor de 

bus om moet rijden en de rit naar de bestemming langer duurt). En waar Het Vrijwilligersvervoer 

Zaanstreek een deur-tot-deur service biedt, is zowel het opstaptarief als het bedrag per kilometer 

meer dan vier keer zo hoog dan het tarief van het paratransit van de regio (AOV Zaanstreek, z.d.). 

Volgens Dickerson et al. (2019) blijven oplossingen voor het volledig toegankelijk maken van 

transport voor ouderen dan ook een complexe taak voor de overheid alsook voor de samenleving.  

 

2.6 Conceptueel model 

Op basis van de besproken theorie en de daarbij behorende veronderstellingen is een conceptueel 

model opgesteld (zie figuur 8). In dit model worden de relaties en verbanden tussen verschillende 

begrippen weergegeven zoals deze blijken uit de literatuur. In het model zijn de begrippen die in 

deze scriptie bestudeerd worden weergegeven in grijs ingekleurde vlakken. Andere begrippen die 

volgens de besproken literatuur wel relateren aan dit onderzoek, maar buiten de scope van dit 

onderzoek vallen, zijn weergegeven in witte vlakken. De verbanden tussen de begrippen zijn daar-

naast aangegeven met zwarte lijnen en worden in deze paragraaf beargumenteert. Om de bijbe-

horende uitleg leesbaarder te maken zijn de begrippen uit het conceptueel model in de geschreven 

tekst schuingedrukt. In deze paragraaf wordt verder de besproken literatuur aan PlusBus Houten 

gerelateerd. Aan de hand hiervan worden hypothesen opgesteld.  

Uit de besproken literatuur blijkt allereerst dat het begrip mobiliteitsbehoeften relateert 

aan de term vervoersmiddelen. Onder mobiliteitsbehoeften wordt immers de behoefte aan een 

bepaald vervoersmiddel verstaan teneinde een bepaald doel te bereiken. Een vervoersmiddel is 

dus inherent verbonden aan het vervullen van mobiliteitsbehoeften. De recreatieve, emotionele, 

sociale en utilitaire behoeften en de behoefte aan toegankelijk vervoer kunnen dan ook worden 
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gerelateerd aan het vervoersinitiatief PlusBus Houten dat onder de vervoersmiddelen valt. Omdat 

PlusBus Houten enkel gericht is op recreatieve bestemmingen kan er worden gesteld dat de tege-

moetkoming aan utilitaire bestemmingen en daarmee utilitaire mobiliteitsbehoeften in het onder-

zoek van deze scriptie niet aan de orde is. 

 

Figuur 8. Conceptueel model (2020) 

  

 

Uit de besproken literatuur kan tevens geconcludeerd worden dat de tegemoetkoming aan 

de mobiliteitsbehoeften door een specifiek vervoersmiddel per groep ouderen kan verschillen. 
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Om deze reden kan het begrip zelfstandig wonende ouderen als tussen de variabelen mobiliteits-

behoeften en PlusBus Houten geplaatst worden. Op basis van het fysieke gebruik van PlusBus 

Houten zijn er voor deze scriptie drie verschillende groepen zelfstandig wonende ouderen geïden-

tificeerd, namelijk passagiers, begeleiders en chauffeurs. Deze drie groepen vormen samen de doel-

groep van deze scriptie.  

Verder staat mobiliteit, oftewel de mate waarin een persoon in staat is om zichzelf van de 

ene naar de andere plek te verplaatsen, onder invloed van vervoersmiddelen zoals PlusBus Hou-

ten. Het theoretisch kader wijst uit dat de mate van mobiliteit op zijn beurt bepalend kan zijn voor 

het type ouderen waar een persoon onder kan vallen (met of zonder fysieke beperkingen bijvoor-

beeld). In het geval van PlusBus Houten kan er onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds 

passagiers die mogelijk te maken hebben met fysieke beperkingen en anderzijds chauffeurs en 

begeleiders waarbij de afwezigheid van ernstige fysieke beperkingen een vereiste is om hun taken 

naar behoren uit te kunnen voeren. Ook bij PlusBus Houten is er daarmee sprake van een effect 

van de mate van mobiliteit op het type ouderen. Mobiliteit heeft hierdoor indirect invloed op de 

mate waarin er tegemoet gekomen wordt aan de mobiliteitsbehoeften van de betreffende groepen 

ouderen.  

Naast vervoersmiddelen blijkt ook de stedelijkheid van een gebied invloed op de mobiliteit 

van ouderen te hebben. De stedelijkheid van een gebied heeft dan ook een indirect effect op het 

type oudere en de mate waarin er tegemoetgekomen wordt aan de mobiliteitsbehoeften van de 

doelgroep. In verband met de omvang van deze scriptie wordt deze variabele echter niet meege-

nomen. Daarnaast woont het overgrote deel van de doelpopulatie in stedelijk gebied, waardoor 

een vergelijking op basis van stedelijkheid naar verwachting weinig toegevoegde waarde heeft. 

Zoals al gezegd houden de recreatieve mobiliteitsbehoeften naar verwachting verband met 

PlusBus Houten. Gezien deze behoeften neerkomen op vrijetijdsbesteding buitenshuis, is het aan-

nemelijk dat PlusBus Houten, die recreatieve dagtochten organiseert, tegemoetkomt aan de be-

treffende behoeften van passagiers van PlusBus Houten. Omdat begeleiders en chauffeurs, on-

danks dat zij geen passagier bij PlusBus Houten zijn, gedurende hun functie als begeleider of 

chauffeur, tevens als 55-plussers gebruik kunnen maken van PlusBus Houten om deel te nemen 

aan de recreatieve dagtochten, is het mogelijk dat ook zij ervaren dat PlusBus Houten tegemoet 

komt aan hun recreatieve behoeften. Om deze reden worden de volgende drie hypothesen gesteld:  

 

H1: Zelfstandig wonende ouderen die als passagier gebruik maken van PlusBus Houten ervaren 

dat dit vervoersinitiatief tegemoet komt aan hun recreatieve mobiliteitsbehoeften. 

H2: Zelfstandig wonende ouderen die als begeleider actief zijn bij PlusBus Houten ervaren dat dit 

vervoersinitiatief tegemoet komt aan hun recreatieve mobiliteitsbehoeften. 
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H3: Zelfstandig wonende ouderen die als chauffeur actief zijn bij PlusBus Houten ervaren dat dit 

vervoersinitiatief tegemoet komt aan hun recreatieve mobiliteitsbehoeften.  

 

Naar verwachting heeft PlusBus Houten verder invloed op het tegemoetkomen aan de emo-

tionele mobiliteitsbehoeften van chauffeurs. Omdat het theoretisch kader uitwijst dat emotionele 

behoeften gekoppeld kunnen worden aan het besturen van een vervoersmiddel, is het aanneme-

lijk te denken dat PlusBus Houten tot op zekere hoogte voorziet in de emotionele behoeften van 

chauffeurs. Omdat zowel begeleiders als passagiers bijrijders zijn en niet achter het stuur zitten 

wordt er aangenomen dat PlusBus Houten niet tegemoet komt aan de emotionele behoeften van 

deze groep. Deze aannames resulteren in de volgende hypothesen:  

 

H4: Zelfstandig wonende ouderen die als passagier gebruik maken van PlusBus Houten ervaren 

dat dit vervoersinitiatief niet tegemoet komt aan hun emotionele mobiliteitsbehoeften. 

H5: Zelfstandig wonende ouderen die als begeleider actief zijn bij PlusBus Houten ervaren dat dit 

vervoersinitiatief niet tegemoet komt aan hun emotionele mobiliteitsbehoeften. 

H6: Zelfstandig wonende ouderen die als chauffeur actief zijn bij PlusBus Houten ervaren dat dit 

vervoersinitiatief tegemoet komt aan hun emotionele mobiliteitsbehoeften.  

 

Vervoersmiddelen spelen, zoals al gezegd, naar verwachting een rol in het tegemoet ko-

men aan de sociale mobiliteitsbehoeften van ouderen. Omdat het bestrijden en het preventief aan-

pakken van sociaal isolement en eenzaamheid en het stimuleren van sociale participatie de doel-

stellingen van PlusBus Houten betreffen wordt er verwacht dat PlusBus Houten tegemoet komt 

aan de sociale behoeften van passagiers. Omdat chauffeurs en begeleiders tevens de mogelijkheid 

wordt geboden om sociaal te participeren middels hun functie als vrijwilliger, bestaat de verwach-

ting dat deze twee groepen tevens ervaren dat PlusBus Houten tegemoet komt aan hun sociale 

behoeften. Hieruit vloeien de volgende hypothesen voort: 

 

H7: Zelfstandig wonende ouderen die als passagier gebruik maken van PlusBus Houten ervaren 

dat dit vervoersinitiatief tegemoet komt aan hun sociale mobiliteitsbehoeften. 

H8: Zelfstandig wonende ouderen die als begeleider actief zijn bij PlusBus Houten ervaren dat dit 

vervoersinitiatief tegemoet komt aan hun sociale mobiliteitsbehoeften. 

H9: Zelfstandig wonende ouderen die als chauffeur actief zijn bij PlusBus Houten ervaren dat dit 

vervoersinitiatief tegemoet komt aan hun sociale mobiliteitsbehoeften.  

 

Hoewel het theoretisch kader laat zien dat theorieën over toegankelijkheid in onderzoek 

met name worden toegepast op het openbaar vervoer, is toegankelijkheid evenzeer belangrijk 
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voor vervoersinitiatieven zoals PlusBus Houten. Ook vervoersinitiatieven kunnen namelijk wel of 

niet toegankelijk zijn voor ouderen, zoals bleek in paragraaf 2.5. Omdat PlusBus Houten zo is in-

gericht dat ook ouderen die gebruik maken van een rollator of een rolstoel mee kunnen bestaat 

de verwachting dat PlusBus Houten tegemoet komt aan de behoefte aan toegankelijk vervoer van 

passagiers. Er wordt hierbij verondersteld dat begeleiders en chauffeurs een zekere mate van mo-

biliteit bezitten (om hun functie als begeleider of chauffeur naar behoren te kunnen uitvoeren) 

waardoor het belang van toegankelijk vervoer met betrekking tot PlusBus Houten voor deze twee 

groepen minimaal is. Om deze reden wordt er aangenomen dat toegankelijk vervoer in relatie tot 

deze twee laatste groepen niet relevant is. Uit deze veronderstellingen vloeit daarom enkel de 

volgende hypothese voort:  

 

H10: Zelfstandig wonende ouderen die als passagier gebruik maken van PlusBus Houten ervaren 

dat dit vervoersinitiatief tegemoet komt aan hun behoefte aan toegankelijk vervoer. 

 

Tevens kan uit de besproken literatuur geconcludeerd worden dat toegankelijk vervoer 

invloed uitoefent op de recreatieve, emotionele, sociale en utilitaire mobiliteitsbehoeften. Als een 

vervoersmiddel niet toegankelijk is kunnen de recreatieve en utilitaire bestemmingen immers 

niet bereikt worden, kan men niet de sociale contacten bereiken waarvoor het betreffende ver-

voer nodig is en indien gewenst kan men mogelijk ook niet achter het stuur kruipen. Deze relatie 

staat echter niet centraal in deze scriptie en wordt dan ook niet onderzocht.  

 Verder wordt er stilgestaan bij de reistevredenheid van de doelgroep. Uit het theoretisch 

kader blijkt namelijk dat de tegemoetkoming aan de verschillende mobiliteitsbehoeften de reiste-

vredenheid van ouderen beïnvloedt. Op basis hiervan bestaat de verwachting dat er sprake is van 

een causaal verband tussen mobiliteitsbehoeften en de reistevredenheid van deze ouderengroe-

pen. Omdat reistevreden tevens licht kan werpen op het functioneren van PlusBus Houten wordt 

deze variabele in deze scriptie tevens onderzocht middels de volgende hypothese:   

 

H11: De reistevredenheid van de doelpopulatie wordt beïnvloedt door de mate waarin de doelpo-

pulatie ervaart dat PlusBus Houten tegemoet komt aan hun mobiliteitsbehoeften. 

 

Verder worden de passagiers, chauffeurs en begeleiders op basis van demografische facto-

ren vergeleken. In de besproken literatuur kwamen de demografische factoren namelijk tevens 

naar voren als variabelen die samenhangen met mobiliteit (en daarmee uiteindelijk naar verwach-

ting ook met de mobiliteitsbehoeften van de doelgroep). In deze scriptie wordt daarom gecontro-

leerd op de aspecten geslacht, leeftijd, huishouden en woonsituatie. Hierbij kan worden opgemerkt 

dat de woonsituatie als demografisch aspect niet is benoemd in het theoretisch kader, maar dat 
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het aannemelijk is om te denken dat het gebruik van een lokaal vervoersinitiatief beïnvloedt 

wordt door de aanwezigheid van anderen in de woonsituatie, net zoals dit het geval is bij huis-

houdens. Hierbij wordt specifiek gedoeld op woonsituaties waarbij ouderen woonachtig zijn in 

seniorencomplexen of woon-zorgcomplexen, waar de mogelijkheid bestaat dat er vanuit deze 

complexen zelf het één en ander wordt geregeld om te voorzien in de mobiliteitsbehoeften van 

ouderen. Om deze reden wordt de tegemoetkoming van de PlusBus Houten aan de mobiliteitsbe-

hoeften van ouderen dan ook vergeleken op basis van woonsituatie.  

In verband met de omvang van deze scriptie is er verder gekozen om het aspect gezond-

heid niet mee te nemen. Gezondheid is namelijk een breed onderwerp dat, in combinatie met on-

derzoek naar de vier verschillende mobiliteitsbehoeften, onvoldoende gevat kan worden in een 

scriptie als deze. Daarnaast is het aspect inkomen tevens niet meegenomen. Op het moment van 

schrijven heeft het bestuur van PlusBus Houten namelijk al vastgesteld dat de ouderen met lagere 

inkomens niet bereikt worden.  
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Om de centrale vraag van dit onderzoek te beantwoorden is gebruik gemaakt van beschrijvend 

kwantitatief onderzoek. In verband met de omvang van de doelpopulatie is gekozen voor de me-

thode enquêteren. Tevens is voor enquêteren gekozen om generaliserende conclusies te kunnen 

trekken over de groep zelfstandig wonende ouderen die gebruik maken van PlusBus Houten. Met 

behulp van gestandaardiseerde vragen zijn eenduidige antwoorden gegenereerd, waardoor het 

uitvoeren van statistische analyses mogelijk is gemaakt om de gewenste generaliserende conclu-

sies te trekken. Middels vragenlijsten zijn dan ook de ervaringen van de doelgroep in kaart ge-

bracht wat betreft de rol van PlusBus Houten in het vervullen van hun mobiliteitsbehoeften.  

 

3.1 Kenmerken van de steekproef 

Om te beginnen wordt in deze paragraaf stilgestaan bij de gekozen doelpopulatie van dit onder-

zoek, namelijk de zelfstandig wonende passagiers, chauffeurs en begeleiders van PlusBus Houten 

die 55 jaar of ouder zijn. De chauffeurs en begeleiders kunnen in dit onderzoek ook worden be-

grepen als vrijwilligers. Hierbij worden andere betrokken vrijwilligersgroepen bij PlusBus Hou-

ten (het telefoonteam en het bestuur bijvoorbeeld) niet meegerekend. PlusBus Houten maakt ver-

der gebruik van een abonneeregister waarin 146 passagiers ingeschreven stonden op 31 decem-

ber 2019. Dit aantal passagiers is echter niet hetzelfde als het aantal passagiers dat gebruik maakt 

van PlusBus Houten, omdat niet iedere passagier ingeschreven staat. Er is toch gekozen om ge-

bruik te maken van het abonneeregister om passagiers te benaderen, omdat het merendeel van 

de passagiers als abonnee staat ingeschreven en het enquêteren van passagiers voor, tijdens of na 

een dagtocht als onpraktisch werd ervaren. Daarnaast stonden er op 12 februari 2020 22 chauf-

feurs en 23 begeleiders ingeschreven bij PlusBus Houten. Hierbij is het belangrijk om te noemen 

dat enkele chauffeurs tevens actief zijn als begeleider en vice versa.  

