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Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Wat staat er op? 

• Algemene informatie over het MPN 

• Factsheets 

• Presentaties van het MPN symposium 

• Link naar presentaties, die op basis van de MPN 
data gemaakt zijn (veelal indien geen publicatie 
beschikbaar is) 

• Link naar publicaties, die op basis van de MPN data 
gemaakt zijn (indien publicatie is toegestaan) 
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Wat staat er op? 

• Filmpjes 

• Informatie over maat- en meerwerk 

• Informatie over verkrijgen MPN data 
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Nieuws 

• Nieuwe factsheets beschikbaar: 

– Ontwikkeling dagboekje (1/11) 

– Gebruikers sociale netwerkdiensten (1/11) 

– Verplaatsingen voor vrije tijdsbesteding (1/12)  

– Reisinformatie-onderzoek KiM 

– … 

• Informatie aanbesteding veldwerk 2017-2020 

 

• Data wave 1 beschikbaar (rond 15 oktober) 
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En dan nu ... 
de data van wave 1 

Sascha Hoogendoorn-Lanser 
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Toegang tot MPN data 

• MPN data is ondergebracht in Questacy 

 

• Je kunt bij het KiM een inlogcode aanvragen als je uit het MPN 
een eigen dataset wilt maken en downloaden 

• Dataset dus alleen voor persoonlijk gebruik downloaden 

• Met het aanvragen van een inlogcode verklaar je in te 
stemmen met bepaalde gebruiksvoorwaarden (WBP) 

• Daarnaast kunnen we op deze manier bijhouden wie onze MPN 
data gebruiken en kunnen we bij nieuwe ontwikkelingen en 
wijzigingen contact met je opnemen 
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Toegang tot MPN data 

• Toegewezen password wordt na vijf jaar geblokkeerd, maar 
kan opnieuw worden aangevraagd 

• In publicaties obv MPN data moet een verwijzing worden 
opgenomen en kopie van de publicatie aan het KiM worden 
opgestuurd 
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Vragen? 

 

 

 

Sascha Hoogendoorn-Lanser 

sascha.hoogendoorn@minienm.nl 

06-21160292 

www.kimnet.nl/mobiliteitspanel-nederland.nl 
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