
Over goede 
buren en verre 
vrienden in het 
online tijdperk

Verandert het gezegde “een goede buur is beter dan een verre 
vriend” door de opkomst van online vriendschappen? Willen 
mensen nog naar de kroeg, als ze thuis via internet mensen 
kunnen leren kennen? Gaan mensen juist verder en vaker 
vliegreizen maken door hun internationale contacten? En wat 
betekenen andere ontwikkelingen zoals het gebruik van 
Facebook en Twitter voor de sociale contacten die mensen 
onderhouden en voor de verplaatsingen die zij hiervoor maken? 
Dit is slechts een klein gedeelte van de vragen waarop het 
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, onderzoeksbureau Goudappel 
Coffeng en de Universiteit Twente met de data uit het eerste jaar 
van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) een antwoord willen 
geven. 

Doel Mobiliteitspanel Nederland (MPN)
Het MPN brengt de jaarlijkse veranderingen in kaart in het 
mobiliteitsgedrag van een vaste groep mensen en hun huis- 
houdens. Met het MPN is zo de samenhang te verkennen tussen 
enerzijds wijzigingen in het mobiliteitsgedrag en anderzijds 
persoons- en huishoudkenmerken en andere mobiliteit- 
beïnvloedende factoren.

Hoe is het MPN opgezet? 
Via een huishoudvragenlijst, een persoonsvragenlijst en een 
dagboekje, wordt de benodigde informatie verzameld. Een 
volwassen deelnemer in het huishouden vult de huishoud- 
vragenlijst in. Elke deelnemer aan het MPN, die 12 jaar of ouder 
is, vult daarnaast ook een persoonsvragenlijst in. In het dagboek 
houdt een deelnemer drie opeenvolgende dagen bij welke 
verplaatsingen hij of zij maakt: hoe laat ben ik vertrokken, 
waar is mijn reis gestart, welk vervoermiddel heb ik gebruikt,  

Internet heeft op allerlei manieren impact op ons leven. Zo is veel eenvoudiger 
aan een grote hoeveelheid informatie te komen. En via internet kunnen  
mensen producten thuis laten bezorgen, thuiswerken of films kijken. Maar 
hoe verandert ons sociale leven door de tussenkomst van internet? Gaan  
mensen verder reizen om nieuwe vrienden te ontmoeten? Of blijven ze juist 
vaker thuis, omdat ze hun PC voor sociale activiteiten kunnen gebruiken?



wat ik heb ik onderweg gedaan, wat was mijn eindbestemming, 
wat heb ik op die eindbestemming gedaan?

De persoonsvragenlijst bevatte in 2013 zowel algemene vragen, 
die elk jaar gesteld worden, als verdiepende vragen en stellingen 
over internetgebruik. De verdiepende vragen en stellingen staan 
ook in 2015 in de vragenlijst, zodat straks de veranderingen tussen 
jaren te onderzoeken zijn. Voor meer informatie over de opzet 
van het MPN en over ander onderzoek dat met behulp van het 
MPN is gedaan, zie www.kimnet.nl/mobiliteitspanel-nederland. 

Internetgebruik, meetjaren 1 (2013) en 3 (2015)
De vragen over internetgebruik in 2013 hadden als doel de 
invloed van internetgebruik op mobiliteit in kaart te brengen. 
Hierin werden drie typen internetactiviteiten belicht: thuis- en 
telewerken, online winkelen en het onderhouden van sociale 
contacten via internet. Elke respondent kreeg vragen voorgelegd 
over één van deze internetactiviteiten. Naast vragen over de 
frequentie van hun internetgebruik voor het maken en onder-
houden van sociale contacten, kregen zij ook stellingen voor-
gelegd over de effecten hiervan op de kwaliteit en kwantiteit van 
hun sociale contacten en de effecten ervan op hun mobiliteit. 
Voor elk van de stellingen gaven de respondenten aan in welke 
mate zij het met de stelling eens waren. De antwoorden op deze 
vragen en scores voor de stellingen zijn voor dit onderzoek 
gebruikt. 

Welke mensen hebben de vragen over sociale  
contacten via internet ingevuld?
Bijna 5900 respondenten gaven in de vragenlijst aan dat zij 
internet tenminste 1 keer per kwartaal gebruiken voor sociale 
activiteiten, zoals sociale contacten onderhouden via e-mail of 
netwerksites, (video)chatten, daten via datingsites en online 
entertainment. Hieruit zijn willekeurig 2825 respondenten 
geselecteerd, die de set verdiepende vragen over sociale 
contacten en het internet volledig hebben ingevuld. 

Krijgen mensen meer vrienden door internet,  
of misschien juist minder?
Respondenten in het MPN geven aan dat ze door internet meer 
mensen hebben leren kennen dan daarvoor. Maar liefst 31% van 
de respondenten geeft aan meer contacten te hebben, en dat die 
contacten ook naast hun offline vriendschappen blijven bestaan. 
Dit ligt zelfs nog hoger bij mensen die sociale media/netwerk- 
sites gebruiken (56%). Voor 12% vervangen nieuwe online 
contacten andere offline contacten en neemt hun sociale 
netwerk dus netto niet toe.

