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Methodologie en data

hoofdstuk 4: methodoLogie en data

“Voor elk gebied kan zowel aannemelijk worden gemaakt dat het polycentrisch is, als worden 

gesuggereerd dat het niet zo is.” (Lambregts, 2009, p.199) 

4.1	 	Veel	eisen	aan	goede	data

Het is problematisch om geschikte en voldoende precieze data te vinden om ontwik-

kelingen van polycentrische stedelijke regio’s in de nederlandse context empirisch te 

onderzoeken (zie lambregts, 2009; Meijers 2008). Het is lastig bij dit soort onderzoeken 

juiste grenswaarden vast te stellen. Wanneer kan er bijvoorbeeld gesproken worden 

over een wel of niet bestaande sterke samenhang tussen gemeenten in een gebied? er 

bestaan geen heldere criteria om hiervoor grenswaarden vast te stellen. een discussie 

over deze waarden kan, zo stellen cortie, dijst & Ostendorf (1992), worden ontlopen 

door niet de uitkomsten zelf centraal te stellen, maar ze als relatief ten opzichte van 

andere uitkomsten te beschouwen. Zo kunnen gebieden met elkaar worden vergeleken 

of, zoals in dit onderzoek, verschillende momenten in de tijd, zodat er vastgesteld kan 

worden in hoeverre er veranderingen optreden. Ook het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag in dit onderzoek stelt zware eisen aan geschikte empirische gege-

vens. In dit hoofdstuk zal worden aangegeven op welke wijze databestanden zijn 

geselecteerd, in welke mate de gebruikte databestanden geschikt zijn en wat dit 

betekent voor de gevonden resultaten. tot slot wordt kort ingegaan op de wijze 

waarop dit onderzoek methodologisch is opgezet.

Het begrip polycentrische stedeling is weliswaar in hoofdstuk 1 en 2 gedefinieerd maar 

moet ook worden geoperationaliseerd. Om de onderzoeksvraag goed te kunnen 

beantwoorden moet de ideale dataset aan niet minder dan zeven eisen voldoen. de 

data moeten op meerdere momenten in de tijd zijn verzameld, anders zijn er geen 

ontwikkelingen in de tijd te meten. de data moeten op een laag schaalniveau verza-

meld zijn, zodat respondenten op basis van hun woongemeente kunnen worden 

ingedeeld. er moet een grote steekproefomvang zijn, van te voren is het aandeel 

polycentrische stedelingen namelijk niet in te schatten en dit kan een kleine groep 

zijn. alleen bij een grote steekproefomvang kunnen er ook over kleine groepen 

betrouwbare uitspraken worden gedaan. er moeten voldoende vragen over het 

ruimtelijk gedrag zijn voorgelegd aan de respondent, opdat een operationalisatie van 

het begrip polycentrische stedeling mogelijk is. naast informatie over het ruimtelijke 

gedrag moet er ook gevraagd zijn naar een groot aantal achtergrondgegevens van de 

respondent, zodat inzicht kan worden verkregen in welke persoonskenmerken de kans 

op een uiteengelegd palet van plekken vergroten dan wel verkleinen. daarnaast wordt 

getracht niet uitsluitend longitudinale ontwikkelingen in beeld te brengen maar ook 

na te gaan of er verschillende ontwikkelingen naar woonplek zijn. dit betekent dat een 

goede vergelijkbaarheid tussen (lokale) datasets gewenst is. de zevende en algemene 

eis is dat de datasets als goed en betrouwbaar moeten worden beschouwd. Hiermee 
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wordt gedoeld op een correcte vorm van steekproeftrekking, waardoor verzamelde 

data in belangrijke mate als representatief voor de onderzoekspopulatie kunnen 

worden beschouwd. 

In de empirische analyses wordt gebruik gemaakt van een groot aantal verschillende 

datasets (zie bijlage 1). Geen van deze datasets is oorspronkelijk verzameld om de 

verandering in het aandeel polycentrische stedelingen vast te stellen. Het gevolg is dat, 

ondanks de grote inspanning om geschikte data te vinden, de gebruikte operationalisa-

ties van het begrip polycentrische stedeling verre van ideaal zijn. de operationalisatie 

van het begrip polycentrische stedeling is daarom in enige mate bepaald door de 

beschikbare gegevens. de verschillende datasets kennen elk hun eigen kwaliteiten en 

gebreken. de verschillende datasets als geheel vullen elkaar wel goed aan. de verschei-

denheid aan gebruikte databestanden geeft veel extra diepgang en kleur aan de 

onderzoeksresultaten, maar vereist tegelijkertijd een pragmatische werkwijze in de 

analysefase en enige voorzichtigheid bij de interpretatie. 