 Verder zijn de enquêtes tussen 11 maart 2020 en 8 april 2020 middels de post of digitaal 

verspreid en geretourneerd1. De wijze van enquêteren is gebaseerd op de voorkeur van ingeschre-

ven passagiers, chauffeurs en begeleiders wat betreft het ontvangen van informatie van PlusBus 

Houten (nieuwsbrieven, maandprogramma’s voor ritten, etc.) (zie tabel 1). De verwachting is dan 

ook dat de respons op basis van deze manier van enquêteren het hoogst is. Tevens is er een prijs 

van €25 verloot onder de geënquêteerden om de het aantal respondenten te maximaliseren. In 

totaal heeft ongeveer een derde van de via de post benaderde passagiers gereageerd. De digitale 

respons van passagiers ligt een stuk lager met iets meer dan 15% respons. Het totaal aan chauf-

feurs ligt relatief erg hoog, gezien meer dan driekwart van de benaderde chauffeurs heeft gerea-

geerd. De respons van begeleiders staat daarnaast op ongeveer op een derde.   

 
1 Op 12 maart 2020 riep het kabinet voor het eerst op om zoveel mogelijk thuis te werken, sociaal contact 
te mijden en binnen te blijven bij klachten als verkoudheid (Klaassen, 2020).   
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In tabel 1 is te zien dat de enquêtes gecontroleerd zijn op validiteit. In het geval van de 

passagiers is bijvoorbeeld 80,6% van de via de post ontvangen enquêtes als valide bestempeld. 

Wat de passagiersgroep betreft zijn in totaal 7 enquêtes verwijderd uit het databestand. Van de 

betreffende respondenten had 1 persoon aangegeven niet zelfstandig te wonen, waarmee duide-

lijk werd dat de betreffende persoon niet onder de doelpopulatie valt. Daarnaast hadden 2 perso-

nen aangegeven (nog) geen gebruik te maken van de dienst, waarmee ook zij buiten de doelpopu-

latie vallen. Verder hadden 3 passagiers minder dan 75% van de enquête ingevuld, waardoor er 

teveel informatie miste om een coherent beeld te schetsen van de ervaringen en kenmerken van 

de betreffende respondenten. Tevens gaf 1 respondent aan het niet eens te zijn met het gebruik 

van zijn ingevulde enquête voor dit onderzoek, waardoor deze passagier ook is afgevallen. Daar-

naast is één enquête van de chauffeurs afgevallen, omdat deze persoon heeft aangegeven niet zelf-

standig te wonen. Tot slot heeft één persoon in de enquête aangegeven evenveel actief te zijn als 

chauffeur als begeleider. Omdat deze persoon niet duidelijk onder één van de drie verschillende 

groepen gecategoriseerd kon worden is er voor gekozen de enquête van deze persoon niet mee te 

nemen.  

 

Tabel 1. Respons onderzoek (2020) 

 Benaderde 

personen 

Respons 

 

Non-respons 

  Ontvangen Valide respons  

  N N (%) N (%) N (%) 

Passagiers Post 89 31 (34,8) 25 (80,6) 58 (65,2) 

 Digitaal 57 10 (17,2) 9 (90,0) 48 (82,8) 

Chauffeurs Digitaal 22 18 (81,8) 17 (94,4) 4 (18,2) 

Begeleiders Digitaal 23 8 (34,8) 8 (100,0) 15 (65,2) 

 

Naast een controle op validiteit is er tevens gecontroleerd of er sprake is van een verschil 

tussen de groep passagiers die de enquête per post en de groep passagiers die de enquête digitaal 

heeft geretourneerd wat betreft de persoonskenmerken. Hierbij is gecontroleerd op de leeftijd en 

het geslacht. De gemiddelde leeftijd van de passagiers die via de post de enquête hebben ingele-

verd (M = 80, SD = 7,2) ligt iets lager dan het geboortejaar van passagiers die de enquête digitaal 

hebben in geleverd (M = 83, SD = 5,5). Wat betreft leeftijd verschillen de twee passagiersgroepen 

met t(30) = 1,21, p > 0,05, 95% CI [-2,21, 8,62] niet significant van elkaar. Ook wat betreft het 

geslacht is er geen sprake van een significant verschil met t(30) = 0,63, p > 0,05, 95% CI [-0,21, 

0,39]. Hierbij ligt het percentage vrouwen dat de enquête via de post heeft geretourneerd (M = 

0,87, SD = 0,34) iets hoger dan het percentage vrouwen dat de enquête digitaal heeft ingeleverd 

(M = 0,78, SD = 0,44). Omdat er geen sprake is van significante verschillen op basis van leeftijd en 
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geslacht kunnen de passagiers die de enquête  via de post en digitaal hebben ingeleverd als één 

groep worden behandeld.  

Wat betreft de kenmerken van de steekproef is er tot slot een representativiteitsanalyse 

uitgevoerd om te controleren of de verzamelde gegevens te generaliseren zijn over de gehele doel-

populatie. In de representativiteitsanalyse zijn de personen uit de doelpopulatie waarvan de leef-

tijd en het geslacht bekend zijn meegenomen (zie tabel 2). Wat betreft het geslacht van de passa-

giers kan met 2(1) = 0,086 en p > 0,05 worden gesteld dat de geënquêteerde passagiers repre-

sentatief zijn voor de totale groep passagiers. Daarnaast is in tabel 3 te zien dat dat de totale groep 

passagiers enigszins oververtegenwoordigd worden door de leeftijdsgroepen 65 t/m 74-jarigen 

en 75 t/m 84-jarigen in de steekproef. De leeftijdsgroep 85-plussers is daarentegen duidelijk on-

dervertegenwoordigd. Met 2(2) = 10,235 en p < 0,05 wordt de aanname dat de geënquêteerde 

passagiers representatief zijn voor de totale passagiersgroep op basis van leeftijd dan ook ver-

worpen. Om deze reden zijn de antwoorden van de geënquêteerde passagiers dan ook gewogen 

op basis van leeftijd en kan representativiteit van deze groep worden aangenomen. Hierbij dient 

echter rekening te worden gehouden dat er sprake is van een kleine omvang (N = 34) en dat uit-

spraken op basis van statistische analyses minder krachtig zijn dan uitspraken die gedaan worden 

op basis van toetsen met een grotere respondentengroep.  

 

Tabel 2. Persoonskenmerken doelpopulatie (2020) 

  Passagiers* Chauffeurs** Begeleiders** 

Geslacht Man  22 17 9 

 Vrouw 103 5 14 

 Onbekend 21 0 0 

 Totaal 146 22 23 

Leeftijd 55 t/m 64 jarigen 0 5 6 

 65 t/m 74 jarigen 11 16 14 

 75 t/m 84 jarigen 58 1 3 

 85 jaar en ouder 56 0 0 

 Onbekend 21 0 0 

 Totaal 146 22 23 
 

*aantallen zoals bekend op 31 december 2019 

**aantallen zoals bekend op 12 februari 2020 

 

 Als er naar het geslacht van de chauffeurs wordt gekeken kan er op basis van 2(1) = 0,142 

en p > 0,05 worden aangenomen dat de geënquêteerde chauffeurs representatief zijn voor de to-

tale groep chauffeurs. Hetzelfde geldt voor de representativiteit van de geënquêteerde chauffeurs 

op basis van leeftijd, met  2(2) = 2,920 en p > 0,05. Hiermee wordt de hypothese dat de geënquê-

teerde chauffeurs representatief zijn voor de totale chauffeursgroep op basis van leeftijd en 
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geslacht aangenomen. Er is dan ook geen aanleiding om de gegevens van de geënquêteerde chauf-

feurs te wegen. Wat betreft de begeleiders kan op basis van 2(1) = 0,009 en p > 0,05 de hypothese 

dat geënquêteerde begeleiders wat betreft geslacht representatief zijn voor de totale begeleiders-

groep worden aangenomen. Tevens zijn de geënquêteerde begeleiders op basis van leeftijd met 

2(2) = 0,009 en p > 0,05 representatief voor het totale aantal begeleiders. Om deze reden hoeven 

de antwoorden van de geënquêteerde begeleiders niet te worden gewogen. Net als bij de passa-

giers dient er bij uitspraken op basis van statistische analyses rekening te worden gehouden met 

de kleine omvang van de groepen chauffeurs (N = 17) en begeleiders (N = 8). Deze kleine omvang 

vermindert de kracht van deze uitspraken.  

 

Tabel 3. Representativiteit passagiers op basis van leeftijd (2020)* 

 Observed N Expected N Residual 

65 t/m 74-jarigen 6 2,8 3,2 

75 t/m 84-jarigen 20 14,8 5,2 

85-plussers 6 14,3 -8,3 

Totaal 32   
 

*In totaal hebben 2 respondenten hun leeftijd niet opgegeven, waardoor het totaal van deze representativiteitsanalyse op 

N = 32 i.p.v. N = 34 staat.  

 

3.2 Operationalisatie van constructen  

Zoals uit de vorige paragraaf blijkt kan de doelpopulatie opgedeeld worden in drie groepen oude-

ren, namelijk passagiers, chauffeurs en begeleiders. In de enquête is dan ook allereerst gevraagd 

naar de betrekking van de respondenten. Omdat het daarnaast kan voorkomen dat een persoon 

die als chauffeur actief is tevens actief is als begeleider bij PlusBus Houten is de vrijwilligers bij de 

vraag naar hun betrekking de volgende antwoordopties voorgelegd: a) ‘Ik ben actief als chauffeur’, 

b) ‘Ik ben actief als begeleider’, c) ‘Ik ben zowel chauffeur als begeleider bij PlusBus Houten, maar 

ik ben voornamelijk actief als chauffeur’, d) ‘Ik ben zowel chauffeur als begeleider bij PlusBus 

Houten, maar ik ben voornamelijk actief als begeleider’ en e) ‘Ik ben zowel chauffeur als begelei-

der bij PlusBus Houten en ik ben ongeveer even vaak actief als chauffeur en begeleider’. Op basis 

hiervan zijn de personen die alleen chauffeur zijn en personen die voornamelijk actief zijn als 

chauffeur gecategoriseerd onder de term ‘chauffeurs’. Hetzelfde geldt voor de begeleiders: perso-

nen die alleen begeleider zijn of voornamelijk actief zijn als begeleider zijn gecategoriseerd onder 

de term ‘begeleiders’.  

 Verder is er in de enquête gevraagd naar de demografische kenmerken van de responden-

ten, namelijk het geslacht, het geboortejaar, de huishoudensgrootte en de woonsituatie. Bij de 

vraag naar het geslacht is naast de opties a) man en b) vrouw, ook de optie c) ‘ik beantwoord deze 

vraag liever niet’ toegevoegd in verband met de huidige discussie rondom transgenders 
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(Aristegui, 2020). Daarnaast is het geboortejaar voor de data-analyse omgezet in leeftijden en zijn 

de leeftijden verder onderverdeeld in categorieën, namelijk a) ‘55 t/m 64-jarigen’, b) ‘65 t/m 74-

jarigen’, c) ‘75 t/m 84-jarigen’ en d) ’85 jarigen en ouder’. Op basis van de literatuur blijkt namelijk 

dat er verschil bestaat tussen oudere leeftijdsgroepen die met behulp van leeftijdscategorieën 

kunnen worden getest. De eerste leeftijdscategorie is gebaseerd op het feit dat er bij een aanzien-

lijk deel van de ouderen tot hun 65-ste nog sprake is van arbeidsparticipatie (CBS, z.d.). Omdat er 

verder uit de besproken literatuur blijkt dat er sprake is van verschil in het aantal verplaatsingen 

tussen ouderen die jonger en ouder zijn dan 75 beperkt de tweede leeftijdscategorie zich tot 65 

t/m 74-jarigen. Tot slot is er onderscheid gemaakt tussen 75 t/m 84 jarigen en 85-plussers, omdat 

85-plussers zich volgens het Nivel (2019) onderscheiden van jongere leeftijden op basis van fy-

sieke en mentale gezondheid. Vanaf 85 jaar zijn ouderen volgens het onderzoeksinstituut namelijk 

vatbaarder voor fysieke en mentale problemen, wat tevens invloed heeft op de mobiliteit van ou-

deren.  

Verder is bij de vraag naar de huishoudensgrootte vastgehouden aan de categorisering 

zoals gebruikt door het CBS (20192), namelijk a) ‘ik woon alleen’, b) ‘ik woon met partner en zon-

der kinderen’ en c) ‘ik woon met partner en kinderen’. Hier is een vierde optie d) ‘anders’ aan 

toegevoegd, mocht het voorkomen dat de woonsituatie van de betreffende respondent afwijkt. 

Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een aantal ouderen zonder partner samen woont met één van 

de kinderen. De woonsituatie is vervolgens uitgesplitst in de opties a) ‘ik woon zelfstandig in een 

seniorencomplex of woonzorgcomplex’, b) ‘ik woon zelfstandig, maar niet in een seniorencomplex 

of woonzorgcomplex en 3) ‘ik woon niet zelfstandig’. Hiermee wordt enerzijds onderscheid ge-

maakt tussen ouderen die wel en niet zelfstandig wonen en anderzijds wordt er onderscheid ge-

maakt tussen personen die in groepsverband wonen en personen die niet in groepsverband wo-

nen.  

 De vier mobiliteitsbehoeften zijn gemeten met behulp van stellingen. De recreatieve mo-

biliteitsbehoeften zijn bevraagd middels de stellingen a) ‘Met behulp van PlusBus Houten is het 

makkelijk voor mij om een georganiseerde dagtocht te maken in groepsverband’ en b) ‘Met behulp 

van PlusBus Houten is het makkelijk voor mij om een dagje uit te gaan met een vriend(in)’. Hierbij 

is specifiek naar de ervaring aangaande het maken van een dagtocht gevraagd, omdat het aanbie-

den van een dag op pad past bij de aard van PlusBus Houten. Een denkbare andere recreatieve 

behoefte in de vorm van een dagje uit die PlusBus Houten kan vervullen is het samen met een 

vriend(in) op pad gaan. Daarom is tevens gevraagd naar deze vorm van een dagje uit. Een dagje 

uit met de familie gaat daarentegen niet op, omdat PlusBus Houten alleen op 55-plussers gericht 

is en (klein)kinderen dus niet mee kunnen. De emotionele mobiliteitsbehoeften zijn verder, op 

basis van het theoretisch kader, bevraagd middels de volgende stellingen: a) ‘Reizen met PlusBus 

Houten heeft bijgedragen aan een gevoel van controle’, b) ‘Reizen met PlusBus Houten heeft 
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bijgedragen aan een gevoel van zelfstandigheid’ en c) ‘Reizen met PlusBus Houten heeft bijgedra-

gen aan een gevoel van zelfwaarde’. Daarnaast zijn de sociale mobiliteitsbehoeften op basis van 

de doelstellingen van PlusBus Houten bevraagd middels de stellingen a) ‘Reizen met PlusBus Hou-

ten heeft mij geholpen om (meer) onder de mensen te komen’, b) ‘Reizen met PlusBus Houten 

heeft mij geholpen om (meer) deel te nemen aan het maatschappelijke leven’ en c) ‘Reizen met 

PlusBus Houten heeft mij geholpen om me minder eenzaam te voelen. Deze drie mobiliteitsbe-

hoeften zijn allen op een 5-punts Likertschaal gemeten, variërend van ‘1 = helemaal mee oneens’ 

tot ‘5 = helemaal mee eens’.  

De vierde mobiliteitsbehoefte, namelijk toegankelijk vervoer, is meetbaar gemaakt door 

te vragen naar de tevredenheid van gebruikers over bepaalde aspecten. Deze aspecten zijn geba-

seerd op de besproken elementen van toegankelijkheid in paragraaf 2.3. Dit heeft geresulteerd in 

het bevragen van de tevredenheid over a) ‘de loopafstand tussen de eigen voordeur en PlusBus 

Houten’, b) ‘de kosten die gemaakt worden om door PlusBus Houten gereden te worden’, c) ‘het 

arriveren van PlusBus Houten op de bestemming op de verwachte aankomsttijd’ en d) ‘de duur 

van de rit’, e) ‘het gemak waarmee men kan instappen in de bus’ en f) ‘de vriendelijkheid van de 

chauffeurs’. Al deze genoemde aspecten zijn gemeten op een 5-punts Likertschaal met ‘1 = zeer 

ontevreden’ tot ‘5 = zeer tevreden’. Minder relevante barrières, zoals informatievoorziening (het 

vinden van informatieborden en perronnummers bijvoorbeeld) en algemene voorzieningen (zo-

als een geschikt wachthokje of de aanwezigheid van het toilet), zijn vrij specifieke kenmerken van 

het openbaar vervoer en niet van toepassing op PlusBus Houten. Om deze reden worden deze 

twee barrières niet meegenomen in de enquête.  