Een specifieke vorm van mensen ontmoeten via internet is 
internetdaten. Meer dan een derde van de internetdaters (36%) 
ontmoet daardoor wel meer mensen face-to-face. Zij breiden  
zo hun actieve sociale netwerk dus uit.

Hebben mensen door het internet ook meer contact 
met hun vrienden?
21% van de respondenten, en 28% van de jongvolwassenen  
(18-30 jaar), geeft aan zijn of haar vrienden vaker in het echt te 
zien doordat ze ook online contact met hen hebben. Ook is het 
eenvoudiger geworden af te spreken (73% van de jongvolwassenen 
geeft dit aan), waardoor de ontmoeting zelf eenvoudiger tot 
stand komt. Driekwart van de jongvolwassenen antwoordt 
bovendien dat ze beter weten waar en wanneer iets leuks te doen 
is; mogelijk is dit ook een stimulans om vaker met anderen een 
sociale activiteit te ondernemen. 

Ook videochatten de MPN-respondenten regelmatig, maar  
liefst 28% gebruikt dit middel vaker dan eens per kwartaal om 
contacten op afstand te onderhouden. En met effect: responden-
ten die regelmatig videochatten geven aan dat ze vaker echte 
vriendschappen ontwikkelen met mensen die ze kennen via 
internet, dan mensen die hiervoor vrijwel nooit videochat 
gebruiken. 

Hoe kan internetgebruik de mobiliteit beïnvloeden?
De twee uit de literatuur bekendste effecten van internet op 
mobiliteit zijn substitutie en complementariteit. Substitutie 
betekent dat het gebruik van internet de plek van offline 
verplaatsingen inneemt; bijvoorbeeld doordat je niet meer naar 
een bioscoop of kroeg gaat, omdat je via internet al genoeg 
contacten of entertainment hebt. Bij complementariteit 
stimuleert internetgebruik juist meer verplaatsingen, bijvoor-
beeld doordat je beter weet wat er te doen is of omdat je mensen 
gaat ontmoeten die je via internet hebt leren kennen. In de 
MPN-stellingen en data zijn alle aanwijzingen voor deze twee 
effecten op een rij gezet.

Vervangt internet verplaatsingen voor sociale 
contacten?
We zien inderdaad dat er substitutie optreedt: mensen verplaat-
sen zich minder doordat ze internet gebruiken. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld bij het ontmoeten van mensen. Zo antwoordt  
18% van de internetdaters dat ze minder de deur uit gaan door 
internetdaten, omdat ze van achter de computer nieuwe 
contacten kunnen leggen en daarvoor niet naar een kroeg of 
andere sociale ontmoetingplaats hoeven te gaan. Ook door het 
gebruik van online entertainment zien we een substitutie-effect 
ontstaan: meer dan een derde van de mensen (35%) die gebruik 
maakt van online entertainment (online streamen van films, 
gaming, tv-on-demand) geeft aan daardoor minder vaak naar de 
bioscoop te gaan – dit zijn overigens vooral mannen. Bij hen is 
er dus sprake van verminderde mobiliteit voor deze specifieke 
sociale activiteit. 
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Maken mensen ook soms méér verplaatsingen  
door internet, of over grotere afstanden?
De data tonen inderdaad ook een complementariteitseffect 
(internet zorgt voor meer verplaatsingen) aan. Zo antwoordt  
13% van de respondenten dat ze langere ritten (met auto of 
openbaar vervoer) maken dan vroeger. Dit omdat ze via internet 
mensen hebben leren kennen die verder weg wonen. Iets meer 
dan 2% geldt maakt hierdoor meer vliegreizen dan voorheen. 
Een derde van de respondenten die mensen leert kennen via 
internet geeft aan dat deze online contacten over het algemeen 
verder weg wonen dan huidige contacten. De meerderheid zegt 
dat huidige en nieuwe contacten ongeveer even ver weg wonen.

Veranderen deze effecten door de tijd heen?
Of het verplaatsingsgedrag verandert in de tijd – veranderingen 
die optreden door het gebruik van internet – is nu nog niet te 
zeggen. Hiervoor moet eerst de vragenlijst nogmaals voorgelegd 
worden aan dezelfde panelleden. Dit gebeurt in het najaar van 
2015.

Toekomstig onderzoek
Voor de hier behandelde studie zijn data uit het eerste jaar van 
het MPN gebruikt. Deze vormen de basis voor de analyse over het 
gebruik van internet voor het initiëren en onderhouden van 
sociale contacten. In het najaar van 2015, als we de set vragen 
over sociale contacten opnieuw aan dezelfde mensen gesteld 
hebben, kunnen we onderzoeken in hoeverre veranderingen in 
het gebruik van internet voor sociale contacten geleid hebben 
tot veranderingen in de mobiliteit.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt 
analyses van mobiliteit die doorwerken in het beleid. Als 
zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu (IenM) maakt het KiM strategische verkenningen en 
beleidsanalyses. De inhoud van de publicaties van het KiM 
behoeft niet het standpunt van de minister en/of de staats-
secretaris van IenM weer te geven.
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