Het vergelijken van de uitkomsten van analyses in verschillende onderzoeken, waarbij 

verschillen naar onderzoekssystematiek en –opzet bestaan, is met veel onzekerheid 

omgeven. de exacte uitkomsten vergelijken is dan ook weinig zinvol. Wel geven 

Batenburg en Knulst (1993) aan dat op deze manier goed kan worden onderzocht of 

bepaalde trends zich in de samenleving voordoen. Indien bepaalde trends namelijk in 

meerdere onderzoeken worden waargenomen, neemt de betrouwbaarheid en waar-

schijnlijkheid van de geïdentificeerde trends toe. nogmaals benadruk ik hier dat het in 

dit onderzoek inderdaad gaat om de vraag of de ontwikkeling van een polycentrische 

stedelijke regio ook leidt tot een divers gebruikt palet van plekken; zodat we kunnen 

spreken over een groeiende groep van zogenoemde polycentrische stedelingen. Het 

exacte aandeel polycentrische stedelingen is minder relevant en sterk afhankelijk van 

de gebruikte operationalisatie, maar een waargenomen trend is veel robuuster 

(Burton, 2000; Van Woudenberg, 2001).

een ander dataprobleem dat samenhangt met de onderzoeksopzet is dat het mogelijk 

is dat mensen een veranderd beeld hebben bij sommige begrippen ook al is de vraag-

stelling niet gewijzigd. een voorbeeld hiervan is de afbakening van het begrip ‘woon-

plaats’. In hoofdstuk vijf wordt de ontwikkeling van de hoeveelheid tijd die mensen 

buiten hun woonplaats doorbrengen beschreven. Het begrip woonplaats is niet per 

definitie gelijk aan het begrip woongemeente. Zo is het goed mogelijk dat mensen 

binnen een agglomeratie de gehele agglomeratie tot hun woonplaats beschouwen, 

maar ze kunnen ook uitsluitend aan hun eigen woongemeente refereren. andersom is 

het mogelijk in een meerkernige gemeente (bijvoorbeeld de Haarlemmermeer of 

Zaanstad) dat mensen alleen hun eigen woonkern als hun woonplaats beschouwen. 

Het is dus goed voorstelbaar dat mensen hun eigen woonplaats als kleiner dan wel als 

groter dan hun woongemeente beschouwen. en zou de ware polycentrische stedeling 

niet de hele polycentrische stedelijke regio als zijn woonplaats beschouwen? Met deze 
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ambiguïteit is het lastig omgaan; temeer omdat er in de afgelopen decennia veel 

gemeentelijke herindelingen zijn geweest. Gemeentelijke herindelingen hebben geleid 

tot grotere gemeenten. Op het moment dat er een toename wordt gevonden van de tijd 

die buiten de woonplaats wordt doorgebracht, veronderstellen we dat er daadwerke-

lijk een verschuiving is geweest. Het is, mede onder invloed van de vorming van 

grotere gemeenten, namelijk waarschijnlijker dat mensen het gebied dat zij tot hun 

woonplaats rekenen ruimer zijn gaan opvatten. Op grond van deze overweging wordt 

verwacht dat een eventuele gemeten toename van de tijd buiten de eigen woonplaats 

eerder een onderschatting van de werkelijke verandering van het ruimtelijke gedrag is 

dan een overschatting.

4.2	 	Eisen	aan	de	onderzoekspopulatie

de onderzoekspopulatie bestaat uit individuen die zelfstandig wonen in de regio 

amsterdam. de respondenten kunnen daarbij leven als een eenpersoonshuishouden 

of als lid van een meerpersoonshuishouden. Binnen het meerpersoonshuishouden is 

hun positie hoofd dan wel partner van hoofd van het huishouden. dit betekent dat in 

alle analyses thuiswonende kinderen buiten beschouwing zijn gebleven. Hiertoe is 

besloten, omdat in een groot aantal benutte databestanden thuiswonende kinderen 

überhaupt niet tot de onderzoekspopulatie behoorden én omdat thuiswonende 

kinderen geen of weinig invloed zullen hebben gehad op de woonplaatskeuze van het 

huishouden. 