 Verder is de respondenten gevraagd naar hun algehele reistevredenheid over PlusBus 

Houten. Deze vragen zijn gebaseerd op de satisfaction with travel scale (STS) zoals opgesteld door 

Ettema et al. (2011). In verband met de omvang van deze scriptie is gekozen voor een beknopte 

versie van de originele vragenlijst. Hierbij zijn de respondenten drie stellingen voorgelegd, waar-

bij ieder aspect van de STS aan bod komt, namelijk de valentie, activering en het cognitieve aspect 

van de reis. De stellingen betreffen: ‘Mijn reis met PlusBus Houten ervaar ik over het algemeen 

als…’ waarbij gevraagd werd naar de kwaliteit, de energie en de spanning van de reis. Alle stellin-

gen zijn vormgegeven aan de hand van een 5-punt Likertschaal. Kwaliteit werd gemeten op een 

schaal van ‘1 = …een reis met zeer lage kwaliteit’ tot ‘5 = …een reis met zeer hoge kwaliteit’, ener-

gie werd gemeten op een schaal van ‘1 = …erg vermoeiend’ tot ‘5 = …erg enerverend’ en verder 

werd spanning gemeten op een schaal van ‘1 = …erg stressvol’ tot ‘5 = …erg ontspannend’.  

Afsluitend zijn de respondenten twee aanvullende open vragen voorgelegd, namelijk a) 

‘Wat vindt u het meest prettige aspect van PlusBus Houten?’ en b) ‘Waarin zou PlusBus Houten 

nog kunnen verbeteren om te voldoen aan uw vervoersbehoefte (als passagier/ chauffeur/ bege-

leider)?’ Deze kwalitatieve vragen kunnen extra achtergrondinformatie en begrip verschaffen 
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over de mobiliteitsbehoeften van de gebruikers en een aanvulling vormen op de kwantitatieve 

benadering van dit onderzoek.  

  

3.3 Statistische analyses 

Voor het beantwoorden van de deelvragen zijn verschillende statistische technieken gebruikt die 

in deze paragraaf nader worden toegelicht. Hierbij is het belangrijk om te noemen dat de missende 

data niet mee is meegenomen gedurende het gebruik van beschrijvende en inductieve statistiek. 

Onder missende data kunnen niet ingevulde antwoorden worden verstaan, alsook de optie ‘niet 

van toepassing’. Het komt daarom voor dat het totaal aantal personen (N) dat wordt meengeno-

men per beschrijving en analyse kan verschillen. 

 

3.3.1 Beschrijven van variabelen 

Om de kenmerken van de respondenten weer te geven is allereerst gebruik gemaakt van beschrij-

vende statistiek. Met behulp van frequentietabellen is het namelijk mogelijk om een helder over-

zicht te geven van de gegevens waarmee gewerkt wordt om de hypothesen te onderzoeken. Voor 

het beantwoorden van alle tien hypothesen is tevens gebruik gemaakt van beschrijvende statis-

tiek. Dit heeft te maken met het feit dat het verband tussen het vervoersinitiatief PlusBus Houten 

en de vier verschillende mobiliteitsbehoeften in de stellingen zelf bevraagd worden. Om de be-

schrijvende gegevens sprekender te maken is gekozen om gebruik te maken van visueel materi-

aal., namelijk grafieken en cirkeldiagrammen.  

 

3.3.2 Vergelijkingen van verdelingen 

De uitkomsten van de vragen over mobiliteitsbehoeften zijn ter controle vergeleken op basis van 

demografische gegevens. Omdat deze uitkomsten worden vergeleken is er sprake van het toetsen 

van vergelijkingen van verdelingen. De demografische gegevens bestaan uit vier elementen, na-

melijk geslacht, leeftijd, huishouden en woonsituatie. Bij een vergelijking op basis van geslacht is 

er allereerst sprake van een vergelijking tussen twee groepen (namelijk mannen en vrouwen), 

waar een T-toets voor twee onafhankelijke steekproeven op van toepassing is. Omdat er echter 

sprake is van een kleine omvang van de subgroepen (N < 30) is er gekozen voor de vervangende 

non-parametrische toets, namelijk de Mann-Whitney toets.  

Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk zijn de leeftijden van de respondenten opge-

deeld in vier categorieën, waardoor de toepassing van de variantieanalyse passend is. In verband 

met de kleine omvang van de groepen wordt tevens een non-parametrische toets geprefereerd. 

Omdat er verder weging is toegepast op de passagiersgroep is de leeftijdscategorie van 65- t/m 

74-jarigen bij deze groep weggevallen vanwege oververtegenwoordiging, wat de 
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leeftijdscategorieën bij passagiers terugbrengt naar een aantal van drie. Omdat er tevens geen 

sprake is van passagiers die vallen onder de leeftijdscategorie 55- t/m 64-jarigen, worden de pas-

sagiers uiteindelijk vergeleken op basis van de leeftijdscategorieën 75- t/m 84-jarigen en 85-jari-

gen. Om deze reden is niet het non-parametrische alternatief voor de variantieanalyse, maar het 

non-parametrische alternatief voor de T-toets voor twee onafhankelijke steekproeven van toe-

passing. Dit betreft wederom de Mann-Whitney toets.  

Bij het vergelijken van de leeftijdscategorieën bij chauffeurs en begeleiders wordt echter 

wel de non-parametrische toets voor de variantieanalyse toegepast, ofwel de Kruskall-Wallis 

toets, omdat er bij deze groepen sprake is van meer dan twee leeftijdscategorieën. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat beide groepen geen respondenten bevatten die vallen onder de leef-

tijdscategorie van 85 jaar en ouder. Er wordt daarom enkel op basis van de andere drie leeftijds-

categorieën vergeleken.  

Verder blijkt uit de data dat respondenten óf alleen wonen óf samenwonen met hun part-

ner zonder kinderen. De vergelijking vindt daarom plaats op basis van twee elementen. Met de 

beperkte grootte van de respondentengroepen in gedachten wordt er gekozen voor een non-pa-

rametrische toets, namelijk de Mann-Whitney toets.  

 Wat betreft de woonsituatie wordt er vergeleken op basis van het wel en niet wonen in 

een senioren- en/of woon-zorgcomplex. In verband met de kleine omvang van de groepen wordt 

wederom gekozen voor een non-parametrische toets, namelijk de Mann-Whitney toets. Hierbij is 

het belangrijk om te noemen dat geen van de chauffeurs en begeleiders woonachtig is in een se-

nioren- en/of woon-zorgcomplex, waardoor er voor deze groepen geen statistische vergelijking 

is gemaakt op basis van de woonsituatie.  

 Tot slot is er overwogen om de gemiddelden van de mobiliteitsbehoeften op basis van de 

betrekkingen van de drie groepen te vergelijken. Dit betekent echter dat de weegfactor in zijn 

geheel aan of uit gezet moet worden. Omdat het wegen echter alleen voor de passagiersgroep van 

toepassing is, leiden beide opties tot resultaten die niet representatief zijn. Vanwege deze reden 

en het feit dat de omvang van de drie groepen vrij klein is (en er dus al sprake is van een zekere 

voorzichtigheid waarmee men de resultaten dient te interpreteren) is ervoor gekozen om de drie 

groepen dan ook niet statistisch te toetsen op vergelijkingen van verdelingen. Ditzelfde argument 

geldt voor het statistisch vergelijken van gemiddelden van reistevredenheid op basis van de be-

trekkingen van de groepen.   

 

3.3.3 Verbanden tussen variabelen 

Bij het meten van het verband tussen reistevredenheid en de vier mobiliteitsbehoeften per oude-

rengroep wordt er vanuit gegaan dat de mobiliteitsbehoeften invloed uitoefenen op de mate van 

de reistevredenheid. Omdat iedere mobiliteitsbehoefte uit meerdere variabelen bestaat is er 
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sprake van meerdere onafhankelijke variabelen die invloed uitoefenen op de afhankelijke varia-

bele reistevredenheid. Om deze reden is het toepassen van een multipele regressie passend. Een 

regressieanalyse met normal probability plot heeft echter uitgewezen dat de reistevredenheid bij 

passagiers in de vorm van drie regressiemodellen (kwaliteit, energie en spanning) niet voldoet 

aan de vier vooronderstellingen van normaliteit, homoscedasticiteit, lineariteit en de afwezigheid 

van multicollineariteit.  

 Omdat de drie regressiemodellen niet voldoen aan de vooronderstellingen is gepoogd om 

het aantal onafhankelijke variabelen per model terug te brengen naar een kleiner aantal en te zien 

of er op deze manier wel wordt voldaan aan de vooronderstellingen. Dit heeft geleid tot 12 regres-

siemodellen (kwaliteit, energie en spanning per mobiliteitsbehoefte = 3 x 4) bij de groep passa-

giers. De regressiemodellen voldoen echter nog steeds niet aan de voorwaarden voor het uitvoe-

ren van een multipele regressie. Het gebruik van een multipele regressie lijkt dus ongeschikt voor 

het onderzoeken van de verzamelde data omtrent reistevredenheid. De meest aannemelijke reden 

hiervoor is de kleine omvang van de passagiersgroep. Op basis hiervan kan er tevens vanuit wor-

den gegaan dat bij de twee kleinere respondentengroepen (chauffeurs en begeleiders) een multi-

pele regressie niet gaat werken.  

Om de data alsnog te kunnen analyseren is uitgeweken naar een Chi-kwadraat toets. Deze 

toetst namelijk ook de verbanden tussen variabelen, maar geeft de richting van het verband niet 

aan. Er kan dus niet worden gesteld dat de mate van de tegemoetkoming aan mobiliteitsbehoeften 

de reistevredenheid beïnvloedt, enkel dat beide begrippen wel of niet relateren. Bij het uitvoeren 

van de Chi-kwadraat toets werden alle drie aspecten van reistevredenheid apart afgezet tegen de 

veertien aspecten van mobiliteitsbehoeften. Er is bij de groep passagiers gekeken naar de vraag 

of er wordt voldaan aan de twee vooronderstellingen. De eerste vooronderstelling gaat er vanuit 

dat alle verwachte celfrequenties (E) groter zijn of gelijk zijn aan 1 en de tweede vooronderstelling 

gaat er vanuit dat maximaal 20% van de verwachte celfrequenties (E) tussen de 1 en 5 ligt. De Chi-

kwadraat toets voldoet helaas in geen enkel verband aan beide vooronderstellingen.  

Het samenvoegen van scores om een 2x2 tabel te creëren heeft daarnaast minimaal geleid 

tot toenemende (verwachte) celfrequenties, waardoor de data nog steeds niet voldoet aan voor-

onderstellingen. De Chi-kwadraat toets is in principe dan ook ongeschikt om statistische analyses 

uit te voeren met de gegevens van reistevredenheid. Wederom wordt aangenomen dat bij de 

chauffeursgroep en begeleidersgroep dezelfde conclusies toepasselijk zijn, gezien de nog kleinere 

N’s. Teneinde is besloten om gebruik te maken van de Fisher’s Exact Test, welke toegepast kan 

worden bij 2x2 tabellen als er niet wordt voldaan aan de vooronderstellingen van de Chi-kwadraat 

toets. Deze toets is geschikt voor het uitvoeren van kleine steekproeven, zoals de drie responden-

tengroepen uit deze scriptie.  
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De Fisher’s Exact Test leidt echter tot een groot aantal analyses waarbij de drie aspecten 

van reistevredenheid (kwaliteit, energie en spanning) afzonderlijk worden afgezet tegen de ver-

schillende aspecten van de mobiliteitsbehoeften met 90 toetsen en bijbehorende interpretaties en 

tekst als gevolg. Omdat de interpretatie van de betreffende gegevens in verhouding met de varia-

bele mobiliteitsbehoeften zoveel ruimte in beslag neemt en een eenduidig antwoord op hypothese 

H11 daarnaast al niet meer mogelijk is op basis van de Fisher’s Exact Test, is besloten te stoppen 

met het interpreteren van de resultaten op basis van de Fisher’s Exact Test en gekozen om het 

onderwerp reistevredenheid te beperken tot het beschrijven van de variabele. Hiermee blijft de 

aandacht voor het centrale thema, namelijk de ervaringen aangaande de tegemoetkoming aan de 

mobiliteitsbehoeften, verzekerd.  
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De respondenten zijn een aantal stellingen voorgelegd waarbij een score kon worden gegeven op 

een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 voor zeer negatief stond en 5 voor zeer positief. In dit hoofdstuk 

kunnen de cijfers met betrekking tot stellingen dan ook zo worden begrepen. Het cijfer 3 wordt 

hierbij als neutraal beschouwd. In verband met de leesbaarheid worden de stellingen en de hypo-

thesen in dit hoofdstuk per paragraaf opnieuw benoemd.  

 

4.1 Kenmerken van de respondenten 

In tabel 4 is om te beginnen de omvang van de drie verschillende ouderengroepen terug te lezen. 

Uit de tabel blijkt dat de omvang van de groepen vrij klein is. Verder laat tabel 5 zien dat de per-

soonskenmerken van de drie groepen uiteenlopend zijn. Van de passagiers bestaat het overgrote 

deel met bijna 90,0% uit vrouwen. Wat betreft de begeleiders vormen vrouwen tevens een meer-

derheid met 62,5%. De chauffeurs daarentegen bestaan voornamelijk uit mannen (81,3%). Daar-

naast zijn alle respondenten uit de passagiersgroep 65 jaar of ouder. Respondenten uit de twee 

overige groepen hebben echter een andere leeftijdsrange, namelijk een range in de leeftijdscate-

gorieën van 55 t/m 84 jaar. Verder laat de tabel zien dat het leeuwendeel van de passagiers al-

leenstaand is (87,8%) en het merendeel van de chauffeurs (93,8%) en begeleiders (75,0%) daar-

entegen samenwoont met een partner. Tot slot onderscheiden de passagiers zich enigszins van 

vrijwilligers doordat een kwart van hen woonachtig is in een senioren- of woon-zorgcomplex, wat 

bij geen van de begeleiders en chauffeurs het geval is. 

 

Tabel 4. Omvang van respondentengroepen (2020) 

 N (%) 

Passagier 34 (56,7) 

Begeleider 8 (13,6) 

Chauffeur 17 (28,3) 

Totaal 59 (100,0) 

 

 Verder kan de context van de ritten met de PlusBus op basis van de gegevens van de pas-

sagiers in kaart gebracht worden. Deze context is gebaseerd op de laatste rit van de passagiers 

met het vervoersinitiatief. In tabel 6 is terug te zien dat het merendeel van de ritten van de passa-

giers doordeweeks plaatsvond. Daarnaast heeft het merendeel van de passagiers in de ochtend na 

09:00u gebruik gemaakt van PlusBus Houten om bij hun bestemming te komen. Geen van de pas-

sagiers heeft aangegeven na 17:00u PlusBus Houten te hebben gebruikt. Tot slot bevond het over-

grote deel van de bestemmingen zich buiten de gemeente Houten. Het percentage bestemmingen 

dat buiten Houten, maar binnen de provincie Utrecht lag is net wat hoger dan het percentage 

waarvan de bestemming buiten de provincie Utrecht lag.  
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Tabel 5. Persoonskenmerken gebruikers PlusBus Houten (2020) 

 Passagiers Begeleiders Chauffeurs 
  N (%) N (%) N (%) 
Geslacht Mannen 4 (11,6) 3 (37,5) 13 (81,3) 
 Vrouwen 28 (88,4) 5 (62,5) 3 (18,8) 
 Totaal 32 (100,0) 8 (100,0) 16 (100,0) 
Leeftijd 55 t/m 64 jaar 0 (0,0) 2 (25,0) 2 (11,8) 
 65 t/m 74 jaar 3 (8,8) 5 (62,5) 13 (76,5) 
 75 t/m 84 jaar 15 (46,5) 1 (12,5) 2 (11,8) 
 85 jaar en ouder 14 (44,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 
 Totaal 32 (100,0) 8 (100,0) 17 (100,0) 
Huishouden Alleenstaand 28 (87,8) 2 (25,0) 1 (6,3) 
 Met partner 4 (12,2) 6 (75,0) 15 (93,8) 
 Totaal 32 (100,0) 8 (100,0) 16 (100,0) 
Woonsituatie Sn.-/ wz.complex 8 (25,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 
 Buiten sn.-/ wz.complex 23 (74,2) 8 (100,0) 17 (100,0) 
 Totaal 31 (100,0) 8 (100,0) 17 (100,0) 

 

 

Tabel 6. Context ritten passagiers PlusBus Houten (2020) 

  Passagiers 
 

  N (%) 

Weekdeel Doordeweeks 18 (66,1) 

 Zondag 9 (33,9) 

 Totaal 27 (100,0) 

Dagdeel Voor 09:00u 1 (2,4) 

 09:00 – 12:00u  23 (73,7) 

 12:00 – 17:00u 7 (23,9) 

 Totaal 31 (100,0) 

Bestemming Binnen Houten 2 (10,4) 

 Buiten Houten, binnen provincie Utrecht 11 (48,2) 

 Buiten provincie Utrecht 10 (41,4) 

 Totaal 23 (100,0) 

 

4.2 Passagiers 

Om te beginnen is in figuur 9 een overzicht te zien van de gemiddelde scores per mobiliteitsbe-

hoefte. Hieruit blijkt dat passagiers gemiddeld een positieve score geven voor de mate waarin zij 

ervaren dat PlusBus Houten tegemoet komt aan hun recreatieve en sociale behoeften en de be-

hoefte aan toegankelijk vervoer. Dit geldt niet voor de emotionele behoeften die gemiddeld met 

een negatieve score wordt beoordeeld. In de hierop volgende subparagrafen worden de verschil-

lende onderdelen van de vier mobiliteitsbehoeften verder uitgelicht en wordt gekeken in hoe-

verre er op basis hiervan wordt voldaan aan de gestelde hypothesen.  

 



52 
 

 Figuur 9. Gemiddelde scores mobiliteitsbehoeften passagiers (2020) 

 

 

4.2.1 Recreatieve behoeften 

Met behulp van twee stellingen zijn de ervaringen vastgesteld van respondenten omtrent de te-

gemoetkoming aan hun recreatieve behoeften: 

 

Met behulp van PlusBus Houten is het voor mij makkelijk om:  

1. een georganiseerde dagtocht te maken in groepsverband. 

2. een dagje uit te gaan met een vriend(in).   

 

De eerste stelling wordt zeer positief beoordeeld met een gemiddelde van 4,34 (SD = 1,307). Meer 

dan 80% van de respondenten geeft een positieve score aan de stelling en iets meer dan 10,0% 

geeft een negatieve score (zie figuur 10). Slechts een klein aantal (2,4%) stelt zich neutraal op ten 

opzichte van de stelling. Verder wijst de Mann-Whitney toets uit dat er sprake is van een signifi-

cant verschil wat betreft de gegeven scores op basis van leeftijdscategorieën. De leeftijdscategorie 

75 t/m 84-jarigen (M = 4,43, SD = 0,683) geeft een significant lagere score dan de 85-jarigen en 

ouder (M = 4,60, SD = 0,148). Hierbij is sprake van een middelmatig effect, U = 72,0, Z = -2,219, p 

< 0,05, r = 0,40. Op basis van de andere demografische gegevens is er verder geen sprake van 

ongelijke verdelingen bij α =0,05.  

De tweede stelling wordt tevens zeer positief beoordeeld met een gemiddelde score van 

4,58 (SD = 0,718). Deze score is iets hoger dan de score van de eerste stelling. Bijna iedereen geeft 

aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling en een kleine 4,1% geeft aan het niet eens te zijn 

met de stelling. Niemand heeft deze stelling met een neutrale score beoordeeld. Daarnaast zijn er 

op basis van de Mann-Whitney toets geen significante verschillen vastgesteld op basis van demo-

grafische gegevens met α = 0,05 (zie bijlage 1.1).  

Aan het eind van de enquête zijn respondenten bevraagd over het meest positieve aspect 

van PlusBus Houten. De antwoorden hiervan bevestigen de hierboven genoemde positieve uit-

komsten. Uit de betreffende antwoorden blijkt namelijk dat het mogelijk maken van “er een dagje 

uit te zijn” meermaals wordt genoemd door passagiers als het meest prettige aspect. Daarnaast 
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benadrukken meerdere passagiers de diversiteit van het aanbod aan uitjes als het meest prettige 

kenmerk wat betreft de tegemoetkoming aan hun mobiliteitsbehoeften.  

 

Figuur 10. Tegemoetkoming aan  

recreatieve mobiliteitsbehoeften van passagiers (2020) 

 

 

Op basis van de twee besproken stellingen kan afsluitend gesteld worden dat hypothese 

H1 wordt aangenomen. Deze hypothese betreft de veronderstelling dat zelfstandig wonende oude-

ren die als passagier gebruik maken van PlusBus Houten ervaren dat dit vervoersinitiatief tegemoet 

komt aan hun recreatieve mobiliteitsbehoeften. Deze uitkomst wordt bevestigd door de antwoor-

den van passagiers op de vraag naar het meest prettige aspect van PlusBus Houten.  

 

4.2.2 Emotionele behoeften 

De ervaringen van passagiers omtrent de tegemoetkoming aan hun emotionele behoeften zijn met 

behulp van drie stellingen vastgesteld, namelijk:  

 

Reizen met PlusBus Houten heeft bijgedragen aan een gevoel van:  

1. zelfstandigheid. 

2. controle. 

3. zelfwaarde. 

 

De meningen van passagiers zijn uiteenlopend wat betreft de drie onderdelen van de emotionele 

behoeften. Hoewel het totale gemiddelde van de tegemoetkoming aan de emotionele behoeften 

van passagiers negatief uitvalt (zie figuur 9), worden de eerste en derde stelling licht positief be-

oordeeld met een gemiddelde van respectievelijk 3,33 (SD = 1,223) en 3,38 (SD = 1,122). In beide 

gevallen geeft echter meer dan de helft van de passagiers een neutrale score (respectievelijk 
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57,0% en 50,7%) (zie figuur 11). Wat betreft de tegemoetkoming aan een gevoel van zelfstandig-

heid geeft slechts iets minder dan 30% een positieve score en 13,1% een negatieve score. In het 

geval van de tegemoetkoming aan een gevoel van zelfwaarde geeft bijna 40,0% een positieve en 

iets meer dan 10% een negatieve score.  

 De tweede stelling wordt, in tegenstelling tot de andere twee stellingen, gemiddeld nega-

tief beoordeeld (M = 2,55, SD = 1,545). Hierbij geeft het merendeel aan het (helemaal) niet eens te 

zijn met de stelling en minder dan een kwart laat weten het (helemaal) eens te zijn. Met behulp 

van de Mann-Whitney toets is er voor de stelling verder geen significant verschil vastgesteld op 

basis van demografische gegevens. Hetzelfde geldt voor de overige twee stellingen (zie bijlage 

1.2). 

 

Figuur 11. Tegemoetkoming aan  

emotionele mobiliteitsbehoeften van passagiers (2020) 

 

 

Ondanks dat het totale gemiddelde van de emotionele behoeften (zie figuur 9) negatief 

uitvalt, zijn twee van de drie onderdelen hiervan dus wel positief beoordeeld.  Concluderend kan 

daarom gezegd worden dat hypothese H4 wordt aangenomen met uitzondering van de tegemoet-

koming van PlusBus Houten aan een gevoel van zelfstandigheid en zelfwaarde. De hypothese be-

treft de aanname dat zelfstandig wonende ouderen die als passagier gebruik maken van PlusBus 

Houten ervaren dat dit vervoersinitiatief niet tegemoet komt aan hun emotionele mobiliteitsbehoef-

ten.  

 

4.2.3 Sociale behoeften 

De sociale behoeften van passagiers zijn vastgesteld met behulp van drie stellingen:   
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Reizen met PlusBus Houten heeft mij geholpen om:  

1. (meer) deel te nemen aan het maatschappelijk leven. 

2. (meer) onder de mensen te komen. 

3. me minder eenzaam te voelen.    

 

Passagiers zijn overwegend positief wat betreft het tegemoetkomen van de PlusBus  aan hun so-

ciale behoeften. De eerste stelling wordt bijvoorbeeld gemiddeld redelijk positief beoordeeld (M 

= 3,92, SD = 1,175). Twee derde van de passagiers geeft aan het (helemaal) eens te zijn met de 

stelling en slecht iets meer dan 10,0% stelt het (helemaal) niet eens te zijn (zie figuur 12). Ook de 

tweede stelling wordt gemiddeld positief beoordeeld (M = 4,28, SD = 0,930). Deze score is hoger 

dan de score van de eerste stelling. Het grotendeel (bijna driekwart) van de passagiers geeft dan 

ook een positieve score en slechts 2,8% een negatieve score.  

 

Figuur 12. Tegemoetkoming aan sociale mobiliteitsbehoeften van 

passagiers (2020) 

 

 

 Verder wordt stelling 3 tevens redelijk positief beoordeeld met een gemiddelde van 3,52 

(SD = 1,446). Deze stelling wordt het minst hoog beoordeeld in vergelijking met de andere twee 

aspecten van de sociale behoeften. Bijna de helft geeft aan het (helemaal) eens te zijn met de stel-

ling en minder dan een kwart geeft aan het (helemaal) oneens te zijn. Een redelijk aanzienlijk 

derde deel uit zich niet positief of negatief over de stelling. Met behulp van een Mann-Whitney 

toets zijn er voor deze en de andere twee stellingen daarnaast geen significante verschillen vast-

gesteld op basis van demografische gegevens met α = 0,05 (zie bijlage 1.3).  

 Net als bij de recreatieve behoeften wordt ook de tegemoetkoming aan de sociale behoef-

ten meermaals als meest positieve aspect van PlusBus Houten genoemd in de antwoorden op de 

open vragen. De tegemoetkoming aan het (meer) deelnemen aan het maatschappelijk leven wordt 
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bijvoorbeeld onderstreept door een passagier die het meest prettige aspect van PlusBus Houten 

verwoordt als “ik neem weer deel aan het leven!”. Daarnaast wordt de tegemoetkoming aan het 

(meer) onder de mensen komen benadrukt door meerdere passagiers. “De gezelligheid met an-

dere deelnemers”, “met meerdere mensen samen genieten” en “even andere mensen ontmoeten” 

zijn enkele voorbeelden van antwoorden die dit aspect van de sociale behoeften accentueert.  

 Er kan op basis van de scores van de drie stellingen geconcludeerd worden dat hypothese 

H7 wordt aangenomen. De hypothese betreft de aanname dat zelfstandig wonende ouderen die als 

passagier gebruik maken van PlusBus Houten ervaren dat dit vervoersinitiatief tegemoet komt aan 

hun sociale mobiliteitsbehoeften. Deze aanname wordt nog eens bevestigd (wat betreft de aspecten 

zelfstandigheid en zelfwaarde) door de antwoorden op de open vraag wat het meest prettige as-

pect is van PlusBus Houten.  

 

4.2.4 Behoefte toegankelijk vervoer 

Met behulp van zes stellingen zijn de ervaringen van respondenten omtrent de tegemoetkoming 

aan hun behoefte aan toegankelijk vervoer vastgesteld: 

 

Hoe tevreden bent u met de diensten van PlusBus Houten wat betreft:  

1. de loopafstand tussen uw eigen voordeur en PlusBus Houten. 

2. het gemak waarmee u kunt instappen in PlusBus Houten. 

3. de kosten die u maakt om door PlusBus Houten gereden te worden. 

4. het arriveren van PlusBus Houten op de bestemming op de verwachte aankomsttijd. 

5. de duur van de rit. 

6. de vriendelijkheid van de chauffeurs.  

 

Allereerst worden alle stellingen gemiddeld zeer positief beoordeeld. Van de zes aspecten scoort 

de vriendelijkheid van chauffeurs het hoogst (M = 4,95, SD = 0,218). Wat dit onderdeel betreft 

geven alle passagiers een positieve score (zie figuur 13). Er zijn hiervoor dus geen negatieve of 

neutrale scores gegeven. De loopafstand wordt na het net genoemde aspect het hoogst beoordeeld 

(M = 4,78, SD = 0,538). Het overgrote deel van de passagiers geeft hierbij aan (zeer) tevreden te 

zijn met de loopafstand. Slechts 5,4% geeft aan niet tevreden of ontevreden te zijn. Verder geeft 

tevens geen van de passagiers aan (zeer) ontevreden te zijn.  

Daarnaast delen het instapgemak en de aankomsttijd beiden de derde plaats met een ge-

middelde van 4,67 (respectievelijk SD = 0,789 en SD = 0,482). Hierbij geeft het merendeel een 

positieve score aan het instapgemak. Een kleine 1,5% geeft daarbij een negatieve score. Het in-

stapgemak is hiermee het enige aspect van de behoefte aan toegankelijk vervoer waar negatieve 
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scores voor gegeven zijn. De aankomsttijd wordt verder, net als de vriendelijkheid van chauffeurs 

en de loopafstand, alleen maar positief beoordeeld.  

 

Figuur 13. Tegemoetkoming aan  

sociale mobiliteitsbehoeften van passagiers (2020) 

 

 

De duur van de rit bezet de vierde plek met een gemiddelde van 4,58 (SD = 0,691). Deze 

stelling is overheersend positief beoordeeld. De overige passagiers (iets meer dan 10,0%) geven 

een neutrale score voor de betreffende stelling. Negatieve beoordelingen zijn hierbij niet gegeven.  

Verder scoort het aspect kosten het minst hoog, maar alsnog zeer positief (M = 4,42, SD = 0,850). 

Het merendeel stelt hierbij (zeer) tevreden te zijn over de kosten en het overige deel stelt niet 

tevreden of ontevreden te zijn wat betreft de kosten. Voor dit aspect is er op basis van een Mann-

Whitney toets geen sprake van significante verschillen als er wordt gekeken naar de demografi-

sche gegevens. Dit geldt ook voor de andere onderdelen van de behoefte aan toegankelijk vervoer 

(zie bijlage 1.4).  

 Een aantal antwoorden op de open vraag naar het meest prettige aspect van PlusBus Hou-

ten sluiten aan op de net genoemde resultaten. De tevredenheid over de vriendelijkheid van de 

chauffeurs wordt bijvoorbeeld nog eens benadrukt door opmerkingen als “aardige, behulpzame 
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vrijwilligers” en “de hulp en vriendelijkheid: ik heb hier maar één woord voor: fantastisch!”. Hier-

bij wordt er door de passagiers tevens verwezen naar begeleiders en vrijwilligers van het tele-

foonteam. Verder geven meerdere passagiers aan het “aan huis worden opgehaald en daar ook 

weer thuis gebracht worden” het meest prettige aspect van PlusBus Houten te vinden. Deze con-

statering sluit aan op de positieve score voor de loopafstand tussen de eigen voordeur en PlusBus 

Houten.  

Afsluitend kan gezegd worden dat hypothese H10 wordt aangenomen. De hypothese be-

treft de aanname dat zelfstandig wonende ouderen die als passagier gebruik maken van PlusBus 

Houten ervaren dat dit vervoersinitiatief tegemoet komt aan hun behoefte aan toegankelijk vervoer. 

Deze aanname worden deels onderbouwd door de antwoorden op de open vragen.   

 

4.2.5 Reistevredenheid 

Om reistevredenheid te meten zijn de respondenten drie stellingen voorgelegd, namelijk:  

 

Mijn reis met PlusBus Houten ervaar ik over het algemeen als… 

1. …een reis met zeer lage kwaliteit (1) t/m …een reis met zeer hoge kwaliteit (5). 

2. …erg vermoeiend (1) t/m … erg enerverend (5). 

3. …erg stressvol (1) t/m …erg ontspannend (5).  

 

Passagiers geven allereerst aan gemiddeld zeer positief te zijn over de kwaliteit van de reis (M = 

4,50, SD = 0,595). Van alle drie stellingen scoort deze het hoogst. Hierna volgen de zeer positieve 

gemiddelden voor de (ont)spanning die de reis oplevert met een 4,44 (SD = 0,691) en de energie 

die de reis kost en/of oplevert (M = 4,10, SD = 0,634). In figuur 14 is verder te zien dat passagiers 

alleen maar positieve of neutrale scores hebben gegeven.  