Het onderzoek is, zoals gezegd, uitgevoerd binnen de regio amsterdam. Om die reden 

kan het onderzoek in methodologische zin als een enkelvoudige casestudy worden 

beschouwd. de onderzoeksvragen zijn immers gericht op inzicht in de ontwikkelingen 

van het ruimtelijke gedrag binnen deze ene regio. In de uitvoering van het onderzoek 

zijn, in het bijzonder in hoofdstuk zeven, een aantal gemeenten naast elkaar behan-

deld. Binnen de enkelvoudige casestudy zijn in dit onderzoek dus meerdere (sub)cases 

onderzocht. In hoofdstuk vijf en zes wordt daarentegen op een hoger, namelijk 

landelijk, schaalniveau gestart met de analyses. dit gebeurt omdat de gebruikte 

datasets gebaseerd zijn op landelijke steekproeven. er is binnen het tijdsbestedingon-

derzoek (tBO) geen regionale selectie gemaakt. In het tBO zijn de aantallen binnen de 

regio amsterdam daarvoor per meting te klein. Ook zouden er grote verschillen tussen 

de metingen ontstaan. de respondentenselectie in dit onderzoek vindt namelijk 

getrapt plaats. eerst wordt een selectie van nederlandse gemeenten uit alle gemeente 

getrokken en vervolgens worden daarbinnen respondenten geworven. dit betekent 

dat verschillende metingen voor nederland als geheel per meting goed vergelijkbaar 

zijn, maar dat vergelijkbaarheid wegvalt zodra er regionale uitsplitsingen worden 

gemaakt. Binnen het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG/MOn) wordt met enkele 

landelijke observaties gestart om vervolgens op het regionale niveau van de case in te 

zoomen. dit is mogelijk door de zeer grote steekproefomvang van het onderzoek 

verplaatsingsgedrag. de betrouwbaarheid van de uitkomsten wordt door deze 
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regionale selectie beperkt geschaad (Jansen & Van Vuren, 1985). In hoofdstuk zeven is 

gebruik gemaakt van door verschillende gemeenten in de regio uitgevoerd onderzoek. 

Bij deze datasets was de steekproeftrekking steeds de woonbevolking van de desbe-

treffende gemeente. Hierbij zijn dus geen regionale of lokale selecties nodig geweest.

4.3	 	Selectie	en	verwerving	van	de	databestanden

een groot aantal bestanden is verkregen via het Steinmetz-archief, tegenwoordig 

danS. danS, onderdeel van KnaW en nWO, is de nationale organisatie voor opslag 

en blijvende toegankelijkheid van onderzoeksgegevens in de alfa- en gammaweten-

schappen in nederland. Het merendeel van de OVG databestanden was reeds in het 

bezit van de Uva. Voor de gemeentelijke databestanden (hoofdstuk 7) is contact 

gezocht met de verschillende afdelingen onderzoek en statistiek in de regio amster-

dam. alle benaderde afdelingen hebben meegewerkt, in de zin dat ik ben ontvangen en 

op basis van bestaande vragenlijsten mocht nagaan in welke mate er geschikte 

databestanden bestonden. Indien geschikte onderzoeken waren uitgevoerd is het 

steeds gelukt ook een (digitaal) databestand ter beschikking te krijgen. de databestan-

den lijken compleet te zijn. de variabelen en de waarden waren over het algemeen 

goed en helder gelabeld. Ook konden steeds de juiste variabelen aan de hand van de 

vragenlijst gevonden worden. er is naar geschikte lokale data gezocht over een zo lang 

mogelijke periode. In praktijk was er geen kennis of informatie beschikbaar over de 

periode van vóór 1990. de kans dat er op lokaal niveau goed gearchiveerde databestan-

den bestaan van meer dan 20 jaar oud lijkt dan ook klein te zijn. 