 

Figuur 14. Reistevredenheid van passagiers (2020) 
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Zoals toegelicht in paragraaf 3.3.3 kan er met behulp van deze beschrijvende informatie 

geen uitspraak worden gedaan in hoeverre er sprake is van een verband tussen reistevredenheid 

en de tegemoetkoming aan de mobiliteitsbehoeften. Het aannemen of verwerpen van hypothese 

H11 is dan ook niet mogelijk. Deze hypothese betreft de aanname dat reistevredenheid wordt beïn-

vloedt door de mate waarin de doelpopulatie (in dit geval passagiers) ervaart dat PlusBus Houten 

tegemoet komt aan hun mobiliteitsbehoeften. Wel kan er gezegd worden dat de reistevredenheid 

als geheel, los van eventuele verbanden met mobiliteitsbehoeften, over het algemeen zeer positief 

wordt beoordeeld met een 4,40 (SD = 0,513).  

 

4.2.6 Overige opmerkingen 

Uit de antwoorden op de open vragen zijn tevens pluspunten en aandachtspunten naar voren ge-

komen die niet helemaal onder de vier behandelde mobiliteitsbehoeften vallen. De open vragen 

betreffen de vraag naar het meest positieve aspect van PlusBus Houten en de vraag waar PlusBus 

Houten in kan verbeteren om aan de mobiliteitsbehoefte van de betreffende passagier te voldoen. 

Een regelmatig terugkomend antwoord op de eerste vraag betreft de aanschaf van een nieuwe 

bus. “Alles is prima!” stelt een passagier bijvoorbeeld, “Helemaal nu er een nieuwe bus is. Je zit nu 

wat ruimer.” Tevens worden de stoelen van de nieuwe bus door een passagier aangehaald als het 

meest prettige aspect “in verband met rugklachten”. Een verbeterpunt betreft dan ook meteen het 

laten rijden van een extra bus “om iedereen die graag mee wil ook een plekje te kunnen geven om 

mee te gaan”. Een andere passagier beaamt deze opmerking door te stellen dat een tweede bus 

nodig is, “één is te weinig”.  “Vaker rijden!” geeft een derde passagier aan. De nieuwe bus lijkt dus 

gewaardeerd te worden en de vraag om meerdere ritten is aanwezig.  

 Daarnaast stelt een enkeling het fijn te vinden dat PlusBus Houten “van te voren meldt dat 

ze er aan komen…  …dan kun je zorgen dat je klaar staat.” Een andere passagier stelt het feit dat 

de “rollator/ rolstoel mee kan” als het meest prettige aspect en een derde passagier het “veilig uit 

en thuis komen”. Een groot deel van de passagiers lijkt daarnaast vooralsnog tevreden te zijn met 

de situatie zoals hij is en geeft bij de vraag om verbeterpunten aan “het niet zo snel te weten”, “het 

voldoet goed,”, “ik ben tevreden” of “geen wensen of behoeften” te hebben.  

 

4.3 Begeleiders 

Ook deze paragraaf start met een overzicht van de gemiddelde scores per mobiliteitsbehoefte. In 

figuur 15 is terug te lezen dat begeleiders de tegemoetkoming van PlusBus Houten aan hun mobi-

liteitsbehoeften negatief beoordelen. In de volgende subparagrafen wordt er wederom dieper in-

gegaan op de verschillende aspecten van de drie mobiliteitsbehoeften en de bijbehorende hypo-

thesen. Daarnaast is het belangrijk om te noemen dat met behulp van een Mann-Whitney toets en 
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een Kruskall-Wallis toets geconstateerd is dat er bij geen van de behoeften sprake is van signifi-

cante verschillen op basis van demografische gegevens (zie bijlage 2).  

 

Figuur 15. Gemiddelde scores mobiliteitsbehoeften begeleiders (2020) 

 

 

4.3.1 Recreatieve behoeften 

Net als de passagiers zijn de begeleiders twee stellingen omtrent hun recreatieve behoeften voor-

gelegd:  

 

Met behulp van PlusBus Houten is het voor mij makkelijk om:  

3. een georganiseerde dagtocht te maken in groepsverband. 

4. een dagje uit te gaan met een vriend(in).   

 

De resultaten van deze twee stellingen zijn uiteenlopend. Wat betreft de tegemoetkoming aan de 

behoefte aan een georganiseerd dagje uit geven begeleiders gemiddeld een licht positieve score 

van 3,38 (SD = 1,685). De helft van de passagiers geeft hierbij aan het (helemaal) eens te zijn met 

de stelling (zie figuur 16). Een kwart geeft aan het niet oneens of eens te zijn en het overige kwart 

geeft aan het helemaal niet eens te zijn met de stelling. Wat betreft het aspect een dagje uit met 

een vriend(in) uiten begeleiders zich daarentegen negatief (M = 2,00, SD = 1,414). Het merendeel 

geeft een negatieve score en slechts 12,5% geeft een positieve score.  

Aan het einde van de enquête is aan de begeleiders gevraagd naar het meest prettige as-

pect van PlusBus Houten. Een deel van de antwoorden hierop gaat over het tegemoetkomen aan 

de recreatieve behoeften. Hierbij leggen begeleiders echter de focus op de passagiers in plaats van 

op henzelf. “Het bezorgen van een leuke dag” is een voorbeeldantwoord dat is gegeven op de 

vraag. Het meest prettige aspect lijkt dan ook niet voort te komen uit de tegemoetkoming aan hun 

(eigen) recreatieve behoeften, maar, volgens een respondent, uit het “iets kunnen betekenen voor 

andere mensen”.  

 Hoewel het algehele gemiddelde van de scores voor de tegemoetkoming aan de recrea-

tieve behoeften van begeleiders negatief is (zie figuur 15) wordt het aspect georganiseerde dag-

tocht wel positief beoordeeld. Afsluitend kan daarom worden gesteld dat hypothese H2 wordt 
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verworpen, met uitzondering van de tegemoetkoming aan de behoefte aan een georganiseerd 

dagje uit. De hypothese betreft de aanname dat zelfstandig wonende ouderen die als begeleiders 

actief zijn bij PlusBus Houten ervaren dat dit vervoersinitiatief tegemoet komt aan hun recreatieve 

mobiliteitsbehoeften. Het deels verwerpen van de hypothese kan mogelijk te maken hebben met 

de focus van begeleiders op andermans behoeften (die van de passagiers).   

 

Figuur 16. Tegemoetkoming aan  

recreatieve mobiliteitsbehoeften van begeleiders (2020) 

 

 

4.3.2 Emotionele behoeften 

De betreffende stellingen die de begeleiders zijn voorgelegd omtrent de emotionele behoeften 

zijn:  

 

Reizen met PlusBus Houten heeft bijgedragen aan een gevoel van:  

4. zelfstandigheid. 

5. controle. 

6. zelfwaarde. 

 

De gemiddelde scores die gegeven zijn aan de drie stellingen variëren tussen negatief en positief. 

Het aspect zelfstandigheid wordt hierbij negatief beoordeelt met een gemiddelde van 2,75 (SD = 

1,669). Vergeleken de scores voor de andere stellingen zijn de resultaten van de eerste stelling 

erg uiteenlopend. Een kwart geeft bijvoorbeeld aan het helemaal eens te zijn met de stelling en 

anderhalf zoveel begeleiders geven aan het helemaal oneens te zijn (zie figuur 17). 37,5% geeft 

verder aan het niet oneens of eens te zijn.  
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Figuur 17. Tegemoetkoming aan  

emotionele mobiliteitsbehoeften van begeleiders (2020) 

 

 

De tweede stelling die de mate van tegemoetkoming aan een gevoel van controle bevraagd 

is tevens negatief beoordeeld (M = 2,38, SD = 1,302). Maar een kwart geeft een positieve beoorde-

ling en de helft van de begeleiders geeft een negatieve score. In tegenstelling tot deze en de eerste 

stelling wordt de derde stelling licht positief beoordeeld met een gemiddelde van 3,25 (SD = 

1,488). Het merendeel geeft hierbij aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling. Maar een kwart 

laat weten het helemaal niet eens te zijn.  

 De eerste twee stellingen bevestigen dus het negatieve gemiddelde cijfer uit figuur 15 voor 

de tegemoetkoming aan de emotionele behoeften. Dit geldt echter niet voor de derde stelling. Op 

basis hiervan kan worden gesteld dat hypothese H5 wordt aangenomen, met uitzondering van de 

tegemoetkoming aan een gevoel van zelfwaarde. De hypothese betreft de aanname dat zelfstandig 

wonende ouderen die als begeleider actief zijn bij PlusBus Houten ervaren dat dit vervoersinitiatief 

niet tegemoet komt aan hun emotionele mobiliteitsbehoeften.  

  

4.3.3 Sociale behoeften 

Om de tegemoetkoming aan de sociale behoeften van begeleiders vast te stellen is gebruik ge-

maakt van de volgende stellingen:  
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Reizen met PlusBus Houten heeft mij geholpen om:  

4. (meer) deel te nemen aan het maatschappelijk leven. 

5. (meer) onder de mensen te komen. 

6. me minder eenzaam te voelen.    

 

Begeleiders zijn overwegend licht positief over de mate waarin PlusBus Houten tegemoet komt 

aan hun behoefte aan (meer) deelname aan het maatschappelijk leven (M = 3,38, SD = 1,302). Meer 

dan de helft geeft bijvoorbeeld een positieve score en een kwart een negatieve score (zie figuur 

18). Een kleinere 12,5% geeft aan neutraal te staan tegenover de stelling.  

 

Figuur 18. Tegemoetkoming aan  

sociale mobiliteitsbehoeften van begeleiders (2020) 

 

 

 De score voor de tweede stelling valt daarentegen negatief uit met een gemiddelde van 

2,63 (SD = 1,598). Hierbij stelt minder dan de helft van de begeleiders het (helemaal) eens te zijn 

met de stelling en de helft het (helemaal) oneens te zijn. De gemiddelde score voor de mate waarin 

PlusBus Houten tegemoet komt aan de behoefte om minder eenzaam te zijn is tevens negatief (M 

= 2,25, SD = 1,389). Minder dan een kwart geeft een positieve score en meer dan de helft beoor-

deelt de stelling negatief. Een kwart stelt zich hierbij neutraal op.  

 Bij de vraag naar het meest positieve aspect van PlusBus Houten zijn enkele antwoorden 

naar voren gekomen die relateren aan sociale mobiliteitsbehoeften. Net zoals het geval is bij de 

antwoorden aangaande de recreatieve behoeften, leggen de begeleiders wat betreft de sociale be-

hoeften tevens de focus op de passagiers in plaats van op hun eigen behoeften. Meerdere begelei-

ders geven bijvoorbeeld aan dat het kunnen bijdragen aan het welzijn van passagiers het meest 

prettige aspect van PlusBus Houten is. Enkele uitspraken betreffen het “bevorderen van contact 
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onderling” en “het zorgen voor gezelligheid”. Hierbij stelt één van de begeleiders dat “het belang-

stelling tonen voor ouderen hen zichtbaar goed doet”. Er is echter één respondent die wél een 

opmerking maakt over de sociale behoeften als begeleider, namelijk “meer contact tussen de vrij-

willigers onderling”. Dit betreft echter niet het meest positieve aspect van PlusBus Houten, maar 

een aandachtspunt. Hierbij wordt “met de vrijwilligers samen eens iets ondernemen” als voor-

beeld genoemd. 

 Als de net genoemde resultaten worden teruggekoppeld aan figuur 15 kan worden gesteld 

dat het totale negatieve gemiddelde voor de tegemoetkoming aan de sociale behoeften terug te 

zien is in de resultaten van stelling 2 en 3. Concluderend kan daarom gezegd worden dat hypo-

these H8 wordt verworpen, de behoefte aan (meer) deelname aan het maatschappelijk leven niet 

meegerekend. De hypothese betreft de aanname dat zelfstandig wonende ouderen die als begelei-

der actief zijn bij PlusBus Houten ervaren dat dit vervoersinitiatief tegemoet komt aan hun sociale 

mobiliteitsbehoeften.  

 

4.3.4 Reistevredenheid 

De reistevredenheid van begeleiders is gemeten middels de volgende stellingen:  

 

Mijn reis met PlusBus Houten ervaar ik over het algemeen als… 

1. …een reis met zeer lage kwaliteit (1) t/m …een reis met zeer hoge kwaliteit (5). 

2. …erg vermoeiend (1) t/m … erg enerverend (5). 

3. …erg stressvol (1) t/m …erg ontspannend (5).  

 

Met de uitgevoerde toetsen kan geen uitspraak worden gedaan over hypothese H11. Deze hypo-

these betreft de aanname dat de reistevredenheid van de doelpopulatie wordt beïnvloedt door de 

mate waarin de doelpopulatie ervaart dat PlusBus Houten tegemoet komt aan hun mobiliteitsbe-

hoeften. Desondanks kan er op basis van de beschrijvende statistiek worden vastgesteld dat bege-

leiders over het algemeen genomen redelijk positief zijn (M = 3,6, SD = 0,972). De kwaliteit van de 

reis wordt hierbij het hoogst beoordeeld met een 3,88 (SD = 0,835). De kwaliteit van de reis is het 

enige aspect dat niet negatief wordt beoordeeld door de begeleiders. Hierop volgt de (ont)span-

ning van de reis met een gemiddelde van 3,50 (SD = 0,926). De helft (en tevens het merendeel) 

van de begeleiders geeft hierbij aan neutraal te staan tegenover de stelling (zie figuur 19). Tot slot 

wordt de energie die de reis kost en/of geeft beoordeeld met een 3,38 (SD = 1,302).  
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Figuur 19. Reistevredenheid van begeleiders (2020) 

 

 

4.3.5 Overige opmerkingen 

Net als bij de passagiers, kwamen ook bij de begeleiders enkele aspecten naar voren in de ant-

woorden op de open vragen die niet gecategoriseerd kunnen worden onder de drie net behan-

delde behoeften. De open vragen betreffen de vraag naar het meest positieve aspect van PlusBus 

Houten en de vraag naar verbeterpunten wat betreft de tegemoetkoming aan de mobiliteitsbe-

hoeften van de betreffende persoon. Het “rijden van kortere ritten, ook in de ochtend” wordt door 

een begeleider als verbeterpunt genoemd. Een andere begeleider suggereert daarnaast om “ook 

korte begeleide vakantiereisjes aan te bieden” voor alleenstaande ouderen. De duur van dit va-

kantiereisje zou “een paar dagen” betreffen. Verder noemt een begeleider tevens “picknick ritten” 

als suggestie, “waarbij in een bos uit de picknick mand gegeten wordt”. Deze antwoorden zijn sterk 

gericht op de behoeften van passagiers en niet op de behoeften van begeleiders.  

  

4.4 Chauffeurs 

In figuur 20 zijn de gemiddelde scores van de drie mobiliteitsbehoeften terug te zien. Uit het figuur 

kan worden opgemaakt dat alle behoeften negatief beoordeeld worden. In de hierop volgende 

tekst wordt verder ingegaan op de betreffende hypothesen. Verder is er met behulp van een 

Mann-Whitney toets en een Kruskall-Wallis toets geconstateerd dat er bij geen van de mobiliteits-

behoeften sprake is van significante verschillen op basis van demografische gegevens (zie bijlage 

3). 
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Figuur 20. Gemiddelde scores mobiliteitsbehoeften chauffeurs (2020) 

 

 

4.4.1 Recreatieve behoeften 

De volgende stellingen zijn gebruikt voor het meten van de recreatieve behoeften:  

 

Met behulp van PlusBus Houten is het voor mij makkelijk om:  

5. een georganiseerde dagtocht te maken in groepsverband. 

6. een dagje uit te gaan met een vriend(in).   

 

De mate waarin PlusBus Houten tegemoet komt aan de behoefte aan een georganiseerde dagtocht 

wordt door chauffeurs met een gemiddelde van 2,02 (SD = 1,560) negatief beoordeeld. Bijna twee 

derde uit zich negatief en iets minder dan een derde geeft een positieve beoordeling (zie figuur 

21). Hierbij geven de overige respondenten een neutrale score.  