na het beoordelen van de beschikbare databestanden is steeds een verzoek gedaan tot 

gebruik van de databestanden voor dit onderzoek. aan dit verzoek is in alle gevallen 

gehoor gegeven. In een groot aantal gevallen is een kopie van de originele databestan-

den verstrekt, al of niet na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring. In een 

aantal gevallen betroffen het ‘uitgeklede’ bestanden. en in enkele gevallen zijn de data-

bestanden op locatie, op een gastenplek bij de desbetreffende gemeente, geanalyseerd. 

de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de verschillende metingen binnen een 

dataset is zo goed als mogelijk nagegaan. Hierbij is er aandacht geweest voor de vraag 

of de respondentenselectie steeds op dezelfde wijze heeft plaatsgevonden. dit was in 

het overgrote deel van de gevallen (zover bekend) het geval. In sommige gevallen is er 

uitgebreid gedocumenteerd over wijzigingen in de steekproeftrekking zoals bij het 

Onderzoek Verplaatsingsgedrag. In dat onderzoek is de respondentenbenadering eind 

jaren 90 sterk van opzet gewijzigd, waardoor een trendbreuk optrad (Konen & Molnár, 

2007; Swinkels & Konen, 2002). Waar dit het geval is, wordt hier op teruggekomen in 

het betreffende hoofdstuk. In enkele gevallen zijn er kleine verschillen. Hoewel dit 

soort verschillen vanuit methodologisch opzicht ongewenst zijn en ongetwijfeld een 

(klein) effect op de respons(selectiviteit) hebben, wordt hier verder geen of weinig 

aandacht aan besteed. de kennis over dit soort verschillen ontbreekt veelal of het 
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effect ervan is onduidelijk. een voorbeeld van een kleine wijziging is de gemeente 

amstelveen. In de eerste meting heeft de enquêteur de vragenlijst zowel persoonlijk 

overhandigd aan als opgehaald bij de respondent. In latere metingen is de vragenlijst 

per post verspreid. Mogelijke kleine effecten op de representativiteit zullen ook door 

weegfactoren teniet zijn gedaan. een geheel ander voorbeeld van een ongewenste 

trendbreuk is de invloed van zeer goed of zeer slecht weer. In de onderzoeksweek van 

de tBO meting in 2000 was het zeer slecht weer, dit heeft een sterk negatief effect op 

het aantal buitenshuis ondernomen activiteiten (Huysmans, 2006).

Het doel van elke aselecte steekproef is om een zo hoog mogelijke response te krijgen 

die zo goed mogelijk overeenkomt met de onderzoekspopulatie, die dan representatief 

is. In elke onderzoek hebben we te maken met non-respons die selectief kan zijn, 

waardoor er verschillen ontstaan naar achtergrondkenmerken tussen de responden-

ten (steekproef) enerzijds en de onderzoekspopulatie (werkelijkheid) anderzijds. Om 

hiervoor te corrigeren zijn er veelal weegvariabelen opgenomen. In dit onderzoek zijn 

deze (meegeleverde) weegvariabelen gebruikt. In een aantal gevallen bestonden er 

meerdere weegvariabelen. Bijvoorbeeld voor het wegen naar personen in de gemeente 

als geheel dan wel voor het wegen op wijk- en buurtniveau. deze laatste variabele is 

bijvoorbeeld aangemaakt om voor scheefheid binnen en tussen wijken te kunnen 

corrigeren. In dit onderzoek is steeds de weegvariabele voor de gemeente als geheel 

naar personen benut. In dit onderzoek is namelijk niet gezocht naar verschillen 

binnen gemeenten. ten aanzien van de geconstrueerde weegvariabele is veelal niet 

meer te achterhalen op welke wijze deze geconstrueerd was. Wel is steeds gecontro-

leerd of de weegvariabele juist kon zijn. dit is gebeurd door een frequentie uit te 

draaien van de weegvariabele en het gemiddelde (op een ongewogen bestand). Het 

gemiddelde van een weegvariabele behoort ongewogen 1 te zijn en extreem hoge of 

lage weegwaarden verminderen eveneens de betrouwbaarheid. de gebruikte weegva-

riabelen zijn steeds per meting door de oorspronkelijke eigenaar van het bestand 

aangemaakt. Ook indien, zoals in een groot aantal analyses, gebruik wordt gemaakt 

van analyses op een bestand waarin meerdere metingen zijn samengevoegd (merged), 

wordt gebruik gemaakt van de weegvariabele uit het metingsjaar. 