 

Figuur 21. Tegemoetkoming aan  

recreatieve mobiliteitsbehoeften van chauffeurs (2020) 

 

 

 Het aspect van een dagje uit met een vriend(in) wordt over het algemeen tevens negatief 

beoordeeld (M = 2,82, SD = 1,590). Deze score is echter een stuk hoger dan de score van de eerste 
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stelling. Het merendeel laat hierbij weten het (helemaal) oneens te zijn met de stelling en maar 

een kwart geeft aan het (helemaal) eens te zijn.  

Uit de antwoorden op de open vraag naar het meest prettige aspect van PlusBus Houten 

verwijzen meerdere chauffeurs naar het bij kunnen dragen aan het verzorgen van een georgani-

seerde dagtocht. Eén van de chauffeurs geeft bijvoorbeeld aan het prettig te vinden “mensen de 

gelegenheid te kunnen bieden om een leuk uitstapje te maken”. Een ander geeft aan het een prettig 

aspect te vinden om “ouderen te helpen een mooi uitje te geven”. Deze antwoorden duiden, net 

als de antwoorden van de begeleiders, op een focus op de recreatieve mobiliteitsbehoeften van de 

passagiers in plaats van op de eigen recreatieve mobiliteitsbehoeften. Tegelijkertijd lijken deze 

antwoorden te wijzen op de eigen behoefte van chauffeurs om anderen te helpen.  

De negatieve gemiddelde scores voor de twee aspecten van de recreatieve behoeften slui-

ten aan op het totale negatieve gemiddelde benoemd in figuur 20. Afsluitend kan daarom gezegd 

worden dat de hypothese H3 wordt verworpen. Deze hypothese betreft de aanname dat zelfstan-

dig wonende ouderen die als chauffeur actief zijn bij PlusBus Houten ervaren dat dit vervoersmiddel 

tegemoet komt aan hun recreatieve mobiliteitsbehoeften. Net als bij de begeleiders komt de focus 

van chauffeurs op de behoeften van de passagiers naar voren. Deze focus sluit enigszins aan op de 

gegeven negatieve scores van de tegemoetkoming aan de eigen behoeften.  

 

4.4.2 Emotionele behoeften 

De ervaringen van chauffeurs omtrent de tegemoetkoming aan hun emotionele behoeften zijn met 

behulp van drie stellingen vastgesteld, namelijk:  

 

Reizen met PlusBus Houten heeft bijgedragen aan een gevoel van:  

7. zelfstandigheid. 

8. controle. 

9. zelfwaarde. 

 

De scores voor de drie onderdelen van de emotionele mobiliteitsbehoeften zijn allen gemiddeld 

genomen negatief. De eerste stelling wordt bijvoorbeeld beoordeeld met een gemiddelde van 2,12 

(SD = 1,364). Chauffeurs geven hierbij grotendeels aan het (helemaal) oneens te zijn met de stel-

ling en slechts iets meer dan een kleine 10,0% stelt het helemaal eens te zijn (zie figuur 22). Verder 

geeft bijna een kwart aan het niet oneens of eens te zijn. Als er wordt gekeken naar de tweede 

stelling wordt er tevens gemiddeld een negatieve score gegeven van (M = 1,88, SD = 1,219). Deze 

score is wat lager dan de score voor de eerste stelling. Een kleine groep van 11,8% geeft aan het 

(helemaal) eens te zijn met de stelling, terwijl meer dan 75% het (helemaal) oneens is met de 

stelling.   
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 Hoewel de gemiddelde score voor de bijdrage aan een gevoel van zelfwaarde van alle drie 

stellingen het hoogst is, wordt deze stelling alsnog negatief beoordeeld met een gemiddelde van 

2,94 (SD = 1,298). De meningen hierover zijn enigszins evenredig verspreid. Iets meer dan een 

derde geeft namelijk een positieve score, en iets meer dan een derde geeft een negatieve score. 

Daarbij stelt iets minder dan een derde zich neutraal op.  

 

Figuur 22. Tegemoetkoming aan  

emotionele mobiliteitsbehoeften van chauffeurs (2020) 

 

 

 De gemiddeld negatieve scores van de drie emotionele behoeften sluiten aan op het totale 

negatieve gemiddelde van de emotionele behoeften genoemd in figuur 20. Op basis hiervan wordt 

hypothese H6 verworpen. Deze hypothese betreft de aanname dat zelfstandig wonende ouderen 

die als chauffeur actief zijn bij PlusBus Houten ervaren dat dit vervoersinitiatief tegemoet komt aan 

hun emotionele mobiliteitsbehoeften.  

 

4.4.3 Sociale behoeften 

Om de tegemoetkoming aan de sociale behoeften van chauffeurs vast te stellen is gebruik gemaakt 

van de volgende stellingen:  

 

Reizen met PlusBus Houten heeft mij geholpen om:  

1. (meer) deel te nemen aan het maatschappelijk leven. 

2. (meer) onder de mensen te komen. 

3. me minder eenzaam te voelen.    
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Wat betreft de sociale behoeften zijn de gemiddelde scores van de drie onderdelen uiteenlopend. 

De tegemoetkoming aan de behoefte aan (meer) deelname aan het maatschappelijk leven wordt 

allereerst licht positief beoordeeld met een gemiddelde van 3,35 (SD = 1,169). Bijna de helft van 

de chauffeurs geeft een positieve score en een kleiner percentage van 23,5% geeft een negatieve 

score (zie figuur 23). Bijna een derde beoordeelt de eerste stelling neutraal.  

 

Figuur 23. Tegemoetkoming aan  

sociale mobiliteitsbehoeften van chauffeurs (2020) 

 

 

 De tweede stelling wordt, in tegenstelling tot de eerste stelling, negatief beoordeeld met 

een gemiddelde van 2,76 (SD = 1,200). Minder dan een kwart geeft aan het (helemaal) eens te zijn 

met de stelling dat PlusBus Houten tegemoet komt aan de behoefte aan (meer) onder de mensen 

komen. Daarnaast geeft het merendeel aan het (helemaal) oneens te zijn. Net als bij stelling 1 geeft 

bijna een derde aan het niet oneens of eens te zijn. De tegemoetkoming aan het minder eenzaam 

voelen wordt tot slot tevens negatief beoordeeld met een gemiddelde van 1,59 (SD = 1,121). 

Slechts 5,9% geeft een positieve score en meer dan driekwart geeft een negatieve score. Net iets 

meer dan 10% geeft hierbij een neutrale score.  

 Deze gegevens kunnen aangevuld worden met enkele antwoorden op de vraag wat het 

meest positieve aspect van PlusBus Houten is. Hoewel de tweede stelling gemiddeld een negatieve 

score heeft gekregen, gaven enkele chauffeurs bij de open vraag wel aan dat zij het (meer) onder 

de mensen komen als het meest positieve aspect zagen. Dit is terug te lezen in de waardering van 

verschillende chauffeurs voor het “contact met de deelnemers” en “een gezellige dag met een 

groep mensen”. Daarnaast lijkt een ander deel van de chauffeurs te spreken over (meer) deelname 

aan het maatschappelijk leven als plicht of dienst in plaats van als behoefte. Een chauffeur be-

noemt het meest prettige aspect van PlusBus Houten bijvoorbeeld als volgt: “de geleverde bij-

drage aan een maatschappelijk noodzakelijke dienstverlening”. Een ander geeft aan het prettig te 
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vinden “een steentje bij te dragen aan het welzijn van senioren”. Net als bij de begeleiders, stipt 

één respondent de sociale behoeften van de eigen groep, in dit geval de chauffeurs, aan, namelijk 

de behoefte aan “jaarlijkse uitjes voor de chauffeurs en begeleiders” (zonder passagiers).  

 De totale negatieve score voor de sociale behoeften van figuur 20 wordt dus bevestigd 

door de scores van de tegemoetkoming aan het (meer) onder de mensen zijn en zich minder een-

zaam voelen. Afsluitend kan daarom worden gesteld dat hypothese H9 wordt verworpen, de tege-

moetkoming aan (meer) deelname aan het maatschappelijk leven uitgezonderd. De hypothese be-

treft de aanname dat zelfstandig wonende ouderen die als chauffeurs actief zijn bij PlusBus Houten 

ervaren dat dit vervoersinitiatief tegemoetkomt aan hun sociale mobiliteitsbehoeften. Een deel van 

de antwoorden op de open vragen kunnen mogelijk licht werpen op deze uitkomst.  

 

4.4.4 Reistevredenheid 

De reistevredenheid van chauffeurs is gemeten middels de volgende stellingen:  

 

Mijn reis met PlusBus Houten ervaar ik over het algemeen als… 

1. …een reis met zeer lage kwaliteit (1) t/m …een reis met zeer hoge kwaliteit (5). 

2. …erg vermoeiend (1) t/m … erg enerverend (5). 

3. …erg stressvol (1) t/m …erg ontspannend (5).  

 

Chauffeurs beoordelen de kwaliteit van de reis allereerst gemiddeld met een zeer positieve score 

(M = 4,35, SD = 0,493). Hierbij zijn alleen maar positieve scores gegeven (zie figuur 24). De 

(ont)spanning die de reis oplevert wordt met een iets lager, maar alsnog zeer positief, cijfer be-

oordeeld (M = 4,24, SD = 0,752). Voor dit aspect zijn alleen maar positieve en neutrale scores ge-

geven. De energie die de reis kost en/of geeft wordt als enig aspect door een deel van de chauffeurs 

negatief beoordeeld, maar gemiddeld genomen wordt de betreffende stelling, net als de andere 

twee stellingen, zeer positief beoordeeld (M = 4,12, SD = 0,928). Ondanks dat de hypothese aan-

gaande reistevredenheid niet beantwoord kan worden met deze gegevens, kan wel gesteld wor-

den dat de reistevredenheid van chauffeurs hoog is met een gemiddelde van 4,2 (SD = 0,621).  
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Figuur 24. Reistevredenheid van chauffeurs (2020) 

 

 

4.4.5 Overige opmerkingen 

De antwoorden op de twee open vragen (meest positieve aspect van PlusBus Houten en aan-

dachtspunten) die niet relateren aan één van de bovengenoemde behoeften zijn deels gericht op 

andere behoeften van passagiers en deels op de eigen behoeften van chauffeurs. Wat betreft de 

behoeften van de passagiers geven enkele chauffeurs bijvoorbeeld aan dat er meer gereden kan 

worden met de mensen, door “de bus frequenter in te zetten”. Een ander stelt dat er meer finan-

ciële middelen dienen vrij te komen “zodat er een tweede bus kan rijden”. De betreffende respon-

dent stelt hierbij dat de gemeente Houten veel meer zou kunnen bijdragen. Een andere chauffeur 

geeft tevens aan dat “de steun van de gemeente in financiële zin goed zou zijn”, en dan “met name 

structurele steun”. De chauffeur noemt dit tevens met het oog op ouderen “met een kleine beurs”.  

Wat betreft de eigen behoeften benoemt een chauffeur “de adressen van de mensen vast 

in de navigatie” als verbeterpunt. Een andere chauffeur vindt “het verbeteren van de expertise 

door het aanbieden van cursussen en ondersteuning in de sociale omgang met ouderen, alsook 

EHBO gericht op ouderen” een aandachtspunt. Tot slot geven, net als de passagiers, meerdere 

chauffeurs aan geen verbeterpunten te zien of te weten. “Ik vind het prima zo,” stelt bijvoorbeeld 

een chauffeur. Een ander geeft aan dat “de meeste zaken gewoon goed lopen” en verder stelt een 

derde chauffeur dat “de PlusBus vooralsnog aan al mijn behoeften als chauffeur voldoet”.  
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5. Discussie 

 

  

5. Discussie 
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In dit hoofdstuk worden de bevonden resultaten teruggekoppeld aan de gevonden literatuur over 

het onderwerp zoals besproken in het theoretisch kader. Sommige resultaten kunnen echter niet 

aan de betreffende literatuur worden gekoppeld. Om deze reden wordt gebruik gemaakt  van an-

dere literatuur en speculatie om deze resultaten te kunnen duiden.  

 

5.1 Passagiers 

Om te beginnen blijkt dat passagiers (zeer) positief zijn over de mate waarin PlusBus Houten te-

gemoet komt aan hun recreatieve en sociale mobiliteitsbehoeften. Deze uitkomsten komen over-

een met de verwachting. Wat betreft de recreatieve behoeften was er sprake van een significant 

verschil tussen de gegeven scores voor een georganiseerde dagtocht op basis van leeftijdscatego-

rie. Dit verschil kan mogelijk verklaard worden door enerzijds het aantal verplaatsingen per leef-

tijdscategorie. De oudste groep passagiers maakt volgens het CBS (2018) namelijk minder ver-

plaatsingen dan de jongere groepen ouderen. Anderzijds speelt mogelijk het afnemende sociale 

netwerk met een toenemende leeftijd een rol (Hawkley & Kocherginsky, 2018). Het is denkbaar 

dat deze twee aspecten  samenhangen met het voorkomen dat de eerstgenoemde groep ouderen 

over het algemeen genomen minder tegemoet wordt gekomen dan de andere (jongere) groep ou-

deren aan de behoefte aan een dagje uit met anderen. Hierdoor kan het belang van PlusBus Hou-

ten, die wellicht één van de weinige vervoersmiddelen is die aan deze behoeften tegemoetkomt, 

stijgen, met een hogere waardering dan jongere leeftijdsgroepen als gevolg.  

Het is verder tegen de verwachting in dat passagiers ervaren dat PlusBus Houten tegemoet 

komt aan twee van de drie emotionele mobiliteitsbehoeften. Het feit dat passagiers aangeven dat 

PlusBus Houten tegemoetkomt aan hun behoefte aan een gevoel van zelfstandigheid kan mogelijk 

verklaard worden door de toegankelijkheid van PlusBus Houten. Door een service te bieden die 

tegemoet komt aan de beperkte mogelijkheden van een persoon om zichzelf van A naar B te ver-

plaatsen, neemt de beperkte mobiliteit van de betreffende passagier af (Su & Bell, 2009), wat kan 

worden ervaren als een toenemende zelfstandigheid (Karakaya et al., 2009). Daarnaast, door 

(weer) in staat te zijn om anderen te ontmoeten en sociaal te interacteren kunnen passagiers mo-

gelijk een gevoel van zelfwaarde, of waardering en tevredenheid ervaren (Alaphilippe, 2008; Orth, 

Maes & Schmitt, 2015). In dit licht is het gevoel van zelfstandigheid en zelfwaarde in de context 

van mobiliteitsbehoeften niet persé gebonden aan het besturen van een auto.  

Zoals verwacht komt ook PlusBus Houten tegemoet aan de behoefte van passagiers aan 

toegankelijk vervoer. Hierbij is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat PlusBus Hou-

ten kenbaar heeft gemaakt dat ze de ouderen met lagere inkomens niet lijken te bereiken. De me-

ning van deze groep ouderen wordt dan ook niet vertegenwoordigd in de gegeven scores. Hierop 

aansluitend: uit de resultaten blijkt dat meerdere vrijwilligers aangeven te denken dat de ge-

meente Houten hier een belangrijkere rol in kan gaan spelen, bijvoorbeeld in de vorm van 
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structurele, financiële steun. Verder is het belangrijk om te noemen dat de relatie tussen de toe-

gankelijkheid van PlusBus Houten en de mate van mobiliteit van de passagiers niet is meegeno-

men in deze scriptie. Naar de ernst van fysieke beperkingen en het gebruik van hulpmiddelen 

(zoals een rollator of een rolstoel) is bijvoorbeeld geen onderzoek gedaan, dus kan er geen speci-

fieke uitspraak worden gedaan over de toegankelijkheid van PlusBus Houten in relatie tot de mate 

van mobiliteit van passagiers (of begeleiders en chauffeurs).   

Vanwege een te kleine omvang van de respondentengroep is het tot slot niet mogelijk ge-

weest om verbanden te toetsen tussen reistevredenheid en mobiliteitsbehoeften. Zoals al gezegd, 

kan met behulp van de beschrijvende statistieken echter wel gezegd worden dat passagiers ge-

middeld genomen zeer tevreden zijn met hun reis met PlusBus Houten. Deze resultaten passen bij 

de positieve scores voor de tegemoetkoming aan de mobiliteitsbehoeften en de aanname dat mo-

biliteitsbehoeften en reistevredenheid samenhangen (Hjorthol et al., 2010).  

 

5.1 Begeleiders en chauffeurs 

Wat betreft de begeleiders is het onverwacht dat PlusBus Houten niet tegemoet komt aan de spe-

cifieke recreatieve behoefte aan een dagje uit met een vriend(in). Een mogelijke verklaring hier-

voor is het feit dat er maar één begeleider en één chauffeur per rit aanwezig is. ‘Afspreken’ met 

een vriend(in) voor een rit is dus lastig, tenzij de betreffende vriend(in) een passagier van PlusBus 

Houten betreft. Hierbij is het belangrijk om te noemen dat uit de antwoorden op de open vragen 

blijkt dat begeleiders wat betreft de recreatieve mobiliteitsbehoeften sterk gericht zijn op de pas-

sagiers en niet op hun eigen behoefte. Er lijkt daarnaast sprake te zijn van enerzijds de ‘hulpver-

leners’ en anderzijds de ‘hulpbehoevenden’, waardoor er mogelijk gesproken kan worden van een 

ongelijkwaardige relatie als het gaat om vriendschap (Clark, Gotay & Mills, 1974; Fisher, Nadler & 

Whitcheralagna, 1982). Dat een begeleider er met PlusBus Houten op uit trekt met een passagier 

als vriend(in) is in dit licht onwaarschijnlijk.  

Wat betreft de chauffeurs komt PlusBus Houten, tegen de verwachting in, niet tegemoet 

aan hun recreatieve mobiliteitsbehoeften. Het is aannemelijk om te denken dat dit te maken heeft 

met het feit dat de chauffeurs de tegemoetkoming aan hun recreatieve mobiliteitsbehoeften niet 

zoeken bij PlusBus Houten. De antwoorden op de open vragen bevestigen dit doordat blijkt dat de 

chauffeurs met name gericht zijn op het tegemoetkoming aan de recreatieve mobiliteitsbehoeften 

van passagiers in plaats van hun eigen behoeften, net als de begeleiders. Bijkomend feit is dat de 

chauffeurs mobiel genoeg zijn om een vervoersmiddel te besturen, waardoor zij ook niet aange-

wezen zijn op alternatief vervoer om recreatieve doeleinden te kunnen bezoeken (Van den Berg 

et al., 2011; Bakker et al., 2018).   

 Tevens is het onverwacht dat begeleiders aangegeven dat PlusBus Houten wel tegemoet 

komt aan hun emotionele behoefte aan een gevoel van zelfwaarde. Het feit dat begeleiders wel 
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ervaren dat PlusBus Houten aan dit gevoel tegemoet komt kan mogelijk verklaard worden door 

de voldoening die begeleiders lijken te halen uit het werk dat ze doen. Deze voldoening blijkt uit 

de antwoorden op de vraag naar het meest positieve aspect van PlusBus Houten. Een gevoel van 

zelfwaarde hoeft in dit licht niet speciaal gerelateerd te zijn aan een vervoersmiddel, maar aan 

‘het van betekenis kunnen zijn’ voor anderen.  

 Verder is het geheel onverwacht dat chauffeurs aangeven dat PlusBus Houten niet tege-

moet komt aan hun emotionele behoeften, hoewel verwacht werd dat het besturen van een ver-

voersmiddel relateert aan de tegemoetkoming van deze behoeften. Een mogelijke verklaring hier-

voor betreft de gedachte dat het rijden van een bus niet dezelfde voldoening geeft als het rijden 

met een auto. Mogelijk zijn gevoelens van zelfwaarde, zelfstandigheid en controle wat betreft de 

emotionele mobiliteitsbehoeften specifiek verbonden aan het vervoersmiddel de auto (Mussel-

white & Haddad, 2018). Daarnaast is het aannemelijk om te denken, gezien het grootste deel van 

de chauffeurs uit mannen bestaat, dat het in Nederland (nog steeds) ‘niet heel stoer’ is voor man-

nen om aan te geven dat een organisatie bijdraagt aan gevoelens van zelfstandigheid, controle en 

zelfwaarde (Body, 1999; Ciccia, & Sainsbury, 2018). Deze gedachte is verder ook niet vreemd in 

de context van een maatschappij waar de nadruk ligt op zelfredzaamheid en eigen verantwoorde-

lijkheid (Bredewold et al., 2018). Mogelijk dat dit dan ook bijdraagt aan de negatief uitgevallen 

scores.  

Verder is het belangrijk om hierbij te noemen dat begrippen zoals ‘een gevoel van zelfstan-

digheid’, ‘een gevoel van controle’ en ‘een gevoel van zelfwaarde’ wellicht lastig te interpreteren 

zijn. De complexiteit van deze vragen kan terug worden gezien in het feit dat er in de antwoorden 

op de open vragen geen opmerkingen zijn gemaakt over de benoemde emotionele mobiliteitsbe-

hoeften (bij de andere mobiliteitsbehoeften is dit bijvoorbeeld wel zo). Dit geldt voor zowel pas-

sagiers, chauffeurs als begeleiders.   

 Wat betreft de verwachting dat PlusBus Houten tegemoet komt aan de sociale behoeften 

van begeleiders en chauffeurs, geven de twee groepen onverwacht aan enkel tegemoet te worden 

gekomen aan hun behoefte aan (meer) deelname aan het maatschappelijk leven. Bij beide groepen 

is in de antwoorden op de open vragen terug te lezen dat de nadruk ligt op de tegemoetkoming 

aan de sociale mobiliteitsbehoeften van passagiers in plaats van hun eigen behoeften. Deze focus 

kan verklaard worden door het eerder genoemde onderscheid tussen hulpverleners en hulpbe-

hoevenden. Mogelijk is het als hulpgevende niet prettig om toe te geven dat je zelf geholpen wordt 

door een organisatie in het (meer) onder de mensen komen en het minder eenzaam voelen (Fisher 

et al., 1982; Thompson & Bolino, 2018). Dit ondermijnt mogelijk de functie (en het gevoel van 

zelfwaarde) van de hulpgevende. Deze verklaring wordt enigszins benadrukt door de tegenstrij-

dige antwoorden van chauffeurs wat betreft het (meer) onder de mensen komen. In de betref-

fende stelling wordt er gemiddeld een negatieve score gegeven, maar in de antwoorden op de 
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vraag naar het meest prettige aspect van PlusBus Houten is de tegemoetkoming aan deze behoefte 

wel een terugkomend thema.    

Het feit dat de vrijwilligers wel hebben aangegeven dat PlusBus Houten bijdraagt aan 

(meer) deelname aan het maatschappelijk leven kan worden verklaard door de associatie van 

hulpverlening aan het deelnemen aan het maatschappelijke leven (Dekker & De Hart, 2009). Dit 

komt het best tot uiting in de uitspraak van een respondent die het volgende stelt over het meest 

prettige aspect van PlusBus Houten: “De geleverde bijdrage aan een maatschappelijk noodzake-

lijke dienstverlening”. Deelname aan het maatschappelijk leven wordt daarmee niet gekoppeld 

aan een behoefte, maar aan een plicht of verantwoordelijkheid ten aanzien van minder validen.  

 Hoewel er, net als bij de passagiers, geen verbanden kunnen worden getrokken tussen 

reistevredenheid en de mobiliteitsbehoeften, geven vrijwilligers wel aan gemiddeld genomen te-

vreden te zijn met het reizen met PlusBus Houten. Dit is volgens de verwachting, maar sluit echter 

niet aan op de overheersend negatieve scores voor de tegemoetkoming aan hun mobiliteitsbe-

hoeften. In dit licht is het dan ook jammer dat het uitvoeren van een multipele regressie niet mo-

gelijk was met de beschikbare data. Een verklaring in deze tegenstrijdige uitkomsten kan mogelijk 

gevonden worden in de gedachte dat vrijwilligers wel ervaren dat PlusBus Houten tegemoet komt 

aan hun behoefte als vrijwilliger zijnde (denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van het vervoersmid-

del zelf en het zich energieker voelen door het doen van vrijwilligerswerk (Van Nimwegen & Van 

Praag, 2012)).  
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6. Conclusie 

 

 

  

6. Conclusie 
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Na het behandelen van de resultaten en de discussie is het eindelijk tijd voor de conclusie. In dit 

hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag die aan het begin van dit hoofdstuk is 

gesteld. Deze vraag betreft:  

 

Welke rol speelt PlusBus Houten in het tegemoetkomen aan de mobiliteitsbehoeften van zelfstandig 

wonende ouderen die gebruik maken van dit vervoersinitiatief? 

 

 Allereerst ervaren passagiers meer dan verwacht dat zij tegemoet worden gekomen aan 

hun mobiliteitsbehoeften. Zoals verwacht komt PlusBus Houten tegemoet aan de recreatieve en 

sociale behoeften en de behoefte aan toegankelijk vervoer. Het is echter onverwacht dat PlusBus 

Houten tevens tegemoet komt aan de emotionele behoeften aan een gevoel van zelfstandigheid 

en zelfwaarde. De tegemoetkoming van PlusBus Houten aan de behoefte aan toegankelijk vervoer 

kan mogelijk het gevoel van zelfstandigheid verklaren (Karakaya et al., 2009). Daarnaast, door de 

tegemoetkoming aan de sociale behoefte om (meer) onder de mensen te komen is het mogelijk 

dat passagiers een gevoel van zelfwaarde ervaren (Alaphilippe, 2008; Orth, Maes & Schmitt, 

2015). De ervaringen van de passagiers zijn verder over het algemeen positief tot zeer positief, 

waarbij de tegemoetkoming aan de behoefte aan toegankelijk vervoer het best uit de bus komt. 

Hoewel er helaas geen antwoord gegeven kan worden op de vraag wat het verband is tussen reis-

tevredenheid en de mobiliteitsbehoeften, wordt de reistevredenheid zeer positief beoordeeld en 

stroken deze scores met de positieve scores voor de mobiliteitsbehoeften. Ofschoon het openbare 

vervoersnetwerk van Houten en het functioneren hiervan in relatie tot PlusBus Houten niet is 

onderzocht in deze scriptie, wordt er op basis van de net genoemde conclusies vermoed dat Plus-

Bus Houten gezien kan worden als een zeer waardevolle aanvulling op het huidige openbare ver-

voersnetwerk in Houten voor passagiers (zie Witte, 2018).  

 Ten tweede ervaren begeleiders en chauffeurs dat PlusBus Houten niet tegemoet komt 

aan hun mobiliteitsbehoeften. Dit ondanks de mogelijkheid om te profiteren van de tegemoetko-

ming van PlusBus Houten aan hun mobiliteitsbehoeften gedurende hun vrijwilligerswerk. Dit 

voorkomen kan waarschijnlijk op basis van twee verklaringen uitgelegd worden. Enerzijds zijn 

chauffeurs en begeleiders niet de aangewezen doelgroep van PlusBus Houten en staan de behoef-

ten van passagiers in officiële zin centraal (PlusBus, 20201). Vrijwilligers zijn dan ook gefocust op 

de behoeften van passagiers. Anderzijds lijkt er bij een deel van de vrijwilligers sprake te zijn van 

onuitgesproken stempels als ‘hulpverlener’ en ‘hulpvrager’, waardoor vrijwilligers de mogelijk-

heid tot de vervulling van de eigen behoeften niet kunnen of willen zien (Fisher et al., 1982; 

Thompson & Bolino, 2018). Dit kan tevens de antwoorden hebben beïnvloed. In het licht van de 

status als hulpverlener kunnen vrijwilligers het namelijk als onprettig ervaren om zichzelf gelijk 

te stellen met passagiers en toe te geven ook te worden tegemoetgekomen in hun behoeften. Tot 
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slot kan ook wat de begeleiders en chauffeurs betreft geen conclusie worden getrokken over een 

verband tussen reistevredenheid en mobiliteitsbehoeften. Desondanks is wel duidelijk geworden 

dat beide groepen positieve scores geven voor de reistevredenheid. Dat deze uitkomst niet strookt 

met de scores voor de tegemoetkoming aan de mobiliteitsbehoeften kan verklaard worden door 

de gedachte dat PlusBus Houten wél tegemoet komt aan de behoeften van de twee groepen als 

vrijwilliger zijnde (Van Nimwegen & Van Praag, 2012)). 
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Zoals al benoemd in de inleiding heeft de coronacrisis zijn weerslag gehad op het verloop en de 

respons van deze scriptie. Met de uitbraak van het virus vlak na de start van het enquêteren heeft 

de coronacrisis bijvoorbeeld de hoeveelheid respons vanuit PlusBus Houten naar verwachting 

sterk beperkt. Het effect van de crisis op het onderzoekverloop wordt in de onderstaande para-

graaf verder toegelicht. Daarna volgt een blik op de toekomst wat betreft de rol van lokale ver-

voersinitiatieven. Ook in deze paragraaf komt de invloed van de coronacrisis aan bod.  

 

7.1 Inhoudelijke terugblik 

Om te beginnen is het belangrijk om te noemen dat bij de start van deze scriptie in totaal drie 

lokale vervoersinitiatieven uit Houten centraal stonden. Deze vervoersinitiatieven betroffen Plus-

Bus Houten, Vervoer Houten en ANWB-AutoMaatje Houten. Het onderzoeken van de rol van deze 

initiatieven in de tegemoetkoming aan mobiliteitsbehoeften van de passagiers en chauffeurs werd 

hierbij nagestreefd. Hiernaast bestond het voornemen om tevens de utilitaire mobiliteitsbehoef-

ten, naast de recreatieve, emotionele en sociale behoeften en de behoefte aan toegankelijk ver-

voer, mee te nemen in het onderzoek. Dit gezien Vervoer Houten en ANWB-AutoMaatje onder 

andere gericht zijn op de tegemoetkoming aan deze mobiliteitsbehoefte. Door de uitbraak van het 

coronavirus en de daarop volgende maatregelen is het echter niet mogelijk geweest om aan deze 

originele onderzoeksopzet vast te houden en zijn Vervoer Houten en ANWB-AutoMaatje aan dit 

onderzoek ontvallen. Dit heeft niet alleen invloed gehad op de inhoud van de onderzoeksopzet, 

maar tevens op de omvang van de doelpopulatie die met 66 tot 75% is afgenomen. Ook de me-

thode heeft (indirect) sterk onder invloed gestaan van de genoemde omstandigheden. Waar in 

eerste instantie het toetsen op statistische verbanden een belangrijk onderdeel van het onderzoek 

vormde (het testen van een verband tussen mobiliteitsbehoeften en reistevredenheid middels een 

multipele regressie), was het toetsen van deze verbanden met een kleine respondentenomvang 

(ten gevolge van de virusuitbraak) niet meer mogelijk. Tevens werd het toetsen van verschillende 

gemiddelden van de drie groepen bemoeilijkt door, wederom, de kleine respondentengroep. De 

methode heeft dan ook meerdere transformaties ondergaan onder invloed van de coronacrisis.  

Verder is het belangrijk om te noemen dat de enquêtes net voor de uitbraak van het virus 

in Nederland onder de passagiers van PlusBus Houten zijn verspreid. Op dat moment was er nog 

sprake van de veronderstelling dat alle drie vervoersinitiatieven zouden deelnemen aan het on-

derzoek. Om deze reden staan er antwoordopties vermeld bij vraag 6 die in de aangepaste en hui-

dige onderzoeksopzet niet relevant zijn. De betreffende vraag gaat namelijk over de mate van de 

tegemoetkoming aan de behoefte om verschillende bestemmingen te bereiken, waaronder het 

ziekenhuis en de supermarkt: twee aspecten die niet relevant zijn voor een onderzoek dat enkel 

gericht is op PlusBus Houten.  
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 Verder is de vraag naar het gebruik van verschillende vervoersdiensten in de afgelopen 

maand (auto, ov, fiets, etc.) niet meegenomen in het resultatenhoofdstuk. De keuze voor het 

schrappen van de resultaten aangaande deze vraag berust op de oproep in maart 2020 van minis-

ter-president Rutte om zoveel mogelijk thuis te blijven (NOS, 20201) en berichten over een sterke 

afname van het gebruik van het openbaar vervoer en de auto in de periode van enquêteren en 

daarvoor (NOS, 20202; CBS, 20205). Daarnaast bevestigde een respondent de vertekening van de 

resultaten van de betreffende vraag, door telefonisch contact op te nemen en aan te geven dat het 

antwoord op de betreffende vraag niet representatief is voor haar ‘normale gedrag’. Omdat het 

gebruik van vervoerspassen met name interessant is in relatie tot het gebruik van verschillende 

vervoersdiensten is er tevens voor gekozen om de resultaten aangaande deze vraag niet mee te 

nemen in de scriptie.  Verder is er, op basis van het bericht van 23 maart 2020 dat PlusBus Houten 

naar aanleiding van de maatregelen rondom het coronavirus de ritten heeft stilgelegd (PlusBus 

Houten, 20203), gekozen voor het schrappen van de vraag in hoeverre passagiers tevreden zijn 

over de beschikbaarheid van het initiatief. De antwoorden op deze vraag staan naar verwachting 

te sterk onder invloed van het coronavirus en geeft naar verwachting dan ook geen representatief 

beeld van de beschikbaarheid van PlusBus Houten.  