4.4	 	Gebruikte	databestanden

de empirische analyses worden in de komende drie hoofdstukken gerapporteerd. 

de drie hoofdstukken verschillen van elkaar qua opzet, als gevolg van verschillende 

databestanden. de drie hoofdstukken zoomen als het ware steeds gedetailleerder in 

binnen de regio amsterdam op de ontwikkelingen en achtergrondkenmerken van de 

polycentrische stedeling. Met het doel inzicht te krijgen in de verandering van het 

aandeel polycentrische stedelingen is onderzoek gedaan met behulp van verschillende 

kwantitatieve databestanden. Omdat ruimtelijke gedrag in belangrijke mate locatie-

specifiek gedrag is, is ruimtelijke detaillering van groot belang. Het gaat hierbij zowel 

om detaillering naar woonlocatie als om detaillering naar de bestemmingslocaties van 
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de onderzoekspopulatie. Om deze ruimtelijke detaillering te bereiken zijn er naast lan-

delijke databestanden ook lokale databestanden gebruikt. achtereenvolgens worden 

in de drie hoofdstukken de volgende databestanden gebruikt (zie ook bijlage 1):

•	 TBO	(hoofdstuk	5) Het tijdsbestedingsonderzoek (tBO) wordt sinds 1975 elke vijf 

jaar herhaald. er zijn op dit moment zeven complete metingen uitgevoerd, 

waarvan 2005 de meest recente (7e) meting is. alle zeven metingen zijn in dit 

onderzoek betrokken. 

•	 OVG/MON	(hoofdstuk	6) Het onderzoek verplaatsingsgedrag heet sinds enkele 

jaren mobiliteitsonderzoek nederland. dit onderzoek kenmerkt zich door een 

zeer grote steekproefomvang waardoor op gedetailleerd niveau ontwikkelingen in 

vervoersverplaatsingen in nederland kunnen worden gemonitord. In dit onder-

zoek zijn vijf metingen gebruikt. dit zijn 1987, 1992, 1997, 2002 en 2007. Met behulp 

van deze vijf datasets kunnen uitspraken worden gedaan over de ontwikkelingen 

in de afgelopen twintig jaar.

•	 Lokale	data	(hoofdstuk	7) er zijn zeven regiogemeenten benaderd. Binnen alle 

zeven gemeenten zijn databestanden gevonden, die uiteindelijk geschikt zijn 

bevonden, om in dit onderzoek te gebruiken. de gemeenten zijn almere, amstel-

veen, amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad. deze 

zeven gemeenten participeren ook in de regiomonitor, die onder andere is 

gebruikt in hoofdstuk drie, en komen ook in hoofdstuk acht (beleidsanalyse) aan 

bod. de ruimtelijke precisie van de operationalisatie en het aantal gehouden 

metingen verschilt tussen de gemeenten. Grote voordelen van de gebruikte lokale 

datasets zijn de grote steekproefomvang op lokaal niveau. Ook is het hiermee 

mogelijk geweest een lange tijdsperiode en een groot aantal kernen in het 

onderzoek te betrekken. 

4.5	 	Gebruikte	analyses

er is voor gekozen om zoveel als mogelijk dezelfde analyses binnen verschillende 

datasets te herhalen. Op die manier vormt het vinden van dezelfde trends en ver-

schijnselen in verschillende datasets een sterke aanwijzing dat er wezenlijke verande-

ringen zijn opgetreden. Immers de kans dat dit op toeval berust neemt daardoor sterk 

af. er zijn veel univariate en bivariate analyses uitgevoerd. tot slot zijn er multivariate 

analyses uitgevoerd. de multivariate analyses beperken zich tot logistische regressie-

analyses. Met behulp van multivariate analyse techniek is de invloed van een groot 

aantal onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabele (het aandeel polycentri-

sche stedelingen) nagegaan. deze analyses zijn gedaan om uitspraken te kunnen doen 

over de invloed van zowel sociaal-demografische en sociaal-economische achtergrond-

kenmerken als van het jaar van de meting op de kans dat iemand zich gedraagt als 

polycentrische stedeling. 