 Buiten de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen om kan er gesteld worden dat de 

vraagstelling door enkele passagiers als verwarrend werd ervaren. Dit betreft met name vraag 6, 

waarbij de antwoordopties, die altijd niet van toepassing waren op de passagiers van PlusBus 

Houten (maar wel op Vervoer Houten en ANWB-AutoMaatje Houten), bij sommige respondenten 

voor onduidelijkheid zorgde. Deze onduidelijkheid bleek uit enkele aantekeningen bij vraag 6, zo-

als vraagtekens of opmerkingen, en een telefoontje van een respondent die specifiek informeerde 

naar de manier van invullen van vraag 6. Hoewel de optie ‘niet van toepassing’ werd geboden bij 

de betreffende vraag, was de vraagstelling voor sommige deelnemers klaarblijkelijk alsnog ondui-

delijk. Het gebruik van aparte enquêtes, afgestemd op de verschillende vervoersinitiatieven in 

plaats van een uniforme enquête voor de drie vervoersinitiatieven samen, was waarschijnlijk 

handzamer voor de respondenten geweest.  

 

7.2 Een blik vooruit 

Kijkend naar de toekomst wordt allereerst aanbevolen om op lokale schaal vervolgonderzoek te 

doen naar de rol van de twee overige vervoersinitiatieven uit Houten (Vervoer Houten en ANWB-

AutoMaatje) in het tegemoetkomen aan de mobiliteitsbehoeften van oudere passagiers. Resulta-

ten uit een dergelijk onderzoek, samengenomen met de resultaten van deze scriptie, kunnen na-

melijk een complementair beeld geven van de ervaringen van passagiers van vervoersinitiatieven 

uit Houten. Deze resultaten tezamen kunnen een belangrijke bron van informatie vormen voor 

gemeente Houten die momenteel voor de uitdaging staat om het huidige vervoersnetwerk beter 
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af te stemmen op de vraag en behoefte van passagiers (Witte, 2018). Verder worden de huidige 

overleggen tussen PlusBus Houten en de gemeente Houten wat betreft het bereiken van ouderen 

met lagere inkomens toegejuicht en wordt vervolgonderzoek hiernaar tevens aanbevolen.  

Daarnaast is toegankelijk vervoer voor oudere passagiers vooralsnog een actueel pro-

bleem in Nederland (KvKK, 2013). Om deze reden wordt vervolgonderzoek op nationale schaal 

naar Nederlandse (lokale) vervoersinitiatieven voor deze doelgroep in relatie tot toegankelijk 

vervoer aanbevolen. Naar aanleiding van de resultaten uit deze scriptie is het namelijk denkbaar 

dat vervoersinitiatieven een belangrijke aanvulling kunnen vormen op het Nederlandse vervoers-

netwerk en (deels) een oplossing kunnen bieden voor het probleem van toegankelijk vervoer. In-

dien de mogelijkheid daartoe bestaat en de omvang van vervolgonderzoek naar vervoersinitiatie-

ven het toelaat, wordt tevens aanbevolen om de mate van mobiliteitsbeperkingen van passagiers 

mee te nemen. Uit het conceptueel model bleek namelijk dat de mate van mobiliteit invloed heeft 

op de tegemoetkoming aan mobiliteitsbehoeften, wat tevens betekent dat beperkingen in deze 

mobiliteit invloed uitoefenen op de tegemoetkoming van de mobiliteitsbehoeften van ouderen. 

Het meenemen van mobiliteitsbeperkingen kan verschillen in ervaringen omtrent de tegemoet-

koming in de mobiliteitsbehoeften van passagiers verklaren, waardoor aandacht voor dit aspect 

in volgend onderzoek belangrijk is.  

 Verder kan er met zekerheid gesteld worden dat vervolgonderzoek op korte termijn onder 

sterke invloed staat van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de bijbehorende maatre-

gelen. Het bereiken van de doelgroep ouderen is in de huidige situatie een dilemma, denk bijvoor-

beeld aan de door de overheid opgelegde beperkingen wat betreft het bezoeken van kwetsbare, 

zelfstandig wonende ouderen (alsook ouderen woonachtig in verzorgingshuizen) (Rijksoverheid, 

20202). Daarnaast zijn ouderen vaak minder tot niet digitaal ingesteld (KBO-PCOB, z.d.), waar-

door alternatieve manieren voor communicatie, zoals online enquêtes of videobellen voor inter-

views, in meerdere gevallen geen optie is. Evaluaties van nieuwe manieren om te communiceren 

met ouderen in een tijd van corona verdient dan ook aandacht.  

 Tevens kan gesteld worden dat het effect van de coronacrisis op de mobiliteit van ouderen 

(en alle andere leeftijdsgroepen) groot is. Alleen al de maatregelen om zoveel mogelijk thuis te 

blijven is beperkend in de bewegingsruimte van ouderen. Ouderen die afhankelijk zijn van andere 

vervoersmiddelen dan de eigen auto worden zelfs nog meer beperkt in hun mobiliteit door de 

restricties vanuit de overheid aangaande het gebruik van het openbaar vervoer (Rijksoverheid, 

z.d.3). Hoewel er daarnaast menig vervoersinitiatief in Nederland is stil komen te liggen door de 

anderhalve meter afstand regel (ANWB, z.d.), zijn er tevens vervoersinitiatieven die anticiperen 

op de behoeften van ouderen gedurende deze crisisperiode. Uit een gesprek met vervoersinitia-

tiefnemer De Kruijf (persoonlijke communicatie, 1 april 2020) blijkt bijvoorbeeld dat ANWB-Au-

toMaatje Houten grotendeels is overgegaan van personenvervoer op een boodschappendienst 
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voor personen die het huis niet uit mogen, kunnen of willen. Ook in een situatie als deze kunnen 

vervoersinitiatieven blijkbaar een ondersteunende rol spelen in het tegemoetkomen aan de mo-

biliteitsbehoeften van ouderen. Met extra mobiliteitsbeperkingen gedurende deze crisis is het on-

derzoeken van dergelijke getransformeerde vervoersdiensten op korte termijn dan ook urgent. 

Dit soort onderzoeken kunnen inzicht geven in succes- en faalfactoren van het transformatiepro-

ces, alsook in de vraag in hoeverre de coronacrisis invloed heeft op het belang van de verschillende 

mobiliteitsbehoeften. Wellicht is de behoefte van ouderen aan het bezoeken van recreatieve be-

stemming sterk gedaald (of juist gestegen) en het bezoeken van supermarkten of het verkrijgen 

van voedsel gegroeid.   
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Bijlage 1 

 

Bijlage 1.1. Vergelijking van verdelingen bij de recreatieve mobiliteitsbehoeften van pas-

sagiers 

  Georganiseerde dagtocht Dagje vriend(in) 

Geslacht Mann-Whitney U 45,000 5,500 

 Wilcoxon W 396,000 158,500 

 Z -1,400 -0,699 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,162 0,485 

Leeftijd Mann-Whitney U 72,000 36,000 

 Wilcoxon W 150,000 91,000 

 Z -2,219 -0,430 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,026 0,667 

Huishouden Mann-Whitney U 38,000 n.v.t. 

 Wilcoxon W 416,000 n.v.t. 

 Z -1,228 n.v.t. 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,219 n.v.t. 

Woonsituatie Mann-Whitney U 70,000 24,500 

 Wilcoxon W 106,000 115,500 

 Z -1,294 -0,215 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,196 0,830 

 

Bijlage 1.2. Vergelijking van verdelingen bij de emotionele mobiliteitsbehoeften van pas-

sagiers 

  Zelfstandigheid Controle Zelfwaarde 

Geslacht Mann-Whitney U 28,000 31,000 24,500 

 Wilcoxon W 259,000 241,000 255,500 

 Z -1,756 -1,352 -1,960 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,079 0,176 0,050 

Leeftijd Mann-Whitney U 60,000 65,000 73,000 

 Wilcoxon W 115,000 156,000 128,000 

 Z -1,161 -0,741 -0,397 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,246 0,459 0,691 

Huishouden Mann-Whitney U 29,000 41,000 27,000 

 Wilcoxon W 282,000 272,000 280,000 

 Z -1,174 -0,078 -1,300 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,240 0,938 0,194 

Woonsituatie Mann-Whitney U 51,000 32,500 51,000 

 Wilcoxon W 282,000 222,500 66,000 

 Z -0,108 -1,633 -0,105 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,914 0,103 0,916 
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Bijlage 1.3. Vergelijking van verdelingen bij de sociale mobiliteitsbehoeften van passa-

giers 

  Maatschappelijk 

leven 

Onder mensen 

komen 

Minder een-

zaam 

Geslacht Mann-Whitney U 54,000 50,500 35,000 

 Wilcoxon W 69,000 303,500 266,000 

 Z -0,220 -0,312 -1,179 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,826 0,755 0,238 

Leeftijd Mann-Whitney U 77,000 63,000 54,000 

 Wilcoxon W 132,000 118,000 109,000 

 Z -0,652 -1,226 -1,419 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,515 0,220 0,156 

Huishouden Mann-Whitney U 45,000 37,500 28,500 

 Wilcoxon W 55,000 313,500 281,500 

 Z -0,206 -0,644 -1,141 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,837 0,520 0,254 

Woonsituatie Mann-Whitney U 49,500 54,000 54,000 

 Wilcoxon W 64,500 69,000 264,000 

 Z -0,502 -0,069 -0,378 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,616 0,945 0,705 

 

Bijlage 1.4. Vergelijking van verdelingen bij de behoefte aan toegankelijk vervoer van 

passagiers 

  Loop-af-

stand 

In-stap-

pen 

Kosten Aan-

komst 

Duur rit Vriende-

lijkheid 

Geslacht Mann-Whitney U 45,000 64,000 35,000 12,000 12,000 54,500 

 Wilcoxon W 321,000 415,000 50,000 222,000 202,000 69,500 

 Z -1,124 -0,078 -1,855 -1,095 -1,009 -1,325 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,261 0,938 0,064 0,273 0,313 0,185 

Leeftijd Mann-Whitney U 89,000 112,000 114,000 56,000 45,000 102,000 

 Wilcoxon W 144,000 302,000 192,000 111,000 100,000 292,000 

 Z -0,072 -0,118 0,000 -0,316 -0,847 -1,143 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,943 0,906 1,000 0,752 0,397 0,253 

Huishouden Mann-Whitney U 38,000 52,000 30,000 6,500 6,500 50,000 

 Wilcoxon W 338,000 62,000 40,000 237,500 216,500 428,000 

 Z -0,984 -0,171 -1,628 -0,756 -0,695 -0,554 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,325 0,864 0,104 0,450 0,487 0,580 

Woonsituatie Mann-Whitney U 51,000 84,000 78,000 33,000 29,500 84,500 

 Wilcoxon W 304,000 337,000 114,000 169,000 182,500 120,500 

 Z -1,259 -0,289 -0,535 -0,707 -0,485 -0,795 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,208 0,772 0,592 0,480 0,628 0,426 
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Bijlage 2 

 

Bijlage 2.1. Vergelijking van verdelingen bij de recreatieve mobiliteitsbehoeften van be-

geleiders 

  Georganiseerde dagtocht Dagje vriend(in) 

Geslacht Mann-Whitney U 7,000 3,000 

 Wilcoxon W 22,000 18,000 

 Z -0,155 -1,439 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,877 0,150 

Leeftijd Kruskal-Wallis H 1,898 2,987 

 df 2 2 

 Asymp. Sig. 0,387 0,225 

Huishouden Mann-Whitney U 5,500 4,500 

 Wilcoxon W 8,500 25,500 

 Z -0,173 -0,536 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,863 0,592 

 

Bijlage 2.2. Vergelijking van verdelingen bij de emotionele mobiliteitsbehoeften van be-

geleiders 

  Zelfstandigheid Controle Zelfwaarde 

Geslacht Mann-Whitney U 6,000 6,000 7,000 

 Wilcoxon W 21,000 21,000 22,000 

 Z -0,473 -0,464 -0,160 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,636 0,643 0,873 

Leeftijd Kruskal-Wallis H 2,091 2,423 2,603 

 df 2 2 2 

 Asymp. Sig.  0,352 0,298 0,272 

Huishouden Mann-Whitney U 5,500 5,500 4,000 

 Wilcoxon W 26,500 26,500 7,000 

 Z -0,176 -0,173 -0,715 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,860 0,863 0,475 
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Bijlage 2.3. Vergelijking van verdelingen bij de sociale mobiliteitsbehoeften van begelei-

ders 

  Maatschappelijk 

leven 

Onder mensen 

komen 

Minder een-

zaam 

Geslacht Mann-Whitney U 7,000 5,500 5,500 

 Wilcoxon W 13,000 20,500 20,500 

 Z -0,159 -0,615 -0,619 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,874 0,539 0,536 

Leeftijd Kruskal-Wallis H 3,841 2,977 2,544 

 df 2 2 2 

 Asymp. Sig.  0,147 0,226 0,280 

Huishouden Mann-Whitney U 6,000 5,000 5,000 

 Wilcoxon W 27,000 26,000 26,000 

 Z 0,000 -0,344 -0,346 

 Asym. Sig. (2-tailed) 1,000 0,731 0,729 
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Bijlage 3 

 

Bijlage 3.1. Vergelijking van verdelingen bij de recreatieve mobiliteitsbehoeften van 

chauffeurs 

  Georganiseerde dagtocht Dagje vriend(in) 

Geslacht Mann-Whitney U 17,500 17,500 

 Wilcoxon W 108,500 108,500 

 Z -0,286 -0,328 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,775 0,743 

Leeftijd Kruskal-Wallis H 2,987 1,527 

 df 2 2 

 Asymp. Sig. 0,225 0,466 

Huishouden Mann-Whitney U 2,500 5,000 

 Wilcoxon W 3,500 6,000 

 Z -1,155 -0,661 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,248 0,509 

 

 

Bijlage 3.2. Vergelijking van verdelingen bij de emotionele mobiliteitsbehoeften van 

chauffeurs 

  Zelfstandigheid Controle Zelfwaarde 

Geslacht Mann-Whitney U 18,500 19,000 12,000 

 Wilcoxon W 24,500 110,000 103,000 

 Z -0,145 -0,074 -1,031 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,885 0,941 0,302 

Leeftijd Kruskal-Wallis H 5,052 1,795 3,465 

 df 2 2 2 

 Asymp. Sig.  0,080 0,408 0,177 

Huishouden Mann-Whitney U 3,000 4,000 3,500 

 Wilcoxon W 123,000 5,000 123,500 

 Z -1,051 -0,840 -0,887 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,293 0,401 0,375 
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Bijlage 3.3. Vergelijking van verdelingen bij de sociale mobiliteitsbehoeften van chauf-

feurs 

  Maatschappelijk 

leven 

Onder mensen 

komen 

Minder een-

zaam 

Geslacht Mann-Whitney U 16,000 13,500 16,000 

 Wilcoxon W 107,000 104,500 107,000 

 Z -0,485 -0,837 -0,619 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,628 0,402 0,536 

Leeftijd Kruskal-Wallis H 4,167 4,388 1,981 

 df 2 2 2 

 Asymp. Sig. 0,125 0,111 0,371 

Huishouden Mann-Whitney U 1,000 2,500 5,500 

 Wilcoxon W 121,000 122,500 6,500 

 Z -1,451 -1,125 -0,571 

 Asym. Sig. (2-tailed) 0,147 0,261 0,568 

 


